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م على حممد وآله الطاهرين ولعنة اهلل على احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلّ

 أعدائهم أمجعني من األولني واآلخرين من اآلن إىل قيام يوم الدين وما بعد يوم

 .الدين آمني رب العاملني

إن من املفاهيم اليت أختلف عليها العلماء وألفت فيها املؤلفات وألقيت ألجلها 

، فقد قمنا مبراسلة املرجع الديين آية اهلل احملقق الشيخ (مفهوم العصمة ) احملاضرات

 :نين السؤاليوطرحنا عليه هذ ود العامليحممد مجيل محّ

      ة اليت أعتمد عليها القائلون بتقسيم العصمة إىل ما هي األدل :السؤال األول

وجعلوا الصغرى لسيدنا ( ناً أو قدراً من األخرىأعصمة أقل شأو  ،كربى وصغرى)

  العباس سيِّدنا مع أن ما ورد يف شأن ،وموالنا أبي الفضل العباس

 حيث قد هِتكَْت حرمة اإلسالم بقتل اإلمام ،يوحي إىل الكربى وليس الصغرى

بنفس ( حرمة اإلسالم تهتك) :كما يف الزيارة، وقد ورد لفظ املعظَّم احلسني

سيدنا  ، هذا غري النصوص اخلاصة بعظمةالنص يف املوىل أبي الفضل العباس

 .أبي الفضل املوىل

هل هناك من العلماء من قال بالعصمة الكربى لسيدنا وموالنا  :السؤال الثاني

 ـ نعم نأمل منكم أن تذكروا لنا أمساء بعضهم؟، وإذا كان اجلواب بالعباس
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املرجع ه على مساحة ناعرضو آياتهو تحقيق اجلواب وختريج أحاديثهوقد قمنا ب

 .ليكون أحد مؤلفاته الرائعة احملقق العاملي الشيخ
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k  

احلمد هلل قاصم شوكة املعتدين وناصر املستضعفني والصالة على سادة رسله 

، واللعنة الدائمة والسرمديَّة األبديَّة وقادة خلقه حممد وآله الطيبني الطاهرين

هم اليت على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري معاجزهم ومعارفهم وظالماتهم ومراتب

 .رتبهم اهلل تعاىل فيها من األولني واآلخرين إىل قيام يوم الدين

منذ زمٍن بعيٍد، كان لدينا نيَّةٌ للبحث يف عصمة وليِّ اهلل تعاىل العبد الصاحل أبي 

 :، ألمرين مهمنيالفضل العباس

ما لعصمته صلوات اهلل عليه من نتائج علميَّة باهرة على الصعيدين  :األول 

والعملي هلذه الشخصيَّة العظيمة الباهرة اليت مل يْعَرف قْدرها عند اخلواص  النظري

ورفعوا من  فضالً عن العوام الذين حطَّوا من قدر من بكاه األئمة املطهرون

، فإجالء الغموض -كما سوف نريك  - شأنه وجعلوه يف مصاّف األنبياء بل وأكثر

الشيعة وإظهار فضله كوليٍّ من عن عصمته قد يْرِجع بعض حقوقه الواجبة على 

 .أكابر أولياء اهلل تعاىل

لوهم املستلزم للحطّ من درجته عند اهلل تعاىل حتى أن بعض ادفع  :الثاني

مّدعياً  النتقاص من العبد الصاحلااملتهورين واملوتورين يف لبنان قد تفّوه بكلمٍة 

تهور هذا املتهور  وسبب ،!!بأن اخلميينَّ أفضل من ولّي اهلل موالنا العباس

ليت رفعت قادة أحزابها على عامة الناس حتى ايرجع يف واقعه إىل الثقافة احلزبيَّة 
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 حبقٍّواآلتي أعظم إذا مل نقف موقف املتصلبني  ...وصلت إىل العبد الصاحل

وحنن نتصدَّى للنواصب اجلدد  ،لشأنهم ةًاء اهلل تعاىل محيَّةً هلم ورفعللدفاع عن أولي

ظاهرها  ،وهم حركة برتية سريَّة -حبمد اهلل وتوفيقه  -فة الشيعية احملقة يف الطائ

ولكننا نالقي محلةً عشواء من قبل  ...لبيتالتشّيع وواقعها حّب أعداء أهل ا

لعداوة ألجل تصدينا ألباطيلهم وهرطقاتهم االذين يظهرون لنا  الشيعة املتحزبني

ونعتونا بنعوٍت أقلها أننا جنّرح  ،زّي الديناليت أوحاها إليهم لصوص املعبد املتزيني ب

فرتاء حمض علينا بل ما صدر منا كان صداً للضالل الذي صدر اببعض األعالم وهو 

وأما النقد العلمي  ،من بعض املتزعمني للساحة الدينية والسياسية للقواعد الشيعية

ل أو جمتهد ألعالم فال خيلو منه عصٌر فيه عامل حمصِّاوالفقهي والعقدي على بعض 

لصغرى إىل يومنا هذا طبقاً لقاعدة األمر باملعروف والنهي احمقق منذ تاريخ الغيبة 

 وألن حماربة البدع من أوجب الواجبات الدينية والضرورات الشرعيَّة، ،كرعن املن

لطائفة تصدوا ملا اعتربوه بل واعتقدوه ضالالً افنحن كغرينا من فقهاء وأعالم يف 

روا عن سواعدهم وسهروا الليالي لدفع الشبهات والبدع تأديةً فشم ..واحنرافاً

من  شكٍل من األشكال أو حاٍل لذي ال جيوز التقاعس عنه بأيِّاللواجب الشرعي 

وزنه الشعيب أو السياسي أو السلطوي أو  مهما ثقَل عامٍل فال حيّق أليِّ ،األحوال

لضاللة وقمع البدع ادفع العلمي أن ينهى عبداً آخر من العلماء أو الفقهاء عن 

ِي َيۡنََهٰ  : باحلجج الواضحة والرباهني الالئحة رََءيَۡت ٱَّلذ
َ
ٰٓ  ٩أ  ١٠َعۡبًدا إِذَا َصَّلذ

رََءيَۡت إِن ََكَن لََعَ ٱۡلهَدىٰٓ 
َ
َمَر بِٱتلذۡقَوىٰٓ  ١١أ

َ
ۡو أ
َ
 .سوَرة الَعلَقِ   ١٢أ

مة الئٍم بل جيب عليه بيان إن وظيفة العامل الفقيه هي أن ال خياف يف اهلل تعاىل لو

احلق واحلقائق عندما يرى معامل الدين تندرس أو تكاد تندرس ألن التضحية حينئٍذ 



 ........................البحث يف العصمة الكربى لولّي اهلل العباس بن أمري املؤمنني.........................  

 8 

تكون من أهم الواجبات الدينية املتقدِّمة على غريها من الواجبات باعتبارها فريضة 

جهادية تتوقف عليها بقية الفرائض ألن سالمة العقيدة واألحكام من التالعب مبثابة 

لصالة بل العقيدة الصحيحة مبنزلة االوضوء للصالة فمن دون الوضوء ال جتوز 

من هنا قمنا للعمل بعد أن رأينا  ...الرأس من اجلسد، فمن ال رأس له ال جسد له

وظيفة جهاد املنافقني ملال والرجال قد ناموا عن اكون الذين ميل والفقهاء أكثر األعالم

جوارحنا وحنن نرى بأّم أعيننا كيف  أنا ومل تهدمل تنم عيون -لقصور أو تقصري  -

فلم يتوانوا عن التجرب على عباد  ...يتالعب الصبيان بالشيعة وعقائدها وأحكامها

ملستضعفني ومل يتوقفوا عن الظلم وترويج البدع والضاللة بإسم التشيع ااهلل 

مهر الشارد فتصدينا هلم فكانت الكارثة الكربى والداهية العظمى علينا وجت ،الكريم

لتكالب علينا ومناوشتنا بالسباب والشتم واللعن اوالوارد واملوتور واحملرور على 

فنسوا كلَّ شيء  ،واإلنتقاص وخرجت علينا فتاوى التكفري والقتل والوعد والوعيد

فو عن ظلمهم لعلَّنا نسكت على باطلهم ونع ...إال التفرغ لنا وتدبري األذية علينا

فال يريدون منا تصحيح األخطاء الفقهية والعقدية  ...همونغض الطرف عن بدع

يف حني أن غرينا من العلماء املعاصرين  ،والتارخيية اليت تطل علينا بني احلني واآلخر

بن امرأة اإليه بإكبار واحرتاٍم وال جيرؤ  ينظر –كما فعلنا  -ممن انتقدوا بعض الضالني 

سسها ألفقيه املطلقة اليت فندنا اؤمن بوالية للغمز به ولو باإلشارة وما ذلك إال ألنه ي

وحنن نفّوض أمرنا إىل اهلل تعاىل واحلجج الطاهرين  ،يف أحد حبوثنا الفقهيَّة العالية

واهلل تعاىل  السيَّما بقية اهلل األعظم موالنا أبي صاحل املهدّي أرواحنا له الفداء،

ٓ   حسبنا ونعم الوكيل ِ ٱۡلَعزِيزِ ٱۡۡلَِميِد َوَما َنَقمواْ ِمۡنهۡم إَِّلذ ن يۡؤِمنواْ بِٱَّللذ
َ
سوَرة   ٨أ

ۡغَنىٰهم ٱَّللذ َورَسوهل مِن فَۡضلِهۦِ    ،الربوِج 
َ
ۡن أ
َ
ٓ أ  .بَةِسوَرة اتلذوۡ   ٧٤ ..َوَما َنَقمٓواْ إَِّلذ
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ما أشرنا إليه آنفاً كان حافزاً لنا لتصنيف رسالة يف إثبات عصمة العبد الصاحل 

ظروف القاهرة كانت حتول دائماً بني ما نروم والزالت بل ولكنَّ ال العباس

ولكن السائل الكريم حفزنا لإلجابة ولو بشكٍل جممل فكانت  -وهلل احلمد  -كثرث 

كما ترون، وأّما اخلوض يف التفاصيل الكثرية فإننا نرتكها لفرصة أخرى إن كتب اهلل 

على عبدهم الفقري  عظامتعاىل لنا العمر والتوفيق، ولكّن ما أفاضه موالونا ال

إليهم يف هذه الرسالة املوجزة كاٍف يف إعطاء صورة عن عصمة العبد الصاحل ولّي اهلل 

وتفنيد مزاعم العصمة الصغرى أو العصمة االكتسابية اليت  أبي الفضل العباس

 تشدق بها بعض اجلاهلني ومن ال حرجية له يف التوهني مبقام األنبياء واألولياء العظام

، فضالً عن مقام شخصية العبد الصاحل واهلل من وراء القصد والسالم ،

 .تبع اهلدى واحلمد هلل رّب العاملنيأعلى من 

ولإلجابة التفصيلية على سؤالكم الكريم أحببنا  :اجلواب على السؤال األول

د تقسيم البحث إىل مقدِّمة وفصول أربعة لتتم بذلك الفائدة حول ماهية العصمة عن

 .حلقٍّ عظيم له علينا صلوات اهلل تعاىل عليه ا وسيِّدنا العبد الصاحلموالن

 .حتتوي على حترير حمل النزاع يف عصمته :املقدمة

 .نستعرض أدلة العصمة الصغرى وتفنيدها :الفصل األول

 .صمة الكربى للعبد الصاحل العباسإثبات الع :الفصل الثاني

 .ب العبد الصاحلق يف أوصاف وألقاالتحقي :الفصل الثالث

 .امات واملعاجز للموىل أبي الفضلالكر :الفصل الرابع
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التفرقة بني العصمة الصغرى والكربى تفرقة عقلية وليس مثة ما يؤيدها يف  ّنإ

والتقييد بنسبة العصمة الصغرى إىل املوىل الكريم الصّديق الشهيد  ،اآليات واألخبار

إنَّما هو حصر وتقييد غري  ،من قبل بعض العلماء العباس بن أمري املؤمنني علّي

ال تعدو كونها سوى اجتهادات شخصية  ،مانعاً عن األغياروحاصر ال يكون جامعاً 

وهي اجتهادات ال تعبِّر عن الرأي  ،طبقاً لفهم النصِّ لدى هذا الفريق من العلماء

يكون أصحاب فلرمبا  فضالً عن نظر املعصوم ،الصحيح ملتكلمي الطائفة احملقّة

يكونوا مل  إْنأصابوا الواقع حبسب نظرهم وإلكتسابية قد ارأي العصمة الصغرى 

ال سيَّما وأنَّه  -وال يصح التعبد برأي هذا الفريق  ،العلمي حبسب نظرناكذلك 

لقول مبا نعتربه خبساً حبقِّ اخارج عن جادة الدليل املعترب واإلحتياط بالتورع عن 

وال  -هلل تعاىل اتشهد مواقفه ومعاجزه على علو شأنه عند  العباس ولّي اهلل الذي

الجتهاد بفهم النص ا احلماس الشديد هلذا الرأي الضعيف مادام األمر دائراً مدار

فاحملققون من علماء  ،عصمة العبد الصاحل أبي الفضل العباسالدال على 

ل هي كربى ه ،إال أن اخلالف يف ماهية هذه العصمة الطائفة يعتقدون بعصمته

فذهب كّل فريٍق إىل رأي، واألقوى عندنا هو  ذاتية أم اكتسابية؟، أم صغرى،

العصمة الكربى الذاتية كما سوف نستدل عليه بدقائق الرباهني بفضل اهلل تبارك 

ال سّيما بقية اهلل يف العاملني موالنا احلجة املنتظر  شأنه وتسديد احلجج الطاهرين

 . تعاىل فرجه الشريفأرواحنا فداه وعجَّل اهلل
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كتسبة اليت هو العصمة العرضية امل: ومعنى العصمة الصغرى عند الفريق اآلخر

جبهده وحتصيله الفعلي كغريه من ذوي العصمة اإلكتسابية،  ناهلا العبد الصاحل

من هنا مّسوها بالعصمة األفعالية حبيث تتناول أفعال املتصف بها، فلوال األفعال ملا 

العصمة الذاتية، ما يستلزم  أصحابزيَّة الطاهرة اليت ميتاز بها تلك املكان لصاحبها 

القول بأن األفعال هي املناط أو العلَّة يف العصمة من دون أن يكون للنية اجملردة أّي 

تأثرٍي، فلو مل جيهد صاحبها نفَسه ملا استحق اإلطراء واملدح، بل لو مات يف صغره ملا 

، وهو اعتقاد ليس يف ولياءومني من األنبياء واألعّدوه معصوماً كبقية املعص

 .األدلة ما يثبته ويدعمه، فيبقى يف خانة التصور والوهم بل وقول بغري حجَّة معتربة

 وقد اعتمد أصحاب نظرية العصمة الصغرى للموىل أبي الفضل العباس

على أدلة مبعثرة هنا وهناك هي أشبه بالدعاوى ال تغين وال تسمن من جوع، 

 .نستعرضها حبول اهلل تعاىل يف الفصل األول اآلتيس
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 الفصل األول
 

 أدلة العصمة الصغرى وتفنيدها
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 .وهذا الفصل يتناول أدلة العصمة الصغرى وتفنيدها ودحضها بالدليل والربهان

أصحاب نظرية العصمة الصغرى على ثالثة أدلة، أحدها عقلّي وقد اعتمد 

استنبط منهما صاحب نظرية العصمة الصغرى دليلني عقليني على  واآلخران نقليان،

 :إثبات مدَّعاه وهذه األدلة هي التالي

 :الدليل العقلي األول

أن العصمة الكربى يستحيل على صاحبها العصيان استحالة وقوعية، وأما 

عصمة الصغرى فهو وإْن كان ال يعصي اهلل تعاىل طرفة عني ولكنَّ صدور صاحب ال

 .العصيان منه ليس مستحيالً 

 :يرد عليه
مثة تناقض بني القول بأن صاحب العصمة الصغرى ال يعصي اهلل تعاىل  :أواًل

طرفة عني وبني قوله بأنه ال يستحيل عليه صدور املعصية، فثمة إجياب وسلب يف 

أهم شروط التناقض، إذ كيف ال يعصي اهلل تعاىل طرفة عنٍي يف حني  كالمه وهما من

 -فمن ال تصدر منه املعصية الوقوعية ! أنه ال يستحيل عقالً صدور املعصية منه؟
يستلزم ذلك إستحالة العصيان عليه خارجاً ما دامت العصمة عبارة  -كاألولياء مثالً 

صية مع التمكن منها، ذلك ألن عن قوة وملكة متنع صاحبها عن الوقوع يف املع

العصمة إختياريَّة كسائر امللكات احلاصلة باإلكتساب واإلختيار، مما يعين أنه 

 .معصوم بالعصمة الكربى حيث يستحيل على صاحبها وقوع املعصية منه

إن التعريف املتقدِّم للعصمة جيتمع مع كلِّ اإلحتماالت املؤدية إىل  :توضيح ذلك

نشؤها الواقعي سواٌء أكان هو احلب هلل تعاىل أو الفعل اخلارجي حقيقة العصمة أو م

يف شرح  الفوائد البهيَّة) املوسوم بــ القيِّم املعبَّر عنه بالتقوى كما فصَّلنا ذلك يف كتابنا
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، فامللكة ال تفرتق عن أحد هذين التقسيمني ( الطبعة الرابعة اجلديدة/عقائد اإلمامية

ة وجبلَّة فطرية، كما ال ميتنع كونها أمراً إختيارياً حاصالً وبالتالي فهي موهبة إهليَّ

أّياً كانت صبغته وحنلته ال تصدر منه املعصية  واإلختيار، فاملعصومباإلكتساب 

 ،فصدور املعصية منه ممكن ذاتاً وممتنع عرضاً ذاتاً وخارجاً مع كونه قادراً عليها،

مبعنى أن  ،نها بل يستحيل وقوعها مفهو قادر على إرتكاب املعصية ولكنه ال يفعله

يحة عقالً قب أنَّها ملعصية ولكنَّه ال يفعلها ألجلاليس جمرباً على فعل  املعصوم

 ،كونها منافية لطاعة املوىل تبارك شأنه أو خالف احملبة له واألنس بهلو وشرعاً

اعة وترك لذاتي للطافإمتناع صدورها منه يعترب إمتناعاً عرضياً ناشئاً عن اإلختيار 

أال ترون كيف أن العقل  ،املعصية، فاإلمكان الذاتي جيتمع مع اإلمتناع بالعرض

ومع ذلك حيكم  ،حيكم بقدرة اهلل تعاىل على القبائح باعتبارها واقعة حتت املقدورات

فإن هذا احلكم العقلي ساٍر يف شأن األنبياء واحلجج  ،بامتناع صدورها عنه تعاىل

 .من أولياء اهلل املقربني صلوات اهلل عليهم أمجعنيومن واالهم  الطاهرين

مللكة اليت ال اومبا تقدَّم يتضح للقارئ الكريم بأنَّ العصمة من سنخ واحٍد هو 

 ت العصمتانفما دام ،ىيفرتق عنها صاحب العصمة الصغرى عن العصمة الكرب

جبوهر  يصبح ساعتئٍذ التمايز بينهما صورياً من دون أن ميسَّ ،من طينٍة واحدة

وال ميكن ألحٍد تعريف العصمة  ،وماهية العصمة اليت تعين امللكة حسبما قدَّمنا

لذي أشار إليه بعض االصغرى مبا أفاده صاحب التقسيم املتقدم للعصمة باملعنى 

فالعصمة ملكةٌ منشؤها  ..املوىل العبد الصاحل األعالم ممن كتبوا حول عصمة

 بل صاحبها ذا يقنٍي ثابٍت ذاتية وإكتسابية أفعالية،إىل  أواحٌد ال يتجزأ كما ال تتجز

نعم ميكن تقسيمها من  ...ملعصية فضالً عن إرتكابها خارجاًيستحيل حبقه نية ا
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هذا أشّد عصمة من ذاك مع : الناحية املصداقية على حنو الشدة والضعف، فيقال

 .كونهما معصومني من الناحية املاهوية

ع الداعي إىل العصمة اليت تعين استحالة وقوباإلضافة إىل ذلك فإن السبب 

إنَّما هو امللكات اليقينية اليت يتصف بها صاحب العصمة  املعصية من املعصوم

وليس السبب هو الدور الذي يتصف به األنبياء  ،الكربى كما أشرنا أعاله

هذا مع  ..واألوصياء والصديقة الكربى فاطمة صلوات اهلل عليها ومعها مريم

لنبوة والوصاية وليس للصّديقة الكربى صلوات ااف بأن الدور يقصد به مقام االعرت

مقامي النبوة والوصاية باملعنى  غرى مريم بنت عمرانلصااهلل عليها والصدِّيقة 

حتى لو فرضنا  -فعصمتهما ليس ألجل الدور  ،األحباث العقائدية املصطلح عليه يف

لتمهيد واإلرهاص هلذين املقامني امن حيث  أن هلما دوراً يف مقامي النبوة والرسالة

ملوجودة فيهما وهو اليقني باهلل تعاىل ابل إن عصمتهما ألجل املقتضيات الذاتية  -

يف ( لفوائد البهيةا) وكمال معرفته واألنس به تعاىل كما أوضحناه وحبثناه يف كتابنا

نفس صاحب والسبب اليقيين بعينه موجود يف  ،باب عقيدتنا يف عصمة األنبياء

فما ثبت لصاحب الكربى  ،العصمة الصغرى حبسب تقسيم أصحاب هذه النظرية

فمادام صاحبا العصمتني  ،يف نفس صاحب العصمة الصغرى موجود هو بعينه

على  العامل ذلكيؤكد  -إذن  -فعالَم  ،يشرتكان يف مبدأ العصمة وسببها

 !تعريفه للعصمتني؟ التفرقة بني العصمتني بالشكل الذي أسس عليه نظريته يف

وما هي إال جمّرد اجتهاٍد  ،التفرقة املتقّدمة ليس عليها دليل يثبتها أو يؤكدها :ثانيًا

ملدلول على عصمتها وعلو شأنها بالنصوص اشخصيٍّ يف حتليل الشخصية الولّية 

وّي دون أن ينبهر انبهر باملفهوم النب الصحيحة، ويظهر أنَّ صاحب التفرقة

ّي الذي هو أعظم درجةً من املفهوم النبوّي مبقتضى آيات الوالية وباملفهوم الول
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ووالية اخلضر على نيّب اهلل ورسوله  ن إبراهيمالسيَّما آية إمامة خليل الرَّمح

، كما أن اعتماده على فهم النصني القادمني إلثبات دعواه موسى بن عمران

، مع أن العصمة إليه الدليل قائم على عكس ما ذهبغري ظاهٍر يف مقصوده، بل 

ري النيبِّ عدم مشوهلا لغ ييثية النبوة واإلمامة حتى يدَّعالذاتية ليست مقيَّدة حب

بل متعلقها يتعدَّاهما إىل غريهما من أولياء اهلل تعاىل ومنهم املوىل أبي  ،واإلمام

ألكرب والقاسم وغريهم من أكابر األولياء االفضل وموالتنا زينب واملوىل علّي 

والذي دفعه حنو  لذي زوِّد به املعصوماات اهلل عليهم أمجعني ألن العلم صلو

رتكاب املعاصي هو حضورية علمه الذي تشهده اومنعه من  -كما أشرنا  -الطاعة 

لذا ال يتطرق إىل صاحبه سهو أو  ،النفس عياناً من دون واسطة حسيَّة أو عقلية

من هنا يتضح  ،طاعة والعلم اليقييننسيان أو جهل أو طغيان بل هو دائم احلضور بال

لناس بالطاعة واملعصية بل الكلِّ ناظٍر بعني التحقيق والبصرية بأن السبب يف تفاوت 

إنَّما هو  ،يف وقت واحٍد يتفاوت اإلنسان الواحد فيجمع بني الطاعات واملعاصيو

ة إنَّما فإختالف أفعالنا طاعةً ومعصي ،اختالف العلم الذي هو املنشأ لصدور األفعال

وهو إمَّا حضوريٌّ أو حصوليٌّ، ولو  ،هو إلختالف علمنا الذي يصدر عنه الفعل

جلري إال على مقتضى العبودية ادام أحد العلمني جلرى الفعل على ضوئه فال يكون 

 أوأمَّا لو كان املنش ،لم احلضوريوامتثال األمر اإلهلي إذا كان املنشأ للجري هو الع

وال أظن أحداً من  ،لي فال يكون الفعل حينئٍذ إال املعصيةللجري هو العلم احلصو

خته ألعالم حيتمل فضالً أن يظن أو يعتقد حبقِّ املوىل العبد الصاحل وأاأولئك 

منشأ فعلهما هو العلم احلصولي القائم  يكوَن أْن ْنِملصدِّيقة الصغرى ونظائرهما ا

أصحاب العلم احلضوري  منعلى الشكّ أوالظن والتخمني بل يعتقدون بهما بأنهما 

أهل اليقني الكامل الذي مينع صاحبه من الضالل وجيعل منه إنساناً مثالياً ال  ومن
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خيالف قول ربِّه قيد أمنلة وال يتعدى احلدود اليت رمسها اهلل تعاىل له يف حياته قدر 

ليه بل لن جيد سبيله إ املعصيةلتفكري با جمرَد إنَّ، وشعرة ولن تنتفي العصمة يف حياته

ثبوتاً  مستحيالً يغدو إىل عقوهلم التفكري باملعصية تسرب قاطٍع بأنَّ حنن جنزم بضرٍس

 .وممتنعاً إثباتاً

إلنسان اوال خيفى ما يف اليقني من خصائص وآثار يف سلوك ومشاعر ومدارك 

ليقني حاصل من حضور احلقائق احبيث جتعل منه معصوماً عن الذنوب واخلطايا ألن 

كما أن  ،املتيقن وليس هو نتيجة للمقدمات العقلية والرباهني املنطقية بنفسها عند

وهؤالء األكابر من أهل بيت  ...اليقني فوق التقوى اليت تعين العصمة اإلكتسابية

ليقني واحلضور االرسالة أمثال احلوراء زينب واألكرب والعباس والقاسم من أصحاب 

هم ليسوا جمرد أتقياء كغريهم من ف ،عاىل وحججه الطاهرينوالعرفان باهلل ت

واليقني فوق التقوى السلوكية متاماً كاألنبياء  ،األتقياء بل هم من أهل اليقني الكامل

على غريهم مبقام  بوة بل يتفوق هؤالءلناال يفرتقون عنهم بشيٍء سوى مقام 

 .الوالية العلوية والسدرة الفاطمية على صاحبيهما آالف السالم والتحية

لذاتية باعتبارهم من ذوي اليقني اأن من ذكرنا من أصحاب العصمة  :لواحلاص

لتسليم بدعوى العصمة احتى ميكن  فحسب ال أنهم أتقياء كبقية األتقياء من املؤمنني

وهو ما أشار  ،اإلكتسابية الناجتة عن العمل بالتقوى، فالتقوى مرتشحة من اليقني

فوق  اإلميان  :بقوله الشريف إليه يف صحيح يونس عن موالنا اإلمام الرضا
 بدرجة، التقوى فوق واليقني ،بدرجة اإلميان فوق والتقوى بدرجة، اإلسالم

 قال فأيّ شيءٍ اليقني؟ :قلت من اليقني أقل شيء العباد بني يقسم ولم
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:  التوكل على الله والتسليم لله والرضا بقضاء الله والتفويض إلى
 .( ) ...الله

فإن العصمة اإلكتسابية هي نفسها العصمة النسبية اليت يتصف باإلضافة إىل ذلك 

من ذوي  بد الصاحل وموالتنا احلوراء زينببها عامة الناس، فإذا ما كان الع

العصمة اإلكتسابية فأّية ميزة هلما على غريهما من العباد املتساوين معهما بالعصمة 

ائز عظيم بني من ذكرنا وبني فال بدَّ حينئٍذ من اإلعتقاد بفارٍق وم! اإلكتسابية؟

غريهم من العباد وإال لصار ترجيحهما على غريهما من العباد ترجيحاً بال مرجٍح 

وهو خلف كونهم فاضلني على عامة من سواهم، فثبت املطلوب بتمييزهم بالعصمة 

 .الذاتية

 هي عصمة إكتسابية، إنَّ عصمة موالتنا زينب والعبد الصاحل: ( لقيإن  )

إنَّما وقع على املصداق األكمل يف العصمة اإلكتسابية، فيصح تفاضل  والتمايز

صاحبها على غريه ممن مل حيصل على الدرجة العالية من العصمة املذكورة، فيثبت 

 .املطلوب من دعوى العصمة اإلكتسابية

إنَّ القول بالتمايز يف املصداق األكمل لكي يكون إشارة إىل العصمة  :( نقول) 

 :إنَّما يكون صحيحاً بأمرين اإلكتسابية

وحيث هي  ،فيما لو كان مثة قرينة صارفة تقيِّد العصمة باإلكتسابية :األول

 .مفقودة فنقتصر على معارضها
                                                 

روضة املتقني يف شرح ) ،2ج 497ص 1للنجفي ج( موسوعة أحاديث أهل البيت) راجع كتاب (1)
كاشف الغطاء ل( اطع يف الفقه النافعالنور الس) ،12ص 13ج -األول  – لمجلسيل( من ال حيضره الفقيه

مرآة العقول يف شرح أخبار  )و 136ص 67ج( حبار األنوار) ،51ص 2لكليين جل( الكايف) ،97ص 2ج
( رياض السالكني يف شرح صحيفة سيد الساجدين) ،للمجلسي 325ص 7ج( آل الرسول

 .وغريها العديد من املصادر... 279ص 3لشريازي جل
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 أبناء ال سيَّما - ة والرسالةإّن األصل يف عصمة أبناء أهل بيت العصم :الثاني

 الذاتية العصمة وهذه هو العصمة الذاتية إال ما أخرجه الدليل، - أهل الكساء

 وما عداه مشكوكٌ، فننفيه بأصالة العدم وبأصالة العصمة الذاتية ،هي القدر املتيقن

كلِّ من انطبق عليه مفهوم أهل البيت باحلمل األولي ال  املتقدمة الدالة على عصمة

وضوع  حال اإلمجال، وحيث إنَّ مالثانوي، والقدر املتيَّقن إنَّما يرجع إليه يف

من موارد العلم اإلمجالي الدائر  ي صنفنا هذا الكتاب املبارك ألجله هوالذ العصمة

 ،املوىل العبد الصاحل املختلف عليها حبّق بني العصمة الذاتية واإلكتسابية

فتبقى العصمة اإلكتسابية  ،فالقدر املتيقن يقتضي اإلعتقاد بالعصمة الذاتية ملن ذكرنا

 .ة بال منازٍع هلا، فيثبت املطلوبمشكوكةً، فننفيها بأصالة العدم احملكم

لعصمتني برفعة نفوس أصحاب الكربى دون ابالتفرقة بني  دعواه :ثالثًا

وغريها من ذوي  حلوراء زينباالصغرى وزعمه بأنَّ موالتنا الصّديقة الصغرى 

ليت للسيدة االعصمة من أصحاب النفوس اليت ليس هلا من الرفعة والسمو كتلك 

مصادرة  ...اهرة واألنبياء واألئمة الطاهرينلصدِّيقة الطمريم بنت عمران وا

وما قدَّمه ال خيلو كونه جمرَّد  ،على املطلوب ودعوى من دون دليٍل قطعيٍّ يثبتها

إذ باإلحتمال يسقط  ،إحتمال ال يكفي يف إثبات احلجية يف عامل اإلستدالل

ما على اآلخر إال ألن اإلحتمال يتضمن تأويلني ال ميكن تقديم أحده ،اإلستدالل

      الفقيهل دليالً حتى يتمسك به الباحث وبالتالي ال يكون اإلحتما ،بقرينة قطعية

أرفع نفساً من  السيدة مريم ومن أين جاءه العلم بكون !واملتكلم النحرير

ملوليني علّي األكرب االسيدة زينب صلوات اهلل عليها وكون بقية األنبياء أرفع نفساً من 

وكنا نأمل  !وما الدليل على أرفعية مقام أولئك دون هؤالء؟! ؟ضلوأبي الف

ولو كان مثة  !..من العالمة صاحب الدعوى بأن يورد علينا خرباً يدل على مطلوبه
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خرٌب معترب من ناحية الداللة يشري إىل ما ادَّعاه لكان أخرجه لنا جزالً مسروراً بل 

ت مطلوبه سوى متحالت ال تغين وال وحيث ال يوجد خرٌب يثب..! وطبَّل له وزمَّر

تسمن من جوٍع، فال ميكنه ساعتئٍذ إثبات دعواه على التفرقة املّدعاة بل نبقى وإياه 

على األصل الثابت الذي مل يتفطن إليه يف تقديم أهل بيت العصمة والطهارة على 

ام من سواهم من األنبياء واألوصياء على اإلطالق لقول موالنا أمري املؤمنني وإم

واألنبياء  ( ) إنَّا أهل بيت ال يقاس بنا أحدٌ من الناس  :املتقني علّي

واألوصياء واألولياء من مصاديق الناس، واملفاضلة واملقايسة إنَّما تكون بني أهل 

     وبني عامة الناس، ينهموال تكون ب وبني األنبياء من الناس، البيت

نفس السنخية واملاهية الروحية، وال حتصل  املفاضلة تكون بني العالي والداني منو

 أحدٌ يقاس بنا ال  :املفاضلة بني العالي املعصوم وغري املعصوم، فقوله

 أي ال يقاس بنا أحٌد من أفضل الناس وهم األنبياء دون غريهم من  الناس من

وعلى فرض حصول املفاضلة بني املختلفني بالسنخية، فإن  م،أراذهلو أفاضل الناس

صَّ العلوّي على صاحبه آالف التحية والسالم يشري إىل أفضلية أهل البيت الن

لإلطالق  ن،واخللق مبن فيهم األنبياء واملرسلصلوات اهلل عليهم أمجعني على عامة 

احملكم يف النصِّ من دون تقييد أو ختصيٍص، فأهل بيت العصمة والطهارة أرواحنا 

كن قياس األنبياء على لة من األنبياء، فال ميهلم الفداء أعظم شأناً وأجّل قدراً ومنز

، وحيث إن مفهوم أهل البيت ليس منحصراً باألربعة عشر أهل البيت

زينب وأم كلثوم كموالتنا املعصومني بل يشمل أوالد سيدة النساء من رمحها املطهر 

                                                 

 1للمريجهاين ج( مصباح البالغة) ،71ص 2لصدوق جل( عيون أخبار الرضا) راجع كتاب (1)
منهاج الرباعة يف ) ،351ص وزيللماح( كتاب األربعني) ،347ص 35ج للمجلسي( حبار االنوار) ،141ص

تقريب ) ،54كاشف الغطاء صل( مستدرك هنج البالغة) ،412ص 2اخلوئي ج حلبيب اهلل( شرح هنج البالغة
 .وغريها العديد من املصادر... 24ص 1ي جالشرياز  للسيد حممد( القران إىل األذهان
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 وحمسن وأحفادها العظام علّي األكرب والقاسم والطفل الرضيع وسكينة ورقية

 ...بل وإبناً من  كذا يشمل املوىل أبي الفضل باعتباره ابناً ألمري املؤمننيوه

ات اهلل تعاىل عليها وله من الروحية لسيِّدة النساء فاطمة أرواحنا فداها وصلو ةالناحي

الوغول يف مقاماته الكربى، العظيم ما ال ميكننا حنن العاديون وصفه أو  ضلالف

يس تنزيالً كبعض األوتاد من لبيت حقيقةً ولذكرناهم آنفاً هم من أهل ا ينفالذ

، ( ) منا سلمان ، و( ) البيت أهل منا ذر كأبي  األطهار األئمة ابأصح

 عمار منا ( )و  ، املقداد منا ( )و ، جابر منا ( )و ،  يونس بن
                                                 

راجع  .  ...منا أهل البيت كَم وأكرم بكَ يا أبا ذر إنّنع : بلفظ ورد عن النيب األعظم (1)
 74للمجلسي ج( حبار األنوار)، 459للطربسي ص( مكارم األخالق)، 525للطوسي ص( األمايل)كتاب 

، 185ص 26للكاشاين ج( الوايف)، 8ص 4وج 194ص 2للربوجردي ج( جامع أحاديث الشيعة)، 74ص
 .إخل... 314للسيد فاخر ص( األعظم التجلي)، 227ص 4لألمني ج( أعيان الشيعة)
( روضة املتقني يف شرح من ال حيضره الفقيه)، 817للطربسي ص( مصباح املتهجد) راجع كتاب (2)

، 267للحر العاملي ص( الفوائد الطوسية)، 113ص 4للكاشاين ج( الوايف)، 476ص 5للمجلسي ج
( كتاب سليم)، 37مد بن احلسن صحم( بصائر الدرجات)، 163هاشم معروف ص( تاريخ الفقه اجلعفري)

 .وغريها من املصادر... 171ص 2للكويف ج( مناقب اإلمام أمري املؤمنني)، 485ص
فما تقول في عمار؟   :أنه سأل النيب األعظم روي عن جابر بن عبد اهلل األنصاري (3)

لمفيد ل( اإلختصاص)راجع كتاب .  وذاك منا، أبغض الله من أبغضه وأحب من أحبه: قال
، 246ص 15للربوجردي ج( جامع أحاديث الشيعة)، 348ص 22للمجلسي ج( حبار األنوار)، 223ص

 .وغريها الكثري... 59ص 2لعلي بن احلسني اهلامشي النجفي ج( مثرات األعواد)
؟ فما تقول في املقداد  :أنه سأل النيب األعظم روي عن جابر بن عبد اهلل األنصاري (4)

للمفيد ( اإلختصاص)راجع كتاب .  أبغض الله من أبغضه وأحب من أحبه وذاك منا،: قال
، 246ص 15للربوجردي ج( جامع أحاديث الشيعة)، 348ص 22للمجلسي ج( حبار األنوار)، 223ص

 .وغريها الكثري... 59ص 2لعلي بن احلسني اهلامشي النجفي ج( مثرات األعواد)
إليّ يا جابر إليّ يا جابر، وأنتَ منّا،  : صاريجلابر بن عبد اهلل األن قال رسول اهلل (5)

 حبار) ،223للمفيد ص( اإلختصاص) راجع كتاب . أحبك من وأحب أبغضك، من الله أبغض
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، فما جيري على املنصوص عليهم يف األخبار بأنهم القادة ( ) عبد الرحمن منا

 .ئمة واألولياء العظام هو بعينه ملن ذكرنا إال ما أخرجه الدليلواأل

عنيت بهم من نبحث  -ونريد التأكيد على وجه الفرق بني تالي املعصوم األكرب 

وبني سلمان وأبي ذر وغريهما من أصحاب العصمة  -يف عصمتهم الذاتية 

أي أنَّهم  عرضاً إىل أهل البيتاإلكتسابية، بأن األواخر من ذوي اإلنتساب 

تسبني إىل أضيفوا إىل أهل البيت صلوات اهلل عليهم، خبالف األوائل فإنَّهم ليسوا من

بل هم من أهل البيت والعصمة، فهم ذاتاً من مصاديق املفهوم ال أنَّهم  أهل البيت

وال خيفى على اللبيب وجه الفرق بني الذاتي والعرضي، وبني  من املتشبهني بهم،

 ...!احلقيقة واجملاز

فكّل من انتسب إليهم بالقول والعمل صدق عليه اإلنتساب اجملازي والتنزيلي أنَّه 

بقوله  من قول نيّب اهلل نوحمن أهل البيت ال أنَّه حقيقةً منهم، وهو الظاهر 

ي َفَمن   :عنه تعاىل حاكياً  تابعيقاس ال الو، َراهِيمَ سوَرة إِبۡ   ٣٦... تَبَِعِِن فَإِنذه ِمِّنِ

بالتابع الذاتي الذي عبَّر عنه اإلمام املعظم سيِّد الشهداء أرواحنا فداه بقوله العرضي 

 .( ) أخي يا بعدك واضيعتاه حيلتي، وقلَّت ظهري انكسر اآلن  :الشريف
                                                                                                                        

( مثرات األعواد)، 246ص 15للربوجردي ج( جامع أحاديث الشيعة)، 348ص 22للمجلسي ج( األنوار
 .العديد من املصادروغريها ... 61ص 2لعلي بن احلسني اهلامشي النجفي ج

راجع  .  منّا أهل البيت أنت عندنا مبتّهم إنّما أنت رجلٌ ما : له قال اإلمام الرضا (1)
مدارك )، 48ص 2للسيد أمحد بن زين العابدين العلوي ج( منهاج األخبار يف شرح اإلستبصار) كتاب
( تيار معرفة الرجالأخ) ،396ص 5للطربسي ج( خامتة املستدرك)، 69ص 9لألشتهاردي ج( العروة

 .وغريها الكثري.. 618حلسن بن زين الدين العاملي ص( التحرير الطاووسي)، 685ص 2للطوسي ج
للحائري ( شجرة طوىب) ،285للبحراين ص( العوامل)، 42ص 45للمجلسي ج( حبار األنوار) راجع كتاب (2)

ة اإلمام علي بن أيب موسوع) ،334ألمحد حسني يعقوب ص( كربالء الثورة واملأساة)، 299ص 2ج
 أبصار العني يف أنصار ) ،133ص 1للريشهري ج( يف الكتاب والسنة والتاريخ طالب
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 ني العباس واألكربعلى تفوق الوليني الصاحل ال خيفى على املوالي الفطن ما دلو

 لذي فاق األصحاب بعلومه الربانية، من كلِّ اجلهات واحليثيات على سلمان ا

فمساواته بهما نوع جفاء وقلة فطنة وذكاء، فعلم سلمان كسيبٌّ وفضله عرضيٌّ، 

وأما علم العبدان الوليان فذاتيٌّ وفضلهما ال ينفصل عن علمهما، واألفضلية يف 

 أمثال املقام إنَّما تكون باألقربية املعنوية، فمن كان أقرب كان أفضل، وال شك أن

باملعنى الذي أشرنا إليه على  ملولوين الكبريين العباس واألكربإنكار أفضلية ا

فإنَّ ! وكيف ال؟ ...سلمان وأمثاله ال تصدر إال عن فطرة سقيمة وسليقة معوجَّة

استغرق  األمر أوضح من أن حيتاج إىل البيان وإقامة الربهان، إذ كيف يقاس أحٌد مبن

 حمبته أعين العباس واألكرب وزينبعني كافور يف  ملطهرونارسول اهلل وآله 

 وهلم بأهل البيت ضح اووكم من فرٍق  ؟تية جبميع معانيهاإتصاالت ذا

 ...!انتسب إىل أهل الكساء كسلمان وأمثاله ْنأهل البيت وبني َم ْنهو ِم ْنبني َم

 :الدليل النقلّي الثاني

عالم صاحب نظرية لعصمة الصغرى اعتمده أحد األامثة دليٌل آخر إلثبات 

         هو ما ورد يف لصاحل أبي الفضل العباساالعصمة الصغرى للموىل العبد 

عن  ،باب االثنني 86ص  للصدوق ج( األمالي) و   ح  7 ص   ج( البحار)

حيث قال حبقِّ عمِّه العبد  لعابدين علّي بن احلسنياموالنا اإلمام املعظّم زين 

 بنفسه أخاه وأبلى وفدى آثر فلقد العباس الله رحم : الصاحل العباس

 املالئكة في مع بهما يطير جناحني بهما للها فأبدله يداه قطعت حتى

 تبارك الله عند للعباس وإنَّ ،طالب أبي بن جلعفر جعل كما اجلنّة
 

                                                                                                                        

شرف الدين  للسيد( اجملالس الفاخرة يف مصائب العرتة الطاهرة) ،225للسماوي ص( احلسني
 .وغريها العديد من املصادر... 122ص للبيايت( األخالق احلسينية) ،297ص
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 .( )جميع الشهداء يوم القيامة  -أو بها  -وتعالى منزلة يغبطه عليها 

من داللة هذه الرواية الشريفة وما تليها العصمةَ فقد استفاد أحد األعالم 

فمن  : إلثبات مدَّعاه على العصمة الصغرى فقال الصغرى للعبد الصاحل
هذا الذي يغبطه كّل الشهداء بما فيهم المعصومين أيضًا كالشهداء من األنبياء، 

حتى  فهذا الشخص البدَّ وأن يكون مقامه مقام العصمة الكبرى أو أدنى منه قليلً 
 .( ) يغبطه المعصوم

هل هي كربى  ويظهر من كالمه املتقدِّم تردده يف ماهية عصمة العبد الصاحل

أو صغرى، ولكنَّه حسم أمره ببيان حقيقتها يف موضٍع آخر من كتابه بأنها العصمة 

الصغرى من دون أن يقدِّم لنا دليالً واضحاً على اختيار العصمة الصغرى وتقدميها 

ة الكربى إال ما أفاده يف مطلع حبثه يف الدليل العقلّي على إثبات املدَّعى، على العصم

باإلضافة إىل ذلك فإن صاحب الدعوى  ...وقد تقدَّم منا اإليراد عليه فال نعيد

ألنبياء يغبطونه يوم القيامة مما يعين أن عصمته متيقنة ااعرتف بأن الشهداء من 

ن جهده الكريم اجتاه إثباته العصمة وحنن نثمِّ ...ولكنها صغرى وليست كربى

لعلماء القالئل الذين تطرقوا إىل بيان االصغرى فهي حممدة له بالقياس إىل غريه من 

فبعضهم جعله كغريه من الشهداء دون النظر إىل ما  ،عصمة العبد الصاحل

 ،من عناصر غيبية هي مبستوى الرسل واألنبياء تكتنفه شخصية العبد الصاحل

                                                 

 22للمجلسي  ج( حبار األنوار) ،للصدوق 68ص( اخلصال) و 548ص( األمايل) براجع كتا (1)
موسوعة أحاديث أهل ) ،349للبحراين ص( العوامل اإلمام احلسني)، 298ص 44وج 274ص

للنقدي ( األنوار العلوية) ،176ألبو خمنف ص( مقتل احلسني)، 9ص 8للنجفي ج( البيت
يف  موسوعة اإلمام علي بن أيب طالب) ،641ص 3ج للميالين( قادتنا كيف نعرفهم؟)، 442ص

 .وغريها العديد من املصادر... 133ص 1للريشهري ج( الكتاب والسنة والتاريخ
 .للعالمة الراحل السيد حممد الشريازي( والعصمة الصغرى العباس)راجع كتاب  (2)
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ولكن  م رأي كّل عامل فقيه أشار إىل عصمة املوىل الصدِّيق العباسوحنن حنرت

أن نسجِّل مالحظاتنا على ما أبداه  فليسمح لنا احملبون هلذا العامل الراحل

واعتقده لنجلي الغموض املكتنف مباهية العصمة للعبد الصاحل صلوات اهلل عليه ألن 

عرف أ : حبها آالف السالم والتحيةاحلّق أحّق أن يتّبع، وللقاعدة العلوية على صا
 :وها حنن نورد عليه بالوجوه اآلتية  ( ) أهله تعرف احلقَّ

 يغبطون العبد الصاحل بأن الشهداء من األنبياء هإقرار: ( الوجه األول )

  دليٌل علـى حتلّـي املـوىل العبـاس     -حبسب حتليلنا العقدي ونظرنا الفقهي  -هو 

  يغـبط األكـرب مـن هـو أدنـى منـه يف الـدرجات، إذ إن         بالعصمة الكـربى، إذ ال

الفضل املوجود عند األدنى، موجود عند األعلى، فال يصّح حينئٍذ لألعلى أن يغـبط  

األدنــى يف صــفة موجــودة عنــد األعلــى، فمــن القبــيح أن يتســافل األعلــى ألن يغــبط  

مـن أجلـها    األدنى مبا مل يصل إليه األدنى، فضالً عن عدم استحقاقه للخصيصة اليت

بـل الغـابط   ..!! إليهـا ومتنـى لنفسـه الوصـول إليهـا      -بـأدٍب وغبطـة    -تطاول األعلى 

البدَّ أن يكون أدنى منزلة من املغبوط، وإال لو كانـا يف منزلـٍة واحـدٍة ملـا صـّح لألدنـى       

أن يغــبط األعلــى، إذ ال يغــبط املســاوي ملثلــه يف درجاتــه وخصائصــه، كمــا ال يصــّح  

دنـى، ألن الصـفة الـيت مـن أجلـها غـبط األعلـى األدنـى متـوفرة          لألعلى أن يغـبط األ 

مــن هنــا روي أن عامــة األنبيــاء والرســل ! فعــالم يغبطــه؟ ،حبســب الفــرض بــاألعلى

لنبوة والرسالة والعصمة والطهارة لعلو اقد غبطوا أهل بيت  واألولياء واملالئكة

                                                 

 2وج 117وص 45ص 1ج( السرائر) ،384ص 14للمرواريد ج( الينابيع الفقهية) راجع كتاب (1)
( روضة الواعظني) ،البن إدريس احللي 111ص( مقدمة تفسري منتخب التبيان) و 514ص 3وج 365ص

للمجلسي ( حبار األنوار) ،136البن طاووس ص( الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف)، 31للنسابوري ص
 2الشاهرودي ج للنمازي( مستدرك سفينة البحار) ،195للماجوزي ص( كتاب األربعني)، 126ص 41ج

 .وغريها... 451ص 2للمال فتح اهلل الكاشاين ج( زبدة التفاسري)، 344ص
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املــوىل تبــارك  درجــاتهم وشــدة طهــارتهم وعصــمتهم املطلقــة الدالــة علــى قــربهم مــن 

أنَّهم غبطوا غريهم علـى   يرَو ولو برواية واحدة أن أئمتنا الطاهرين شأنه، ومل 

وذلك ألن أئمتنا املطهرين صلوات اهلل عليهم أمجعني قد وصلوا  كماالتهم املعنوية،

ــادة واملعرفــة والســلوك، فعــالَم      ــة يف مقــام العب ــة واجلمالي إىل أعلــى املقامــات الكمالي

فعـدم غبطـتهم   ! ؟..م أدنى منهم يف العلم واملعرفة والعصـمة والكمـال  يغبطون من ه

ألحــد مــن األنبيــاء واملرســلني واألوليــاء املقــربني داللــة واضــحة علــى علــو مقامــاتهم  

ــاء       ــة املالئكــة واألولي ــاء واملرســلني وعام ــى غريهــم مــن األنبي ــّدمهم عل الشــريفة وتق

تعــاىل لغريهــم مــن الرســل،  الكــاملني، وعــدم غبطــة أهــل بيــت العصــمة مــن آل اهلل 

ن أمثال الولّي علّي األكـرب  وفية عليهم، وهكذا أبناؤهم الطاهرتستلزم التقّدم واألشر

أّم كلثـوم  واحلوراء موالتنـا زينـب وموالتنـا     والعبد الصاحل أبي الفضل والقاسم

ن فإنهم مل يغبطوا أحـداً ممـ  ... عليهم مجيعاً سالم اهلل تعاىل نظرائهمورقية وسكينة و

وذلك ألن مقام الثلة الطـاهرة مـن آل اهلل تعـاىل     ،سبقهم من أنبياء اهلل تعاىل وحججه

ملوحدين أمـري املـؤمنني   اقد وصلوا إىل مقام قاب قوسني أو أدنى وهو ما عبَّر عنه سيِّد 

ــام ــتقني وإمــ ــا املــ ــ موالنــ        ماااان أحاااادٌ بنااااا يقاااااس ال بيااااتٍ أهاااال إنَّااااا : ّيعلــ
 .( ) الناس

لغابط أدنى بالفضيلة من اأن  -لغةً وعرفاً وعقالً وشرعاً  -ن الغبطة واملفهوم م

وحيث إن الفضيلة إنَّما تكون يف العلم والقرب املعنوي والكمال النفسي  ،املغبوط

فلوال الكمال املوصل إىل علو الدرجات ملا أمكن للغابط أن  ،والروحي والفكري

يصح للمعصوم بالعصمة الكربى وال  ،يغبط املغبوط ويتمنى الوصول إىل درجته

فمن استشهد من  - ،كالشهداء من األنبياء أن يغبطوا معصوماً بالعصمة الصغرى

                                                 

 .21سبق خترجيه يف صفحة ص (1)
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ستثناه الدليل من أفضلية أولي العزم ااألنبياء أفضل درجةً ممن مل يستشهد إال ما 

ألن صاحب الصغرى ال ميلك نفساً رفيعة  -على غريهم من األنبياء بشكٍل مطلق 

صاحب الكربى حسبما تكلّفه يف حبثه صاحب الدعوى يف العصمة  كما ميلكها

 الصغرى حيث جعل املوىل العبد الصاحل وموالتنا احلوراء زينب واملوىل علي األكرب

 من أصحاب النفوس اليت ال متلك من الرفعة والسمّو كاألنبياء ..

ميكن  فالضعيف يغبط القوي، والناقص يغبط الكامل، وال عكس، وبالتالي فال

أن يغبطوا  -حبسب اعتقاد صاحب الدعوى  -لذوي العصمة الكربى وهم كاملون 

ناقصاً يف كماله، وال جيوز لذي العصمة الكربى أن يغبط أدنى منه بالعصمة لكونه 

: ال ختلو من أمرين نقصاً يف الكمال والعصمة، إال إذا قلنا بأن عصمة املوىل

، وحيث إّنه نفس مته أعظم من عصمتهمإمَّا مساوية لعصمتهم، وإمَّا أن عص

بدليل قول املوىل  -موالنا اإلمام املعظَّم احلسني بن علّي صلوات اهلل عليهما وآهلما 

ملا رثى أخاه عندما سقط مرمالً بدمائه الشريفة، بقوله  املعظّم أبي عبد اهلل

هو  فاملوىل العبد الصاحل ( ) حيلتي وقلَّت ظهري انكسر اآلن  :الشريف

ولوال العمود الفقري ملا  ،العمود الفقري لإلمام سّيد الشهداء أرواحنا له الفداء

فالعباس املوىل أرواحنا فداه هو العمود  ،استقام جسم اإلنسان بل مل تستقم حياته

لتكوين االفقري للتوحيد اإلهلي املتمثل بأعظم آدمّي بل أعظم خملوق يف عوامل 

فهو نفسه  ،عبد اهلل احلسني صلوات اهلل عليه وآلهعنيت به املوىل املعظم أبي 

س عليهما لفقري بل هو حياته وقلبه وعينيه اللتني وضع كفّي أخيه العبااوعاموده 

تستحق أن يقبلها أعظم إمام على  ككف أبي الفضل فأّي كفٍّ ،بعد تقبيلهما

جل علينا وكأن اإلمام احلسني صلوات اهلل عليه وآله يريد أن يس !وجه البسيطة؟؟

                                                 

 .سبق خترجيه (1)
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فكأنه يريد القول بأن هاتني الكفني هما نور  لعبد الصاحلاكرامة عظمى ألخيه 

بصري الذي أرى بهما العرش والكرسي وامللكوت واجلربوت والالهوت، وهل 

تستحق كفان مل يصال إىل مرحلة العصمة الكربى أن يقبلهما اإلمام صاحب 

 ..!!كال ثم كال!! العصمة الكربى بل املطلقة؟؟

 :إشكال وحلٍّ
أن غبطة اآلخر ال تستلزم كون املغبوط معصوماً، فلرّبما : مفاد اإلشكال هو

 - شخصاً غرَي معصوٍم، وبهذا تنتفي عصمة العبد الصاحل يغِبط املعصوم
من األصل، فضالً عن عصمته الصغرى أو الكربى املتناَزع  -والعياذ باهلل تعاىل 

 ..!!عليها

 :املذكور مردوٌد بأمرينإنَّ اإلشكال  :اجلواب

مل يتضح لنا إثباتاً بأن واحداً من األنبياء واملرسلني غبط شخصاً [:  األمر األول] 

ولو كان لباَن وانتشر يف األمم السابقة ويف شريعتنا الناسخة لعامة  ،ليس معصوماً

فعدم وجود ما  ..الشرائع، ولكان ظهر لنا ذلك يف آية أو رواية أو شهرة أو إمجاع

لغريه من رعيته أو  ملعصومادل على املدَّعى إثباتاً يستدعي عدم صحة غبطة ي

لواحد من رعيتهم أو غريه  فضالً عن أن غبطتهم ،رعية غريه من األنبياء

حد رعيتهم عليهم أيستلزم تفضيله عليهم وهو قبيٌح عقالً ونقالً وذلك ألرجحية 

فغبطتهم ألحد  ،وهداية اجلاهلنيفتنتفي بذلك فائدة بعثتهم وهي تكميل الناقصني 

وال خيفى عند احلكيم املتدبر ما يف  ،الرعية تستلزم تقدميه عليهم وكونه أكمل منهم

 ...!!هذا االعتقاد من الفساد العظيم والعقاب األليم يوم يقوم الناس لرّب العاملني

أن  فالبدَّ ،لغري املعصوم لو سلَّمنا بفرضية غبطة املعصوم[:  األمر الثاني] 

 -لفرَد غري املعصوم ا اليت من أجلها غَبطَ املعصوم -يكون املورد أو اجلهة 
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ألن غبطةَ مورٍد  ،خالصة هلل تعاىل من أّي دنٍس ولو بنسبة واحد باأللف أو املليون

فيه شيٌء من الدنس خيّل مبوازين عصمتهم وطهارتهم، إذ كيف يعقَل أن يغبطَ 

شخصاً غرَي معصوٍم  -ى الدنس إثباتاً وثبوتاً وهو من ال يعرف معن - املعصوم

والتبعض يف الغبطة ليس عليه دليٌل يثبته، ولو صح ال يكون ! فيه جهة الدنس؟

معياراً لوصوله إىل أعلى الدرجات واملقامات الروحية املستتبعة للوصول إىل أعلى 

املغبوط عليه  درجات القرب املعنوي عند اهلل تبارك شأنه، اللهم إال إذا كان املورد

غري املعصوم هو اإلميان العميق وليس هو إال العصمة، ألن اإلميان العميق يستتبع 

 العمل اخلالص، وهذا ما أفصحت عنه بعض األخبار عن موالنا اإلمام الصادق

 العباسيف تبيني معامل شخصية املوىل  حيث قال:  العباس  عمنا كان
 يهألخ إلمام احلسنياقول موالنا املعظّم و ( ).. اإلميان صلب البصيرة نافذ

حيث جعله نفسه  .( ) أنت بنفسي إركب  حمرم من العاشر ليلة العبد الصاحل

 .ما يعين عصمته، وهلذا غبطه الشهداء من األنبياء.. حقيقة وليس جمازاً

 

                                                 

سر ) ،356ألمحد بن علي احلسيين ص( عمدة الطالب يف أنساب أيب طالب) راجع كتاب (1)
 4للنمازي الشهرودي ج( ال احلديثمستدركات علم رج) ،89أليب نصر البخاري ص( السلسلة العلوية

، 176ألبو خمنف األزدي ص( مقتل احلسني) ،431ص 7لألمني ج( أعيان الشيعة)، 351ص
شهداء أهل ) ،57للسماوي ص( أبصار العني يف أنصار احلسني)، 441ص للنقدي( األنوار العلوية)

 .وغريها العديد من املصادر... 31للشاكري ص( قمر بين هاشم البيت
منهاج الرباعة يف شرح هنج )، 242للبحراين ص( العوامل) ،91ص 2للمفيد ج( اإلرشاد) راجع كتاب (2)

مقتل )، 454ص 1للطوسي ج( أعالم الورى بأعالم اهلدى) ،253ص 15حلبيب اهلل اخلوئي ج( البالغة
 .إخل.. 315ألمحد حسني يعقوب ص( كربالء)، 115ألبو خمنف ص( احلسني
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 :إشكال آخر
تدعي فيس ،لو فرضنا أن املورد الذي يغَبط فيه غري املعصوم، خاٍل من الدنس

ما يعين أنه  ،تلك اجلهة دون سائر اجلهات، فيصح غبطته يف عصمته يف جهة واحدة

، فيصح التبعيض الذي أشرمت إليه دون سائر اجلهات معصوم يف اجلهة اليت غِبطَ فيها

 .يف اإلشكال األول

إن من عصم نفسه يف اجلهة املغبوط فيها لقابليٍة  :جوابنا على الفرض املذكور

تستلزم عصمته بسائر اجلهات اليت مل يغَبط  كماعصمته يف هذه اجلهة،فيه استدعت 

، ذلك ألن وامِلالك فيها بنفس القابلية، فتثبت عصمته يف مجيع اجلهات بنفس املناط

أنه قادٌر على العصمة يف سائر  يف َمْن كان قادراً على العصمة يف جهة فال ريب

الداعي إىل العصمة هو العلم باهلل اجلهات األخرى اليت مل يعصم نفسه فيها، ألن 

 فال يصح ،ذا راسخ يف ذات أبي الفضل العباسوه تعاىل ومبوارد القرب منه،

معصوم يف جهٍة دون سائر اجلهات فإن  لصاحلاالقول بأن العبد  واحلال هذه

ملعصوم نفسه وروحه ووضع كفّيه على عينيه وهل اذلك فسٌق بل كفر مبن جعله 

حتى ولو يف جهة دون  - خلطأ والدنساليستا مبعصومتني عن  يصح أن توضع كفان

والعياذ " وهل يصح لعبد خالط دمه الرجس !على عيين سّيد البشر؟ -جهة أخرى 

إلمام الطاهر املطهر بنفسه اليت هي أحب األشياء اأن يفديه " باهلل وحاشاه من ذلك

 .!إىل اهلل تعاىل؟

شهادة الواردة يف حديث موالنا املعظم إن تفسرينا ملعنى ال :( الوجه الثاني )

إذ  ،السجاد صلوات اهلل عليه خيتلف بطبيعته عما ذهب إليه صاحب الدعوى

لنظر إىل طبيعة هذا املفهوم من الناحية اإنَّه فسرها بالقتل يف سبيله تعاىل فقط من دون 
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وَم فقد نوعت اآليات مفه ،القرآنية حيث توسعت اآليات يف بسط املفهوم املذكور

أحدهما هو القتل يف سبيله، وثانيهما احلضور العلمي املعنوي  :الشهادة إىل قسمني

شهيد على : لذا يقال( على)وإْن كان الثاني مقروناً دائماً حبرف اجلر  ،لدى صاحبه

أي حاضر حضوراً ال لبس فيه، ولكنَّ القرن املذكور ميكن  ،كذا أو شاهد على كذا

: كتٍة بالغية كما لو قيل عن رؤية اهلل تعاىل بالقلبانفكاكه يف بعض املوارد لن

، بل (على)فهنا مل تتعدَّ الرؤية حبرف اجلر ( شهده عقلي وقليب)أو ( شاهدته بقليب)

 (.على)دلت رؤيته تعاىل بالعقل والقلب من دون تالزم حبرف اجلر 

رف هذا باإلضافة إىل أننا لو سلَّمنا بكون الشهادة احلضورية منوطة بدخول ح

على متعلقها كما ورد يف كثرٍي من آيات الكتاب الكريم يف عدة مواضع ( على)اجلر 

نَت ٱلرذقِيَب َوكنت َعلَۡيِهۡم َشِهيد   .. : كقوله
َ
ۡيتَِِن كنَت أ ا تَوَفذ ا دۡمت فِيِهۡمۖۡ فَلَمذ ا مذ

ء  َعلَۡيِهۡم   ٰ ّكِ ََشۡ
نَت لََعَ

َ
َكونواْ   ،َدةِ  ِسوَرة الَمائ  ١١٧َشِهيٌد  َوأ  ...شَهَدآَء لََعَ ٱنلذاِس تّلِ

١٤٣   ِمع تأكيد بعض اآليات الكرمية  ،إال أنَّه خمروق مبا أشرنا إليه أعاله، سوَرة ابلََقَرة

 :كما يف قوله( على)على أن الشهادة احلضورية قد تنفك عن الربط حبرف اجلر 

 .. رَۡسۡلَنَٰك لِلنذاِس
َ
ِ بِٱ َوَكَفٰ  رَسوَّل    َوأ ِ َشهِيَدَۢا   ،سوَرة الّنَِساءِ  ٧٩ اَشِهيد   َّللذ فََكَفٰ بِٱَّللذ

ِ َشِهيَدَۢا بَۡيِِن َوَبۡيَنكۡم َوَمۡن  قۡل َكَفٰ ..  ،سوَرة يونَس   ٢٩... بَۡيَنَنا َوَبۡيَنكمۡ  بِٱَّللذ
ة    ،دِ سوَرة الرذعۡ   ٤٣ِعنَده ِعۡلم ٱلِۡكَتِٰب  َهاتواْ فَقۡلَنا ا َشِهيد   َونَزَۡعَنا ِمن ّكِ أمذ

سوَرة   ٢٨٢ َوٱۡستَۡشِهدواْ َشهِيَديِۡن ِمن رَِّجالِكمۡ   ،سوَرة الَقَصِص   ٧٥ ...بۡرَهَٰنكمۡ 

ٰ َما َيۡفَعلوَن بِٱۡلمۡؤِمننَِي شهودٞ  ، ابلََقَرةِ  فقد جاءت هذه  ،سوَرة الربوِج   ٧َوهۡم لََعَ

 ألعظم أمري املؤمنني علّياه اآليات الكرمية مبعنى احلضور التام هلل تعاىل ولولّي

لقتل يف سبيله بل كانت اوالشاهدين من املؤمنني من دون أن تكون شهادتهم مبعنى 

هلل عليه وأهل بيته اباحلضور الكامل للشاهدين وكذا للولّي األعظم صلوات 
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كّل واحد يف جهة  ،، فال غرابة يف االستعمال القرآني لكال املعنينيالطاهرين

 .ارتكاب جماز وما شابهه للداللة على املطلوبمعينة دون 

ملعنى األعم للفظ الشهيد، لكونها املعنى اأنَّ الشهادة احلضورية هي  :واحلاصل

حلقيقي للفظ املذكور حتى تأتينا قرينة تصرفه عن معناه العام إىل املعنى اخلاص ا

ّق عّمه العبد حب والضّيق وهو القتل يف سبيله تعاىل، فقول موالنا اإلمام السجاد

حمموٌل على املعنى العام للفظ  ( ) الشهداء جميع عليها يغبطه : الصاحل

 نسيغبطو كرمني واألولياء املقربنيأن مجيع األنبياء واملرسلني واملالئكة امل أي الشهداء

املوىل العبد الصاحل صلوات اهلل عليه وعلى أمه وأبيه وأخته وأخيه بال استثناء إال 

 ....!لعصمة والطهارة من آل اهلل تبارك جمدهأهل بيت ا

لو فرضنا أنَّ الشهادة هي باملعنى اخلاص وهو القتل يف سبيله (:  الوجه الثالث )

أن بعض األنبياء بل أكثرهم ماتوا بالسيف أو السّم، وهؤالء من مجلة  يف فال ريب

ته، السيَّما وقد الشهداء املقتولني يف سبيل اهلل تعاىل الذين سيغبطونه على علو درج

وأخوه  مام احلسنيورد يف بعض األخبار أن نفس املوضع الذي استشهد فيه اإل

سبط  اوصيٍّ ومائت انيّب ومائت امائت هيف كربالء قد استشهد في املوىل العباس

أفضل منهم وهو القدر  أبي الفضل ت كونلوا يف سبيل اهلل، فيثبكلهم قِت

مطلقة مل حتددها األخبار يف جهة دون   عليهصلوات اهللاملتيقن، وغبطتهم له 

 !.املرتشحة من عصمته وعظم طهارته خرى، ما يعين أنه أرفع منهم يف الدرجاتأ

                                                 

( اخلصال) و 548ص( األمايل) راجع كتاب . بطه عليها جميع الشهداءيغ : ورد بلفظ (1)
، 349للبحراين ص( العوامل) ،298ص 44وج 274ص 22للمجلسي ج( حبار األنوار)للصدوق،  68ص

موسوعة أحاديث أهل ) ،346ص 4للحويزي ج( تفسري نور الثقلني)، 642للقمي ص( مفاتيح اجلنان)
 .وغريها الكثري.. 351للنقدي ص( العلوية األنوار)، 9ص 8للنجفي ج( البيت
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توهم بعض األعالم بأن األفضليَّة لألنبياء دون غريهم باعتبار ( الوجه الرابع) 

العصمة،  أنهم سفراء اهلل تعاىل ناتٌج عن قصورهم يف فهم اآليات املتعلقة بدرجات

فقد قصروا العصمة على األنبياء وأوصيائهم فقط ومل يتفطنوا إىل أن العصمة ذات 

مستويات ودرجات تتعدى مورد النبوة والوصاية بل تشمل مورد الوالية الشامل 

وال يبعد عصمة اإلسكندر ذي القرنني ومؤمن آل فرعون  للعبد الصاحل اخلضر

، وآباء وأجداد وآباء النيّب وأجداده وموالنا عبد املطلب وأبي طالب وجعفر

ّم موسى وأخته ومريم بنت عمران وسارة وهاجر أ، وأمري املؤمنني علّي

ّم املؤمنني خدجية وابنتها الصدِّيقة الكربى فاطمة الزهراء وابنتيها أوالصّديقة 

الصديقتني احلوراء زينب وأم كلثوم وأخوهما حمسن السقط واملوىل علّي األكرب 

سم وعبد اهلل الرضيع وسكينة ورقية واملوىل املعظّم العبد الصاحل العباس عليهم والقا

فهؤالء معصومون باعتبارهم من األولياء وليسوا أنبياًء  ،مجيعاً صلوات اهلل تعاىل

وال  فالعصمة تدور مدار الوالية وال تدور مدار النبوة والوصاية ،وال أوصياًء

من هنا جاءت  ،القرب اإلهلي من صاحبها، ألن الوالية هي تنحصر بهما فقط

الذي يدير  ّيية لتبّين لنا أهمية دورها الولولوالااآليات الكرمية الدالة على عظمة 

ّي هو ومن يقوم بهذا الدور الولو ،يعّيدفة التنفيذ التشريعي املسنون بالوحّي التشر

ف التشريع على لتشريعّي باعتبار توقامن القائم بالدور  -يف بعض األحيان  -أهم 

من هنا كانت السّيدة مريم أهم من أبنها  ،التنفيذ، فلوال التنفيذ ال حياة يف التشريع

آلالم واملآسي من أجل احلفاظ التوقف وجوده عليها وحتملها  نيّب اهلل عيسى

والسّيدة يوخابيد أم نيب اهلل موسى وهارون، أهّم منهما  ،على التشريع العيسوّي

وهكذا أم النيّب  ث إنَّها رعت بعناية فائقة وليدها النيّب موسىبنفس املناط، حي

وكذا موالتنا السّيدة  ،حيث حافظت على وليدها من نيل األعداء له إبراهيم
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وهكذا بقية أمهات األنبياء  ..ّم موالنا اإلمام بقية اهلل املنتظر أرواحنا فداهأنرجس 

اء وكن على منزلة جليلة من العتداواألوصياء حيث حافظن على أوالدهّن من 

فكّل من عددناهم ومن فاتنا ذكره من  ،اليقني الشديد املتصف بالعصمة والطهارة

ألصل االستصحاب الدال على عصمة كّل  ،األولياء على درجة عالية من العصمة

حاشاهن عن  -ولعدم وجود ما يثبت كفرهّن أو فسقهنَّ  ،مولود على الفطرة اإلهلية

ن حصر العصمة بدور النبوة والوصاية وإال النتفت الفائدة من فال ميك -ذلك 

عصمة مريم والصّديقة الكربى اللتني ثبتت عصمتهما بدليٍل قطعيٍّ يف الكتاب 

والسنة الطاهرة، واملتأمل يف أدلة عصمة موالتنا السّيدة الكربى موالتنا الزهراء 

أن عصمتها  -والبصرية إذا مل يكن أعمى البصر  -صلوات اهلل عليها يرى بوضوح 

أكرب وأعظم من عصمة األنبياء واملرسلني ال سّيما ما جاء يف تواتر األخبار من أن اهلل 

تبارك شأنه عرض واليتها على األنبياء واملرسلني، وأنه ما من نيبٍّ إال وقد أخذ اهلل 

عظم تعاىل امليثاق عليه بواليتها عليهم فقبلوا ذلك، ولو مل تكن ذات عصمة كربى أ

ستلزم تفوق ياليتها عليهم، ولكّن عظم العصمة من عصمتهم مل يكن مثة مربر لو

مليثاق باالنصياع هلا وأخذ األوامر منها وعدم جواز اصاحبها على من أِخَذ عليه 

فهم كانوا وال يزالون منقادين هلا ال سّيما األحياء منهم إىل وقتنا احلاضر  ،خمالفتها

س واخلضر وإدريس على املبنى التفسريي للمخالفني، روح اهلل عيسى وإليا :وهم

 بعلها باعتباره نفسها عدا - لطاهريناوهكذا فإن واليتها أكرب من والية أئمتنا 

 -حجج الله تعالى وأمنا  نحن : ملا ورد عن موالنا اإلمام العسكرّي -
عظم أفحجيتها أعظم من حجيتهم وواليتها  ( ) فاطمة حجَّة علينا -أو جدتنا 

 .فتأملوا ..من واليتهم مبقتضى احلديث املتقدِّم وغريه من األخبار الشريفة

                                                 

= ملؤسسة ويل( موسوعة اإلمام العسكري) ،85للمسعودي ص( األسرار الفاطمية) راجع كتاب (1)
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لعباد السّيما عصمة املوىل أبي افاستغراب بعض األعالم من عصمة بعض 

وهو أمر ال يرجع إىل حتقيٍق دقيٍق وتأمل عميٍق  ،سببها ما ذكرناه آنفاً الفضل

ونسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا يف مستقبل  ..يف مدلول العصمة لغري األنبياء واألوصياء

بكتابة رسالة علمية مستوعبة حلقيقة العصمة  -حلياة اإن كتب اهلل لنا  -الزمان 

، فنرجوه تعاىل أن يهبنا القوة لبعض األولياء من أوالد أمري املؤمنني علّي

يف  اسيني اجلددوالنشاط والقوة على األعداء والظاملني من عفاريت النواصب والعب

مبحمد وآله الطاهرين ومبدد موالنا أمري املؤمنني وبقية اهلل يف العاملني  ..الطائفة احملقة

 .وات اهلل عليه وآبائه الطاهرينموالنا احلجة املوعود أرواحنا فداه وصل

 :الدليل النقلي الثالث

 سالعبا املعظّم املوىل عصمة أنب مدَّعياً الصغرى العصمة نظرية صاحب اعتمده وقد

 هي العصمة الصغرى مستنبطاً له من قول موالنا اإلمام الصادق  يف

ولعن  : حيث ورد يف هذه الزيارة للموىل الصّديق أبي الفضل العباسزيارته 
: فقال ( ) منك احملارم وانتهكت في قتلك حرمة اإلسالم استحلت الله أمَّةً

  ًعظيمًا منزَّهًا معصومًا إمَّا  إن الذي ينتهك اإلسلم بقتله البدَّ أن يكون شخصا
ثم اختار  ( ).. عصمًة صغرى كالعباس أو الحسين كاإلمام كبرى عصمةً 

 .العصمة الصغرى

 

                                                                                                                        

 .115ص 7ملركز األحباث العقائدية ج( موسوعة من حياة املستبصرين)، 265ص 2ج العصر=
( حبار األنوار) ،391د بن جعفر املشهدي صحملم( املزار)، 124للشيخ املفيد ص( املزار) راجع كتاب (1)

 .وغريها العديد ...641للمحدث القمي ص( مفاتيح اجلنان)، 219ص 98للعالمة اجمللسي ج
 .للعالمة الراحل السيد حممد الشريازي رمحه اهلل( والعصمة الصغرى العباس)راجع كتاب  (2)
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 :يرد عليه
أنه مل يبيِّن لنا الوجه العلمي الختيار العصمة الصغرى وتقدميها على العصمة 

هان بل هو جمّرد ترجيٍح استحساناً عقليَّاً خالياً من الرب إال ل ال يعدو كونهالكربى ب

اللهم إال أْن يدَّعى بأن الدليل هو ما أفاده يف   مرجٍح وهو قبيح عقالً ونقالً،بال

منزهون عن كّل  مطلع حبثه من كون األنبياء واألئمة والصّديقة الكربى ومريم

نقٍص فضالً عن الذنب وهم من أصحاب النفوس العالية دون املوىل أبي الفضل 

ب واملوىل علّي األكرب فإنهم من أصحاب النفوس املتوسطة أو األدنى وموالتنا زين

والكالم فيه هو ما أوردناه عليه . إخل.. من أصحاب النفوس العالية حبسب تعبريه

فيما سبق، فال يصلح دليالً على مدَّعاه، بل هو أشبه بالقياس منه إىل االستدالل، 

ل على مّدعاه بل حتى الرواية اليت اعتمدها تد تامة الداللة إذ مل يأتنا بآية وال رواية

ليس فيها ما يدل على مطلوبه بل هي بالداللة على العصمة الكربى أوىل منها يف 

الداللة على العصمة الصغرى، وذلك بالبيان التالي الذي مل يسبقنا إليه أحٌد من 

 :-  تبارك جمده وفضل حججه الطاهرينحبمد اهلل -العاملني 
موعة أصول كربى ومعتقدات يقينية صغرى وتشريعات عظيمة إلسالم جماإن 

ففيه األصول الكربى كالتوحيد والنبوة واإلمامة والعدل واملعاد  ،ودساتري كبرية

وهي أصول عقدية عظيمة يبين عليها املرء إميانه  ،وغريها من أصول االعتقادات

فضالً عن  ،سل واألولياءباهلل تعاىل واليوم اآلخر واحلجج الطاهرين من األنبياء والر

 إلسالم حيوي هذه املفاهيم الكربىفا إخل، ..التشريعات الكربى والصغرى

فانتهاك واحدة منها يعترب انتهاكاً له من أصله وجذوره، فمن أنكر  ،والصغرى

لدين بسبب انتهاكه حلرمته بسبب اواحداً من أصوله وتشريعاته فقد خرج من 

أصوله وتشريعاته بسبب قتل الداعي إليه والدال  فكيف مبن انتهك مجيع ،اإلنكار
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ليت أحيت اإلسالم بعدما أماته يزيد ومن نصبه اعليه واحلافظ له بدفاعه وشهادته 

وال تنتهك حرمة اإلسالم مبقتل األدنى منه بل القطع واليقني  ،من خلفاء اجلور قبله

من اإلسالم جبميع نتهاك حرمته ال تكون إال على من كان أعلى شأناً احيكمان بأن 

لفقري لإلسالم والقلب الكونه ميثل العامود  -إال أصل التوحيد  - أصوله وأحكامه

متاماً كقولنا بأن  ،النابض باحلياة له فمن دونه ال بقاء له وال حياة فهو مادة احلياة له

لدين فلواله ملا بقي دين وال توحيد وال حياة فهو اقد أحيى  اإلمام احلسني

فقد أحيى اإلسالم  وهكذا املوىل أبي الفضل ..ه واحمليي له بعد موتهاجملدد ل

فقتله أرواحنا له  ،احلاوي ألصول الدين وللعصمة الكربى لألنبياء واألولياء

 ما يعين أن املوىل العباس ،الفداء يكون انتهاكاً صارخاً لعامة أصول اإلسالم

عتباره احمليي واملرتجم احلقيقي با ،أفضل من عامة هذه األصول اليت انتهكت بقتله

 الله عرِف ما لوالنا: لقول أئمتنا الطاهرين -هلذه األصول، فهي أدنى منه 

 - ( )وتعالى تبارك الله وحِّد وبنا للها عرِف بناو ( )عرِفنا ما الله ولوال
فعصمته الكربى هي نفس  ،بال ريب إال عند النفوس الضيقة والعقول الضعيفة

ختلفت يف درجات القرب واخلصائص متاماً أوإن  إلمام احلسنيا عصمة أخيه

مع كونهم معصومني بالعصمة الكربى، وِلَم  ،كافرتاق درجاتهم مع بعضهم البعض

معصوماً مثلهم بالعصمة الكربى إال أنه أقل منهم  لفضلاال يكون املوىل أبي 

                                                 

( ار الساطعة يف شرح الزيارة اجلامعةاألنو ) ،112للربسي ص( مشارق أنوار اليقني) راجع كتاب (1)
 .وغريها ...11ص 1للحر العاملي ج( هداية األمة إىل أحكام األئمة)، 424ص 3للكربالئي ج

 1ج( حلية األبرار) ،145ص 1للكليين ج( الكايف)، 424ص 1للكاشاين ج( الوايف) راجع كتاب (2)
 .وغريها.. 112ص 23جلسي جللم( حبار األنوار)للبحراين،  374ص( مدينة املعاجز)و 16ص
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تِۡلَك   :له تعاىلدرجة من حيث الرتتيب العددي والقرب املعنوي على قاعدة قوب
ٰ َبۡعض    ۡلَنا َبۡعَضهۡم لََعَ ن ََكذَم ٱ ٱلّرسل فَضذ ۖۡ َوَرَفعَ ّمِۡنهم مذ   ٢٥٣ ...َبۡعَضهۡم َدَرَجٰت    َّللذ

فقد دلت اآلية على أن اهلل تعاىل رفع بعض الرسل على بعٍض آخر،  ،سوَرة ابلََقَرةِ 

بل هو مللكات يف نفوس  -وحاشاه من ذلك  -عتباطياً اوالرفع والتفضيل ليس 

معصومني بالعصمة الكربى إال أنهم متفاوتون من حيث  كونهم مع ،بعضهم

أن يكون موالنا الصّديق الشهيد العباس  يف وال ضري ..امللكات والدرجات الروحية

لعصمة الكربى بل وأكربها وأعظمها امن أصحاب   بن علّي أمري املؤمنني

 !!م؟؟واليت انتهكت بقتلها حرمة اإلسال

 :العباس سيدنا  يف ماهية العصمة عند نظرية العالَّمة السيِّد املقّرم
وال يفوتنا أن ننوه بكالم العالّمة احلجة السّيد املقرم أعلى اهلل مقامه الشريف 

صفحة  فقال يف حيث كان من القائلني بالعصمة الكربى للموىل أبي الفضل

فمن كانت عصمته واجبة كما  (:  اسالعب )بــ ن كتابه اجلليل املوسومم 8  
في المعصومين سمّيت عصمته استكفائية ألنه ال يحتاج في سلوكه إلى الغير لكونه 
في غنًى عن أّي حجة لتوفر ما أفيض عليهم من العلم والبصائر ومن لم تكن فيه 
العصمة واجبة وكان محتاجًا إلى غيره في سلوكه وطاعته سميت عصمته غير 

على تفاوت في مراتبهم من حيث المعرفة والعلم واليقين، وحينئٍذ ليس استكفائية 
من البدع إذا قلنا أن قمر بني هاشم كان متحليًا بهذه الحلية بعد أن يكون مصاغًا 

لطائفة الحجة امن نور القداسة الذي ال يمازجه أي شين وعلى هذا كان معتقد شيخ 
 ] :( 57إتقان المقال ) من كتابالشيخ محمد طه نجف فإنه قال بترجمة العباس 

هو أجّل من أن يذكر في المقام بل المناسب أن يذكر عند ذكر أهل بيته 
وقال يف موضع آخر من كتابه   ..[لمعصومين عليه وعليهم أفضل التحية والسلم ا
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حرمة اإلسلم ال تنتهك بقتل أي مسلم مهما كان  فإن  :6  املتقدم الذكر ص
فلو  ،أثره في اإلسلم مشكورًا إال أن يكون هو اإلمام المعصومعظيمًا ومهما كان 
 البيت لعلم والعمل لمقام أهلاالمراتب السماوية في   لم يبلغ العباس

 .إنتهى.  ..لما استحق هذا الخطاب، وهذا معنى العصمة، نعم هي غير واجبة
 

 :امه الشريفتعقيب إمجالي على ذيل كالم احملقق السيِّد املقرم أعلى اهلل مق

فال نوافقه  ،كالمه ممتاز إال أن ذيله بنفي كون عصمته واجبة حمل نقاش معه

قد نسف رأيه بعبارة له يف آخر كالمه عن   لرأي يف النفي املزبور بل إنه نفسها

ال بدَّ أن تكون للعباس   :6  حيث قال يف صفحة   عصمة املوىل العباس
كيف يعقل أن تكون له هذه املرتبة العالية اليت إذ  مرتبة أعلى من مرتبة العصمة 

نعم، من احملتمل تأويلنا لصحة ما ذهب إليه ! تفوق مرتبة العصمة وال تكون واجبة؟

محالً له على األحسن، بناًء على تعريفه للعصمة الواجبة أو اإلستكفائية اليت ال 

صاحب (  عليهصلوات اهلل) حيتاج صاحبها إىل من يهديه ويرشده، فاإلمام احلسني

عصمة واجبة باعتباره إماماً مستغٍن عن احلاجة إىل غريه ممن خترج اهلداية على يديه 

فال يكون مستغنياً عن  خبالف املوىل العبد الصاحل فإنه حباجة إىل هداية اإلمام

فتأويلنا لكالمه املتشابه نعتربه حقّاً علينا ملا حتلّى به هذا العامل اجلليل .. اإلمام

، لذا محلنا كالمه خدمات جليلة يف الدفاع عن أهل بيت العصمة والطهارةمن 

املؤمنني  أمير قال  :قال على أحسنه طبقاً ملا ورد عن موالنا اإلمام الصادق
وفي نسخة  - يقلبك ما يأتيك حتى أحسنه على أخيك أمر ضع :عليّ
لها في  جتد وأنت سوءً أخيك من خرجت بكلمةٍ تظننَّ وال عنه - يغلبك ما
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 ولكننا ملزمني يف تفنيد رأيه املعقَّب يف ذيل كالمه الطّيب ( ) محمالً اخلير

الدال على عدم العصمة الواجبة للموىل أبي الفضل صلوات اهلل عليه، وحنن ال 

 -ممن كتب يف عصمته  -نشاطره رأيه يف ذلك بل نذهب إىل ما مل يسبقنا إليه أحد 
عنيت بهم نبينا  - ى بالقياس إىل األنبياء عدا آل اهللوهو العصمة الواجبة الكرب

فإن عصمة أئمتنا الطاهرين ومعهم سيِّدة نساء  - حممد وآل بيته الطاهرين

وبناءاً عليه، فإن .. اإلطالق العاملني فاطمة أرواحنا هلا الفداء ال تعلوها عصمة على

ولن ننجو من األفواه  نسلم مالحظات مجة على ذيل كالمه املبارك وإن كنا لن الن

كما سقط عليهم سابقه  -اليت ستنال منا ألن كالمنا سيسقط على رؤوسهم  ةالقذر

 ةذلك إال لشنشنكالصاعقة من السماء حترقهم ولو آتيناهم بألف دليٍل ودليل، وما  -

 ال نولو كّنا ممن يداهن يف أمر الدي أعرفها من أخزم، ألننا نتصدَّى لضالل قادتهم،

فَََل  : من أعاظم هذه األمة بل ووحيدها، وصدق اهلل العظيم حينما قال عتربونا
بنِيَ  عليهم  أعاننا اهلل تعاىل، سوَرة الَقلَمِ   ٩َوّدواْ لَۡو تۡدهِن فَيۡدهِنوَن  ٨ تِطِع ٱلۡمَكّذِ

وهو حسيب ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهلل العلّي  ...حبّق احلّجة روحي فداه

 .علم الذين ظلموا أّي منقلٍب ينقلبون والعاقبة للمتقنيالعظيم وسي
 

 :مالحظاتنا اهلامة على نظرية العصمة غري الواجبة

 :يالحظ على دعوى العالّمة السيِّد املقّرم أعلى اهلل مقامه الشريف، بوجوٍه ثالثة

                                                 

للشهيد الثاين،  21ص( كشف الريبة عن أحكام الغيبة) و 293ص( لشهيد الثاينارسائل ) راجع كتاب (1)
للسيد عبد اهلل اجلزائري ( حتفة السنية يف شرح خنبة احملسنية) ،984ص 5للفيض الكاشاين ج( الوايف)

( روضة املتقني يف شرح من ال حيضره الفقيه) ،353ص 15للمحقق البحراين ج( احلدائق الناضرة)، 325ص
 .وغريها العديد من املصادر... 69ص 1ج -األول  -حملمد تقي اجمللسي 
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 إن تعريفه للعصمة الواجبة مبا أفاده أعلى اهلل مقامه ليس جامعاً :( الوجه األول )

ومانعاً، وذلك الستلزامه اإليراد على عصمة األنبياء غري أولي العزم منهم، حيث 

 :احتاجوا إىل أولي العزم منهم لكونهم أئمةً وليس مجيع األنبياء أئمةً، لقوله تعاىل

   ة ئِمذ
َ
ۡمرِنَا وََجَعۡلَنا ِمۡنهۡم أ

َ
جۡ   ٢٤... َيۡهدوَن بِأ فيذ ألن اإلمامة تعين تن ،َدةِ سوَرة السذ

فأصحاب الشرائع أئمة،  ،األحكام اليت تهبط على الرسول املبعوث بشريعة

، فاألصل ( َّما ِمن عام إال وقد خص) :وغريهم ليسوا كذلك إال على قاعدة

إذ ليس كّل نيبٍّ إماماً،  ،األولي بالتفرقة بني اإلمام والنيّب حمكٌم حبسب االصطالح

فالنيّب من غري أولي العزم حيتاج إىل النيّب من  ،وإْن كان كّل إماٍم من األنبياء نبيَّاً

وبالتالي فإن احملتاج منهم إىل غريه ال تكون عصمته واجبة حبسب  ،أولي العزم

وهو خلف الفرض من عصمتهم الواجبة  ،تعريف العالَّمة اجلليل السيِّد املقرم

اٍم مجلةً فال بّد حينئٍذ من االنصراف عن تعريفه لكونه غري ت!! ..حبسب دعواه

 .وتفصيالً

 : تأويلنا لكالم السّيد املقرم

بني العصمة الواجبة  لسيِّد املقرمبأنَّ التفرقة أو التفصيل الذي أفاده ا: نعم قد يقال

وغري الواجبة، إنَّما هي تفرقة لفظية وليست حقيقية، فاخلالف بيننا وبينه لفظيٌّ، 

ريٌّ وهو غري قادٍح يف ماهية العصمة إال أن اخلالف اعتبا اًفيكون منشأ العصمة واحد

اليت تعين عدم ارتكاب الذنوب والقبائح سواٌء أكان صاحبها صغرياً أم كبرياً إىل 

يوم مماته، فالتفصيل بني كون العصمة واجبة وغري واجبة يرجع يف واقعه إىل املتعلق 

تبار االمسي وليس إىل املتعلق الذاتي املصاحب لذات املعصوم، ويرجع إىل االع

إىل شرح  -كما أشرنا آنفاً  -اخلارجي العائد إىل العنوان ال املعنون، فريجع اخلالف 
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 االسم وليس إىل احلقيقة والواقع الذاتي لذي العصمة، يرجى التأمل لدقته الكالمية

 .واملنطقية

التي   :بأنها فإنَّ العصمة الواجبة كما فسرها احملقق املقّرم  :مَّملا تقد ًمضافا
ال عالقة هلا  يكون فيها صاحبها محتاجًا ألحٍد أو ال يحتاج إلى إمام يركن إليه  ال

يف أصل العصمة الذاتية اليت يتصف بها اإلنسان الكامل املعبَّر عنه بالولّي، ألن حبثنا 

منصبٌّ على أصل العصمة من دون النظر إىل الطوارئ األخرى كالنبوة أو اإلمامة، 

مان قبل توليهما ملقام النبوة واإلمامة، فهل كانت معصو فالنيّب واإلمام

عصمتهما واجبة قبل التولي هلذين املقامني أو ال؟ فإن كان األول فهو خلف املدَّعى 

إمنا هو ألجل منصب النبوة أو اإلمامة،  حبسب الفرض وذلك ألن وجوب العصمة

يكونا معصوَمني ألن وهما بعد مل يتوليا هذين املنصبني، بل من املناسب حينئٍذ أن ال 

وإن ... إنَّما هي ألجل مقام النبوة أو اإلمامة -حبسب الدعوى املتقدمة  -العصمة 

كان الثاني، فقد ثبت املطلوب وهو عدم وجود عصمة واجبة ألجل الدور أو املقام 

 ،النبوي أو اإلمامي، وإال النتفت عصمة بضعة رسول اهلل فاطمة الزهراء

النبوة واإلمامة  -من ذينك املقامني  واحٍد أيَّ مل تتولَّ( ا الفداءأرواحنا هل) باعتبارها

لعدم كونها يف أحد املقامني  وكذلك النتفت عصمة السيدة مريم بنت عمران -

املتقدِّمني، فال بدَّ من التسليم بعدم وجوب العصمة الواجبة باملعنى الذي أفاده السيِّد 

أن الوجوب : ديٍل للعصمة الواجبة وهو، بل ال بدَّ من وضع تفسري باملقرم

املنصَّب على العصمة هو حكم العقل بعدم جواز ارتكاب املعاصي والذنوب 

والقبائح وما شابه ذلك على من اتصف بعلم اهلل اليقيين وكان منه تعاىل من 

 مل يعِص اهللَ -وبغض النظر عن مقامه النبوي أو اإلمامي  -املقربني، فالولّي املطلق 

 بسبب أنه سوف يكون نبيَّاً أو إماماً وإال لصارت العصمة واجبة دون أن يكون تعاىل
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هلل تعاىل باعتبار أنه صار معصوماً بغري اختياره بل كانت اعند  فضٍل لصاحبها أّي

 ،ث إىل الناس مبقام النبوة أو اإلمامةَععصمته قهرية من عند اهلل تعاىل ألجل أنه سيْب

قلية والشرعية ما ال خيفى على املتفقهني فضالً عن الفقهاء حملاذير العاويف ذلك من 

كان ملتفتاً إىل احملذور الذي أشرنا إليه آنفاً  وال أظن أن سيدنا املقرم ،واملتكلمني

بل الثابت باألدلة من الكتاب !! ..وإال ملا كان استمات بالدفاع عنه يف كتبه الطيبة

من هنا جعله  ،نَّما هي القرب والعشق هلل تعاىليف عصمة املعصوم إ ةَالعلَّ والسنة أنَّ

إلهلية سواٌء أكانت هذه السفارة نبوية أو إمامية أو ااهلل سبحانه يف مقام السفارة 

س من أظهر مصاديق السفارة اإلهلية، فمن مل يكن نبّياً فهذا الثالوث املقدَّ ،واليتية

راء صلوات اهلل عليها وابنتيها وموالتنا املعظَّمة السيدة الزه ،أو إماماً فهو وليٌّ

وكذلك املوىل العبد الصاحل وبعض أحفادها كموالنا علّي األكرب  ،وحمسن

هم من أنَّ يف لوالية فال ريباوالقاسم ورقية وسكينة وعبد اهلل وغريهم من مصاديق 

بين إسرائيل الذين جتاوز عددهم  لذاتية فال خيتلفون عن أنبياِءامصاديق العصمة 

هم أفضل من أنبياء بين  بل إن من ذكرناهم من أهل البيت ،الفمئات اآل

 بهم العصمة ال يقاس بيِت أهَل فإنَّ،فال يستغربنَّ أحدكم من ذلك ،قطعاً إسرائيل
 

 ..!!من الناس على حدِّ تعبري موىل الثقلني أمري املؤمنني علّي أحٌد

طاهرين وسّيدة نساء من أئمتنا ال البيت أهِل عصمةَ إنَّ :( ثانيالوجه ال )

العاملني ثابتة باألدلة األربعة بالقطع واليقني وقد احتاجوا حبسب الظاهر إىل تشريع 

م بعصمتهم مع اعتقاد العالّمة املغفور له املقرَّ ،جدهم الرسول األعظم

مع أن ! ؟؟..الواجبة، فكيف تكون واجبةً وقد احتاجوا إىل هداية النيّب التشريعية

إىل هداية غريه ولو حبسب الظاهر أو يف ناحية دون  اجة اإلمامتعريفه ينفي ح

، وعليه فإن تعريفه ال أخرى كاحتياجهم بالتشريع إىل هداية النيّب األعظم
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يكون جامعاً للمتفرقات وليس مانعاً عن األغيار، فال ميكننا قبوله والتسليم به، لذا 

  ال الذي سّجلناه على تعريفهفإن تعريفنا التالي للعصمة الواجبة مينع من اإلشك

وهو تعريف شاع يف الفرتة األخرية ويظهر أن أساسه هو السيد املقرم أعلى اهلل 

مقامه، وما ذهبنا إليه مل يسبقنا إليه أحٌد بفضل اهلل وفضل حججه األطهار صلواته 

 .عليهم أمجعني واحلمد له والشكر إليهم أرواحنا هلم الفداء

ًء على تعريف العالَّمة السّيد املقّرم أعلى اهلل مقامه تكون بنا :( ثالثالوجه ال )

عصمة األنبياء صغرى وليست كربى، وذلك الحتياجهم إىل غريهم من أولي 

ألن العصمة الكربى عنده هي من ال حيتاج صاحبها إىل غريه كما أشار إىل  ،العزم

واجبة فكيف تكون عصمتهم  ،فصل العصمة( العباس) الكريمذلك يف كتابه 

لي العزم وألنبياء من غري أاوهم حمتاجون إىل غريهم من أولي العزم باعتبار أن 

 .تابعون لألنبياء من أولي العزم كما هو مفاد بعض األخبار
 

 :تعريفنا للعصمة الواجبة
ة السّيد املقرم الذي نقّدر جنابه الكريم لعالمة احلجَّاقلنا فيما سبق أن تعريف 

وافياً من الناحية  -سب تشخيصنا الدقيق يف اجملال الكالمي حب -مل يكن  ،وحنرتمه

الكالمية يف االعتقاد اإلمامي وذلك لإلشكاالت اليت أشرنا إليها آنفاً، ولكنه حبسب 

تعريفنا للعصمة الواجبة ال ميكن العثور على إشكاٍل يطيح به بإذن اهلل تعاىل، وذلك 

امللكة اليقينية اليت ال  : هي عبارة عن -عندنا  -ألن العصمة الواجبة يف األنبياء 

ميكن لصاحبها أن يعصي اهلل تعاىل حبسب ما آتاه اهلل من العلم املانع له من ارتكاب 

 عاىل وميتنع عنه املعاصي، فصاحبها واجب الطاعة هلل ت املعاصي واألخطاء

واجبة واألخطاء باختياره وإرادته من دون إجبار أو قسٍر، فعلى مبنانا للعصمة ال

كغريه من األنبياء والرسل يف ملكات العصمة الواجبة  يكون املوىل أبي الفضل
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اليت ميتنع صاحبها من الفجور أو املخالفة هلل تعاىل فيتساوى معهم من حيثية عصمته 

 .الواجبة نظري وجوب عصمتهم، فتأمل

بل  أنَّه مل يثبت لدينا العصمة الصغرى للموىل العبد الصاحل :واحلاصل

ألنبياء ولكنها صغرى بالقياس اأن عصمته كربى بالقياس إىل عصمة  هو الظاهر لنا

 صلوات اهلل عليها الزهراء البتول لصدِّيقة الكربىا إىل أئمتنا الطاهرين وسّيدة النساء

، وهو القدر املتيقن الثابت مبا أشرنا إليه وأبنتها الصّديقة الصغرى احلوراء زينب

ولو كانت عصمته صغرى ملا  ،ة األنبياء له صلوات اهلل عليهفيما سبق من دليل غبط

بل ال  ،كان لصاحب العصمة الكربى كاألنبياء الشهداء أن يغبطوه على دنو درجته

و ال تقل عصمته عن مساواتها أبدَّ من أن تكون عصمته أعلى درجة منهم 

ين الذين مل نبينا وأهل بيته الطاهر العصمتهم، فيتساوى معهم بالعصمة الكربى عد

يسبقهم سابق ولن يلحقهم الحق بكربوية عصمتهم وعلو مرتبتها بكافة مصاديقها 

َما يرِيد ٱَّللذ   :للدليل القرآني احملكم يف آية التطهري بقوله تعاىل ِِلۡذهَِب َعنكم  إِنذ
ۡهَل ٱبۡلَۡيِت 

َ
حۡ   ٣٣ ...اَتۡطِهي   َويَطّهَِركمۡ  ٱلرِّۡجَس أ

َ
 .َزابِ سوَرة األ

 لعلو درجته طون املوىل أبا الفضليغب قلتم بأن األنبياَء :ل وحّلإشكا
 

أو على األقل ملساواته هلم بالعصمة الكربى، فكيف يغبطونه على الدرجة اليت 

 .؟الدرجة وهل يغبط املساوي للمساوييساويهم بها يف حني أنهم يف نفس 

املرتشحة من العصمة ال إشكال يف أن يغبط املساوي ملساويه يف اللوازم  :اجلواب

الكربى اليت يتصف بها، فها هم األنبياء على درجة واحدة من العصمة الكربى إال 

 التفاوت وهذا اإلهلي، القرب وجباتوم واخلصائص والسلوك السري يف يتفاوتون مأنه

ال خيدش بأصل العصمة الكربى وإال للغى التفاوت يف الدرجات النبويَّة والعصمتية 
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ن ََكذَم ٱ : ا بقوله تعاىلاملدلول عليه ۖۡ َوَرَفعَ ّمِۡنهم مذ سوَرة   ٢٥٣ ...َبۡعَضهۡم َدَرَجٰت    َّللذ
 .ابلََقَرةِ 

 هي يف أعلى ذروتها ودرجاتها -باملعنى الذي قدَّمناه  - ة أهل البيتفعصم

وما  ،ال نيبٌّ مرسل وال ملك مقّرب ال يضاهيهم فيها أحٌد على اإلطالقخاصة بهم 

جلامعة الكبرية املروية بسند صحيح عن اعني ما ورد يف يف حقهم بالزيارة  أشرنا هو

فبلغ بكم أشرف   :حيث قال موالنا اإلمام املعظَّم أبي احلسن علّي اهلادي
ملرسلني حيث ال يلحقه امحلِّ املكرَّمني وأعلى منازل املقربني وأرفع درجات 

دراكه طامع حتى ال إمع في الحقٌ وال يفوقه فائقٌ وال يسبقه سابقٌ وال يط
ال صدِّيقٌ وال شهيد وال عالم وال جاهلٌ ويبقى ملك مقرَّبٌ وال نبيٌّ مرسل 

ال فاجرٌ طالح وال جبارٌ عنيدٌ وال ووال دنيٌّ وال فاضلٌ وال مؤمن صالحٌ 
ال عرَّفهم جاللة أمركم إشيطان مريدٌ وال خلقٌ فيما بني ذلك شهيدٌ 

صدق مقاعدكم وثبات مقامكم ومتام نوركم وعِظَم خطركم وكبر شأنكم و
خاصتكم لديه وقرب ووشرف محلكم ومنزلتكم عنده وكرامتكم عليه 

آتاكم الله ما لم   :يف موضٍع آخر من الزيارة وقال  ..منزلتكم منه
 لشرفكم وبخع كلّ متكبرٍ لطاعتكملعاملني طأطأ كلّ شريفٍ ايؤتِ أحداً من 

 

 .( )  ..كلّ شيءٍ لكم وأشرقت األرض بنوركموخضع كلّ جبارٍ لفضلكم وذل 

                                                 

 315ص 2ج( عيون أخبار الرضا)من أراد الوقوف على الزيارة اجلامعة الكبرية فلرياجع كتاب  (1)
 11لشيخ النوري الطربسي جل( مستدرك الوسائل)للشيخ الصدوق،  611ص 2ج( من ال حيضره الفقيه)و

، 1567ص 14للفيض الكاشاين ج( الوايف)، 96ص 6للشيخ الطوسي ج( هتذيب األحكام)، 416ص
للسيد عبد اهلل شرب، ( األنوار الالمعة يف شرح الزيارة اجلامعة)، 127ص 99للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار)
= ،298ص 12للسيد الربوجردي ج( ةجامع أحاديث الشيع)، 783للمحدث القمي ص( مفتاح اجلنان)
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وال فرق بني عصمتهم  فوق عصمة أيِّ معصوم مطلقاً، وعصمة أهل البيت

طبقاً لتعريفنا للعصمة الواجبة املخالف  -الذاتية الواجبة وعصمة العبد الصاحل 

أدنى من عصمة أهل بيت  سوى أن عصمته -لتعريف السيِّد املقرَّم

 اهلل تعاىل وإن كانت عصمته صلوات اهلل عليه مساويةً لعصمة األنبياءالطهارة من آل 

واهلل تعاىل العامل باحلقائق واألسرار ،. 

 

 

 

 

 

 

                                         

 
 

 

                                                                                                                        

للحاج حسني الشاكري ( موسوعة املصطفى والعرتة)، 881ص 33للمرعشي ج( شرح إحقاق احلق=)
( األنوار الساطعة يف شرح الزيارة اجلامعة) ،297ص للكفعمي( البلد األمني والدرع احلصني)، 145ص 14ج

املنتخب احلسيين يف )، 451سيين الكاشاين صللسيد عباس احل( مصابيح اجلنان) الكربالئي، جواد للشيخ
( شرح الزيارة اجلامعة الكبرية)، 865للسيد حممد الشريازي ص( الدعاء والزيارة)، 145ص( األدعية والزيارات

شرح الزيارة )للسيد اهلمداين، ( شرح الزيارة اجلامعة)للمجلسي، ( شرح الزيارة اجلامعة)للشيخ األحسائي، 
للشيخ حممد علي ( شرح الزيارة اجلامعة)للسيد احلائري، ( شرح الزيارة اجلامعة)د احلسيين، للسيد حمم( اجلامعة

( الشموس الطالعة يف شرح الزيارة اجلامعة)للسيد حممد الربوجردي، ( شرح الزيارة اجلامعة)الرشيت النجفي، 
للدكتور ( ه نور باكجهارد)، -شرح فارسي  -جلوادي آملي ( أدب فناي مقربان)للسيد حسني اهلمداين، 

 .وغريها العديد من املصادر... -شرح فارسي  -عقيقي خبشايشي 
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 ثانيالفصل ال
 

إثبات العصمة الكربى للعبد الصاحل 
 العباس
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صل بإثبات العصمة الكربى للموىل املعظَّم أبي الفضل العباس ونلتزم يف هذا الف

لعصمة الكربى يف الفصل األول إال، وإْن كنَّا قد أحملنا إىل بعض األدلة على ا 

 :ه اآلتيةوننا ها هنا نريد اإلسهاب قليالً يف إثبات عصمته الكربى بالوجأ

م املعظَّم احلسني بن مع اإلما مساواة املوىل العبد الصاحل :( الوجه األول )

د صحيٍح عن موالنا اإلمام لزيارة له املروية بسنابالتسليم والتحية يف  علّي

ن حممد عبد الرمحبأسناده إىل أبي  فقد روى ابن قولويه القمي ،الصادق

عن احلسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه  ،بن أمحد بن احلسني العسكري بالعسكر

عن حممد بن مروان، عن أبي محزة  ،أبي عمري علي بن مهزيار، عن حممد بن

 علي بن العباس قبر زيارة أردت إذا : قال الصادق: الثمالي، قال

 :وقل [ الروضة ] يفةقالس باب على فقف احلائر بحذاء الفرات شط على وهو
 الصاحلني، وعباده املرسلني، وأنبيائه ،املقربني مالئكته وسالم الله سالم

 يا عليك وتروح، تغتدي فيما الطيبات الزاكيات ،الصديقنيو الشهداء وجميع

 والنصيحة خللف والوفاء والتصديق بالتسليم لك شهدأ ،املؤمنني أمير ابن

املبلغ، واملظلوم  والوصي العالم، والدليل املنتجب، والسبط ،املرسل النبي
 واحلسني احلسن وعن املؤمنني أمير وعن رسوله عن الله فجزاك .املهتضم

 عقبى فنعم عنت،أو واحتسبت صبرت مبا ،اجلزاء أفضل الله عليهم لواتص

 بحرمتك، واستخف حقك، جهل من الله ولعن قتلك، من الله لعن الدار،

ن أ، ونك قتلت مظلوماًأشهد أمن حال بينك وبني ماء الفرات،  الله ولعن
قلبي إليكم، و جئتك يا ابن أمير املؤمنني وافداً. الله منجز لكم ما وعدكم



 ........................البحث يف العصمة الكربى لولّي اهلل العباس بن أمري املؤمنني.........................  

 52 

نا لكم تابع، ونصرتي لكم معدة، حتى يحكم الله وهو خير أمسلم لكم، و
ني بكم وبإيابكم من املؤمنني، إمع عدوكم،  احلاكمني، فمعكم معكم ال

قتل الله أمة قتلتكم بااليدي ومبن خالفكم وقتلكم من الكافرين، 
السالم عليك أيها العبد : ثم ادخل، وانكب على القبر، وقل. لسنواأل

، الصالح، املطيع لله ولرسوله، وألمير املؤمنني واحلسن واحلسني
. مغفرته ورضوانه على روحك وبدنكوالسالم عليك ورحمة الله وبركاته و

نك مضيت على ما مضى عليه البدريون واجملاهدون في أشهد الله أشهد وأ
سبيل الله، املناصحون له في جهاد أعدائه، املبالغون في نصرة أوليائه، 

أكثر اجلزاء، وأوفر اجلزاء، و ،فضل اجلزاءالذابون عن أحبائه، فجزاك الله أ
. مرهأوأطاع والة  ،دعوته ستجاب لهأوأوفى جزأ أحد ممن وفى ببيعته، و

فبعثك الله  ،نك قد بالغت في النصيحة، وأعطيت غاية اجملهودأشهد أو
فسحها أوأعطاك من جنانه  ،في الشهداء، وجعل روحك مع أرواح السعداء

وحشرك مع النبيني  ،، ورفع ذكرك في عليني، وأفضلها غرفاًمنزالً
نك لم تهن أشهد أ .اء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاًوالصديقني والشهد

 ومتبعاً ،بالصاحلني مرك، مقتدياًأنك مضيت على بصيرة من أولم تنكل، و
 ،حملسننيللنبيني، جمع الله بيننا وبينك وبني رسوله وأوليائه في منازل ا

 .( )  رحم الراحمنيأفإنه 

                                                 

، 1511ص 14للفيض الكاشاين ج( الوايف) ،725للشيخ الطوسي ص( مصباح املتهجد) راجع كتاب (1)
، 434للشيخ عباس القمي ص( مفاتيح اجلنان)، 441جلعفر بن حممد بن قولوية ص( كامل الزيارات)
 .وغريها العديد من املصادر... 131شهيد األول صلل( املزار)
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ه الولّي الصاحل منا كيف نزور عمَّأن يعلِّ فقد أراد موالنا اإلمام الصادق

بأرقى عبارات األدب واملعرفة اإلهلية، وكان يروم من خالل ذلك  العباس

 -بل ميكننا القول  ،ومدى قربه من اهلل تبارك شأنه ه العبد الصاحلالتعريف بعمِّ
ح لنا وضّ   :بأن اإلمام الصادق -( العباس) يف كتابه مللمحقق املقرَّ تبعاً
حيث أثبت له مثل  زلة اإلمام الحسينالتي تضاهي من   زلة أبي الفضلمن  

 . ما أثبته لإلمام الحسين

ملساواة بني اإلمام احلسني اوها حنن نستعرض بعض فقرات الزيارة الدالة على 

 حلوبني أخيه العبد الصا ما يعين العصمة الواجبة. 

سالم الله وسالم   :قول موالنا اإلمام الصادق :(  )
وأنبيائه املرسلني، وعباده الصاحلني، وجميع الشهداء  ،مالئكته املقربني

الزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح، عليك يا ابن أمير  ،والصديقني
 . املؤمنني

ذي هو لفقرة املتقدمة إىل مصبِّ سالم اهلل تعاىل اليف ا إلمامافقد أشار 

نقطاع هلا، كما أنه أشار إىل عطفه تعاىل غري احملدود على ملتواصلة اليت ال أاالرمحة 

وسالمه تعاىل عليه يف كلِّ آٍن دون نفاد وكذا سالم مالئكته وأنبيائه  ،عبده احملبوب

وال انقطاع ما يعين بلوغه الكمال لشهداء والصدِّيقني ال نفاد له ااملرسلني ومجيع 

لعلم والعمل املالزمني للعصمة الكربى، ألن االنفسي والروحي والفكري يف جمالي 

لواسعة ولطفه العظيم الالمتناهي على العبد اسالم اهلل تبارك شأنه يعين رمحته 

وال تنزل الرمحة الواسعة الكربى إال  ...املضحي يف سبيله الصاحل العباس

عصوم بعصمة كربى ألن العصمة الصغرية ال تسع الرمحة الكبرية، فالصغري على امل

فالرمحة ذات مصاديق  ..ة الصغرى ال تسع الرمحة الكربىال يسع الكبري، والعصم
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مَ  : متعددة تهبط على مصاديقها املتحددة قال تعاىل نَزَل ِمَن ٱلسذ
َ
فََسالَۡت  آءِ َمآء  أ

ۡودِيَةَۢ بَِقَدرَِها
َ
"  مبا فيه ينضح ٍإناء ّوكل" ويف املثل احلكيم ورد أنه ، دِ وَرة الرذعۡ س  ١٧ أ

وعلى قدر احملبة تأتي اجلوائز من احملبوب،  فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم،

وبالتالي فإن سالمه تعاىل الدائم داللة على حمبته له، كما أن سالم املالئكة 

ية على عبده الصاحل أبي زال الرمحة اإلهلواملرسلني والشهداء والصدِّيقني يعين إستن

وهذا يستلزم  ،ألجل ما عرفوا منه بأنه من أقرب الوسائل إىل اهلل تعاىل الفضل

صلوات اهلل عليه وهو يف عصمته الكربى، إذ من البعيد أن ترتى التسليمات عليه 

بعض منهم بل ال بدَّ أن تكون درجته يف العصمة أعظم مما هم عليه يف  درجة أدنى

له   :بأن بن أخيه اإلمام السجادحبقِّ من قال فيه ا وهذا غري بعيد ،مصاديقها
فالغبطة  ( )يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة  منزلة تعالى للها عند

ملباركة عليه ملا قدَّمه من تفاٍن وتضحيات عظمى عجزت عنها اتالزم تسليماتهم 

 .لو همته وجاللة عصمتههياكلهم املقدَّسة، وما ذلك إال لع

شهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء أ : قوله(:   )
والسبط املنتجب، والدليل العالم، والوصي  ،والنصيحة خللف النبي املرسل

 . ..املبلغ، واملظلوم املهتضم
منزلة التسليم اليت هي من أقدس املنازل  ها هنا أثبت موالنا اإلمام الصادق

د السالكني وفوق مرتبة الرضا والتوكل، فإن أقصى مرتبة الرضا أن يكون حمبوب عن

                                                 

إن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه  : بلفظ وقد روي عن اإلمام السجاد (1)
( مفاتيح اجلنان)، 548للشيخ الصدوق ص( األمايل) راجع كتاب.  بها جميع الشهداء يوم القيامة

( دار األخبار من حبار األنوار)، 274ص 22لسي جللمج( حبار األنوار)، 642للشيخ عباس القمي ص
، 9ص 8للشيخ هادي النجفي ج( موسوعة أحاديث أهل البيت)، 192لسيد مهدي حجازي ص

 .وغريها... 351ص 4للشيخ علي النمازي الشاهرودي ج( مستدركات علم رجال احلديث)
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املوىل تعاىل حمبوباً له موافقاً لطبعه، فالطبع ملحوظ فيه، وأقصى مراتب التوكل أن 

ينزل نفسه بني يدي املوىل سبحانه وتعاىل منزلة امليت بني يدي الغاسل حبيث ال إرادة 

 وأما صاحب التسليم ،، فصاحب التوكل مسلوب اإلرادةله إال ما يفعله الغاسل به

فال يرى لغري اهلل وجوداً مع اهلل تعاىل فضالً عن نفسه وال يكون له طبع يوافق أو 

فهو قريب من عامل الفناء وهذه املرتبة  ،خيالف يف اإلرادة أو نفساً قد تنفست باإلرادة

صرية النافذة بل إال بالال حتصوفوق مرتبة التوكل اليت هي فوق مرتبة الرضا 

والوصول إىل أعلى مراتب اليقني، تلك املرتبة اليت أخرب عنها أمري املؤمنني 

 . ( ) لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً : علّي

:       بقوله باإلضافة إىل كلِّ ذلك فال ريب فإن يف شهادة اإلمام املعصوم

 أشهد  سليم التام للموىل أبي الفضل العباسداللة واضحة على عمق اليقني بالت 

 وهو عني العصمة الكربى، وكذلك شهادته التامة  بعمق تصديق العبد

ووفائه ونصيحته اليت ارتقت إىل أرقى مراتبها إلنبعاثها عن التسليم  الصاحل

ومل  ،التام املالزم حلقِّ اليقني وكذا وفاؤه وتصديقه بنهضة أخيه اإلمام احلسني

لرابطة األخوية بل كان نابعاً عن اإلميان اه ووفاؤه وتصديقه ألجل يكن تسليم

هلل تعاىل على خلقه املفروض على كافة عباده حتى على املالئكة اواليقني حبجة 

النبوة والعصمة ملا تتصف به اإلمامة الكربى ألهل بيت  ،لنيواألنبياء واملرس

الئكة أو األنبياء أن وصل والطهارة من كمال معريف وعملي مل يسبق ألحد من امل

إليه، والعبد الصاحل صلوات اهلل عليه قد مجع  يف نفسه كلَّ معامل املعرفة اليقينية 

                                                 

ة يف فضائل أمري الروض)، 317ص 1البن شهر آشوب ج( مناقب آل أيب طالب) راجع كتاب (1)
، 114ص 1حملمد جواد مغنية ج( يف ظالل هنج البالغة)، 235لشاذان بن جربيل القمي ص( املؤمنني

األمحدي املياجني ( مواقف الشيعة)، 163ص 5للشيخ علي النمازي الشاهرودي ج( مستدرك سفينة البحار)
 . املصادروغريها من ... 411ص 5للسيد حمسن األمني ج( أعيان الشيعة)، 89ص 1ج
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باعتباره حجةً على خلقه وليس  باهلل تعاىل وحبجة اهلل تعاىل أخيه اإلمام احلسني

 –ق التسليم والوفاء والتصدي -باعتباره أخاً له بداللة ما تعقب العناوين الثالثة 
فإنه لو مل يرد هذا املعنى الذي أشرنا إليه لكان   خللف النبيّ املرسل : بعبارة

فالتعبري خبلف ( ألخيك أو لإلمام احلسني أو ألبن أمري املؤمنني) :قال يف اخلطاب

لفضل على التسليم والوفاء والتصديق هلل االنيبِّ املرسل ال يراد منه إال الدافع ألبي 

من  ملا عليه اإلمام حلسنياتعاىل على خلقه أخيه اإلمام تعاىل وحجة اهلل 

وهذا مغزى ال يبعث إليه إال  ،والية إهلية تامة وإمامة مطلقة على عامة خلقه

بالتسليم  مع التأكيد على أن شهادة اإلمام الصادق ،البصرية املميزة والنافذة

مان ما يعين سريانها وذلك لعدم حتديدها بوقت وز ،املطلق يستلزم العصمة املطلقة

لعصمة الذاتية الواجبة اليت مل يتخللها ذنب أو ايف كلِّ أيام حياته الشريفة وهو عني 

إلكتسابية املبنية على العصمة األفعالية املسبوقة اوهي معاكسة للعصمة ،خطأ

 ...حبصول ذنوب وخطايا

بهذه الفقرة أرقى مرتبة  لفضلاألبي  فقد أثبت اإلمام الصادق

 .لكني ال يناهلا إال ذوو النفوس القدسية ممن وجبت هلم العصمة الكربىالسا

 والوفاء والتصديق التسليم  :إنَّ التعبري بلفظ: علمية أخرى ٍوبعبارة

أللفاظ املذكورة وهو يفيد امطلق إلقرتانه بالم اجلنس الداخلة على   والنصيحة

وهو  إلمام الصادقاالنا التسليم والتصديق والوفاء املطلق الذي شهد له به مو

ألنبياء الذين مل يصلوا ايعين بالضرورة العصمة الكربى اليت هي فوق عصمة بعض 

فكثرٌي منهم ترك األوىل وهو خالف  ،ات العصمة الكربى بكلِّ مصاديقهاإىل درج

، التسليم املطلق الذي اتصف به موالنا املعظم العباس بن أمري املؤمنني علّي

ن يشري لنا إىل سعة مفهوم نا الصادق صلوات اهلل عليه يريد أعظم إماموكأن موالنا امل
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أشهد لك يا عمي "  :وكأنه يقول ه العبد الصاحل العباسالعصمة لدى عمِّ

بالتسليم املطلق والتصديق املطلق والوفاء املطلق والنصيحة املطلقة اليت ال يشوبها 

اه هو مطلق وكامل وتام ضعف يقني أو ترك أوىل بل كّل ما صدر منك يا عمَّ

فسبحان من خلقك وكونك وقّدر لك أن تكون أخاً لإلمام املعصوم بالعصمة املطلقة 

  ..."اليت مل يصل إىل درجتها ال نيبٌّ مرسل وال ملك مقرب

لعن الله من قتلك، ولعن الله من  : قوله(:   )
 . ..جهل حقك، واستخف بحرمتك

دون  اخلطاب للموىل أبي الفضل العباس الصادق إلمامالقد خصَّ 

لشهداء باللعن على من جهل حقه واستخف حبرمته ملزيد عناية به وما اغريه من 

لعصمة الكربى اليت اتصف بها ايتصف به من أرقى املراقي والدرجات اليت تضاهي 

إن كان و ،وكأنه واحٌد منهم مبقام اإلمامة ولكنَّه ليس إماماً احلجج الطاهرون

ولوال دليل اإلمامة املطلقة املخصوصة بالعدد  ...منهم بالطينة والسنخية والوالية

لقائم بقية اهلل األعظم أرواحنا له اثالثة عشر إماماً أوهلم رسول اهلل وآخرهم إمامنا 

عتباره أحد األئمة اهلداة ملا يتصف به هذا الولّي من العصمة االفداء ملا كنا توانينا عن 

لذي ال يضاهيه ويزيد عليه إال كمال آل اهلل تعاىل من عرتة النيّب اارة والكمال والطه

ولكننا جنمد على النصوص وال جيوز لنا ختطيها  ،األكرم صلى اهلل عليهم أمجعني

بلعن من  فتخصيص موالنا العباس ،والتغاضي عنها ومن يفعل ذلك يلَق أثاماً

لطف إال املوىل علّي األكرب وغريه ااء جهل حقه واستخف حبرمته دون غريه من شهد

نعرف أن غريه من الشهداء مل  ....من اخلصيصني كالطفل الرضيع والقاسم

يدركوا هذا املدى وإن كان لكلٍّ منهم حقاً وحرمةً إال أن شبل أمري املؤمنني علّي 

  كانت معارفه أوسع وإميانه أعمق وأعظم، فكان له حقٌّ يف الدين وحقٌّ على
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ة ال ينكر فاستحق بكلٍّ منهما اللعن على جاهله واملستخف به، فتمييز موالنا األم

فيه إشارة واضحة عند املتدبر بأنه  ه املوىل العباسلعمِّ اإلمام الصادق

ليس إنساناً عابراً بل ال يعدو كونه من أكابر األولياء املقربني عند الباري تعاىل وعند 

 .أمجعني، فريجى التأمل حججه الطاهرين صلوات اهلل عليهم

(  ):  ًلبي إليكم، وق جئتك يا ابن أمير املؤمنني وافدا
حتى يحكم الله وهو خير  ،نا لكم تابع، ونصرتي لكم معدةأمسلم لكم، و

ومبن  ،احلاكمني، فمعكم معكم المع عدوكم، اني بكم وبإيابكم من املؤمنني
 . له أمة قتلتكم بااليدي وااللسنخالفكم وقتلكم من الكافرين، قتل ال

ألدبي والبالغي من موالنا اإلمام اما أمجلها فقرة تدل على روعة التعبري 

جئتك   :حيث إنه قصده بلفظ ه املوىل أبي الفضلحبقِّ عمِّ الصادق
لعظيم باعتباره أحد أركان افقد عّبر بضمري اجلمع للتفخيم والتكريم   وافداً إليكم

ملرزوقني واألولياء املطهرين الذين اوة الوثقى ما يعين أنه من األحياء اهلدى والعر

سوى أنه من أكابر  امني وحتيات الزائرين وال يعين هذيسمعون تسليمات املسلِّ

ثم أكدها  ،املعصومني حيث يستحق أن يزوره املعصومون مثله واملقربون من جنسه

طلق له وهو يستلزم الطهارة امل لتسليمابعقد القلب على  موالنا إمامنا الصادق

ال ينعقد  فقلب موالنا اإلمام الصادق ،وهي بنفسها العصمة الكربى املطلقة

بعية إال للكاملني بالعلم إلميان بل ال ينعقد بالتسليم والتاملن كان خفيف  بالتسليم

 نه مالبعيد أن يتبع غري ومن ،مثله معصوماً إال املعصوم يتبع وال له تابع فهو والعمل،

َفَمن َيۡهِدٓي إَِل   :تعاىل لقوله معصوم غري يتبع أن للمعصوم جيوز ال بل العاديني
َ
 أ

ن يۡهَدٰىۖۡ َفَما لَكۡم َكۡيَف ََتۡكموَن 
َ
ٓ أ ٓي إَِّلذ  يَهِّدِ

ن َّلذ مذ
َ
ن يتذَبَع أ

َ
َحّق أ

َ
سوَرة    ٣٥ٱۡۡلَّقِ أ
 .يونَس 
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يقصد نفسه بل  م الصادقليس يف الفقرة ما يشري إىل أن اإلما :إشكال وحّل

فيخرج دليل العصمة  ين كيفية زيارة املوىل أبي الفضليريد بها تعليم اآلخر

 .عما أشرمت

 القدر املتيقن من اخلطاب هو أن موالنا إمامنا املعظم الصادق :واجلواب

 يقصد بفقرات الزيارة مع نفسه الشريفة غريه من الزائرين خبطابه لعمه العباس

ن يقصد غريه فقط دون نفسه الطاهرة لكان جاء بعبارات التخصيص بذاك وإال لو كا

الغري من الزائرين، ولو كان اخلطاب مقتصراً على ما أفاده اإلشكال ملا توانى عن 

التعبري مبا يوجب التخصيص، كيف ال وهو أمري الكالم وسيد البلغاء، كما أن 

ه املقربني وأنبيائه كتسالم الله وسالم مالئ  :العبارات األخرى كقوله
وهذه قرينة  ،تشهد بالتعميم للزائرين سواء أكانوا معصومني أم عاديني  ..املرسلني

لتخصيص بالزائرين بل تعم نفسه صلوات اهلل عليه باعتباره شاهداً اصارفة عن 

من مجلة الشهداء  فموالنا الصادق املعظَّم ،وشهيداً وصادقاً وصدِّيقاً

لفضل بكمال التسليم والتصديق، وهل اه املوىل أبي هدون لعمِّالذين يش والصّديقني

لطهارة والنزاهة والقرب من ذي اجلالل ايف ذلك إال ألنه معصوم ومطهر بكمال 

مجيع  وما املانع أن يقصد اإلمام الصادق!! ؟..واإلكرام وآله الكرام

مع أنه ! ؟..لصّديقنيملقربني واألنبياء واملرسلني والشهداء وااالزائرين حتى املالئكة 

هلل تعاىل له وعباده املنتجبني من مالئكة وأنبياء وشهداء اأتى مبا يوجب تكريم 

وهذا بنفسه قرينة صارفة عن التخصيص بغري املعصوم بل تشمل حتى  ،وصّديقني

فعبارات التبجيل والتسليم بلسان العصمة داللة كربى على  ...املعصوم

تابع  وأنا لكم ممسلِّ وقلبي  :ما أن قوله الشريفعصمة املخاطَب واملتكلم ، وك
تؤكد الفقرة الثالثة الدالة على مطلق التسليم والتصديق   لكم معدة ونصرتي لكم
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 وكمال الوفاء والنصيحة، فكما سلَّم موالنا اإلمام املعظم أبي عبد اهلل احلسني

الفضل الذي يوم كربالء وصّدق بكل ما فعله أبو  ألخيه املوىل أبي الفضل

على نفس احلال  استجار به اهلدى فال ريب أن يكون موالنا اإلمام الصادق

من عقد القلب على نصرة أبي الفضل  اليت كان عليها جده اإلمام احلسني

عندما هرع إليه  - لرواية الصحيحة عن أبي خمنفاكما يف  - العباس

ي هو وأبي وأمي يف يوم بنفس إلمام أبي عبد اهللااجلحجاح اجملاهد اهلمام 

فلما مسع اإلمام  ،كربالء ملا أحاطت به األعداء منادياً له بالسالم واإلستغاثة

ما أعظم هذه  .( ) واأخاه واعباساه وامهجة قلباه  :صوته نادى احلسني

لذي وصل إىل شغاف قلب اإلمام احلسني االعبارة اليت تنم عن احلب العميق 

لقلب ال يكون إال ملعصوم مثله ولو كان موالنا ا مبهجة أرواحنا فداه ألن التعبري

ملا صح  إلمام احلسنياعلى غري العصمة اليت يتحلى بها أخوه  العباس

فالقلب الطاهر املنزَّه  ،أن يفديه مبهجة قلبه ألن املعصوم ال يفدي قلبه لغري املعصوم

 .فتأمل ..عن الرجس ال يصلح أن يفدي قلباً غري معصوم

يف مقام التعليم ال يستلزم نفي  فإن كون موالنا اإلمام الصادق :لةوباجلم

بكلِّ مراتب   وقلبي لكم مسلِّم  :بقوله الشريف ه العباستسليم قلبه لعمِّ

إلخبار عنه بأنه اه يعين بالضرورة التسليم ألن إنعقاد قلبه الشريف على التسليم لعمِّ

مون الزائرون بعبارة ملسلِّام عليه من أهل الكمال املطلق الذي يستحق أن يسلِّ

التسليم الالئقة بشخصه الكريم، وهذه العبارة الشريفة نظري العبارة الواردة يف الفقرة 

الثالثة املنعقدة بكمال التسليم والتصديق والوفاء والنصيحة، فمقام التعليم ال ينفي 

                                                 

للجنة ( موسوعة كلمات اإلمام احلسني)، 68ص 3للقندوزي ج( ينابيع املودة)راجع كتاب  (1)
 .568ص احلديث يف معهد باقر العلوم
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 ملوىل أبي الفضله األجمد املا اتصف به عّم مقام تسليم وإقرار اإلمام الصادق

وتسليمه املطلق يستأهل منا اإلعتقاد مبا اتصف به املوىل العباس ،  تبعاً ملا

وأخربنا عنه، فالقضية هي قضية إخبار عن واقع حقيقّي  أقر به اإلمام الصادق

ومل تكن القضية جمرد إستئناس أو جماملة يريد  كان يتصف به املوىل العباس

فهو منزه عن اجملامالت على حساب احلق ألنه  ،نا بهاأن جيامل اإلمام الصادق

لتسديدّي الذي اال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحيٌّ من اهلل يوحى إليه بالوحي 

 موالنا اإلمام الصادق وال يقّل ،أوحى اهلل تعاىل به إىل األوصياء والصّديقني

ام التسديدي عن باإلهل لطاهرتنياوبقية أئمتنا األطهار وسيدة النساء وبنتيها 

 ....!عامة األنبياء واملرسلني واألوصياء والصديقني

(  ):   السالم عليك أيها العبد الصالح، املطيع لله
والسالم عليك ورحمة  ،ولرسوله، وألمير املؤمنني واحلسن واحلسني

 . الله وبركاته ومغفرته ورضوانه على روحك وبدنك

عبداً  ه العباسهلل عليه وآله بأن عمَّاملصدَّق صلوات يشهد اإلمام الصادق ا

باإلطاعة  لطيبني الطاهريناصاحلاً ومطيعاً هلل تعاىل ولرسوله وأهل بيته 

 ،املطلقة، وال تعين اإلطاعة املطلقة إال التصديق املطلق الدال على العصمة الكربى

إلمام اشا ملوالنا مل يأِت من فراغ وحا  العبد الصالح كما أن إصباغ مصطلح 

صبغه اهلل تعاىل على الولّي فإنه مصطلح أ ،من العبث والالمعنى الصادق

لكي يعلّمه مما آتاه اهلل  هلل تعاىل إىل رسوله موسىاالذي أرسله  اخلضر

ا فَوََجَدا َعۡبد    :تعاىل علماً يف قصته املشهورة يف سورة الكهف كما يف قوله تعاىل
نذا ِعۡلم   اَتۡيَنٰه رَۡۡحَة  ّمِۡن ِعَبادِنَآ ءَ  تذبِعَك  ٦٥ا ّمِۡن ِعنِدنَا وََعلذۡمَنٰه ِمن َّلذ

َ
قَاَل هَل موََسٰ َهۡل أ

ن 
َ
ٰٓ أ ا علِّۡمَت رۡشد  لََعَ فقد أطلق عليه مصطلح عبداً من عبادنا آتاه ،  ٦٦ا تَعّلَِمِن ِممذ
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، كما أن املوناهلل تعاىل العلم اللدني الذي ال يتصف به إال املعصومون الك

األخبار الشريفة قد أطلقت عليه املصطلح ذاته تأكيداً لآلية، فالعبودية من أرقى 

املقامات اليت من خالهلا صار األنبياء واألصفياء منتخبني ومنتجبني ومصطفني 

 الفضل وملّا كان املوىل أبو ...أخيار بعثهم اهلل تعاىل هلداية عباده وقادة يف بالده

 هلل تعاىل العصمة وفصل املصطفني األخيار فال عجب أن آتاه من هؤالء ا

لقابليات متوفرة وساحة اجلود اإلهلي مبسوطة ااخلطاب والطهارة والسداد ما دامت 

 .على من ألقى السمع وهو شهيد

لصادق صلوات اهلل اكما أن اإلطالق يف إسباغ العبودية الصاحلة يف قول إمامنا 

كما أن  ،كل شيء حبيث ال يتخلله فساد أو مكروهعليه وآله يفيد الصالح يف 

إلطالق والعموم بالطاعة املطلقة اليت ال يشوبها ااإلطالق يف كونه مطيعاً يفيد 

وهذا يستلزم العصمة بكمال درجاتها الكربى كعصمة  ،عصيان أو توقف أو تردد

لرجس ام األنبياء واملرسلني بل وأرقى باعتباره من أهل بيٍت أذهب اهلل تعاىل عنه

 ..وطهرهم تطهرياً ملا فيهم من قابليات مطلقة ال ندرك كنهها وال نسرب أغوارها

 ...!!فسبحان من قّدر وفّضل من لطيف ما أعظمه ومن جليٍل ما أرأفه

(:)  وأعطيت  ،نك قد بالغت في النصيحةأشهد أو
 ،واح السعداءغاية اجملهود، فبعثك الله في الشهداء، وجعل روحك مع أر

 ،فسحها منزال، وأفضلها غرفا، ورفع ذكرك في علينيأوأعطاك من جنانه 
 .رفيقا أولئك اء والصاحلني وحسنوحشرك مع النبيني والصديقني والشهد

نك مضيت على بصيرة من امرك، مقتديا أو ،نك لم تهن ولم تنكلأشهد أ
وليائه رسوله وأبالصاحلني، ومتبعا للنبيني، جمع الله بيننا وبينك وبني 

 . رحم الراحمنيأفي منازل احملسنني، فإنه 
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هل يعطي اهلل تعاىل اجلنات : الفقرة الشريفة جواٌب على تساؤل خفي مفاده

عصومني صلوات اهلل عليهم أم هي خاصة بامل الفسيحة إىل غري املعصوم

 ألن درجات اجلنة إّنما هي حبسب درجات اإلميان ؟ الظاهر هو الثانيأمجعني

فحتى األنبياء  وال ينال الدرجة العليا إال األعلى باليقني والعصمة، واليقني،

لروحية وبالتالي يتفاوتون بدرجاتهم يف اجلنان الربزخية ايتفاوتون يف مقاماتهم 

والتفاوت الربزخي إنعكاس عن التفاوت اجلنيت يوم القيامة، من هنا  ،السماوية

يف اجلنة  فبعضهم يف اجلنة األوىل وآخرون ،جلنَّةعراج إىل تفاوتهم يف اأشار حديث امل

على مقام يف جنة عدن يسكنها الرسول األعظم وأ ،ة والثالثة إىل اجلنة السابعةالثاني

وكما أن مراتب اإلميان واملعرفة متفاوتة فكذلك  ،وأهل بيته الطيبني الطاهرين

درجاتهم يف عامل  وبالتالي تتفاوت ،تتفاوت مراتب العمل تبعاً لتفاوت املعرفة

يسكنون يف أعلى مراتب اجلنان  وال ريب أن أعاظم األنبياء واألولياء ،اجلنَّة

ملوىل أبي ابشأن عمه  وأفسحها منزالً وهو ما أشار إليه موالنا اإلمام الصادق

حيث  لعباساحيث حدد لنا تلك املنزلة اليت يتصف بها موالنا  الفضل

ه داللة على رفعة مقامه املساوي وهذ ..وأفضلها غرفاً أن مقامه هو يف أفسحها منزالً

لنيّب ارفعة مقام األنبياء واألولياء حيث مسكنه مع مساكنهم بل يف أفضلها مع ل

وال يكون  ،ومقامه يف عليني مع النبيني واألوصياء واألولياء والشهداء األكرم

وحيث إن  ، املطهرينيف مقام العليني إال من رفعه اهلل تعاىل إىل مقام املعصومني

ما  ،موالنا العبد الصاحل صلوات اهلل عليه من أكابر األولياء بإتفاق الطائفة احملقّة

ملقتضي لعظم عصمته الكربى نظري األنبياء واملرسلني واالولياء ايعين علو مقامه 

املقربني وال يعلو عليه بالعصمة إال رسول اهلل وأهل بيته الطاهرين املطهرين صلوات 

 .عليهم أمجعني هللا
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( :)  من  وبإيابكم بكم اني عدوكم، مع فمعكم معكم ال
املؤمنني، ومبن خالفكم وقتلكم من الكافرين، قتل الله أمة قتلتكم بااليدي 

 . وااللسن

ينم عن التالزم بينه وبني  باإلعتقاد باملوىل العبد الصاحل إن ربط اإلميان

كما أن التالزم بني خمالفته وبني الكفر ينم عن كونه  ،ته بهاالعصمة اليت تتصف ذا

لعادي أو قتله ال يستوجبان الكفر بإتفاق امن األوتاد املعصومني ألن خمالفة املؤمن 

على درجة كربى من  لصاحلاأعالم اإلمامية ما يعين بالضرورة أن العبد 

 ،املستوجبني أليم العقابالعصمة اليت يعّد املخالف لصاحبها أو قتله من الكافرين 

لكربى باعتباره صلوات اوكذلك اإلعتقاد بإيابه يوم الرجعة دليل آخر على عصمته 

إلمام ااهلل عليه سيكِّر مع املوىل املعظَّم اإلمام احلسني صلوات اهلل عليه فأينما ذهب 

 ،فهو قرين له حيثما كان وأينما حلَّ الفضل سريافقه املوىل أبو احلسني

لرجعة وغريها إشارة أخرى إىل عصمته ارتان الروحي بينهما مع لوازمهما من واإلق

ٱۡذَهَبآ  :معاً بالتبليغ أمرا حيث موسى اهلل نيّب إىل بالنسبة كهارون فهو الكربى
 .سوَرة طه  ٤٣إَِلٰ فِرَۡعۡوَن إِنذه َطََغٰ 

 الفضل ىل أبوملوالطيبني الطاهرين ومنهم واإلميان برجعة النيّب وأهل بيته ا

إلنكار تكذيباً امن الضروريات القطعية اليت يعّد منكرها خارجاً من الدين إلستلزام 

وإنكار رجعة  ،للقرآن الكريم واألخبار الشريفة اليت فاقت التواتر بعشرات املرات

لكفر خبالف املنكر لرجعة املعصومني ابعض املؤمنني من غري املعصومني ال يستلزم 

 وبالتالي فإن كفر منكر رجعة العبد الصاحل ،إليها أشرنا اليت للنكتة فرهك يف ريب فال

 مما ال يرتاب فيها إال اجلاهل مبقام هذا الولّي الكبري ومل يرد يف أخبار ،

 كما تأكيد على رجعة غري املعصومني زيادة الرجعة وال يف الزيارات الشريفة
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عليهم أمجعني ومنهم العبد جاء الرتكيز على رجعة املعصومني صلوات اهلل 

ما جيعلنا نعتقد بأنه من أولئك املطهرين الذين هلم شأن عظيم يف تثبيت  الصاحل

 يوم الكرة ورفع راية التوحيد والوالية اليت ال ريب يف أن للموىل أبي الفضل

 .الدور اهلام فيه مع أخيه سّيد الشهداء املوىل العظيم أبي عبد اهلل احلسني

ما رواه  من وجوه العصمة الكربى للموىل العبد الصاحل (: ثانيالوجه ال )

عن موالنا اإلمام املعظم الصادق  املفيد يف مزاره يف زيارة املوىل العباس

فنعم األخ املواسي، فلعن الله أمَّةً قتلتك ولعن الله أمّةً  : املصدق
مة ظلمتك ولعن الله أمَّةً استحلت منك احملارم وانتهكتْ فيك حر

 .( ) ..اإلسالم
ولكن إنتهاك  ،مهما بلغت ذروة إنتهاك املؤمن فال تصل إىل إنتهاك حرمة اإلسالم

ومن املعلوم أن انتهاك  ،يؤدي إنتهاك حرمة اإلسالم املوىل إبي الفضل العباس

تستلزم الكفر  لكفر بعينه ما يعين أن إنتهاك حرمة العباساحرمة اإلسالم هو 

ومما يؤكد ما أشرنا إليه أن نفس  ،عصوم كعصمة األنبياء واملرسلنيوما ذاك إال ألنه م

يف نفس الزيارة شاهداً لإلمام  لعبارة املتقدمة قد ذكرها موالنا اإلمام الصادقا

السالم عليك يا   :بأنه ممن انتهكت بقتله حرمة اإلسالم فيقول احلسني
ه أمَّةً استحلت منك لعن الل ،صريع العبرة الساكبة وقرين املصيبة الراتبة

 . ..احملارم وانتهكت فيك حرمة اإلسالم
 املعظم اإلمام سيِّدنا مع املوىل مساواة املوىل أبي الفضل إنَّ :وباجلملة

 

لداللة كربى على عصمة  يف كون قتلهما سبباً إلنتهاك حرمة اإلسالم، احلسني

ولو مل  ملرسلون،بالعصمة الكربى اليت يتصف بها األنبياء وا العبد الصاحل

                                                 

 .272ص للصايف( احلج مناسك) ،391ص للمشهدي( املزار) ،124ص للمفيد( املزار) راجع كتاب (1)
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على درجة عالية من العصمة الكربى ملا صح إقرتانه مع  يكن العبد الصاحل

فالربط الثنائي يرشدنا ... صاحب العصمة الكربى موالنا املعظم اإلمام احلسني

تصعد به إىل مرتبة العصمة الكربى بل إىل مرتبة  إىل مكانة سامية للعبد الصاحل

فإنا مل جند مثل هذا اخلطاب يف  - د تعبري العالمة املقّرمعلى ح -فوق مرتبة العصمة 

 غريهم شهيد أّي زهامن الشهداء مع بلوغهم أعلى مرتبة الفضل اليت مل حي واحٍد يِّأ

السالم   :بقوله رجب من النصف زيارة يف  اإلمام خياطبهم أن إستحقوا حتى
           :ويقول ( ) الدنس من طاهرون يا عليكم السالم مهديون، يا عليكم

طبتم وطابت األرض التي فيها دفنتم ( ). 

على درجة عالية من الطهارة  إذا ما كان أصحاب اإلمام احلسني: ( أقول) 

واخللو من الدنس ما يعين العصمة العرضية مع ما كان عليه بعضهم من اخللل 

ي أتصف به يف الذالسلوكي قبل تشرفه بالتضحية اليت أهلته بسبب الصفاء الذاتي 

نطفةً يف عاش  فكيف مبن كان إبناً ألمري املؤمنني عليٍّ... عملية حتول جذري

أطهر صلب وأطهر رحم يف زمانها ما يصبغ عليه جتليات نورانية وملكات قدسية 

وصفات ربانية، وهذا ما كشفت عنه الفقرة الشريفة حيث أظهرت لسيدنا العباس 

 جج املعصومنيمنزلة ومقاماً يشارف مقام احل  تناط به حرمة اإلسالم كما

                                                 

.  من الدنس، السالم عليكم يا مهديونن السالم عليكم يا طاهرو : وقد وردت بلفظ (1)
، 648للعباس القمي ص( مفاتيح اجلنان)، 331ص 98للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار) راجع كتاب

 .للشهيد األنوار( املزار)
، 465حممد بن جعفر املشهدي ص( املزار)،  723للشيخ الطوسي ص( مصباح املتهجد) راجع كتاب (2)
للسيد  298مناسك احلج ص)و  533ص( أحكام وآداب حج)، 211ص  98جللمجلسي ( حبار األنوار)

للشيخ علي النمازي ( مستدرك سفينة البحار)، 633للشيخ عباس القمي ص( مفاتيح اجلنان)الكلبايكاين، 
، 367للشيخ جواد بن عباس الكربالئي ( األنوار الساطعة يف شرح زيارة اجلامعة)، 187ص 6الشهرودي ج

 .وغريها من املصادر.. 7للسيد ابن طاووس ص( الطفوف اللهوف يف قتلى)
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ذا مقام وه تناط بهم صلوات اهلل عليهم، وأنها تنتهك مبثله كما تنتهك مبثلهم

على درجة عالية من  ولو مل يكن سيدنا العباس... فوق العصمة املرجوة له

العصمة ملا جاز أن تنتهك بقتله حرمة اإلسالم املعصوم من كل دنس ورجس ألن 

م جمموعة من العقائد التوحيدية واألحكام الشرعية اليقينية، إذ كيف تنتهك اإلسال

ِيَن ََّل   :حرمة اإلسالم املعصوم برجٍل غري معصوم ِيَن َيۡعلَموَن َوٱَّلذ َهۡل يَۡستَوِي ٱَّلذ
 .دِ سوَرة الرذعۡ   ١٦ .. تَۡسَتوِي ٱلّظلَمٰت َوٱنلّور  َهۡل   ،سوَرة الّزَمرِ   ٩.. َيۡعلَموَن  

 العبد الصاحل همَّيف الفقرة الشريفة ع لقد قرن اإلمام السجاد: وباجلملة

 األول اإلمام احلسني: هما  اثنني نيمبعصوَم األول وهو واإلسالم، ف

 الثانيوإنتهكت بقتله حرمة اإلسالم وكذلك املوىل العباس،  قد اإلمام احلسني

ربط اإلمام فقد  ،العباس وهو اإلسالم قد انتهكت حرمته بقتل اإلمام وأخيه

وأن اإلسالم إنفعل بقتله، وال  ،باإلسالم العباس املوىل هعمَّ السجاد

 .ينفعل اإلسالم لقتل أحد إالَّ لقتل املعصومني

 هو قول اإلمام السجاد من وجوه عصمة العبد الصاحل :( الوجه الثالث )

:  إن لعمي العباس منزلة يغبطه عليها... ( )  إن دل على شيء وهذا

ما يدل  ،الدليل إستثناه إال ما فإمنا يدل على سيادته على مجيع الشهداء حتى األنبياء

منزلة مل تكن ألي شهيد  فقد أثبت له اإلمام السجاد ...على عصمته الكربى

سواء أكان مفهوم الشهادة  -بل وعامة األنبياء باعتبارهم شهداء  ،من شهداء كربالء

وشهداء نالوا القتل يف  ،باملعنى العام األنبياء شهداء على خلقهف -عاماً أم خاصاً 

 نقالً عن بصائر الدرجات يف صحيحة أبي بصري( البحار) سبيل اهلل تعاىل فقد جاء يف

                                                 

 .سبق خترجيه (1)



 ........................البحث يف العصمة الكربى لولّي اهلل العباس بن أمري املؤمنني.........................  

 68 

من نبيٍّ  وما ...  :عند موته قال النيّب :قال الصادق اإلمام موالنا عن
 . ( )وال وصيٍّ إال شهيد 

صري إىل أن األنبياء ماتوا مقتولني، والقتل يف سبيله شهادة، فقد أشار خرب أبي ب

 حتى سيدنا محزة وجعفر فاألنبياء شهداء، وكل الشهداء يغبطون أبا الفضل

  مع وفرة األخبار الدالة على عظمة محزة وجعفر صلوات اهلل عليهما وأنهما

ساء اخلمسة من مجلة سادة أهل اجلنَّة حيث ورد أنهما مع رسول اهلل وأهل الك

ال يعين  والقائم املنتظر أرواحنا فداه، والتخصيص بهؤالء دون بقية أهل البيت

بل إن  - حاشا وكال - أن محزة وجعفر أفضل من باقي األئمة صلوات اهلل عليهم

 ،شيء لشيٍء ال يستلزم نفي ما عداهالتخصيص للتعظيم وليس للتقييد، ألن إثبات 

رهم إىل ما ذكرنا آنفاً ال أنه خيصص الفضل مبن ذكفخرب التخصيص بالسيادة يشري 

كما أن مثة خرباً مهماً يشري إىل عصمة سيدنا ... اخلرب وينفي الفضل عمن سواهم

 قال رسول اهلل: قال ، فقد جاء عن موالنا اإلمام الصادقمحزة وجعفر

:  ٌّيساري  عن وجعفر مييني عن رقدت باألبطح على ساعدي وعلي
جلي، فنزل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ففزعت خلفق وحمزة عند ر
إلى أيّ األربعة : فرفعت رأسي فإذا إسرافيل يقول جلبرائيل: أجنحتهم قال

إلى هذا وهو سيد النبيني : فركض برجله فقال: بعثت وبعثنا معك؟ قال
هذا أخوه ووصيه وهو سيد الوصيني ثم : من هذا اآلخر؟ قال: ثم قال

جعفر بن أبي طالب له جناحان خضيبان يطير : الفمن اآلخر؟ ق: قال
عمه حمزة وهو سيد الشهداء : فمن اآلخر؟ قال: بهما في اجلنة ثم قال

                                                 

حلسن بن سليمان ( خمتصر بصائر الدرجات)، 723ص 3للفيض الكاشاين ج( الوايف) راجع كتاب (1)
للشيخ حممد باقر ( البيان يف عقائد أهل اإلميان)، 415ص 17للمجلسي ج( حبار األنوار)، 15احللي ص

 .وغريها من املصادر... 77جلعفر البيايت ص( شهادة األئمة)، 42 صالشريعيت األصفهاين
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بالغض عما فيه من متشابهات   -ووجه الداللة على عصمتهما . ( ) ..يوم القيامة

 أن املالئكة الكروبيني مل مييزوا بني النيّب -ميكن أن تكون خمالفة لبعض األدلة 

ما يعطينا صورةً على ــ  األكرم والثالثة العظام وأعظمهم أمري املؤمنني علّي

حبسب ظاهر  طهارة محزة وجعفر وخلوهما من اخلطايا واآلثام ما يعين عصمتهما

والشاهد يف اعتمادنا على اخلرب املذكور هو دفع وهم لعلَّه يكمن يف تصور ... النص

من حيث عدم عصمتهما وال  صاحلالبعض بأن غبطة محزة وجعفر للعبد ال

بأس بأن يغبط غري املعصوم إنساناً آخر مثله غري معصوم، ولكنه تصور موهوم ملا 

يف قول "  مجيع " قّدمنا سابقاً بأن اجلمع احمللَّى باأللف والالم املؤكد بأداة العموم

ه يفيدان غبطة عامة األنبياء إال رسول اهلل وأهل بيت موالنا اإلمام السجاد

لطاهرين حيث ال يغبطونه ملنزلته باعتبارهم وصلوا إىل مقام أرقى من مقامه أو أن ا

 .واهلل تعاىل العامل...  عليهممقامه نفس مقامهم صلوات اهلل

يف تغسيل اإلمام  مشاطرة سيدنا العباس لإلمام احلسني :( الوجه الرابع )

هو أن أبا الفضل  والسر يف ذلك ...من دون أن تعصب عيناه اجملتبى احلسن

 خيتزن  يف داخله غايات مثينة ومراتب عليا تشاطر مراتب أهل البيت، 

يدخلونه يف أعالي أمورهم اليت ال  لغايات الثمينة كان أهل البيتاوهلذه 

 لإلمام احلسني فمن ذلك مشاطرة املوىل أبي الفضل ،يتدخل فيها إنسان عادي

 بىيف غسل موالنا اإلمام احلسن اجملت...  وحيث إن مرتبة اإلمامة فوق

فمن هنا ال يلي ... وحيث إن صاحبها ال يرقى إليه الطري ...مرتبة الرسالة والنبوة

فال يسع املرء إال اإلميان بأن َمْن له أي تدخل يف ذلك باخلدمة من  ،أمره إال إمام مثله

فلم  املطهرين نجلب املاء وما يقتضيه احلال هو أعظم رجل يف العامل بعد أئمة الدي

                                                 

 . 193ص 18للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار)، 723للشيخ الطوسي ص( األمايل) راجع كتاب (1)
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وال يلحقه الحق، فإن جثمان املعصوم عند سريه إىل املبدأ األعلى  قيسبقه ساب

تقدست أمساؤه ال ميكن أن يقرب أو ينظر إليه من تقاعس عن تلك املرتبة، إذ هو 

مقام قاب قوسني أو أدنى وهو مقام مل يطق الروح األمني أن يصل إليه حتى تقهقر 

يف سبحات امللكوت واجلالل إىل أن وقف املوقف  دهحوغاب النيب األقدس و

وهكذا خلفاء النيب املشاركون له يف املآثر كلها ما خال النبوة واألزواج، ... الرهيب

 ناسفإن ال ،ومنه حال إنقطاعهم عن عامل الوجود بإنتهاء أمد الفيض األقدس

جوهر أجسامهم  لعاديني ال قابلية هلم يف أن يطلعوا على النور األقدس املتوقد منا

لفضل بن العباس بن عبد املطلب كان حيمل املاء عند تغسيل االشريفة ويشهد له أن 

على غسله ولكنه عصب عينيه خشية  ملؤمنني عليامعاوناً ألمري  النيب

عن اإلشراف  ومثله ما جاء يف األثر ...وقع نظره على ذلك اجلسد الطاهر إْن العمى

اشتهر ذلك بني أهل وقد  ،ن يرى الناظر شيئاً فيعمىعلى ضريح رسول اهلل حذراً أ

 ...ذا سقط يف الضريح شيٌء أنزلوا صبياً وشدوا عينيه بعصابة فيخرجهاملدينة فكان إ

لتسليم على اجلملة وال سبيل اوهذه أسرار ال تصل إليها أفكار البشر وليس لنا إال 

 ستفاضة النقل يف أن للنيبِّا خصوصاً بعدلنا إىل اإلنكار مبجرد بعدنا عن إدراك مثلها 

خللق معهم شركة كحرمة اواألئمة الطاهرين بعد وفاتهم أحواالً غريبة ليس لسائر 

لسماء ورؤية بعضهم بعضاً وإحيائهم امهم إىل احلومهم على األرض وصعود أجس

إذ ال مينع العقل منه مع داللة النقل  ،األموات منهم باألجساد األصلية عند اإلقتضاء

ألصحاب به فيصار التحصل أن احلواس الطاهرة العادية ال اري عليه واعرتاف الكث

لقدسية وهي يف حال صعودها إىل سبحات القدس إال اتتحمل مثل تلك األمثلة 

لكّن  ،نفوس املعصومني بعضها مع بعض دون غريهم مهما بلغ من اخلشوع والطاعة

فة حظى بها األنبياء يف الزيارة أمسى ص عباس املعرفة الذي منحه اإلمام
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تسنى له التوصل إىل ذلك احملل األقدس من دون   الصالح العبد  واملقربون وهي

أن يذكر له تعصيب عنٍي أو إغضاء طرٍف فشارك السبط الشهيد والرسول األعظم 

.. ووصيه املقدم مع الروح األمني ومجلة املالئكة يف غسل اإلمام اجملتبى السبط

لكربى اليت ال حيظى بها إال ذوو النفوس القدسية من احلجج وهذه هي املنزلة ا

... الصديقون والشهداء الصاحلون أن غبط أبا الفضل غرو وال املعصومني

 .6   - 8  رم صقللم( العباس) كتابراجع 

 :دفعإشكال و
على    ص( والعصمة الصغرى العباس) أشكل بعض األعالم يف كتابه

لغسل اإلمام  بأن حضور العباس  :م املتقدمرَّقسيد املة النحرير الدليل العالّم
إذا ثبت كان مثل حضور إبن عباس غسل الرسول وحضور أسماء ... الحسن

 . ...ثم إن اإلمام ال يغسله إال اإلمام... غسل فاطمة

اه عصبت عين إنَّما الفضل بن عباس بن عبد املطلب :هو أن نقول جه الدفعو

 ألقدساعدم قابليته لرؤية النور جل أل عظمسول األعندما حضر تغسيل الر

 ،األقدس ه ليس من سنخية ذلك النوروألنَّ ،املتوهج من روح النيّب األجمد

 احلسنياملصفى إلمام افلم تعصب عيناه عندما شاطر  خبالف العبد الصاحل

 بتغسيل اإلمام احلسن اجملتبى...  وما ذلك إالّ ألنه من نفس الطينة

وهو من  صحابها آالف السالم والتحيةعلى أ لفاطميةاة العلويَّة احملمديَّ خيةوالسن

 .فافهم وتأمل ...بيٍت ال يقاس بهم أحٌد من اخللق على اإلطالق أهل

إلمام ال يغسله إال إمام لتكون سبباً اأن  ذاك الَعلَم يف كتابه املذكور يف وأما دعوى

تصلح دليالً على مراده بإثبات  فال !...لنفي العصمة الكربى ألبي الفضل

 أنَّ ِمْن عنوان ما ورد يف األخبار وذلك ألنَّ العصمة الصغرى للعبد الصاحل
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اإلمام اليغسله إال إمام إمنا هي لدفع توهم عدم عصمة اإلمام وإال كيف يغّسل 

الطاهرة  الكربى الصّديقةنا وسيدَتموالتنا  علّي املؤمنني اإلمام أمري

  لها اإلمام زوجها أمري املؤمننيقد غسَّ (اهلل ظامليها وقاتليها ولعن) فاطمة

 يق،، والصّديق يغسله صدِّمطهرة اً بل هي صّديقةٌها ليست إماماً وال نبيَّمع أنَّ

الصّديق  املطلوب يف أنَّ بذلك فثبت ،وإصطالحاً ونّصاًإمجاعاً  والصدِّيق معصوم

 أنَّه أنه صّديق وليس بعنوانحتت عنوان  احلسن غّسل اإلماَم العباس

 .فتأملوا جيداً ،اإلمام

 من الوجوه الدالة على العصمة الكربى للعبد الصاحل (: الوجه اخلامس )

ملا زحف القوم على خميمه عشية  للعبد الصاحل قول اإلمام احلسني

 فقد جعل اإلمام احلسني ( ) إركب بنفسي أنت يا أخي  احلرام التاسع من احملرم

 بل فداه بنفسه املباركة ما يعين أن النفسني من نسٍخ  الشريفة أخاه العباس نفسه

يفديه بنفسه، إذ كيف يفدي  أْن شرعاً وعقالً واحٍد وإال لو كانتا خمتلفتني ملا جاز

 وما نفساهما إالّ كنفسيِّ !!بنفسه؟ هاملساوي أو غرَي املعصوم غرَي املعصوم

نفسه ألجل أخيه رسول  حيث فدى أمري املؤمنني املؤمنني وأمرِي اهلِل رسوِل

رتِض أحدهما أن هلل يف حني أن امللكني املقربني عند اهلل تعاىل ميكائيل وجربائيل مل يا

 .حسبما جاء عن الغزالي يف إحياء العلوم يفدي اآلخر بنفسه

                                                 

 3للسيد مرتضى العسكري ج( معامل املدرستني) ،91ص 2للشيخ املفيد ج( األرشاد)راجع كتاب  (1)
( العوامل اإلمام احلسني) ،184ص 3محد بن حيي بن جابر البالذري جأل( أنساب األشراف)، 88ص

( جتارب األمم) ،315ص 4حملمد بن جرير الطربي ج( تاريخ الطربي) 242للشيخ عبد اهلل البحراين ص
إعالم )، 115ألبن خمنف األزدي ص( مقتل احلسني) ،74ص 2ألمحد بن حممد مسكوية الرازي ج

 .وغريها العديد من املصادر... 454ص 1خ الطوسي جللشي( الورى بأعالم اهلدى
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داللة واضحة على   بنفسي أنت  إن مقولة اإلمام: ( بعبارٍة أخرىو )

وأن عصمته عن اخلطايا والذنوب والسهو والنسيان  العبد الصاحلعلو قدر 

من حيث السعة والشمول  وإن متيزت عصمت اإلمام كعصمة اإلمام

وهي أعظم من العصمة الكربى، وبالتالي تكون  - أي العصمة املطلقة -باإلطالق 

كعصمة األنبياء كربى، ولكنها صغرى بالقياس إىل  عصمة العبد الصاحل

 وهكذا عصمة األنبياء واملرسلني... ولياء العظام من أهل بيت الطهارةاأل

هم من املعصومني األدنى ذاتها وبالقياس إىل ذواتهم وذوات غري فإنها كربى حبّد

ها عصمة صغرى بالقياس إىل النيّب األعظم وأهل بيته الطيبني ولكنَّ ،منهم درجةً

 .هحبقائق أسرار واهلل العامل....  الطاهرين

وال يصح  نفسه ألخيه أبي الفضل يفدي احلسني اإلمام أن :واحلاصل

 أنَّ أن تكون عصمته أصغر من عصمة األنبياء حتى يستقيم معنى الفداء بل ال بدَّ

ال أن تكون أصغر من عصمتهم  و مساوية لعصمتهمأتكون أكرب من عصمتهم 

ه أقل من عصمة نفسه مبن تكون عصمت حلسنياإذ ال يصح أن يفدي اإلمام 

  لفضل مساوية لعصمة اإلمام احلسنيااألنبياء بل ال يبعد أن تكون عصمة أبي 

 وهذا ما يرشد إليه قول موالنا اإلمام احلسني ،وإن تفاوتت باخلصائص والدرجات

 ألخيه العباس ( 3ملقتل صاوكما يروي أبو خمنف يف  ) ملاّ مسع نداء

واأخاه واعباساه   :أخاه بقوله فنادى اإلمام احلسني أخيه العباس
ملهجة لغة هي دم القلب احيث جعله روح حياته بإعتبار أن  ( ) ...وامهجة قلباه

أحسنه وخالصه، فقد نعته بأحسن النعوت اخلاصة لدى اإلمام  :ومهجة كل شيئ

الطاهرة املطهرة  فجعله روح قلبه وال يعين هذا إال أنه نفسه وروحه حلسنيا

                                                 

 .سبق خترجيه (1)
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فاطمة  : فاطمة ملوالتنا اهلل رسول قول نظري وهذا الكربى، لعصمةبا املعصومة
أساس احلياة عند رسول اهلل،  فموالتنا فاطمة ( ) روحي التي بني جنبي

لذا نراه يف   أساس احلياة عند اإلمام احلسني وهكذا موالنا العباس

ت اآلن إنكسر ظهري وقلَّ  كربالء يقول بعد شهادة أبي الفضل العباس
 .( ) حيلتي وشمت بي عدوي

 :وحل عويص إشكال

 ( ) يا أخي أنت بنفسي إركب : قول اإلمام احلسني إنَّ: مفاد اإلشكال

بالعصمة وذروة  يشاطر اإلمام احلسني لفضل العباساال تدل على أن أبا 

بنفس  املقدَّسة عّبر عن شهداء كربالء وذلك ألن اإلمام املعصوم ...القداسة

     فقد جاء يف زيارة شهداء كربالء بقوله بري الوارد حبق املوىل أبي الفضللتعا

 التي فيها دفنتم بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت األرض ( )  ملقطوع به اومن

ومع  ،قطعاً ليسوا معصومني بأن شهداء كربالء من أصحاب اإلمام احلسني

صلوات اهلل عليه )إلمام ا وىمبست ابنفسه مع أنهم ليسو هذا فقد ساواهم اإلمام

                                                 

( أم املؤمنني خدجية الطاهرة )، 184ص 11للسيد املرعشي ج( شرح أحقاق احلق)راجع كتاب  (1)
، 396حملمد الغروي ص( األمثل واحلكم املستخرجة من هنج البالغة)، 67للحاج حسني الشاكري ص

 .17حممد فاضل املسعودي صللشيخ ( األسرار الفاطمية)
، 285للشيخ عبد اهلل البحراين ص( العوامل)، 42ص 45للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار)راجع كتاب  (2)
يف  موسوعة اإلمام علي بن أيب طالب)، 299ص 2للشيخ حممد مهدي احلائري ج( شجرة طوىب)

 4بد اهلل بن عدي اجلرجاين جع( الكامل)، 133ص 1حملمد الريشهري ج( الكتاب والسنة والتاريخ
ألمحد حسني يعقوب ( كربالء الثورة واملأساة)، 38ص 18البن عساكر ج( تاريخ مدينة دمشق)، 239ص

 .وغريها العديد من املصادر... 334ص 
 .سبق خترجيه (3)
 .سبق خترجيه (4)
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فتنتفي املساواة بالعصمة اليت اّدعيتموها ألبي الفضل (...وعليهم أمجعني

 ..!!.العباس

يف هذه الزيارة مل يكن هو املخاطب هلم وإمنا  الصادق إن اإلمام :واجلواب

 يف مقام تعليم صفوان اجلمال عند زيارتهم أْن خياطبهم بذلك اخلطاب فإنَّ هو

أستأذنت : أن صفوان قال:للشيخ الطوسي( مصباح املتهجد) ية جاءت كما يفالروا

وسألته أن يعرفين ما أعمل عليه،  لزيارة اإلمام احلسني الصادقاإلمام 

إذا  :إىل أن قال ثم ...صم قبل خروجك ثالثة أيام: ياصفوان :فقال له
ثم أخرج  :أن قالإىل   الله أكبر كبيراً ثم ساق الزيارة: أتيت احلائر فقل

: وتوجه إلى الشهداء وقل من الباب الذي يلي رجلي علي بن احلسني
يف مقام  فاإلمام الصادق  ...لى آخرهاإ... السالم عليكم يا أولياء الله

س يف الرواية ما يدل على يول ،تعليم صفوان أن يقول يف السالم على الشهداء ذلك

ألن اإلمام باعتباره حجة  لسالم عليهماد ماذا يقول لو أرا أن اإلمام الصادق

ملعصومة حيث إننا نعتقد أيضاً افضالً عن أمه  -اهلل على خلقه ال يفدي أباه املعصوم 

 .ألجل غري املعصوم -بعصمة أمهات األئمة الطاهرين 

 أبي الفضللموىل من الوجوه الدالة على العصمة الكربى ل :الوجه السادس

  إلمام السجاداهو ما ورد عن موالنا  ملا حضر لدفن األجساد الطاهرة

جلثث الزواكي إىل حملها األخري عدا جسد اإلمام احيث ترك مساغاً لبين أسد يف نقل 

فتوىل وحده إنزاهلما إىل مقرهما أو  ،ه العباسوجثة عمِّ احلسني

 ا اإلمامأمَّ ( ) إن معي من يعينني  :إصعادهما إىل حضرية القدس وقال

                                                 

للسيد أمحد ( سبات السنةاجملالس احلسنة يف منا) ،417للسيد عبد الرزاق املقرم ص( املقتل) راجع كتاب (1)
 .466للشيخ عبد آل درويش ص( اجملالس العاشورية يف املآمت احلسينية)، 252احلكيم ص
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الذي ال نكاد نصل إىل  األمَر ر فيه واضح ألنه ال يلي أمره إال إمام مثله ولكنَّفاألم

ه الصّديق الشهيد مثل ما فعله بأبيه الوصي وليس ذلك إال حقيقته وكهنه وفعله بعمِّ

ذلك اهليكل املطهر ال ميسه إالّ ذوات طاهرة يف ساعة هي أقرب حاالته إىل املوىل  ألنَّ

 .من ليس من أهل ذلك احملل األرفع سبحانه وال يدنو منه

عند أهل  باإلضافة إىل ذلك فإن هذه العظمة حمفوظة للموىل العبد الصاحل

ال تبتدأ  دنياً وآخرة حتى أن الصّديقة الكربى الزهراء البتول البيت

أبي  املوىل املعظَّم حممد وهي ال حتصى إالّ بكفيِّ ظالمة من ظلمات آِل بالشكاية بأيِّ

من  ليكونا سبباً -ها إدخاَر َم اإلدخاروِنْع - املقطوعتني وقد أدخرتهما الفضل

 ...تبارك امسه وعظم شأنه العاملني يقوم الناس لربِّ يوَم الشفاعِة أسباِب أهمِّ
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ملا  نتناول يف هذا الفصل التحقيق يف ألقاب وكنى العبد الصاحل أبي الفضل

فيها من املعاني الراقية الدالة على عصمته الكربى اليت تضاهي عصمة األنبياء 

إىل مقام  يرتقي العبد الصاحلبل و صلوات اهلل عليهم أمجعنيواملرسلني 

َما  :الكربى اليت هي فوق مقام النبوة والرسالة مبقتضى قوله تعاىل اليِةالَو  إِنذ
 ْ ِيَن َءاَمنوا  .َدةِ  ِسوَرة الَمائ  ...َوِِلّكم ٱَّللذ َورَسوهل َوٱَّلذ

 أي النيب موسى - فَوََجَدا :  لعبد الصاحل اخلضراوقوله تعاىل حبق 

نذا ِعۡلم   ا ّمِۡن ِعَبادِنَآ َءاَتۡيَنٰه رَۡۡحَة  َعۡبد   -غالمه و سوَرة   ٦٥ا ّمِۡن ِعنِدنَا وََعلذۡمَنٰه ِمن َّلذ
معلّماً لنيّب عظيٍم هو موسى صاحب الرسالة  فقد كان اخلضر ،ِف الَكهۡ 

ملا  من نيّب اهلل موسى أفضَل فلو مل يكن العبد الصاحل اخلضر ،العظمى

أن ينقاد  لعظيم موسىااهلل تعاىل نبيَّه  يأمَر قول واملنقول أْنصح حبكمة املع

اخلضر صلوات اهلل عليه  واليِة مقاَم ما يعين أنَّ ،اخلضر العبد الصاحل هلوليِّ

مقام العبد الصاحل أبي  وبالتالي فإنَّ ،موسى أعظم من مقام نبوة ورسالة النيبِّ

بنفس املناط  خلضراالصاحل  ال يقل خطراً عن مقام نظريه العبد الفضل

 تصف به أبو الفضلاأرقى منه ألجل ما  الفضل نا وموالنا أبومل يكن سيد إْن

 م سيد الشهداء أبي عبد اهلل إلمام املعظَّا اهلل تعاىل وعند من مقام الصفوة عند

مناه لكم من كونه نفس بسبب ما قدَّ( هلل عليهمااأرواحنا فداهما وصلوات ) احلسني

وال خيفى على املؤمن اللبيب بأن فؤاد  ...ومهجة قلبه الشريف  ام احلسنياإلم
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أعظم وأفضل من عامة أنبياء اهلل ورسله وأوليائه إال فؤاد جده   اإلمام احلسني

 .وأفئدة آله الطيبني الطاهرين وفؤادي أبيه وأّمه موالتنا فاطمة رسول اهلل

فيها  اس بن أمري املؤمنني علّيإن ألقاب وكنى العبد الصاحل العب :واحلاصل

الكنية من حيث و ،ى على العصمة الكربى للموىل أبي الفضلدالالت عظم

 .أّم أمين: احلسن، أو االم مثل أبو: اإلسم املصّدر باألب مثل: ياللغة ه

ابنة : ابن الّرضا، واملصّدر باالبنة أيضاً مثل: املصّدر باإلبن أيضاً مثل: ( وقيل) 

 .فاطمة

باملدح أو الذّم، كما أّنهم جعلوا  ةًكون مشعرتإّنه يشرتط يف الكنية أن : ( يلوق) 

إّن هناك من ال يدعونه بامسه بل : حكمة الكنية هو التعظيم، أو التحقري، فقالوا

 .بكنيته تبجيالً وتكرمياً، كما أّن هناك من يدعونه بكنيته توهيناً وحتقرياً

 بن أبي طالب العباس بن علّي احلالعبد الص فقد اشتهر: حال ّوعلى كل
 ، وتفصح عن املدح والتبجيل للعباسة، وكلّها حتكي الّثناء والتعظيمبكنى متعّدد

، أبو فاضل،  :أبوالفضل، ويتلوه شهرة: غري أّن األشهر من بني اجلميع هو

 .رة، وأبو رأس احلار، وأبو فرجةثّم أبوالقاسم، ثّم أبوالقربة، وأبوالشا
 

 :بالتعظيم ةمشعر كناه
 ،مبأّنها اإلسم املصّدر باألب أو األ: لقد سبق يف تعريف الكنية ومعناها اللّغوي

 من إشعار املدح أو الذّم، وحكمة: خرىمضافاً إىل شروطها األ ،واإلبن أو اإلبنة
فإّن هذا الّتعريف يوقفنا على أّن اإلسم املصّدر بواحد من األب  ،الّتعظيم أو الّتحقري

وإن مل يكن لصاحب ذلك اإلسم املصّدر  حّتى ،واإلبن أو اإلبنة، يعّد كنيةم، أو األ

 اإلسم إلسم، أو مل يكن لصاحب ذلكايدعى بذلك  -مثالً  - م ابنباألب أو األ

 .يدعى بذلك اإلسم - مثالً -املصّدر باإلبن أو اإلبنة أب 
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 :كنى سيدنا العباس بن أمري املؤمنني علّي* 
أبو : فأما كناه فأهمها ثالث هي التالي ،ى ثم نتمه باأللقابوها حنن نبدأ بالكن

 ...، وأبو القاسموأبو فاضل ،الفضل

 .أبو الفضل وأبو فاضل وأبو القاسم :الكنى الثالث

شهرةً عظيمة ومل تكن تكنيته بأبي  « أبو الفضل » بهذه الكنية شتهرافقد 

ن الوحي وسفن النجاة لناس لبعضهم البعض فقد كان مصدرها معداالفضل كتكنية 

 فقد جاء يف زيارته على لسان موالنا وسيدنا اإلمام الصادق ،من آل اهلل تعاىل

 السالم املؤمنني، أمير بن العباس الفضل أبا يا عليك السالم  :بقوله الشريف

لفقرة من زيارته تشهد على أن كنيته بها اوهذه  ( ) ..الوصيني سيد بن يا عليك

 :وتكنيته بها إشارة إىل أمرين ال ثالث هلما زمن املعصومنيكانت مشهورة يف 

وإمَّا ألنه أهل الفضل والكرامة واجلود والنجدة  ،إمَّا ألن له إبناً إمسه الفضل

وعلى فرض أنها تكنية ألجل  ...ة والرمحة والعلم واليقني والوالية الربانيةميَّواحلَ

فضل عنه بل هو أهل الفضل ومصدره لاإبنه الفضل فال يستلزم تقييدها بذلك سلَب 

كما ال يستلزم تكنيته بأبي الفضل ألن يكون له إبٌن يدعى بالفضل أو  ،حقاًحقّاً 

لقاسم كما خاطبه بذلك افاضل سّيما وأن مثةَ قوالً تارخيياً يشري بأن له إبناً واحداً هو 

 القاسم، أبا يا عليك السالم  :يف زيارته له بقوله جابر بن عبد اهلل األنصاري

ما يعين أن كنية أبي القاسم هي األلصق  ( ) ...عليّ بن عباس يا عليك السالم

                                                 

إقبال ) ،123للشيخ املفيد ص( املزار)، 298للسيد الكلبايكاين ص( مناسك احلج) راجع كتاب (1)
حبار ) ،177د األول صاملشهي( ملزار)، 391للمشهدي ص( املزار) ،66ص 2للسيد ابن طاووس ج( األعمال

 .641للشيخ عباس القمي ص( مفاتيح اجلنان)، 218ص 98للعالمة اجمللسي ج( األنوار
 .331ص 98للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار) راجع كتاب (2)
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به للتدليل على أن له إبناً إمسه القاسم وليس الفضل، فتكون الكنية بالفضل ألجل 

 اً إمسه الفضلومل يثبت لدينا أنَّ له إبنفضله وليس ألجل أن له إبناً إمسه الفضل، 

 ى بالفضلسمَّأمَّا اآلخر املو "القاسم" وهو يف زيارة جابر بل الصحيح ما جاء

، بل من املقطوع به أيضاً أنه مل يكن له إبن إمسه فاضل بل أطلق عليه فغري متيقن

 .فتأمل.. كنية الفاضل باعتباره فاضالً من فضالء آل حممد

 عظيم والتبجيلفاحلكمة من إصباغ كنية الفضل والفاضلية عليه إمنا هي الت

الواقعية من الفضل يف العلم واليقني والتقوى، من هنا قال يف  واحلكاية عن حالته

 :حقه الشاعر

 يا منن أسنس الفضنلا واإلبنا! أبا الفضل
 

 أبننننى الفضننننل إال أن تكننننون لننننه أبنننناً  
 

لشارة وأبي الرأس احلار اومثة كنى أخرى له كما أشرنا أعاله كأبي القربة وأبي 

لثناء والتعظيم عليه اوكلها تشري إىل علو مقامه وحتكي  الفََرج أو الفرَجةوأبي 

 :صلوات اهلل عليه، وإليكم توضيحها

 فهو ممّا جاء من ،بكسر القاف وسكون الّراء«  بةْرالِق أبو » وأّما :القربة أبو
ألبي ( مقاتل الطالبّيني) و ،البن إدريس( مزار الّسرائر) يف كتاب ألقابه

 وهو كناية عن تصّديه ،( تاريخ اخلميس) ، و( ّيةاألنوار النعمان) الفرج، و

 .سقاية املاء الّيت هلا عند اهلل أجر كبري وثواب جزيل: ملهّمة الّسقاية، يعين

عند  ملاء ملوكب اإلمام احلسنيال عن سقاية ؤواملس فقد كان العباس

 كربالء، يف صوباخلصو العراق، إىل ومنها املكّرمة، مكّة إىل املنّورة املدينة من خروجه

 .عنهم ومنعه الّرسول آل على معاوية بن يزيد قبل من املاء حتريم بعد وخاّصة

يف يوم عاشوراء  أخاه اإلمام احلسني كما أّن فيها إشارة إىل مواساته

حيث ورد املشرعة، ومأل القربة ماءاً، ولكّنه مل يذق من املاء وال قطرة، مع شّدة 
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وأطفال أخيه  اماً ألخيه اإلمام احلسنيعطشه، وكبري ظمأه، وذلك احرت

 .العطاشى وبنات رسول اهلل

ه حفاظاً نَّإوكيفّية قتله، حيث  كما أّن فيها إشارة أيضاً إىل طريقة شهادته

وأطفاله،  ها، وإيصاهلا ساملة مع املاء إىل حرم اإلمام احلسنيئعلى القربة وما

ك ألجلها املبارزة مع األعداء منية، ممّا ترهذه األعكف كّل هّمه على بلوغ 

وجمابهتهم يف ساحة احلرب، حّتى طمع األعداء يف قتله، وجتّرأوا على الكمني له يف 

طريقه، وكذلك فعلوا، حيث كمنوا له يف طريقه من وراء النخيل وقطعوا أّوالً يديه 

 . ثّم استهدفوا القربة وأراقوا ماءها، ثّم أردوه قتيالً

إذا خّجله : ِمن شوَّر بالّرجل فتشّور، أي«  أبو الشارة » وأّما :أبو الشارة

 صاحب الكرامات املعروفة الّيت حتصل عنده كناية عن كونه: فخجل، فهو

  من مراجعة املتخاصَمني الََّذين انسّدت عليهما طرق املصاحلة واإلعرتاف

ا بينهما، حيث باحلّق، وأعيتهما كثرة املرافعة وتداول املنازعة وتبادل اإلّتهامات فيم

ويطلبون منه فضح املّتهم منهما، فإّنة مبجّرد ما  املقدَّسة يلجأون إىل روضته

به  ليثبت بزعمه برائته، يشّور العباس حيلف املّتهم كذباً بالعباس

رفعه من يلونه، وترّبد وجهه، وكثرياً ّما فيفضحه وخيجله، بتلجلج لسانه، وتغّير 

كبسه بها، ممّا يؤّدي إىل موته أحياناً كثرية، فإّنه يوعليها،  ضربه بقسٍرياألرض و

بهذه  العراق يف لكثرة وقوع هذه الكرامات يف روضته املباركة، عرف عند العاّمة

الّيت ترجتف من صداها فرائص األشرار، وترتعب من «  أبو الشارة » املباركة الكنية

 :ذكرها قلوبهم القاسية حّتى قال فيه الّشاعر

 الّشننمس فنني االفننق شننوهدتوشناراته ك
 

 إشننارات لهننا مننن بنننات المجنند أومننت 
 

يف اهلل  فهو كناية عن سرعة غضبه«  أبو رأس احلار » وأّما :س الحارأأبو ر

تعاىل، وخاّصة بالنسبة إىل املظلومني الّذين يستجريون به ويلجأون إىل روضته 
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م فيهم ثأرهم أن ينتقم هلم من ظامليهم، وأن يريه املباركة، ويطلبون منه

ال خيّيب أمل من استجار به وطلب منه ذلك، وإّنما يأخذ له  ومآربهم، فإّنه

حبقّه من ظامله سريعاً عاجالً، وكم على ذلك من شواهد وعالمات، ويف ذلك من 

قصص عجيبة، وقضايا غريبة، امتألت بذكرها الكتب املعنية بذكر هذه الكرامات 

شهده املقّدس، وحتت قّبته املباركة، ويف روضته الظّاهرة من ضرحيه األنور، يف م

 .املنّورة

بضّم الفاء وسكون الّراء وفتح اجليم، فهو إشارة «  أبو فرجة » وأّما :أبو فرَجه

هّم من شكى إليه هّمه، وتنفيسه كرب من بّث إليه كربه، وكشفه  إىل تفرجيه

لمستجريين بضرحيه، غّم من أباحه ما أغّمه، وإغاثته للمستغيثني به، وإجارته ل

والالّئذين بقربه الّشريف، وإجابته امللهوفني الّذين يلجأون إىل روضته املباركة، 

ويلتمسون من ِجنابه الوساطة إىل اهلل تعاىل يف الفرج عنهم، والكشف عّما بهم، 

سريعاً ما يشفع هلم، ويتوّسط يف أمورهم، فيفّرج اهلل تعاىل عنهم،  فإّنه

 :كرب وضّر، وذلك كما قال شاعرهمويكشف ما بهم من 

 كنننننننم فنننننننّرج ال عنّنننننننا كنننننننرب معضنننننننلة
 

 كرامننننننة منننننننه للعبنننننناس شننننننبل علنننننني   
 

 ورحمننننننننننننننننة ال  ّصننننننننننننننننتنا بفضننننننننننننننننلهم
 

 عند الّصنعاب وعّمنت فينه كنّل ولني 
 

 :ألقاب سيدنا العباس بن امري املؤمنني علّي *
الَعلَم من لفظ ما يسّمى به اإلنسان بعد امسه  :هو ه اللغويوناللّقب على ما عّرف

 الفضل العباس بن أمرياملؤمنني أبا سيدنا ّنإوحيث  ،يدّل على املدح أو الذّم

واخلالل  ،كان حاوياً على مجيع اخلصال احلميدة، وجامعاً لكّل الّصفات احلسنة

اخلّيرة، كان كّل ما لقّب به داالًّ على املدح والّثناء، والّتعظيم والّتبجيل، ومل يكن 

 قطّ لقب فيه داللة على الذّم واجلفاء، أو اخلفّة والّشقاء، وذلك ألّنههنالك  له
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  مل َيكن له ثغرة يف حياته، وال منقصة يف صفاته وخالله، حّتى يستطيع أحد

بتلك الّثغرة والفجوة،  نبزه بذلك اللّقب، أو انتقاصه -مثالً  -من أعدائه ومناوئيه 

 ، وأخو اإلمامنيطالب بن أبي ّياملؤمنني عل بن اإلمام أمريأوهو  ؟!كيف

، احلسن واحلسني: وسّيدا شباب أهل اجلّنة اهلمامني، رحيانيت الّرسول

وهو باإلضافة إىل نسبه الّشريف، ربيب أهل بيت الوحي والنبّوة، وأديب َمن تأّدبوا 

 فقد ورد عنه. تعاىل هو أديب اهلل علماً بأّن الّرسول على يدي رسول اهلل

 شهورقوله امل:  أدّبني ربّي فأحسن تأديبي ( ). 

هو من ورث الفضائل  فقد ظهر من ذلك كلّه أّن أباالفضل العّباس: وعليه

واملكارم من معدنه، وختلّق باآلداب واحملاسن من َمعينه ومنريه، ولذلك صار جممعاً 

ء وأصبح منبعاً يفيض باجلود والّنوال، حّتى قال فيه الّشعرا ،للجمال والكمال

 وممّا جاء منظوماً يف حقّه. ونظموا فيه قوايف اخلري واإلطراء ،قصائد املدح والّثناء

 ما قاله الّشاعر: 

 هننننننو البحننننننر مننننننن أّي النّننننننواحي أتيتننننننه
 

 سنننناحله فالجَّتننننه المعننننرو  والجننننود 
 

 :وقال آخر

 هنننننننننننو العبننننننننننناس لينننننننننننث بنننننننننننني ننننننننننننزار
 

 ومننننننن قنننننند كنننننننان لّلجنننننني عصننننننناما 
 

 تخنننننننننننننذ اشننننننننننننننتبا ا اهزبنننننننننننننر  أغلننننننننننننننب  
 

 لّرمنننننننناا بحومننننننننة الهيجننننننننا أجامنننننننناا 
 

 فمننننننننننننننّدت فوقننننننننننننننه العقبننننننننننننننان  ننننننننننننننلا 
 

 ليقرباهننننننننننننننننا جسننننننننننننننننومهم طعامننننننننننننننننا 
 

                                                 

حلبيب ( منهاج الرباعة يف شرح هنج البالغة) ،211ص 16للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار) راجع كتاب (1)
حملمد تقي التقوي القايين اخلرساين ( مفتاح السعادة يف شرح هنج البالغة) ،85ص 16ي اخلوئي جاهلل اهلامش

حملمد الريشهري ( ميزان احلكمة) ،11للسيد الطبطبائي ص( مع ملحقات سنن النيب)، 349ص 2ج
جلالل الدين السيوطي ( اجلامع الصغري) ،233ص 11ألبن أيب حديد ج( شرح هنج البالغة)، 58ص 1ج
 .وغريها من املصادر... 214ص 7للمتقي اهلندي ج( كنز العمال)، 51ص 1ج
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نننننننننند منننننننننّس الّضنننننننننيم يمضننننننننني  أبنننننننننّي عل
 

 عنننننننزم يقطنننننننا العضنننننننب الحسننننننناماب 
 

قد حوى من املكارم ، فجممع اجلمال والكمال العباسوحيث إنَّ سيدنا 

ال حصرها يف واحملاسن، ومن األخالق واآلداب، ما ال ميكن قصرها يف جمال، و

املكارم واحملاسن، واملشرية  ممن تلك مقال، ولذلك جاءت ألقابه الدالّة على بعٍض

، ورفيعة ومنيعة، جداً عديدة وكثرية وهي إىل مناذج من تلك اآلداب والفضائل،

نذكرها أّوالً سرداً حبسب ترتيب اشتهارها لدى الّناس، ثّم نشرح ما تيّسر لنا منها 

وقد جرينا يف ألقابه الشريفة على ما خطه قلم العالمة  فيما يأتيإنشاء اهلل تعاىل 

 :وهي كالّتالي. ( اخلصائص العباسية) الكلباسي النجفي يف كتابه

، باب احلوائج، السقَّاء، ساقي عطاشا كربالء، قمر بين باب احلسني

هاشم، قمر العشرية، حامل اللواء، بطل العلقمي، كبش الكتيبة، حامي الظعينة، 

سبع القنطرة، الضَّيغم، العبد الصاحل، العابد، الطيَّار، الشهيد، الصدِّيق، 

ظهر الوالية، قائد اجليش، املستجار،  ،سي، احلامي واحملامياالفادي، املؤثر، املو

 .واقي، الساعي، املستعجل، املصَّفىال

 اسهذا ما ذكره العالمة الكلباسي من األلقاب الشريفة ملوالنا العب :( أقول )

 وهي ولكن مثة ألقاب أخرى خفيت على جنابه وقد اقتبسناها من األخبار: 

من احلياء ألنه استحى ) واحليي ،ومهجة قلب اإلمام احلسني ،تالي املعصوم

 .( أن تراه يف اخليمة قتيالً وقد وعدها جبلب املاء من سيدتنا سكينة

 .الحسين اإلمام باب :اللقب األول

 للّسننبم مثننل مننا أباالفضننل أنننت البنناب
 

 مننننننداحأل اباً ننننننننلّي كننننننان بنأبننننننو  عنننننن 
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وقد كتب على مصراعي الباب الفّضي يف األيوان الّذهيب من روضة أبي الفضل 

املباركة، أبيات من قصيدة اخلطيب الّشهري األستاذ الّشيخ حمّمد علي  العباس

 :اليعقوبي منها األبيات الّتالية

 هنننننو بننننناب الحسنننننين منننننا  ننننناب يومننننناً 
 

 د جنننننننناء الئننننننننذاً فنننننننني حمنننننننناهوافنننننننن 
 

 إنّننننننننننه بنننننننننناب حطّننننننننننة لننننننننننيس يخشننننننننننى
 

نننننك فننننني عنننننراه   كنننننّل هنننننول مستمسل
 

 قنننننننننننف بنننننننننننه داعيننننننننننناً وفينننننننننننه توّسننننننننننننل
 

 فبننننننننننه المننننننننننرء يسننننننننننتجاب دعنننننننننناه 
 

 أنت الباب للسبط -

يف البيت األّول من مطلع هذه اخلّصيصة يشري الّشاعر املوالي إىل أّن أباالفضل 

يف إميانه وأخالقه، حيث  ؤمننيقد احتذا حذو أبيه اإلمام أمريامل العباس

كان يعّده  وكرم أخالقه، أّن الّنيب كان من شّدة إميان اإلمام أمرياملؤمنني

 قد وقف نفسه على لكّل عظيمة، ويدعوه عند كّل نازلة وملّمة، وكان هو
 أنا : ، ومحايته والذّب عنه، حّتى اشتهر عنه قولهخدمة رسول اهلل

، وحّتى قال فيه تعاىل وهو َيصف موقفه ليلة ( ) محمّد عبيد من عبد

َومَِن ٱنلذاِس َمن يَۡۡشِي   :موقياً له بنفسه املبيت حني نام على فراش رسول اهلل
ِ  َوٱَّللذ رَءوفَۢ بِٱۡلعَِبادِ  وغريها من املواقف ، سوَرة ابلََقَرةِ   ٢٠٧َنۡفَسه ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱَّللذ

 أراد فمن بابها، وعليّ العلم مدينة أنا : يه رسول اهللوحّتى قال ف األخرى،
 .( ) الباب فليأت املدينة

                                                 

للموىل حممد صاحل ( شرح أصول الكايف)، 357ص 1للفيض الكاشاين ج( الوايف) راجع كتاب (1)
، 313ص 1للشيخ الطربسي ج( االحتجاج)، 174للشيخ الصدوق ص( التوحيد)، 131ص 3املازندراين ج

منهاج )، 431ص 1لسيد نعمة اهلل اجلزائري ج( نور الرباهني)، 283ص 3للمجلسي ج( حبار األنوار)
 .وغريها... 316ص 1حلبيب اهلل اهلامشي اخلوئي ج( الرباعة يف شرح هنج البالغة

( املوسوعة الفقهية امليسرة)، 87ص 12للسيد علي احلسيين امليالين ج( نفحات األزهار) راجع كتاب (2)
= للشيخ املفيد( الفصول املختارة)، 96البن شاذان ص( الفضائل)، 31ص 1للشيخ حممد األنصاري ج
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وحضره وسفره،  ،ومصاحباً له فى ِحلّه وترحاله باباً للنيب فكان

 بذلك حّتى أّنه َفوقد عِر ،وسلمه وحربه، وواقياً له بنفسه وروحه، وماله وولده
 ،إليه املؤمنني قّرب باإلمام أمرييت صار َمن يريد الّزلفى عند رسول اهلل

ومن أراد  ،لديه املؤمنني يوّسط اإلمام أمري ومن يريد احلظوة لدى النيب

الوسيلة إىل اهلل تعاىل يف قضاء  جعله بعد رسول اهلل ،أن يقضي اهلل حاجته

 .حوائجه

باباً ألخيه اإلمام  املؤمنني لفضل العباس بن أمريا وكذلك كان ولده أبو

ونبل أخالقه أّن اإلمام  حيث كان من شّدة إميان العباس ،نياحلس

 ويدعوه عند كّل نازلة وملّمة، وكان هو ،كان يعّده لكّل عظيمة احلسني

 قد وقف نفسه خلدمة أخيه اإلمام احلسني،  ومحايته والّدفع عنه، حّتى

يوماً، وذات أّنه خاطبه  هومل يعرف عن ،سّيدي وموالي: شتهر قوله يف خماطبته لهأ

وهي يف يوم  ،يا أخي، إالّ يف يوم واحد، وذات مّرة واحدة فقط: مّرة بقوله

وهي ساعة حرجة  ،عاشوراء، وذلك حني هوى من على ظهر جواده إىل األرض

وحلظة يتلّهف اإلنسان فيها إىل أن  ،حيّن فيها اإلنسان إىل أقرب ذويه وأخّص خاّصته

وذلك ألّنه يريد أن يلقي فيها بنظراته  ،اّمتهيتصفّح وجوه كّل أقربائه ومجيع ح

وحيّب أن يرى يف  ،األخرية على وجوههم، ويتصفّح وآلخر مّرة للوداع حمّياهم

يف هذه الّساعة  ،الّنهاية رأسه يف حجرهم، وجسمه بني مجوعهم وحضورهم

 الفضل لنفسه أن ينادي أخاه مسح أبو ،بالّذات، ويف تلك اللّحظة احلّساسة نفسها
 

                                                                                                                        

 1للسيد ابن طاووس ج( إقبال األعمال) ،211للشيخ الصدوق ص( عيون أخبار الرضا)، 221ص=
 .وغريها العديد من املصادر... 19ص 2للبياضي ج( الصراط املستقيم)، 517ص
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 .( ) أدرك أخاك! يا أخاه  :بقوله

 من أخيه حلسنياموقف اإلمام  -

حيث مل يصل صوت أخيه  لّرشيد من اإلمام احلسنياوهنا كان املوقف 

 إالّ ولّبى نداء أخيه، وأسرع إليه كالّصقر املنقّض، ،املواسي إىل مسامعه الكرمية
اب من على عينيه، وأخذ ميسح الّدم والّتر ،ونزل عنده، وجعل رأسه يف حجره

ويناجيه بتوّجع وتألّم، مشاركاً له آالمه، ومشاطراً  ،ويناشده عّما يشتكي منه ويؤمله

عينه يف وجه  الفضل العباس ففتح على أثر ذلك أبو ،إّياه همومه وغمومه

ووّدع أخاه وإمامه، ببسمة  ،، وألقى بنظرته األخرية عليهأخيه اإلمام احلسني

صح عن آيات الوالء فوت ،كّل معاني اإلخالص واحملّبةحتكي رتسمت على شفتيه، أ

لويف جواب سالمه اإالّ أن رّد على أخيه  فما كان من اإلمام احلسني ،واألخّوة

وأنينه  ،وحتّياته، ولكن ال بنربات صوته، وجهري كالمه، وإّنما بزفراته وعرباته

وأبرد به فؤاده  ،ا أخيهوحنينه، وقطرات دموعه، وحرارة آهاته، ممّا أهلب بها حمي

يف حجر إمامه  ،لفظ أنفاسه األخرية وصدره، حّتى إذا أحّس بها العّباس

 .العظيم، وأحضان سّيده الكريم، قرير العني، ثلج الفؤاد

 يف مكانه لعباسا سيدنا األهداف من ترك -

وإمام عطوف  ،وهو دأب كّل قائد رؤوف - وكان من دأب اإلمام احلسني

الّذين استشهدوا يف املعركة معه، إىل  ،جثث أنصاره، وأجساد قتالهأن حيمل  -

 وفكان يضع بعضهم مع بعض وه ،فسطاط أعّده للّشهداء قرب معسكره وخمّيمه
 

                                                 

 ،للمدرسي( العباس نصري احلسني)ين، للسيد حممد كاظم القزوي( فاجعة الطف) راجع كتاب (1)
 .للشيخ كاظم البهاديل( نفحات عاشوراء)للسيد هبة الدين احلسيين الشهرستاين، ( هنضة احلسني)
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 .( ) النبيّني وآل النبيّني قتلة مثل قَتْلة  :-كما عن غيبة الّنعماني  -يقول 
د أخيه الويف أبي الفضل يف هذه املّرة على جس لكن ملّا وقف اإلمام احلسني

 ورآه بتلك احلالة، بكى حوله ساعة، وانصرف ومل حيمله إىل العباس

الفسطاط، بل ترك جسد أخيه الّشهيد يف مكانه، وغادر جّثته موّذرةً ومقطّعة يف حمّل 

ّنه على ما إحيث  شهادته ومصرعه، وذلك إّما نزوالً إىل رغبته، وتلبيةً لطلبه

 أن يرتكه مكانه ما مقسماً عليه جبّده مام احلسنيروي طلب من أخيه اإل
دام به رمق، وأن ال حيمله إىل فسطاط الّشهداء، ألّنه قد وعد سكينة باملاء وهو 

 .يستحي منها

فأراد أن يعفيه من عناء محله  أشفق على أخيه اإلمام احلسني أو ألّنه

 .ومشقّة نقله إىل الفسطاط

لى عواطف الّنساء واألطفال، وأراد أن خيفي عنهم أو ألّنه حاول بذلك احلفاظ ع

خرب شهادته، املفزعة هلم، ولو إىل حلظات، وأن حيجب جسمه املوّذر املفجع هلم 

أو ألّن األعداء كانوا قد قطّعوا جسمه الّشريف إرباً  .عن أنظارهم ولو بضع ساعات

 .إىل الفسطاط إىل اخليام وال نقله - حبسب الظّاهر -إرباً حبيث مل ميكن محله 

يف مكانه ومل حيمله إىل  ترك أخاه العباس أو أّن اإلمام احلسني

الفسطاط إشارة منه إىل أّن أخاه يستحّق التعظيم والتبجيل باّتخاذ مرقد منفرد له، 

ونصب شّباك جملّل على قربه، ورفع بنيان شامخ حول ضرحيه، وتشييد روضة 

ه الّرشيدة جتاه فقوشكراً له على موا ،لوفائه منه مباركة أطراف مرقده، وذلك تقديراً

                                                 

للعالمة اجمللسي ( حبار األنوار) راجع كتاب . قتالنا قتلى النبيني وآل النبيني : ووردت بلفظ (1)
للشيخ ( موسوعة أحاديث أهل البيت)، 346اين صللشيخ عبد اهلل البحر ( العوامل)، 81ص 45ج

للسيد عبد ( العباس) ،269ص 2للمريزا األصفهاين ج( مكيال املكارم)، 392ص 5هادي النجفي ج
 .وغريها من املصادر... 61جلعفر البيايت ص( األخالق احلسينية)، 257الرزاق املقرم ص
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فيقصده  ،إمامه، وليكون بعد شهادته كما كان أّيام حياته باباً لإلمام احلسني

الّزائرون، ويؤّمه املوالون واحملّبون، وحيّج إليه أرباب املسائل واحلوائج، وأصحاب 

 ،اإلمام احلسنيالضّر والفاقة، والفقر واملسكنة أّوالً، ويشفّعونه عند أخيه 

للّزيارة،  ويوّسطونه يف حوائجهم إليه، ثّم يقصدون روضة اإلمام احلسني

 .واإلستشفاع به إىل اهلل تعاىل يف قضاء حوائجهم، وبلوغ أمانّيهم وآماهلم ثانياً

 مرقد منفرد وحرم خاص -

أخاه  ولعّل األمر األخري كان هو اهلدف من وراء ترك اإلمام احلسني

كما عليه احملققون من كبار  -وعدم محله إىل الفسطاط  ، مكانهيف العباس

 .-العلماء والفقهاء 
يف اليوم الّثالث من شهادة أبيه  أّنه ملّا جاء اإلمام زين العابدين :ويؤّيده

، ءالّسعدا الّشهداء دفن وأراد جزة،املع بطريق وذلك كربالء، إىل احلسني اإلمام

 هأبي دإلتفت إىل بين أسد بعد أن وارى بنفسه جس ،ومواراة أجسادهم الطّاهرة

أنظروا  : وقال ،الطّاهر، ووارى مبعاونة بين أسد أجساد الّشهداء األبرار
بقي بطل مطروح حول املسّناة وهو موّذر  ،نعم: قالوا  أحد؟ من بقي هل

 .ومقطّع إرباً إرباً، وإّنا كلّما محلنا جانباً منه سقط اآلخر

 . بنا إليه إمضوا : فقال
 على  :فمضوا مجيعاً إليه، فلّما رآه انكّب عليه يلثم حنره الّشريف وهو يقول

 شهيد من السّالم منّي وعليك !هاشم بني قمر يا العفا بعدك الدّنيا

وأنزله وحده كما فعل بأبيه  ،ثّم شّق له ضرحياً  وبركاته الله ورحمة محتسب

فإّن : وعليه .( ) يعينني من معي إنّ  :وقال لبين أسد اإلمام احلسني

                                                 

 .سبق خترجيه (1)
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 -ولو بطريق املعجزة أو تعاون مع بين أسد  -مع إمكانه  اإلمام زين العابدين
مع ذلك مل ينقل جسد عّمه  أن ينقل اجلسد الطّاهر إىل احلائر الّشريف، لكّنه

 يه اإلمام احلسنيخعن مكانه، ومل حيمله إىل بقعة أ أبي الفضل العباس

وضة الّشهداء من أهل بيته وأصحابه، وإّنما حفر له حيث مرقده اآلن وال إىل ر

وشّق له ضرحياً، وواراه فيه، ليكون قربه الّشريف، ومرقده املنيف، حمطّاً  مرقداً،

وبّواباً  ،ومالذاً ومعاذاً، وباباً للّذين يفدون لزيارة اإلمام احلسني ومزاراً،

 .للّذين يقصدونه حبوائجهم وآماهلم

ا كان، فإّن الوافدين والّزائرين، وكذلك هيئات املعّزين واملسلّني، وهكذ

 ومواكب العزاء كموكب الّسالسل والّتطبري، واللّطم والّتشبيه، وغريهم من اآلّمني
إىل كربالء املقّدسة من ذلك الّزمان وحّتى يومنا هذا، يقصدون أّوالً مشهد أبي 

ويوّسطونه حلوائجهم عند أخيه ويأّمون روضته املباركة،  ،الفضل العباس

ويتشّرفون  ثّم بعد ذلك يقصدون مشهد اإلمام احلسني ،اإلمام احلسني

 .ون حبرمه وروضته ثانياً وأخرياًبزيارته، ويترّبك

 بأبيه العباس سيدنا إقتداء -

إقتدى بأبيه يف الكرم واجلود، فصار بابـاً ألخيـه    الفضل العباس نعم، إّن أبا

بابـاً ألخيـه وابـن     املـؤمنني  كما كان أبوه اإلمام أمري احلسني وسّيده اإلمام

أصــبح مبؤّهالتــه اخللقّيــة، وكفاءاتــه     بــل إّن العبــاس  ،عّمــه رســول اهلل 

حبيـث ال ميكـن ألحـد أن يـرد      اإلنسانّية العالية باباً لوالية األئّمة مـن أهـل البيـت   

ــة أبــ    ــاب حمّب ــتهم، إالّ عــن ب ــة حــّبهم وحصــن والي ــاسإىل مدين  ي الفضــل العب

 باباً لنبّوة ابن عّمه رسـول اهلل  املؤمنني وواليته، وذلك كما كان أبوه اإلمام أمري

 حبيث ال ميكن ألحد أن يـدخل مدينـة علـم رسـول اهلل     ،ورسالته   وحصـن

إالّ مـن بـاب واليـة     ،ومـن املـؤمنني برسـالته    معارفه، ويكون من املوقنني بنبّوتـه 
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وذلـك حسـب مـا اشـتهر      ،وقبـول واليتـه وخالفتـه    ،املؤمنني اإلمام أمري

رساااالت بااااه، ماااان    أمتااااي مااااا   باااااب علمااااي، ومباااايّن أل    علاااايٌّ  : مــــن قولــــه  
ــه ( ) بعاااادي ؤتااااى أوعاااااء علمااااي، ووصااااييّ، وبااااابي الااااذي    علاااايٌّ : وقولــ

  .( ) منه

 الباب املعنوي ال السياسي -

سـّيده اإلمـام   بابـاً ألخيـه و   ومن هنـا علـَم أّن املـراد مـن معنـى كـون العبـاس       

 اهلل باباً ألخيه وابن عّمه رسـول  املؤمنني كما كان أبوه اإلمام أمري احلسني

 أّنه باب معنوي وروحـي، إىل مدينـة املعنوّيـات واملعـارف، والروحانّيـات      : هو

 ،والفضائل، وإىل حصن اإلميان والتقوى، والقرب إىل اهلل تعاىل، وإىل رسـوله 

املعنى اللغوي املتعـارف يف األوسـاط السياسـّية، الّـيت     وليس هو ب، وإىل أوليائه

أكل عليها الدهر وشرب، من األمس الغابر إىل اليوم احلاضـر، حيـث قـد تعـارف أن     

يكون للملك أو الرئيس بّواب وحاجب مينع الّناس من الوصول إليـه، واإللتقـاء بـه،    

 عليـه يف اجلاهلّيـة   وعـاد أيضـاً علـى مـا كـان      ،فقد كان هذا مـن شـأن اجلاهلّيـة األوىل   

ــب    ــني اجلــاهلّيتني جــاء الّرســول احلبي ــة، وب ــاب   الثاني باإلســالم احلكــيم، والكت

املنري، وحارب كّل الطّواغيـت وعـاداتهم، وتوّعـدهم بالعقـاب ونـار اجلحـيم، وقـد        

التقوقـع علـى الـنفس،    : كان من عـادة حّكـام اجلاهلّيـة اّلـيت حاربهـا اإلسـالم بشـّدة       

                                                 

مهةذب األحكةام يف بيةان )للعالمةة اجمللسةي،  76ص 41و ج 113ص 27ج( حبار األنوار) راجع كتاب (1)
للسةةيد حامةةد النقةةوي ( خالصةةة عبقةةات األنةةوار)،  27ص 6للسةةيد عبةةد األعلةةى السةةبزواري ج( احلةةالل واحلةةرام

للشةيخ كةاظم ( طرق حديث األئمة األثنا عشر)، 243للسيد شرف الدين ص( املراجعات)، 34ص  1ج
( مقةام اإلمةام علةي) ،142ألمحد الرمحاين اهلمةداين ص( أيب طالباإلمام علي بن )، 87آل نوح ص

 .وغريها... 96ص 3للشيخ األميين ج( الغدير)، 7لنجم الدين العسكري ص
لألميين ( الغدير) ،52للشيخ جعفر الباقري ص( صالة الرتاويح، سنة مشروعة أو بدعة حمدثة؟) راجع كتاب (2)

 .144ص 1للسيد عبد الزهراء احلسيين اخلطيب ج( همصادر هنج البالغة وأسانيد)، 96ص 3ج



 ........................البحث يف العصمة الكربى لولّي اهلل العباس بن أمري املؤمنني.........................  

 94 

ا وشهواتها، واإلنفصال عن الّناس وعن حـوائجهم ومشـاكلهم،   واإلنهماك يف لّذاته

فاّتخـذوا ألنفسـهم رؤسـاء الـّديوان      ،باّتخاذ البـّوابني واحلجبـة، ثـّم تطـّوروا يف ذلـك     

 .امللكي، أو القصر اجلمهوري، أو ما أشبه ذلك

الّيت ما أنزل اهلل بها من  ،من األمساء اجلديدة، والعناوين الكاذبة اخلّداعة

ممّا هي بعيدة غاية البعد عن ساحة أهل  ،ومل يقّرها إالّ الّشيطان واألهواء سلطان،

 .وعن مثل أبي الفضل العباس البيت

والبـّواب   ،إذن هو الباب املعنوي لإلمـام احلسـني   الفضل العباس فأبو

 واملكــارم واألخــالق، املتجّســدة يف اإلمــام  ،الّروحــي إىل مدينــة املعــارف والفضــائل 
 .احلسني

 .باب الحوائج في أّنه :اللقب الثاني

 بنننننننناب الحننننننننوائ  مننننننننا دعتننننننننه مروعننننننننة
 

 فننننننني حاجنننننننة إالّ ويقضننننننني حاجهنننننننا 
 

 الفضنننننل الّنننننذي منننننن فضنننننله بنننننأبي أبنننننا
 

 الّسننننامي تعّلمننننتل الننننورى منهاجهننننا 
 

 زّج الثّننننننرى منننننننن عزمننننننه فنننننننو  الّسنننننننما
 

 حتّنننننننى علنننننننت فننننننني تربنننننننة أبراجهنننننننا 
 

 قطعنننننننننت ينننننننننداه وطالمنننننننننا منننننننننن كّفنننننننننه
 

 ثّجاجهنننا طنننرتداينننم الّسنننماحة أم 
 

 :وقال آخر

 الفضننننل إنّنننني جئتننننك اليننننوم سننننائلً  أبننننا
 

 لتيسير ما أرجو، فأنت أ و الشِّنبلل  
 

 فننننننل غننننننرو إن أسننننننعفت مثلنننننني بائسنننننناً 
 

 الفضلل  أبو: ألّنك للحاجات تدعى 
 

 هللااألبواب والوسائل إىل  -

وابنته الصّديقة  رسول اهلل :وهم إّن كّل املعصومني األربعة عشر

 ضبع وكذلك ،البيت أهل من عشر اإلثنا واألئّمة ،الّزهراء فاطمة الكربى

، هعاىل، والوسائل إىل رضوانه وجّنتهم أبواب احلوائج إىل اهلل ت ،خاّصتهم وذويهم
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قال  ثوهم األمساء احلسنى الّيت أمر اهلل تعاىل أن ندعوه بها ونتوّجه عربها إليه، حي

ۡسَمآء ٱۡلۡ   :سبحانه
َ
ِ ٱأۡل عۡ  ١٨٠ ...ۡسَِنٰ فَٱۡدعوه بَِهاَوَّلِلذ

َ
 :وقال سبحانه، َراِف سوَرة األ

  َ٣٥... َوٱۡبَتغٓواْ إَِِلۡهِ ٱلۡوَِسيلَة  َدةِ  ِسوَرة الَمائ. 
أكثر من البقّية، علماً  ،لكن هناك من بينهم من عرف واشتهر بكونه باب احلوائج

واحد منهم  :عة أشخاصبأّن أولئك الّذين اشتهروا بكونهم أبواب احلوائج هم أرب

 .والثالثة الباقون من ذويهم وخاّصتهم ،من األئّمة املعصومني

 حلوائجال أبواب أو -

فإّنه  إلمام الكاظم موسى بن جعفرافهو  أّما باب احلوائج من األئّمة

ومن  وذلك لكثرة ما ظهر منه ،عرف لدى املسلمني بباب احلوائج واشتهر به

 حّتى ،ت ومعجزات، ومن كفاية املهّمات واحلاجاتمرقده الّشريف من كراما

 .العامة وأئّمتهم، ناهيك عن عامة الشيعة وخاّصتهم بذلك كبار علماء اعرتف

 :-( بغداد تاريخ) على ما يف -فقد قال إمام الشافعّية حمّمد بن إدريس الّشافعي 
مرقد اإلمام موسى الكا م وشفاء األمراض الروحّية  ،تريا  القلوب   

 .والقلبّية
( تاريخ بغداد) كما يف -حلنابلة احلسن بن إبراهيم أبو علي اخلالل اوقال شيخ 

كّلما عرضت لي حاجة ملّحة وأردت إمضاءها وإنجاحها، زرت مقابر  :-أيضاً 
 ووقفت على قبر باب الحوائ  موسى بن جعفر ،قريش، وذهبت إلى حائم شونيزيّة

، ورجعت مرحومًا غير محروم،  ،قضاء حاجتي وتوّسلت به إلى ال تعالى في
 .مقضّية حاجتي، ومرحومة عبرتي

 ناهيك عن علماء اخلاّصة فإّن كتبهم مليئة ،هذا بعض اعرتافات علماء العاّمة

 .بذلك
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 ثاني أبواب احلوائج -

 وأّما الثالثة الباقون ممّن عرفوا بباب احلوائج من ذوي األئّمة املعصومني

 :تاليوخاّصتهم، فهم كال

وهو اجلندي الّصغري من حيث الّسن، والكبري من حيث  :ضيعّالطّفل الر - 

يف يوم عاشوراء  القدر واملعنى، الّذي استشهد على يدي أبيه اإلمام احلسني

وذلك حني أخذه إىل عسكر يزيد بن معاوية ليسقوه شربة من املاء، الّذي كانوا قد 

بيته، لكّنهم بدل أن يعطفوا على  وأصحابه وأهل منعوه على اإلمام احلسني

هذا الّرضيع ويسقوه املاء مع ما كانوا يرونه كيف يتلظّى من شّدة العطش، ويلوك 

لسانه من حرارة الظّمأ، سقوه بكأس املوت، ورموه بسهم املنّية، فذحبوه على يدي 

ذن، وتركوه ذن إىل األمن الوريد إىل الوريد، ومن األ أبيه اإلمام احلسني

ف كالطّري املذبوح على يدي أبيه، حّتى لفظ أنفاسه األخرية يف وجه أبيه يرفر

 بابتسامة ارتسمت على شفتيه، كناية عن رضاه بتقديم نفسه هدية صغرية، وفداءاً
متواضعاً هلل تعاىل، فتقّبله اهلل بأحسن قبوله، وجعله باباً من أبواب احلوائج إليه، 

 .حّتى عرف بباب احلوائج

 ب احلوائجثالث أبوا -

: وخاّصتهم الثاني ممّن عرف بباب احلوائج من ذوي األئّمة املعصومني - 

فاطمة بنت حزام الوحيدية : يعين وهي أّم أبي الفضل العباس البنني ّأم

الكالبية، وقد نالت هذا املقام عند اهلل تبارك وتعاىل حبسن اعتقادها وإميانها باهلل 

فقد نذرت نفسها  ،ألهل بيت رسول اهلل ورسوله، وشّدة إخالصها ووالئها

مام واإل بن عّم رسول اهللالَّما تقلّدت وسام الزوجّية من  -ووقفت طاقاتها 

 ،ورحيانتيه بين رسول اهللأخلدمة  -ومن حني دخلت بيته  املؤمنني أمري

وقدَّمتهما على نفسها وعلى أوالدها  ،احلسن واحلسني :اإلمامني اهلمامني



 ........................البحث يف العصمة الكربى لولّي اهلل العباس بن أمري املؤمنني.........................  

 97 

علّمت أوالدها ودَّهما واإلخالص يف والئهم هلما، ورّبتهم على وذويها، و

حمّبتهما، وعلى إيثارهما وتقدميهما على أنفسهم، والّتضحية والفداء من أجلهما 

يف خروجه  بالّروح والّدم، والغالي والّرخيص، وأرسلتهم مع إمامهم احلسني

ه،وأوصتهم على أن ال حنو مكّة والعراق، وأمرتهم بنصرته والذّب عن من املدينة

 .بأنفسهم وبذل أرواحهم يف حفظه والّدفاع عنه يبخلوا

وكذلك فعلوا، حيث اّنهم مل يقصِّروا يف نصرة إمامهم، ومل يرغبوا بأنفسهم 

ووقاءاً له، ونالوا بذلك شرف  عن نفسه، وإّنما قّدموها فداءاً إلمامهم احلسني

 .وثواب اآلخرة الّدنيا

إىل أهل املدينة،  بن حذمل ينعى اإلمام احلسنيهذا وعندما جاء بشر 

خرجت أّم البنني فيمن خرج من الّناس، لكّنها مل تسأل بشراً عن أوالدها وإّنما 

وكلّما كان بشر خيربها بقتل واحد واحد من  ،سألته عن سّيدها اإلمام احلسني

 حلسنيا فداءاً لسّيدنا: أوالدها، كانت جتيبه وبكّل رباطة جأش، وسكون نفس

، ثّم كانت تقول له:  أسألك عن سيّدي احلسني  وتخبرني عن
بكت واعولت، ووقعت  ،حّتى إذا مسعت بنعي اإلمام احلسني  أوالدي؟

 .مغشّياً عليها

وهنا ملّا رأى اهلل تعاىل كبري إخالصها، وعظيم حّبها ووالئها، وصدق قوهلا 

خرة، وجعلها باباً من أبواب وفعلها، أثابها على ذلك بعّز الّدنيا، وشرف اآل

احلوائج إليه، ووسيلة من وسائل رضوانه وغفرانه، فما رجاها مؤّمل حاجة، وال 

نقلب بقضاء حاجته، وجناح مهّمته، أ، ووّسطها إىل اهلل تعاىل إالّ وصاحب مشكلة

 .وحّل مشكلته

 رابع أبواب احلوائج -

 األئّمة املعصومنيلثالث واألخري ممّن عرف بباب احلوائج من ذوي ا -  
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وهو حمطّ حبثنا، وحمور حديثنا يف هذا  ،« الفضل العباس أبو » :وخاّصتهم

وأنِعم به باباً للحوائج، فقد نال هذا املقام، واّتسم بهذا الوسام، ثواباً من  الكتاب،

عند اهلل تبارك وتعاىل على عظيم عنائه وبالئه، وتقديراً له على كبري مواساته 

 أشهد : ّتى جاء يف زيارته املعروفة، املنقولة عن اإلمام الّصادقوإيثاره، ح

 :إىل أن يقول  ...املواسي األخ فنعم وألخيك، ولرسوله لله نصحت لقد
 أخيه عن الدّافع واألخ النّاصر، احملامي اجملاهد، الصّابر فنعم...  ( ). 

واساة م أخاه اإلمام احلسني الفضل العباس نعم، لقد واسى أبو

 عظيمة، وأّدى ما كان عليه من حقوق األخّوة، ممّا استحّق بها املدح من اإلمام
 . فنعم األخ املواسي  :والّثناء عليه بقوله الّصادق

 هو نصرة أخيه اإلمام احلسني هذا وحيث كان كّل هّم أبي الفضل

 م الّصادقوالذّب عنه، ومحايته والّدفع عنه، استحّق بسببه أيضاً إطراء اإلما

 واألخ النّاصر، احملامي اجملاهد، الصّابر فنعم  :عليه واإلعتزاز به بقوله

 . أخيه عن الدّافع

من عظيم إميانه باهلل ورسوله وأهل بيته،  الفضل العباس أجل لقد كان أبو

على ما كان عليه من فضل  -يرى نفسه  ،وكبري تأّدبه مع أخيه اإلمام احلسني

جندّياً صفراً جتاه قائد مساوي عظيم، وعبداً رقّاً أمام  -دد وعلم، وشرف وسؤ

 .موىًل كريم

 اإلمام املنصوب من عندحّجة اهلل على خلقه، و كيف ال واإلمام احلسني
 

                                                 

للسيد الكلبايكاين ( أحكام وأدب احلج)، 391حملمد بن جعفر املشهدي ص( املزار) راجع كتاب (1)
للعالمة اجمللسي ( حبار األنوار)، 177الشهيد األول ص( املزار) ،124للشيخ املفيد ص( املزار)، 533ص
ألمحد حسني ( كربالء الثورة واملأساة)، 641عباس القمي ص للشيخ( مفاتيح اجلنان) ،219ص 98ج

 .333يعقوب ص
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 الفضل بذلك عليه، وأبو اهلل تبارك وتعاىل يف برّيته، كما نّص الّرسول

يوم عاشوراء ال حّتى يف  هو من يعرف حّق احلّجة، ولذلك كان العباس

يتصّرف من عند نفسه، وال جيتهد برأيه، بل كان يتعّبد بكّل األوامر الّصادرة إليه من 

مواله وإمامه، ويطّبقها تطبيقاً حرفياً بال زيادة وال نقصان من عنده، وقد جتلّى ذلك 

يستأذنه يف الرباز ومقاتلة القوم  يف موقفه عند ما جاء إىل اإلمام احلسني

يف ذّرّيته، ومل يراعوا شخصه  ، الّذين مل حيفظوا حرمة رسول اهللالظّاملني

أبى أن يأذن له،  الكريم بعد غيابه يف أبنائه وأهل بيته، لكن اإلمام احلسني

  .إن كان والبّد، فاطلب هلؤالء األطفال قليالً من املاء: وقال

 عند طلب أخيه العباس -

وانصرف عن مقاتلة  ،سنيكالم أخيه اإلمام احل الفضل امتثل أبو

األعداء، وأقبل حنو اخليام وأخذ منها قربة خاوية، واّتجه بها حنو العلقمي ليأتي 

 .باملاء إىل األطفال

حتى اقتحم الفرات وملّا أحّس بربد املاء، اغرتف منه غرفة  أقبل العباس

، لكّنه بيده، وقّربه إىل فمه، فقد كان عطشاناً شديد العطش، ظمآناً عظيم الظمأ

فأبى أن يشرب  عندما قّرب املاء من فمه، تذكّر عطش أخيه اإلمام احلسني

مواساة ألخيه، وصّب املاء على املاء، ومأل القربة وخرج من الفرات مّتجهاً حنو 

خمّيم الّنساء واألطفال، وكّل هّمه إيصال املاء إىل األطفال العطاشى، الّذين بقوا 

 .خذ القربة واّتجه حنو الفراتبانتظار جميئه عندما رأوه أ

 ملاءاالرباز من أجل  ترك -

إخوته وأبناء إخوته  امقاتلة القوم الّذين قتلو الفضل العباس لقد ترك أبو

هذا وهو  ،ومل يشف صدره منهم، ابتغاء طلب املاء وإيصاله إىل األطفال العطاشى

والّذي لو كان  نياملؤمن إلمام أمرياالبطل العظيم الّذي ورث الشجاعة من أبيه 
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هّمه بدل إيصال املاء، مقاتلة هؤالء الظّاملني، ملا ترك على وجه األرض منهم أحداً 

ينجو بنفسه، وال شخصاً منهم يسلم على روحه، لكّنه امتثل أمر إمامه، واكتفى 

 هراوأملاء ومل يذق منه شيئاً مع شّدة بطلب املاء عّما فيه شفاء صدره، ودخل ا

كّل ذلك وهو راض مبا عنده من  ،مواساة ألخيه اإلمام احلسني واستعار قلبه،

املاء، مؤّمالً إيصاله إىل األطفال الّذين تصاعد صراخهم من أمل العطش حنو 

الّسماء، وعال بكاؤهم لشّدة الظمأ يف اجواء كربالء، وحني عرف األعداء انشغال 

ّل طاقاتهم للتخلّص من وجّندوا ك ،العّباس باملاء عن مقاتلتهم، انتهزوا الفرصة

 .بأسه، ألّنهم كانوا يعلمون بأّنه لو تفّرغ العباس لقتاهلم، ألتى على آخرهم

حني كمن له أحد األشقياء وراء  ،وكانت املصيبة الكربى، والرزّية العظمى

ثّم كمن له شقي آخر فقطع يساره،  ،خنلة، وغدر به بضربة مفاجئة قطع بها ميينه

عندما أصيبت القربة بسهم وأريق ماؤها،  ،والبالء اجللل وكان اخلَطْب األعظم،

فال ماء عنده حتى يوصله إىل األطفال  :الفضل العباس عندها حتّير أبو

وحيث  ،العطاشى الّذين ينتظرون قدومه باملاء، وال يَدين عنده حّتى حيارب بهما

اهلل عن  جازاه ،وأيس من حتقيق أمانّية، وبلوغ مآربه ،خابت آمال أبي الفضل

فما أّمه  ،ذلك ال خالصه، وعّوضه بها لوفائه بأن جعله باباً للحوائج إليه يف الّدنيا

ووهبه جناحني يف اآلخرة  ،أحد حباجة إالّ ورجع مقضياً حاجته، مستجاباً دعائه

 .يطري بهما يف اجلّنة حيث يشاء، وأعطاه مقاماً هناك يغبطه به مجيع الّشهداء

 لكلباسي أعاله من أن سيدنا العبد الصاحلاره العالمة ما ذك :مةمالحظة مه* 

  اء فقط غري سديد بل هو خمالف ملامل ينزل إىل املشرعة للرباز وإمنا نزل لطلب

ما اورده املؤرخ اجلليل أبو حلصر اجاء يف املصادر املوثوقة ومنها على وجه املثال ال  ملا

مل يكن  لعبد الصاحلامن أن موالنا ( مقتل اإلمام احلسني) يف خمنف
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 نزل القوم لعنهم اهلل تعاىل، وقد بل كان همه قتال فحسب املاء ألجل للمشرعة هنزول

ثري منهم فلّما كشفهم عن الك معه مجاعة من أصحابه وقاتلوهم وقتل هو

اإلمام  ألها ومد يده ليشرب فذكر عطش أخيهنزل ومعه القربة فم املشرعة

 احلسني وسيدي املاءَ ذقت ال واللهِ :وقال كلنته املشهورة احلسني

وقريب منه ما ذكره إبن اعثم الكويف املتوفى  ...ثم رمى املاء من يده ( ) عطشان

 .هــ   عام 
 

 السّقاء في أّنه: اللقب الثالث
عمل الّسقاية من أجداده الطّاهرين وآبائه الكرام، فقد  العباس سيدنا ورث

هاشم دون سائر قريش، وذلك ملا كان يّتصف به بنو  كانت الّسقاية من خمتّصات بين

هاشم من الّنبل والّشرف، والّسخاء والكرم، فقد كانوا هم وحدهم األسخياء فيما 

يصرفونه من أموال، ويبذلونه من طاقات يف سبيل تأمني املاء، وتوفري الطّعام على 

ّناس، وهذا ممّا ضيوف الّرمحان وحّجاج بيت اهلل احلرام، وعلى غريهم من سائر ال

هم، فقد قال معاوية بن أبي سفيان العدّو ءر يف الّناس واعرتف به حّتى أعدااشته

 .( إذا مل يكن اهلامشي جواداً مل يشبه أصله ):الّلدود لبين هاشم

كان أّول من أّسس سقاية احلاّج، وقام  -كما يف الّتاريخ  -وقصي بن كالب 

 .بد مناف، ثّم ابنه هاشمبإطعامهم، ثّم ورثها من بعده ابنه ع

املطّلب بن هاشم  وعندما أدركت هاشم الوفاة، ووافته املنّية، كان ابنه عبد

 .صغرياً عند أخواله، فقام بها عّمه املطّلب بن عبد مناف

املطّلب أحسن  املطّلب بن هاشم سلّمها عّمه إليه، فقام بها عبد حّتى إذا كرب عبد

 ان أكرم بها جّده إمساعيلـما كـ، كرمه بهاـزم له، وأكـمهار زـقيام، ثّم أحتفه اهلل بإظ

                                                 

 .43للسيد أمحد احلسين ص( السر الفياض)، 431للطرحيي ص( املنتخب) راجع كتاب (1)
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 .من ذي قبل بن إبراهيم

طالب  ، ثّم سلّمها أبوأبوطالب سيدنا املطّلب ورثه منه عبد سيدنا وملّا مات

 .املطّلب، كرامة أكرمه بها ألخيه العباس بن عبد

مكّة، لكّن يوم فتح  املطّلب سلّمها إىل رسول اهلل ثّم إّن العباس بن عبد

ومن تعاليم دينه  رّدها إليه ثانية، فقد كان من دأب رسول اهلل رسول اهلل

احلنيف رّد كّل مأثرة ال تتنافى مع اإلسالم إىل أصحابها، وإقرارها فيهم ويف 

مل خيلع أحداً من منصبه، ومل يدفعه عن حقّه الّذي كان له قبل  أيديهم، فإّنه

 . يف اإلسالم، ورضي به الّناساإلسالم إذا مل يكن ممّا ينا

 سولإستسقاء الر -

ومن  أباطالبسيدنا  املاء من أنامله، عّمه نعم لقد سقى رسول اهلل

كان معه يف قافلته التجارّية إىل الّشام حني كانوا يف الطّريق ورأوا أّن البئر الّيت كانوا 

 .يستسقون منها قد اعميت وطمست

يدة حني أضّر بهم العطش ومل جيدوا ماءاً أصحابه يف مّرات عد كما وسقى

املاء عن طريق املعجزة، وشربوا منه حّتى  طبيعّياً يشربوه، فسقاهم رسول اهلل

حني أجدب أهل مكّة وأقحطوا، فأنزل  وقد استسقى أبوطالب بالنيب، رووا

 :يف ذلك اهلل تعاىل عليهم الغيث وأخصب ناديهم وباديهم، ّحى قال أبوطالب

 ستسننننننننقى الغمننننننننام بوجهننننننننهوأبننننننننيض ي
 

 ثمنننننننال اليتنننننننامى عصنننننننمة ل رامنننننننل 
 

ه حّتى التفّت الّسماء بأروقتها، َءألهل املدينة فما استتّم دعا واستسقى هو

حوالينا ال علينا، : الغرق، فقال! فجاء أهل البطانة يضّجون يا رسول اهلل

تبّسم ف ،الّسحاب عن املدينة كاالكليل [ أي انكشف: إجناب السحاب]  فاجناب

هلل دّر أبي طالب لو كان حّياً  :ضاحكاً حّتى بدت نواجذه وقال رسول اهلل

 .لقّرت عيناه
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 :وهنا قام رجل من كنانة وأنشد

 لننننننك الحمنننننند، والحمنننننند مّمننننننن شننننننكر
 

 سنننننننننننقينا بوجنننننننننننه النبنننننننننننّي المطنننننننننننر 
 

 :إىل أن قال

 وكننننننننننننننننننننان كمننننننننننننننننننننا قالننننننننننننننننننننه عّمننننننننننننننننننننه
 

 طالننننننننننب أبننننننننننيض ذو غننننننننننرر أبننننننننننو 
 

ننننننننننننقي صننننننننننننوب الغمننننننننننننام  بننننننننننننه ال ياس 
 

 وهنننننننننننذا العينننننننننننان لنننننننننننذا  الخبنننننننننننر 
 

 يسقي أهل بدر ملؤمننيا اإلمام أمري -

بعد أن أحجم  -ستسقى ليلة بدر افقد  املؤمنني وهكذا كان اإلمام أمري

 ،وأتى باملاء إىل خمّيم املسلمني، مع ما كانت عليه اللّيلة من ظالم قامت -اجلميع عنه 

 ،ر حبيث خياف الوقوع يف أيديهموبرد شديد، وكان معسكر املشركني قريباً من البئ

 ومل يكن للبئر دلو يستقى به، فنزل اإلمام أمري ،كما أّن ماء البئر كان ممّا ال تناله اليد

 لبئر ومأل القربة ماءاً ثّم خرج منها وتوّجه إىل معسكر رسول اهللايف  املؤمنني

 قبل إىل وملّا سكنت أ ،ويف الطّريق مّرت به عواصف ثالث أقعدته عن املشي

أّما العاصفة : فقال له رسول اهلل ،وقّص عليه خرب العواصف رسول اهلل

وأّما الّثانية فميكائيل يف ألف من  ،األوىل فجربئيل يف ألف من املالئكة سلّموا عليك

وأّما الّثالثة فإسرافيل يف ألف من املالئكة سلّموا عليك،  ،املالئكة سلّموا عليك

يف ليلة  أمري املؤمنني بأّن لعلي :ومنه اشتهر قول القائل، انزلوا مدداً لنأوكلّهم 

وقال يف معناه السّيد احِلْمَيري قصيدة  ،واحدة ثالثة آالف منقبة وثالثة مناقب

 :عصماء جاء فيها

 ذا  الّنننننننننننننننذي سنننننننننننننننّلم فننننننننننننننني ليلنننننننننننننننة
 

 عليننننننننننننننننننننه ميكننننننننننننننننننننال وجبريننننننننننننننننننننل 
 

 جبرينننننننننل فننننننننني ألنننننننننف وميكنننننننننال فننننننننني
 

 ألننننننننننننننننننف ويتلننننننننننننننننننوهم سننننننننننننننننننرافيل 
 

 انزلنننننننننننننننننننواليلننننننننننننننننننة بننننننننننننننننننندر منننننننننننننننننندداً 
 

 كنننننننننننننننننننننننأنّهم طينننننننننننننننننننننننر أبابينننننننننننننننننننننننل 
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 ةالسقاء يوم احلديبي -

 أيضاً يوم احلديبّية حني نزل رسول اهلل املؤمنني وقد استسقى اإلمام أمري

 بأصحابه اجلحفة فلم جيد بها ماءاً، وذلك بعد ان بعث رسول اهلل 

مل يا رسول اهلل : بالروايا سعد بن أبي وقّاص فرجع مع السقاة خالياً وهو يقول

 .أستطع أن أمضي وقد وقفت قدماي رعباً من القوم

بالروايا رجالً آخر فرجع هو اآلخر مع السقاة خالياً أيضاً وقال كما  فبعث

 .يا رسول اهلل ما استطعت أن أمضي رعباً: قال األّول

 وأرسله بالروايا، فخرج حينئذ اإلمام أمرياملؤمنني فدعى رسول اهلل

 ا وهم ال يشكّون يف رجوعه خالياً كما رجع الّذين من بالسقاة ومعهم الرواي

، فلّما قبله، حّتى إذا ورد احلرار استقى ثّم أقبل بها مع الّسقاة إىل رسول اهلل

واملاء معه كّبر اهلل، ودعا له  باملاء ورآه رسول اهلل دخل على رسول اهلل

 .خبري

 إرسال املاء إىل عثمان -

املاء وإرساله مع  علي أمري املؤمنني فحاته استقاءكما أّن الّتاريخ أثبت يف ص

أوالده إىل عثمان وهو يف احلصار الّذي أوجده بنفسه على نفسه، وذلك بعد أْن 

 .الّذي كانت حتمله إىل عثمان صّدت أّم حبيبة بنت أبي سفيان ومنعت، وأريق املاء

بعد أن  وذلك ،على املاء  كما وسقى جيش معاوية من الفرات ملّا استوىل

 .أقتلوهم عطشاً: منعهم معاوية عنه قائالً

 سولستسقاء سبطي الرا -

فقد استسقى بهما إلبانة  إلمام احلسن اجملتبى واإلمام احلسنياوهكذا كان 

حني أضّر اجلدب بأهل الكوفة فما أن أمّت  املؤمنني إلمام أمريافضلهما أبوهما 

 ى هطلت الّسماء على أهل الكوفةّتدعاءهما ح حلسنيااإلمام احلسن واإلمام 
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 .باملاء وأبدلت جدبهم باخلصب، وقحطهم بالغيث والربكة

 السقاية ألهل الكوفة -

أهل العراق وذلك بعد مغادرته  هذا ومل ينس التاريخ سقاية اإلمام احلسني

مكّة واملدينة مّتجهاً حنو الكوفة ويف منزل شراف، حيث ملّا كان وقت السََّحر أمر 

 ه بأْن يستقوا من املاء ويكثروا، ففعلوا ذلك وهم ال يعلمون أّنه ملاذا أمرهمفتيان

باإلكثار من املاء، ثّم ارحتلوا، ويف الطّريق إذا بهم قد التقوا باحلّر وجيشه وكان قد 

أضّر بهم العطش، وأسعر قلوبهم حّر الّشمس، وثقل احلديد، وهنا عرف الفتية 

أسقوا القوم وارووهم : ال هلم اإلمام احلسنياهلدف من إكثار املاء عندما ق

من املاء، ورّشفوا اخليل ترشيفاً، فقام الفتية بسقي القوم حّتى أرووهم من املاء، ثّم 

أقبلوا ميلئون القصاع واألواني باملاء ويدنونها من اخليل، فإذا عّبت فيها ثالثاً وأكثر، 

من جاء من جيش احلّر رجل يقال وارتوت منه، صّبوا بقّية املاء عليها، وكان آخر 

ما به وبفرسه من  علي بن الطّحان احملاربي، فلّما رأى اإلمام احلسني :له

 يفعل، ما يعرف لم لكنّه باملاء احملمّل اجلمل :أي الراوية إنخ  :العطش قال له

شرب  كلّما فجعل ،اشرب :له فقال فأناخه، اجلمل، إنخ !أخي ابن يا :له فقال
يدر  لم أيضاً لكنّه ،أعطفه :أي السّقاء أخنث :له فقال السِقاء، نم املاء سال
 :له وقال السّقاء له وخنث بنفسه احلسني اإلمام فقام يفعل، كيف
 .( ) واسق فرسك، فشرب وسقى فرسه أيضاً ورشّفه ترشيفاً اشرب

                                                 

للشيخ عبد اهلل البحراين ( العوامل اإلمام احلسني) ،78ص 2للشيخ املفيد ج( اإلرشاد) راجع كتاب (1)
حلبيب اهلل اهلامشي ( منهاج الرباعة يف شرح هنج البالغة) ،376ص 44للمجلسي ج( حبار األنوار)، 226ص

ألبو خمنف ( مقتل احلسني)، 596ص 1للسيد حمسن األمني ج( أعيان الشيعة) ،229ص 15اخلوئي ج
( شرح إحقاق احلق)، 613ص 3للسيد حممد هادي امليالين ج( قادتنا كيف نعرفهم؟) ،82األزدي ص

 .وغريها العديد من املصادر... 436ص 11للسيد املرعشي ج
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 عبةيف الّظروف الص العباس سيدنا وموالنا سقاية -

بأجداده وآبائه الطّاهرين، وبأخويه  باسالفضل الع أبو سيدنا واقتدى

يف الّسقاية، وانتحل لنفسه  احلسن واحلسني: الكرميني، اإلمامني اهلمامني

وبكّل اعتزاز وافتخار لقب السقّاء، وكان يقوم بالّسقاية يف كّل مناسبة ويف كّل 

د بن سعأاألخّص عندما منع  ىفرصة تتيح له القيام بها، وخاّصة يف كربالء، وعل

وأهل بيته وأصحابه، وحّرمها عليهم بأمر من يزيد  املاء عن اإلمام احلسني

وابن زياد، وكان ذلك يف اليوم الّسابع من احملّرم احلرام عام واحد وسّتني للهجرة، 

 .واستمّر ذلك الّتحريم حّتى مساء يوم عاشوراء

يف املنطقة هذا مع أّن الفصل الّزماني يف تلك الّسنة كان هو فصل الّصيف، وص

الوسطى من العراق يكون حاّراً شديد احلرارة، وجافّاً كثري اجلفاف، وكان الّذي 

يشّدد تلك احلرارة، ويضاعف ما كان موجوداً هنالك من اجلفاف، استعار نار 

احلرب وتطاير شررها، والتهام األسّنة والّسيوف نفوس األعّزة، وأرواح اإلخوة 

ا يزيد يف التهاب القلوب واستعارها، ويؤّثر يف شّدة واألحباب، فإّن كّل ذلك كان ممّ

 .وارهاأعطشها و

 القاسية، كم يكون هلا من أهّمّيةأّن الّسقاية يف هذه الظّروف الّصعبة و: ومعلوم

 ةودرج ه كم يكون له من مقام رفيع،وأّن الّساقي واحلال هذ خاّصة؟ وعظمة كبرية،

ّسقاية، وحصل على الّسهم األكرب من ثوابها عالية؟ وقد نال احلظّ الوافر من هذه ال

 التاريخ) ، حّتى قيل كما يف كتبأبوالفضل العباس العبد الصاحل وأجرها

ملّا  الفضل العباس أّن أبا: مثل تاريخ اخلميس، وسرائر ابن إدريس( واألخبار

تعّهد سقي موكب كربالء، وإغداق املاء عليهم يف أّيام حمّرم وعشرة عاشوراء، 

لقّب باللّقب الكبري، ووسم بالوسام  ،عليهم ومنعه عنهم ّصة أّيام حتريم املاءوخا

 .« السقّاء »: الّنبيل، وسام
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 ام األوىلالسّقاء منذ األي -

كان ذات يوم  أّن اإلمام أمرياملؤمنني -على ما يف مثرات األعواد  -: وروي

 احلسن واحلسني: انورحيانتاه، اإلمامان اهلمام جالساً وحوله إبنا رسول اهلل

الفضل العباس ، وإىل جنبهم أبوفعطش اإلمام احلسني ، فعرف ،

فقام وهو إذ ذلك صيّب صغري وأقبل إىل الّدار وقال  الفضل العباس ذلك أبو

 فهل  عطشان، احلسني اإلمام وموالي سيّدي إنّ !مّاهأ يا  :ّمه أّم البننيأل

 البنني أمّ مّهأ له فقالت سبيل؟ من يهإل العذب املاء من شربة إيصال لي إلى

 ومألته قدحاً معه وأخذت مسرعة قامت ثمّ ولدي، يا نعم :وشفقة بشغف
 :وحنان رأفة وبكلّ له وقالت العباس ولدها رأس على ووضعته عذب مباء

 .إذهب به إلى سيّدك وموالك اإلمام احلسني
 يتصبّب ءواملا احلسني اإلمام نحو باملاء العباس سيدنا فأقبل

قد  ورآه املؤمنني أمير اإلمام أبيه نظر عليه فوقع كتفيه، على القدح من
 وقعة تذكّر كتفيه، على القدح من يتصبّب واملاء رأسه على املاء قدح حمل

 ولدي :وجنتيه على تتقاطر ودموعه يخاطبه وهو وقال له فرقّ كربالء

 .« لسقّاءا »: ، فسّمي من ذلك كربالءى أنت ساقي عطاش! عباس

 كربالءى ساقي عطاش في أّنه: اللقب الرابع

 إذا كان ساقي الناس في الحشر حيدر
 

 فساقي عطاشى كنربلء أبنو الفضنل 
 

 على أن سناقي النناس فني الحشنر قلبنه
 

 مريننننننا وهننننننذا بالظمننننننا قلبننننننه يغلنننننني 
 

 :كربالء ىلعطاش العباس سيدنا وقال السّيد جعفر احللّي يف سقاية

 الفننننننواطم عنننننننده أو تشننننننتكي العطننننننش
 

 وبصننننندر صنننننعدته الفنننننرات المفعنننننم 
 

 لنننننننننننو سنننننننننننّد ذي القنننننننننننرنين دون وروده
 

 نسنننننننفته همتنننننننه بمننننننننا هنننننننو أعظننننننننم 
 

 ولنننننننو اسنننننننتقى نهنننننننر المجنننننننر  الرتقنننننننى
 

 وطويننننننننننننل ذابلننننننننننننه إليهننننننننننننا سننننننننننننّلم 
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السّيد جعفر احللّي يف هذه األبيات  يصّور الّشاعر املوالي ألهل البيت

 ىساقي عطاش »: حلمل وسام باسأبي الفضل الع موالنا األخرية جدارة

وتأّهله للقيام بهذه املهّمة الّشريفة، ويصفه بأّنه من عظيم هّمته، وكبري «  كربالء

عزمه، وشّدة غريته، ال يسمح لنفسه أن يرى واحدة من الفواطم تتلّوى عطشاً، أو 

سّداً منيعاً، يسمع منها تشتكي ظمأً، فإّنه يوفّر هلا املاء حّتى ولو كان بينه وبني املاء 

لو استقى  الفضل العباس كسّد ذي القرنني املعروف بالقّوة واإلحكام، فإّن أبا

جلعل رحمه الطّويل سلّماً يصعد عليه،  -ناهيك عن نهر الفرات  -من نهر اجملّرة 

 وكذلك كان أبو. ومدرجاً يرتقي عربه إىل الّسماء، ليحمل منه املاء ويأتي به إليهم

 .أنعم به شهما غيوراً، وبطالً مقداماًو الفضل العباس

 انأمران مهم -

ثّم إّن يف البيتني األّولني إشارة إىل أمرين مهّمني يتطلّبان الوقوف عندهما قليالً، 

 :وهما كما يلي

إشارة إىل مقام الّسقاية وعظم مكانتها، واملماثلة بني ساقيني  همافي :ألمر األولا

 اإلمام أمريسيدنا املعظّم : ة عند اهلل، وهوأحدهما أعظم من اآلخر، وأكرب درج

، وذلك يف يوم القيامة الكربى وعلى حوض الكوثر، واآلخر هو ابن املؤمنني

وذلك يف يوم عاشوراء يوم  الفضل العباس أبوسيدنا  املؤمنني اإلمام أمري

 .القيامة الّصغرى وعلى نهر الفرات

قي وكبري فضله، واملقارنة بني موقفي فيهما إشارة إىل عظمة الّسا :األمر الّثاني

أّن ساقي : أحد املوقفني أرّق من املوقف اآلخر وأشجى للقلوب، وهو ،الّساقيني

كان يغلي قلبه من شّدة العطش  لفضل العباساالعطاشى يف كربالء أبا 

مع أّن الّساقي يقتضي أن يكون راوياً هانياً، ألّنه صاحب ماء، إذ لو مل  ،والظّماء
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ه ماء فكيف يصّح أن يكون ساقياً؟ وهذا ما يبعث على تساؤل الّسامع عن أّنه يكن ل

كيف ميكن أن يكون ساقياً للماء وهو يف نفس الوقت عطشاناً ويقضي ظامياً؟ نعم، 

كان ساقياً للماء ومع ذلك كان عطشاناً وقضى ظامياً  الفضل العباس ّن أباإ

ى به كرماً ونبالً، وعّزاً وشرفاً، وقد ، وكفمواساة لسّيده وإمامه اإلمام احلسني

على عمله الكبري هذا وساماً بقي وال يزال إىل يوم القيامة  حنله اإلمام الّصادق

فنعم األخ  : فخراً، وآلخرته ذخراً، وذلك حني خاطبه يف زيارته املعروفة قائالً
 . املواسي

 قاية يف القرآن واحلديثالس -

اية من األعمال الّشريفة، واألفعال احلسنة اجلميلة، هذا وال خيفى أّن عمل الّسق

الّيت امتدحها اهلل ورسوله، وندب إليها اإلسالم والعقل، وحّبذها القرآن والسّنة، 

رَۡسۡلَنا  : قال تعاىل
َ
َمآءِ َمآء  َوأ نَزنۡلَا ِمَن ٱلسذ

َ
ۡسَقۡيَنٰكموه ٱلّرَِيَٰح لََوٰقَِح فَأ

َ
سوَرة  ٢٢... فَأ

 .رِ اۡلِجۡ 
آء  فَرات ا  : ال سبحانهوق ۡسَقۡيَنٰكم مذ

َ
 .َسََلتِ سوَرة المرۡ   ٢٧َوأ

اب ا َطهوًرا  : وقال تعاىل  .سوَرة اإِلنَسانِ   ٢١وََسَقىٰهۡم َرّبهۡم ََشَ

يف حّق موسى ملّا ورد ماء مدين ورأى امرأتني تذودان وهما يريدان  وقال

 .ِص سوَرة الَقَص   ٢٤ فََسََقٰ لَهَما : اإلستقاء
: يعين ( ) إبراد الكبد احلرّى: أفضل األعمال  :وقال رسول اهلل

 .سقي املاء

 :الصّدقة وأفضل حارّة، كبد إبراد :الصّدقة أفضل : أيضاً وقال
 

                                                 

( ألف حديث يف املؤمن)، 251ص 7للمريزا حسني النوري الطربسي ج( مستدرك الوسائل)راجع كتاب  (1)
للعالمة ( حبار األنوار)للشيخ هادي النجفي،  381ص 1ج( موسوعة أحاديث أهل البيت)و  211ص

 .369ص 71اجمللسي ج
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 .( ) صدقة املاء
 قنطاراً يبذلها قطرة بكلّ الله أعطاه عطشاناً سقى من : أيضاً وقال

 ورد األرض من فالة في كان وإن توم،اخمل الرّحيق من وسقاه اجلنّة، في

 . النبيّني مع القدس حياض
كبداً  سقى ومن احلرّاء، الكبد إبراد يحبّ تعالى الله إنّ : أيضاً وقال

 .( ) حرّاء من بهيمة أوغيرها، ألظلّه الله تعالى يوم ال ظلّ إالّ ظلّه

 مع الله حشره متيأ من بها عمل من خصال ثمان : أيضاً وقال

 .( ) ...واروى عطشاناً... النبيني والصديقني، والشهداء والصاحلني

 حفر أو :...وفاته بعد ثوابها للعبد يكتب اسباب سبعة  :أيضاً وقال

 .( ) ...بئراً، أو اجرى نهراً
 له وجبت منهنّ بواحدة أو بهنّ الله أتى من خمس  :أيضاً وقال

 

                                                 

 71للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار) ،251ص 7للمريزا النوري ج( مستدرك الوسائل)راجع كتاب  (1)
) و( ألف حديث يف املؤمن) ،239ص 6للشيخ النمازي الشاهرودي ج( مستدرك سفينة البحار)، 369ص

 .للشيخ هادي النجفي 147ص 5ج( موسوعة أحايث أهل البيت
األنوار اللوامع يف شرح مفاتيح ) ،172شرح ص 4للمحقق األردبيلي ج( جممع الفائدة)راجع كتاب  (2)

حبار ) ،331ص 6للحر العاملي ج( وسائل الشيعة) ،231ص 11للشيخ حسني آل عصفور ج( الشرائع
 ،79ص 5للشيخ النمازي الشاهرودي ج( مستدرك سفينة البحار)، 171ص 93للعالمة اجمللسي ج( األنوار

 .113ص 2ال النراقي جللم( جامع السعادات)، 1321ص 2للريشهري ج( ميزان احلكمة)
لورام ابن أيب فراس األشرتي ( جمموعة ورام) ،62أليب الفتح الكراجكي ص( معدن اجلواهر)راجع كتاب  (3)

 .431ص 2ج
لورام بن أيب فاراس ( تنبيه اخلواطر وزهة النواظر) ،2124ص 3للريشهري ج( ميزان احلكمة)راجع كتاب  (4)

 .429ص 2املالكي االشرتي ج



 ........................البحث يف العصمة الكربى لولّي اهلل العباس بن أمري املؤمنني.........................  

 111 

 .( ) ...من سقى هامة صادية: اجلنّة
 سِقاءاً إشترِ  :ه أن يدلّه على عمل يدخل به اجلّنةألأيضاً ملن س قالو

 أعلى تبلغ حتّى تخرقها ال فإنّك تخرقَها، حتّى بها اسقِ ثمّ ،ديداًج
 .( )اجلنّة

! معاشر أصحابي  :ألصحابه يوماً وذلك بعد أن صلّى بهم الّصبح وقال
طالب، وبني  جعفر بن أبيوأخي  ،املطّلب رأيت البارحة عمّي حمزة بن عبد

فأكال ساعة فتحوّل  ،عنباً النّبق حتوّل ثمّ ساعة فأكال نَبق، من طبق أيديهما
بأبي أنتما أيّ األعمال وجدمتا أفضل؟  :العنب رطباً، فدنوت منهما فقلت

الصّالة عليك، وسقي  :مّهات، وجدنا أفضل األعمالواأل باآلباء فديناك :قاال
 .( ) طالب بياملاء، وحبّ عليّ بن أ

من أطعم مؤمناً جائعاً أطعمه   :أّنه قال وعن اإلمام زين العابدين
 ناً ظامئاً سقاه الله من الرّحيقومن سقى مؤم ،الله من ثمار اجلنّة

 

                                                 

للعالمة ( حبار األنوار) ،318ص 3ملريزا حسني النوري الطربسي ج( مستدرك الوسائل)اب راجع كت (1)
( مستدرك سفينة البحار) ،512ص 8للسيد الربوجردي ج( جامع أحاديث الشيعة) ،369ص 71اجمللسي ج

 .86ص 16البن أيب احلديد ج( شرح هنج  البالغة)، 213ص 3للنمازي الشاهرودي ج
 ،173ص 93للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار)، 311للشيخ الطوسي ص( يلاألما)راجع كتاب  (2)
 .427ص 1للريشهري ج( ميزان احلكمة)، 512ص 8للسيد الربوجردي ج( جامع أحاديث الشيعة)
للعالمة اجمللسي ( حبار األنوار) ،92حملمد بن احلسن القمي ص( العقد النضيد والدر الفريد)راجع كتاب  (3)

موسوعة أحاديث )، 211ألمحد الرمحاين اهلمداين ص( مام علي بن أيب طالباإل) ،274ص  39ج
 7ملريزا حسني النوري الطربسي ج( مستدرك الوسائل) ،381ص 1للشيخ هادي النجفي ج( أهل البيت

لعلي بن أيب الفتح ( كشف الغمة يف معرفة األئمة) ،74للموفق اخلوارزمي ص( املناقب)، 251ص
 .وغريها العديد من املصادر ...94ص 1األربلي ج
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 .( ) اخملتوم
من سقى مؤمناً شربة : قال رسول الله : قال وعن أبي عبداهلل

ة سبعني ألف له بكلّ شربعلى املاء، أعطاه ال من ماء من حيث يقدر
وإن سقاه من حيث ال يقدر على املاء، فكأنّما أعتق عشر رقاب من ، حسنة

 .( ) ولد إسماعيل
من سقى املاء في موضع يوجد فيه  : قال وعن اإلمام الّصادق

املاء كان كمن أعتق رقبة، ومن سقى املاء في موضع ال يوجد فيه املاء كان 
 .( ) اها فكأنّما أحيا النّاس أجمعنيكمن أحيا نفساً، ومن أحي

ما من مؤمن يطعم مؤمناً شبعة من طعام  : قال وعن أبي عبداهلل
 ريّه إالّ سقاه الله من الرّحيق إالّ أطعمه الله من طعام اجلنّة، وال سقاه

 

                                                 

( روضة املتقني يف شرح من ال حيضره الفقيه) ،136للصدوق ص( ثواب األعمال)راجع كتاب  (1)
 5ج( موسوعة أحاديث أل البيت) ،9للشيخ املفيد ص( األمايل)، 376ص 3للمجلسي األول ج

 5ر العاملي جللح( وسائل الشيعة) ،للشيخ هادي النجفي 99ص( ألف حديث يف املؤمن) 143ص
 .وغريها العديد من املصادر... ،496ص 8للسيد الربوجردي ج( جامع أحاديث الشيعة)، 114ص

حملمد ( روضة املتقني يف شرح من ال حيضره الفقيه) ،678ص 5للفيض لكاشاين ج( الوايف)راجع كتاب  (2)
 23األعلى السبزواري جللسيد عبد ( مهذب األحكام يف بيان احلالل واحلرام) ،377ص 3ج تقي اجمللسي

األصول املهمة يف أصول )، 91ص 9ملوىل حممد صاحل املازندراين ج( شرح أصول الكايف)، 215ص
مرآة العقول يف )، 253ص 25للحر  العاملي ج( وسائل الشيعة)، 447ص 2للحر العاملي ج( األئمة

 .وغريها من املصادر... 126ص 9للعالمة اجمللسي ج( شرح أخبار آل الرسول
مناهج األخيار يف شرح )، 172شرح ص 4للمحقق األردبيلي ج( جممع الفائدة)راجع كتاب  (3)

هداية األمة إىل )، 511ص 11للفيض الكاشاين ج( الوايف)، 123للسيد أمحد العاملي ص( اإلستبصار
للشيخ الكليين ( الكايف)للحر العاملي،  473ص 9ج( وسائل الشيعة) و 136ص 4ج( أحكام األئمة

للشيخ الطربسي ( مكارم األخالق)، 64ص 2للشيخ الصدوق ج( من ال حيضره الفقية)، 57ص 4ج
 .وغريها من املصادر... 171ص 93للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار)، 135ص
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 .( ) اخملتوم

من : أربع من أتى بواحدة منهنّ دخل اجلنّة : قال وعن أبي عبداهلل
 .( )  ...ظامئة سقى هامة

ملن كان معه يف طريق مكّة، وقد رأوا رجالً قد  وقال اإلمام الّصادق

إذهب إليه وانظر ما به، ال يكون قد  :استلقى حتت ظالل شجرة شوك اجِلمال

فذهبت إليه، وترّجلت عن مركيب، وأخذت أفحص : قال الّراويصرعه العطش؟ 

 فأقبلت إىل اإلمام الّصادق ،عنه، فإذا هو رجل نصراني قد أضّر به العطش

إذهب : فقال إّنه رجل نصراني قد صرعه العطش،: وأخربته خبربه، وقلت

 .إليه باملاء واسقه، فإّن لكّل كبد حّراء أجر

 أّنه رأى :عن آبائه عن رسول اهلل وعن أبي احلسن موسى بن جعفر

 نقذه من أن ميوتليلة املعراج يف اجلّنة صاحب الكلب الّذي سقى الكلب ماءاً وأ
الّرجل الّذي أدخله اهلل تعاىل اجلّنة بسبب سقيه احليوان وإروائه من : يعين عطشاً

 .الظّمأ

أّن امرأة رأت يف الّصحراء كلباً ظامئاً قد أشرف على  :أيضاً وروي عنه

املوت من شّدة العطش، وكان هناك بئر بعيدة القعر، قليل املاء، فدخلت البئر 

                                                 

، 115ص 2للقاضي النعمان املغريب ج( دعائم اإلسالم)، 393ص 2للربقي ج( احملاسن)راجع كتاب  (1)
حبار )، 251ص 7للمريزا النوري ج( مستدرك الوسائل)، 254ص 25لعاملي جللحر ا( وسائل الشيعة)

تفسري )، 496ص 8للسيد الربوجردي ج( جامع أحاديث الشيعة)، 366ص 71للعالمة اجمللسي ج( األنوار
 . وغريها العديد من املصادر... 356ص( أيب محزة الثمايل

، 168ص 1للشيخ حسني آل صفور ج( الناضرة عيون احلقائق الناظرة يف تتمة احلدائق)راجع كتاب  (2)
 111و ج 361ص 71ج( حبار األنوار)، 294ص 1ألمحد بن حممد بن خالد الرباقي ج( احملاسن)

مستدرك سفينة ) ،512ص 8للسيد الربوجردي ج( جامع أحاديث الشيعة)للعالمة اجمللسي،  195ص
 .427ص 1لريشهري جل( ميزان احلكمة)، 57ص 4للشيخ النمازي الشاهرودي ج( البحار
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اءاً وأخذته بفمها وخرجت وسقت به ذلك الكلب حّتى ارتوى ومألت حذاءها م

 .وجنى من املوت، فرحم اهلل تعاىل تلك املرأة بعملها هذا، وعفى عنها، وغفر هلا

كان يتوّضأ فمّرت به هّرة وأخذت تنظر إىل املاء،  وروي أّن رسول اهلل

منه، ثّم  أظّن هذه اهلّرة عطشى ثّم قّرب املاء إليها فشربت اهلّرة: فقال

 .بفضلتها توّضأ

 وسقايته األوىل العباس -

نعم، إّن الّسقاية هي عمل األبرار والّصاحلني، ودأب ذوي املكانات واملروءات، 

 وهلا أجر عظيم، وثواب جزيل، وقد نال شرفها، وحصل على أرفع وسام فيها

ياد إىل ابن ، ففي الّتاريخ أّنه ملّا كتب ابن زالفضل العباس أبو موالنا وسيدنا

وحيّرمه على أهل بيته، قّل املاء يف اخليام  سعد بأن مينع املاء عن اإلمام احلسني

أخاه العباس  ، فاستدعى اإلمام احلسنيوعند معسكر اإلمام احلسني

وضّم إليه عشرين فارساً وأرسله إىل الفرات ليْستقي هلم، والظّاهر أّن هذا اإلستقاء 

بهم حنو  ليلة الّثامن منه، فأقبل العباس: من احملّرم أي كان يف مساء يوم الّسابع

الفرات وكان الوقت ليالً، والظّالم قد طّبق الكون، وغطّى بأجنحته الّسوداء كّل 

مكان، وكان من بني الفرسان العشرين هالل بن نافع البجلّي، وكان بينه وبني 

م هالل الفرسان واقتحم املوكّل على الفرات عمرو بن احلجاج قرابة وصداقة، فتقّد

 أنا واحد من أوالد: د؟ أجاب هاللمن الوار: الفرات، فأحّس به عمرو فصاح

 .إشرب هنيئاً مريئاً: عّمك جئت ألشرب املاء، فعرفه عمرو وقال له

هنا انتهز هالل الفرصة ليقّدم نصيحته البن عّمه عمرو، ويأمره باملعروف وينهاه 

أتأذن لي بشرب املاء ومتنعه من ابن بنت ! مرويا ع: عن املنكر، ولذلك قال له

وأوقفه على  ،وأهل بيته وهم عطاشا؟ هز هذا الكالم كيان عمرو رسول اهلل

وشناعة أمره، لكّنه سرعان ما غّض عنه بصره، وأغفل عن وقعه قلبه،  ،سوء فعله
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صحيح كالمك، ولكن ما أفعل واألمر : وأخذ يوّجه موقفه غري اإلنساني بقوله

 .بيدي، وإّنما أنا مأمور وعلّي الّتنفيذليس 

قرأ هالل عرب هذا الكالم كّل ما يدور يف نفس عمرو من تسويالت الّشيطان، 

وكّل ما حيمل يف ذهنه من مكائد الّنفس واهلوى، ولذلك أعرض عن جوابه، 

هلّموا وامألوا أوعيتكم من املاء، اقتحمت فرقة : وتوّجه حنو فرقة الّسقاية وقال

الفرات، ومألوا أوعيتهم،  الفضل العباس أبو سيدنا ية ويف مقّدمتهاالّسقا

فرقة تقاتل األعداء وتشغلهم بذلك، وفرقة : وذلك بعد أن انقسموا إىل فرقتني

ميألون أوعيتهم، حّتى إذا فرغوا من َمأل أوعيتهم واّتجهوا حنو اخليام، تركت الفرقة 

اروا معاً حنو املخّيم، وكان حصيلة هذه الثانية القتال، وأحاطوا بالفرقة األوىل وس

قتل عّدة من جيش العدّو وجرح عّدة آخرين من حمافظي الّشريعة، الّذين : املهّمة

أبي الفضل  موالنا كانوا يبلغون أربعة آالف حتت قيادة عمرو بن احلّجاج، ووصول

 بوومن معه باملاء إىل املخّيم ساملني، وعلى أثر هذه املهّمة عرف أ العباس

حيث أوصل املاء بسالمة إىل اخليام بالسقّاء، ولقّب بساقي  الفضل العباس

 .كربالءى عطاش

هي أوىل سقاياته يف  الفضل العباس كانت هذه الّسقاية الّيت قام بها أبو

كربالء بعد منع املاء عنهم وحترميه عليهم، ومنها عرف بالسقّاء، ولكن مل تكن هي 

 الفضل العباس انت هناك سقايات أخرى قام بها أبواألوىل واألخرية، وإّنما ك

  :يف كربالء أّيام ضرب احلصار عليهم، نذكر منها ما يلي
 قاية الثانيةالس -

( احملاسن واملساوي) للمحّدث القّمي عن كتاب( منتهى اآلمال) جاء يف هامش

ّنه إ :وأهل بيته وأصحابه بكربالء ما مضمونه للبيهقي يف ورود اإلمام احلسني

فحال األعداء بني  ،والفرات فاصلة قريبة كان بني معسكر اإلمام احلسني
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واملاء، ومنعوا أصحابه من الوصول إليه، وصاح الّشمر فيهم  اإلمام احلسني

أنظروا إىل هذا املاء كيف جيري كبطون احلّيات، ال ندعكم تذوقون منه شيئاً  :قائالً

إىل أخيه اإلمام  الفضل العباس عندها التفت أبو ،حّتى تردوا احلامية

بلى واهلل حنن : ألسنا على احلق؟ فأجابه اإلمام احلسني :وقال احلسني

 من جواب أخيه اإلمام احلسني الفضل العباس أبو سيدنا على احلق، فاستلهم

  اإلذن يف اإلستقاء وطلب املاء للّنساء واألطفال الّذين أضّر بهم العطش يف

ا على القوم املوكّلني بالفرات محلة أزاهلم عن املاء، وكشفهم اخليام، فحمل عنده

وبني الفرات، حبيث  عن الّشريعة، وخلّى الطّريق بني معسكر اإلمام احلسني

وأصحابه أن يشربوا من املاء وحيملوا منه معهم إىل الّنساء  تسّنى لإلمام احلسني

الّتاسع من احملّرم وذلك بعد وكانت هذه الّسقاية على الظّاهر يف اليوم . واألطفال

 . ورود الّشمر يف كربالء

 الثةالثقاية الس -

 ملّا كان يوم عاشوراء، وبدء ابن سعد القتال، وشّن احلرب على آل رسول اهلل ثّم

كثر القتلى يف صفوف اإلمام احلسني ،  وبان اإلنكسار فيهم، عندها أخذ

أما من مغيث يغيثنا؟ أما من : للعذرينادي إمتاماً للحّجة، ودفعاً  اإلمام احلسني

 الفضل العباس أبو موالنا ؟ فلّما مسع ذلكذابٍّ يذّب عن حرم رسول اهلل

 أقبل إىل أخيه اإلمام احلسني  ،فقّبل ما بني عينيه، واستأذنه يف الرباز

فلم يأذن له، وطلب منه اإلستقاء لألطفال، فوّدعه ممتثالً أمره، ومحل القربة واّتجه 

: الفرات، فلّما أراد أن يقتحم الّشريعة أحاطوا به ليمنعوه، ففّرقهم وهو يقول حنو

 أنا العباس بن علي، أنا ابن أختكم الكالبية، أنا عطشان، وأهل بيت حمّمد

، وهم يذادون عن املاء وهو مباح على اخلنازير والكالب، ثّم دخل الفرات ىعطاش

 لاعرتضه املوكّلون بالّشريعة ليمنعوه من إيصاف ،ومأل القربة وخرج باملاء حنو املخّيم
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 :املاء إىل املخّيم، فقاتلهم وهو يقول

 انننننننننا الننننننننذي أعننننننننر  عننننننننند الزمجننننننننر 
 

 بنننننننننابن علننننننننني  المسنننننننننّمى حينننننننننندر  
 

 أن اثبتوا اليوم لنا يا كفر 

فقتل منهم كّل من اعرتضه، حّتى قتل مائة فارس من فرسانهم، وأوصل املاء 

 .رح األطفال بوصول املاء إليهم وتواَسوا به ومل يرووابسالمة إىل املخّيم، فف

أبي الفضل والنا هي الّسقاية الّثالثة مل -على ما روي  -وكانت هذه الّسقاية 

 .وقد وقعت يف يوم عاشوراء العباس

سقاية رابعة، اجنّرت إىل مصرعه، وأّدت  أبي الفضل العباسوالنا وهناك مل

 .روفة له يف يوم عاشوراءإىل شهادته، وهي الّسقاية املع

 عطشان ساقي كل :وهي خصيصة حتلَّى بها موالنا العباس -

حّتى  أبي الفضل العباسسيدنا لقد ثبتت فضيلة الّسقاية وإرواء العطاشى ل

 بالسقّاء، واشتهر أّنه ساقي عطاشى كربالء، بل إّنه روي أّن اإلمام احلسني َفعِر

 ه رسول اهللكان قد عطش يوماً وهو يف مسجد جّد  ،يف املدينة املنّورة

وكان إذ ذاك صغرياً، فقام من  الفضل العباس أخوه أبو فأحّس بعطشه

فخرج من املسجد، ومل يقل  ،ماءاً جملسه وهو ينوي سقي أخيه اإلمام احلسني

وإّنما جاء مسرعاً حّتى دخل  ،ألحد ما يريده، ومل يطلع أحداً على ما نواه أبداً

ثّم أقبل حنو املسجد باملاء وقّدمه وبكّل احرتام  ،كأساً نظيفاً ومأله ماءاً املنزل وأخذ

 ،على ذلك ودعا له خبري ، فشكره اإلمام احلسنيإىل أخيه اإلمام احلسني

 .-كما قيل  -بالسقّاء، وكّني بأبي القربة  ولعّل منها لقّب العباس
 حلياةادور املاء يف  -

وأثر بالغ يف استمرارها وبقائها،  ،ور كبري يف احلياةهذا وال خيفى ما للماء من َد

ِمَن  وََجَعۡلَنا : حّتى قال تعاىل يف حمكم كتابه ومربم خطابه ،وطراوتها ونظارتها
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ٍء َحٍّ  نبَياءِ   ٣٠... ٱلَۡمآءِ كذ ََشۡ
َ
يف جواب من  وقال اإلمام الّصادق، سوَرة األ

 أمري ا أّن ابن عباس الّذي استقى علمه منكم. إّنه طعم احلياة :سأله عن طعم املاء

وتعلّم تفسري كتاب اهلل تعاىل منه، استند إىل اآلية الكرمية يف حّل لغز  املؤمنني

ملك الّروم، الّذي أرسل إىل معاوية قارورة وطلب منه أن يضع فيها من كّل شيء، 

له ماءاً، فإّن  لتمأل: فتحّير معاوية واستعان بابن عباس يف ذلك، فقال له ابن عباس

ٍء َحٍّ  وََجَعۡلَنا : اهلل تعاىل يقول فتعّجب ملك الّروم   ٣٠... ِمَن ٱلَۡمآءِ كذ ََشۡ

 . هلل أبوه ما أدهاه: واستحسنه قائالً

 املاء من أجل اإلمام احلسني -

ذلك قبل أن خيلق مساءاً وأرضاً، ثّم إّن اهلل تعاىل خلق ماءاً مّواجاً متالطماً، و

ثّم خلق من ، سوَرة هودٍ   ٧... آءِ َوََكَن َعۡرشه لََعَ ٱلۡمَ  : اً وقمراً، قال تعاىلمشسو

 كما جاء يف -خلق من مساوات وأرضني، وبّث فيهما ما بّث من شيء  ما ءذلك املا

فاملاء هو أساس اخللقة، واخللقة ألجل  - املؤمنني عن أمري( الغةبنهج ال)

، وذلك إن  طفيلّي وجود اإلمام احلسنيفالعامل: وعليه اإلمام احلسني

 حسني : فيه مل يكن باملباشرة فبالواسطة، أال تسمع قول جّده رسول اهلل

 -كما يف احلديث القدسي  -وقد قال تعاىل من قبل  ( ) حسني من وأنا منّي
، ( ) األفالك خلقت ملا لوالك  :اهلل خماطباً رسوله الكريم حمّمد بن عبد

                                                 

للشيخ املفيد ( أوائل املقاالت) ،252ص 1الشيخ وحيد اخلرساين ج( منهاج الصاحلني)راجع كتاب  (1)
للقاضي النعمان املغريب ( شرح  األخبار)، 116جلعفر بن حممد بن قولوية ص( كامل الزيارات)، 178ص
للشيخ ( اإلرشاد)، 416بطريق صالبن ( عمدة عيون صحاح األخبار يف ماقب إمام األبرار)، 88ص 3ج

للعالمة اجمللسي ( حبار األنوار)، 481حملمد طاهر القمي الشريازي ص( كتاب األربعني)، 127ص 2املفيد ج
 .   وغريها العديد من املصادر... 74ص 37ج
روضة املتقني يف شرح من ال حيضره )للفيض الكاشاين،  72ص 2و ج 52ص 1ج( الوايف)راجع كتاب  (2)

= ،549للشيخ ناصر مكارم الشريازي ص( حبوث فقهية مهمة)، 61ص 1حملمد تقي اجمللسي ج( هالفقي
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فيه، مشموالً هلذا احلديث  لقول جّده رسول اهلل مام احلسنيفيكون اإل

 .الّشريف

فاحلياة كلّها، والعامل كلّة، خلق من ماء، واملاء خلق من أجل اإلمام : إذن

لصّديقة الكربى موالتنا ، وقد جعله جربئيل بأمر من اهلل تعاىل صداقاً لاحلسني

كما وأباحه اهلل تعاىل لكّل  -خلرب على ما جاء يف ا  - فاطمة الّزهراءاملعظمة 

الّناس فقد جعل اهلل املاء من املباحات العاّمة وجعل الّناس فيه شرعاً سواءاً، وجعل 

أّول ما يثيب عليه من األعمال الّصاحلة يف يوم القيامة هو ثواب عمل الّسقاية، وأجر 

شياء، ويشري إىل السقاء، وهذا كلّه يدّل على خصوصّية يف املاء ليس يف غريه من األ

 .ز يف سقايته مل يكن يف عمل سواهامتيا

 أبي الفضل موالنا وسيدنا مكانة -

 عند اهلل تبارك وتعاىل أبي الفضل العباس سيدنا من هذا وغريه يعلم مكانة

 وأطفاله ذّرّية رسول اهلل وقف نفسه لسقاية أخيه اإلمام احلسني ّنهإحيث 

 ونسائه حرم رسول اهللواجتهد يف ما أوقف نفسه له حّتى استشهد  ، وجّد

يف هذا الطّريق صابراً حمتسباً، فحباه اهلل تقديراً له، وإكراماً به، وسام الّسقاية، 

سقاية كّل شيء، وليس سقاية املاء فحسب، بل منحه تعاىل أن يسقي بإذنه تعاىل 

، أو كّل عطشان، سواء كان عطشان ماء، أو عطشان علم، أو عطشان مال وولد

، أو زيارة عطشان حّج وعمرة، أو عطشان زيارة وتشّرف إىل تربته وروضته

، أو غري ذلك، فإّنه ما توّسل به إىل اهلل متعطّش إىل أحد األئّمة املعصومني

 أراد، ورواه مبا شاء، بربكة أبي شيء من األمور املادّية أو املعنوّية، إالّ وسقاه اهلل ممّا
 

                                                                                                                        

( شرح أصول الكايف) ،58للسيد بدر الدين بن أمحد احلسيين العاملي ص( احلاشية على أصول الكايف=)
، 186ص 1البن شهر آشوب ج( مناقب آل أيب طالب) ،61ص 9ملوىل حممد صاحل املازندراين ج

 .وغريها العديد من املصادر... 416ص 16للعالمة اجمللسي ج( األنوارحبار )
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 .الفضل العباس

 يف سقايته قتداء بالعباساإل -

للعالّمة السّيد حمّمد جنل آية اهلل السّيد مهدي ( طروس اإلنشاء) وجاء يف كتاب

نهر الحسينّية المعرو  اّلذي كان يسقي   ّ  إن  :القزويين طاب ثراه ما مضمونه
انقطا سنة  -بعد انقطاع نهر العلقمي وجفافه  -كربلء المقّدسة وضواحيها 

مريّة، وأصبح أهل كربلء على أثره يعانون من قّلة الماء وشّحه، هجريّة ق( 6031)
ويقاسون العطش والّظمأ، فأمرت الحكومة العثمانّية آنذا  بحفر نهر جديد في 
أراضي السّيد الّنقيب السّيد سلمان، فامتنا السّيد الّنقيب من الموافقة على ذلك، 

فاتّفق أن   :لسّيد حمّمد القزويين، قال ا ولم يسمح بحفر الّنهر الجديد في أراضيه
تشّرفت بزيار  أعتاب كربلء المقّدسة والتبّر  بتربتهم وروضتهم، فاجتما إلّي أهالي  
كربلء وطلبوا مّني أن أكتب إلى السّيد الّنقيب في  صوص الماء وما يعانونه من 

ديد في العطش والّظمأ، وأن أستحثّه في سقيهم الماء بالّسماا لهم في حفر نهر ج
 المؤمنين أراضيه يسقي كربلء وأهلها، فكتبت إليه أستحثّه أن يقتدي بأبيه أمير

 أهل   وأستعطفه بذكر ما يعانونه ،عطاشىساقي الكوثر، وبعّمه العباس ساقي ال
 :كربلء من قّله الماء، وما يقاسونه من عطش و مأ، البيتين التاليين

 فنننني كننننربل لننننك عصننننبة تشننننكوا الظمننننا
 

 كفنننننك تسنننننتمد وراءهنننننا  منننننن فنننننيض 
 

 وأرا  يننننننننننا سنننننننننناقي عطاشننننننننننى كننننننننننربل
 

 وأبننو  سنناقي الحننوض تمنننا ماءهننا 
 

وأجاز حفر الّنهر الجديد في  ،فلّما وصل كتابي إلى السّيد الّنقيب، تأثّر بما فيه
وانتفعوا  ،أراضيه، مفتخراً بوسام الّسقاية ولقب السّقاء، وارتوى أهل كربلء من الماء

 . الّشريف « السقّاء » كة هذا الوسام الكبير، ولقببالّنهر الجديد ببر 
 ملاءاقاية وشرب من آداب الس -

 كنت عند أبي  :مسنداً عن داود الرقّي قال( كامل الّزيارات) وجاء يف كتاب
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 إذا استسقى املاء، فلّما شربه رأيته قد استعرب، واغرورقت عيناه اهلل عبد

، فما من عبد الله قاتل احلسنييا داود لعن   :بدموعه، ثّم قال لي
ولعن قاتله، إالّ كتب الله له مائة ألف  شرب املاء فذكر احلسني

حسنة، وحطّ عنه مائة ألف سيّئة، ورفع له مائة ألف درجة، وكأنّما أعتق 
 .( )  مائة ألف نسمة، وحشره الله يوم القيامة ثلج الفؤاد

 يوم عاشوراء عند مرقد اإلمام احلسنيإّن من كان يف : ما مضمونه ًويف اخلرب أيضا

 وسقى الّناس العطاشى ماءاً، كان كمن سقى أصحاب اإلمام احلسني 

يف ذلك  املاء يف يوم عاشوراء، وكان كمن حضر كربال، لنصرة اإلمام احلسني

 .اليوم
 

 قمر بني هاشم في أّنه: اللقب اخلامس

 يننننننننننننا هاشننننننننننننماً إن اإللننننننننننننه حبنننننننننننناكموا
 

 سننننان المفصننننلمننننا لننننيس يبلغننننه الل 
 

 قننننننننننننوم الصنننننننننننننلهم السنننننننننننننياد  كلهنننننننننننننا
 

 قدمنننننننناً وفنننننننرعهم النبنننننننني المرسنننننننل 
 

 بننننننيض الوجننننننوه تننننننرى بطننننننون أكفهننننننم
 

 تنننننندى إذا أغبنننننر الزمنننننان الممحنننننل 
 

يف بين هاشم عاّمة، وقد قال  هذا ما قاله كعب األنصاري شاعر النيّب

خاّصة وذلك عندما وقف  يف أخيه أبي الفضل العباس اإلمام احلسني

 :يه يوم عاشوراء ورآه مضّرجاً بدمهعل

 أيننننننا بننننننن أبنننننني نصننننننحت أ ننننننا  حتّننننننى
 

 سننننننننننقا  ال كأسنننننننننناً مننننننننننن رحيننننننننننق 
 

                                                 

( روضة املتقني يف شرح من ال حيضره الفقيه)، 572ص 21للفيض الكاشاين ج( الوايف)راجع كتاب  (1)
( هداية العباد)، 633للسيد أبو احلسن األصفاين ص( وسيلة النجاة)، 524ص 7حملمد تقي اجمللسي ج

للشيخ الصدوق ( األمايل)، 391ص 6للشيخ الكليين ج( الكايف)، 243ص 2 جللسيد الكلبايكاين
البن شهرآشوب ( مناقب آل أيب طالب) ،272ص 25للحر العاملي ج( وسائل الشيعة)، 215ص
 .وغريها العديد من املصادر... 313ص 44للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار)، 239ص 3ج
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 وينننننننننننا قمنننننننننننراً منينننننننننننراً كننننننننننننت عنننننننننننوني
 

 علنننننى كنننننّل الّنوائنننننب فننننني المضنننننيق 
 

خاّصة وهو حيكي لسان حال اإلمام  وقال السّيد جعفر احللّي يف العباس

 :عندما مشى إىل مصرعه قائالً احلسني

 عه الحسنننننننين وطرفنننننننهفمشنننننننى لمصنننننننر 
 

 بنننننننننننين النسننننننننننناء وبيننننننننننننه متقسنننننننننننم 
 

 ألفننننننننننناه محجنننننننننننوب الجمنننننننننننال كأننننننننننننه
 

 بننننننننندر بمننننننننننحطم الوشنننننننننيح ملنننننننننثم 
 

 هاشم وبنوه سادة البطحاء -

نعم لقد كان هاشم بن عبد مناف وبنوه سادة البطحاء وقادتها، وذلك ملا منحهم 

هاشم يف  اهلل تعاىل من حسن اخللق والّسرية، ومجال الوجه والّصورة، فلقد كان

حسن اخللق والّسرية، وكرم األصل واألعراق، مبكانة ساد بها كّل العرب، فأصبح 

على أوالده «  السّيد »طلق اسم أادة، والّسيادة فرع عليه، ومنه هو األصل للّسي

وبنيه، وكّني الّسادة بأبناء هاشم، أو كما يف عرف الّناس قد عرفوا بأبي هاشم، كّل 

 .النيب ذلك نسبة إىل هاشم جّد

هذا كان من حيث اخللق والّسرية، وأّما من حيث الوجه والّصورة، فلقد كان 

هاشم وكذلك أبوه عبد مناف وهكذا أجداده ِصباح الوجوه، ِحسان الغرر، حيملون 

الّذي كان يف  يف وجوههم إضافة إىل مجاهلم وحسنهم نور النيب اخلامت

: حّتى قيل لعبد مناف ،نه سلفاً خللفأصالبهم، يتوارثونه خلفاً من سلف، ويوّرثو

أقداح النِّضار، والنِّضار مجع  :إّنه قمر مكّة وإّنه البدر، وقيل هلاشم وإخوته

 اهلل والد الّنيب وقيل لعبد ،إّنه البدر: املطّلب النَّضر، وهو الّذهب، وقيل لعبد

 :إّنه بدر احلرم، وقيل لرسول اهلل :إّنه أضوء من القمر. 

 ألرضاوأهل بيته أنوار الّنيب  -

احلسن  :أيضاً كما يف رواية عن اإلمامني اهلمامني ولقد جاء يف وصف الّنيب

 كان  :عن خاهلما هند بن أبي هالة الّتميمي وكان وّصافاً أّنه قال واحلسني
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 .( ) ...البدر ليلة القمر تأللؤ وجهه يتألأل مفخماً، فخماً الله رسول

في  رئي إذا الله رسول إنّ : أّنه قال دقوكما عن اإلمام الّصا
 .( ) قمر شقّة كأنّه نور له رئي الظّلماء اللّيلة

ذكر العالمة الكلباسي بأن هند بن أبي هالة هو خال اإلمامني  :مةمالحظة مه* 

وهو غري صحيح البتة، وذلك ألن هنداً ليس أخاً لسيدة النساء  احلسنني

 إبن هالة أخت السيدة أم املؤمنني خدجية بل هو الصديقة الكربى فاطمة

وملَّا مات أبو هند زوج هالة التحقت هالة بأختها مع بنتيها ولكن هنداً كان قد بلغ 

تولت موالتنا السيدة خدجية  ،مبلغ الرجال فالتحق بعشريته، وملّا ماتت أختها هالة

بتا إليها وإىل رسول فنس ،رقية وزينب وهما صلوات اهلل عليها تربية أوالد أختها هالة

وقد اعطينا البحث حقه  وخدجية فكانت تسميان ببنيت رسول اهلل اهلل

( أبهى املداد يف شرح مؤمتر علماء بغداد )يف مورد املسألة يف كتابنا املوسوم بــ

 .فلرياجع

 :أّنه قال طالب وكما عن لسان عّمه أبي

 وأبننننننننيض يستسننننننننقى الغمننننننننام بوجهننننننننه
 

  رامنننننننلثمنننننننال اليتنننننننامى عصنننننننمة ل 
 

                                                 

للعالمة اجمللسي ( حبار األنوار)، 282ص 1للشيخ الصدوق ج( عيون أخبار الرضا) راجع كتاب (1)
الدرجات الرفيعة يف طبقات )، 63للشيخ حممد الزرندي احلنفي ص( نظم درر السمطني)، 155ص 16ج

، 221ص 1للسيد حمسن األمني ج( أعيان الشيعة)، 417للسيد علي خان املدين الشريازي ص( الشيعة
 .212ص 2قر الكجوري جللشيخ حممد با( اخلصائص الفاطمية)
للحر ( هداية األمة إىل أحكام األئمة) ،714ص 3للفيض الكاشاين ج( الوايف) راجع كتاب (2)

 16للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار) ،446ص 1للشيخ الكليين ج( الكايف)، 13ص 1العاملي ج
مستدرك سفينة ) ،232ص 5للعالمة اجمللسي ج( مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول)، 191ص

للشيخ هادي ( موسوعة أحاديث أهل البيت) ،394ص 2للشيخ علي النمازي الشاهرودي ج( البحار
 .وغريها العديد من املصادر... 145ص 1النجفي ج
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 :ما عن لسان شاعره حّسان بن ثابتوك

 وأحسننننننن منننننننك لننننننم تننننننر قننننننّم عيننننننني
 

 وأجمننننننل منننننننك لننننننم تلنننننند الّنسنننننناء 
 

  لقننننننننننت مبننننننننننّرءاً مننننننننننن كننننننننننّل عيننننننننننب
 

 كأنّننننننك قنننننند  لقننننننتا كمننننننا تشنننننناء 
 

أزّج العينني، أدمج العينني، أجنل مييل إىل : وقيل يف صفة علي أمرياملؤمنني

 .ر حسناًالّشهلة، كأّن وجهه القمر ليلة البد

كان شبيه جّده : وقيل يف وصف اإلمام احلسن اجملتبى سبط رسول اهلل األكرب

 .َخلقاً وخلقاً، ومستاً ومنطقاً رسول اهلل

 أشبه اخللق برسول اهلل -

كان له مجال : وقيل يف صفة اإلمام احلسني الّشهيد سبط رسول اهلل األصغر

يه يف اللّيلة الظّلماء، وكان أشبه وخّده، يضيء حوال بينهعظيم، ونور يتألأل يف ج

 .الّناس برسول اهلل

وقيل يف وصفه أيضاً كما عن لسان الغالم الّذي قتل أبوه يف املعركة واستشهد مع 

 :حيث أّنه برز إىل األعداء وهو يرجتز ويقول من استشهد من أصحاب احلسني

 أمينننننننننننننري حسنننننننننننننين ونعنننننننننننننم األمينننننننننننننر
 

 سننننننننننرور فننننننننننؤاد البشننننننننننير النّننننننننننذير 
 

 اطمنننننننننننننننننننننننننة والنننننننننننننننننننننننننداهعلننننننننننننننننننننننننني وف
 

 فهنننننننننل تعرفنننننننننون لنننننننننه منننننننننن نظينننننننننر 
 

 لننننننننه طلعننننننننة مثنننننننننل شننننننننمس الّضنننننننننحى
 

 لنننننننننننه غننننننننننننّر  مثننننننننننننل بنننننننننننندر منيننننننننننننر 
 

كنت  :يف حلظاته األخرية وقال هالل بن نافع وهو يصف اإلمام احلسني

فواهلل ما رأيت قتيالً قطّ مضّمخاً بدمه  ،وهو جيود بنفسه واقفاً حنو احلسني

 .لين نور وجهه عن الفكرة يف قتلهأحسن منه وجهاً وال أنور، ولقد شغ

حمموالً على القنا يف  جلّصاص وهو يصف رأس اإلمام احلسنياوعن مسلم 

 إذا بضّجة قد ارتفعت، فإذا هم أتوا بالّرؤوس يقدمهم رأس :سوق الكوفة بقوله

وحليته  وهو رأس زهري قمري أشبه اخللق برسول اهلل احلسني إلماما
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منها اخلضاب، ووجهه دارة قمر طالع، والريح تلعب بها كسواد السََّبج قد انتصل 

 .مييناً ومشاالً

 :ورثاه الكعيب بقوله

 ومجننننننننننّرا مننننننننننا غيّننننننننننرت منننننننننننه القنننننننننننا
 

 حسنننننننناً وال أ لقنننننننن مننننننننه جديننننننندا 
 

 قنند كننان بنندراً فاغتنندى شننمس الّضننحى
 

 منننننننذ ألبسنننننننته يننننننند النننننننّدماء لبنننننننودا 
 

 ،ا عن لسان يزيدكم - والفضل ما شهدت به األعداء -وقال يف صفته أعداؤه 

 ،، وذلك عند ما جيء بالّرؤوس إليه يف الّشامالعدّو اللّدود لإلمام احلسني

 :ويقول متشّمتاً اهلل فأخذ يقلّب رأس أبي عبد

 ينننننننننننا حبّنننننننننننذا بنننننننننننرد  فننننننننننني الينننننننننننندين
 

 ولونننننننننك األحمننننننننر فنننننننني الخننننننننّدين 
 

 كأنّمنننننننننننننننننننننننننا حنننننننننننننننننننننننننّف بنننننننننننننننننننننننننوردتين
 

 شننننننننفيت نفسنننننننني بنننننننندم الحسننننننننين 
 

 :وبرواية أخرى قال

 لمننننننننننننننننا بالينننننننننننننننندينيننننننننننننننننا حسنننننننننننننننننه ي
 

 يلمننننننا فنننننني طسننننننت مننننننن اللجننننننين 
 

 كأنمنننننننننننننننننننننننننا حنننننننننننننننننننننننننّف بنننننننننننننننننننننننننوردتين
 

 كيننننف رأيننننت الضنننننرب يننننا حسنننننين 
 

 شفيت غلي من دم الحسين

لّسبايا والّرؤوس املّا رأى  -وكان جالساً يف منظرة على جريون  -وقال أيضاً 

 :على أطراف الّرماح تهدى إىل الّشام وقد أشرفوا على ثنية جريون

 ؤوس واشننننننرقتلّمنننننا بنننننندت تلننننننك الننننننر 
 

 تلنننك الشنننموس علنننى ربنننى جيرونننني 
 

ننح أو ال تصننح  نعننب الغننراب فقلننت صل
 

 فقننند اقتضنننيت منننن الرسنننول دينننوني 
 

 وصباحته لعباسا سيدنا وضاءة -

 تلمقا) يف األصبهاني الفرج أبي عن كما لعباسا الفضل أبي وصف وجاء يف

رس المطّهم ورجله وكان العباس رجًل وسيمًا جميًل، يركب الف  :( الطالبّيني
 . قمر بني هاشم: تخطّان في األرض، وكان يقال له
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قمر بين هاشم، لوضائته ومجال هيئته، : ويقال له: أيضاً وقيل يف صفته

 .وأّن أسّرة وجهه تربق كالبدر املنري، فكان ال حيتاج يف اللّيلة الظّلماء إىل ضياء

قمر بني  »إنّما دعي  باسالفضل الع إّن أبا  :( فرسان اهليجاء) وجاء يف
ألّن نور محّياه كان يضيء كّل  لمة، وجمال هيئته كان يبهر كّل نا ر، فإّن  « هاشم

وجمال محّياه كان بدرجة من العظمة والبهاء،  نور وجه أبي الفضل العباس
بحيث أنّه لو اتّفق أن رافق في الّطريق ابن أ يه علي األكبر، اّلذي كان أشبه الّناس 

صطف أهل المدينة في طريقهما ليتفّرجوا على ا ًا و لقًا بجّده رسول ال الق
 .« جمالهما، ويزوروا محّياهما، ويتزّودوا من نور إيمانهما ومعنويّاتهما العالية

من آبائه وأجداده حسن الّسرية ومجال  ورث أبوالفضل العباس ،نعم

كّل آيات  احلسن واحلسني: واجتمع فيه بعد أخويه اإلمامني اهلمامني ،الّصورة

وعالمات الّشرف واجلالل، حّتى عرف عند اجلميع بقمر بين  ،احلسن واجلمال

 .هاشم

صحاب ألقد راج بني  :حول طول قامة العبد الصاحل  مةهممالحظة * 

كان طويالً جداً حبيث كانت  لعباسااملقاتل بأن املوىل املعظم أبي الفضل 

وهو الفرس التام احلسن  لفرس املطهمالى ظهر رجاله ختطان األرض إذا صعد ع

ألرض ورجاله ويداه طويلتان فإن ذلك اومن أوصافه أن يكون بطنه عالياً عن 

 وقد نقل العالمة الكلباسي هذه الصفة ،يساعد راكبه املقاتل من اإلستحكام خبصمه

ملذكورة لنسبة اانهم من دون حتقيق يف ع -اليت تفرد بنقلها أبو الفرج االصفهاني  -

وقد توهموا كونها  ،اليت خالفنا فيها ما اشتهر بني الشيعة وربَّ مشهور ال أساس له

وهو أمر  لفضل العباسامن الصفات البدنية اجلميلة يف جسم موالنا سيدنا أبي 

 :غري صحيٍح حبسب الظاهر وذلك ألمرين
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احلديثة إال على مل ترَو هذه الصفة يف كتب املقاتل الشيعية القدمية و :األمر األول

در القدمية خالية مما نسبه أبو الفرج احنو النقل عن أبي الفرج األصفهاني، فاملص

، وال يصح التفرد بنقل صفة بدنية ليس هلا األصفهاني إىل سيدنا أبي الفضل

ذكر يف املصادر القدمية وليس هلا ذكر يف األخبار ومل ترد عن معصوم وبالتالي يكون 

 .لتقول عليه بالكذبنسبتها إليه من ا

معتدل الطول فلن تصل رجاله إىل  املوىل العباس مهما كان :األمر الثاني

رض حال ركوبه على الفرس املطهم وذلك لفرض أن املسافة بني ظهر الفرس األ

واألرض حدود مرٍت فال بد أن يكون طول رجاله أكثر من مرت ونصف وإال فال 

واد وبالتالي يكون طول املوىل أبي الفضل من خيطان حال إرساهلما من على ظهر اجل

وسطه إىل رأسه حدود املرت فيضاف إىل الباقي وهو مرت ونصف فيكون طوله ال يقل 

عن املرتين ونصف وهو خارج عن املعدل الطبيعي للطول اجلميل املطلوب يف جسم 

املؤمنني شبيه أبيه أمري  الطبيعيني من الناس، باإلضافة إىل أن  املوىل أبي الفضل

طويالً ممغطاً كما يصف أبو الفرج  ومل يكن أمري املؤمنني علّي

ذموم فال يصح نسبته فإن الطول املمغط م األصفهاني طول املوىل أبي الفضل

فال  من املعصومني وحيث إن املوىل أبي الفضل ..إىل املعصوم بشكٍل عام

بشأن قامة املوىل العباس  كلباسي، فما أفاده العالمة اليصح نسبة الطول املذكور إليه

 ،أسراره قائقواهلل تعاىل العامل حب غري سديٍد. 
 

 قمر العشيرة في أّنه :اللقب السادس

من طرف األب، لّب  وقبيلة أبي الفضل العباس ،العشرية هي القبيلة

كما . قبيلة بين هاشم واهلامشّيني: وأشرف العرب وأكرمها، أعين ،قريش وخمّها

ّم هي قبيلة بين كالب من آل من طرف األ لفضل العباساة أبي أّن قبيل
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الوحيد، وكانوا من أبرز القبائل العربية شرفاً، وأظهرهم مناقب، وأمجعهم للماثر 

عندما  طالب الكرمية، واألخالق النبيلة، ولذلك جاء اختيار عقيل بن أبي

العرب وأشجعها،  يف الّزواج من أكرم بيوتات املؤمنني استشاره اإلمام أمري

فاطمة الوحيدية : على هذه القبيلة، فاختار له منها كرمية قومها، وعقيلة أسرتها

 . الكالبية أّم البنني

ال  :ه عقيلأخي حول استشارة أمري املؤمنني علّي  مةمالحظة مه* 

ألخيه عقيل يف أن خيتار له إمرأة  تعين إستشارة موالنا أمري املؤمنني عليٌّ

عرفته بقبائل العرب وحاشاه من اجلهل وهو اإلمام جهله مبالفحول من العرب أجنبتها 

 هو إحالة منها املراد بأن ألخيه إستشارته تأويل جيب بل التطهري آية بنص املطهر الطاهر

ۡهَل   َ فَۡس   تعاىل لقوله طبقاً...معرفة أو علم أو صنعة بكل اخلربة أهل إىل الناس
َ
لٓواْ أ

نبَياءِ   ٧تۡم ََّل َتۡعلَموَن ٱَّّلِۡكرِ إِن كن
َ
وعلم األنساب من مصاديق الذكر ، سوَرة األ

باإلضافة إىل  ...الذي جيب الرجوع يف معرفته إىل االخصائيني من علماء األنساب

أراد مبراجعته ألخيه لكي خيتار له إمرأة شريفة  ذلك فإن أمري املؤمنني عليَّاً

أن أخاه عقيالً ثقته وموضع تقديٍر عنده فال النسب ليشركه يف األجر وللتنويه إىل 

ينبغي للمؤمنني أن يصغوا إىل اهلمز واللمز حبق أخيه عقيٍل صلوات اهلل عليه كما 

وحنن نشك  ..نسب إليه تقربه من معاوية وإبتعاده عن أخيه أمري املؤمنني علّي

 .واهلل املوفق للصوابيف هذه النسبة وال دليل عليها، 

 ي هاشمـة بنمفخر العباس -

ومن الطّبيعي لكّل عشرية وقبيلة أن تنتخب نوادر شخصّياتها، ونوابغ رجاهلا، 

سوة حسنة لغريهم، وَعلَماً تفتخر على اآلخرين ألتجعلهم قدوة تقتدي بهم، و

هو َمن تفّوق بني  املؤمنني والعباس بن أمري ،بهم، ونرباساً تستلهم من نورهم

 ،واجلمال، والّشجاعة والّشهامة، والفصاحة والّنباهة القبيلتني يف كّل معاني اخلري
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واحملّيا روعة، كان وجهه  ة واألخالق قّمة، ويف مجال الوجهلقد كان يف حسن الّسري

ّنه ورث اجلمال من آبائه وأجداده، وفعاله كالّشمس يف إكالقمر ليلة البدر حيث 

وأخويه  املؤمنني مريّنه قد تأّدب على يدي أبيه اإلمام أإضاحية الّنهار، حيث 

، ولذلك أسرع بنو هاشم عشريته من احلسن واحلسني :اإلمامني اهلمامني

: واإلعتزاز بشخصّيته فأطلقوا عليه وبكّل كفاءة لقب ،ناحية األب إىل اإلفتخار به

بهذا اللّقب بني اهلامشّيني ثّم فشى لقبه هذا  لعباسافاشتهر «  قمر بين هاشم »

 .ّناسوبكّل سرعة بني ال

 رتهمخلوحيد ومفاآل  -

 املؤمنني ابن أختهم العباس بن أمري ،وهنا ملّا رأى بنو كالب من آل الوحيد

متمّيزاً على كّل قبيلتهم يف  ،متفّوقاً على كّل أفراد عشريتهم يف اجلمال واجلالل

والبّد هلم من  ،املكارم والكمال، وهو بنبوغه هذا فخر لعشريتهم، وعّز لقبيلتهم

ويكتسبوا عن  ،عتّزوا به، ويفتخروا بانتسابه إليهم، ليزدادوا بني العشائر وجهةأن ي

ويعتّزوا  ،طريقه يف الناس رفعة ومكانة، ولئالّ ينفرد باإلفتخار به بنو هاشم وحدهم

      :لقب املؤمنني به دونهم، جاؤوا وأطلقوا على ابن أختهم العباس بن أمري

 .به بعد ذلك فعرف«  قمر العشرية »

 :قمر بين هاشم، ولقب: على لقب الفضل العباس وهكذا حصل أبو

فهو بكّل جدارة قمر العشائر والقبائل كلّها، بل هو قمر متألىلء يف  ،قمر العشرية

وآفاق البشرّية مجيعها، يضيء هلم الّدرب، ويهديهم إىل الّصراط  ،مساء اإلنسانّية

 ة املعصومني من أهل بيت رسول اهللواألئّم املؤمنني أمري علي صراط ،املستقيم

  مّية، وآل أبي سفيانأوحيّذرهم ظالم الّسبل املعوّجة وامللتوية، سبل بين، 

 .ومعاوية ويزيد، وكّل من سار على طريقهم وسلك يف سبيلهم
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 اجلمال وحسن الفعال -

نعم إّن صباحة الوجه ووضاءته من الّنعم اإلهلّية على اإلنسان، وقد جاء يف 

هو الوجه احلسن، ، سوَرة فَاِطرٍ   ١... يَزِيد ِِف ٱۡۡلَۡلِق َما يََشآء   : ري قوله تعاىلتفس

 .احلسن، والشَّعر احلسن توالّصو

 .إّن اهلل مجيل وحيّب اجلمال: وبرواية أخرى

بأن جيمع إنسان : ما أحسن لو جيمع اجلمال مع حسن الفعال، يعين :( وقيل )

 .ورةمجال الّسرية مع مجال الّص

بل املنفردين  ،من أولئك القالئل املتمّيزين الفضل العباس هذا وقد كان أبو

 ،مجال الّسرية يف أعلى مراتبه يف عامل اجلمال وحسن الفعال معاً، فقد حاز

حّتى اشتهر يف الّناس بقمر بين  ،كما أّنه قد فاز جبمال الّصورة يف أرفع مراقيه أيضاً

 .هاشم، وبقمر العشرية

لّشيخ حمّمد حسني األصبهاني يف قصيدته املعروفة اهذا املعنى أشار العالّمة وإىل 

 :حيث يقول فيها يف العّباس

 وقنننننننننننند تجلّننننننننننننى بالجمننننننننننننال البنننننننننننناهر
 

 حتّننننننى بنننننندا سننننننّر الوجننننننود الّزاهننننننر 
 

 غّرتننننننننننننننننه الغننننننننننننننننّراء فنننننننننننننننني الظّهننننننننننننننننور
 

 تكنننننننننناد أن تغلننننننننننب نننننننننننور الطّننننننننننور 
 

 رقننننننننننننى سننننننننننننماء المجنننننننننننند والفخننننننننننننار
 

 ارقمنننننننننر األقمننننننننن: بنننننننننالحّق يننننننننندعى 
 

 بنننننننننل فننننننننني سنننننننننماء عنننننننننالم األسننننننننننماء
 

 كنننننننننالقمر البنننننننننناز  فنننننننننني الّسننننننننننماء 
 

 بنننننننننل عنننننننننالم التكنننننننننوين منننننننننن شنننننننننعاعه
 

 جننننننننننّل جننننننننننلل ال فنننننننننني إبداعننننننننننه 
 

 

 حامل اللواء في أّنه :اللقب السابع

لفضل العباس لواءاً ودفعه إليه منذ األخيه أبي  لقد عقد اإلمام احلسني

 اللواء األعظم يوم عاشوراء بيدهوكان  ،خروجه من احلجاز متوجهاً إىل العراق
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ولذلك كلّما استأذن للرباز قال له اإلمام احلسني ،: صاحب أنت 

، وقال بعض الشعراء عن لسان حال ( ) عسكري تفرّق مضيت وإذا لوائي،

 :حني وقف على أخيه العباس اإلمام احلسني

 لمننننن اللننننوى أعطنننني ومننننن هننننو جنننناما
 

 شننننملي وفنننني  نننننك الزحننننام يقيننننني 
 

 منننننننننننننازل األقننننننننننننران حامننننننننننننل رايتننننننننننننيأ
 

 وروا  أ بيتننننننننننني وبننننننننننناب شنننننننننننؤني 
 

 لنننننننك موقنننننننف بنننننننالطّف أنسنننننننى أهلنننننننه
 

 حنننننننرب العننننننننرا  بملتقنننننننى صننننننننّفين 
 

كان العباس السقاء، قمر بني  :وجاء يف املناقب البن شهرآشوب ما مضمونه
 .  وأكبر إ وته هاشم، صاحب لواء اإلمام الحسين

 من مواصفات محلة األلوية -

أّن اللواء ال يعقد إالّ ملن عرف بالشجاعة والشهامة، والنبل : مومن املعلو

ألّن حامل اللواء هو من يريد ضّم كّل أفراد اجليش حتت لوائه، ودرجهم : والشرف

يف سلكه وظالله، فالبّد أن يكون ممّن يقبله اجلميع، ويرتضيه الكّل، من حيث 

 .لوائه الشرف والشجاعة، حّتى ينتظموا يف سلكه، وينضووا حتت

هذا مع أّن محل اللواء يف نفسه مفخرة كبرية، ومكرمة عظيمة، ووسام شريف، 

مم والشعوب، وعلى مّر األزمنة وله منزلة يف نفوس الناس، ولدى مجيع األ

والعصور، كما أّن حلامل اللواء مكانة راقية، ودرجة رفيعة، ومرتبة سامية، ال من 

بل من حيث انتظام اجليش واستماتته  ،حيث شجاعة حامل اللواء وشهامته فحسب

والَعلَم مرفرفاً، يكون اجليش منتظماً، ومشله  ،مقابل العدو، فإّنه مادام اللواء قائماً

ّن اهتزاز اللواء ورفرفته بيد أحيث  ،ملتئماً، وأفراده مقاومني، ورجاله مستميتني

                                                 

، 284للشيخ عبد اهلل البحراين ص( العوامل) ،41ص 45للمجلسي ج( حبار األنوار) راجع كتاب (1)
 2ج( موسوعة شهادة املعصومني) ،244للشيخ آل درويش ص( احلسينيةاجملالس العاشورية يف املآمت )

 .للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم 567ص( موسوعة كلمات اإلمام احلسني )و 258ص
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ويرفع فيهم حامله، يعطي األمل للمقاتلني، ويبعث يف نفوسهم القّوة والشجاعة، 

املعنويات القتالية العالية، ويقّربهم من الغلبة والنصر، بينما إذا سقط اللواء انكسر 

اجليش وانهزم، وتبّدد العسكر وتفّرق، وآل أمرهم إىل اإلندحار واملوت، أو األسر 

 .والسيب

ختيار أصحاب األلوية، من أو ،نتخاب محلة اللواءأومن أجل ذلك كلّه يأتي 

ومن خالل ذوي البيوتات والشرف، ومن بني املعروفني  ،واألعيان وسط الشجعان

كما أّن ذلك كلّه كان هو الّذي يدعو حامل اللواء  ،بالنبل والكرم، والدين والتقوى

واإلستماتة من أجل بقاء اللواء  ،إىل أن يبذل ما يف وسعه للحفاظ على سالمة اللواء

ومن أجل ذلك كلّه  ،أفراد اجليش ورجالهمرفرفاً عالياً، خفّاقاً منشوراً على رؤوس 

كانوا غالباً ّما يقون اللواء  ،أيضاً نرى أّن محلة اللواء وأصحاب األلوية يف اإلسالم

فال يدعون اللواء يسقط من أيدهم مادام يف أجسادهم حياة، ويف أبدانهم  ،بأنفسهم

أخذوا  ويف شرايينهم دم ينزف، فإذا قطعت ميناهم، ،رمق، ويف قلوبهم ضربان

وإذا قطعت يسراهم أخذوا اللوا بركبتيهم، وهكذا كانوا حيمون  ،اللواء بيسارهم

كما اشتهر ذلك  -حّتى يسلّموه إىل كفو آخر غريهم  ،اللواء بأنفسهم عن السقوط

 .-يف حرب مؤتة  طالب يف حّق جعفر بن أبي
 لراياتامع أصحاب  -

ما خيّص آداب احلرب والقتال في ملؤمننيا ولقد جاء يف تعليمات اإلمام أمري

 وال متيلوها فال ورايتكم ...: حيث يقول -كما يف نهج البالغة  -

 فإنّ منكم، الذمار واملانعني ،شجعانكم بأيدي إالّ جتعلوها وال تخِلّوها،

 ويكتنفونها براياتهم، يحفّون الّذين هم ،احلقائق نزول على الصابرين

 عنها يتقدّمون وال فيسلموها، عنها تأخّروني ال وأمامها، ووراءها ،حفافَيها
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 .( ) ...فيفردوها

 املؤمنني إلمام أمرياليتخطّى تعليمات أبيه  وما كان اإلمام احلسني

 الفضل العباس ختار حلمل لوائه أخاه األكرب أباأولذلك  ،فيما خيّص حامل اللواء

 ختاره اإلمام احلسنيأ، وكان كما أهالً للقيام و ،كفوءاً حبمل اللواء

وبقائه مرفرفاً خفاقاً، بقي يف آخر  ،وحفاظاً على سالمة اللواء ّنهأحبقّه، حيث 

وكثرة أسفه وهّمه، من فقد  ،مع شّدة ضيق صدره من بقي مع اإلمام احلسني

شتياقه للقاء العدّو ومنازلتهم، وكبري تلّهفه على أوعظيم  ،إخوته وأبناء إخوته

مع كّل ذلك مل يشف قلبه من األعداء بالرباز  فإّنه ،اإلنتقام منهم ومقاتلتهم

 ستأذنهأالّذي كان يقول له كلّما  متثاالً ألمر أخيه اإلمام احلسنيأ ،إليهم

 .( ) أنت صاحب لوائي، وإذا مضيت تفرّق عسكري  :للرباز
 ،الذين أضّر بهم العطش ستسقى ألطفال أخيه اإلمام احلسنيأملّا  كما أّنه

مل يسمح لنفسه مادام له رمق برتك  ،جنّرت إىل شهادتهأاملّرة األخرية الّيت وذلك يف 

حتفظ باللواء من السقوط أميينه ومشاله، : فإّنه ملّا قطعوا يديه ،اللواء وسقوطه

من  إىل صدره، وإّنما سقط اللواء بسقوطه وألصقه بهما ،بساعديه وعضديه

 صة عندما خسفوا هامتهطر، وخاوذلك بعد أن رشقوه بالنبال كامل ،على جواده
 

                                                 

للشيخ ( اإلرشاد)، 61ص 15للحر العاملي ج( وسائل الشيعة) ،3ص 2ج( هنج البالغة) راجع كتاب (1)
البن  122ص( شرح هنج البالغة)و  233ص( مري املؤمننيشرح مئة كلمة أل) ،266ص 1املفيد ج

للعالمة ( مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول)و  567ص 32ج( حبار األنوار) ،هيثم البحراين
، 43ص 5حلبيب اهلل اهلامشي اخلوئي ج( منهاج الرباعة يف شرح هنج البالغة) ،372ص 18اجمللسي ج

 .وغريها من املصادر... 116ص 13وجردي جللسيد الرب ( جامع أحاديث الشيعة)
 .134سبق خترجية ص (2)
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 .( ) يا أخي أدرك أخاك  :بعمد من حديد، فهوى إىل األرض مع اللواء منادياً

 قد له اللواءأول من ع -

كما  حامل لواء أخيه اإلمام احلسني الفضل العباس نعم لقد كان أبو

فلقد  ،حامل لواء أخيه وابن عّمه رسول اهلل املؤمنني كان أبوه اإلمام أمري

: كان لواء احلّق بيد أنبياء اهلل وأوليائه، حيث كان أّول من َعقد اللواء ومحله هو

 النيب إبراهيم: نتقل إىل خليل الرمحنأثم  -على ما قيل  - شيث بن آدم

ومنه إىل ابنه إمساعيل الذبيح ،ومنه إىل ابنه نابت بن إمساعيل ، 

ومنه إىل أبنائه وأحفاده، أجداد النيب ،  نتقل إىل قصي بن أوآبائه، حّتى

كالب، ومنه إىل عبد مناف، ثّم ورثه منه ابنه هاشم، ثّم ابنه عبد املطّلب، ثّم ابنه 

، املؤمنني فدفعها إىل علي أمري طالب، ثّم صار اللواء إىل رسول اهلل أبو

 ، وأصبح من بعده ابنه العباسحامل لواء الرسول فأصبح هو

 .اللواء حامل بأّنه عرف: وعرف بذلك، أعين حلسنيحامل لواء اإلمام ا

 اللواء مع الغنائم يف الشام -

مّية بقيادة ابن سعد، ملّا أغاروا على خمّيم أولقد جاء يف التاريخ أّن جيش بين 

بعد الظهر من يوم عاشوراء ونهبوا ما فيه، وكذلك مجعوا ما  اإلمام احلسني

ا إىل الشام، كان يف مجلتها اللواء الّذي كان يف ساحة احلرب من غنائم، وبعثوا به

عني يزيد عليه وأجال بصره فيه تعّجب هو ومن  ت، فلّما وقعحيمله العباس

كان معه، حيث رأوا أّن هذا اللواء مل يسلم منه مكان إالّ َمحل قْبضته وموضع اليد 

 :؟ قالوامل هذا اللواء يف كربالءمن كان حي: منه، فسأل يزيد متعّجباً وهو يقول

قام من  فلّما مسع يزيد بأّن حامله كان هو العباس .العباس بن علي

                                                 

للسيد ( العباس نصري احلسني) ،111للشيخ كاظم البهاديل ص( نفحات عاشوراء) راجع كتاب (1)
 .حممد تقي املدرسي
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واندهاشاً من شهامته  مكانه وجلس ثالث مّرات تعجباً من شجاعة العباس

نظروا إىل هذا الَعلَم، فإّنه مل يسلم من أ: وبطولته، ثّم التفت إىل من حضره وقال

ه، إشارة إىل أّن سالمة املقبض دليل على الطعن والضرب إالّ ِمقبض اليد الّيت حتمل

شجاعة حامله وشهامته حيث كان يتلقّى كّل الضربات والرشقات، بصرب وصمود، 

أبيت اللعن يا عباس، : دون أن يرتك اللواء لينتكس، أو يدعه ليسقط، ثّم قال

، هكذا يكون وفاء األخ ألخيه، وهذا اعرتاف من العدّو يف حّق العباس

 . دت به األعداءوالفضل ما شه

 األلوية يف الشعائر احلسينية -

 ثّم إّن هذا اللواء أعين لواء احلّق الّذي كان بيد األنبياء واألولياء، ومحله أبو

يف كربالء، وهو اليوم بيد إمام العصر، وبقّية اهلل يف أرضه،  الفضل العباس

م الّيت ترفع يف رمز إليه باأللوية واألعالأقد  اإلمام املهدي احلّجة بن احلسن

الشعائر احلسينّية، وتنصب على احلسينّيات، وتقام بباب اجملالس واحملافل الدينّية، 

ويطاف بها يف املواكب واملآمت احلسينّية، إحياءاً لسنن احلّق، وإبقاءاً على معامل 

اإلسالم ولوائه عالياً خفاقاً على رؤس املسلمني، حّتى يأتي يوم تتوّحد فيها األعالم 

واأللوية، وتذاب معها القومّيات والتعّصبات اجلاهلّية، وال يبقى لواء إالّ لواء 

اإلسالم، وال شعب غري شعوب املسلمني، بل يدخلون الناس كلّهم يف دين اهلل 

أفواجاً، برغبة وطواعية، ملا يرونه يف اإلسالم من منطق وعدل، واحرتام 

 .ملنشودوسواسّيه، فإىل ذلك اليوم املأمول، واألمل ا

أّن الفاطميني : وهنا البأس بذكر هذه القطعة التارخيية، فإّنه قد جاء يف التاريخ

كانوا يهتّمون اهتماماً كبرياً باأللوية، والرايات، والدرق، حّتى أّنهم خّصصوا مكاناً 

اختزنوا فيها األعالم، والرايات، واألسلحة، «  خزانة البنود » :يف مصر يقال له

جم املذّهبة واملفّضضة، وكانوا ينفقون عليها يف كّل سنة مثانني ألف والل ،والسروج
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دينار، وملّا احرتق ذلك املكان مبا فيه، قدرت اخلسارة النامجة عن هذا احلريق 

 .« لواء احلمد »: بثمانية ماليني دينار، وكان يف مجلة األلوية والرايات، لواء يسّمونه
 

 يبطل العلقم في أّنه: اللقب الثامن
 :قال الشاعر احلسيين

 وهنننننننننننوى بجننننننننننننب العلقمنننننننننننّي فليتنننننننننننه
 

 للشنننننننننناربين بننننننننننه ينننننننننندا  العلقننننننننننم 
 

 :وقال السّيد الطّحان

 جّرعننننننننننننتا أعننننننننننننداء  يننننننننننننوم الننننننننننننوغى
 

 فننننننني حنننننننّد ماضنننننننيكا منننننننن العلقنننننننمل  
 

 وقنننننننند بننننننننذلت النننننننننفس دون الحمننننننننى
 

 مجاهنننننننننننداً ينننننننننننا بطنننننننننننل العلقمننننننننننني 
 

نهر كان متفّرعاً من الياء يف العلقمي ياء النسبة، واملراد به نهر علقمة، وهو 

الفرات ومنشعباً منه، وكان ميّر بأرض كربالء وضواحيها، ويسقيها مجيعاً، وعلى 

وسقط شهيداً، وذلك حيث يكون مرقده  الفضل العباس مقربة منه صرع أبو

 .الشريف اآلن

 جيري يف كان هو النهر الوحيد الّذي -نهر العلقمي : أي -إّن هذا النهر  :قيل

وقد شهد هذا النهر بطوالت  ،وأهل بيته بها م نزل اإلمام احلسنيكربالء أّيا

 .، بطوالت روحية وجسمية معاًكثرية من أبي الفضل العباس

 اجلسمية لعباساالعلقمي وبطوالت  -

 اجلسمية الّيت شهدها العلقمي منه لفضل العباساأّما بطوالت أبي 

احلجاج مع أربعة آالف  فلقد كان أوكل ابن سعد عمرو بن ،فحّدث وال حرج

 ومينعوه من اإلمام احلسني ،فارس على العلقمي حيموا ماءه ذرّية رسول اهلل

 فاستقى العباس ،وأصحابه وأهل بيته منه ملعسكر اإلمام احلسني 

 .مّرات عديدة، وذلك بعد أن فّرق مجوع املوكّلني به وبّدد مشلهم
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مع أّن مهّمة هؤالء  - ،العلقمين تفريق أربعة آالف فارس عن أومن املعلوم 

 إلمام احلسنياالفرسان كان هو احليلولة بينه وبني كّل وارد إليه من أصحاب 

هو أمر عظيم، ال يقدر  - وجزم وعزم ،لكونه من أسلحة وعتادوذلك بكّل ما مي

حيث كان حيمل عليهم كالليث  ،عليه أحد سوى مثل أبي الفضل العباس

فكان جسمه الشريف  ،هام الّيت كانت تقبل حنوه كاملطرالغضبان، وال يعبأ بالس

وهو ال يكرتث بشيء من  ،يصبح من كثرة ما يصيبه من النبل والسهام كالقنفذ

ومحل املاء إىل خمّيم اإلمام  ،قتحام العلقمي والدخول فيهأذلك، بل كان كّل هّمه 

 .يفعل يف كل مرة ذلك وبكّل جدارةومعسكره، وكان  احلسني

 الروحية لعباساقمي وبطوالت العل -

الروحية الّيت شهدها العلقمي من أبي  لعباساوأّما بطوالت أبي الفضل 

فإّن من يستطيع تفريق أربعة آالف  ،فحّدث أيضاً وال حرج الفضل العباس

صحيح أّنه دليل على بطولته اجلسمية وقّوته  ،فارس، ويقدر على تبديد مجعهم

الّيت ال تهاب من اإلقدام على املوت،  ،الروحية الكبريةاجلسدية، ولكن لوال قدرته 

ملا كان يستطيع التقّدم حنو العدّو حّتى  ،وال ترهب من اقتحام جلج احلرب املدّمرة

فكيف بأن يقتحمه وميأل الوعاء  ،شرب واحد، وال أن يدنو من العلقمي مبقدار أمنلة

إالّ عن دافع الروح القوية،  ،منه؟ فما ظهور بطولته اجلسمية وبروز قّوته اجلسدية

أمل تسمع خبرب ابن احلنفّية يف وقعة اجلمل وذلك على ما  ،وقدرتها املعنوية العالية

 املؤمنني فإّنه ملّا أمره أبوه أمري ؟اشتهر عليه ابن احلنفّية من البطولة والشجاعة

 ترّيث وأبطأ عن مهامجتهم ومداهمتهم، فلّما استفسر ،بأن حيمل على القوم

بأّنه يرتّيث انقطاع رشق السهام الّيت تتواىل حنوه : أجاب ،منه عن سبب تثاقله
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، ممّا ( ) مّكألقد أصابك عرق من  :يف صدره وقال له كاملطر، فدفع

يظهر منه أّن موقف ابن احلنفّية أمام رشق السهام مع قّوته اجلسدية الفائقة، كانت قد 

هو من  املؤمنني ه، وإالّ فأبوه أمريّمأنتجت من ضعف الروح الّيت حلقته من 

هي اّم  يضرب بقّوة روحه وعلّو معنوّياته املثل، بينما اّم أبي الفضل العباس

املعروفة ببيتها العريق يف الشجاعة والبطولة، والّيت قد ورثت من آبائها  البنني

وريث  ، فأبوالفضلالفضل العباس الفروسّية والشهامة ووّرثته ابنها أبا

 ، وال كالم يف شجاعة مثلهواّمه أّم البنني شجاعة أبيه أمرياملؤمنني

 . روحاً وجسداً

خرى، الّيت هي أضف إىل كّل ذلك بطولته الروحية األ بطولة معنوية: املواساة

أعظم كّل البطوالت الروحية، وأكرب كّل القدرات املعنوية، الّيت شهدها العلقمي 

هي بطولة املواساة، وقدرة التغلّب على ، أال ومن أبي الفضل العباس

 النفس، وزّم مجاحها إىل املاء، وتلّهفها إىل شربه، فإّن إنساناً مثل أبي الفضل

قد كابد شّح املاء وقلّته، وأعطى حّصته من املاء ألطفال أخيه العطاشى، وعانا من 

فؤاده  ، حّتى أصبحثقل احلديد ومطاردة األعداء، وقاسى حّر الشمس وحّر احلرب

قد دخل العلقمي وأحّس بربده، فكان من الطبيعي له،  ،كالربكان كاجلمر، وقلبه

والظمأ الشديد، وعرب حركة طبيعّية، أن متتّد يداه إىل  ،وبدافع حّس العطش الكبري

حتى يطفئ بها فورة العطش، وخيمد عربها  ،املاء وتغرتف منه غرفة لتقربه من فمه

                                                 

 42للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار) راجع كتاب . أدركك عرق من أمك : ورويت بلفظ (1)
للشيخ حممد ( شجرة طوىب) ،241ص 15حلبيب اهلل اخلوئي ج( لرباعة يف شرح هنج البالغةمنهاج ا)، 98ص

للشيخ حممد تقي ( قاموس الرجال) ،81أليب نصر البخاري ص( سر السلسلة العلوية) ،321ص 2احلائري ج
للسيد ( قادتنا كيف نعرفهم) ،457ص 1للسيد حمسن األمني ج( أعيان الشيعة)، 245ص 9التسرتي ج

 .وغريها العديد من املصادر... 522ص 1د هادي امليالين جحمم
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ة من املاء وتعقيبها بثانية وثالثة واستساغتها، لكن حاشا اوار الظمأ، وكان هذه الغرف

واملرتعرع يف حجر أّم البنني،  املؤمنني ربيب أمري ملثل أبي الفضل العباس

أن ينزل إىل ما تتطلّبه طبيعته اجلسدية، ويسف إىل مستوى غرائزه اجلسمية، وقد 

أجواء املعنويات الروحية،  ّمه كيف حيلّق يف مساء الفضيلة، ويعلو يفأتعلّم من أبيه و

وكيف يكبح مجاح نفسه، ويغلب فورة هواه، ولذلك عندما قّرب املاء من فمه 

صّب املاء على املاء، ومأل القربة ماءاً وخرج  وتذكّر عطش أخيه اإلمام احلسني

 :و اخليام وهو خياطب نفسه ويقولمن العلقمي مّتجهاً حن

 ينننننا نفننننننس مننننننن بعنننننند الحسننننننين هننننننوني
 

  كنننننننننننننننتل ان تكننننننننننننننونيوبعننننننننننننننده ال 
 

 هنننننننننننننننننذا الحسنننننننننننننننننين وارد المننننننننننننننننننون
 

 وتشنننننننننننننننننننربين بنننننننننننننننننننارد المعنننننننننننننننننننين 
 

 تنننننننننننننال منننننننننننننا هنننننننننننننذا فعنننننننننننننال دينننننننننننننني
 

 وال فعننننننننننننننننال صنننننننننننننننناد  اليقننننننننننننننننين 
 

 جفاف العلقمي واندثاره -

نعم، لقد شهد العلقمي هذه البطوالت الروحية واجلسمية من أبي الفضل 

أبي الفضل  جب بصاحبها األبي، وراعيها الويفوأعجب بها، كما أع العباس

، وراح يهتّز له سروراً، وميوج به مرحاً، ويتبخرت اعتزازاً وافتخاراً، العباس

لكّنه ملّا شهد مصرع هذا الشهم النفل، واغتيال هذا الطاهر املبارك، على مقربة من 

شواطئه وسواحله، وضفافه وحافّته، وهو ضامئ عطشان، وذلك على أيدي 

صيب خبيبة أمل كبري، وفجع مبن كان قد اعتّز به أ، الغدرة الفجرة، واخلونة الكفرة

وال يعرف كيف يتصّرف يف رّد فعل منه  ،وافتخر، وبقي متحّيراً ال يدري ما يفعل

والظروف القاسية اليّت جرت على  ،على هذه االمور الصعبة الّيت وقعت جبواره

 :ئالًوخاطبه قا مرأى منه ومسمع؟ حّتى إذا وقف على ضفافه اإلمام الصادق

 منك؟ جدّي حرم وقد - علقمي يا - جتري اآلن إلى . يوبرواية معال 

عند رجوعه من الشام وخاطبه  لسبطني أّنه وقف عليه اإلمام زين العابدينا
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 . وجتري؟  اهلل عن أبي عبد  -يا علقمي  -منعت ماءك  : بقوله

و خماطبة اإلمام أ إلمام الصادقافاستحيى العلقمي من ذلك وعرف من خماطبة 

واملنظر املفجع الّذي رآه،  ،له كيف يتعامل مع الواقع املّر الّذي شهده السّجاد

وجّف املاء، وصار العلقمي بعد ذلك أثراً تارخيياً مسطوراً يف كتب  ،فغار من حينه

ينسب يف بطولته  ومدّوناً يف ذاكرة األّيام، حيث صار العباس ،التاريخ

ولنعم ما قيل يف هذا  .ويعرف من بعد ذلك ببطل العلقمي ،هروشجاعته إىل هذا الن

 :املعنى

 ينننننننننا منننننننننن إذا ذكنننننننننرت لدينننننننننه كنننننننننربل
 

 لطنننننم الخننننندود ودمعنننننه قننننند أهمنننننل 
 

 مهمننننننا تمنننننننرَّ علننننننى الفنننننننرات فقنننننننل اال
 

 بعنننننداً لشنننننطك ينننننا فنننننرات فمنننننرَّ ال 
 

 تحلو فإنك ال هنّي وال مريّ 

 أيننننننننذاد نسننننننننل الطنننننننناهرين أبنننننننناً وجنننننننند
 

 ح لمنننننن وردعننننن ورد منننناء قننننند أبنننني 
 

 لنننو كننننت ينننا مننناء الفنننرات منننن الشنننهد
 

 أيسننو  لنني منننك الننورود وعنننك قنند 
 

 صّد اإلمام سليل ساقي الكوثر

حنن مل يثبت لدينا جفاف نهر العقمي بل املشهور بأنه ال يزال  :مةمالحظة مه* 

 .فيه توقف فما أفاده الشيخ الكلباسي وحييط بقرب املوىل العباس جارياً
 

 كبش الكتيبة في أّنه :سعاللقب التا

 عبنننننننننننناس كننننننننننننبش كتيبتنننننننننننني وكنننننننننننننانتي
 

 وسنننننرّي قنننننومي بنننننل أعنننننّز حصنننننوني 
 

 :زري يف رثائه للعباسوقال األ

 اليننننننننوم بننننننننانا عننننننننن الكتائننننننننب كبشننننننننها
 

 الينننننننوم فنننننننّل عنننننننن البننننننننود نظامهنننننننا 
 

 ،الكبش يطلق على البطل الشجاع الّذي يعجز عن مقاومته األبطال والشجعان

قّوة القلب، ورباطة اجلأش، فقد روي أّن كسرى أنو  :علماً بأّن الشجاعة هي
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. إّنها قّوة القلب: عن الشجاعة ما هي؟ فأجاب«  بوذرمجهر »شريوان سأل احلكيم 

إّن قّوة اليد فرع على قّوة : إّنها قّوة اليد؟ فأجاب: مل التقول: فقال له كسرى

 .القلب

ملكاً، ويطلق أيضاً على  كما يطلق الكبش أيضاً على مقّدم اجليش أمرياً كان أو

 .سّيد القوم وقائدهم، والكتيبة يعين اجليش

إّن الكبش ال يطلق يف احلرب على أحد إالّ على من تكاملت فيه : ويف العرف

معاني البطولة، واجتمعت فيه خصال الرجولة والفروسية، ولذلك مل يطلقوا هذا 

مالك : على األشرت إالّ اللقب يف اإلسالم على أحد قبل أبي الفضل العباس

حيث كانوا يطلقون عليه  بن احلارث النخعي، صاحب اإلمام أمرياملؤمنني

 .كبش العراق، وقد عرف به: لقب

 كبش الكتيبة وسام عظيم -

كبش الكتيبة، : هو الّذي فاز بهذا اللقب الكبري الفضل العباس ثّم إّن أبا

شهدوا معه يف يوم وأهل بيته الّذين است من بني أصحاب اإلمام احلسني

ومنحه إّياه تقديراً له على  خوه اإلمام احلسنيأعاشوراء، ولقد ومسه به 

شجاعته وبطولته، وتبجيالً إّياه على شهامته ومراجله، فلقد كان ظهراً لإلمام 

على أعدائه، وأمناً ألطفاله ونسائه، ورعباً يف قلوب مناوئيه  احلسني

ابن سعد كانوا يهابونه مهابة الكلب األجرب من واجملتمعني على قتاله، فإّن جيش 

 .األسد الغاضب، وخيافون منه خوف الثعلب اجلبان من الليث الغضبان

وما قصة عرض األمان عليه، الّذي جاء به الشمر من عند ابن زياد، ولعبة 

إغرائه باملال، وعرض إمارة جيش ابن زياد عليه، إالّ خوفاً من سيفه وصارمه، 

والته وسطواته، وختلّصاً من شّدته وبأسه، فلقد كانوا عرفوه من وذعراً من َص

 ة وشهامة، وصالبة وبسالة، فكانواوهابوه منها، ِلما أبدى فيها من شجاع ،صفّني
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 :ال ينامون وال يهدأون خوفاً من قوة ساعده، وفتك صمصامه، حّتى قيل فيه

 قسننننننننننماً بصننننننننننارمه الصننننننننننقيل وإنّنننننننننننني
 

 قسنننمفننني غينننر صننناعقة السنننما ال أ 
 

 لننننننوال القضننننننا لمحننننننا الوجننننننود بسننننننيفه
 

 وال يقضننننننني منننننننا يشننننننناء ويحكنننننننم 
 

 مصرع كبش الكتيبة -

واستشهد صابراً مظلوماً، اشتّد احلال  الفضل العباس ولذلك ملّا صرع أبو

اآلن  :، وقال حني وقف على مصرعه معّبراً عن ذلكعلى اإلمام احلسني
: ، وأّما حال املعسكرين( ) عدوّي بي وشمت حيلتي، وقلّت ظهري نكسرأ

من نساء وأطفال، ومعسكر ابن سعد من خّيالة  معسكر اإلمام احلسني

 :زري فيهمفقد أصبح كما قال األ ورّجالة،

 الينننننننوم نامنننننننت أعنننننننين  بنننننننك لنننننننم تننننننننم
 

 وتسنننننننهَّدت ا نننننننرى فعنننننننّز منامهننننننننا 
 

إّن أعني األعداء الّيت كانت قد بقيت ساهرة خوفاً من سيف أبي الفضل : يعين

وصارمه، وذعراً من صولته وسطوته، قد أمنت بعد مصرعه، ونامت  لعباسا

واألطفال والنساء، الّذين كانوا يعتّزون  هانئة بعد مقتله، بينما حرم رسول اهلل

، ويفتخرون بأّنه يف معسكرهم، وينامون آمنني ألّن عيين بوجود أبي الفضل

مئّنني ألّن قلب أبي ساهرة يف محايتهم، ويرقدون مط أبي الفضل العباس

يقظان حلراستهم، أصبحوا بعد قتله خائفني، وعلى أثر  الفضل العباس

مصرعه َوجلْين، قد تسّهدت عيونهم، وقلقت قلوبهم، فعّز منامهم، وسهرت 

جفونهم، واستسلموا لألسر والسيب، وتوقّعوا السلب والنهب، وقد وقع كّل ذلك 

 .عباسبعد استشهاد كبش الكتيبة أبي الفضل ال

 ي كبش كتيبتكإن -

 إىل مصرع إّنه ملّا أقبل اإلمام احلسني: ثّم إّنه جاء يف بعض كتب املقاتل
 

                                                 

 .74سبق خترجيه ص (1)
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ورآه بتلك احلالة، وقال فيه ما يقوله األخ الشفيق يف  أخيه أبي الفضل العباس

 وما :العباس له فقال فراق أخيه العزيز، أراد أن حيمله بعدها إىل املخّيم،
 العباس فقال اخمليم، إلى أحملك أن ريدأ :فقال أخي؟ يا تفعل أن تريد
: الله رسول جدّك بحقّ سألتك فقال .هذا مكاني في تركتني ملّا 
: الفضل أبو فقال الفضل؟ أبا يا أخي يا وملاذا: من مستح إنّي 

 رآني فإذا كتيبتك، كبش إنّي ثمّ به، آتِها ولم باملاء وعدتها فقد سكينة، ابنتك
 اإلمام أخوه له فقال إرادتهم، ووهنت عزمهم، قلّ فلربّما مقتوالً، بكأصحا

 عن جزيت :الطيّب وشعوره اجلميل، موقفه على يشكره وهو احلسني

 . ( ) خيراً أخيك
يف  فلقد نصر أخاه اإلمام احلسني الفضل العباس وهكذا كان أبو

كالمه املذكور آنفاً إن و ،حياته، ومل يقّصر عن نصرته حّتى بعد مصرعه واستشهاده

وعظيم اخالصه وتأّدبه مع أخيه وسّيده  ،دّل على شيء، فإّنه يدّل على كبري وفائه

كما أّنه يدّل على مهارته بفنون احلرب،  ،وأهل بيته أبي عبداهلل احلسني

قد نال جبدارة  ممّا يدّل كّل ذلك على أّنه ،وخربته بتعاليم القتال واجملابهة

 .كبش كتيبة اإلمام احلسني: تيبة، أوكبش الك: وسام

لقد ذكر  :قبل األصحاب حول شهادة املوىل العباس مالحظة هامة* 

بأن ( مقتل أبي خمنف) ـملصادر التارخيية كاالعالمة الكلباسي معتمداً على بعض 

ستشهد قبل األصحاب وهذا فيه توقف اقد  سيدنا املعظم املوىل أبا الفضل

لفضل يفرض بأن يكون آخر اجلند قتاالً ألنه اش الكتيبة أبا وإشكال من حيث إن كب

فمن  واحلامي للعيال والزائد عن اإلمام ،املخطط للقتال واملنظم لطرقه وفنونه

                                                 

 .569العلوم ص احلديث يف معهد باقر للجنة( احلسني اإلمام كلمات موسوعة) كتاب راجع (1)
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البعيد أن يرتك كل هذه املهام ألجل أن ال يراه األصحاب مقتوالً فيقل عزمهم مع أن 

ي حتى ولو مل يشاهدوا قلة العزم حتصل مبجرد علمهم بشهادته على شط العلقم

باإلضافة إىل أن رواية إبن طاووس أضبط وأشهر ... مامهمأهيكله املقدس مطروحاً 

وهي أن شهادته كانت بعد األصحاب بل كانت قبل شهادة الطفل الرضيع أي كانت 

 .شهادته املقدسة آخر الشهادات من البالغني من أهل البيت
 

 حامل الظغينة في أّنه: اللقب العاشر

 حنننننننننامي الظعيننننننننننة أينننننننننن مننننننننننه ربيعنننننننننة
 

 أم أينننننننن منننننننن علينننننننا أبينننننننه مكننننننندم 
 

 فنننننننني كتفننننننننه اليسننننننننرى السننننننننقاء يقلّننننننننه
 

 وبكّفنننننه اليمننننننى الحسنننننام المخنننننذم 
 

 مثنننننننننننننل السنننننننننننننحابة للفنننننننننننننواطم ريّنننننننننننننه
 

 فينننرجم ويصنننيب حاصنننبه العننندوّ  
 

ظعائن وظعْن، وأبوالفضل : الظعينة هي املرأة يف اهلودج، ومجع الظعينة هو

الظعينة، وحامي الظعن، وحامي ظعينة كربالء، وحامي هو حامي  العباس

، بل حامي ظعن الرسالة والنبوة، كما كان أخوه اإلمام ظعينة اإلمام احلسني

حامي الشريعة وأحكامها، وحافظ الكتاب وحدوده، ومن  أبو عبداهلل احلسني

محاية الظعن وكفالة الظعينة، فكان اإلمام : أحكام الشريعة، وحدود الكتاب

هو حافظ أساس هذا احلكم  كباقي األئّمة من أهل البيت احلسني

هلذه  الفضل العباس وقد وكّل أبا ،اإلسالمي اإلنساني، وحامي أصله وفرعه

 الفضل العباس حّتى يقوم أبو ،نعنّية واإلسالمّية وهي محاية الظاملهّمة اإلنسا

الّذين اصطحبهم  ،وحرميه حبماية موكب النساء واألطفال ذراري رسول اهلل

وأّداها أمجل أداء، حّتى عرف منها  ،معه يف سفره إىل العراق، فقام بها أحسن قيام

 .حامي الظعينة: بهذا اللقب الكريم، ووسم بهذا الوسام العظيم

 نسانوالكرامة النفسّية واإلجتماعّية، حتّث اإل ،إّن الغرية اإلسالمّية واإلنسانّية
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وحتّضه على توفري األمن واألمان هلم، وتدعوه إىل  إىل محاية نسائه وأطفاله،

حياطتهم ورعايتهم، وذلك يف كّل مكان وزمان، يف السفر واحلضر، ويف احلّل 

والرتحال، ويف النزول والركوب، ومن أوىل برعاية هذا اخللق النبيل من مؤّسس 

الّرسول  األخالق ومهّذبه، ومعلّم اإلنسانّية ومزكّيها، ومبلّغ اإلسالم وحاميه،

إذا أرادوا بنسائهم  ، ولذلك كانواواألئّمة من أهل بيته الكريم

وأطفاهلم السفر، أركبوهم يف هوادج مغطّاة بأغطية، ومسّدلة بستور، حّتى يأمنوا 

حني  من نظر األجانب، وحيفظوا من احلّر والربد، وكذلك فعل اإلمام احلسني

مّتجهاً حنو مكة املكرمة ومنها  هللخرج بنسائه وأطفاله من مدينة جّده رسول ا

، الفضل العباس إىل العراق، وأوكل بذلك أخاه األغر، وعضيده الويف، أبا

وكان موكب النساء على أثر ذلك قرير العني، هادىء البال، مطمئّن النفس 

 ويف محايته أبوالفضل العباس والقلب، إذ على رأسه سّيده اإلمام احلسني

  هاشموسائر أبطال بين . 

 مع ربيعة بن مكدم -

ويف البيت األّول الّذي جعلناه مطلع هذه اخلّصيصة، يقول ناظمها السّيد جعفر 

 الفضل العباس لقد نال أبو: الفضل العباس احللّي وهو خياطب أبا

وبكّل جدارة لقب حامي الظعينة، وتفّوق يف تضحيته من أجل ظعائن الرسالة 

كربيعة بن مكدم : ن ضرب به املثل يف هذا اجملالواإلمامة على مجيع أقرانه ممّ

الكناني، وكان ربيعة واحداً من بين فراس بن غنم، حيث عرف حبامي الظعن حّياً 

ومّيتاً، وأثنى عليه الشعراء، وتغّنوا مبوقفه الشجاع فخراً واعتزازاً، وترّنموا بكبري 

من قّصته على ما شهامته، وشّدت غريته على ظعنه، يف كّل موطن وموقف، وكان 

إّن نبيشة بن حبيب السلمي خرج غازياً، : حكي من جممع األمثال عن أبي عبيدة

 ،فمانعه ربيعة بن مكدم يف فوارس فلقي ظعناً من كنانة بالكديد، فأراد أن حيتويها،
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 :ّمه وقالأيف عضده، فأتى ربيعة وكان غالماً له ذؤابة، فشدَّ نبيشة فطعنه 

 امَّ سنننننننننننّيار شنننننننننننّدي عالانننننننننننيَّ العصنننننننننننبا 
 

 فقنننننننننند رزئننننننننننت فارسنننننننننناً كالنننننننننندينار 
 

 :ّمه قائلةأفأجابته 

 إنّنننننننننننننا بنننننننننننننني ربيعنننننننننننننة بنننننننننننننن مالنننننننننننننك
 

 ننننننننننننننزراء فننننننننننننني  يارننننننننننننننا كنننننننننننننذلك 
 

 هالك بين مقتول وبين ما
ثّم ضّمدت له جراحه وعصبته، فلّما أراد أن يذهب إىل القوم استسقاها ماءاً 

، فرجع وكّر على القوم إذهب فقاتل القوم، فإّن املاء ال يفوتك: ّمهأفقالت له 

إّني مّيٌت من هذه الطعنة، ولكن : فكشفهم، ورجع إىل الظعن وقال هلّن

سأمحيكّن مّيتاً كما محيتكّن حّياً، وذلك بأن أقف بفرسي على العقبة وأّتكىء على 

رحمي، فإذا فاضت نفسي كان الرمح عمادي، فالنجاء النجاء، فإّني أرّد بعملى هذا 

ن النهار، فقطعت الظعن العقبة، ووقف هو بإزاء القوم على وجوه القوم ساعة م

فرسه مّتكأً على رحمه، ونزف منه الدم إىل أن فاضت روحه ومات وهو يتمّنى أن 

يأتي إليه من حيمله إىل أهله وجيعله بينهم، لكن خاب أمله ومات وهو معتمد على 

ّما طال وقوفه يف مكانه رحمه كأّنه حّي، والقوم بإزائه حيجمون عن اإلقدام عليه، فل

ورأوه ال يزول عنه رموا فرسه، فقمص الفرس وسقط ربيعة لوجهه على األرض، 

فعلموا أّنه مّيت، فتوّجه القوم عندها يف طلب الظعن، فلم يلحقوهّن، ومن هذه 

 .أّنه مل يعرف قتيل محى الظعائن مثل ربيعة بن مكدم: القّصة اشتهر

 لعباسابني ربيعة و -

إّن ربيعة لو كان حّياً  ؟ربيعة بن مكدم من أبي الفضل العباس ولكن أين

والندهش من شّدة غريته، وعظيم حيطته  ،الفتخر بغرية العباس على ظعائنه

إّن ربيعة ملّا طعن راح يلتجىء إىل اّمه كي تضّمد جرحه وتعّصبه،  ،ورعايته لظعائنه

ملّا قطعوا ميينه أخذ يرجتز  بينما العباس .ّمه بتشجعيه وبعث احلمّية فيهأفتقوم 
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ويقول ما يبعث الغرية يف نفس كّل سامع، واحلمّية يف قلب كّل إنسان حّر، إّنه كان 

الّذين علّماني محاية الظعن، والغرية على األهل  -ميناي لديين وإلمامي : يقول

 .الفداء والوقاء -والعيال، وخاّصة على مثل ربيبات الرسالة واإلمامة 

بيعة بن مكدم يطلب املاء من اّمه لريّوي به عطشه، فتصرفه اّمه عن نعم، إّن ر

شرب املاء وتوقفه على أّن محاية الظعن أهّم من انشغالك بشرب املاء وهّن 

يدخل العلقمي فاحتاً للماء،  الفضل العباس معّرضات للخطر، بينما أبو

، بال أّي مانع وال ويدني املاء من فمه، ويقّربه إىل فيه ،ويقتحمه مستولياً عليه

ودون أّي انشغال به أو تثّبط له على األمر األهّم، الّذي هو محاية ظعائن  ،رادع

مع أّن املاء يف متناوله ورحابه، والشرب جائزاً له  فإّنه ،الرسالة واإلمامة

 أعرض عن شرب املاء مواساة ألخيه وسّيده اإلمام احلسني ،ومباحاً عليه

 ،الية، وصرف نفسه عن اإللتذاذ بشرب املاء مع شّدة عطشهولظعائن النبّوة والو

 .وعظيم ظمئه، ليشتغل باألهّم من ذلك أال وهو محاية الظعن والسقاية هلّن

ويّتكىء على رحمه، حّتى إذا نزف دمه ومات  ،إّن ربيعة يقف بفرسه على العقبة

ن ساعة من إّنه أراد بذلك رّد وجوه القوم عن الظعائ ،يبقى معتمداً على رحمه

فعل  ،النهار، ثّم ملّا رموا فرسه وقمص الفرس سقط على وجهه إىل األرض مّيتاً

 ،ربيعة كّل ذلك ولكّنه كان يتمّنى عند سقوطه أن يأتي إليه من حيمله إىل أهله

ملّا  الفضل العباس بينما أبو ،سرته، وينقذه من غربته ووحدتهأوجيعله بني 

وأراد  ،كالصقر املنقّض أخوه اإلمام احلسنيسقط من على ظهر جواده، وأتاه 

ويقسمه حبّق جّده  ،ذلك الفضل العباس أن حيمله إىل املخّيم، يأبى عليه أبو

حّتى ال تندهش الظعائن بقتله، وال تنذعر  ،أن يدعه يف مكانه رسول اهلل

تجاسر ال يستسبع العدّو لفقده، وال ي وحّتى ،ربيبات الرسالة واإلمامة بنبأ استشهاده
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رب شهادته مبقدار ما بقي خ: على اقتحام املخّيم بعد موته، ولو ساعة من النهار، أي

 .خمفياً عليهّن وعليهم

 ومحاية الظعائن اإلمام احلسني -

كّل أقرانه يف هذه املكرمة النبيلة، وزاد  الفضل العباس وهكذا، فاق أبو

تها، حّياً ومّيتاً، حّتى صار هو عليهم مجيعاً يف التضحية من أجلها، والفداء يف محاي

 .حامي الظعينة: وحده اجلدير بهذ اللقب الكريم

هو اإلمام املنصوص عليه من عند اهلل تبارك وتعاىل،  نعم إّن اإلمام احلسني

واإلمام املنصوص عليه هو إمام يف كّل احملاسن واملكارم، ومنها مكرمة محاية 

السّباق حّتى يف هذه املكرمة، ويكفي هو  الظعن، ولذلك يكون اإلمام احلسني

 ّنهأبعد سقوطه من على ظهر جواده يف يوم عاشوراء، حيث  له دليالً موقفه

  بقي بعدها مّدة طريح األرض، وقد أعياه نزف الدم، والقوم يهابون الدنّو

منه، واإلقرتاب إليه، وقد اختلفوا بينهم يف حياته وموته، فمن قائل أّنه قد مات، 

اقصدوا : إّنه مل ميت وإّنما عمل هذا مكيدة، فقال مشر بن ذي اجلوشن: ائلومن ق

خمّيمه، فإن كان حّياً مل تدعه غريته اهلامشّية أن يسكت عنكم، فقصدوا اخليام 

النهوض إليهم فلْم  فتصارخت النسوة وعال أصواتهّن، فأراد اإلمام احلسني

إن لم يكن لكم دين، ! نويحكم يا شيعة آل أبي سفيا :يستطع، فنادى بهم
وكنتم ال تخافون املعاد، فكونوا أحراراً في دنياكم، وارجعوا إلى أحسابكم إذ 

 .كنتم أعراباً
قاتلكم أأنا الّذي : أقول: قال ما تقول يا ابن فاطمة؟: فناداه مشر وقال

وتقاتلوني، والنساء ليس عليهنّ جناح، فامنعوا عتاتكم عن التعرّض 
 .حلرمي ما دمت حيّاً

 إليكم عن حرم الرجل، فاقصدوه يف :ثّم صاح بالقوم ،لك هذا: فقال مشر
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 . ( ) نفسه، فلعمري هلو كفو كريم، فقصده القوم وعطفوا عليه

 :ى أشار الشاعر احلسيين حيث يقولوإىل هذا املعن

 قنننال اقصننندوني بنفسننني واتركنننوا حرمننني
 

 قد حنان حينني وقند الحنت لوائحنه 
 

 هو مؤّسس هذه املكارم واملضّحي من أجلها، وأبوإذن  فاإلمام احلسني

وفاز  هو خري من اقتدى بأخيه وإمامه، اإلمام احلسني الفضل العباس

حامي الظعينة، وحامي الظعن، وحامي ظعينة : السبق يف هذه املكرمة، ونال وسام

 .جبدارة اإلمام احلسني
 

 المعروف بَسْبع القنطرة في أّنه :اللقب احلادي عشر

يقال لألسد ولكّل حيوان مقدام فّتاك، ويطلق على الرجل الشجاع  :لسَّْبعا

 .البالغ يف الشجاعة واإلقدام

 .يقال للجسر ولكّل ما يبنى على املاء من أنهار وجداول للعبور: والقنطرة

الرجل الشجاع الّذي محى اجلسر من عبور األعداء  :يعين: « سبع القنطرة »و

 . وسّجل عليه مواقف بطولّية مشرفة ،ارة احلراسة للجسرعليه، وأثبت من نفسه جد

 ؟بهذه اخلّصيصة كيف عرف

قد  -على ما روي  -  بسبع القنطرة، ألّنه لعباساالفضل  وإّنما عرف أبو

 -ن بغداد بأربعة فراسخ م يبعد والنهروان بلد -لنهروان اأبدى من نفسه يف حرب 
                                                 

، 293للشيخ عبد اهلل البحراين ص( العوامل) ،51ص 45للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار) راجع كتاب (1)
، 71للسيد ابن طاووس ص( اللهوف يف قتلى الطفوف) ،185للسيد حمسن األمني ص( ج األشجانلواع)
للشيخ حممد ( أبصار العني يف أنصار احلسني) ،337ألمحد حسني يعقوب ص( الثورة واملأساة.. كربالء)

ق األخال)، 247للسيد شرف الدين ص( اجملالس الفاخرة يف مصائب العرتة الطاهرة) ،37السماوي ص
 .وغريها العديد من املصادر... 224جلعفر البيايت ص( احلسينية
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 لّذي كان قد أوكله أبوه أمرياملؤمننيجدارة عالية يف حراسة القطنرة واجلسر، ا

مع جمموعة من الفرسان حبفظه يوم النهروان من اخلوارج، وسّجل عليه مواقف 

شجاعة، وبطوالت هامشية ومشّرفة، فإّنه مل يدع بشجاعته وبسالته جيش اخلوراج 

أن يعربوا من عليه، وال أن جيتازوه إىل حيث يريدون، بل صمد أمامهم بسيفه 

ولذلك ملا دخل وقت الصالة  عّما كانوا ينوونه بعزمه وبأسه، وصّدهموصارمه، 

يتوّضأ  ماءاً يتوّضأ به، أقبل فارس واإلمام املؤمنني وطلب اإلمام أمري

اخلوارج وإّنهم عربوا القنطرة : املؤمنني لقد عرب القوم، ويقصد بهم يا أمري: وقال

  .مع جمموعة من الفرسان باسابنه الع املؤمنني الّيت أوكل بها اإلمام أمري

إليه رأسه، ومل يلتفت إليه، وذلك وثوقاً منه  املؤمنني فلم يرفع اإلمام أمري

الّذي أوكله حبفظ القنطرة من سيطرة ، بشجاعة ولده املقدام أبي الفضل العباس

 .األعداء، وأمره حبراستها من عبورهم عليها وجتاوزهم عنها

عن اهلل يف شأن اخلوارج، وما يؤول  رسول اهلل هذا مضافاً إىل ما أخربه به

على جزئّيات قضّيتهم، وكيفّية مقاتلتهم له،  إليه أمرهم وفتنتهم، وما أطلعه

 .ومواقع نزوهلم وركوبهم، وسوء عواقبهم ومصارعهم

 إنّهم :ذلك الفارس بقوله املؤمنني على أثر ذلك كلّه أجاب اإلمام أمري
وال يفلت منهم إالّ دون العشرة، وال يقتل منكم إالّ ما عبروا، وال يعبرونه، 

 .( ) والله ما كذبت وال كذبت: يؤكّد ذلك دون العشرة، ثمّ قال
لذلك الفارس، وكان هنالك  املؤمنني فتعّجب الّناس من كالم اإلمام أمري

فال أحتاج بعده إىل : إن صّح ما قال: مع اإلمام رجل وهو يف شكّ من أمره، فقال

                                                 

للعالمة اجمللسي ( حبار األنوار)، 227ص 1لقطب الدين الراوندي ج( اخلرائج واجلرائح) راجع كتاب (1)
مفتاح السعادة يف شرح هنج )، 352ص 2للشيخ حممد مهدي احلائري ج( شجرة طوىب)، 385ص 33ج

 .277ص 7تقوي القايين اخلراساين جحملمد تقي ال( البالغة
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القوم على ما ! املؤمنني يا أمري: ل غريه، فبينماهم كذلك إذ أقبل فارس فقالدلي

 . ذكرت، مل يعربوا القنطرة

 مع خوارج نهروان -

صلّى بالّناس صالة الظهر، وأمرهم باملسري  املؤمنني ثّم إّن اإلمام أمري

 -عليهم بأصحابه محلة رجل واحد  إليهم وهم دون القنطرة، ثّم محل
احلّجة عليهم واستتابهم ممّا جنوه من قتل عبداهلل بن خّباب،  أن أمّت بعدوذلك 

وبقر بطن زوجته وإخراج طفلها وقتله، فرجع منهم مثانية آالف، وبقي أربعة آالف 

عليهم، واختلطوا، فلم  فحمل -لنقتلّنك كما قتلناه : مل يتوبوا، وقالوا له

 .منهم إالّ تسعة أنفسيكن إالّ ساعة حّتى قتلوا بأمجعهم، ومل يفلت 

 .فرجالن هربا إىل خراسان وإىل أرض سجستان وبهما نسلهما

 .السن: ورجالن صارا إىل بالد اجلزيرة إىل موضع يسّمى

 .ورجالن صارا إىل بالد عّمان وفيها نسلهما إىل اآلن

 .ورجالن صارا إىل بالد اليمن

دالّرمحن بن ملجم عب :ورجل آخر هرب إىل الرّب ثّم بعد ذلك دخل الكوفة وهو

 .املرادي

 .إالّ تسعة كما أّنه مل يقتل من أصحاب اإلمام أمرياملؤمنني

 .متاماً، من دون زيادة وال نقصان فكان كما أخرب به أمرياملؤمنني
 

 الضيغمالمعروف ب في أّنه :اللقب الثاني عشر

 زال وصننننننّرحتنحتّننننننى إذا اشننننننتبك الننننننن
 

 صنننننيد الّرجنننننال بمنننننا تجنننننّن وتكنننننتم 
 

 ميّنننننننةأالعنننننننذاب علنننننننى جينننننننو  وقنننننننا 
 

 منننن باسننننل هننننو فنننني الوقننننائا معلننننم 
 

 منننننننننننننا راعهنننننننننننننم إالّ تقّحنننننننننننننم ضنننننننننننننيغم
 

 غينننننننننران يعجنننننننننم لفظنننننننننه ويدمننننننننندم 
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الضيغم هو األسد، ويقال للرجل الشجاع البالغ يف الشهامة والشجاعة، 

عرف بني الناس بالضيغم لكبري  الفضل العباس والبطولة واإلقدام، وأبو

وشّدة بأسه، وخفّة ساعده، فقد كان إذا قابله العدّو  شهامته، وعظيم شجاعته،

وواجهه، ضربه بضربة قاضية تأتي على حياته، ولكن من سرعة الضربة، وخفّة 

الساعد، وحّدة السيف، وقّوة القبضة، كان ال يلتفت املضروب إىل ما جرى عليه، 

لينجو بنفسه، كان قد ضرب رقبته، بقي رأسه ثابتاً على جّثته، فإذا فّر  فلو أّنه

وحتّرك، سبقه الّرأس متقّدماً على اجلّثة، وسقط ومات، وقد وصف السّيد جعفر 

 :يف قصيدته حيث يقول احللّي هذا املعنى من شجاعة أبي الفضل العباس

 منننننننننننا كنننننننننننّر ذو بنننننننننننأس لنننننننننننه متقنننننننننننّدماً 
 

 إالّ وفنننننننننننننننننّر ورأسنننننننننننننننننه المتقنننننننننننننننننّدم 
 

يه أمري املؤمنني كضربات أب ضربات املوىل العبد الصاحل :مةمهمالحظة * 

مقدمة ) بن أبي احلديد يفإعلّي صلى اهلل عليه وآله وتر ال ختيب أبداً وهو ما ذكره 

، وما شدة  الضربة بالصفة املتقدمة إال ألنها صادرة من عظم ( البالغة نهجشرح 

وهي من  القوة والشجاعة اليت قارنت ضربة أبيه وأخويه اإلمامني احلسنني

بها املعصومون وال تتعدى إىل غريهم من الناس، يرجى اخلصائص اليت يتصف 

 .التأمل

 وب اهلمدانيمع أبي أي -

عن  ، عن أبي روق اهلمداني، عن أبيه،لنصر بن مزاحم( صفّني) وجاء يف كتاب

محل يومئذ أبو أّيوب على صفوف أهل الشام، ثّم : عّم له يدعى بأبي أّيوب، قال

صفوف أهل العراق ثّم رجع، فاختلفا  رجع، فوافق رجالً صادراً قد محل على

فثبت رأسه على جسده كما هو، وكذب  ،بضربتني، فنفحه أبو أّيوب فأبان عنقه

وأرابهم أمره، حّتى إذا دخل يف صفوف أهل  ،الناس أن يكون أبو أّيوب قد ضربه

 ثبات من ألنا والله :املؤمنني فقال اإلمام أمري ،الشام وقع ميتاً وندر رأسه
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، ( ) الضارب وصف ينتهي إليها كان وإن لضربته منّي تعجّباً أشدّ رّجلال رأس

 :أنت كما قال القائل: وغدا أبو أّيوب إىل القتال، فقال له علي

 وعّلمننننننننننننننننننننننننا الضنننننننننننننننننننننننربا آباؤننننننننننننننننننننننننا
 

 وسنننننننننننو  نعّلمنننننننننننه أيضننننننننننناً بنيننننننننننننا 
 

 يف صّفني العباس سيدنا من مواقف -

قد  الفضل العباس أبا وغريه بأّن( الكربيت األمحر) ولقد جاء يف كتاب

يف حرب صفنّي، وأبدى من نفسه مواقف بطولية  املؤمنني اشرتك مع أبيه أمري

مشّرفة، أثبتت جدارته ملنازلة األبطال ومقارعة األقران، ولعلّه منها ومن أمثاهلا 

موقف : عرف عند الناس بالضيغم واشتهر لديهم به، ومن تلك املواقف الشجاعة

احة جيش معاوية عن املاء، فإّن معاوية كان قد سيطر على احتالل الفرات وإز

حّتى  املؤمنني الفرات ووكّل به آالف املقاتلني ليمنعوه عن معسكر اإلمام أمري

خطبة محاسّية على  ، عند ذلك ألقى اإلمامأضّر العطش جبيش اإلمام

 ول اهللأصحابه حّرضهم فيها على احتالل الفرات، ثّم انتدب هلذا األمر سبط رس

 اإلمام احلسني فحمل اإلمام احلسني  مع مجاعة من الفرسان وكان

حّتى احتلّوا الفرات وأزاحوا جيش معاوية  الفضل العباس يعضده أخوه أبو

عنه، وارتووا من املاء، ثّم إّنهم مل يقابلوا معاوية باملثل، وإّنما أباحوا املاء هلم، 

 .ومل مينعوهم عنه

 لصفَّنياني ب العباسسيدنا  -

خروجه مبارزاً  :يف صفني ومن تلك املواقف الشجاعة ألبي الفضل العباس

فانتدب له معاوية أبا  ،بني الصَّفَّني وعلى وجهه نقاب، فهابه الناس وخافوا منه

                                                 

مستدركات علم رجال ) ،218ص 11للشيخ حممد تقي التسرتي ج( قاموس الرجال) راجع كتاب (1)
 1للسيد حمسن األمني ج( أعيان الشيعة) ،332ص 8للشيخ علي النمازي الشاهرودي ج( احلديث

 .271البن مزاحم املنقري ص( وقعة صفني)، 489ص
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إّن أهل الشام : الشعثاء، فكرب على أبي الشعثاء ذلك وأنف من اخلروج إليه وقال

بي أن أخرج إليه، ولكن سوف أبعث إليه أحد  يعّدونين بألف فارس، فال يليق

أوالدي وكانوا سبعة، وكلّما خرج إليه واحد منهم قتله، حّتى أتى عليهم مجيعاً، 

: فغضب أبوالشعثاء غضباً شديداً، وامتأل على هذا الشاب غيضاً وحنقاً، وقال

ب منه محل ألخرجّن إليه وألثكلّن بقتله والديه، ثّم خرج يشتّد حنوه، حّتى إذا اقرت

بضربة قاضية، أتت عليه، وأحلقته بأوالده  الفضل العباس عليه، فابتدره أبو

 .السبعة

ومل جيرأ أحد منهم بعد ذلك على مقارعته  ،عندها خافه جيش معاوية وهابوه

 .وقتاله، وال على مبارزته ومنازلته، ممّا اضطّر للرجوع إىل وحدته ومقّره

فقد  املؤمنني من جهة جيش اإلمام أمريوأّما  ،هذا من جهة جيش معاوية

ولذلك  إىل معرفته والتطلّع عليه، وتلّهفوا ،تعّجبوا من شجاعة هذا الشاب وشهامته

وهو حيّبذه  املؤمنني أقبل إليه اإلمام أمري ،ما رجع هذا الشاب إىل مقّرهعند

ضل الف ثّم أزال النقاب عن وجهه، فإذا هو ولده قمر بين هاشم أبو ،ويستحسنه

 .العباس

ملعظم سيدنا أبي الفضل االتدبر يف اخلصائص القتالية للموىل  :مةمهمالحظة * 

بيه أمري أالعباس عليه أفضل الصالة والسالم يعطينا صورة كاملة عن خصائص 

فقد تقدم معنا سابقاً كيف أن ضرباته  ،من حيث الكيفية والصفات املؤمنني

لصنديد كبري من  بارزته وهو فتى صغرين مأرى كيف كانت وتراً كأبيه وهنا ن

ستهان قبله عمرو بن ود اكما  صناديد الكفر والقتال وإستهانته باملوىل املعظم

وقعة اخلندق  :فالحظوا الوقعتني ..العامري بأبيه إمام املتقني أمري املؤمنني

 فلن جتدوا ،ووقعة صفني وبطالهما العظيمني أمري املؤمنني وإبنه العبد الصاحل
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 ..!.فرقاً بينهما سوى أن هذا الشبل من ذاك األسد
 

 العبد الصالحالمعروف ب في أّنه: اللقب الثالث عشر

لعّل أمسى املنازل، وأرفع املقامات، وأرقى األومسة، وأكرب النياشني، ألبي 

الّذي ومسه به اإلمام «  العبد الصاحل »: هو وسام ونيشان الفضل العباس

ارته املعروفة الّيت نقلها عنه أبو محزة الثمالي، والّيت جاء وذلك يف زي الصادق

 وألمير ولرسوله، لله، املطيع الصالح، العبد أيها عليك السّالم : فيها

: العبد، مع كلمة: فإّن تركيب كلمة ( ) واحلسني واحلسن، املؤمنني،

 يف حّق أبي الفضل العباس الصاحل، والتعبري به عن اإلمام الصادق

باهلل، وشّدة عبودّيته له، وكبري  نبىء عن عظيم إميان أبي الفضل العباسي

إخالصه وتسليمه ألمر اهلل، ومجيل هديه وصالحه يف نفسه، إذ العبودّية هلل تعاىل 

هي يف نفسها منزلة املعصومني من األنبياء واألوصياء، وما مدح اهلل أنبياءه إالّ بأّنهم 

ء واألولياء إالّ بكونهم عباد اهلل، فإذا قرنت العبودّية هلل عباده، كما مْل يعتز األنبيا

 . زدادت نضارة ومجاالً، وعلّواً وارتفاعاًأبالصالح واهلدى، 

 ن يف القرآنوعباد اهلل الصاحل -

مبّشراً هلم من بني الناس كلّهم بوراثة «  عباده الصاحلني »قال تعاىل يف خصوص 

بورِ ِمنَۢ َولَ  : ل والقسط فيهااألرض، والتمكني منها، وإقامة العد َقۡد َكتَۡبَنا ِِف ٱلزذ
ٰلِحوَن  ۡرَض يَرِثَها ِعَبادَِي ٱلصذ

َ
نذ ٱأۡل

َ
نبَياءِ   ١٠٥َبۡعِد ٱَّّلِۡكرِ أ

َ
قال اإلمام أبو ، سوَرة األ

 .هم آل حمّمد صلوات اهلل عليهم: كما يف شرح اآليات الباهرة جعفر

َرَٰط ٱۡلمۡسَتقِيَم ٱۡهِدنَا   :ويف تفسري قوله تعاىل ۡنَعۡمَت  ِصَرَٰط  ٦ٱلّصِ
َ
ِيَن أ ٱَّلذ

إهدنا : أي: عن آبائه العسكري اإلمام قال ،سوَرة الَفاَِتَةِ  ٧..َعلَۡيِهمۡ 

                                                 

 . 51سبق  خترجية ص (1)
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أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك وطاعتك، وهم الّذين قال اهلل تعاىل  ينصراط الّذ

َ َوٱلرذسوَل فَأْوَلٰٓئِ  نَومَ  : فيهم ۡنَعَم ٱَّللذ يِطِع ٱَّللذ
َ
ِيَن أ َن  َۧعلَۡيِهم ّمَِن ٱنلذبِّيِ  َك َمَع ٱَّلذ

ٰلِِحنَي   يقنَِي َوٱلّشَهَدآءِ َوٱلصذ ّدِ ويف شرح ، سوَرة الّنَِساءِ   ٦٩ا وََحسَن أْوَلٰٓئَِك َرفِيق   َوٱلّصِ

فأخي : فأنا، وأّما الصّديقون: أّما النبّيون: أّنه قال اآليات الباهرة عن النيب

فابنيت فاطمة وأوالدها احلسن : فعّمي محزة، وأّما الصاحلون: وأّما الشهداء علي،

 .واحلسني

 استنتاج واستنباط -

هم آل  - كما عن اإلمام أبي جعفر -وىل فعباد اهلل الصاحلون يف اآلية األ

لعّمه أبي  حمّمد صلوات اهلل عليهم، وإذا كان كذلك، فإعطاء اإلمام الصادق

يف آل حمّمد صلوات  إدخاٌل له«  العبد الصاحل »: وسام الفضل العباس

حسب ما جاء يف تفسريها  -اهلل عليهم، كما أّن عباد اهلل الصاحلني يف اآلية الثانية 

اإلمامني : وأوالدها فاطمة الزهراء ابنة رسول اهلل: هم - عن النيب

 ل العباسالفض عّمه أبا ، ومنح اإلمام الصادقاهلمامني احلسن واحلسني

 حشر له« العبد الصاحل »: نيشان ، يف أوالد فاطمة الزهراء. 

 القريب من قّربته املوّدة؟: قال أّنه وليس ذلك بعجيب، أمل يْرو عن النيب

 إلماميه وسّيديه، سبطي رسول اهلل وَمْن أكرب موّدة من أبي الفضل العباس

 اإلمام احلسن واإلمام احلسني: ورحيانتيه؟ 

أّنها كانت تدعو  فاطمة الزهراء [ موالتنا املعظمة سيدة النساء ] ينقل عن أمل

 ابناً هلا، وتعّده يف زمرة أوالدها، وذلك تقديراً إلخالصه العباس

 وموّدته، وشكراً له على تضحيته وحسن بالئه؟

واخلري  ،والسداد بالصالح قّصة ذلك الزائر املعروف: وممّا يذكر شاهداً على ذلك

يف كّل يوم مّرتني أو ثالث مّرات،  الّذي كان يزور اإلمام احلسني ،لتقوىوا
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حبسب  -فإنه . إالّ مّرة واحدة يف كّل عشرة أّيام الفضل العباس وال يزور أبا

 فاطمة الّزهراء [ السيدة املعظمة]  رأى ذات ليلة يف املنام -نقل أحد العلماء الثقاة 

رضت عنه ومل تعبأ به، فتأّثر من ذلك وأحّس فتقّدم إليها وسلّم عليها، فأع

إّني أعرتف بالتقصري ولكن اريد يا : بالتقصري ِمْن نفسه، وأخذ يعتذر منها قائالً

إّن :سّيدتي أن تعّرفيين بتقصريي حّتى اجتنبه وال يتكّرر عندي، فقالت

يا إّني أزوره : تقصريك هو اإلقالل من زيارة ولدي، فأجاب وبكّل انشراح قائالً

سّيدتي يف كّل يوم أكثر من مّرة، وأحياناً تصل زيارتي إىل ثالث مّرات، ولست 

 صحيح إّنك تزور ولدي اإلمام احلسني: له ، فقالتتاركاً لزيارته

 .إالّ قليالً كذلك، ولكّنك ال تزور ولدي العباس

أّنه قال يف حّق  نعم، كان كّل ذلك وليس هو ببعيد، فقد تواتر عن النيّب

النهي عن تسمية  وتواتر عنه ( ) سلمان منّا أهل البيت : لمان الفارسيس

وإذا «  سلمان احملّمدي » :وأمر بأن يسّموه باسم«  سلمان الفارسي »: سلمان باسم

وشكراً له حسن فعاله وعظيم  ،كان مثل ذلك يف حّق سلمان تقديراً حملّبته ووالئه

بغريب مع عظيم بالء أبي الفضل  لعباسابالئه، فليس هو عن أبي الفضل 

ومجيل تضحيته من أجل  ،يوم عاشوراء، وكبري عنائه يف اهلل تعاىل العباس

 .سّيده وإمامه وأخيه اإلمام أبي عبداهلل احلسني

جمازاً وتنزيالً ال  إن كون سلمان من أهل البيت ؛أقول :متنبيه مه* 

فإنه منهم صلوات  الصاحلملعظم املوىل العبد احكماً وموضوعاً خبالف سيدنا 

مجعني حكماً وموضوعاً وحقيقةً واقعية وليس جمازاً أو تنزيالً باعتباره أاهلل عليهم 

ملؤمنني صلى اهلل عليه وآله الطاهرين من الناحيتني املادية واملعنوية فال اإبناً ألمري 

                                                 

 .هسبق خترجي (1)
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يبني يقاس به سلمان الفارسي وال أحد من النبيني إال رسول اهلل وأهل بيته الط

 .( ) بنفسي أنت :الذي نعته بقوله الطاهرين ألنه نفس اإلمام احلسني

 « العبد الصاحل »: ووسام اإلمام الكاظم -

ادخال له  ألبي الفضل العباس«  العبد الصاحل »: وممّا يدّل على أّن وسام

 ءيف آل حمّمد صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني، وحشر له يف أوالد فاطمة الزهرا

منح اهلل تعاىل اإلمام الكاظم موسى بن جعفر: ، هو -  الّذي هو من آل

، وهو أيضاً من أوالد فاطمة حمّمد صلوات اهلل عليهم بنّص رسول اهلل

كما يف تلك القصة «  العبد الصاحل »: وسام -من حيث النسب  الّزهراء

 أّن هارون العّباسي كان  :، وهي( األنوار) املعروفة، املنقولة يف املناقب عن كتاب
وأن  حياول بشّتى الوسائل والطرق أن ينال من شخصّية اإلمام موسى بن جعفر

،  خيدش مسعته، فكان يتذّرع بكّل احِلَيل واملكائد إللقاء التهمة على اإلمام
ويسعى يف اإلفرتاء عليه، حّتى يتمكّن من قتله واإلنتقام منه عالنية، وذات مّرة فكّر 

 م جارية له كانت ذات مجال ووضاءةأن ينفذ إىل اإلما :جديدة وهييف حيلة 

 .أّنها ختدمه يف الّسجن، ليتسّنى له أن يّتهمه عربها، ويفرتي عليه بواسطتها: بعنوان

قل   :وقال له رفض قبوهلا منه فلّما أْن جاء بها السّجان إىل اإلمام
نتم بَِهِديذتِكۡم َتۡفرَحوَن   :لهارون

َ
إنّه ال حاجة لي في هذه وال في   ٣٦بَۡل أ

 .( ) أمثالها
                                                 

 .سبق خترجيه (1)
للسيد ( مدينة املعاجز) ،415ص 3البن شهر آشوب ج( مناقب آل أيب طالب) راجع كتاب (2)

حملمد بن ( الرسائل الرجالية)، 238ص 48للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار) ،423ص 6هاشم البحراين ج
للسيد لطيف القزويين ( مات على قسمات التاريخرجال تركوا بص) ،186ص 2حممد ابراهيم الكلباسي ج

 .وغريها... 82ص 11للحاج حسني الشاكري ج( موسوعة املصطفى والعرتة)، 216ص
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: فلّما رجع السّجان إىل هارون وأخربه باخلرب استطار هارون غضباً وغيضاً وقال

ليس برضاك حبسناك، وال برضاك أخذناك، ثّم اترك اجلارية : رجع إليه وقل لهأ

 .عنده وانصرف

 لسجن عند اإلماملسّجان كّل ما أمره به هارون وترك اجلارية يف اافعل 
 .ورجع

وأنفذ اخلادم إليه، ليتجسس عن حاهلا، ويستعلم  ،عندها قام هارون من جملسه

ولكن ما راع اخلادم إالّ أن رأى اجلارية قد وقعت على األرض ساجدة  ،أخبارها

ال ترفع رأسها من سجدتها، وهي يف سجودها تكّرر تقديس رّبها وتنزيهه  ،لرّبها

، سبحانك سبحانك، فهرع اخلادم إىل هارون ورفع إليه قّدوس قّدوس :وتقول

 .خربها

فإّنه كان حياول  ،وهنا حيث رأى هارون عكس ما كان يتوقّعه من مكيدته هذه

 والتذّرع عربها إللصاق التهمة به واإلنتقام منه وقتله إلمامابها النيل من 

 ،بينما قد انقلبت مكيدته إىل منقبة لإلمام ومقامه ورفعة لشخصّيته، 
 وهو القذف بالسحر، ،عنة كّل زمانولذا تشّبث بكيل التهمة املتعارفة لدى فرا

 .سحرها واهلل موسى بن جعفر بسحره: فالتفت إىل من كان عنده وقال

 نقالبال وحتو -

تي بها وهي ترعد شاخصة ببصرها حنو أف ،َعلَيَّ باجلارية: ثّم قال هارون

 ؟ما شأنك: السماء، فانتهرها هارون قائالً

وهو قائم «  العبد الصاحل »شأني الشأن البديع، إّني كنت واقفة عند  :قالت

فلّما انصرف عن صالته التفّت إليه وهو يسّبح اهلل ويقّدسه  ،يصلّي ليله ونهاره

 ؟يا سّيدي هل لك حاجة أعطيكها: وقلت
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 .( ) وما حاجتي إليك؟ : فقال لي متسائالً

 .ئجكدخلت عليك حلواأإّني : قلت

 ( ) فما بال هؤالء؟  :فقال وقد أشار بيده إىل جانب من السجن

التفّت إىل جانب اإلشارة ونظرت فإذا روضة مزهرة غّناء، ال أبلغ آخرها : قالت

من أّوهلا بنظري، وال أّوهلا من آخرها، فيها جمالس مفروشة بالوشي والديباج، 

وال مثل لباسهم لباساً، وعليها وصفاء ووصايف، مل أر مثل وجوههم حسناً، 

عليهم احلرير األخضر واألكاليل، والدّر والياقوت، ويف أيديهم األباريق واملناديل، 

ومن كّل الطعام، فخررت ساجدة هلل تعاىل، خاشعة لعظمته مسلّمة ألمره، معرتفة 

مبا أنعم به على أوليائه، وما أحتفهم به من عظيم كرامته، وكنت يف حاليت هذه حّتى 

 .مين هذا اخلادم، فرأيت نفسي حيث كنتأقا

ثّم أخذ حياول  ،فغضب هارون عندما مسع ذلك منها وازداد عليها غيظاً وحنقاً

والتشويه للحقائق الّذي أبدته، والتغطية على السامعني، لذلك  ،التمويه ملا قالته

 يا خبيثة لعلّك سجدِت، فنمِت فرأيِت ما قصصتيه علينا يف :قال هلا وبكّل غلظة

وما ذلك إالّ أضغاث أحالم، فقالت وهي منبهرة مبا رأته من الواقع،  ،منامك

ال واهلل ما رأيت كّل ذلك إالّ قبل سجودي، وإّنما سجدت ملّا رأيت ما  :ومتأّثرة به

 .رأيت

أقبض إليك هذه اخلبيثة، : وقال ،عندها اغتاظ هارون من كالمها بشّدة

 .لكالمواحبسها حّتى ال يسمع أحد منها هذا ا

 لت اجلارية يف الصالة، وكانت إذافأقب ،فأخذت اجلارية وحبستها: قال اخلادم
 

                                                 

 .ذكرت هذه القصة يف مصادر عديدة راجع اهلوامش السابقة (1)
 .ذكرت هذه القصة يف مصادر عديدة راجع اهلوامش السابقة (2)
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 « العبد الصاحل »هكذا رأيت : سئلت عن قّصتها وقيل هلا يف ذلك أجاَبت قائلة

. 

 .« العبد الصاحل »: فسئلتها عن قوهلا: قال

ين اجلواري يا إّني ملّا عاينت من األمر ما عاينت، ورأيت ما رأيت، نادت: فقالت

فما : ثّم قال. حّتى ندخل عليه، فنحن له دونك«  العبد الصاحل »أبعدي عن : فالنة

 .بأّيام يسرية حّتى ماتت قبل اإلمام موسى بن جعفر كذلك زالت

وال يبعد أّن هارون أمر بدّس السّم إليها كما أمر بدّس السّم إىل اإلمام الكاظم 

 .موسى بن جعفر

 يف الصالة عباسالم على الالس -

موالتنا املعظمة ]  الّذي هو من أوالد فكما أّن اإلمام موسى بن جعفر: إذن

وهو من آل حمّمد صلوات اهلل عليهم، يدعى  فاطمة الزهراء [ الصّديقة الكربى

عندما دعاه  الفضل العباس فكذلك يكون أبو«  العبد الصاحل »: عند اهلل باسم

الفضل  ، وإذا كان كذلك مشل أبا« عبد الصاحلال »: باسم اإلمام الصادق

التحّية والّسالم املخصوص يف تسليم الصالة، حيث نقول يف التسليم  العباس

الّسالم عليك أّيها النيّب : بقولنا أي بعد التسليم على رسول اهلل: الثاني

قولنا الّسالم علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني، ف: ورمحة اهلل وبركاته، نقول بعدها

أيضاً، فكّل  ابا الفضل العباس -وبكل كفاءة  -هذا يف تسليم الصالة يشمل 

ويسلّم عليه يف صالته،  مصلٍّ مسلم هو يف الواقع يدعو ألبي الفضل العباس

وذلك يف كّل يوم مخس مّرات على األقّل، وهذا حظّ عظيم ال يناله إالّ من هو أهل 

 .له كأبي الفضل العباس

لصالة ال يراد منه عامة املؤمنني بل هو االعباد الصاحلون يف تسليم  :تنبيه هام* 

أي إن السالم ( لسالم عليناا) ألجل القرينة الصارفة وهي خاص باملعصومني
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علينا حنن املؤمنون غري السالم على العباد الصاحلني املخصوصني بالعصمة والطهارة 

يعصوا اهلل تعاىل طرفة عني  ين ملد الصاحلون هم الذافالعب... والقداسة والكرامة

عمه  طوال حياتهم ما يستلزم كونهم معصومني ألن ختصيص اإلمام الصادق

من املؤمنني الصاحلني  بهذا املصطلح ألجل متييزه عن غريه املوىل أبي الفضل

ظهار فضله بأنه من العباد املطهرين الذين ال يقاس بهم أحد كما قال أمري فهو أراد إ

 .( ) إنَّا أهل البيت ال يقاس بنا أحد من الناس : املؤمنني
 

 العابدالمعروف ب في أّنه: اللقب الرابع عشر

ثَرِ ٱلّسجودِ  : قال اهلل تعاىل
َ
 .حِ سوَرة الَفتۡ   ٢٩ ...ِسيَماهۡم ِِف وجوهِِهم ّمِۡن أ

 .( ) أفضل طبائع العقل العبادة  :وقال اإلمام الصادق

 بأّنه كان :العباس يف حّق أبي الفضل( ب األعمالثوا) وروى الصدوق يف

س ورأس أبي الفضل ووروى أيضاً خرب ورود الرؤ ،يبَصر بني عينيه أثر السجود

 صاحب أمري -لقاسم بن األصبغ بن نباتة اإىل الكوفة مسنداً عن  العباس

مام قدم علينا رجل من بين دارم ممّن شهد قتل اإل :أّنه قال -وحواريه  املؤمنني

وهو مسّود الوجه، وكان قبل ذلك رجالً مجيالً  ،وحضر وقعة كربالء احلسني

ما كدت أعرفك لتغّير لونك، فما هو السبب يف ذلك؟  :شديد البياض، فقلت له

لقد قتلت يف كربالء رجالً من أصحاب اإلمام احلسني أبيض  :بتلكّؤ وانفعال: فقال

                                                 

 .21سبق خترجية ص (1)
للشيخ ( األختصاص) ،218ص 11للمريزا حسني النوري الطربسي ج( مستدرك الوسائل) ابراجع كت (2)

 261ص 1ج( موسوعة العقائد اإلسالمية)و  117ص( العقل واجلهل يف الكتاب والسنة) ،244املفيد ص
للشيخ هادي ( موسوعة أحاديث أهل البيت) ،حملمد الريشهري 2154ص 3ج( ميزان احلكمة)و 

 .131ص 1للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار)، 235ص 7النجفي ج
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ن زياد يف الكوفة، وهو يعين من الّذي بني عينيه أثر السجود، وجئت برأسه إىل اب

الّذي كان بني عينيه من كثرة العبادة هلل تعاىل آثار  الفضل العباس أبا: قتله

لقد رأيته على فرس له وقد علّق الرأس بلبانها وهو : قال القاسم. العبادة والسجود

ه الفرس لو أّنه رفع الّرأس قليالً حّتى ال تصيب: يصيب ركبتها، فقلت عندها ألبي

أّنه ما نام ليلة : صيب به هو أشّد لقد حّدثين قائالًأيا بين ما : بيديها، فقال لي أبي

إالّ وأتاه يف منامه وأخذ بضبعه وقاده منطلقاً به إىل  منذ أن قتل العباس بن علي

فسمعْت امرأة بذلك الّذي قاله لي : قال القاسم. هّنم وقذف به فيها، حّتى يصبح

إّن الّرجل ما يدعنا ننام : رة لذلك الّرجل، فقالت مؤّيدة قول أبيأبي، وكانت جا

فقمت يف جمموعة من شباب احلي : شيئاً من الليل من صياحه وصراخه، قال القاسم

إّنه قد فضح نفسه، : وأتينا امرأة ذلك الّرجل وسئلناها عن أمر زوجها، فقالت

 . وأبدى سّره، وقد صّدقكم

 رلتحرحلرية واا: مسة العابد -

 سننننننمة العبينننننند مننننننن الخضننننننوع علننننننيهم
 

 ل إن ضنننننننننننننننننننننننّمتهم األسنننننننننننننننننننننننحار 
 

 فننننإذا ترّجلننننت الضننننحى شننننهدت لهننننم
 

 بننننننننننيض الصننننننننننوارم أنّهننننننننننم أحننننننننننرار 
 

 حلسنياهذان البيتان من قصيدة للسّيد حيدر احللّي يصف فيها اإلمام 

 .كما هو واضح الفضل العباس وأصحابه، ويف طليعة أصحابه هو أخوه أبو

والشهداء معه ويف  حلسنياني قصيدة أيضاً يف وصف اإلمام ونظم الدمستا

 :وقد جاء فيها مقّدمة الشهداء أبي الفضل العباس

 أال تنننننننننننرى أوليننننننننننناء ال كينننننننننننف قنالانننننننننننت  
 

 الكننرى فنني النندياجي منننهم المقاننل بطينن 
 

 يننننننندعون ربّهمنننننننوا فننننننني فنننننننّك عنقهمنننننننوا
 

 منننننننننننن رلّ  ذنبهمنننننننننننوا والننننننننننندما ينهمنننننننننننل 
 

نننننننف الجسنننننننوم ال يننننننندرى إذا ر   كعنننننننوانح 
 

ننننننننننننا  نب ننننننننننننل   قسنننننننننننّي نبننننننننننننل همنننننننننننوا أم ركَّ
 

 ذبنل الشنفاه  منىً  طنوًى، البطون  مص
 

 عمنننننننش العينننننننون بكننننننناً منننننننا عّبهنننننننا كحنننننننل 
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 يقنننننال مرضننننننى ومنننننا بننننننالقوم منننننن مننننننرض
 

 أو  ولطنننننننوا  نننننننبًل حاشننننننناهموا الخبنننننننل 
 

 تعننننننادل الخنننننننو  فننننننيهم والرجننننننناء فلنننننننم
 

 يفنننننننننّر  بهنننننننننم طمنننننننننا يومننننننننناً وال وجنننننننننل 
 

 كرواإن ينطقنننننوا ذكنننننروا، أو يسنننننكتوا شننننن
 

 وصننننننلوا أو يغضننننننبوا غفننننننروا، أو يقطعننننننوا 
 

نعم، لقد أجاد السّيد حيدر احللّي يف بيتيه وأبدع، وكذلك أبدع الدمستاني 

وسائر  وأخيه أبي الفضل العباس وأجاد، غري أّن وصف اإلمام احلسني

 املؤمنني أصحابه يف قصيدة الدمستاني اقتباس من خطبة املتقني الّيت خطبها أمري

  التعريف باملتقني، بينما وصف اإلمام احلسنييف  وأخيه أبي الفضل

وسائر الشهداء يف البيتني من قصيدة السّيد حيدر احللّي تصوير ملعنًى  العباس

أّن العبودّية هلل تعاىل تساوي احلرّية : مجيل، ورد به الكتاب والنّص الشريف، وهو

عنى الكلمة، ألّنه بعبادته هلل تعاىل من كّل ما هو سوى اهلل تعاىل، فالعابد هو حّر مب

يستلهم الكرامة واإلباء، ويستوحي احلرّية وعّزة النفس، واإلنسان احلّر ال خيضع 

لشيء من التهديد والتطميع، وال يركع أمام اهلوى واملغريات، وال يكسره ما حيدق 

 العباسالفضل  به من الباليا والرزايا، وما حييط به من املصائب والشدائد، وأبو

  ،ًحيث اّنه كان هو العابد الّناصح، والناسك املخلص، فإّنه كان كذلك أيضا

إذ هو إىل جنب عبودّيته هلل تعاىل، وظهور آثار السجود على جبهته، وسيماء 

الصاحلني يف وجهه، كان فوق التطميع والتهديد، وأرفع من اإلغراء والتسويل، 

ء من عرض األمان والوعد باجلاه واملقام، هو وموقفه املشّرف يف كربالء جتاه اإلغرا

 .خري دليل على ذلك

 :ةلرهبانية واملاديابني  -

أّنه ليس يف اإلسالم رهبانّية ِصرفة كما ابتدعها النصارى، وال مادّية  :ثّم ال خيفى

وإّنما اإلسالم دين املعنويات واملاديات معاً، ودين  ،ِصرفة كما اخرتعها اليهود

وأهل  ودين الدنيا واآلخرة مقرتنَتني، والنيب األكرم ،تمَعنيالروح واجلسم جم
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بيته األطهار قد مجعوهما معاً، فكانوا يف وقت واحد رهباناً وساسة، وعّباداً 

خري من اقتدى بهم صلوات  وقادة، وزّهاداً وسادة، وكان أبوالفضل العباس

ان راهباً بالليل، يبيت اهلل عليهم يف هذه الصفة، وانتهج نهجهم يف هذه اخلصلة، فك

هلل تعاىل قائماً وراكعاً وساجداً، ويقضي ليله يف عبادة رّبه، حّتى بان على جبهته من 

شّدة عبادته هلل تعاىل، وكثرة سجوده لرّبه، آثار العبادة، وصار مصداقاً لقوله 

ثَرِ ٱلّسجودِ  : تعاىل
َ
، ويف نفس الوقت حِ سوَرة الَفتۡ   ٢٩ ...ِسيَماهۡم ِِف وجوهِهِم ّمِۡن أ

وحامالً للوائه  ،كان أسداً يف الّنهار، وقائداً يف جيش أخيه اإلمام احلسني

ستشهاده هو يف يوم عاشوراء وعلى أرض اوحّتى  العظيم منذ بداية نهضته

 ،هو العابد املتهّجد بالليل، واألسد الباسل الفضل العباس كربالء، فأبو

 .واحملّنك العاقل، يف النهار

إّن اإلمام  :يف أخبار ليلة العاشر من احملرم( إرشاده) قال الشيخ املفيد يف وقد هذا

ويدعو، ويتضّرع، وقام أصحابه  ،قام ليله كلّه، يصلّي، ويستغفر احلسني

 الفضل العباس ومن املعلوم أّن أبا ،كذلك، يصلّون، ويدعون، ويستغفرون

الفضل  فإّن أبا ،مكرمةيف كّل خري و كان يف طليعة أصحاب اإلمام احلسني

كان يف طليعة  ،يف ليلة عاشوراء مضافاً إىل قيامه حبراسة املخّيم العباس

 .املتعّبدين هلل تعاىل والراكعني والساجدين له من بني أصحاب اإلمام احلسني

مثل ما قاله الشيخ املفيد يف ( اللهوف) :وقال السّيد بن طاووس يف كتابه املعروف

وأصحابه تلك  وبات اإلمام الحسين  :، إّنه قال( اإلرشاد) :كتابه املزبور
فعبر إليهم والتحق  ،الليلة ولهم دوّي كدوّى النحل، بين راكا وساجد، وقائم وقاعد

  ،بهم في تلك الليلة من معسكر ابن سعد اثنان وثلثون رجًل على أثر ذلك
ومن  ، واحّتى استشهد وجاهدوا يوم عاشوراء بين يدي اإلمام الحسين
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هو يف مقّدمة األصحاب يف الّسبق إىل الفضائل  الفضل العباس أّن أبا: الواضح

 .من أهل بيته أيضاً واملكارم، ويف مقّدمة من كان مع اإلمام احلسني

 املطيع: العابد هو -

املروية عن  أّنه جاء يف زيارة أبي الفضل العباس: ولقد ذكرنا فيما سبق

هذا الوسام  معترب ما يثبت ألبي الفضل العباسبسند  اإلمام الصادق

السّالم عليك   :املنيف، وحيرز له هذا النيشان الشريف، وذلك حيث يقول
الّذي بيده موازين السماء، وال  فإّن اإلمام الصادق ( ) أيّها العبد الصّالح

مقروناً وسام العبودية هلل تعاىل  مينح أحداً ما ال يستحّق، قد منح عّمه العباس

بوصف الصدق والصالح، وليس وساماً جمّرداً عن هذه الصفة، فإّن العبودية احملبوبة 

عند اهلل تعاىل، واملمدوحة عند رسوله وأوصيائه، هي العبودّية املقرونة بالصدق 

معنى العبودّية املقرونة بالصالح الّيت أثبتها  والصالح، ثّم يفّسر اإلمام الصادق

املؤمنني،  املطيع لله ولرسوله، وألمير  :بقوله لعباسلعّمه أبي الفضل ا
: فإّن العبادة اخلالصة، والعبودّية الصادقة، هي ( ) واحلسن، واحلسني

 ، ولألئّمة الطاهرين من أهل بيت الرسولاإلطاعة هلل تعاىل، ولرسوله

املثل األعلى، والنموذج األفضل، يف مضمار  الفضل العباس وقد كان أبو

 . العابد واملطيع: بادة، ومعنى الطاعة، فهو إذن حبّق وجدارةالع

 العبودية: الوحي ووسام -

وتفطمه عن  ،العبودية هلل تعاىل، حيث تربط العبد خبالقه وتقطعه عّمن سواه

، هي أكرب والطواغيت والشياطني ،ى والشهواتالعبودّية لغري اهلل من اهلو

إلنسان أن يناهلا منحة من السماء، وهديه وأعلى النياشني، الّيت ميكن  ،األومسة

                                                 

 . سبق خترجيه (1)
 .سبق خترجيه (2)
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من خالق اإلنسان، ولذلك نرى أّن اهلل سبحانه وتعاىل منح هذا الوسام، وأهدى 

، هذا النيشان، إىل الصفوة من خلقه، واخلرية من برّيته، أال وهم األنبياء

ه الّذي خلق اهلل الكون ألجله، وبرء اخللق يف حمّبت وعلى رأسهم الّرسول اخلامت

فقال يف حمكم كتابه الكريم، ومربم خطابه العظيم، واصفاً  وحمّبة أهل بيته

ٰى بَِعۡبِدهِۦ  :معراج رسوله احلبيب املصطفى ۡۡسَ
َ
ِٓي أ  ّمَِن َِلَۡل   سۡبَحَٰن ٱَّلذ

ِيٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡلََراِم إَِل  ۡقَصا ٱَّلذ
َ
ٓ َبَٰرۡكَنا َحۡوهَل لرِنَِيه ِمۡن َءاَيٰ  ٱلَۡمۡسِجِد ٱأۡل سوَرة   ١...تَِنا

 .اءِ اإِلۡۡسَ 
نذه : نبّيه الكريم واجتماع اجلّن لإلسالم على يديه وقال تعاىل واصفاً عبادة

َ
 َوأ

ا  ْ يَكونوَن َعلَۡيهِ بِلَد  ِ يَۡدعوه ََكدوا ا قَاَم َعۡبد ٱَّللذ كما وأمرنا أن ، سوَرة اجِلنِّ   ١٩لَمذ

مقّدمني العبودية  ( ) عبده ورسوله وأشهد أنّ محمّداً : نقول يف تشّهد الصالة

 .على الرسالة

بَۡت   :وقال تعاىل يف حّق سائر أنبيائه ْ َعۡبَدنَا َوقَالواْ  َكذذ بوا َقۡبلَهۡم قَوۡم نوح  فََكذذ
 .سوَرة الَقَمرِ   ٩ََمۡنوٞن َوٱۡزدِجَر 

ٓ إِبَۡرٰهِيَم ِإَوۡسَحَٰق َوَيعۡ   :وقال عّز من قائل يِۡدي َوٱۡذكۡر ِعَبَٰدنَا
َ
قوَب أْوِِل ٱأۡل

بَۡصٰرِ 
َ
 .سوَرة ٓص   ٤٥َوٱأۡل

اٌب  : وقال سبحانه وذ
َ
يۡدِي إِنذٓه أ

َ
 .سوَرة ٓص   ١٧َوٱۡذكۡر َعۡبَدنَا َداوَد ذَا ٱأۡل

اٌب  : وقال تعاىل وذ
َ
اوَد سلَۡيَمَٰن  نِۡعَم ٱۡلَعۡبد إِنذٓه أ  .سوَرة ٓص   ٣٠ َوَوَهۡبَنا َِّلَ

                                                 

مجل العلم )، 117للشيخ املفيد ص( املقنعة)، 118البن بابوية ص( فقه الرضا)راجع كتاب  (1)
للمحقق احللي ( النهاية ونكتها)، 263للشيخ الطوسي ص( االقتصاد)، 61للشريف املرتضى ص( والعمل

للشيخ ( املؤتلف من املختلف بني أئمة السلف)، 94ص 1للقاضي ابن الرباج ج( املهذب) ،311ص 1ج
 1للفاضل اآليب ج( كشف الرموز)، 344ص 1البن إدريس احللي ج( السرائر)، 124ص 1الطربسي ج

 .وغريها العديد من املصادر... 256للعالمة احللي ص( حترير األحكام)، 161ص
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ۡيَطٰن بِنۡصب  َوٱذۡ  : وقال سبحانه ِِنَ ٱلشذ ّّنِ َمسذ
َ
يّوَب إِۡذ نَاَدٰى َربذٓه أ

َ
ٓ أ كۡر َعۡبَدنَا

 .سوَرة ٓص   ٤١وََعَذاٍب 

ِ َءاتَىِِٰنَ ٱلِۡكَتَٰب قَاَل إِّّنِ َعۡبد ٱ  :وقال تعاىل عن لسان عيسى بن مريم َّللذ
ى ان وسام العبودية خاص وغري ذلك ممّا يدّل عل، َيمَ سوَرة َمرۡ   ٣٠ا وََجَعلَِِن نَبِّي  

 .باالنبياء واالوصياء، ومن حذا حذوهم كأبي الفضل العباس
 

 الطّيارالمعروف ب في أّنه: عشر اللقب اخلامس

طار يطري طرياناً، ويصطلح اليوم على قائد : صيغة مبالغة من: « الطّيار »

الطّيار، : زمانالطائرة ومديرها، فيقال لقائد الطائرة واحملرتف لسياقتها يف هذا ال

 طالب الطّيار، على ابن عّمه جعفر بن أبي: أطلق اسم ولكن رسول اهلل

الطّيار، على عّمه أبي الفضل : أطلق اسم كما أّن ابنه اإلمام زين العابدين

وأبي الفضل  طالب ، فعرف على أثرهما كّل من جعفر بن أبي العباس

ا يف التضحية وكيفّية الشهادة يف سبيل بالطّيار، وذلك لَشَبه كبري بينهم  العباس

 . الطّيار: اهلل، حبيث استحقّا بسببه النيل على وسام

 الطيار األول -

 وأخو اإلمام أمري بن عّم رسول اهللافهو  طالب أّما جعفر بن أبي

ورأس املهاجرين إىل احلبشة الّذين استطاعوا من  ،طالب املؤمنني علّي بن أبي

وقّصته يف التاريخ مندرجة  ،ها وجذب النجاشي إىل اإلسالمإدخال اإلسالم إلي

وهو الّذي ملّا قدم من احلبشة كان قد مّت فتح خيرب على يدي أخيه اإلمام  ،وواضحة

ما أدري  :وجعل يقّبل بني عينيه ويقول فالتزمه رسول اهلل املؤمنني أمري

إىل  بعثه رسول اهللبقدوم جعفر أم بفتح خيرب؟ وهو الّذي  ؟بأّيهما أشّد فرحاً

زيد بن : ودفع الراية إليه واستعمل على اجليش معه ،مؤتة حلرب هرقل ملك الرم
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إن قتل جعفر فزيد بن حارثة على الناس، وإن : حارثة، وعبداهلل بن رواحة، وقال

 .اهلل بن رواحة، وإن اصيب ابن رواحة فلريتض املسلمون أحدهم قتل زيد فعبد

كان حمّمٌد نبّياً كما يقول سيقتل هؤالء الثالثة، ألّنه ما  إن: قال رجل من اليهود

إن قتل فالن فبعده فالن، إالّ وقتل، وكان كذلك فقد قتل : بعث نيّب سرّية وقال

 . هؤالء الثالثة ونالوا درجة الشهادة مجيعاً

 من أنباء مؤتة -

لفجر، ثّم بنا ا فلّما كان اليوم الّذي وقع فيه القتال، صلّى النيب: قال جابر

قد التقى إخوانكم مع : -وهو يرى بأمر اهلل ساحة احلرب  -صعد املنرب فقال 

قد أخذ الّراية :... املشركني، فأقبل حيّدثنا بكّرات بعضهم على بعض إىل أن قال

قطعت يده، : وقال ، وتقدم للحرب بها، ثم بكىطالب جعفر بن أبي

 خرى، وقد ضّم اللواء إىليده األقطعت : خرى، ثم قالوقد أخذ الراية بيده األ
عندها وبكى مجيع من حضر من  صدره، إىل أن أخرب بشهادته، فبكى

يف املسجد،  حاضراً، فعند ذلك دخل علي املسلمني، ومل يكن علي

إّن علّياً ال يطيق أن يسمع خرب أخيه، فانصتوا : قال فلّما بصر به النيب

يا : يف وجوه الناس قال متسائالً ونظر واسكتوا، فسكتوا، فلّما دخل علي

 آجرك اهلل يا أبا: وقال هل لك علم بأخي جعفر؟ فبكى رسول اهلل! رسول اهلل

إّنا هلل وإّنا إليه : وقال املؤمنني فبكى أمري ،احلسن يف جعفر، لقد قتل

 .راجعون، اآلن انقصم ظهري

 يف دار جعفر  -

اهلل بن جعفر  فدعى بعبد ،عن املنرب وصار إىل دار جعفر ثّم نزل النيب

يا : ّمه أمساء بنت عميسأفقالت  ،وأجلسه يف حجره وجعل ميسح على رأسه

لقد  :وقد دمعت عيناه إّنك لتمسح على رأسه كأّنه يتيم؟ فقال !رسول اهلل
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ال  هلا ، فبكت أمساء، فقالاستشهد جعفر، وقد قطعت يداه قبل أن يقتل

تعاىل قد أبدله من يديه جناحني من زمّرد أخضر،  تبكي، فإّن جربئيل أخربني أّن اهلل

فهدأت أمساء ملّا مسعت ذلك . فهو يطري بهما يف اجلّنة مع املالئكة كيف يشاء

 لو أعلمت الناس بذلك، فعجب رسول اهلل! يا رسول اهلل: وسكنت، ثّم قالت

 ه إّن املرء كثري بأخي: من عقلها، فقام ورقى املنرب واحلزن يعرف عليه وقال

 ثّم نزل. وابن عّمه، إالّ أّن جعفراً قد استشهد، وجعل له جناحان يطري بهما يف اجلّنة

 ودخل بيته، وقال لفاطمة -  بعد أن أمرها أن تّتخذ طعاماً ألمساء بنت

 تدعي لم فإن عمّك، ابن على فابكِ ذهبيأ !فاطمة يا  :-عميس ثالثة أّيام 

عت النسوة يساعدن أمساء بالبكاء على فاجتم .( ) صدقتِ فقد قلت فما بثكل

 فلتبك جعفر مثل على : فقال.  عمّاه وا  تقول وفاطمة ،جعفر

بعد ذلك إذا دخل بيته كثر بكاؤه على جعفر حّتى تقطر  وكان ،( ) الباكية

 فاخلفه الثواب، أحسن إلى إليك قدم قد جعفراً إنّ اللّهمّ  :حليته وهو يقول

 .( )  ذريّته في عبادك من أحداً خلّفت ام بأحسن ذريّته في

 املؤمنني أمري ،وجعفر الطّيار هذا قد أثنى عليه بعد اهلل تعاىل ورسوله

 املؤمنني ويف كتاب لإلمام أمري( نهج البالغة) ففي ألئّمة الطاهريناوسائر 

                                                 

 2للنوري ج( مستدرك الوسائل) ،475ص 3للسيد الربوجردي ج( يعةجامع أحاديث الش)راجع   (1)
 .311ص 2للحائري ج( شجرة طوىب)، 57ص 21للعالمة جمللسي ج( حبار األنوار)، 384ص

للموىل حممد صاحل ( شرح أصول الكايف) ،63ص 21للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار)راجع كتاب  (2)
البن أيب ( شرح هنج البالغة) ،297للسيد شرف الدين ص( النص واإلجتهاد)، 191ص 7املازندراين ج

 .وغريها الكثري... 311ص 1للسيد حمسن األمني ج( أعيان الشيعة)، 71ص 15احلديد ج
 4للسيد حمسن األمني ج( أعيان الشيعة) ،56ص 21للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار) راجع كتاب (3)

 .وغريها الكثري... 214ص 1لطربسي جللشيخ ا( إعالم الورى بأعالم اهلدى)، 125ص
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 إىل معاوية جاء فيه : ّولكلّ الله، سبيل في أيديهم قطعت قوماً إن 

 اجلنّة، في الطيّار :له قيل بواحدهم، فعل ما بواحدنا فعل إذا ىحتّ فضل،

 .( ) اجلناحني وذو

 ار الثانيالطي -

وابن والده،  فهو أخو اإلمام احلسني املؤمنني وأّما العباس ابن أمري

وكافل أهل بيته، وحامل لوائه، وقائد جيشه، وكبش كتيبته، وحامي ظَعنه، 

خائره، األخ الناصح، والشفيق املدافع، واحملامي وساقي عطاشا َحرمه، وأنفس ذ

، الّذي مل يستطع صرباً على الفضل العباس الناصر، والويف املناجز، أبو

وحيداً فريداً، قد قتل مجيع أصحابه  البقاء بعد أن رأى أخاه اإلمام احلسني

هم أقبل حنو وأهل بيته، فأقبل أّوالً حنو القوم فوعظهم وأرشدهم، فلّما مل ير أثراً في

هل : بتواضع وتأّدب، وطلب منه الرخصة للقتال قائالً أخيه اإلمام احلسني

 يا  :وقال له وهو يبكي بكاءاً شديداً من رخصة؟ فلم يأذن له اإلمام احلسني

 سبالتما العباس فقال .عسكري من والعالمة ، لوائي صاحب أنت !أخي

،  منهم ثاري آخذ أن واريد ني،املنافق هؤالء من صدري ضاق قد  :وانكسار

جواده  أن يطلب املاء لألطفال، فركب العباس فأمره اإلمام احلسني

وأخذ القربة واّتجه حنو املشرعة، فأحاط به أربعة آالف، ورموه بالنبال، فلم يعبأ 

بل محل عليهم وكشفهم عن املشرعة  الفضل العباس املؤمنني أبو بهم ابن أمري

الفرات وملك املاء، ولواء احلمد يرّف منشوراً بيده، ويلوح خفاقاً وحده، ونزل إىل 

بأّن املوكّلني بالشريعة واصلوا محالتهم على أبي الفضل : على رأسه، وروى بعض

 دهمـى أبعـشفهم، حّتـحيمل عليهم فيكان يف كّل مّرة ـست مّرات، وك العباس

                                                 

 22للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار)، 259ص 1للشيخ الطربسي ج( االحتجاج) راجع كتاب (1)
 .إخل... 561ص 2للكويف ج( الفتوح)، 165ص 7البن محدون ج( التذكرة احلمدونية)، 272ص
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 .يف املّرة األخرية عن املشرعة كثرياً ودخل املاء

 ف العباسالفرات يف تصر -

استيالءاً كامالً على املاء، ومل جيرأ أحد من  الفضل العباس استوىل أبو

اولئك املوكّلني باملاء بعد انكشافهم على أن يذوده عنه، أو يصّده عن الشرب، أو 

وبكّل تؤدة  الفضل العباس عن أن ميأل القربة ماءاً، ولذلك أقبل أبو

خوف واضطراب، على اغرتاف غرفة من املاء، لريّوي بها واطمئنان، ودون ما أّي 

عطشه، ويطفىء عربها حّر كبده، لكّنه ملّا قّرب املاء من فمه تذكّر عطش أخيه 

 !عباس بنيّ :املؤمنني وقوله له ، كما وتذكّر وصّية أبيه أمرياإلمام احلسني
 اإلمام خوكوأ املاء، تشرب أن فإيّاك املشرعة، ودخلت عاشوراء يوم كان إذا

 أذوق ال والله :، لذا صّب املاء على املاء وهو يقول( ) عطشان احلسني

 :، ثّم خاطب بنفسه( ) عطشاناً احلسني اإلمام وسيّدي املاء

 ينننننا نفننننننس مننننننن بعنننننند الحسننننننين هننننننوني
 

 وبعننننننننننننننده ال كنننننننننننننننتل أن  تكننننننننننننننوني 
 

 هنننننننننننننننننذا الحسنننننننننننننننننين وارد المننننننننننننننننننون
 

 وتشنننننننننننننننننننربين بنننننننننننننننننننارد المعنننننننننننننننننننين 
 

 دينننننننننننننني تنننننننننننننال منننننننننننننا هنننننننننننننذا فعنننننننننننننال
 

 وال فعننننننننننننننننال صنننننننننننننننناد  اليقننننننننننننننننين 
 

ثّم مأل القربة ماءاً وركب جواده وتوّجه حنو املخّيم، فقطعوا عليه الطريق، فوقع 

 :حّتى كشفهم عن الطّريق وهو يقول ،فيهم حيصد رؤسهم، وخيتطف أرواحهم

 ال أرهنننننننب المنننننننوت إذا المنننننننوت زقنننننننا
 

 وارى فنننني المصنننناليت لقنننننىأحتّننننى  
 

 وقننننانفسنننني لسننننبم المصننننطفى الطهننننر 
 

 إنّنننننني أنننننننا العبنننننناس أغنننننندوا بالسننننننقا 
 

 الملتقى وال أ ا  الشّر يوم

 عن شرب املاء متناع موالنا وسيدنا العبد الصاحلامل يكن  :متنبيه مه* 
 

                                                 

 .172ص 2بطحي جللسيد علي األ( يف أحاديث الفريقني اإلمام احلسني) راجع كتاب (1)
 .67ص 3للقندوزي ج( ينابيع املودة لذوي القرىب) راجع كتاب (2)
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ملّا ورد املشرعة مسيطراً عليها بسبب وصية أبيه أمري املؤمنني موالنا وسيدنا أبو 

وىل املؤمنني وسّيد الشهداء فحسب بل ألجل حّبه العميق أيضاً مل احلسن علّي

أبي عبد اهلل احلسني صلوات اهلل عليه وإيثاراً ألخيه على نفسه ومواساة له أرواحنا 

بأن إحجام املوىل عن شرب املاء ألجل وصية  فداهما، فقول العالمة الكلباسي

كعلّة تامة غري سديدة وغري موفقة إلستلزامها سلب  والده أمري املؤمنني

خيه والفضيلة له، إذ مثة فرق بني إحجامه عن املاء ألجل تنفيذ الوصية املواساة أل

وبني اإلحجام ألجل املواساة، ففي التنفيذ نوع وجوب، ويف املواساة نوع كمال تام 

بل كان ينبغي ذكر قرينة على ما أشرنا إن كان يتوافق معنا فيما ... وتسامي حمض

الدالة على أنه روحي فداه رمي باملاء ملا ذكرنا، وهو موافق لكّل النصوص التارخيية 

، وال مينع من قربه إىل فمه الشريف مواساة ألخيه إمامنا املعظم احلسني املظلوم

على حنو  أن يكون جال يف ذهنه الشريف وصية أبيه موالنا أمري املؤمنني علّي

 .فريجى التأمل جزء العلَّة ال العلة التامة،

 اجلبان من أساليب العدو -

وجهاً لوجه،  عرف العدّو عجزه وعدم قدرته على مقابلة العباس بن علي

، فأخذ يفكّر يف صّده وخاف من جهة ثانية وصول املاء إىل خمّيم اإلمام احلسني

بالوسائل اجلبانة، ويتذّرع للتخلّص منه مبا يتذّرع به اجلبناء اللئام، ففكّر يف نصب 

ة، وانتخب لتنفيذ هذه اخلطّة اجلبانة أشّد الكمني له، واإلرصاد لقتله غدراً وغيل

زيد بن الرقاد اجلهين، فكمن  :األعداء قساوة، وأكثرهم شراسة وضراوة، أال وهو

فضربه على ميينه فقطعها،  ،له زيد من وراء خنلة وعاونه احلكيم بن الطفيل السنبسي

 :فأخذ السيف بشماله وجعل يضرب فيهم ويقول

 وال إن قطعتمنننننننننننننننننننننننننننننننوا يمينننننننننننننننننننننننننننننننني
 

 حننننننننامي أبننننننننداً عننننننننن دينننننننننيأإنّنننننننني  
 

 وعنننننننننننننننن إمنننننننننننننننام صننننننننننننننناد  اليقنننننننننننننننين
 

 نجننننننننننل النبننننننننننّي الطنننننننننناهر األمننننننننننينل  
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ثّم كمن له احلكيم بن الطفيل من وراء خنلة فضربه على مشاله فرباها، فضّم 

 :اللواء إىل صدره وهو يقول

نننننننني مننننننننن الكّفننننننننار  يننننننننا نفننننننننس ال تخشا
 

 وأبشنننننننننننننننننري برحمنننننننننننننننننة الجبّنننننننننننننننننار 
 

 مننننننننننننننا النبننننننننننننننّي السننننننننننننننّيد المختننننننننننننننار
 

 قطعنننننننننننوا ببغنننننننننننيهم يسننننننننننناريقننننننننننند  
 

 النار فأصلهم يا رّب حرّ 
 لون بالعباساألعداء ميث -

وبأسه، ومل يرهبوا بعده  عند ذلك أمن األعداء سطوة أبي الفضل العباس

 .من سيفه ورحمه، وال من ضربه وطعنه

 وهنننننننل يملنننننننك الموتنننننننور قنننننننائم سنننننننيفه
 

 ليننندفا عننننه الضنننيم وهنننو بنننل كنننفّ  
 

، ينتقمون منه، وميّثلون به، وأتته السهام كاملطر، فتكاثروا عليه من كّل جانب

فأصاب القربة سهم واريق ماؤها، وجاء سهم فأصاب صدره، وسهم آخر فأصاب 

عينه، ومحل عليه رجل فقطع رجله اليمنى، ثّم محل عليه آخر فقطع رجله 

 ،اليسرى، ثّم محل عليه ثالث وضربه بعمد من حديد على رأسه ففلق هامته

أدرك  أخاه يا  :ينادي وهو ،ا من على ظهر جواده إىل األرضعنده وهوى
، فلّما رآه بتلك احلالة احننى عليه وبكى بكاءاً فأتاه اإلمام احلسني ،( ) أخاك

اآلن انكسر ظهري، وقلّت حيلتي، وشمت ! وا عباساه! وا أخاه  :عالياً وقال
 :ثّم أنشأ يقول ،( ) بي عدوّي

 يكمتعنننننننننننّديتم ينننننننننننا شنننننننننننّر قنننننننننننوم ببغننننننننننن
 

 و نننننننننالفتم دينننننننننن النبنننننننننّي محّمننننننننندل  
 

 أمنننننا كنننننان  ينننننر الرسنننننل أوصننننناكم بننننننا
 

 أمننا نحننن مننن نجننل النبننّي المسننّددل  
 

 ّمنننننننني دونكننننننننمأأمننننننننا كانننننننننت الزهننننننننراء 
 

 أمنننننا كنننننان منننننن  ينننننر البريّنننننة أحمننننندل  
 

                                                 

 .89سبق خترجيه ص (1)
 .23سبق خترجيه ص (2)
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 لعننننننننننتم وأ نننننننننزيتم بمنننننننننا قننننننننند جنينننننننننتم
 

نننننننرَّ نننننننار توقّننننننندل    فسننننننو  تلقننننننوا حا
 

 ء إىل مصرع أخيه أبي الفضل العباسملّا جا إّن اإلمام احلسني: ويف رواية

  ورآة بتلك احلالة جلس عنده، وأخذ رأسه ووضعه يف حجره، وأخرج السهم

به رمق، ففتح عينيه يف  من عينه، ثّم مسح الدم والرتاب عن عينيه، وكان

 :بلوعة ورمحة وبكى، فقال له اإلمام احلسني وجه أخيه اإلمام احلسني

 الفضل؟ اأب يا أخي يا يبكيك ما  فقال ضعيف منقطع بصوت:  وكيف 
 بعد ولكن حجرك، في وجعلته التراب عن رأسي ورفعت جئتني وقد أبكي، ال

الدم  وميسح حجره، في ويضعه التراب عن رأسك ليرفع إليك يأتي من ساعة
وبينا هو يكلّمه وإذا به شهق شهقة وفارقت الدنيا روحه   وجهك؟ عن والتراب

 . !وا عباساه! وا أخاه : ونادى بكى اإلمام احلسني الطّيبة، عندها
 وإصابة السهم عينه العباس -

السّيد حمّمد إبراهيم القزويين إّنه كان يؤّم الناس بصالة  ...نقل عن املرحوم

وكان يرقى املنرب بعد  اجلماعة يف صحن الروضة املقدسة ألبي الفضل العباس

ري، والواعظ املعروف آنذاك، مساحة الشيخ انقضاء صالة اجلماعة، اخلطيب الشه

حمّمد علي اخلراساني، ويف ليلة من الليالي تعرض مساحة الشيخ اخلراساني يف منربه 

لسهم عينه وذكر باخلصوص منها اصابة ا لطريقة استشهاد أبي الفضل العباس

ساني السّيد القزويين على أثر حكاية مساحة الشيخ اخلرا ...الكرمية، فبكى املرحوم

لشيخ هذا املصاب، بكاءاً شديداً، وتأّثر من ذلك تأّثراً كبرياً، فلّما نزل مساحة ا

أرجوا من مساحتكم أن ال ! شيخنا :السّيد القزويين ...اخلراساني من املنرب قال له

تذكروا يف منربكم مثل هذه املصائب العظيمة، والرزايا املفجعة واملشجية، الّيت يظّن 

 .هلا، وال أصل ثابت ميّدها ظاهراً أّنه ال سند قوّي

 مساحة الشيخ اخلراساني يف اليوم التقى ،ولكن املرحوم السّيد القزويين نفسه
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الثاني، وأخذ يعتذر من مساحة الشيخ، ويطلب عفوه من اعرتاضه عليه يوم أمس، 

لقد رأيت : فلّما سأله مساحة الشيخ اخلراساني عن سبب اإلعتذار، أجاب قائالً

، فتشّرفت خبدمته، وفزت بلقائه، الفضل العباس حة يف منامي أباالبار

التفت إلّي مشرياً إىل ما جرى بيين وبينك  إّياي، فإّنه وسعدت بتنبيهه

أيّها السيّد كيف اعترضت على الشيخ   :باألمس وقال خماطباً إّياي
، اخلراساني فيما ذكره من املصاب مع أنّك لم تكن حاضراً واقعة كربالء

إنّهم ملّا ! ولم تكن شاهداً ما جرى عَلَيّ يوم عاشوراء؟ إعلم أيّها السيّد
قطعوا يديّ غدراً وغيلة، وظلماً وعدواناً، رشقوني بالسهام كرشق املطر، 
ورموني بالنبال رمي النار الشّرر، فأصاب عيني سهم منها، ونبت في 

لي حرّكت  يَدحدقتها، فحاولت اخراجه وإزاحته عن عيني، وحيث أنّه ال 
رأسي بشدّة، ليقع السهم منها، ولكن كلّما حرّكت رأسي لم يخرج السهم، 
وإنّما وقعت العمامة من رأسي، عندها رفعت ركبتيَّ وقرّبت رأسي حتّى 

من حديد على رأسي،  ودفاجأ بضربة عمأأخرج السهم بركبتيّ، فإذا بي 
 . ..أدّت بي إلى أن أهوى من على ظهر جوادي إلى األرض

أثره انتبهت من نومي نادماً حزيناً،  ىعندها بكيت واشتّد بكائي وعل: قال السّيد

اهلل  وعلمت أّني كنت مشتبهاً يف اعرتاضي، خمطئاً يف انتقادي، وأنا اآلن أستغفر

 .وأتوب إليه ممّا صدر مّني

 بعد مقتل العباس اإلمام احلسني -

 يه أبي الفضل العباسقام من عند مصرع أخ ثّم إّن اإلمام احلسني

ويكتم  ،ورجع إىل املخّيم منكسراً كئيباً، حزيناً باكياً، وهو يكفكف دموعه بكّمه

وقد تدافعت  ،آثار احلزن عن وجهه، كي ال تراه النساء، وال تعرف ما اعرتاه

أما   :قائالً ،ويعيه الكّل يسمعه اجلميع، الّرجال على خمّيمه، فنادى بصوت عال،
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 أما ينصرنا؟ حقّ طالب من أما يجيرنا؟ مجير من أما ثنا؟يغي مغيث من

فأتته ابنته سكينة، وأخذت بعنان جواده وقالت   عنّا؟ فيذبّ النار من خائف من

فقال هلا   باملاء؟ علينا أبطأ قد أراه العباس؟ عمّي أين !أبة يا : ئلةمتسا

، فسمعته  لقت قد عمّك فإنّ واصْبري استرجعي !بنية  وقد متالك نفسه؟

 !وا عباساه !أخاه وا  :فلم متلك نفسها حّتى صرخت ونادت السّيدة زينب
ونادى  ،معهّن ، فبكيت النسوة، وبكى اإلمام احلسني بعدك ضيعتنا وا

 . !الفضل أبا يا بعدك ضيعتنا وا  :مواسياً هلّن
 ننننننننادى وقننننننند مننننننن  البنننننننوادي صنننننننيحة

 

 صنننننننننّم الصنننننننننخور لهولهنننننننننا تتنننننننننأّلم 
 

 ن يحمنننننننني بنننننننننات محّمنننننننندأأ ننننننننيَّ منننننننن
 

 إذ صننننرن يسننننترحمن مننننن ال يننننرحم 
 

 ما لننننننت بعنننننند  أن تشننننننّل سننننننواعدي
 

 وتكنننننّف باصنننننرتي و هنننننري يقصنننننم 
 

 هنننننذا حسنننننامك مانننننن ينننننذّل بنننننه العلننننندى
 

 ولنننننننننوا  هنننننننننذا منننننننننن بنننننننننه يتقنننننننننّدم 
 

 هّونننننننننت يننننننننابن أبنننننننني مصننننننننارع فتيتنننننننني
 

 والجننننرا يسننننكنه الّننننذي هننننو أألننننم 
 

 فأكنننننننننننننّب منحنيننننننننننننناً علينننننننننننننه ودمعنننننننننننننه
 

 نّمنننننا هنننننو عنننننندمصنننننبغ البسنننننيم كأ 
 

 قننننننننند رام يلثمنننننننننه فلنننننننننم ينننننننننر موضنننننننننعاً 
 

 لننننننم يدمننننننه عننننننّض الّسننننننلا فيلننننننثم 
 

 العباس وجعفر :ينبني الطيار -

 طالب عّمه جعفر بن أبي ،يف شهادته الفضل العباس نعم، لقد شارك أبو

ولكن زاد ابن األخ على  ،، وشابهه من حيث قطع ميينه ومشاله قبل قتله

ورضخوا هامته  ،اقد، رجلي أبي الفضل العباسأن قطع العدّو احل: عّمه

ولذلك كان اإلمام زين العابدين علّي  ،بعمد من حديد، وقطعوه بسيوفهم إرباً إرباً

 وتذكّر به عّمه جعفر بن أبي ،كلّما تذكّر عّمه العباس بكى بن احلسني السّجاد

ي محزة عن أب( أمالي الصدوق) كما يف -وذات مّرة  ،وبكى عليه أيضاً طالب

فاستعرب  ،املؤمنني اهلل بن العباس بن أمري على عبيد وقع نظره -الثمالي 
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من يوم قتل فيه عمّه  ما من يوم أشدّ على رسول الله : ثّم قال
املطّلب، أسد الله وأسد رسوله، وبعده يوم مؤتة، قتل فيه  حمزة بن عبد

دلف إليه إز ، وال يوم كيوم احلسنيطالب ابن عمّه جعفر بن أبي
فيه ثالثون ألف رجل، يزعمون أنّهم من هذه االمّة، كلٌّ يتقرّب إلى الله 
بدمه، وهو يذكّرهم بالله فال يتّعظون، حتّى قتلوه بغياً وظلماً وعدواناً، ثمّ 

رحم الله عمّي العباس، فلقد آثر، وأبلى، وفدى أخاه بنفسه، حتّى : قال
ير بهما مع املالئكة في اجلنّة، قطعت يداه، فأبدله الله بهما جناحني يط

، وإنّ للعباس عند الله تبارك وتعالى طالب كما جعل جلعفر بن أبي
 .( ) منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة

يغبطه   :يف قول اإلمام زين العابدين«  مجيع »أّن كلمة : ومن املعلوم
ومني عاّمة حّتى مثل محزة عاّمة وشاملة، فتشمل غري املعص  بها جميع الشهداء

، فإّنهم مجيعاً يغبطون العباس بن طالب ، وجعفر بن أبياملطّلب بن عبد

على منزلته ومقامه عند اهلل يف القيامة، وما ذلك إالّ لعظيم بالئه، وشديد  علي

حمنته، وكبري رزّيته، حيث أّن جيش بين امّية يف كربالء، نكّلوا به، ومّثلوا جبسمه 

وذلك حنقاً منهم عليه، وحقداً وغيظاً منهم له، وانتقاماً من شجاعته  ،وهو حّي

فإّنهم من قساوتهم وضراوتهم، مل يكتفوا باغتياله والغدر به بقطع ميينه  ،وشهامته

 ،ويساره، وإّنما قطعوا رجله اليمنى، وبرتوا رجله اليسرى، ورضخوا هامته

                                                 

درر ) ،274ص 22للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار)، 547للشيخ الصدوق ص( األمايل) راجع كتاب (1)
 7للسيد حمسن األمني ج( ان الشيعةأعي)  ،192للسيد مهدي حجازي ص( األخبار من حبار األنوار

للشيخ ( موسوعة أحاديث أهل البيت) ،176ألبو خمنف األزدي ص( مقتل احلسني)، 431ص
للسيد ( قاداتنا كيف نعرفهم؟) ،442للشيخ جعفر النقدي ص( األنوار العلوية)، 9ص 8هادي النجفي ج

 .وغريها العديد من املصادر... 641ص 3حممد هادي امليالين ج
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ى صار جلده كالقنفذ من كثرة النبال وقطّعوه إرباً إرباً، بعد أن رشقوه بالسهام حّت

 . الّيت نبتت يف جسمه

 ةي اميـة قساوة بنمن أدل -

ومّثلوا به وهو  مّية، وأّنهم نكّلوا بالعباسأويدّل على قساوة جيش بين 

حّي، وقطّعوه إرباً إرباً وهو بعد به رمق، امور كثرية نشري إىل واحدة منها وهي 

 :كالتالي

أصابه ذات مّرة خسف،  قد أبي الفضل العباسجاء يف التاريخ أّن مر

واحتيج إىل التعمري والرتميم، وكان ذلك يف زمان العالمة السّيد حمّمد مهدي حبر 

العلوم املتوفى أوائل القرن الثالث عشر اهلجري القمري، والّذي كان هو واحد من 

حب العصر كبار علماء الشيعة، وكان كثرياً ما يتشّرف بزيارة اإلمام املهدي صا

، وله املقام املرموق عند أهل البيت وشيعتهم، فأخربوا العالمة بذلك، والزمان

فانتدب العالمة أحد املعمارين املاهرين لرتميم املرقد الشيف، وجاء معه إىل روضة 

ونزال معاً يف السرداب الّذي يقع فيه القرب الطاهر، فلّما  أبي الفضل العباس

قرب املبارك ورآه من حيث احلجم واملساحة أقّل من احلجم وقع عني املعمار على ال

واملساحة املتعارفة لبقّية قبور الناس املتوّسطني يف الطول والقامة، بينما يلزم أن يكون 

من طول القامة، ورشادة اهليكل  مع ما اشتهر عن العباس قرب العباس

ة القبور املتعارفة، فتولّد واهلندام، أن يكون يف احلجم واملساحة أكرب وأطول من بقّي

يف ذهن املعمار سؤال حول هذا املوضوع الّذي أثار تعّجبه وحريته، فالتفت إىل 

أتأذن لي يا سّيدي يف السؤال عن موضوع بدر : العالمة السّيد حبر العلوم وقال له

؟ فقال له العالمة وبكّل إىل ذهين وأشغل بالي منذ رأيت قرب العباس بن علي

فقال املعمار والتعجب ظاهر على مالمح وجهه . م تفّضل واطرح سؤالكنع :رحابة

أّنه كان  :هو العباس الفضل إّن كّل ما مسعناه وقرأناه عن أبي: ونربات صوته
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رشيداً، طويل القامة، حبيث اّنه إذا ركب الفرس املطّهم بقيت رجاله ختطّان يف 

ساحته طوالً، وإّنما يستدعي األرض خطّاً، وهذا ال يتالئم مع صغر القرب وقصر م

: متداد مساحة القرب يف الطول، بصورة أكثر من القبور املتعارفة، ثّم أضاف قائالًأ

ّم أعيننا؟ طرح املعمار أفما هو يا سّيدنا حّل ما مسعناه وقرأناه وهذا الّذي نراه ب

مع سؤاله على العالمة وبقي ينتظر اجلواب على ذلك، لكّنه فوجىء حيث اّنه مل يس

من العالمة جواباً سوى رجعات صوت بكائه، وزفرات حنينه وأنينه، فندم املعمار 

من سؤاله وأخذ يعتذر من العالمة على إزعاجه وإبكائه، فأجابه العالمة بعد بكاء 

وطول قامته فهو  إّن ما مسعته وقرأته عن رشادة أبي الفضل العباس: طويل

ومّثلوا به، وبرتوا يديه  لوا بالعباسمّية القساة نكّأجيش بين  صحيح، غري أّن

ورجليه، وقطّعوه بسيوفهم إرباً إرباً، وسؤالك هذا عن صغر قربه ذكّرني مبا جرى 

 عليه من املصائب والباليا، ونّبهين على عظيم مصاب اإلمام زين العابدين

ودفنه بنفسه الكرمية يف هذا  الّذي مجع بيديه الّشريفتني أشالء عّمه العباس

         لقرب الّذي شقّه له بيديه، فلم أمتالك نفسي وأخذتين العربة وأجهشت ا

 .بالبكاء

، شرنا سابقاً إىل عدم صحة نسبة طول املوىل العبد الصاحلأ :متنبيه مه* 

 ونعيد هنا بإمجال بأن الطول املمغط والقصر املرتدد مذمومان يف أخبارنا الشريفة،

نوا مربوعي القامة أي متوسطو الطول ال كا وأهل بيت العصمة والطهارة

ممغطون يف الطول وال مرتددون بالقصر أي متناهني يف قصر قاماتهم الشريفة، 

يكتسبون منهم اهليئة  فالوسط هو اإلعتدال، وهكذا أوالدهم الطاهرون

  . واهلل ولّي التوفيق ..اجلميلة واإلعتدال يف القامات

 ي أسدـمع بن -

مع ما روي من رشادة أبي الفضل  بي الفضل العباسإّن صغر قرب أ ،نعم

حيث قطّعوه بسيوفهم  ،مّية وخّستهمأوطول قامته، يذكّر بدناءة بين  العباس
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وجليل رزئه، كما ويوحي بثقل  إرباً إرباً، ويشري إىل عظيم حمنة العباس

الّذي جاء إىل دفن األجساد  املصاب وشديد وطئته على اإلمام زين العابدين

لطاهرة، دفن أبيه وأعمامه وإخوته وأهل بيته وأصحاب أبيه، وذلك بعد ثالثة أّيام ا

مّية رحلوا من كربالء ومل يدفنوا أبدان أمن شهادتهم، حيث اّن جيش بين 

الشهداء، ومل يسمحوا ألحد بدفنها، فلّما كان اليوم الثالث وأمن الناس شّر بين 

رجاالً ليدفنوا أجساد الشهداء، فلم يعرفوا مّية وابن زياد، أقبل بنو أسد نساءاً وأ

س من األبدان وأخذوها معهم ومّية كانوا قد احتّزوا الرؤأاألبدان ملن هي، ألّن بين 

هدّية إىل الكوفة ومنها إىل الشام، إىل الطاغية يزيد بن معاوية، وبيناهم كذلك إذ 

يعّرفهم  ، فأخذاإلمام زين العابدين -عن طريق اإلعجاز  -أقبل عليهم 

وذلك بعد أن  ،على دفنها بالشهداء واحداً واحداً، وقام بنو أسد يساعدونه

 ،ارتفع صوتهم بالبكاء والعويل، وسالت دموعهم على خدودهم كّل مسيل

 .ونشرت النسوة األسدّيات الشعور، ولطمن اخلدود

 طوبى ألرض كربالء  -

 ،ه وبكى بكاءاً عالياًإىل جسد أبيه، فاعتنق ثّم مشى اإلمام زين العابدين

ورفع قليالً من الرتاب، فبان قرب حمفور، وضريح مشقوق،  ،وأتى إىل موضع القرب

بسم الله، وفي سبيل الله، وعلى ملّة رسول   :فبسط كفّيه حتت ظهره وقال
ما شاء الله، ال حول وال قوّة إالّ بالله العليّ  ،الله، صدق الله ورسوله

إنّ معي من  : وقال هلم ، يشاركه بنو أسد فيهوأنزله وحده ومل  العظيم
 .( ) يعينني

 ألرض طوبى : وضع خّده على منحره املقدس وقال ،وملّا أقّره يف حلده
 

                                                 

 .سبق خترجيه  (1)
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جسدك الطاهر، فإنّ الدنيا بعدك مظلمة، واآلخرة بنورك مشرقة،  تضمّنت
أنت  أمّا الليل فمسهّد، واحلزن سَرمد، أو يختار الله ألهل بيتك دارك الّتي

 .( ) ورحمة الله وبركاته بها مقيم، وعليك السّالم يا ابن رسول الله

 هذا قبر احلسني بن عليّ بن أبي : ثّم كتب على تراب القرب بسّبابته
 .( ) طالب، الّذي قتلوه عطشاناً غريب

  عند جسد العباس -

بقي نظروا هل أ :التفت إىل بين أسد وقال ثّم إّن اإلمام زين العابدين
نعم، بقي بطل مطروح حول املسّناة، فإّن هناك على مقربة من : فقالوا  أحد؟

العلقمي جسداً آخر مل يدفن بعد، وهو جسد موّذر ومقطّع بالسيوف إرباً إرباً، 

ملّا مسع قوهلم وقال بأنني  حبيث كلّما محلنا جانباً منه سقط اآلخر، فبكى

 ذا؟ إنّه جسد عمّي العباسأتعرفون يا بني أسد جسد مَن ه  :وزفري
  ثّم مشى إليه، فلّما وقع نظره عليه ألقى بنفسه على جسده يلثم حنره ،

على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم، وعليك  : الطاهر وهو يقول
وشّق له ضرحياً وانزله   منّي السّالم من شهيد محتسب ورحمة الله وبركاته

 .( ) إنّ معي من يعينني :  أسدوحده كما فعل بأبيه، وقال لبين

 املعصوم ال يلي أمره إاّل املعصوم -

 ة أجساد الشهداء اليوم الثالث منملوارا لقد انتخب اإلمام زين العابدين
 

                                                 

اجملالس العاشورية يف )، 234جلعفر عباس احلائري ص( بالغة اإلمام علي بن احلسني) راجع كتاب (1)
 .466للشيخ عبد اهلل بن احلاج حسن آل درويش ص( املآمت احلسينية

( موسوعة شهادة املعصومني )، 425ص 8للشيخ علي االشتهاردي ج( مدارك العروة) راجع كتاب (2)
للشيخ عبد اهلل آل ( اجملالس العاشورية يف املآمت احلسينية)، 299ص احلديث يف معهد باقر العلوم جلنة

 .466درويش ص
 .75سبق خترجيه ص (3)
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ومن معه، وجاء بطريق املعجزة يف ذلك اليوم إىل  مقتل أبيه اإلمام احلسني

سجوناً مع بقّية األسرى يف كان يف تلك األّيام حبسب الظاهر م ألّنه -كربالء 

وإّنما انتخب اليوم الثالث وجاء فيه إىل كربالء لعلمه  -سجن ابن زياد بالكوفة 

مبجيء بين أسد نساءاً ورجاالً إىل مصارع الشهداء يف هذا اليوم وهم حياولون مواراة 

األجساد الطاهرة ودفنها، فيكونون خري أعوان له على هذه املهّمة العظيمة، وأحسن 

 .شهود يشهدون هذا الواجب الشرعي املفروض

يف دفن الشهداء األبرار، ومواراة  وبالفعل فقد استعان اإلمام زين العابدين

وجثمان عّمه  ما عدا جسد أبيه اإلمام احلسني ،أجسادهم الطاهرة ببين أسد

  يعينني من معي إنّ  :لبين أسد حيث قال أبي الفضل العباس

 .ما، وقام لوحده مبواراتهماوانفرد هو بتجهيزه

واضح  بالنسبة إىل أبيه اإلمام احلسني إلمام زين العابديناوهذا من 

 وذلك الن املعصوم ال يواريه إالّ املعصوم، فاإلمام احلسني ،ال غبار عليه

معصوم مثله، فيلي امره منفرداً، ويقوم بتجهيزه  واإلمام السجاد ،معصوم

وقيامه  بالنسبة إىل عّمه أبي الفضل العباس ولكن هذا ،ومواراته لوحده

ينيبء  ،لوحده بتجهيزه، وانفراده مبواراة جسده الطاهر مع انه ليس من املعصومني

ورفيع منزلته،  ،وعلّو رتبته عند اهلل تعاىل عن عظيم مقام أبي الفضل العباس

مستوى ويف  ،حّتى أّنه جيعله يف مصاف املعصومني وعلّو شأنه عند أهل البيت

، فإّنه أهل وأنعم بأبي الفضل العباس ،الطّاهرين املطّهرين أهل البيت

وسلوكه اجلميل، ومواقفه اإلنسانّية  ،لذلك، فلقد أثبت من خالل سريته الطّيبة

والية : وأهلّيته هلذه املنزلة الرفيعة، أال وهي ،املشّرفة، جدارته هلذا املقام املنيف

 :فراده بكّل ذلك قائالً لبين أسديه جتهيزه ومواراته، وانوتولّ ،اإلمام املعصوم أمره
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 إنّ معي من يعينني . 
 مشاركته أخاه اإلمام احلسني -من ذي قبل  -كما أّنه يدّل على تأّهله لذلك 

 يف تغسيل أخيه اإلمام احلسن اجملتبىفإّن اإلمام احلسن ،  معصوم

 فمشاركة أبي الفضل العباس، وال يغّسله إالّ معصوم وهو اإلمام احلسني

  ومشاطرته أخاه يف هذه املهّمة العظيمة خري دليل على مكانة أبي الفضل

ومقامه الشامخ عند اهلل ورسوله واألئّمة األطهار صلوات اهلل عليهم  العباس

 .أمجعني

الشيخ حمّمد طه جنف : وفقيه دهره ،ولعلّه من أجل ذلك كلّه قال مرجع عصره

 أبو طالب المؤمنين علّي بن أبي العباس بن أمير  :( قاناإلت) يف كتابه
بل المناسب أن يذكر عند ذكر أهل  ،الفضل، هو أجّل من أن يذكر في هذا المقام

 . بيته المعصومين عليه وعليهم أفضل الصل  والّسلم

بأن  دعواه :مالحظتان إحداهما لنا على العالمة الكلباسي :تنبيه هام * 

إنه غري معصوٍم ولكّنه مبستوى : وثانيهما  ،ليس معصوماً حلالعبد الصا

 إذ كيف يتساوى مع املعصومني ويف وكال الدعويني متناقضتان ،املعصومني

كونه يف مستوى املعصومني يستلزم أن يكون ف !؟ذات الوقت ال يكون معصوماً

اوى العبد ن يكون معصوماً مبقتضى تعريفنا للعصمة هو أن يتسأمعصوماً ألن معنى 

ما  لنفسية والروحية والعقلية والسلوكية إالابالفضائل والصفات  الصاحل

وهو نفس أخيه اإلمام املعظم احلسني بن علي أمري  ال؟ كيف ،أخرجه الدليل اخلاص

ال يصح بل ال جيوز أن يتساوى غري املعصوم باملعصوم ألن غري ف ..املؤمنني

 وحيث إن املوىل ،وم وبالتالي كيف يتساوياناملعصوم مسبوق باملعصية خبالف املعص

  يكون مبستوى وماً حتى ن يكون معصأمل يكن مسبوقاً مبعصية فال بد من
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املعصوم، وكونه مبستواهم يعين أنه مساٍو هلم يف أصل العصمة وإن كان اإلختالف 

يف درجة منها ال يلغي التساوي يف ماهية العصمة فإن أمره صعب مستصعب ال 

 . إال ملك مقرب أو نيّب مرسل أو عبد امتحن اهلل قلبه باإلميان فتأمل فإنه دقيقحيتمله 

كيف نقض صدر كالمه بذيله ملّا عّبر يف آخر  والعجب من العالمة الكلباسي

أربعة أسطر من كالمه يف هذه اخلصيصة ناسباً إىل العالمة الشيخ حممد طه جنف بأنه 

ينبغي أن يكون منضماً إىل ذكر  عبد الصاحلكان يعتقد بأن الكالم حول املوىل ال

املعصومني باعتباره من سنخهم ومن طينتهم، مؤيداً له يف كالمه، فمن كان من 

سنخهم جيب أن يكون معصوماً له ما هلم وعليه ما عليهم ال يفرتقون عن بعضهم 

 .يرجى التدبر ...البعض أبداً

 املعصوم مبستوى املعصوم أن يكون غريبدعوى العالمة الكلباسي  :واخلالصة* 

دعوى جاهلية أصبحنا نسمع صداها يف هذا العصر من بعض عمائم السوء حيث 

باتوا يروجون إلمكان أن يصبح املؤمن كبقية املعصومني بل بإمكانه أن يصل إىل 

إن الدعوى  ...مراتبهم والعياذ باهلل تعاىل من شطحات االقالم وفلتات اللسان

إىل تلكم املقامات دعوى اجلاهلني مبقامات آل اهلل تعاىل باملساواة أو الوصول 

 .صلوات اهلل عليهم أمجعني
 

 الشهيدالمعروف ب في أّنه: عشر ادسساللقب ال

 .هو املقتول يف سبيل اهلل: « الشهيد »

 .هو عند رّبه حّي يرزق: هو احلي أي: « الشهيد »و

والشهادة  ،شهود له باجلّنةمّسي الشهيد شهيداً، ألّن اهلل ومالئكته : ( وقيل )

مّيزوا عن اخللق  ،ّمة، فأفضلهم من قتل يف سبيل اهللتكون لألفضل فاألفضل من األ

 .بالفضل، وبّين اهلل أّنهم أحياء عند رّبهم يرزقون، فرحني مبا آتاهم اهلل من فضله
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 .حاضر: مّسي الشهيد شهيداً، ألّنه حّي مل ميت كأّنه شاهد، أي: ( وقيل )

 .ألّن مالئكة الرمحة تشهده: ( وقيل )

 .لقيامه بشهادة احلّق يف أمر اهلل حّتى قتل: ( وقيل )

 .غري ذلك: ( وقيل) ألّنه يشهد ما أعّد اهلل له من الكرامة بالقتل،: ( وقيل )

   الشهيد: السماء ووسام -

فإّن من عرف من ِقبل السماء بالشهيد، وتزّين بوسام مساوي رفيع : وكيف كان

الشهيد وتوفق حلمل نيشان الشهادة من بني الشهداء مجيعاً، هم : وى باسماملست

 : اثنان

، راألحرا وأبو الشهداء، سّيد وهو ،املعصومني البيت أهل أئّمة من :أحدهما

، فإّنه  ورحيانته، وسّيد شباب أهل اجلّنة، اإلمام احلسني سبط رسول اهلل

، مع أّن دباإلمام الشهي أهل البيتهو الّذي عرف من بني األئّمة األطهار من 

، ما عدا  ، بل املعصومني األربعة عشراألئّمة األطهار من أهل البيت

يف سبيل  ااهلل تعاىل ظهوره، كلّهم استشهدواإلمام الثاني عشر املهدي املنتظر عّجل 

 ، فكلّهم( ) مسموم أو مقتول إالّ منّا ما  :اهلل تعاىل كما يف اخلرب املأثور

، من بينهم هو اإلمام احلسني«  الشهيد »طلق عليه اسم أشهداء، إالّ أّن الّذي 

 .( ) مّةاأل أنت شهيد هذه  : قال له فقد روي أّن جّده رسول اهلل
                                                 

، 364ص 43للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار)، 162للخزاز القميص( كفاية األثر) راجع كتاب (1)
 1ج( مستدرك سفينة البحار)، 51ص 15اخلوئي ج حلبيب اهلل( منهاج الرباعة يف شرح هنج البالغة)

 8للشيخ احملمودي ج( هنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة)للشيخ علي النمازي الشاهرودي،  211ص
للشيخ ( األنوار الساطعة يف شرح زيارة اجلامعة)، 411للشيخ جعفر النقدي ص( األنوار العلوية)، 516ص

 .  وغريها العديد من املصادر ...412ص 5جواد بن عباس الكربالئي ج
، 154للشيخ عبد اهلل البحراين ص( العوامل)، 42ص 42للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار) راجع كتاب (2)
= للشيخ جعفر النقدي( األنوار العلوية)، 161ص 5للهامشي اخلوئي ج( منهاج الرباعة يف شرح هنج البالغة)
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من ذوي أهل البيت، وخاّصة األئّمة األطهار، وحاّمة املعصومني  :ثانيهما

مصافهم، وهو حامل لواء ، وتالي تلوهم، واحمللّق يف أجوائهم واألربعة عشر

وكبش كتيبته، واملواسي له بنفسه، واملضّحي من أجله، بطل  اإلمام احلسني

أّن اإلمام زين : ، فلقد مّرالعلقمي، أبوالفضل العباس بن أمرياملؤمنني

وإنّ ... : قال يف حقّه الفضل العباس كان كلّما تذكّر عّمه أبا العابدين
الى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم للعباس عند الله تبارك وتع

عندما جاء ملواراة جسد  من أّن اإلمام زين العابدين: ومّر أيضاً ( ) القيامة

بكى وألقى بنفسه عليه وأخذ يلثم حنره  عّمه الطاهر أبي الفضل العباس

على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم، وعليك  : الشريف وهو يقول
«  الشهيد »فإطالق  ( ) ن شهيد محتسب ورحمة الله وبركاتهمنّي السّالم م

وسام : هو على عّمه أبي الفضل العباس من اإلمام زين العابدين

هو الّذي بيده معايري  مساوي رفيع املستوى وسم به عّمه، ألّن املعصوم

السماء وموازين الوحي، وقد فّوض إليه تعاىل جعل احلكم على املواضيع، وإعطاء 

 الفضل العباس وأبو ملستحقّيها، السماوية األومسة ومنح احلقوق، حلّق لذويا

لعظيم بالئه يف اهلل، وشّدة  ،منحة من السماء«  الشهيد »هو من استحّق وسام 

وذلك ليس «  الشهيد »وسام  وكبري والئه ألولياء اهلل، فمنحه ،إخالصه هلل

الشهيد الّذي نوى بشهادته وجه اهلل  :أي«  حمتسب »وإّنما مقروناً بكلمة  ،جمّرداً

                                                                                                                        

 ،267ص 7للريشهري ج( يف الكتاب والسنة والتاريخ موسوعة اإلمام علي بن أيب طالب) ،387ص=
اجملالس العاشورية يف املآمت )، 171ص 2للسيد علي األبطحي ج( يف أحاديث الفريقني اإلمام احلسني)

 .وغريها.. 545للشيخ عبد اهلل آل درويش ص( احلسينية
 .سبق خترجيه  (1)
 .سبق خترجيه  (2)
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بل الشهيد «  الشهيد احملتسب »تعاىل، ورجى ثوابه وأجره، كما أّنه ليس جمّرد 

  .احملتسب الّذي يغبطه على منزلته، وعلّو درجته، يوم القيامة، مجيع الشهداء
 الشهيد املظلوم العباس -

 كربالء، ويف يوم ، فإّن مواقفه املشّرفة يفوكذلك كان أبوالفضل العباس

يف حّق عّمه  عاشوراء وغريها هلي خري دليل على ما قاله اإلمام زين العابدين

بنيل  ، وأجلى برهان على جدارة أبي الفضل العباسأبي الفضل العباس

 .« الشهيد احملتسب »: هذا الوسام املنيف، وسام

لك حني وذ ،بهذا الوسام العظيم أيضاً كما وقد ومسه اإلمام الصادق

وقد مّر تفسري  ( ) أشهد أنّك قتلت مظلوم  :خاطبه يف زيارته املعروفة بقوله

يشهد لعّمه أبي الفضل  واإلمام الصادق ،بأّنه املقتول يف سبيل اهلل: الشهيد

إذن بشهادة اإلمام  الفضل بوأف ،بأّنه املقتول يف سبيل اهلل العباس

ألّنه  ،شهيد مظلوم: سب، بل هوشهيد، وليس جمّرد شهيد فح: هو الصادق

 ،يف الرباز إىل امليدان ومقاتلة األعداء مل يأذن له أخوه اإلمام احلسني: كما مّر

أّن الّذي مهّمته  :وإّنما أذن له يف اإلستسقاء، وطلب املاء لألطفال فقط، ومعلوم

يهّمه فإّن من  ،طلب املاء واإلستسقاء، ليس كالّذي يهّمه القتال ومنازلة األبطال

 ،له، بينما من يهّمه اإلستسقاء وطلب املاء يتفّرغ لإلستسقاء دون القتال يتفّرغ القتال

 ،يف كربالء مقاتالً حّتى يشف صدره من األعداء الفضل العباس فلم يكن أبو

بل كان سقّاءاً، وقتل من أجل اإلستسقاء، فقتل  ،منهم ويذهب غيظ قلبه باإلنتقام

 .مظلوماً

 م مل يبارزوه وجهاً لوجه، وإّنماأّن األعداء من دناءتهم وخّسته :أضف إىل ذلك

                                                 

 .سبق خترجيه  (1)
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اغتالوه يف كمني هلم، فقتلوه غيلة وغدراً، ومن قساوتهم وغلظتم مل يكتفوا بقتله 

بضربة وضربتني، وإّنما قطّعوه بسيوفهم إرباً إرباً، بعد أن برتوا يديه وأبانوا رجليه، 

أّنه الشهيد املظلوم، : لوماً، فصدق عليهوأصابوا عينه، وخسفوا رأسه، وقتلوه مظ

 .بذلك كما شهد له اإلمام الصادق

سقاءاً فيها ما فيها  اإلقتصار على كون العبد الصاحل :مةمالحظة مه* 

من احلزازة على مقامه الشريف وال أظن العالمة الكلباسي يقصد ذلك، فالصحيح 

تقي املاء لألطفال والنساء فأدركه هو أن يقال بأنه أرواحنا فداه نزل إىل املشرعة ليس

األعداء وأحاطوا به، كل هذا بناءاً على بعض األخبار ولكن مثة شيء آخر ذكره إبن 

نزال معاً  طاووس وهو الظاهر عندنا أيضاً وهو أن املوىل العباس واإلمام احلسني

 سنيإىل املشرعة على نهر الفرات فكشفوا عنها ولكن األعداء فصلوا بني اإلمام احل

 بكثرة تكالبهم على جنابه األقدس باآلالف املؤلفة فاستفردوا باملوىل العباس 

  فكمنوا له من وراء شجرة لعجزهم عن مواجهته وها هو نص اخلرب بشكل

 واشتد العطش بالحسين: قال الراوي : قال( مقتل إبن طاووس) جممل يف
 فاعترضهما  يل إبن  فركب المسنا  يريد الفرات والعباس أ وه بين يديه

بسهم فأثبته في حنكه الشريف فانتزع  سعد فرمى رجل من بني دارم الحسين
صلوات ال عليه السهم وبسم يده تحت حنكه حتى امت ت راحتاه من 

ثم اقتطعوا العباس عنه وأحاطوا به من كّل جانب ومكان حتى قتلوه قدس ....الدم
 .  ..بكاءاً شديداً  ال سره فبكى الحسين

 الفارس إذا سقط من فرسه -

أّن العامل الفاضل، واخلطيب : للمقّرم( مقتل احلسني) وجاء يف كتاب

أتاني بعض العلماء الثقاة وقال : قال لي ذات مّرة الشيخ كاظم السبيت ،البارع

يف املنام يعتب عليك  إليك، فقد رأيته إّني رسوٌل من ِقَبل العباس :لي
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يا : فقلت له. اظم السبيت مل يذكر مصيبيت، ومل يتعّرض هلاإّن الشيخ ك: ويقول

أعين هذه املصيبة، : سّيدي ما زلت أمسعه يذكر مصائبك ويندبك بها، فقال

إّن  »: فإّنه مل يذكرها، ومل يتعّرض هلا، قل له يذكر هذه املصيبة للناس ويقول هلم

السهام نابتة يف صدره الفارس إذا سقط من فرسه، يتلقّى األرض بيديه، فإذا كانت 

 .« ويداه مقطوعتان، فبماذا يتلقّى األرض؟

، وكبري مصيبته، وهذا أيضاً ممّا يدّل على شّدة مظلومّية أبي الفضل العباس

وعظيم رزّيته، واملظلوم اضافة اىل وجوب نصرته، واعانته على ظامله، يستحّب 

تحب مشاركة كما ويس -( فقه الزهراء) على ما يف -البكاء عليه وله 

املفجوعني به يف بكائهم له، وذلك لتضّمنه تأييداً للمظوم ونصرة له، وقد بكى 

وأّن وحّن لبكاء عّمته صفّية على أخيها محزة وأنينها له، وحنينها  رسول اهلل

إذا نظرت  إنّ فاطمة ...: ورد عليه، ويف فضل زيارة اإلمام احلسني
وألف شهيد، ومن الكرّوبيني ألف ألف، إليهم ومعها ألف نبي، وألف صدّيق، 

يسعدونها بالبكاء وإنّها تشهق شهقة، فال يبقى في السماوات ملك إالّ بكى 
 .( ) ..رحمة لصوتها

 مقام الشهيد وأجر الشهادة -

وسائر الشهداء  وهنا ال بأس باإلشارة إىل بعض ما ألبي الفضل العباس

ِيَن يَقٰتِلوَن ِِف  : ل تعاىلعاّمة من الفضل عند اهلل تبارك وتعاىل، قا َ حيِّب ٱَّلذ إِنذ ٱَّللذ
ّفِ   ٤ ...َسبِيلِهِ   .سوَرة الصذ

َۢا   : وقال سبحانه ۡمَوٰتَ
َ
ِ أ ِيَن قتِلواْ ِِف َسبِيِل ٱَّللذ ۡحَيآٌء ِعنَد َرّبِهِمۡ َوََّل ََتَۡسََبذ ٱَّلذ

َ
 بَۡل أ

 

                                                 

للسيد هاشم البحراين ( مدينة املعاجز) ،178للشيخ جعفر بن قولويه ص( مل الزياراتكا) راجع كتاب (1)
، 514للشيخ عبد اهلل البحراين ص( العوامل) ،225ص 45للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار)، 162ص 4ج
 .69للشيخ عبد اهلل آل درويش ص( اجملالس العاشورية يف املآمت احلسينية)
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ِيَن لَۡم يَۡلَحقواْ بِِهم ّمِۡن فَرِِحنَي بَِمآ َءاتَىٰهم ٱَّللذ مِ  ١٦٩يۡرزَقوَن  ن فَۡضلِهِۦ َويَۡستَۡبِۡشوَن بِٱَّلذ
َّلذ َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوََّل هۡم حَيَۡزنوَن 

َ
ۡضل  ّمَِن ٱ ۞يَۡستَۡبِۡشوَن بِنِۡعَمة   ١٧٠َخۡلفِِهۡم أ

ِ َوفَ نذ  َّللذ
َ
َوأ

َ ََّل يِضيعٱ ۡجَر ٱۡلمۡؤِمننَِي  َّللذ
َ
 .َرانَ سوَرة آِل ِعمۡ   ١٧١أ

 .( ) أشرف املوت قتل الشهادة  :قال رسول اهللو
فوق كلّ بر برٌ، حتّى يقتل الرجل في سبيل   :أّنه قال وعن النيب

 .( ) فليس فوقه بر الله، فإذا قتل في سبيل الله

ــال  إباااراهيم اخلليااال : إنّ أوّل مااان قاتااال فاااي سااابيل اللاااه     : وقـ
     ذه ماااااااان  واسااااااااتنق فنفاااااااار إبااااااااراهيم  حيااااااااث أساااااااارت الااااااااروم لوطاااااااااً   

 .( ) أيديهم

ما من قطرة أحبّ إلى الله من قطرة دم في سبيل   :أّنه قال وعنه
 .( ) الله، أو قطرة دمع في جوف الليل من خشية الله

                                                 

 2حملمد الريشهري ج( ميزان احلكمة) ،8ص 79للعالمة اجمللسي ج( نوارحبار األ) راجع كتاب (1)
 .83جلعفر البيايت ص( شهادة األئمة)، 1512ص

روضة املتقني يف شرح من ) ،29ص 2للشهيد األول ج( الدروس الشرعية يف فقه اإلمامية) راجع كتاب (2)
، 343ص 1قاضي املغريب جلل( دعائم األسالم) ،421ص 9للمجلسي األول ج( ال حيضره الفقيه

، 69ص 71للمجلسي ج( حبار األنوار) ،366للنيسابوري ص( روضة الواعظني)، 9للصدوق ص( اخلصال)
 .وغريها العديد من املصادر... 419ص 2للحائري ج( شجرة طوىب)
، 161ص 15للفيض الكاشاين ج( الوايف) ،446ص 1للريشهري ج( ميزان احلكمة) راجع كتاب (3)
جامع أحاديث )، 9ص 11للمريزا النوري ج( مستدرك الوسائل) ،171ص 6للطوسي ج( كامهتذيب األح)

 12ج( حبار األنوار)، 342ص 1للنمازي ج( مستدرك سفينة البحار) ،23ص 13للباروجردي ج( الشيعة
 .إخل... 98للجزائري ص( النور املبني يف قصص األنبياء واملرسلني)، 11ص

لعلي أصغر ( الينابيع الفقهية) ،53ص 15للفيض الكاشاين ج( الوايف)كتاب وردت بألفاظ خمتلفة راجع   (4)
، 343ص 1للقاضي املغريب ج( دعائم اإلسالم) ،53ص 5للشيخ الكليين ج( الكايف)، 77ص 9مرواريد ج

  ،219البن شعبة احلراين ص( حتف العقول عن آل الرسول) ،51للشيخ الصدوق ص( اخلصال)
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 .( ) الله سبيل في وماله بنفسه جاد من الناس وأجود : أّنه قال وعنه

سبيل الله أوّل من جاهد في  : وعن علي صلوات اهلل عليه أّنه قال
فأسروه، فبلغ ذلك  ، أغارت الروم على ناحية فيها لوطإبراهيم

إبراهيم صلّى الله عليه، فنفر فاستنقذه من أيديهم، وهو أوّل من عمل 
 .( ) الرايات، عليه أفضل السّالم

: قال عن آبائه ويف تهذيب الشيخ الطوسي مسنداً عن علّي بن احلسني

أوّل قطرة من : ولىاأل :سبع خصال من اللهللشهيد   :قال رسول اهلل
 .دمه مغفور له كلّ ذنب

يقع رأسه في حجر زوجته من احلور العني، ومتسحان الغبار عن : والثانية
 .مرحباً بك، يقول هو مثل ذلك لهما: وجهه وتقوالن

 .يكسى من كسوة اجلنّة: والثالثة
 .أخذه معهتبتدره خزنة اجلنّة بكلّ ريح طيّبة أيّهم ي: والرابعة

 .أن يرى منزله: واخلامسة
                                                                                                                        

حبار )، 11للشيخ املفيد ص( األمايل)، 16ص 11ا حسني النوري الطربسي جللمريز ( مستدرك لوسائل)
 .وغريها العديد من املصادر... 278ص 66للعالمة اجمللسي ج( األنوار

للسيد ( مسند اإلمام علي) ،343ص 1للقاضي النعمان املغريب ج( دعائم اإلسالم) راجع كتاب (1)
للمريزا ( مستدرك الوسائل)، 24ص 41مة اجمللسي جللعال( حبار األنوار) ،272ص 4حسن القباجني ج

جامع )، 345ص 1البن شهر آشوب ج( مناقب آل أيب طالب) ،8ص 11حسني النوري الطربسي ج
حملمد تقي التقوي ( مفتاح السعادة يف شرح هنج البالغة) ،8ص 13للسيد الربوجردي ج( أحاديث الشيعة

 .من املصادر وغريها العديد... 239ص 5القايين اخلرساين ج
للمريزا حسني ( مستدرك الوسائل) ،344ص 1للقاضي النعمان املغريب ج( دعائم اإلسالم) راجع كتاب (2)

( مسند اإلمام علي) ،51ص 97للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار)، 118ص 11النوري الطربسي ج
 .446ص 1للريشهري ج( ميزان احلكمة)، 273ص 4للسيد حسن القباجني ج
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 .إسرح في اجلنّة حيث شئت: يقال لروحه: والسادسة
 .( ) أن ينظر إلى وجه الله، وإنّها لراحة لكلّ نبيّ وشهيد: والسابعة

 

 صّديقال في أّنه: عشر اللقب السابع

: الدائم التصديق، ويكون الّذي يصّدق قوله بالعمل، وقيل: الّصديق هو

كّل من َصدَّق بكّل أمر اهلل ال يتخاجله يف : املبالغ يف الصدق، وقيل: هوالصّديق 

هم  : ، فهو صّديق، وهو قول اهلل عّزوجّلشيء منه شك، وصّدق النيب
يقوَنۖۡ َوٱلّشَهَدآء ِعنَد َرّبِِهمۡ  ّدِ  .سوَرة اَۡلِديدِ   ١٩ ... ٱلّصِ

 ا َمْن هو الصّديق منربّية، وأّمهذا معنى الصّديق من حيث اللغة وعلماء الع

؟ فهو وأحاديث أهل بيت رسول اهلل والسّنة النبوّية، ،حيث اإلصطالح القرآني

 :على ما يلي

يقوَنۖۡ َوٱلّشَهَدآء   :قال اهلل تعاىل ّدِ ِ َورسلِهِۦٓ أْوَلٰٓئَِك هم ٱلّصِ ْ بِٱَّللذ ِيَن َءاَمنوا َوٱَّلذ
ۡجرهۡم َونورهمۡ 

َ
 .سوَرة اَۡلِديدِ   ١٩...ِعنَد َرّبِِهۡم لَهۡم أ

ۡنَعَم ٱَّللذ َعلَۡيِهم ّمَِن   :وقال سبحانه
َ
ِيَن أ َ َوٱلرذسوَل فَأْوَلٰٓئَِك َمَع ٱَّلذ َوَمن يِطِع ٱَّللذ

ٰلِِحنَي  وََحسَن أْوَلٰٓئَِك رَفِيق   ۧٱنلذبِّيِ  يقنَِي َوٱلّشَهَدآءِ َوٱلصذ ّدِ  .سوَرة الّنَِساءِ   ٦٩ا َن َوٱلّصِ

 

                                                 

 2البن فهد احللي ج( املهذب البارع) ،995ص 2للعالمة احللي ج( منتهى املطلب) جع كتابرا (1)
للشيخ ( كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء) ،54ص 15للفيض الكاشاين ج( الوايف)، 297ص

( روضة الواعظني) ،121ص 6للشيخ الطوسي ج( هتذيب األحكام)، 297ص 4جعفر كاشف الغطاء ج
 3البن أيب مجهور ج( عوايل الئايل) ،16ص 15للحر العاملي ج( وسائل الشيعة)، 363للنيسابوري ص

 .وغريها... 397ص 3للهامشي ج( منهاج الرباعة يف شرح هنج البالغة)، 182ص
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 علي بن أبي: الصدّيقون ثالثة  :أّنه قال نداً عن النيبويف اخلصال مس
 .( ) ، وحبيب النجار، ومؤمن آل فرعونطالب

مّة صدّيق وفاروق، أ لكلّ : أّنه قال ويف عيون األخبار مسنداً عن النيب
 .( ) طالب علي بن أبي: مّة وفارقوهاوصدّيق هذه األ

: يف خطبته املعروفة خبطبة الوسيلةقال  املؤمنني ويف روضة الكايف عن أمري

 وإنّي النبأ العظيم، والصدّيق األكبر ( ). 

 عن آبائه عن أمري ويف شرح اآليات الباهرة مسنداً عن اإلمام الصادق

صدّيق شهيد، : وامليّت من شيعتنا : أّنه قال يف كالم طويل املؤمنني

                                                 

) و 563ص( األمايل) ،32ص( وعرتته ألقاب الرسول)ورد هذا احلديث بألفاظ خمتلفة راجع  (1)
أليب الفتح الكراجكي ( لتعجب من أغالط العامة يف مسألة اإلمامةا) ،للشيخ الصدوق 184ص( اخلصال

 2البن شهر آشوب ج( مناقب آل أيب طالب) ،51البن بابويه ص( األربعون حديثا  )، 99ص
للنباطي ( الصراط املستقيم) ،69للسيد ابن طاووس ص( الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف)، 286ص

 .من املصادر وغريها العديد... 282ص 1البياضي ج

للعالمة اجمللسي ( حبار األنوار) ،16ص 2للشيخ الصدوق ج( عيون أخبار الرضا)راجع كتاب  (2)
( مسند اإلمام الرضا) ،382ص 7للنمازي الشاهرودي ج( مستدرك سفينة البحار)، 112ص 38ج

، 211ص 7للسيد حسن القباجني ج( مسند اإلمام علي) ،129ص 1للشيخ عزيز اهلل عطاردي ج
تفسري نور )، 469ص 1للفيض الكاشاين ج( التفسري الصايف) ،1579ص 2للريشهري ج( ميزان احلكمة)

 .وغريها الكثري من املصادر... 82ص 1للشيخ احلويزي ج( الثقلني
ميزان ) ،69ص 25للعالمة اجمللسي ج( مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول)راجع كتاب  (3)

 215ص( لكتاب والسنة والتاريخايف  ة اإلمام علي بن أيب طالبموسوع) و 1579ص 2ج( احلكمة
اهلجوم على بيت ) ،184ص 2حملمد حممديان ج( عن لسانه حياة أمري املؤمنني)للريشهري، 

 .398لعبد الزهراء مهدي ص( الزهراء
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جه الله، مؤمن بالله صدّق بأمرنا، وأحبّ فينا، وأبغض فينا، يريد بذلك و
يقوَنۖۡ َوٱلّشَهَدآء  :قال اهلل ( ) وبرسله ّدِ ِ َورسلِهِۦٓ أْوَلٰٓئَِك هم ٱلّصِ ِيَن َءاَمنواْ بِٱَّللذ  َوٱَّلذ

ۡجرهۡم َونورهمۡ 
َ
 .سوَرة اَۡلِديدِ   ١٩ ... ِعنَد َرّبِِهۡم لَهۡم أ

شيعتنا  ما من  :أّنه قال ويف حماسن الربقي مسنداً عن اإلمام احلسني
 .( ) إالّ صدّيق شهيد

بسند معترب يعلّمنا أن  يف زيارة عن اإلمام الصادق ،ويف مزار ابن قولويه

 يّالسّالم عليك أيّها الول  :يقول فيها الفضل العباس نزور بها عّمه أبا
 .( ) الصالح، الناصح الصدّيق

 .( ) أشهد لك بالتسليم والتصديق : خرى يقولأويف زيارة 

ملوىل أبي الفضل اعجباً للعالمة الكلباسي املعتقد بصّديقية  :مةمالحظة مه *

ويف ذات الوقت  ،مع ما للصّديقية من معاٍن سامية تدل على العصمة العباس

                                                 

، 124البن شعبه ص( حتف العقول عن آل الرسول)، 636للصدوق ص( اخلصال)راجع كتاب  (1)
حبار )، 247لألبطحي  ص( الشيعة يف أحاديث الفريقني)، 262ص 1للمريجهاين ج( ح البالغةمصبا )

( التفسري الصايف) ،444ص 7للقباجني ج( مسند اإلمام علي)، 114ص 11للمجلسي ج( األنوار
 .243للحويزي ص( تفسري نور الثقلني)، 136ص 5للفيض الكاشاين ج

( التفسري األصفى) و 812ص 5ج( الوايف) ،242راوندي صلقطب الدين ال( الدعوات)راجع كتاب  (2)
، 163ص 1للربقي ج( احملاسن) ،للفيض الكاشاين 136ص 5ج( التفسري الصايف) و 1267ص 2ج
 3للقاضي النعمان املغريب ج( شرح األخبار) ،168لعلي الطربسي ص( مشكاة األنوار يف غرر األخبار)

، 53ص 64للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار) ،1517ص 2للريشهري ج( ميزان احلكمة)، 439ص
 .وغريها من املصادر... 291ص 5للسيد هاشم البحراين ج( الربهان يف تفسري القرآن)
 .261ص 98للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار)، 425للمشهدي ص( املزار)راجع كتاب  (3)
 .51سبق خترجيه ص (4)
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ينطبق على عوامهم فضالً  " يق من الشيعةّالصد "أن  نَّ أحٌدوال يتصور!! ..نفاها عنه

 خاص باملعصومني من االوصياء واألولياءلصّديق اعن علمائهم باعتبار أن مفهوم 

، حبيث  به املتصف أو متامية الصدق عند ولفط الصدِّيق مأخوذ فيه كثرة الصدق

يستلزم  وهو تعاىل هلل وإخالصه إميانه يف صدق دون من صاحبه حياة من فرتة تكون ال

يراد  ( )ما من شيعتنا إال صدّيق شهيد   وما ورد يف اخلرب املتقدم ،العصمة

منه الشيعة من األنبياء واملرسلني ومن دونهم من خواص املؤمنني كاملوىل أبي الفضل 

، ولو سلَّمنا صحة إنطباق مصطلح الصّديق على وغريه من األولياء الكاملني

غري املعصوم فال بد من محله على اجملاز دون احلقيقة، فمن هنا مل يطلق الشيعة 

مائهم أو متدين من عوامهم، وذلك لتبادر لفظ مفهوم الصّديق على عامل من عل

 .العصمة من لفظ الصّديق، فتأمل
 يق لغة واصطالحًاهو الصد العباس -

كان هو الدائم  هو الصّديق من حيث اللغة، ألّنه الفضل العباس فأبو

وهو الّذي كان عمله يصّدق . اإلمام احلسني :التصديق هلل ولرسوله وإلمامه

كان املبالغ يف الصدق، وأّنه كان الّذي مل خيتلج يف قلبه شكّ يف كّل  وهو أيضاً ،قوله

 .مر اهلل بهأما 

 ،كان النموذج األفضل وهو الصّديق من حيث اإلصطالح أيضاً، ألّنه

 وأطاع اهلل  ،ملن آمن باهلل ورسوله - بعد األئّمة األطهار -واملصداق األمثل 

والسّباق يف متابعة  ،الشيعة وطليعتهمأيضاً يف مقّدمة  ورسوله، كما كان هو

 علّياً أمري املؤمنني ألّن الشيعي هو َمن شايع ،ومشايعتهم أئّمة أهل البيت

لّذين مّساهم القرآن بأهل اواألئّمة من بنيه  وسيدة النساء موالتنا الزهراء البتول

                                                 

 .سبق خترجيه (1)
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الفضل  وكيف ال يكون أبو ،والتزم متابعتهم والسري على هداهم البيت

: وأخو اإلمامني اهلمامني املؤمنني وهو ابن اإلمام أمري ،كذلك عباسال

وقد تلقّى تربيته األخالقّية والعلمّية الراقية يف أحضانهم  ،احلسن واحلسني

: إذن ونال شهادته الثقافية واإلنسانّية العالية على أيديهم وبتأييدهم؟ ،ومدرستهم

لعام الّذي جاء للصّديق يف اللغة هو الصّديق باملعنى ا الفضل العباس فأبو

 .واإلصطالح، وذلك على ما عرفت

 - وهو أيضاً الصّديق باملعنى اخلاص للصّديق، فقد شهد اإلمام الصادق
حيث  بالصّديق يف خصوص أبي الفضل العباس -  كما يف الزيارة املأثورة عنه

 ( ) اصح الصدّيقالسّالم عليك أيّها الوليّ الصالح، الن : يقول خماطباً إّياه

ويقول يف  ( ) أشهد لك بالتسليم والتصديق  :خرى قالويف زيارته األ

السّالم عليك أيّها العبد الصالح،  : مكان آخر من الزيارة وهو خياطبه أيضاً
 .( ) املؤمنني، واحلسن، واحلسني املطيع لله، ولرسوله، وألمير

هو الصّديق،  الفضل العباس ففي الزيارة االوىل شهادة صرحيه بكون ابي

 وىل من الزيارة الثانية شهادة خاّصة ألبي الفضل العباسكما ان يف الفقرة األ

بالتسليم والتصديق، فهو الصّديق لغة، ملكان لفظه التصديق، ويف الفقرة الثانية من 

 باإلطاعة هلل ولرسوله وألوصيائه الزيارة شهادة خاّصة ألبي الفضل العباس

 الصّديق اصطالحاً ايضاً، ألّن الصّديق كما مّر يف اصطالح القرآن ، فهو

                                                 

 ..سبق خترجيه (1)
 .خترجيهسبق  (2)
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املطيع هلل ولرسوله : هو والسّنة النبوّية وأحاديث أهل بيت رسول اهلل

 .وألوصيائه

بأنه  إعرتاف العالمة الكلباسي بأن املوىل أبي الفضل :مةمه مالحظة* 

دعى يف أال الكسبية حسبما صّديق باملعنى اخلاص يستلزم القول بالعصمة الذاتية 

مطاوي كلماته يف كتابه اخلصائص العباسية، ألن مفهوم الصّديق باملعنى اخلاص 

 .، فريجى التدبرمقصور على املعصومني

 يقالصد :احلائزون على وسام -

 :ّمة هما كالتاليباخلصوص، منح لشخصني من هذه األ«  الصّديق »نعم، وسام 

بالصّديق، ومنحه هذا  فقد مّساه رسول اهلل، املؤمنني اإلمام أمري - 

ِ  : الوسام العظيم، وذلك على ما عرفت يف تفسري قوله تعاىل ْ بِٱَّللذ ِيَن َءاَمنوا َوٱَّلذ
يقونَ  ّدِ َوَمن يِطِع  : وقوله سبحانه، سوَرة اَۡلِديدِ   ١٩ ..َورسلِهِۦٓ أْوَلٰٓئَِك هم ٱلّصِ

َ َوٱلرذسوَل فَأْوَلٰٓئَِك مَ  ۡنَعَم ٱَّللذ َعلَۡيِهم ّمَِن ٱنلذبِّيِ ٱَّللذ
َ
ِيَن أ يقنِيَ  َۧع ٱَّلذ ّدِ سوَرة   ٦٩ َن َوٱلّصِ

 النجار، وحبيب طالب، أبي بن علي :ثالثة الصدّيقون  :قال حيث، الّنَِساءِ 

مّة صدّيق وفاروق، وصدّيق هذه ألكلّ   :وقال. ( ) فرعون آل ومؤمن
يف  املؤمنني وقال اإلمام أمري. ( ) بطال مّة وفاروقها عليّ بن أبياأل

فالفائز األّول على . ( ) وإنّي النبأ العظيم، والصدّيق األكبر : خطبة الوسيلة

 .املؤمنني الصّديق األكرب، هو اإلمام أمري: الصّديق، بل وسام: وسام

 ، حيث قد شهد له اإلمام الصادقاملؤمنني الفضل العباس بن أمري أبو - 

 ا عرفت يف زيارتهعلى م  بالتسلم والتصديق، ومنحه هذا الوسام

                                                 

 .سبق خترجيه (1)
 .سبق خترجيه (2)
 .سبق خترجيه (3)
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ونيشانه، فيكون على «  الصّديق »وسام : الرفيع، وأعطاه هذا النيشان املنيع، أعين

«  الصّديق »: هو الفائز الثاني الّذي حاز على وسام الفضل العباس هذا أبو

 .حقّاً«  الصّديق »ونيشانه، فهو إذن 

يف التشديد على صّديقية العبد  الشيخ الكلباسي كالم :مةمالحظة مه* 

هو احلق الصريح، ولكن جيب أن يقرتن املفهوم مبعناه احلقيقي وهو  الصاحل

 يقية املطلوب فيها دوام التصديقالعصمة الذاتية لكلِّ صّديق وإال النتفت عنه الصّد
 

 .يرجى التأمل جيداً ...من دون إنقطاع
 

 فاديال هفي أّن: عشر اللقب الثامن

 أّنه قال يف حّق عّمه أبي الفضل العباس روي عن اإلمام زين العابدين

 كالماً جاء فيه :  رحم الله عمّي العباس، فلقد آثر، وأبلى، وفدى أخاه
بنفسه،  أخاه اإلمام احلسني والكالم هنا يف تفدية العباس. ( ) بنفسه

َمن : حيث املعنى اللغوي هوبالفادي، علماً بأّن الفادي من  حيث منه عرف

يقّدم ماله، أو يقّدم نفسه ودمه فداءاً لغريه، حّتى خيلّصه به، ويقيه عربه من األسر 

 .ه، وخيلّصه من اخلطر احملدق بهأو القتل، فكأّنه يشرتي بذلك حياة غري

 الفداء العظيم  -

 الذبيح يلإمساع ابنه بذبح أمره عندما اخلليل إبراهيم قّصة يف تعاىل اهلل قال

 ذلك عن عفى ثّم:    ١٠٧َوفََديَۡنٰه بِِذبٍۡح َعِظيم   ِافذات  يف جاء فلقد، سوَرة الصذ

ملّا أمر الله تعالى  : أّنه قال مسنداً عن اإلمام الرضا( األخبار عيون)
إبراهيم أن يذبح مكان ابنه اسماعيل، الكبش الّذي أنزله عليه، متنّى 

ح ابنه إسماعيل بيده، وأنّه لم يؤمر بذبح أن يكون قد ذب إبراهيم
                                                 

 .177سبق خترجيه ص (1)
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الكبش مكانه، ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الّذي يذبح أعزّ 
فأوحى ،  ولده بيده، فيستحقّ بذلك أرفع درجات أهل الثواب على املصائب

ما خلقتَ ! يا ربّ: قال مَنْ أحبّ خلقي إليك؟! يا إبراهيم: إليه الله
! يا إبراهيم: فأوحى الله إليه، يَّ من حبيبك محمّدخلقاً هو أحبّ إل

فولده : قال .بل هو أحبّ إليّ من نفسي :قال أفهو أحبّ إليك أو نفسك؟
 فذبح ولده ظلماً على أيدي: قال .بل ولده :قال أحبّ إليك أو ولدك؟

بل ! يا رب: قال أعدائه أوجع لقلبك، أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي؟
 .ائه أوجع لقلبيذبحه على أيدي أعد

 ستقتل مّة محمّدأإنّ طائفة تزعم أنّها من ! يا إبراهيم: قال

بنه من بعده، ظلماً وعدواناً، كما يذبح الكبش، ويستوجبون أ احلسني
 .بذلك سخطي

: فجزع إبراهيم لذلك، وتوجّع قلبه، وأقبل يبكي، فأوحى الله تعالى إليه
يل لو ذبحته بيدك، بجزعك قد قبلت جزعك على ابنك إسماع! يا إبراهيم

الثواب على  وقتله، وأوجبْت لك أرفع درجات أهل على احلسني
افذاتِ  ١٠٧َوفََديَۡنٰه بِِذبٍۡح َعِظيم   : املصائب، وذلك قول الله ، سوَرة الصذ

الكبش : والفداء هو ،إبراهيم اخلليل: فالفادي هنا في هذه القصّة هو
 ،إسماعيل الذبيح: ة، واملَفديّ هومن اجلنّ الّذي أتى به جبرئيل

 قد اشترى حياة ابنه إسماعيل الذبيح فيكون إبراهيم اخلليل
بتفدية الكبش عنه ( ). 

                                                 

، 124ص 12للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار) ،251للحر العاملي ص( اجلواهر السنية) راجع كتاب (1)
ألمحد العبيدي ( الرمز يف قصة ابراهيم ) ،154ص 8للنمازي الشاهرودي ج( مستدرك سفينة البحار)

 .129للسيد نعمة اهلل اجلزائري ص( النور املبني يف قصص األنبياء واملرسلني) ،63ص
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: ، والفداء هوالفضل العباس أبو: ولكن يف قّصة كربالء كان الفادي هو

الفضل  ، فيكون أبواإلمام احلسني: نفسه الزكّية، ودمه الشريف، واملَفدّي هو

 .بتفدية نفسه وبذل دمه عنه قد اشرتى حياة أخيه اإلمام احلسني باسالع

 يشبه أباه العباس -

بنفسه،  يف تفدية أخاه اإلمام احلسني الفضل العباس ولقد أشبه أبو

أخاه وابن عّمه  املؤمنني إلمام أمرياحيث فدى  املؤمنني أباه اإلمام أمري

( أماليه) يت، فقد روى الشيخ الطوسي يفبنفسه، وذلك يف ليلة املب رسول اهلل

َوِمَن ٱنلذاِس   :يف قول اهلل مسنداً عن اإلمام زين العابدين علّي بن احلسني
 ِ  نزلت يف علي: أّنه قال ،سوَرة ابلََقَرةِ   ٢٠٧ ... َمن يَۡۡشِي َنۡفَسه ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱَّللذ

 حني بات على فراش رسول اهلل .الباهرة وغريه من  ياتويف شرح اآل

لقضاء ديونه ورّد  ملّا أراد اهلجرة، خلّف علياً إّن النيب :كتب التفسري

الودائع الّيت كانت عنده وأمره ليلة خروجه إىل الغار وقد أحاط املشركون بالدار، أن 

إّن اهلل ميتحن أولياءه على قدر إميانهم ! أخربك يا علي: ينام على فراشه قائالً

وقد امتحنك يابن  ،م يف دينه، فأشّد الناس بالءاً األنبياء، ثّم األمثل فاألمثلومنازهل

 ،والذبيح إمساعيل العّم وامتحنين فيك مبثل ما امتحن به خليله إبراهيم

إىل صدره  ثّم ضّمه النيب .فصرباً صرباً، فإّن رمحة اهلل قريب من احملسنني

ثّم أوصاه  ،لفراق رسول اهللجشعاً  علّي اإلمام وبكى وجداً به، وبكى

يف فحمة  ثّم خرج ،بوصاياه، وأمره يف ذلك بالصرب حّتى صلّى العشائني

على فراش  علّي اإلمام نام .العشاء اآلخرة والرصد من قريش قد أطافوا بداره

 :موطّناً نفسه على القتل، فأوحى اهلل تعاىل إىل جربئيل وميكائيل رسول اهلل

فأّيكما يؤثر  ،وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر اآلخر إّني آخيت بينكما،
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أفال كنتما مثل علّي  :إليهما صاحبه حبياته؟ فاختار كّل منهما احلياة، فأوحى اهلل

 ،فبات على فراشه يفديه بنفسه آخيت بينه وبني حمّمد طالبي بن أب

ئيل عند اهبطا إىل األرض فاحفظاه من عدّوه، فنزال فكان جرب ،ويؤثره باحلياة

 بّخ بّخ، من مثلك يا علّي بن أبي: وجربئيل يقول ،رأسه، وميكائيل عند رجليه

وهو متوّجه إىل  فأنزل اهلل عّزوجّل على رسوله ،طالب؟ يباهي اهلل بك املالئكة

 ن يَۡۡشِي َنۡفَسه ٱبۡتَِغآءَ َوِمَن ٱنلذاِس مَ  : طالب املدينة يف شأن علّي بن أبي
 

  ِ  .سوَرة ابلََقَرةِ   ٢٠٧َوٱَّللذ رَءوفَۢ بِٱلۡعَِبادِ  َمۡرَضاِت ٱَّللذ

 الفادي بزعم املسيحّيني -

: ، فإّنهم يقولونهو املسيح عيسى بن مريم«  الفادي »يزعم املسيحّيون أّن 

لقب السّيد املسيح الّذي فدى البشر بدمه الكريم، ثّم يرتبون على «  الفادي »

من ذنوب وخطايا، ويرّبرون به مجيع جرائمهم  زعمهم هذا غفران كّل ما يرتكبونه

 :وجناياتهم، حبّجة أّن املسيح كفّرها عنهم، وهذا غري تام من وجوه

مل يصلب ومل يقتل، وإّنما رفعه اهلل تعاىل إليه، كما يف  اّن املسيح - 

ِ  : القرآن الكريم يَن ٱۡخَتلَفواْ فِيهِ لَِف َوَما َقَتلوه َوَما َصلَبوه َوَلِٰكن شّبَِه لَهۡم  ِإَونذ ٱَّلذ
ّنِ   َشّك    ٱّتَِباَع ٱلظذ

َۢا ّمِۡنه  َما لَهم بِهِۦ ِمۡن ِعۡلٍم إَِّلذ بَل رذَفَعه ٱَّللذ إَِِلۡهِ   ١٥٧َوَما َقَتلوه يَقِيَن
عن ابن عباس ( جممع البيان) ويف تفسري، سوَرة الّنَِساءِ   ١٥٨ا َوََكَن ٱَّللذ َعزِيًزا َحِكيم  

لّما مسخ ال تعالى اّلذين سّبوا عيسى واّمه بدعائه، بلغ ذلك يهوذا وهو    :أّنه قال
رأس اليهود، فخا  أن يدعو عليه، فجما اليهود، فاتفقوا على قتله، فبعث ال 

يذۡدَنٰه بِروحِ   :تعالى جبرائيل يمنعه منهم، ويعينه عليهم، وذلك معنى قوله تعالى
َ
 َوأ

يا معشر : يهود حول عيسى، فجعلوا يسألونه فيقول لهمجتما الأف  ٨٧ ...ٱۡلقدِس 
إّن ال تعالى يبغضكم، فساروا إليه ليقتلوه، فأد له جبرائيل في  و ة ! اليهود
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البيت الدا ل لها روزنة في سقفها، فرفعه جبرائيل إلى السماء، فبعث يهوذا رأس 
قتله، فد ل فلم طيطانوس، ليد ل عليه الخو ة في: اسمه اليهود رجًل من أصحابه

يره، فأبطأ عليهم، فظّنوا أنّه يقاتله في الخو ة، فألقى ال عليه شبه عيسى، فلّما 
القي عليه شبه وجه عيسى، ولم يلق :  رج على أصحابه، قتلوه وصلبوه، وقيل

إّن الوجه وجه عيسى، والجسد جسد : فقال بعض القوم ،عليه شبه جسده
 ،طيطانوس فأين عيسى؟ وإن كان هذا عيسى إن كان هذا: وقال بعضهم ،طيطانوس

ومع هذا الرتديد والتشكيك من الّذين تولّوا   فأين طيطانوس؟ فاشتبه األمر عليهم

وإن تواتروا  القتل والصلب ال يثبت كون املقتول واملصلوب هو عيسى

وأمجعوا عليه، وهو واضح ال غبار عليه، فالقّصة إذن من أساسها متزلزلة 

 . يعتمد عليها، إذ ال أساس رصني هلا رأساًومشكوكة، فال

بعد إخبار اهلل تعاىل بعدم قتله، مل يكن فادياً، وإذا كان  إّن املسيح - 

 .فبطل مزاعم املسيحّيني«  الفادي »كذلك مل يصدق عليه لقب 

 على زعم املسيحّيني باملعنى الّذي يصّورونه للسّيد املسيح«  الفادي »إّن  - 

 لسّيد املسيحهو إسفاف با  وهبوط به من مستواه الرفيع ومقامه املنيع

الّذي هو هداية البشر، إىل مستوى تكفري خطايا البشر، الّذي يكون هو خري مرّبر 

الرتكاب البشر كّل ما يشتهيه من جرائم و جنايات، وما يهواه من خطايا وذنوب، 

 فاف بالسّيد املسيحاإلس: والّذي من مجلتها، بل ومن أكربها وأعظمها جناية هو

 إىل مستوى تكفري خطايا البشر وتربيرها. 
 الفادي لدى املسلمني -

 حيث فدى رسول املؤمنني اإلمام أمري: عند املسلمني هو«  الفادي »بينما 

 الّذي فدى أخاه  الفضل العباس بنفسه، ثّم من بعده ابنه أبو اهلل

 .بنفسه اإلمام احلسني
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من األعداء، وبقائه  األّول إالّ خلالص رسول اهلل«  يالفاد »وما كان فداء 

ساملاً قادراً على تبليغ رساالت اهلل، وهداية الناس إىل اهلل تعاىل، وإىل دينه احلنيف، 

الّذي فدى دين  الثاني إالّ وقاءاً البن رسول اهلل«  الفادي »كما أّنه مل يكن فداء 

، فأيقظ به واحلفاظ على أتعاب جّدهاهلل بنفسه، وقّدم دمه إلنقاذه وإبقائه، 

عقول البشر وضمائرهْم، وأرهف عربه شعورهم وعواطفهم، ليدلّهم على اهلل، 

 ويهديهم إىل دينه القويم، وصراطه املستقيم، وذلك كما قال فيه اإلمام الصادق

 عند زيارته:  فيك، ليستنقذ عبادك من اجلهالة، وبذل مهجته 
 

 .( ) وحيرة الضاللة

 املقارنة بني الفاديني -

مكفّراً لذنوب «  الفادي »أّن هناك فرقاً كبرياً وواضحاً بني أن يكون : ومن املعلوم

، وبني أن البشر بدمه الكريم، كما يزعمه املسيحّيون بالنسبة إىل السّيد املسيح

 مضيئاً لدرب التائهني من البشر، وهادياً هلم إىل الطريق القويم،«  الفادي »يكون 

وداالًّ إّياهم على الصراط املستقيم، ومنقذاً هلم من ظلمات اجلهل واجلهالة إىل نور 

العلم والثقافة، ومن َحرية الباطل والضاللة إىل مرفأ احلّق واهلداية، وذلك على ما 

 وابنه أبي الفضل العباس املؤمنني يعتقده املسلمون بالنسبة إىل اإلمام أمري

 عنى األول الّذي يزعمه املسيحّيون بالنسبة إىل السّيد بامل«  الفادي »، فإّن

من مستواه الرفيع إىل هّوة  إضافة إىل أّنه إسفاف بالسّيد املسيح املسيح

                                                 

 6ج( هتذيب األحكام) و 788ص( مصباح املتهجد) ،514للمشهدي ص( املزار)  راجع كتاب (1)
اووس للسيد ابن ط( إقبال األعمال) ،1581ص 14للفيض الكاشاين ج( الوايف)للشيخ الطوسي ،  113ص
، 331ص 98للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار) ،489للشيخ الكفعمي ص( املصباح)، 112ص 3ج
 12للسيد الربوجردي ج( جامع أحاديث الشيعة) ،682للمحدث الشيخ عباس القمي ص( مفاتيح اجلنان)

 .وغريها الكثري... 163للمشهدي ص( العقل واجلهل يف الكتاب والسنة)، 431ص
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ترويج للظلم واجلرم، والذنوب واخلطايا، وتشجيع للجناة : احلضيض هو

ة، أليس لسّيئة، وأفعاهلم القبيحا والظاملني، والعصاة واملذنبني، وتربير ألعماهلم

يتمادى يف ظلمه وجوره وينغمر يف السّيئات  ،من يعلم بأّن سّيئاته وقبائحه مكفّرة

 ؟والقبايح

 ملسلمون بالنسبة إىل اإلمام أمرياباملعنى الثاني الّذي يعتقده «  الفادي »بينما 

فإّنه إضافة إىل إعطاء اإلمام وابنه ما  ،وابنه أبي الفضل العباس املؤمنني

ترويج للعدل واإلحسان، واملثل  :من املقام الّذي خّصهما اهلل تعاىل به هويستحقّانه 

والِقَيم، وتشجيع للمحسنني واملقسطني، واملؤثرين واملواسني، وترغيب يف األعمال 

الصاحلة، واألفعال احلسنة، أليس من يرى إمامه، أو يرى ابن إمامه، يفدي نفسه 

، ويضّحي بكّل ما لديه ألجل هداية للهدى واحلق، ويبذل دمه لنصرة دين اهلل

الناس إىل نور العلم والعدل، واخلري والتقوى، يرغب يف اخلري والتقوى، ويضّحي 

 .من أجل تعميم القسط والعدل، وتعزيز املثل والِقَيم؟
 

 مْؤِثرال في أّنه: عشر اللقب التاسع

لتنزيل قال اهلل تقديم الغري وتفضيله على النفس، ويف ا: املْؤِثر من اإليثار وهو

: أي ،سوَرة يوسَف   ٩١ ...لََقۡد َءاثََرَك ٱَّللذ َعلَۡينَا : تعاىل عن لسان إخوة يوسف

قّدمته وفّضلته، وآثرتك إيثاراً، : فّضلك وقّدمك، وآثرت فالناً على نفسي، أي

إستأثر بالشيء على : قّدمتك وفّضلتك تفضيالً، وهو مقابل اإلستئثار، يقال: أي

يستأثر على أصحابه : خّص به نفسه واستبّد به، ورجل اَثْر، أو اَْثْر أي: غريه، أي

 .ويفّضل نفسه عليهم يف نصيبه، واإلستئثار هو اإلنفراد بالشيء
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اإليثار هو تقديم الغري على النفس، املعّبر عنه بالرؤية : خرىأوبعبارة 

على الغري، املعّبر عنه بينما اإلستئثار هو تقديم النفس  ،اإلجتماعّية وحمّبة اآلخرين

 .باألنانّية واإلستبداد الفردي

 لنفسا وحب ةبني األناني -

فهو من الصفات الرديئة، واخلصال  :أّما األثرة واإلستئثار املسّمى باألنانّية

 -وعبادة الذات املذموم، فإّن حّب النفس  ،لذميمة، النابعة من حّب النفس املفرطا
وقد أودعها اهلل تعاىل فيه  ،اإلنسان، وصفة عريقة فيهغريزة أصيلة يف  -مبا هو هو 

وإليها  ،عن مصلحة وحكمة، ألن إليها يعود نشاط العمران على ظهر املعمورة

من التقدم العلمي، والتطّور  ،يرجع السري احلثيث واإلّتساع املستمر يف دائرة احلياة

أّنها أيضاً السبب الصناعي واإلخرتاعات واإلكتشافات الّيت طّورت احلياة، كما 

 .لطلب اآلخرة وإحرازها، والزحزحة عن الّنار والفوز باجلّنة

من لوازم سعادة اإلنسان وتقّدم احلياة  -مبا هي  -فغريزة حّب النفس : إذن

وخروجها عن حّد  وتطّورها، وإّنما اخلطر يكمن وراء تضّخم هذه الغريزة وجتّبرها،

، إىل ما حّرمه اهلل تعاىل عليها من األنانّية وعبادة أراده اهلل تعاىل هلااإلعتدال الّذي 

أنا رّبكم ) :الذات، الّيت قد تصل أحياناً إىل اّدعاء الربوبّية كفرعون الّذي كان يقول

 .« ال خرب جاء وال وحي نزل »: ، وكيزيد الّذي كان ينشد( األعلى

ازات حريراً، فإّن عبادة الذات والعيش يف إفرازاتها، حّتى لو كانت تلك اإلفر

كالّيت تفرزها دودة القّز، منتهية إىل اإلختناق الروحي، ومؤّدية إىل املوت املعنوي، 

فإّن األناني مّيت يف الّناس حّتى وإن بلغ يف الدنيا قّمة امللك والسلطان، وإّن األنانّيني 

يف  يف كّل زمان فتنة ساحقة، ولعنة ماحقة، حترتق يف سعريها املثل والِقَيم، وتذوب

. جحيمها الفضائل واملكارم، وتتبّخر يف مرضاتها مصاحل اآلخرين افراداً ومجاعات
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وحده بني  حد، والتاركني رسول اهللأاهلل تعاىل الفاّرين من معركة  وقد وصف

األعداء، وصفاً يكشف عن داء األنانية املتغلغل يف نفوسهم، وعن مرض عبادة 

نفسهمۡ  َوَطآئَِفةٞ  : تعاىلالذات املتعّرق يف قلوبهم، حيث يقول 
َ
ۡتهۡم أ َهمذ

َ
  ١٥٤...قَۡد أ

 .َرانَ سوَرة آِل ِعمۡ 

 ين واجملتمعاألنانيون وخطرهم على الد -

واألنانّيون عندما يسلّطون أفكارهم الضّيقة على الّدين اإلسالمي احلنيف، 

أو  صوله، ويفهمونه ثواباً بال عمل، ومثرة بال غرس،أفون ميسخون نصوصه، وحيّر

عقاباً على اآلخرين وحدهم، ونكاالً على الناس سواهم، دون أن ميّسهم منه لفح، 

وذلك ألّن األنانيني حمصورون يف حدود أنفسهم وإثرتهم،  ،أو يصيبهم منه أذى

ومنافعهم الذاتّية، ال يفهمون من القرآن  ،ومقصورون على رؤية مصاحلهم الفردية

ا يلّبي أهوائهم ومصاحلهم، وإّن هذا خلطر كبري إالّ ما يشتهون ومن اإلسالم إالّ م

الّدين والدنيا معاً، ممّا يؤكّد على معاجلة االثرة منذ  ّمة وينذر بفناءيهّدد كيان األ

الطفولة املبكّرة، حّتى تنبت الناشئة وهي تنظر إىل نفسها وإىل غريها بنظرة معتدلة، 

 .ورؤية مّتزنة، ال جنف فيها وال قصور

ر سّر التأكيد الشديد يف اإلسالم على تعديل هذه الغريزة، ويعلم ومن هنا يظه

على تأطريها وحتجيمها، وتزكيتها  سبب اإلهتمام الكبري من أئّمة أهل البيت

، يف وصّية له البنه املؤمنني يقول اإلمام أمري( نهج البالغة) وتهذيبها، ففي

بينك وبني غيرك،  اجعل نفسك ميزاناً! يا بني  :اإلمام احلسن اجملتبى
فأحبب لغيرك ما حتبّ لنفسك، وأكره له ما تكره لها، وال تظلم كما ال 
حتب أن تظلم، وأحسن كما حتبّ أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما 
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 مبا ترضاه لهم من نفسك، وال تقل تستقبح من غيرك، وارض من الناس
 .( ) كما ال تعلم وقل ما تعلم، وال تقل ما ال حتبّ أن يقال ل

أحبَّ لعامّة رعيّتك ما حتبّ  : وجاء فيما كتبه لعامله حمّمد بن أبي بكر
كره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، فإنّ ذلك ألنفسك وأهل بيتك، و

 .( ) أوجب للحجّة وأصلح للرعيّة
فاإلسالم حيّذر الناس من األنانّية ويدعوهم إىل اإلعتدال، بل إىل اإليثار وتقديم 

هو أّول ممتثل ملا يدعو إليه  الفضل العباس على أنفسهم، وأبو اآلخرين

يثار، وترك ة يف جمال اإليف كل جمال وخاص اإلسالم بعد األئّمة املعصومني

 .ثرةاإل

 اإليثار يف القرآن واحلديث -

فهو من الصفات احلسنة، : هذا بالنسبة إىل اإلستئثار، وأّما بالنسبة إىل اإليثار

ة، ومن مكارم األخالق، ومعالي اآلداب، فإّن اإلنسان قد جيود واخلصال الطّيب

بشيء وهو غيّن عنه، فهذا هو اجلود املمدوح، وقد جيود بشيء وهو حمتاج إليه، 

                                                 

البن ميثم ( شرح هنج البالغة)، 59ص 4السيد حممد الشريازي ج( توضيح هنج البالغة)راجع كتاب  (1)
، 15ص 31حلبيب اهلل اهلامشي اخلوئي ج( منهاج الرباعة يف شرح هنج البالغة)، 26ص 5البحراين ج

الدليل على موضوعات )، 282ص 3للخطيب السيد عبد الزهراء الكعيب ج( مصادر هنج البالغة وأسانيده)
 ،286ص ألويس كرمي حممد( املعجم املوضوعي لنهج البالغة)، 1112لعلي انصاريان ص( البالغةهنج 

 .من املصادر وغريها العديد... 647للبيب بيضون ص( تصنيف هنج البالغة)

، 3691ص 4للريشهري ج( ميزان احلكمة)، 27ص 72للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار)راجع كتاب  (2)
 4للمريجهاين ج( مصباح البالغة) ،181البن شعبه احلراين ص( لرسولحتف العقول عن آل ا)

( اآلمايل)، 249ص 1للثقفي ج( الغارات) ،431ص 4البن ميثم البحراين ج( شرح هنج البالغة)، 118ص
مسند )، 589ص 33للمجلسي ج( حبار األنوار) ،31للشيخ الطوسي ص( اآلمايل)، 269للشيخ املفيد ص

 .إخل.. 488ص 6سن القباجني جللسيد ح( اإلمام علي
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اإليثار، وال يتحلّى باإليثار إالّ األوحدي من الناس، : وهذا أفضل من األّول وهو

كتاب، وكذلك فاضت السّنة كما أّنه ال يّتصف به إالّ ذو حظّ عظيم، وقد زخر ال

مبدح اإليثار والتأكيد عليه، والثناء على من  النبوّية، وأحاديث أئّمة أهل البيت

حتلّى به واّتخذه خلقاً له، ووعدت على ذلك الثواب الكبري، واألجر اجلزيل، قال 

نفِسهِۡم َولَۡو ََكَن بِِهۡم َخَصاَص  : اهلل تبارك وتعاىل
َ
ٰٓ أ سوَرة   ٩ ...ةَويۡؤثِروَن لََعَ

 .اَۡلۡۡشِ 

 نؤثر به ضيفنا -

إّن رجالً جاء  »: جاء يف شرح اآليات الباهرة يف تفسري هذه اآلية املباركة مسنداً

ما : إىل بيوت أزواجه، فقلن فشكا إليه اجلوع، فبعث رسول اهلل إىل النيب

: بطال من هلذا الرجل الليلة؟ فقال علّي بن أبي: عندنا إالّ املاء، فقال

عندِك يا بنت رسول اهلل شيء؟ : فقال هلا أنا يا رسول اهلل، وأتى فاطمة

يا ابنة  :ما عندنا إالّ قوت الصبية، ولكّنا نؤثر به ضيفنا، فقال علّي: فقالت

فنزلت  حمّمد، نّومي الصبية واطفئي الّسراج، فلّما أصبح غدا على رسول اهلل

نف : هذه اآلية
َ
ٰٓ أ  .سوَرة اَۡلۡۡشِ   ٩ ...ِسِهۡم َولَۡو ََكَن بِِهۡم َخَصاَصةَويۡؤثِروَن لََعَ

 جربئيل أنبأني بذلك -

إذ  عند فاطمة بينا علّي: وقال يف شرح اآليات الباهرة مسنداً أيضاً

 نعم، فأتى رسول اهلل: إذهب إىل أبي فابغنا منه شيئاً، فقال: قالت

اماً، فخرج من عنده فلقيه ألهلك طعيا علي إذهب فابتغ به : ديناراً وقال له هفأعطا

الدينار وانطلق  فأعطاه حاجته، له وذكر يقوما أن اهلل شاء ما وقاما األسود، بن داملقدا

، تيأ مفل انتظره ثّم يأت، فلم اهلل رسول فانتظره فنام، رأسه فوضع املسجد إىل

 اهلل لرسو فحّركه املسجد، يف نائم فخرج يدور يف املسجد فإذا هو بعلّي

خرجت من عندك فلقيين ! يا رسول اهلل: ما صنعت؟ فقال! يا علي: فقعد، فقال



 ........................البحث يف العصمة الكربى لولّي اهلل العباس بن أمري املؤمنني.........................  

 211 

 رسول اهلل ل أن يذكر، فأعطيته الدينار، قااملقداد بن األسود، فذكر لي ما شاء اهلل

 :ًأما إّن جربئيل قد أنبأني بذلك، وقد أنزل اهلل فيك كتابا :  ٰٓ َويۡؤثِروَن لََعَ
نفِسِهۡم َولَۡو ََكنَ 

َ
 .سوَرة اَۡلۡۡشِ   ٩ ...بِِهۡم َخَصاَصة أ

 أنت يعسوب املؤمنني -

 اوتي رسول اهلل »: مسنداً قال ويف شرح اآليات الباهرة أيضاً عن أبي جعفر

  مبال وحلل، وأصحابه حوله جلوس، فقّسمه عليهم حّتى مل يبق منه حلّة وال

غائباً، فلّما رآه رسول دينار، فلّما فرغ منه جاء رجل من فقراء املهاجرين وكان 

: فقال أّيكم يعطي هذا نصيبه ويؤثره على نفسه؟ فسمعه علي :قال اهلل

ان ! يا علي: فأعطاه الّرجل، ثّم قال فأخذه رسول اهلل ،نصييب، فأعطاه إّياه

سّخاءاً بنفسك عن املال، أنت يعسوب املؤمنني، واملال  ،اهلل جعلك سّباقاً للخري

لمة هم الّذين حيسدونك، ويبغون عليك، ومينعونك حقّك والظ ،يعسوب الظلمة

 .« بعدي

 !أبشر يا علي -

 إّن رسول اهلل: قال ويف اآليات الباهرة أيضاً مسنداً عن أبي جعفر

وعليه مسل ثوب  جلالس ذات يوم وأصحابه جلوس حوله، فجاء علي

   ثّم قرأفنظر إليه ساعة،  منخرق عن بعض جسده، فجلس قريباً من رسول اهلل

 نفِسِهۡم َولَۡو ََكَن بِِهۡم َخَصاَصة
َ
ٰٓ أ ثّم قال رسول ، سوَرة اَۡلۡۡشِ   ٩ ...َويۡؤثِروَن لََعَ

أّما إّنك رأس الّذين نزلت فيهم هذه اآلية، وسّيدهم : لعلي اهلل

أين خلعتك الّيت كسوتكها يا علي؟ : لعلي وإمامهم، ثّم قال رسول اهلل

إّن بعض أصحابك أتاني يشكو عريه وعري أهل بيته، فرمحته ! يا رسول اهلل: فقال

: فقال رسول اهلل. وآثرته بها على نفسي، وعرفت أّن اهلل سيكسوني خرياً منها

صدقت، أما إّن جربئيل فقد أتاني حيّدثين أّن اهلل اّتخذ لك مكانها يف اجلّنة حلّة 
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واز جواز رّبك بسخاوة خضراء من استربق، وضيقها من ياقوت وزبرجد، فنعم اجل

 فانصرف علّي. نفسك، وصربك على مسلتك هذه املنخرقة، فابشر يا علي

 .فرحاً مستبشراً مبا أخربه به رسول اهلل

قول رسول : نعم، هناك روايات كثرية يف فضل اإليثار، ومدح املؤثرين، منها

آثر : أي) أيّما امرىء اشتهى شهوة فردّ شهوته، وآثر على نفسه  :اهلل

 .( ) غفر له (اهلل على نفسه

 املقِلّ، جهد : أّي الصدقة أفضل؟ فقال وسئل عن اإلمام الصادق

ٰٓ  َويۡؤثِرونَ  : الله قول سمعت أما نفِسِهمۡ  لََعَ
َ
 .( )  ٩َخَصاَصة  بِِهمۡ  ََكنَ  َولَوۡ  أ

 د املؤثرين وإمامهمسي -

 اإلمام أمري: مني هومن املعصو فسّيد املؤثرين وإمامهم بعد رسول اهلل

 .املؤمنني

 الفضل العباس أبو: هو ثّم إّن سّيد املؤثرين وإمامهم بعد املعصومني

رحم الله  : وذلك يف قوله املعروف كما قال يف حقّه اإلمام زين العابدين
 آثر اهلل، وآثر دين اهلل، وآثر رسول اهلل: أي ( ) عمّي العباس، فلقد آثر

على نفسه، وإخوته، وكّل ما ميلكه من غال  اإلمام احلسني الّذي كان ميّثله

                                                 

احملجة البيضاء يف هتذيب ) ،92ص 2للمال حممد مهدي النراقي ج( جامع السعادات) راجع كتاب (1)
 .169ص 5للفيض الكاشاين ج( األحياء

للمحقةةق ( جممةةع الفائةةدة) ،255ص 1للشةةهيد األول ج( الةةدروس الشةةرعية يف فقةةه اإلماميةةة) راجةةع كتةةاب (2)
 11للفةةةةةيض الكاشةةةةةاين ج( الةةةةةوايف) ،19ص 4للشةةةةةيخ الكليةةةةةين ج( الكةةةةةايف)، 287شةةةةةرح ص 4األردبيلةةةةةي ج

( ثةةةواب األعمةةةال) ،212ص 3للمجلسةةةي األول ج( روضةةةة املتقةةةني يف شةةةرح مةةةن ال حيضةةةره الفقيةةةه)، 416ص
 .إخل... 163ص 7للمريزا النوري ج( مستدرك الوسائل)، 142للشيخ الصدوق ص

 .177سبق خترجيه ص (3)
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وذلك يف زيارته املأثورة عنه حيث  ورخيص، وكما قال يف حقّه اإلمام الصادق

 ( ) أشهد أنّك قد بالغت في النّصيحة، وأعطيت غاية اجملهود : جاء فيها

جّد كّل ما يف وسعه، وغاية ما ميلكه من  الفضل العباس أعطى أبو: أي

وجهد، من بذل نفسه وإخوته، وكّل طاقاته وإمكاناته، ليشرتي به صيانة دين اهلل، 

بني الناس يف األرض، واإلمتداد  وسالمة حياة إمامه، املمّثل لرسول اهلل

 ولو كان ذلك يف مقابل بقائه يف األنام، اإلمام احلسني احلقيقي له

 .حّياً بلحظات قليلة

 لفضل العباسامناذج من إيثار أبي  -

على نفسه منذ  أخاه اإلمام احلسني الفضل العباس لقد آثر أبو ،نعم

إالّ بعد أن يأذن  فكان ال جيلس بني يدي أخيه اإلمام احلسني ،وىلأّيامه األ

 ،، جلس جلسة العبد بني يدي موالهباجللوس، ثّم إذا جلس بعد اإلذن له له
 

 .والرّق أمام سّيده

 أّنه كان يدعو أخاه اإلمام احلسني الفضل العباس وكان من إيثار أبي

، وما أشبه ذلك، ومل سّيدي، وموالي، ويا ابن رسول اهلل: دائماً مبثل كلمة

أخي، وصنوي، وما أشبه ذلك أبداً، إالّ يف موضع : يعهد منه أن يدعو أخاه بكلمة

 .حني مصرعه: واحد وهو

ه إذا حصل على شيء آثر به أخاه أيضاً أّن وكان من إيثار أبي الفضل العباس

وىل وقّدمه على نفسه، فقد قّدم له ذات مّرة وهو يف سنّيه األ اإلمام احلسني

، فسألوه عّما يريد، عنقود من العنب الشهي، فأخذه واّتجه حنو باب الدار مسرعاً

                                                 

 .سبق خترجيه (1)



 ........................البحث يف العصمة الكربى لولّي اهلل العباس بن أمري املؤمنني.........................  

 213 

 قّدم هذا العنقود من العنب الشهي إىل سّيدي وموالي اإلمامأريد أن أ :فأجاب
 .وكذلك فعل احلسني

من  خروجه مع اإلمام احلسني: أيضاً ومن إيثار أبي الفضل العباس

املدينة حيميه بنفسه، ويقي أهل بيته بدمه، وحيمل لواءه بيده، ويذّب عنه طول 

سفرته، بدءاً باملدينة املنّورة، ومروراً مبكّة املكّرمة، ومنازل الطريق بني احلجاز 

، على ما كان يف السفر يف ذلك الزمان من مشاّق ومتاعب والعراق، وانتهاءاً بكربالء

بصورة عاّمة، وما كان يف تلك السفرة من تهديدات وخماوف بصورة خاّصة، فلقد 

موي جبواسيسه مّية تغطّي املنطقة، والرصد األكانت التحّركات املشبوهة لبين ا

 إلمام احلسنيويراقبه من كثب، وقد أشار ا وعيونه يعقّب قافلة اإلمام احلسني

 عند خروجه إىل ذلك، فإّنه ملّا خرج من املدينة قرأ قوله تعاىل :  فََخَرَج
 . سوَرة الَقَصِص   ٢١ ...ا َيََتَقذبِمۡنَها َخآئِف  

 ِم اإليثارمن قم -

وبلغ قّمته، وذلك حينما  ،قلّة اإليثار الفضل العباس ولقد ارتقى أبو

يف األّيام األخرية، الّيت وخاّصة  ،الءإىل كرب وصل موكب اإلمام احلسني

مّية فيها املاء أوبالّذات يف األّيام الّيت منع بنو  ،تقرتب من يوم عاشوراءكانت 

يؤثر  الفضل العباس حيث كان أبو حلسنياوحّرموه على موكب اإلمام 

 .حبّصته من املاء أطفال اخيه اإلمام احلسني

هلل ا كزمان إىل كربالء ومعه أمان من عبيدوعلى األخص يف اليوم الّذي ورد فيه 

هذا كان موىل لعبداهلل بن أبي احملل بن حزام  وكزمان ،وإخوته بن زياد للعباس

فإّن ابن ابي احملل هذا كان قد قدم إىل ابن زياد وتوّسط من  ،ّم البنني عّمتهأوكانت 

فلّما  ،له إليهمنفسه ألبناء عّمته عنده، وأخذ هلم منه األمان، وبعث به مع موىل 
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هذا  :وقال قدم كزمان برسالة األمان إىل كربالء قّدمها إىل أبي الفضل العباس

: أبلغ خالنا الّسالم وقل له :أمان من ابن زياد بعثه إليكم خالكم عبداهلل، فقالوا له

 .ال حاجة لنا يف أمان ابن زياد، فإّن أمان اهلل خري من أمان ابن مسّية

وذلك حني ورد الشمر إىل كربالء ومعه أيضاً  ،م تاسوعاءوعلى اخلصوص يف يو

وكذلك كان معه ما فيه تطميع هلم بإمارة  ،وإخوته أمان من ابن زياد للعباس

وإغراء هلم برَتب عسكرّية، وأومسة ونياشني قيادّية رفيعة املستوى، وغري  ،اجليش

أين : ادىون فأقبل حّتى وقف على معسكر اإلمام احلسني ،ذلك من مغريات

 فقال هلم اإلمام احلسني ،ختنا؟ أين العباس وإخوته؟ فأعرضوا عنه ومل جييبوهأبنو 

:  ًأجيبوه ولو كان فاسقا  فقال  وما تريد يا مشر؟ :فقاموا إليه وقالوا له

ال تقتلوا أنفسكم مع  ،أنتم آمنون! خيتأيا بين : مراوغاً ومكايداً هلم الشمر

  رياملؤمنني يزيد، ثّم وعدهم ومّناهم، وطّمعهم احلسني، والزموا طاعة أم

 .وأغراهم

ليقطع عنه مكره وخداعه، ويرّد عليه  ،وبكّل صالبة وقّوة فقال له العباس

لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله ال أمان له،   :كيده ونفاقه
الشمر فشله يف  فعرف ( ) وتأمرنا أن ندخل في طاعة اللّعناء، وأوالد اللّعناء؟

 . مراوغته، وخيبته يف نفاقه، فلم يتكلّم معهم بشيء ورجع خائباً مغضباً

 يؤثر إمامه على ولديه العباس -

                                                 

موسوعة شهادات )، 214للمهتدي البحراين ص( من أخالق اإلمام احلسني) راجع كتاب (1)
أبصار العني يف أنصار احلسني )، 177ص 2ج للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم( املعصومني
 )66جلعفر البيايت ص( األخالق احلسينية)، 58للشيخ حممد السماوي ص. 
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يف يوم عاشوراء وذلك يف موارد  وخصوصاً إيثار أبي الفضل العباس

وإيثاره  حمّمداً وعبداهلل، بني يدي اإلمام احلسني: تقديم ولَديه: عديدة، منها

ملّا رأى أّنه ال ميلك شيئاً يؤثر به  الفضل العباس ا، وفدائهما له، فإّن أباعليهم

ويقّدمه فداءاً له، سوى نفسه، وولديه، وإخوته، حاول  أخاه اإلمام احلسني

وذلك ألّن  أّوالً أن يؤثر بولديه ويقّدمهما فداءاً هلل بني يدي أخيه اإلمام احلسني

فاألوالد أعّز . ّبة والعلقة ما مل يكن ألحد غريهملألوالد يف قلب اإلنسان من احمل

أوالدنا  : شيء على قلب اإلنسان وأغال شيء عنده، ويف احلديث الشريف
  أوالدنا أكبادنا تمشي على األرضل  : ويف حكمة الشعر والنظم ( ) اأكبادن

لى إّن فقد األوالد، واإلصابة بهم، من أعظم املصائب، وأشّد الفجايع ع: ومعلوم

قلب األب، وكلّما كان املصاب أكرب، والفجيعة أعظم، وخاصة إذا كان يف سبيل 

اهلل ونصرة احلق، كان األجر أكرب، والثواب أعظم، ولذلك قّدرِت الروايات 

وعّدْت لفقد األوالد واملصاب بهم من األجر ما مل تقّدره يف فقد أحد واملصاب به، 

الثواب العظيم، وحيصل على هذا األجر أن ينال هذا  الفضل العباس وأراد أبو

حمّمداً على نقل بعض، : الكبري، قبل أن يفوز هو بالشهادة، فقّدم ولده وفلذة كبده

 فداءاً بني يدي أخيه اإلمام احلسني؛  حمّمداً وعبداهلل، على نقل بعض آخر: وولديه

 الد وواسى يف هذه املصيبة الكربى، والفجيعة العظمى، وهي مصيبة فقد األو

خته السّيدة أ، كما أّنه شاطر خته السّيدة زينبأ، وأخاه اإلمام احلسني

                                                 

البن شهر آشوب ( مناقب آل أيب طالب)، 171لمريزا النوري جل( مستدرك الوسائل) راجع كتاب (1)
للشيخ حممد مهدي احلائري ( شجرة طوىب)، 284ص 43للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار)، 157ص 3ج
( مستدرك سفينة البحار) ،413ص 21للسيد الربوجردي ج( جامع أحاديث الشيعة)، 374ص 2ج

 12للشيخ مهدي النجفي ج( حاديث أهل البيتموسوعة أ) ،434ص 11للنمازي الشاهرودي ج
 .وغريها العديد.. 145ص 2للشيخ احلويزي ج( تفسري نور الثقلني)، 245ص
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ملّا  ينبيف كتمان هذه املصيبة، وعدم اإلعالن بها، فإّن السّيدة ز زينب

فداءاً بني يدي أخيها اإلمام  ،عوناً وحمّمداً: ولديها، وفلذتي كبدهاقّدمت 

ومل جتهر بالبكاء عليهما، ومل  ،احتسبتهما اهلل، فلم حتضر مصرعهما احلسني

ومل تتطّرق لشيء خيّصهما، أو  ،تذكرهما يف شيء من مراثيها، ومل تنّوه بامسهما

كي ال متّن على  ،يذكّر بشهادتهما، كّل ذلك جتلّداً منها وصرباً، وتفانياً ومواساةً

 وكذلك كان أبو ،أجلهما بهما، وال ميّس أخاها الضّر من أخيها اإلمام احلسني

 إلمام احلسنيابالنسبة إىل شهادة ولديه بني يدي أخيه  الفضل العباس

 .يف ذلك خته السّيدة زينبأحيث شاطر 

 ملشهور شهرة عظيمة عدم إستشهاد أوالد للعبد الصاحلا :مةمالحظة مه* 

 وقد اختلف املؤرخون يف عدد أوالده، فمنهم من رفعهم إىل ستة  ،يف كربالء

الفريق من املؤرخني العامة إىل أن ثالثة منهم استشهدوا يف وقد ذهب هذا  ،ذكور

بن العباس وحممد بن العباس وأمهم لبابة  اهلل وعبيد ،احلسن بن العباس: كربالء هم

 ومنهم ذهب إىل أن ثالثة منهم استشهدوا ،بنت عبيد اهلل بن العباس بن عبد املطلب

قوال ال تستند على رواية، وكلها أ ،والقاسم الفضل بن العباس وعبيد اهلل: هم

مل يستشهد معه أحد من أوالده يف  لعبد الصاحلافاملشهور كما قلنا بأن 

نعم لرمبا يقال بأن ولده عبيد اهلل وعبد اهلل كانا طفلني يف كربالء وسبيا مع  ،كربالء

السبايا، ولعّل أمهما لبابة كانت معهما، ومثة قول آخر يشري إىل أن عبيد اهلل كان مع 

ن قدَّمهم للمبارزة قبله ولو كان معه أوالد كبار يف كربالء لكا املدينة،مه وجدته يفأ

 .واهلل تعاىل العامل ...كما حصل مع إخوته حيث قّدمهم للمبارزة قبله
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 إمامه على إخوته إيثار العباس -

، وإيثاره ّمه وأبيه، بني يدي اإلمام احلسنيتقديم إخوته الثالثة أل: ومنها

القتلى من أهله قال إلخوته من  ملّا رأى كثرة الفضل العباس ، فإّن أباعليهم

مّي حتّى أراكم أتقدّموا يا بني   :عبداهلل، وعثمان، وجعفر: ّمه وأبيه وهمأ
اهلل وكان أكرب من عثمان وجعفر  ، والتفت إىل عبد نصحتم لله ولرسوله

، فكان أّول من قتل من ( ) تقدّم يا أخي حتّى أراك قتيالً وأحتسبك  :وقال

تقدّموا  : قال إلخوته الفضل العباس إّن أبا: إخوته، ويف األخبار الطوال
، فتقّدموا مجيعاً ( ) بنفسي أنتم وحاموا عن سيّدكم حتّى متوتوا دونه

 .وقتلوا

العطوف الّذي زّق العاطفة  وكم كان صعباً على قلب أبي الفضل العباس

 املؤمنني واحلنان، وإمام الّرأفة والرمحة، اإلمام أمريمن أبيه، معدن العاطفة 

ّمه وأبيه ويقف على أجسادهم املضّرجة بالدماء، أأن يرى مصارع إخوته من 

وأشالئهم املقطّعة بالّسيوف؟ ولكن الّذي كان يهّون اخلطب، ويسّهل املصاب عليه، 

خالقي أن يؤثر كان يرى أّن من واجبه الّديين واأل الفضل العباس أّن أبا: هو

على نفسه، وعلى إخوته، وعلى كّل ما كان حيوطه  أخاه اإلمام احلسني

 أوىل  برعايته من غال ورخيص، فإّن اهلل تعاىل قد جعل رسوله اخلامت

                                                 

 1ج( أعيان الشيعة )و 178ص( لواعج األشجان)، 119ص 2للشيخ املفيد ج( اإلرشاد) راجع كتاب (1)
للحاج الشاكري ( ء أهل البيتشهدا)، 51البن منا احللي ص( مثري األحزان)للسيد حمسن األمني،  618ص
للمشغري العاملي ( الدر النظيم)، 466ص 1للشيخ الطربسي ج( إعالم الورى بأعالم اهلدى)، 91ص
 .442للشيخ جعفر النقدي ص( األنوار العلوية)، 556ص

البن العدمي ( بغية الطلب يف تاريخ حلب)، 257البن قتيبة الدينوري ص( األخبار الطوال) راجع كتاب (2)
 1للريشهري ج( يف الكتاب والسنة والتاريخ موسوعة اإلمام علي بن أيب طالب) ،2629ص 6ج

 .252ص 2ج للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم( موسوعة شهادة املعصومني) ،135ص
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واألئّمة األحد  بأمر من اهلل علّياً باملؤمنني من أنفسهم، وجعل رسول اهلل

وعلى املؤمنني أن يقّدموهم على أوىل باملؤمنني من أنفسهم،  عشر من بنيه

أنفسهم وأهليهم، وأن يؤثروهم على أوالدهم وإخوتهم، وذويهم وعشريتهم، 

 ، وال يبعد أن يكون قد أوصاه أبوه أمريالفضل العباس وكذلك فعل أبو

وأبيه إليه ليحتسبهم، حتريضاً  ّمهأبذلك، وأوكل أمر إخوته من  املؤمنني

 .تأكيداًو

 ار األخريواإليث العباس -

أّنه ملّا رأى مصارع إخوته وذويه، ونظر إىل كثرة القتلى منهم، ضاق : ومنها

يطلب منه اإلجازة  صدره، وسئم احلياة، فجاء إىل أخيه اإلمام احلسني

ويستأذنه للرباز، ويريد منه السماح واإلذن يف اإلنتقام من األعداء، فلم يأذن له 

طلب منه أن يستقي لألطفال والرضعان ومل يرّخصه بذلك، و اإلمام احلسني

على إرادته،  إرادة أخيه اإلمام احلسني الفضل العباس ماءاً، فآثر أبو

وقّدم طلب إمامه على طلبه، فرتك النزال والقتال، وراح يستقي للنساء واألطفال، 

مستقبالً مصاعب هذه املهّمة برحابة صدر، وسعة باع، ولوال اخلتل وغدر األعداء 

مهّمته هذه بنجاح كما أجنز الّيت كانت قبلها بنجاح  الفضل العباس أبو ألجنز

أيضاً، وملا استطاع العدّو أن حيول بينه وبني إيصال املاء إىل اخليام، فإّن العدّو اجلبان 

كان قد كمن له يف هذه املّرة من وراء النخلة، واغتاله جبناً ولؤماً، حّتى استشهد 

مؤثراً أخاه على نفسه، وباذالً دمه يف  ،وصل املاء إىل املخّيمسالم اهلل عليه دون أن ي

 رحم الله عمّي العباس، فلقد : العابدين زين نصرته، كما قال فيه اإلمام
 .( ) آثر، وأبلى، وفدى أخاه بنفسه

 

                                                 

 .سبق خترجيه (1)
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 مواسيال في أّنه: ونعشرال اللقب

 أحنننننننننننننّق النّننننننننننننناس أن  يبكنننننننننننننى علينننننننننننننه
 

 فتننننننننًى أبكننننننننى الحسننننننننينا بكننننننننربلء 
 

 ه وابنننننننننننننننننن والنننننننننننننننننده علننننننننننننننننني  أ نننننننننننننننننو 
 

 الفضنننننننل المضنننننننرَّج بالنننننننّدماء أبنننننننو 
 

 ومننننننننننننننن واسنننننننننننننناه ال يثنيننننننننننننننه شننننننننننننننيء
 

 وجنننننننننناد لننننننننننه علننننننننننى  مننننننننننأ بمنننننننننناء 
 

 :وقال آخر

 لننننننننننننم يننننننننننننذ  الفننننننننننننرات اسننننننننننننو  بننننننننننننه
 

 ميّممنننننننننننناً بمائننننننننننننه نحننننننننننننو الخبننننننننننننا 
 

 لننننننننننم يننننننننننر فنننننننننني الننننننننننّدين يبننننننننننّل غلّننننننننننة
 

 وصننننننننوه فيننننننننه الّظمننننننننا قنننننننند ألهبننننننننا 
 

 والمرتضنننننننى أوصننننننننى إليننننننننه فنننننننني ابنننننننننه
 

 عنننننننننن أن يشنننننننننرباوصنننننننننّية صنننننننننّدته  
 

 لنننننننننننننننننذا  قننننننننننننننننند أسننننننننننننننننننده لديننننننننننننننننننه
 

 وعننننننننن يقننننننننين فيننننننننه لننننننننن يضننننننننطربا 
 

 هننننننننننذا مننننننننننن الشننننننننننرع يننننننننننرى فعلتننننننننننه
 

 ومننننننن صننننننرا  أحمنننننند مننننننا ارتكبننننننا 
 

 ومثلنننننننه الحسنننننننين لّمنننننننا ملنننننننك المننننننناء
 

 فقيننننننننننننننننل رحلننننننننننننننننه قنننننننننننننننند نهبننننننننننننننننا 
 

 أّم الخيننننننننننننننننننننننام نافضنننننننننننننننننننننناً لمائننننننننننننننننننننننه
 

 غنننننذ عظنننننم األمنننننر بنننننه واعصوصنننننبا 
 

 فكنننننننننننننننان للعبننننننننننننننناس فينننننننننننننننه أسنننننننننننننننو 
 

 فلنننول الشنننباإذ فننناض شنننهماً غينننر م 
 

 :وقال الشيخ جعفر بن منا احللّي وهو يصف مواساة أبي الفضل العباس

 حقينننننننننننننننق بالبكننننننننننننننناء علينننننننننننننننه حزنننننننننننننننناً 
 

 الفضنننننل الّنننننذي واسنننننى أ ننننناه أبنننننو 
 

 وجاهننننننننننننننننند كنننننننننننننننننّل كّفنننننننننننننننننار  لنننننننننننننننننوم
 

 وقابنننننننننل منننننننننن ضنننننننننللهموا هنننننننننداه 
 

 فنننننننننننننننننننننننننداه بنفسنننننننننننننننننننننننننه ل حتّنننننننننننننننننننننننننى
 

نننننننننننداه   تفنننننننننننّر  منننننننننننن شنننننننننننجاعته عل
 

 وجننننننننننننا دلننننننننننننه علننننننننننننى  مننننننننننننأ بمنننننننننننناء
 

 أ ينننننننننننننه مبتغننننننننننننناه وكنننننننننننننان رضنننننننننننننا 
 

 :وقال آخر

 ال تننننننننننننس للعبننننننننننناس حسنننننننننننن مقامنننننننننننه
 

 بننننننننالطّف عنننننننننند الغننننننننار  الشنننننننننعواء 
 

 واسننننننننننا أ نننننننننناه بهننننننننننا وجنننننننننناد بنفسننننننننننه
 

 فنننننننني سننننننننقي أطفننننننننال لننننننننه ونسنننننننناء 
 

 رّد االلنننننننو  علنننننننى االلنننننننو  معارضننننننناً 
 

 حننننننننننّد السننننننننننيو  بجبهننننننننننة غننننننننننّراء 
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يف قصيدة حيكي  وقال الشيخ حمسن أبواحلب يف مواساة أبي الفضل العباس

 :جبنبه لسان حال العلقمي ومصرع العباس بها

 جننننزى ال عنّنننني فنننني المواسننننا  عّمهننننم
 

 الفضل الفضل  يراً لو شهدت أبا أبا 
 

 لقنننننننننند كننننننننننان سننننننننننيفاً صنننننننننناغه بيمينننننننننننه
 

 علنننّي فلننننم يحنننت  شننننباه إلنننى الصننننقل 
 

 إذا عننننننننننننننّد أبننننننننننننننناء النبنننننننننننننني محّمنننننننننننننند
 

 رآه أ ننننننننناهم منننننننننن رآه بنننننننننل فضنننننننننل 
 

 ولننننننننم أر ضننننننننام حولننننننننه المنننننننناء قبلننننننننه
 

 يننننرو منننننه وهننننو ذا مهجننننة تغلنننني ولننننم 
 

 ومنننننننننا  طبنننننننننه إالّ الوفننننننننناء وقنننننننننّل منننننننننا
 

 الخننننلّ  ينننرى هكنننذا  نننلا وفيّننناً منننا 
 

 املواساة: وسام -

أّن جاء يف زيارته املعروفة، املأثورة  وممّا يشهد ملواساة أبي الفضل العباس

أشهد لقد نصحت لله، ولرسوله، وألخيك، فنعم   :عن اإلمام الصادق
 وهذا وسام وأكرم به من وسام، وسم به اإلمام الصادق ( ) ياألخ املواس

 .الفضل العباس عّمه أبا

 الفضل العباس لّذي منح عّمه أبااهو وحده  ومل يكن اإلمام الصادق

 ووسم عّمه اإلمام الصادق :بأبيه هذا الوسام، بل اقتدى اإلمام اهلادي

الّصادرة عن الناحية املقّدسة سنة وذلك يف الزيارة  ،بهذا الوسام أيضاً العباس

السّالم على أبي الفضل  : حيث جاء فيها ،مائتني واثنتني ومخسني هجرية
اآلخذ لغده من أمسه، الواقي له، الساعي  ،العباس، املواسي أخاه بنفسه

 .( ) إليه مبائه، املقطوعة يداه

                                                 

 .سبق خترجيه (1)
 للعالمة اجمللسي ( حبار األنوار)، 74ص 3للسيد ابن طاووس ج( إقبال األعمال) راجع كتاب (2)

 

ألمحد حسني يعقوب ( كربالء الثورة واملأساة) ،336للشيخ عبد اهلل البحراين ( العوامل)، 66ص 45ج
شهداء أهل ) ،244ص 1للمريزا الطهراين ج( فارسي -شفاء الصدور يف شرح زيارة العاشور )، 333ص

 .35للحاج الشاكري ص( قمر بين هاشم البيت
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من «  اةاملواس »: على وسام إّن حصول أبي الفضل العباس: ومن املعلوم

ِقَبل إمامني همامني، معصومني مسّددين، من ِقَبل اهلل تبارك وتعاىل، هلو خري دليل 

يف دينه، ومعرفته حبّق إمامه، وإخالصه يف  على بصرية أبي الفضل العباس

 . مواساته له

 ة باملواساة، والوفاء بهاالوصي -

 ،املؤمنني وفاءاً ملا عاهد عليه أباه أمري بل كانت مواساة أبي الفضل

الّيت أوصاه بها ليلة احلادية والعشرين من شهر رمضان،  وتنفيذاً لوصّيته

أهل بيته وذويه،  املؤمنني وذلك يف اللحظات األخرية الّيت وّدع بها أمري

إنّه لّما   : وغريه( معالي السبطني) وأوالده وبنيه، فلقد جاء يف التاريخ كما عن
في الّليلة : ر رمضان عام اربعين هجرية، أيكانت ليلة إحدى وعشرين من شه

أ ذ اإلمام يودّع أهل بيته، ويوصيهم  المؤمنين األ ير  من عمر اإلمام أمير
والده، وقّربه من أمن بين  بوصاياه، فالتفت إلى ولده أبي الفضل العباس

وستقّر عيني بك في يوم القيامة، ! ولدي عباس: نفسه، وضّمه إلى صدره وقال له
ي إذا كان يوم عاشوراء، ود لت الماء، وملكت المشرعة، فإيّا  أن تشرب ولد

 ولذا عندما قّرب أبو.  عطشان الماء وأن تذو  منه قطر ، وأ و  الحسين

املاء من فمه، بعد أن ملك املشرعة تذكّر عطش أخيه، وجال  الفضل العباس

 .مواساة ووفاءاً وخرج عطشاناً يف ذهنه وصّية أبيه، فرمى املاء على املاء، ومأل القربة

 دة زينبللسي لعباسامواساة  -

 كان وفاءاً منه ملا عاهد عليه أباه أمري لعباساكما أّن مواساة أبي الفضل 
 

وذلك يف  خته املبّجلة، عقيلة بين هاشم، السّيدة زينبأيف حّق  املؤمنني

 اد اإلمام أمرييف ليلة استشه: ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان أيضاً، أي

قد مجع خاّصته وذويه، وأوالده وبنيه للوداع  حيث كان املؤمنني
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قد مجع  املؤمنني ملّا رأت أباها أمري أّن السّيدة زينب: معهم، فقد ورد

أوالده وأهل بيته ساعة اإلحتضار، وأخذ يوّدعهم، ويوصيهم، ويعّين الوصي 

كّل حزن وأسى على ما كانت تراه واإلمام من بعده عليهم، تقّدمت إليه وقالت ب

ريد يا أبتاه وأنت بعد في احلياة أ  :بأبيها وعلى ما أخربها به من وقعة كربالء
ويكفلني في  ،أن تختار لي من إخوتي من يواسيني في رخائي وشدّتي

 . سفري وحضري

هؤالء إخوتكِ ورجال أهل   :بكّل عطف وحنان املؤمنني فقال هلا أمري
 . ري منهم من تريدين، فإنّهم أكفاءٌ ملا ترومنيبيتك، فاختا

أئمّتي  إنّ احلسن واحلسني! يا أبتاه  :وببصرية كاملة فقالت
وثرهما على أواسيهما وأوعَلَيّ أن أخدمهما وأقوم بحمايتهما، وأن  ،وسادتي
ريد من إخوتي من يخدمني ويواسيني، ويقوم بحمايتي أولكنّي  ،نفسي

 . وكفالتي

اختاري منهم من   :ا وهو يرّق على حاهلا ومصابها بأبيهاهل فقال
 . شئت

ببصرها على إخوتها حّتى إذا وقع نظرها على أخيها  لسّيدة زينبافأجالت 

 املؤمنني وإّنما التفتت إىل أبيها أمري ،مل تتجاوزه إىل غريه أبي الفضل العباس

 واشارت بيدها إىل أخيها أبي الفضل العباس وقالت:  ريد أ! يا أبتاه
 . أخي هذا

وأشار  إىل ولده أبي الفضل العباس املؤمنني عندها التفت اإلمام أمري

 :يف يده وقال عليه بالدنّو منه، فلّما دنا منه أخذ بيده ووضع يد السّيدة زينب
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 الزهراء مّهاأ بقيّه فإنّها هذه، ختكأب عليك !عباس ولدي تقصّر فال 

 . ا، وال تتوان في حفظها وحمايتهاخدمتها ورعايته في
يا أبتاه   :وقد حتادرت دموعه على خّديه الفضل العباس قال أبو

ألنعمنّك عيناً، وألكوننّ عند حسن ظنّك، فإنّي سأبذل قصارى جهدي، 
 . وغاية جدّي ومجهودي في حفظها وحراستها، وأرعى حرمتها وحقّها

وإىل ابنته  لنظر إىل ولده العباسيطيل ا املؤمنني وهنا أخذ اإلمام أمري

 افقتهما، وكأّنه يستعرض ما سيجريويبكي من موقفهما ومو السّيدة زينب

 .عليهما ويتذكّر ما سيصيبهما من الشهادة واألسر يف كربالء

خته خ املواسي ليس ألخيه فحسب، بل ألِنعم األ الفضل العباس فكان أبو

يف عطشه، فلم يشرب املاء مع  مام احلسنيفإّنه هو الّذي واسى أخاه اإل: أيضاً

احلصول عليه والوصول إليه، كما أّنه واسى يف نفس الوقت أخته املكّرمة عقيلة بين 

عطشها وظمأها أيضاً، إضافة إىل وفائه بالعهد هلما،  هاشم، السّيدة زينب

 .صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيوتنفيذه وصّيه أبيه بالنسبة إليهما 

 سولذر يواسي الر أبو -

عند تفسري سورة التوبة يف واقعة تبوك، وغريه ( تفسري علّي بن إبراهيم) وجاء يف

في غزوة تبوك  إنّ أباذر تخلّف عن رسول الله  :خرىمن الكتب األ
ثالثة أيّام وذلك ألنّ جمله كان أعجف، وقد وقف عليه في بعض الطريق، 

به، فحمله على ظهره، وحلق برسول فلمّا أبطأ عليه تركه وأخذ متاعه وثيا
قد نزل  فأدركه بعد ثالثة أيّام كاملة، وكان رسول الله ،ماشياً الله

فلمّا ارتفع النهار نظر املسلمون إلى شخص مقبل،  ،في بعض منازله
يا رسول الله إنّ هذا الرّجل ميشي على الطريق وحده، فقال رسول : فقالوا

يا رسول الله هو والله أبوذر، : القوم قالوا كن أباذر، فلمّا تأمّله: الله
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أدركوه باملاء فإنّه عطشان، فأدركوه باملاء، ووافى أبوذر : فقال رسول الله
معك ماء ! يا أباذر: ومعه إداوة فيها ماء، فقال له رسول الله

بأبي أنت وامّي، إنتهيت إلى صخرة ! نعم يا رسول الله: وعطشت؟ فقال
ال أشربه حتّى يشربه : ذقته فإذا هو عذب بارد، فقلتعليها ماء السماء، ف

أنت ! رحمك الله يا أباذر: فقال له رسول الله. حبيبي رسول الله
املطرود عن حرمي بعدي حملبّتك ألهل بيتي، تعيش وحدك، ومتوت وحدك، 
وتبعث وحدك، وتدخل اجلنّة وحدك، يسعد بك قومٌ من أهل العراق، 

ولئك رفقائي في جنّة ألصالة عليك ودفنك، يتولّون غسلك وجتهيزك وا
 . ( ) اخللد الّتي وعد املتّقون

 يشكر أباذر الرسول -

رحمك   :يشكر أباذر على مواساته، ويدعو له بقوله إّن رسول اهلل ،نعم
وخيربه مبا جيري عليه من بعده يف سبيل اهلل وحمّبة رسوله وأهل بيته  ، الله يا أباذر

ويبّشره والّذين يقومون بتجهيزه باجلّنة، كّل ذلك جزاءاً له على  ،مصلوات اهلل عليه

أباذر إّنما  ومن املعلوم أّن شكر رسول اهلل ،مواساته، وتقديراً له على إنسانّيته

 ال ينطق عن اهلوى إن هو فإّن الّرسول ،هو شكر اهلل على لسان رسوله
 

 .إالّ وحٌي يوحى

                                                 

 2للسيد هاشم البحراين ج( الربهان يف تفسري القرآن) ،294ص 1ج( القميتفسري ) راجع كتاب (1)
 21للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار)، 384ص 2للفيض الكاشاين ج( التفسري الصايف) ،789ص
للسيد ( تفسري امليزان)، 564ص 5للشيخ املشهدي ج( تفسري كنز الدقائق وحبر الغرائب) ،215ص

لوامع احلقائق يف أصول )، 231ص 4للسيد حمسن األمني ج( ن الشيعةأعيا) ،311ص 9الطباطبائي ج
 .111شرح ص 1للمريزا أمحد اآلشتياين ج( العقائد



 ........................البحث يف العصمة الكربى لولّي اهلل العباس بن أمري املؤمنني.........................  

 225 

 أخاه اإلمام احلسني الفضل العباس وقد شكر اهلل تعاىل مواساة أبي

يف احلياة، بل على لسان  إذ مل يكن الّرسول ولكن ال على لسان رسوله

يف  وذلك يف الزيارة املعروفة، املأثورة عنه وصّي رسوله اإلمام الصادق

السّالم عليك أيّها العبد   :حيث جاء فيها حّق عّمه أبي الفضل العباس
أشهد  : إىل أن يقول  املؤمنني ه ولرسوله وألميرالصّالح، املطيع لل

واجملاهدون في سبيل  ،أنّك مضيت على ما مضى به البدريّون: شهد اللهأو
املبالغون في نصرة أوليائه، الذابّون  ،الله، املناصحون له في جهاد أعدائه

وأكثر اجلزاء، وأوفر اجلزاء، وأوفى  ،عن أحبّائه، فجزاك الله أفضل اجلزاء
ويف  ( ) واستجاب له دعوته، وأطاع والة أمره ،جزاء أحد ممّن وفى ببيعته

 الفضل العباس بن أمير السّالم عليك يا أبا  :مكان آخر من الزيارة
أشهد لقد نصحت لله ولرسوله وألخوك، فنعم األخ  :املؤمنني إلى أن يقول

 .( ) املواسي

يف  ك حيث يقولوذل ،وعلى لسان اإلمام علّي بن حمّمد اهلادي

السّالم على أبي الفضل العباس، املواسي   :زيارة الناحية املقدسة على ما مّر
 .( ) أخاه بنفسه

بال  على لسان رسوله بن عليلعباس ال إّن اهلل تعاىل قد شكر ب

 يف حّق اإلمام احلسني وذلك ملا قد تواتر عند الفريقني من قول النيب ،واسطة

                                                 

 .سبق خترجيه (1)
 .سبق خترجيه (2)
 .سبق خترجيه (3)
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 : نا من حسنيحسني منّي وأ ( ) فيكون مواساة أبي الفضل العباس 

 ألخيه اإلمام احلسني هو مواساة للنيبوإذا كان النيب ،  قد

 أباذر على مواساته، فهو ملواساة أبي الفضل العباس -على ما عرفت  -شكر 

 .الّذي كان أعظم من مواساة أبي ذر أكثر شكراً، وأكرب تقديراً

 :د األعمالسي: املواساة-

–على ما يف كتاب اخلصال  - علياً هذا وقد جاء فيما أوصى به النيب
إنصافك الناس من نفسك، : خصال ثالث األعمال سيّد !علي يا : أن قال له

 .( ) ، وذكرك الله تبارك وتعالى على كلّ حالومواساتك األخ في الله

أال : للها قال أبو عبد : الطوسي عن احلّذاء مسنداً قال( أمالي) ويف
خبرك بأشدّ ما افترض الله على خلقه؟ إنصافك النّاس من أنفسهم، أ

، وذكر الله على كلّ حال، فإن عرضت له ومواساة اإلخوان في الله
 .( ) طاعة الله عمل بها، وإن عرضت له معصية تركه

                                                 

 2ج( اإلرشاد) و 178ص( أوائل املقاالت) ،399ص 2ج( راسل آل طوق القطيفي) راجع كتاب (1)
عمدة عيون صحاح األخبار يف مناقب ) ،116البن قولويه ص( امل الزياراتك)للشيخ املفيد،  127ص

مدينة )، 481حملمد طاهر القمي الشريازي ص( كتاب األربعني)، 416البن البطريق ص( إمام األبرار
جامع )، 261ص 43للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار)، 154ص 4للسيد هاشم البحراين ج( املعاجز

 .وغريها الكثري من املصادر... 417ص 21سيد الربوجردي جلل( أحاديث الشيعة
البن شعبة ( حتف العقول عن آل الرسول)، 125للشيخ الصدوق ص( اخلصال) راجع كتاب (2)

 66للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار)، 285ص 5للمريزا النوري ج( مستدرك الوسائل)، 7احلراين ص
للشيخ ( مستدرك سفينة البحار)، 352ص 15وجردي جللسيد الرب ( جامع أحاديث الشيعة)، 371ص

 3للشيخ هادي النجفي ج( موسوعة أحاديث أهل البيت)، 78ص 11النمازي الشاهرودي ج
 .وغريها العديد من املصادر... 2127ص 3للريشهري ج( ميزان احلكمة)، 111ص

 66ج( ر األنوارحبا)، 317للمفيد ص( األمايل)، 88للشيخ الطوسي ص( األمايل) راجع كتاب (3)
= مستدرك سفينة) للمجلسي، 345ص شرح 8ج( مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول  )و 398ص
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خبارك  أأال : قال لي أبو عبداللاه  : عن احلسن البّزاز قال( الكايف) ويف
إنصااف النااس مان    : قاال . بلاى : فارض اللاه علاى خلقاه؟ قلات      بأشدّ ماا 

: نفسااااك، ومواساااااتك أخاااااك، وذكاااار اللااااه فااااي كاااالّ مااااوطن، أمااااا إنّااااي ال أقااااول   
سااابحان اللاااه، واحلماااد للاااه، وال إلاااه إالّ اللاااه، واللاااه أكبااار، وإن كاااان هاااذا مااان   
    ذاك، ولكاااااان ذكاااااار اللااااااه فااااااي كاااااالّ مااااااوطن إذا هجماااااات علااااااى طاعااااااة أو علااااااى  

 .( ) معصية

لوفاء مـن مسـات املـؤمنني كمـا أّن صـدق الوعـد، والوفـاء بالعهـد هـو أيضـًا مـن            ا

اخلصال احلميـدة، والصـفات الكرميـة، اّلـيت مـدحها اهلل تعـاىل يف كتابـه وجعلـها مـن          

ــزمني بهــا فقــال    ِكَتٰررِب َوٱۡذكررۡر ِِف ٱلۡ  : صــفات املــؤمنني وعالمــاتهم، ومــدح امللت
ۡ ٱََكَن َصادَِق  إِۡسَمٰعِيَل  إِنذه عـن أبـي مالـك    ( اخلصـال ) ويف. َيمَ سروَرة َمررۡ   ٥٤ ...دِ وَۡعرل

ــال  أخبرنااي بجميااع شاارايع الاادين   : قلاات لعلاايّ باان احلسااني   : مســنداً ق
 .( ) قول احلق، واحلكم بالعدل، والوفاء بالعهد: قال

                                                                                                                        

التبليغ يف الكتاب ) و 2414ص 3ج( ميزان احلكمة) ،269ص 14للنمازي الشاهرودي ج( البحار=
 .وغريها الكثري... للريشهري 321ص( يف الكتاب والسنة أهل البيت ) و 71ص( والسنة

( روضة املتقني يف شرح من ال حيضره الفقيه) ،145ص 2للشيخ الكليين ج( الكايف) راجع كتاب (1)
للشيخ الطوسي ( األمايل) ،475ص 4للفيض الكاشاين ج( الوايف)، 83ص 12للمجلسي األول ج

 66للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار) ،283البن فهد احللي ص( عدة الداعي وجناح الساعي)، 665ص
موسوعة أحاديث أهل البيت ) ،139ص 1للنمازي الشاهرودي ج( مستدرك سفينة البحار)، 415ص
 )وغريها العديد من املصادر.. 474ص 1للشيخ هادي النجفي ج. 

 14للسيد الربوجردي ج( جامع أحاديث الشيعة) ،113للشيخ الصدوق ص( اخلصال) راجع كتاب (2)
للنقوي ( مفتاح السعادة يف شرح هنج البالغة) ،26ص 72للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار)، 288ص

، 115ص 7للشيخ هادي النجفي ج( موسوعة أحاديث أهل البيت) ،322ص 6القايين اخلراساين ج
 .79ص 3للشيخ احلويزي ج( تفسري نور الثقلني)
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ل الله عثالث لم يج : مسنداً قال اهلل أيضاً عن أبي عبد( اخلصال) ويف
برّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين، والوفاء : نّ رخصةألحد من الناس فيه

 .( )  بالعهد للبرّ والفاجر، وأداء األمانة إلى البرّ والفاجر

 قال رسول الله : قال أيضاً عن اإلمام الرضا، عن آبائه( اخلصال) ويف
 : من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم

 ظهرت عدالته، ووجبت إخوته، وحرمتكملت مروءته، و يخلفهم، فهو ممّن
 .( ) غيبته

       :قــال مســنداً عــن اإلمــام الرضــا عــن آبائــه، عــن علــي ( كشــف الغّمــة) ويف

 سمعت رسول الله عدة املؤمنني نذر ال كفّارة له: يقول ( ). 

 إنّا أهل البيت نرى : أّنه قال عن اإلمام الرضا( مشكاة األنوار) ويف
 

                                                 

البن شعبة ( حتف العقول عن آل الرسول)، 128للشيخ الصدوق ص( اخلصال) راجع كتاب (1)
مرآة  )و 71ص 71ج( حبار األنوار)، 214للليثي الواسطي ص( عيون احلكم واملواعظ)، 367اين صاحلر 

للشيخ ( تفسري نور الثقلني) للعالمة اجمللسي، 26ص شرح 11ج( آل الرسول العقول يف شرح أخبار
( ةأعيان الشيع)، 384ص 7حملمد املشهدي ج( تفسري كنز الدقائق وحبر الغرائب)، 151ص 3احلويزي ج

 .وغريها العديد من املصادر... 672ص 1للسيد حمسن األمني ج
روضة املتقني يف شرح من ال حيضره )، 17ص 11للمحقق البحراين ج( احلدائق الناضرة) راجع كتاب (2)

مصابيح الظالم يف ) و 761ص( حاشية جممع الفائدة والربهان)، 23ص 12للمجلسي األول ج( الفقيه
للشيخ آل ( األنوار اللوامع يف شرح مفاتيح الشرائع)للوحيد البهبهاين،  437ص 1ج( شرح مفاتيح الشرائع

 .إخل... 66ص 13للسيد الطباطبائي ج( رياض املسائل)، 99ص 14عصفور ج
( جممع الفائدة) راجع كتاب.  له كفارة ال نذر أخاه املؤمن عدة  :روي عن أيب عبد اهلل يقول (3)

للمجلسي األول ( روضة املتقني يف شرح من ال حيضره الفقيه) ،352شرح ص 12للمحقق األردبيلي ج
للسيد عبد ( حتفة السنية يف شرح خنبة احملسنية) ،925ص 5للفيض الكاشاين ج( الوايف)، 145ص 12ج

للشيخ األعظم ( القضاء والشهادات) ،132للمحقق النراقي ص( عوائد األيام)، 323اهلل اجلزائري ص
 .ا العديد من املصادروغريه... 318األنصاري ص
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 .( ) ما وعدنا علينا ديناً كما صنع رسول الله

هو فرع هذا البيت الطاهر، الّذي يرى ما وعده َديناً  الفضل العباس وأبو

 . عليه، ويعلم أّن العهد حق للغري يف ذّمته، والبّد من الوفاء به واألداء إليه

 من وفاء أبي الفضل-

ملّا جاء  أّن اإلمام احلسنيمن : ومن هنا يعلم صّحة ما جاء يف بعض املقاتل

وأراد أن حيمله إىل املخّيم حيث  ووقف على مصرع أخيه أبي الفضل العباس

أن  حبّق جّده رسول اهلل الفضل العباس فسطاط الشهداء، أقسم عليه أبو

بأّنه قد وعد سكينة باملاء وهو يستحي منها، : يرتكه يف مكانه، معتذراً عن ذلك

س العبا الفضل أبا أّن من :روي ما صّحة أيضاً ويعلم ،هلا وفاءال على يستطع مل حيث

 مل يكن ليدعو يوماً أخاه اإلمام احلسني يا ) أو( يا أخي) :بكلمة

  :أو ما أشبه ذلك، وإّنما كان يدعوه دائماً وأبداً بكلمة( يا ابن والدي) أو( صنوي

 سيّدي وموالي  أو : يا ابن رسول الله   ذلك، وفاءاً منه أو ما أشبه

إالّ يف مكان واحد دعى  ،إلمامه، وتأّدباً منه مع َمن جعله اهلل تعاىل أوىل به من نفسه

 .وهو حني هوى من على ظهر جواده إىل األرض  يا أخي : أخاه بكلمة

 إّن ملكة اهلند توّسلت يف حاجة هلا بأبي الفضل العباس :وينقل أيضاً

 ،أن تطلي منائر الروضة العباسية املباركة بالذهب ونذرت إن قضى اهلل هلا حاجتها

فعزمت على أن ترّب نذرها  ،بي الفضل العباسأفقضى اهلل هلا حاجتها بربكة 

                                                 

للمريزا النوري ( مستدرك الوسائل) ،311للطربسي ص( مشكاة األنوار يف غرر األخبار) راجع كتاب (1)
للسيد الربوجردي ( جامع أحاديث الشيعة)، 97ص 72للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار) ،458ص 8ج
مستدرك ) ،324ص 6 اخلراساين جللنقوي القايين( مفتاح السعادة يف شرح هنج البالغة) ،583ص 13ج

 .3573ص 4للريشهري ج( ميزان احلكمة)، 377ص 11للشيخ النمازي الشاهرودي ج( سفينة البحار
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واصطحبت يف سفرها مهندسني ماهرين  ،وتفي بعهدها، فأخذت معها ذهباً كثرياً

ت امللكة حّتى إذا وصل،واألعتاب املقّدسة ،ت حنو املشاهد املشّرفةهبارعني، واّتج

وحاولت أن تبدأ عملّية تطلية املنائر بالذهب، إذ قد مّت  ،مبوكبها إىل كربالء املقّدسة

واستعّد املهندسون والعّمال ألن يبدأوا عملهم يف الّصباح املبكّر  ،إعداد كّل شيء

لكن يف نفس الليلة الّيت كان من املفروض أن يبدأ عمل التذهيب يف  ،من يوم غد

يف منامه،  الفضل العباس سادن الروضة العباسية املباركة، أبارأى  ،صبيحتها

إّني ال أرضى بتذهيب منائر روضتي، فإّن منائر روضة   :وهو يقول له ما معناه
ويلزم اإلحتفاظ بالفر  بين روضة العبد وروضة  ،مذّهبة سّيدي اإلمام الحسين

 . سّيده

 أقبل سادن الروضة العباسية ،ملهمويف الصباح املبكّر وقبل أن يبدأ املهندسون ع

، وأّدى رسالته إليهم، فكفّوا الفضل العباس وأخربهم مبا قاله أبو ،املباركة

 وصرفوا الذهب الّذي جاءت به ملكة اهلند حبساب أبي الفضل العباس ،عن العمل

 الفضل العباس بوأالفرق الّذي أراده  ،يف مورد آخر، وبقي إىل يومنا هذا 

 وضته، فارقاً مع منائر روضة أخيه اإلمام احلسنيملنائر ر. 

مل  ووفائه ألخيه اإلمام احلسني الفضل العباس إّن تأّدب أبا ،نعم

، علماً بأّن بل بقي مستمّراً حّتى بعد شهادته ،يكن مقصوراً على أّيام حياته

يامة فكيف بشهيد يغبطه مجيع الشهداء يوم الق ،الّشهداء أحياء عند رّبهم يرزقون

ممّا  ،؟ ومعه فال عجب إذن من هذه القصة وأمثاهلامثل أبي الفضل العباس

 ،وحسن ادبه مع أخيه اإلمام احلسني يدّل على وفاء أبي الفضل العباس

 .وكبري وفائه مع شيعته وحمّبيه، ورّواده وزائريه واآلّمني له والوافدين عليه
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 حاميحامي والمال في أّنه: العشرونو احلادي اللقب

منعته من العدو، ودافعت عنه، فاحلامي : أي. حاميت عنه حماماةً: يقال

 واحملامي هو الذي مينع اإلنسان من عدّوه ويدافع عنه، وابوالفضل العباس

حّتى أّنه جاء يف زيارة أبي الفضل  كان خري حام وحمام ألخيه اإلمام احلسني

 ء على أبي الفضل العباسأمجل الثنا لصادقااملأثورة عن اإلمام  العباس

 حلمايته عن أخيه اإلمام احلسني ،وأفضل املدح والدعاء له  ،ونصرته له

فنعم الصابر اجملاهد، احملامي الناصر، واألخ  : وذلك حيث يقول
 .( ) الدافع عن أخيه

 وهو يندب أخاه أبا لسّيد جعفر احللّي عن لسان اإلمام احلسنياوقال 

 :هوقف على مصرع ملّا الفضل العباس

 أا ننننننننّي مننننننننن يحمنننننننني بنننننننننات محّمنننننننند
 

 إن صنننرن يسنننترحمن منننن ال ينننرحم؟ 
 

 مننننا  لننننت بعنننند  أن تشننننل سننننواعدي
 

 وتكنننننّف باصنننننرتي و هنننننري يقصنننننم 
 

 :وقال آخر

 أولسنننننننتا تسنننننننما منننننننا تقنننننننول سنننننننكينة
 

 عّمننننناه ينننننوم األسنننننر منننننن يحمينننننني؟ 
 

والتاريخ، وأقّر له  هو من شهد له اإلمام الصادق فالعباس ،إذن

 والدفاع عنه، وال بأس  باحلماية عن أخيه اإلمام احلسني ،دباءشعراء واألال

 ملواقف الّيت بدت فيها محاية أبي الفضل العباسابأن نذكر هنا بعض تلك 

 :جلّية وواضحة وحماماته عن أخيه اإلمام احلسني

 على باب الوليد لعباسا-

 ته الطّيبة، قد احتّلوسري ،مودةمبواقفه احمل الفضل العباس لقد كان أبو
 

                                                 

 .96سبق خترجيه ص (1)



 ........................البحث يف العصمة الكربى لولّي اهلل العباس بن أمري املؤمنني.........................  

 232 

مكاناً مرموقاً، ومنزلة رفيعة، حبيث صار  لنفسه يف قلب أخيه اإلمام احلسني

مورد اعتماده، وحمّل ثقته، ومن يعّول عليه، ويطمئّن إىل جندته ومحايته، حّتى أّنه 

ملّا مات معاوية وكتب يزيد إىل والي املدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، بأن يأخذ 

بالبيعة له، وإن أبى ضرب عنقه وأرسل برأسه إليه، أنفذ الوليد  مام احلسنياإل

ما يريد،  يف الليل واستدعاه، فعرف اإلمام احلسني إىل اإلمام احلسني

وال شكّ أّنه كان على رأسهم أخوه الويف  -فدعى ثالثني رجالً من أهل بيته ومواليه 

إّن الوليد قد : وقال هلموأمرهم حبمل السالح  - الفضل العباس أبو

ولست آمن أن يكلّفين فيه أمراً ال اجيب إليه، وهو غري  ،استدعاني يف هذا الوقت

فإذا دخلت إليه فاجلسوا على الباب، فإن مسعتم صوتي قد  ،مأمون، فكونوا معي

 .عال، فادخلوا عليه لتمنعوه عّني

 إلمام احلسنيفإّن الوليد دعاه إىل بيعة يزيد فامتنع ا ،وكان كما قال

إّنا أهل بيت النبّوة، ومعدن الرسالة، وخمتلف املالئكة، بنا فتح  :من ذلك وقال

ويزيد رجل شارب اخلمور، وقاتل النفس احملّرمة، ومعلن بالفسق،  ،اهلل، وبنا خيتم

 ولكن نصبح وتصبحون، وننظر وتنظرون أّينا أحّق باخلالفة؟ ،ومثلي ال يبايع مثله

حّتى يبايع أو  فأشار على الوليد حببس اإلمام احلسني ،وكان مروان حاضراً

 ، فعال صوت اإلمام احلسنيوأغلظ الوليد يف كالمه له ،يضرب عنقه

 فهجم على الوليد قصره كّل من كان مع اإلمام احلسني ،مع مروان والوليد

حيمونه وحيامون عنه  أسلحتهم وأحاطوا باإلمام احلسني ابالباب وقد شهرو

 .جوه إىل منزلهوأخر

 الفضل العباس أبا: والصنو احملامي، أعين ،أّن األخ احلامي: ومن املعلوم

 لثالثني الّذين دخلوا على الوليد حلماية اإلمام احلسنياكان بال شكّ هو قائد هؤالء 
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 والدفاع عنه. 

 ليلة عاشوراء موقف العباس -

ه ليلة العاشر من احملّرم ملّا مجع أصحابه وأهل بيت ثّم إّن اإلمام احلسني

وخطب فيهم خطبة أخربهم فيها بأّن القوم ال يطلبون سواه، وأّنهم لو أصابوه 

أال وإّني أظّن يومنا من هؤالء  »: لذهلوا عن غريه، أذن هلم باإلنصراف عنه قائالً

األعداء غداً، وإّني قد أذنت لكم، فانطلقوا مجيعاً يف حّل، ليس عليكم مّني 

الليل قد غشيكم فاّتخذوه مجالً، وليأخذ كّل رجل منكم بيد رجل من  ذمام، وهذا

فكان أّول . « أهل بييت، فجزاكم اهلل مجيعاً خرياً، وتفّرقوا يف سوادكم ومدائنكم

، فإّنه الفضل العباس أخوه أبو: من قام وأجاب، وبدأ القوم بالكالم، هو

جواباً فتح على اآلخرين كيف أجاب جواب احلامي الويف، واحملامي الناقد البصري، 

حّتى يرضى اهلل عنهم ورسوله، وعّرفهم كيف  اإلمام احلسني: جييبون إمامهم

والوفاء، والنبل والشرف،  موقف النصح اإلمام احلسني: يقفون من إمامهم

ِلَم نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ ال  »: لينالوا عّز الدنيا وكرامة اآلخرة، إّنه قام فقال

وقام اآلخرون وقالوا ما يشبه هذا الكالم، فأجابهم اإلمام «  ذلك أبدأرانا اهلل 

يشكرهم على معرفتهم وشعورهم الطّيب، ويثين على إميانهم  وهو احلسني

إّني ال أعلم أصحاباً أوفى وال خرياً من أصحابي، وال  »: وإخالصهم البالغ، بقوله

الفضل  وأبو. « ي خريأهل بيت أبّر وال أوصل من أهل بييت، فجزاكم اهلل عّن

 .فاز بهذا الوسام، وناله بكفاءة هو أّول من العباس

 لعباسايوم عاشوراء وبطولة  -

هو احلامي الكفوء، واحملامي الشجاع،  الفضل العباس كان أبو ،نعم

الّذي كان جياهد بثبات، ويدافع بعزم وبصرية عن أخيه اإلمام  ،واملدافع اجلريء

، إذ سرته، بل عن كّل معسكر اإلمام احلسنيأه ووعن أهل بيت ،احلسني
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آمناً بوجوده، مطمئّناً إىل قيادته ومحايته، مفتخراً  كان معسكر اإلمام احلسني

 إّن أصحاب اإلمام احلسني: بنجدته وشهامته، فلقد جاء يف تاريخ الطربي وغريه

 نان وىل الّيت استشهد فيها مخسون منهم، كان خيرج اإلثبعد احلملة األ

والثالثة واألربعة، وكّل حيمي اآلخر من كيد عدّوه، فكان ممّن خرج اجلابرّيان، 

وقاتال حّتى قتال، والغفارّيان، فقاتال معاً حّتى قتال، واحلّر الرياحي ومعه زهري بن 

القني حيمي ظهره فقاتال ساعة، وكان كلّما شّد أحدهما واستلحم، شّد اآلخر 

عمرو بن خالد الصيداوي وسعد : وكان ممّن خرج أيضاًواستنقذه، حّتى قتل احلر، 

ع بن عبداهلل العائذي، فشّدوا مجيعاً ممواله، وجابر بن احلارث السلماني، وجم

على أهل الكوفة، فلّما أوغلوا فيهم عطف عليهم الناس من كّل جانب وقطعوهم 

 الفضل العباس أخاه أبا عن أصحابهم، فندب إليهم اإلمام احلسني

يف انتداب اإلمام : نقذهم بسيفه وقد جرحوا بأمجعهم، والشاهد هنا هوفاست

هلذه املهّمة الصعبة، مهّمة استنقاذ  أخاه أبي الفضل العباس احلسني

على إنقاذهم من بني  قّوة أبي الفضل العباس: املنقطعني، واألصعب منه هو

ما بهم من أنقذهم على  تكّدسة، واحلشود الغفرية، فإّنهتلك اجلموع امل

 . جراح، وأثبت بذلك محايته ألخيه وملن كان مع أخيه

 واللقاء بني املعسكرين العباس -

أن يلتقي بعمر بن سعد ويتّم احلّجة عليه،  ثم إّنه ملّا أراد اإلمام احلسني

أرسل إليه عمرو بن قرضة األنصاري يطلب منه اللقاء به ليالً بني املعسكرين، فلّما 

وقت اللقاء خرج كّل منهما يف عشرين فارساً، حّتى إذا التقيا بني  جّن الليل وحان

من معه  أمر اإلمام احلسني -وكان هذا هو اللقاء األّول من نوعه  -املعسكرين 

وفعل ابن سعد  ،وابنه علّياً األكرب الفضل العباس أن يتأّخر إالّ أخاه أبا

وقد  - ت اإلمام احلسنيعندها التف .كذلك وبقي معه ابنه حفص وغالمه دريد
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، وابنه الكمّي الويّف الفضل العباس حّف به أخوه احلامي له، واحملامي عنه أبو

أما تتّقي الله الّذي ! ويلك يا ابن سعد :إىل ابن سعد وقال له -علّي األكرب 
إليه معادك؟ أتقاتلني وأنا ابن من علمت؟ ذر هؤالء القوم وكن معي، فإنّه 

 . ه تعالىأقرب لك إلى الل
أنا  : فقال اإلمام احلسني .أخاف أْن تهدم داري: فقال عمر بن سعد

أنا  : فقال اإلمام احلسني .أخاف أن تؤخذ ضيعيت: فقال عمر . لك أبنيها
: قال له ، ويف رواية أّنه( )از أخلف عليك خيراً منها من مالي باحلج

 أعطيك البغيبغة ( )ة عظيمة، فيها عني تتدفّق كعنق ، علماً بأّنها كانت ضيع

أي مليون ) البعري، وبها خنل وزرٌع كثري، وقد دفع معاوية فيها ألف ألف دينار

 .منه ليشرتيها، فلم يبعها( مثقال ذهب

مقالة  وهنا عندما انقطعت اعذار ابن سعد ابدى يف جواب اإلمام احلسني

شف عن سوء نّيته بالنسبة إىل أبان فيها عن نفاقه الباطن، وكفره املكتوم، مقالة تك

نبّيه وآل نبّيه صلوات اهلل عليهم، وتعّبر عن عدم غريته على نبّيه وعلى أهل بيته 

وختدير إمائه  وحرمه، وعقائله وخمّدراته، مقالة تبدي رضاه بسيب آل الرسول

أوىل باملؤمنني من  وأهل بيته مع أّن اهلل تعاىل جعل الرسول ،هو ونسائه

ميوتوا دونهم، وأن حيفظوهم بأنفسهم وأمواهلم، وأهليهم  نأمرهم بأو ،أنفسهم

وأهل  لقد جتاهل ابن سعد كّل أوامر اهلل تعاىل بالنسبة إىل رسوله ،وعشريمت

                                                 

، 239للشيخ عبد اهلل البحراين ص( العوامل) ،388ص 44للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار) راجع كتاب (1)
، 286ألمحد حسني يعقوب ص( كربالء، الثورة واملأساة) ،113مني صللسيد حمسن األ( لواعج األشجان)
للشيخ ( اجملالس العاشورية يف املآمت احلسينية) ،213للمهتدي البحراين ص( من أخالق اإلمام احلسني)

 .119للدكتور النفيس ص( على خطى احلسني)، 236آل درويش ص
 .175جلعفر البيايت ص( األخالق احلسينية) راجع كتاب (2)
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إّن لي : وهو مل يكن ممّن جيهلها، وانربى يقول بكّل صالفة بيت رسوله

 .بالكوفة عياالً وأخاف عليهم

شّدة جفاء ابن سعد وعظيم صالفته، وتفضيل  وهنا ملّا رأى اإلمام احلسني

، وهو ممّن يعلم بوجوب وعياالت أهل بيته عياله على عيال رسول اهلل

عليه، آيس منه ومن هدايته، وانقطع رجاؤه من انابته  وأهل بيته حقّه

مالك ذبحك الله على فراشك   :وأوبته إىل احلق، فرتكه وانصرف وهو يقول
يوم حشرك، فوالله إنّي ألرجو أن ال تأكل من برِّ  عاجالً، وال غفر لك

 .( ) العراق إالّ يسيراً

الري،  فأجاب ابن سعد وقد شغف قلبه حّب الدنيا، وغطّى عقله وعود حكومة

. يف الشعري كفاية عن الرب: وقال مستهزءاً ولو كان بثمن قتل ابن بنت نبّيه

دم اإلكرتاث بنصائحهم ولكن اإلستهزاء بكالم املعصومني والناصحني، وع

وال يعود عليه إالّ بالضالل  ،ومواعظهم، ال جيّر على اإلنسان إالّ الندم واحلسرة

 .واخلسران املبني، وكذلك كان مصري ابن سعد فقد خسر الدنيا واآلخرة

 لعباسااية محالراية يف  -

ة أعطى الراي ،أصحابه للقتال وملّا كان يوم عاشوراء وعّبأ اإلمام احلسني

وإّن هذا  ،وخّصه بها من بني مجيع أهل بيته وأصحابه الفضل العباس أخاه أبا

وكفائته يف القيام  ،حبماية الراية وحفظها ليدّل على جدارة أبي الفضل العباس

                                                 

أعيان  )و 113ص( لواعج األشجان) ،389ص 44للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار) راجع كتاب (1)
 ،213للمهدي البحراين ص( من أخالق اإلمام احلسني) ،للسيد حمسن األمني 599ص 1ج( الشعية

 ،176جلعفر البيايت ص( األخالق احلسينية)، 286ألمحد حسني يعقوب ص( كربالء الثورة واملأساة)
( على خطى احلسني)، 236للشيخ عبد اهلل آل درويش ص( اجملالس العاشورية يف املآمت احلسينية)

 .119للدكتور أمحد راسم النفيس ص
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. وحماماته هلم بهذه املهّمة، مهّمة الدفاع واحلماية عن معسكر اإلمام احلسني

 الفضل العباس وأعطى الراية أخاه أبا أصحابه وبعد أن عّبأ اإلمام احلسني

 ًدعا براحلته فركبها ونادى بصوت عال يسمعه جلّهم قائال :  أيّها الناس
اسمعوا قولي، وال تعجلوا حتّى أعظكم مبا هو حقّ لكم عَلَيّ، وحتّى أعتذر 
إليكم من مقدمي عليكم، فإن قبلتم عذري، وصدقتم قولي، وأعطيتموني 

، كنتم بذلك أسعد، ولم يكن لكم عليّ سبيل، وإن لم النَّصَف من أنفسكم
تقبلوا منّي العذر، ولم تعطوا النَّصَف من أنفسكم، فاجمعوا أمركم 
وشركاءكم، ثمّ ال يكن أمركم عليكم غمّة، ثمّ اقضوا إليّ وال تنظرون، إنّ 

فلّما مسعن الّنساء . ( ) وليّي الله الّذي نزّل الكتاب وهو يتولّى الصّاحلني

عت أصواتهّن، فارسل اإلمام صحن وبكني، وارتف هذا من اإلمام احلسني

            :وابنه علّي األكرب، وقال هلما الفضل العباس أخاه أبا احلسني

 ّسكّتاهنّ، فلعمري ليكثر بكاؤهن ( ). ،فأقبال إليهّن واسكتاهّن، وملّا سكنت

 .هلم واصل اإلمام خطبته يف الناس، واستمّر يف موعظته

إلسكات النسوة إالّ جلدارة أبي  وما كان انتخاب أبي الفضل العباس

للقيام بهذه املهّمة، ومكانته املرموقة عند النسوة، واميانهّن  الفضل العباس

ولذلك ملا رأينه مقبالً إليهّن سكنت اطميناناً  ،بنجدته ومحايته، ودفاعه وذّبه عنهّن

 فلّما طلب منهّن السكوت ،ه عنهّنّن، وحماماتإىل وجوده، وركوناً إىل محايته هل
 

                                                 

حلبيب ( منهاج الرباعة يف شرح هنج البالغة) ،621ص 11للمرعشي ج( شرح إحقاق احلق) راجع كتاب (1)
، 116البن خمنف ص( مقتل احلسني) ،322ص 4للطربي ج( تاريخ الطربي)، 132ص 19اهلل ج

على )، 288ألمحد حسني يعقوب ص( كربالء الثورة واملأساة) ،61ص 4البن األثري ج( الكامل يف التاريخ)
 .وغريها العديد من املصادر.. 124للدكتور أمحد راسم النفيس ص( خطى احلسني

 .241د شرف الدين صللسي( اجملالس الفاخرة يف مصائب العرتة الطاهرة) راجع كتاب (2)
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 . حذار مشاتة األعداء وهو بشخصه حاضر بينهّن، أطعنه وسكنت وسكّن

 لكربالء إعداد العباس -

بني  كان ذات يوم جالساً يف مسجد النيب املؤمنني وروي أّن اإلمام أمري

قل راحلته على أصحابه حيّدثهم ويعظهم، ويبّشرهم وينذرهم، إذ جاء أعرابي وع

، فسلّم املؤمنني باب املسجد، ودخل ومعه صندوق، وأقبل حنو اإلمام أمري

 جئتك يا أمري: على اإلمام ووضع الصندوق بني يديه، ثّم قّبل يدي اإلمام وقال

 .املؤمنني بهدّية

 وما هي هدّيتك؟: فقال

، ففلّه هدّييت يف هذا الصندوق، ثّم فتح الصندوق وإذا فيه شيء ملفوف: قال

 فإذا هو سيف عضب من السيوف اجلّيدة، وله محائل مجيلة، وقّدمه لإلمام أمري

وشكره على هدّيته، ثّم أخذ يقلّب  املؤمنني ، فأخذه اإلمام أمرياملؤمنني

أّيكم يستطيع أن : السيف بيده وينظر إليه، وهو يقول ملن كان معه من أصحابه

 املؤمنني ن أهديه له؟ وبينا اإلمام أمرييؤّدي حّق هذا السيف فيكون حقيقاً بأ

وهو إذ ذاك مل يبلغ  -املسجد  الفضل العباس يكلّم أصحابه، إذ دخل أبو

، فسلّم عليه ووقف بني يديه متأّدباً وأخذ املؤمنني وأقبل حنو أبيه أمري -احللم 

م سال املؤمنني يطيل النظر إىل الّسيف الّذي يف يد أبيه، فأجاب اإلمام أمري

أّيكم يستطيع أن يؤّدي حّق هذا : ولده، ثّم أخذ ينظر إليه وهو يعيد مقالته ويقول

وما حّق هذا : الفضل العباس فقال أبو السيف فيكون جديراً بأن أهديه له؟

حّق هذا السيف ! ولدي عباس: املؤمنني فقال اإلمام أمري السيف يا أبتاه؟

 .مي عنهوحتا أن حتمي به أخاك اإلمام احلسني: هو

 .أنا لذلك يا أبتاه: وبكّل انشراح ورحابة الفضل العباس فقال أبو

 :لده العباس وهّش لبسالته ووفائهوقد ابتهج بشجاعة و املؤمنني فقال أمري
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ثّم أشار إليه بأن يدنو منه، فلّما دنى منه قلّده إّياه، فطال جناد السيف  ،نعم، أنت له

ينظر إليه ويطيل نظره وهو يبكي ودموعه تتحادر ثّم جعل  ،على العباس فقّصره له

 .على خّديه

 املؤمنني ال أبكى اهلل عينيك؟ وما يبكيك يا أمري :فقال له أصحابه

كأّني بولدي هذا وقد أحاطت به األعداء من كّل  :وقد اختنق بعربته فقال

 وحيمي به أخاه اإلمام احلسني ،جانب، وهو يضرب فيهم بهذا السيف مينة ويسرة

 ويقصف رأسه بعمد من حديد يف  ،وحيامي عنه، حّتى تقطع يداه يف نصرته

 .وبكى من كان حاضراً عنده من أصحابه محايته والدفاع عنه، ثّم بكى
 

 ظهر الوالية في أّنه :والعشرون اللقب الثاني

 لهفننننننننني لنننننننننه إذ  رأى العبننننننننناس منجننننننننندالً 
 

 التننننننراب صننننننريعاً عننننننافر البنننننندنل  علننننننى 
 

 الصننخر يننا عضنندييننذيب  بصننوت نننادى
 

 وينننننننا معينننننننني وينننننننا كهفننننننني ومنننننننؤتمني 
 

 عبننناس قننند كننننت لنننني عضنننداً أصنننول بننننه
 

 وكننننننت لننننني جنّنننننة منننننن أمننننننا الجننننننانل  
 

 عبننناس هنننذي جينننو  الكفنننر قننند زحفنننت
 

 نحنننننوي بثنننننارات ينننننوم الننننندار تطلبنننننني 
 

 كسننننننرتا  هننننننري وقلّننننننت حيلتنننننني وبمننننننا
 

ننننل    القينننت سنننّرت ذووا األحقننناد واإلحا
 

 ضنننننناً بننننننذلت نفسننننننك دوننننننني للعنننننندى غر 
 

 حتّننننى قضننننيتا نقننننّي الثننننوب مننننن درنل  
 

 بقينننننننننت بعنننننننننند  بننننننننننين القننننننننننوم منفننننننننننرداً 
 

 اقلّنننننننب الطنننننننر ا ال حنننننننام فيسنننننننعدني 
 

 وظهره  عضد اإلمام احلسني لعباسا -

، كما عضداً وظهراً ألخيه اإلمام احلسني لفضل العباسا لقد كان أبو

ظهراً لرسول عضداً و طالب ومن قبله أبو املؤمنني إلمام أمرياكان أبوه 

 أّن عّم النيب: فقد جاء يف التاريخ، وباعرتاف من علماء الفريقني ،اهلل

كان ظهراً البن أخيه يف كّل موطن وموقف وقف فيه رسول  طالب أبا :أعين
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وهو يرى عّمه  وما أكثر تلك املواقف واملواطن يف التاريخ؟ وكان النيب اهلل

ّل جّد، ويستمّر يف تبليغ رساالت رّبه ظهراً له، يواصل طريقه بك طالب أبا

 .بكّل صالبة

 ةظهر النبو طالب أبو -

ال يعتبهم من شيء أنكروه عليه،  ثّم إّنه ملّا رأى املشركون أّن رسول اهلل

قد حدب عليه، وقام دونه، فلم يسلّمه هلم، مشى  طالب ورأوا أّن عّمه أبا

ب إّن ابن أخيك قد سّب آهلتنا، وعاب طال يا أبا: مأل منهم إىل أبي طالب وقالوا له

 .ديننا، وسفّه أحالمنا، وضلّل آباءنا، فإّما أن تكفّه عّنا، وإّما أن ختلّي بيننا وبينه

يف جوابهم قوالً رفيقاً، ورّد عليهم رّداً مجيالً، ثّم بعث  طالب فقال أبو

ا ابن ي :قال له واملأل عنده، فلّما دخل عليه رسول اهلل إىل رسول اهلل
هؤالء مشيخة قومك وسراتهم، وقد سألوك أن تكفّ عنهم وعن شتم ! أخي

 .آلهتهم، ويدَعوك وإلهك

إلى ما هو  أفال تدعوهم! يا عم  :يف جواب عّمه فقال رسول اهلل
 :قال. وإلى ما تدعوهم يا ابن أخي؟ : طالب فقال أبو . لهم؟ خير

 مة تدين لهم بها العرب، إلى أن يتكلّموا بكل -! يا عم - أدعوهم
ما هي وأبيك : فابتدر إليه أبوجهل من بني املأل قائالً. وميلكون بها العجم؟

 لنعطيكها وَعشر أمثاهلا؟

هذا السؤال بعد أن جلب انتباه املأل إليه، وعطف  وهنا أجاب رسول اهلل

ا ذلك فنفروا عند ما مسعو،  ال إله إالّ الله : تقولون: مشاعرهم حنوه، بقوله

 .سلنا غريها: وقالوا

وعكوفهم على آهلتهم الّيت ال  ،نفورهم من اهلل تعاىل فلّما رأى رسول اهلل

وال تسمن وال تغين من جوع، وأحّس بعنادهم وتعّصبهم للباطل،  ،تضّر وال تنفع
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 حتّى بالشمس جئتموني لو  :وتغاضيهم وجحودهم للحق، التفت إليهم وقال

 . لتكم غيرهاتضعونها في يدىّ ما سأ
فقاموا من عنده غضاباً، وولّوا على أدبارهم نفوراً، ولكن قبل أن يتفّرقوا التفت 

وقال على مسمع من اولئك القوم ومرأى  إىل رسول اهلل طالب أبو

 :، ثّم أنشأ يقول مرتأ كما دعأ أخي ابن يا  :منهم

 وال لنننننننننن يصنننننننننلوا إلينننننننننك بجمعهنننننننننم
 

 ننننننناواّسنننننند فنننننني التّننننننراب دفيأحتّننننننى  
 

 فاصننننندع بنننننأمر  منننننا علينننننك غضاضنننننة
 

 وابشننننننر وقننننننّر بننننننذا  منننننننك عيونننننننا 
 

 ودعننننننننوتني وعلمننننننننت أنّننننننننك ناصننننننننحي
 

 ولقنننننند صنننننندقتا وكنننننننتا ثننننننّم أمينننننننا 
 

 ولقنننننننند علمننننننننت بننننننننأّن ديننننننننن محّمنننننننند
 

 مننننننننن  يننننننننر أديننننننننان البريّننننننننة دينننننننننا 
 

 وهكذا كان فإّن املشركني مل يتمكّنوا من أن يصلوا جبمعهم إىل رسول اهلل

، فلّما قبض نزل جربئيل من عند اهلل تبارك وتعاىل ليقول البط حّتى قبض أبو

 وعدمت نصره ومظاهرته، فال مكان لقد فقدت من كان لك ظهراً،: للنيب

 .لك بعده يف مكة

 ة اخرىمع أبي طالب مر -

يا أبا : أيضاً وقالوا له خرى مشى املأل من قريش إىل أبي طالبأويف مّرة 

ومنزلة، وإّنا قد استنهيناك من ابن أخيك، فلم تنهه عّنا،  إّن لك سّناً وشرفاً! طالب

وعيب آهلتنا، حّتى  ،وإّنا واهلل ال نصرب على هذا من شتم آبائنا، وتسفيه أحالمنا

 .تكفّه عّنا، أو ننازله وإّياك يف ذلك، حّتى يهلك أحد الفريقني

 أقبل فلّما  ،مقالة القوم بعث إىل رسول اهلل طالب وهنا ملّا مسع أبو

إنّ ! يا ابن أخي  :وقال له طالب التفت إليه عّمه أبو رسول اهلل
وبكّل  هللافقال له رسول   قومك جاؤني وقالوا لي كذا وكذا، فما تقول؟

 يساري، في والقمر مييني، في الشمس وضعوا لو والله !عم يا  :عزم وحزم
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، ثّم  فيه أهلك أو الله، يظهره حتّى تركته ما األمر هذا أترك أن على

  طالب فبكى، ثّم قام، فلّما ذهب ناداه عّمه أبو استعرب رسول اهلل

، فلّما أقبل التفت إليه ، فأقبل عليه رسول اهلل قبل يا ابن أخيأ  :قائالً

قل يا ابن أخي ما أحببت،  :طالب وهو يطمئنه وحيمي ظهره بقوله عّمه أبو
 .( ) سلّمك لشيء أبداًأفوالله ال 

لشيء  فإّنه مادام كان يف قيد احلياة مل يسلم رسول اهلل وكان كما قاله

 غريهم على استئصاله وتصفيته، والأبداً، ومل يتجّرأ أحد من مشركي قريش وال 

 . على صّده عن رسالته وكفّه عن تبليغها إىل الناس

 ة والرسالةظهر النبو املؤمنني اإلمام أمري -

ويسري  يواصل خطى أبيه أبي طالب ننياملؤم وكان اإلمام أمري

 يف كّل موطن وموقف وقف فيه رسول اهلل ظهراً للنيب بسريته، فكان

 طالب كما كان أبوه أبو ظهراً له، فلقد كان هو ربيب رسول اهلل 

 كان :قبل البعثة يعين وىل عند رسول اهللمنذ أّيامه األ  ،ويف بيته

بعد  كما كان تلميذ رسول اهلل ،حماسن األعماليتعلّم منه مكارم األخالق، و

وآزره ونصره، وكان يصحبه  ،كان أّول من آمن به وصّدقه البعثة، حيث أّنه

ويرى نور الوحي حني ينزل  ،ّمهأحبه، ويتبعه متابعة الفصيل أثر مصاحبة الظل صا

كما مسع رّنة الشيطان جزعاً من  ،، ويسمع حسيس املالئكةعلى رسول اهلل

                                                 

ألمحد ( املواجهة مع رسول اهلل) ،126للريشهري ص( التبليغ يف الكتاب والسنة) راجع كتاب (1)
 1للبالذري ج( أنساب األشراف) ،436ص 1للزيلعي ج( ختريج األحاديث واآلثار)، 39حسني يعقوب ص

 2البن األثري ج( مل يف التاريخالكا) ،368ص 2البن اجلوزي ج( املنتظم يف تاريخ االمم وامللوك)، 231ص
( دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة) ،117ص 1أليب الفداء ج( املختصر يف أخبار البشر)، 64ص

 .وغريها العديد من املصادر... 187ص 2للبيهقي ج
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إّنك تسمع ما : ول الوحي، ويشّم ريح النبّوة، حّتى قال له رسول اهللنز

 .أمسع، وترى ما أرى، إالّ أّنك لست بنيب، ولكّنك لوزير، وإّنك لعلى خري

املشّرفة، جتاه  املؤمنني ولقد زخر تاريخ اإلسالم الناصع مبواقف اإلمام أمري

 وناصراً، ولرسول اهللحيث كان لإلسالم عوناً  اإلسالم وجتاه رسول اهلل

ظهراً وحامياً، فذلك موقفه املشّرف يوم الدار ويوم اإلنذار، وتلك تضحيته العظيمة 

حد، ويوم األحزاب أ، وذلك مقامه البطولي يوم بدر وليلة املبيت وليلة اهلجرة

وخيرب، وتلك منزلته العظيمة يوم تبوك، ويوم نزول سورة براءة ويوم املباهلة، 

م، وكثري غريها من املواقف املشّرفة الّيت بدت منها واضحة كون ويوم غدير خ

كان ظهراً  ، وثبت منها للتاريخ أّنهظهراً للنيّب املؤمنني اإلمام أمري

وسّنته  للنبّوة والرسالة، وأّنه لوال مواقفه العظيمة تلك، الندرس اسم النيب

 .يالنبّوة، وآثار الّرسالة والوحوسريته، والمنحت معامل 

 يواصل خطى أبيه العباس -

، ويسري يواصل خطى أبيه أبي طالب املؤمنني وكما كان اإلمام أمري

 الفضل العباس ومظاهرته له، فكذلك كان أبو بسريته بالنسبة إىل محاية النيب

 املؤمنني يواصل خطى أبيه اإلمام أمري  ويسري بسريته بالنسبة إىل محاية

ظهراً  الفضل العباس راً له، وكيف ال يكون أبووكونه ظه اإلمام احلسني

من أجل ذلك؟ فإّن أباه اإلمام  -على ما مّر  -وقد ولد  ألخيه اإلمام احلسني

أن  كما عرفت كان قد اقرتح على أخيه عقيل بن أبي طالب املؤمنني أمري

بأن تكون من بيت : ة ولدتها الفحولة من العرب أيأيشري عليه بالزواج من امر

معروف بالشجاعة والفروسّية، والنبل والكرامة، حّتى تلد له ولداً غيوراً وشجاعاً، 

بالزواج من فاطمة بنت  فأشار عليه عقيل ،يكون عضداً وظهراً لإلمام احلسني

 املؤمنني فتزّوجها اإلمام أمري ،ّم البننيأحزام الَوحيدّية الكالبية، املكّناة ب
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، وإّنما مّساه املؤمنني وأكربهم، العباس بن أمري فولدت له بنني أربعة، أّوهلم

األسد : غة هوالعباس مع أّن العباس من حيث الل: باسم املؤمنني أبوه أمري

سود خوفاً وذعراً، ليكون حافزاً له على الشجاعة والشهامة، الّذي تهرب منه األ

رة أخيه اإلمام ومذكّراً له بالبطولة والبسالة، فيكون امساً على مسّمى، ويقوم بنص

 .يف كّل موطن وموقف، وخاّصة يف موقف كربالء ويوم الطف احلسني

يفكّر يف  -على ما عرفت  -الّذي كان  املؤمنني أّن اإلمام أمري: ومعلوم

، بل وذلك قبل والدة ابنه العباس إعداد من يكون ظهراً لإلمام احلسني

كان يسعى بعد أن ولد له  ، كمأّم البنني: ّم العباسأوقبل أن يتزّوج من 

، وميّهده يف أن يؤّدبه ويرّبيه على إكبار أخيه اإلمام احلسني العباس

عضداً وظهراً، ويعلّمه ويوصيه بأن ال تؤّثر فيه  ويعّده ليكون لإلمام احلسني

 شيئاً، املغريات، وال تستهويه األطماع، وأن ال يؤثر على أخيه اإلمام احلسني

 .اية أخيه ونصرته أحداًوال يقّدم على مح

ستاذ يف هذا اجملال، حيث أهو خري تلميذ ألفضل  الفضل العباس فكان أبو

ستاذه تطبيقاً حرفّياً، ونفّذ كّل وصاياه تنفيذاً دقيقاً أطّبق كّل ما تعلّمه من  ّنهأ

وصحيحاً، ومل يتخلّف عّما تلقّاه من تعليم ووصايا قيد شعرة، ومل يبتعد عنها 

، وكان له لة، وإّنما أّدى كّل ما كان عليه جتاه أخيه اإلمام احلسنيمبقدار أمن

وبأحسن ما يكون، وأفضل ما ميكن، عضداً وظهراً، فكان بذلك ظهراً للوالية 

 .ظهراً للنبّوة والرسالة املؤمنني واإلمامة، كما كان أبوه اإلمام أمري

 حديث زهري ألبي الفضل -

 الفضل العباس شن قد طمع يف أن يستهوي أباولقد مّر أّن مشر بن ذي اجلو

واملنصب الّذي جاء به من ابن زياد إليه، ليدخله  ،ويغريه باألمان الّذي عرضه عليه

 الفضل العباس ظاّناً بأّن أبا ،فيما دخل فيه هو من ظلمات الظاملني وعبودّيتهم
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اآلخرة بالدنيا، ممّن يستبدل النور بالظّالم، واحلّق بالباطل، واهلدى بالضالل، و

حني عرض عليه األمان،  - الفضل العباس ولكن ما راعه إالّ ان رأى أبا

يزجمر يف وجهه زجمرة األسد الباسل، ويزأر على مزاعمه  -ومّناه باجلاه واملقام 

وأباطيله زئري الليث الغضبان، ويرمي شباكه وخداعه بشرر أنفاسه الغاضبة رمي 

ذف اجلحيم، ويصرخ بوجهه معلناً عن كلمته الربكان قواصف النريان، وقوا

أال لعنك الله يا شمر ولعن أمانك، أتؤمننا وابن   :اخلالدة، ومقالته الشاخمة
ال أمان له؟ وتأمرنا بأن نترك من خلقنا الله ألجله، وأن  رسول الله

 الفضل العباس ثّم عرض عليه أبو ( ) ندخل في طاعة اللعناء وأوالد اللعناء؟

 نتقل هو إىل معسكر اإلمام احلسنيأن ي وله جائزة عند جّده رسول اهلل 

فأعرض الشمر بوجهه عن أبي الفضل العباس ،  ،وعّما طرحه عليه

وتضاءل ذالًّ وصغاراً، ورجع خبّسة وخفّة، وهو جيّر ذيول اخليبة والفشل، واملذلّة 

 .واهلوان

 معسكر اإلمام مع إخوته مرفوعي الّرأس إىل الفضل العباس ورجع أبو

باخلرب، فقام عندها زهري بن  ، وأخربوا سّيدهم وإمامهم احلسنياحلسني

 لفضل العباساوأقبل حنو أبي  القني من بني معسكر اإلمام احلسني

ويذكّره بقّصة حقيقّية واقعّية، وهو  ،وجلس إليه، وأخذ حيّدثه حديثاً تارخيّياً صادقاً

وحيّضه ويشّجعه على  ،ي من الشمر وأمانهيشكره وميدحه على موقفه البطول

                                                 

، 391ص 44للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار) ،89ص 2للشيخ املفيد ج( األرشاد) راجع كتاب (1)
إعالم الورى )، 114ألبو خمنف ص( مقتل احلسني) ،116للسيد حمسن األمني ص( اعج األشجانلو )

للدمشقي ( جواهر املطالب يف مناقب اإلمام علي) ،454ص 1للطربسي ج( بأعالم اهلدى
للريشهري ( يف الكتاب والسنة والتاريخ موسوعة اإلمام علي بن أيب طالب) ،281ص 2الشافعي ج

 .وغريها... 657ص 33للسيد املرعشي النجفي ج( إحقاق احلق شرح)، 132ص 1ج
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قال  حّدثك حبديث وعيته؟أأال : والذّب عنه، ويقول له اإلمام احلسني نصرة

 .بلى حّدثين به: له العباس

ّمك أملّا أراد أن يتزّوج ب املؤمنني إّن أباك أمري! الفضل إعلم يا أبا: قال زهري

كان عارفاً بأنساب العرب و طالب أّم البنني طلب من أخيه عقيل بن أبي

وأخبارها، أن خيتار له امرأة ولدته الفحولة من العرب وذوو الشجاعة منهم، 

 ليتزّوجها فتلد له غالماً، فارساً شجاعاً، وشهماً مقداماً، ينصر اإلمام احلسني

بطّف كربالء، ويكون له عضداً وظهراً، وقد اّدخرك أبوك ملثل هذا اليوم، فال تقّصر 

 . أخيك ومحاية أخواتك عن نصرة

  تلتقي أخاها العباس السّيدة زينب -

 وتشجيعه ألبي الفضل هو حديث زهري للعباس -كما سبق  -كان هذا 

 على محايته ألخيه اإلمام احلسني وحراسته أخواته عقائل بين ،

إلتقت أخاها  إّن السّيدة زينب: هاشم، وبنات الرسالة، وهناك خرب آخر يقول

بعد ذلك أيضاً، فتقّدمت إليه تشّجعه على موقفه املشّرف  فضل العباسال أبا

، وحتّرضه على الصمود يف موقفه ذلك، والثبات على من أخيه اإلمام احلسني

نصرة إمامه والذّب عنه، وهي يف نفس الوقت تشكره وتثين عليه وعلى وفائه 

ان من اهتمام أبيها أخذت تذكّره مبا ك ومواساته، وثباته وشجاعته، كما أّنها

ممّا جيري فيها  بهذا اليوم، وبقضية كربالء، وقلقه املؤمنني اإلمام أمري

على ولده السبط من شدائد ومصاعب، وعلى بناته عقائل بين هاشم من رزايا 

قد تزّوج على أثر ذلك بامرأة من أشجع  ومصائب، وختربه أيضاً عن أّن أباها

وظهراً  اعاً يكون عضداً ألخيه اإلمام احلسنيالعرب، حّتى تلد له غالماً شج

نتيجة ذلك الزواج ومثرته،  الفضل العباس أبا: فكان هو يعين ،له وعوناً

هلذا اليوم، واّدخره  املؤمنني فيكون هو الّذي قد أعّده أبوه اإلمام أمري :وعليه
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وهلا عقّبت كالمها ذلك بق ومحاية عقائله، ثّم إّنها لنصرة اإلمام احلسني

اخليام خيامك، والنساء إخوتك، فال تقصّر عنّا ! الفضل أخي يا أبا  :له
 . بنصرتك

األخري املنسوب إىل موالتنا  كالم العالمة الكلباسي :مةمالحظة مه* 

الصّديقة الصغرى احلوراء زينب صلوات اهلل عليه من أنها طلبت منه عدم التقصري 

 عن موالتنا املعظمة العقيلة احلوراءيف نصرتهم، ليس دقيقاً ونشك بصدوره 

وشدة إخالصه ألخيه اإلمام احلسني  وذلك لعلو مقام املوىل العبد الصاحل

، فمن حيتاج التنبيه للنصرة من كان ضعيفاً بإميانه وإخالصة وهذا وأخواته

  .، لذا أردنا التنبيه، واهلل ولّي التوفيقمغاير ملا كان عليه املوىل العبد الصاحل

 علن مظاهرتهالعباس ي -

كالم زهري وما قّصه به عليه، كما يف اخلرب  الفضل العباس وهنا ملّا مسع أبو

وحّدثته به كما يف اخلرب الثاني،  األّول، وكذلك مسع ما قالته له السّيدة زينب

ثارت غريته اهلامشّية، وتفّجرت هّمته العلوّية، فتمطّى يف ركابه حّتى قطعه، ثّم 

: وقال له وبكّل عزم وحزم، وشّدة وصالبة -على اخلرب األّول  -زهري  التفت إىل

التفت إىل  فواهلل ألريّنك شيئاً ما رأيته، كما أّنه! تشّجعين يا زهري يف هذا اليوم

وقال هلا ما يطمئنها ويشّد قلبها  ته عقيلة الرسالة واإلمامة السّيدة زينبخأ

 .ويسكن َروعها وخوفها

، فلقد أرى زهرياً وغري زهري ما مل يروه يف لفضل العباسا وهكذا كان أبو

حياتهم، وأتى مبا مل يسمعوا به يف التاريخ الغابر وال التاريخ املعاصر، بل وال ميكن 

 أن يسمع مبثله يف املستقبل والزمان اآلتي، إّنه وقف ألخيه اإلمام احلسني

 لقولّية ألخيه اإلمام احلسنيأعلن فيها مظاهرته العملّية وا ،مواقف بطولّية رائعة

 وألهل بيته، حّتى أصبح معسكر اإلمام احلسني  آمناً مطمئّناً إىل
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مظاهرته ومحايته، وأصبح معسكر يزيد خائفاً ساهراً، وقلقاً مضطرباً من شّدة 

بأسه، وكبري عزمه وهّمته، إّنه كان يف جمابهة األعداء كفوءاً، ويف كشف املوكّلني 

 اً، وكان كلّما طلب املاء واستقى ألطفال أخيه وذراري رسول اهللبالشريعة جسور

  نفى عسكر الّشريعة عن الفرات مع كونهم آالفاً مؤلّفة حّتى قيل إّنهم كانوا

 :يف ذلك كما قال الّشاعر يف حقّهعشرة آالف فكان 

 يلقنننننننننننننى الّرمننننننننننننناا بنحنننننننننننننره فكأنّمنننننننننننننا
 

 فنننننننني  نّننننننننه عننننننننود مننننننننن الّريحننننننننان 
 

 قننا حدينندهاويننرى الّسننيو  وصننوت و 
 

 عرسنننننننننناً تجّليهننننننننننا عليننننننننننه غننننننننننواني 
 

وكان يف مقارعته هلم ومنازلته إّياهم وذلك كلّما أراد استنقاذ أحد، أو كشفهم 

 :كما قال اآلخر يف حقّه عن معسكر اإلمام احلسني

 وقنننننننا العنننننننذاب علنننننننى جنننننننويش اميّنننننننة
 

 منننننن باسنننننل هنننننو فننننني الوقنننننايا معلنننننم 
 

 منننننننننننننا راعهنننننننننننننم إالّ تقّحنننننننننننننم ضنننننننننننننيغم
 

 فظنننننننننننه ويدمننننننننننندمغينننننننننننران يعجنننننننننننم ل 
 

 عبسننننت وجننننوه القننننوم  ننننو  المننننوت
 

 والعبننننننناس فنننننننيهم ضننننننناحك متبّسنننننننم 
 

 قلنب اليمننين علننى الشنمال وغنناص فنني
 

 األوسا  يحصند فني النرؤس ويحطنم 
 

 قسننننننننننماً بصننننننننننارمه الصننننننننننقيل وإنّنننننننننننني
 

 فننننني غينننننر صننننناعقة الّسنننننما ال اقسنننننم 
 

 بسننننننيفه لنننننوال القضنننننا لمحننننننى الوجنننننود
 

 وال يقضننننننننني منننننننننا يشننننننننناء ويحكنننننننننم 
 

لعمر اهلل لو مل يكن ما جرى على  :قائالً( معالي السبطني) ذلك يف وعلّق على

فينكسر بفقده ظهر  ،يف يوم عاشوراء الفضل العباس اللوح من أن يستشهد أبو

ألفنى العباس بسيفه معسكر يزيد، وحملى  ،وينال درجة الشهادة اإلمام احلسني

 .مّية مجيعاًأبصارمه جيش بين 

كانت ليلة عاشوراء خرجت من خيميت ألتفقّد أخي اإلمام  ملّا :فإّنها روت قائلة

وقد أفرد له خيمة، فوجدته جالساً وحده وهو يناجي رّبه  ،وأنصاره احلسني

أفي مثل هذه الليلة يترك أخي وحده؟   :ويتلو القرآن، فقلت يف نفسي
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، فأتيت إىل  والله ألمضنيّ إلى إخوتي وبني عمومتي واعاتبهم على ذلك

فسمعت منها همهمة ودمدمة، فوقفت على  أخي أبي الفضل العباسخيمة 

ظهرها ونظرت فيها، فوجدت بين عموميت وإخوتي وأوالد إخوتي جمتمعني 

وقد جثى على ركبتيه  املؤمنني الفضل العباس بن أمري كاحللقة وبينهم أخي أبو

اإلمام كاألسد على فريسته وهو خيطب فيهم خطبة ما مسعت مثلها إالّ من أخي 

 بني ويا !إخوتي يا :، فأْصغيت إليه فسمعته يقول يف آخرهااحلسني
  كان الصباح فما تقولون؟ وما أنتم عاملون؟ إذا !عمومتي بني ويا !إخوتي

نحن رهن إشارتك، وحتت قيادتك، واألمر   :فقالوا يف جوابه قولة رجل واحد
و يشكرهم على وه الفضل العباس فقال أبو  إليك فانظر ماذا ترى؟

إنّا نعدّ من أهل البيت، وهؤالء األصحاب   :شعورهم ويثين على معرفتهم
يعدّون قوماً غرباء، واحلمل الثقيل ال يقوم إالّ بأهله، فإذا كان الصّباح 
فعلينا أن نكون أوّل من يبرز للقتال ومجابهة األعداء، وال ندع األصحاب 

ا في هذه املهمّة الشريفة، وحتّى يتقدّمون علينا في هذا اجملال، ويسبقون
بأنّهم قدّموا أصحابهم وأنصارهم للقتل، فلمّا : ال يقول أحد من الناس

 ، وملّا وصل أبو قتلوا بأجمعهم عاجلوا املوت بأسيافهم ساعة بعد ساعة

يف كالمه إىل هذا املوضع، قام بنو هاشم وسلّوا سيوفهم  الفضل العباس

 رأيك، الرأي :تأييداً له وهم يقولون العباسوهّزوها يف وجه أبي الفضل 

على ذلك وأثنى  الفضل العباس فشكرهم أبو  عليه أنت ما على ونحن

 .عليهم

  مع حبيب بن مظاهر -

فلّما رأيت كبري اهتمامهم، وشّدة عزمهم، سكن  :قالت السّيدة زينب

خي اإلمام فأردت أن أرجع إىل أ ،قليب، واطمأّنت نفسي، ولكن خنقتين العربة
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خربه بذلك فسمعت من خيمة حبيب بن مظاهر همهمة ودمدمة، أو احلسني

هاشم  فاقرتبت منها ووقفت بظهرها ونظرت فيها فوجدت األصحاب على حنو بين

يا أصحابي لم جئتم   :جمتمعني كاحللقة وبينهم حبيب بن مظاهر يقول هلم
 :، فقالوا بأمجعهم إلى هذا املكان؟ تكلّموا وأوضحوا كالمكم رحمكم الله

 فاطمة غريب نبيّنا بنت ابن لننصر جئنا فقال هلم ،:  تركتم لم 

فما  الصّباح كان فإذا  :فقال  لذلك  :فقالوا  نساءكم؟ وطلّقتم حالئلكم
  :قال  ترى؟ ماذا فانظر إليك، الرأي رأيك، واألمر  :قالوا  أنتم فاعلون؟

 لقتال أن نكون أوّل من يبرز بني يدي اإلمام ا بدأو الصّبح جاء إذا أنّه أرى
فإنّه من الصعب علينا أن نرى  ،وال ندع هاشميّاً يتقدّمنا احلسني

إنّهم قدّموا  :ولئالّ يقول النّاس عرق يضرب، هاشميّاً مضرّجاً بدمه وفينا
وهنا قام األصحاب  ، ساداتهم للقتال وبخلوا عليهم بأنفسهم وأرواحهم

رأيك  الرأي  :فهم وهّزوها يف وجه حبيب وهم يهتفون يف تأييده قائلنيوسلّوا سيو
 .، فشكرهم حبيب وأثنى عليهم يا حبيب، نحن على ما أنت عليه

ففرحت من ثباتهم وعزمهم، ولكن خنقتين العربة،  :قالت السّيدة زينب

قد اعرتضين،  وإذا أنا بأخي اإلمام احلسني ،فانصرفت عنهم وأنا باكية

لبّيك يا أخي يا   :فقلت   !خيّه زينبأ : فقال ،ّت وتبّسمتفسك
خيّه أراك متبسّمة مع أنّي ما رأيتك منذ أ : فقال  !أبا عبدالله

رأيت  !أخي يا  :قلت  خروجنا من املدينة متبسّمة فما هو سبب تبسّمك؟
 ، وقصصت عليه خبرهم وكذا كذا وبني هاشم واألصحاب إخوتي من

إنّ هؤالء أعواني وأنصاري من عالم الذرّ، ! خيّهأإعلمي يا  : فقال
 . وبهم وعدني جدّي رسول الله
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 قائد الجيش في أّنه: والعشرون اللقب الثالث

جّره خلفه، ويف : قاد البعري أي: القائد من القْود، والقَْود نقيض السَّْوق، يقال

يقودون اجليوش، : أي: قريش قادة ذادة -( لسان العرب) كما عن -احلديث 

إّن قصّياً قسَّم مكارمه، فأعطى قَْود اجليوش عبد مناف، : وقادة مجع قائد، وروي

، املطّلب، ثّم أبوطالب، ثّم رسول اهلل ثّم ورثها من بعده ابنه هاشم، ثّم عبد

 .طالب املؤمنني علي بن أبي ثّم أمري

يا   :ليقال لع أّن رسول اهلل( اخلصال) هذا وقد جاء يف كتاب
 مّتيأأن يجعلك قائد : خامستها... سألت ربّي فيك خمس خصال! علي

 .( ) إلى اجلنّة، فأعطاني

واجملاهدون في  : أّنه قال الراوندي مسنداً عن رسول اهلل( نوادر) ويف
 .( )  الله تعالى قوّاد أهل اجلنّة

                                                 

، 231ص 4لعلي أبو معاش ج( األربعني يف حب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب) راجع كتاب (1)
( مسند اإلمام علي) ،للشيخ الصدوق 33ص 2ج( عيون أخبار الرضا)و  314ص( اخلصال)

للسيد حممد ( قادتنا كيف نعرفهم؟)، 293خوارزمي صلل( املناقب) ،335ص 9للسيد  حسني القباجي ج
شرح )، 241ص 1للشيخ باقر شريف القرشي ج( حياة اإلمام الرضا) ،567ص 2هادي امليالين ج

 .وغريها من املصادر... 548ص 15للسيد املرعشي ج( إحقاق احلق
للقاضي ( األخبارشرح ) ،18ص 11ملريزا حسني النوري الطربسي ج( مستدرك الوسائل) راجع كتاب (2)

 8للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار)، 137لفضل اهلل الراوندي ص( النوادر) ،327ص 1النعمان املغريب ج
للشيخ عباس ( منازل اآلخرة واملطالب الفاخرة)، 436ص 1حملمد الريشهري ج( ميزان احلكمة) ،199ص

 .313القمي ص
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وأنا قائد  : أّنه قال املؤمنني عن اإلمام أمري( اإلختصاص) ويف كتاب
 .( ) املؤمنني إلى اجلنّة

أّنها قالت يف  فاطمة الّزهراء موالتنا الصّديقة الكربى احلوراء ويف خطبة

 .( ) قائد إلى الرّضوان اتباعه : وصف كتاب اهلل القرآن الكريم

يجب أن يكون القائد بحيث يقود أتباعه إلى  »: ( فقه الّزهراء) ويف كتاب
 .« عاد الرضوان، وإلى السّ 

 ، فإّنه كان قائد جيش اإلمام احلسنيالفضل العباس وكذلك كان أبو

وعميد عسكره، وقد قاد كّل أفراد جيشه ببصرية ومعرفة، ويف ظّل إمامة أخيه 

إىل حيث  املنصوص على إمامته من جّده رسول اهلل اإلمام احلسني

يم األبد، وأكسبهم عّزة رضوان اهلل، والسعادة األبدّية، فأوردهم جنان اخللد، ونع

 . الدارين، وشرف الدنيا واآلخرة

 

 

                                                 

  ( حبار األنوار) ،للشيخ الصدوق 17ص (معاين األخبار)و  165ص( التوحيد) راجع كتاب (1)
( مستدرك سفينة البحار)، 415ص 1للسيد نعمة اهلل اجلزائري ج( نور الرباهني)، 9ص 4للعالمة اجمللسي ج

 2لسيد حسن القباجني ج( مسند اإلمام علي) ،98ص 3للشيخ علي النمازي الشاهرودي ج
حملمد تقي النقوي ( ة يف شرح هنج البالغةمفتاح السعاد) ،248للشيخ املفيد ص( األختصاص)، 219ص

 .وغريها العديد من املصادر... 11ص 3القايين اخلرساين ج
 1للشيخ وحيد اخلرساين ج( منهاج الصاحلني) ،1164ص 5للفيض الكاشاين ج( الوايف) راجع كتاب (2)

الشريواين  للموىل حيدر( مناقب أهل البيت)، 117ص 6للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار) ،299ص
الدرر )، 125ص 3حملمد تقي النقوي القايين اخلرساين ج( مفتاح السعادة يف شرح هنج البالغة) ،419ص

للشيخ حممد تقي ( قاموس الرجال) ،358ص 3للمحقق البحراين ج( النجفية من امللتقطات اليوسفية
 .وغريها العديد من املصادر... 318ص 12التسرتي ج
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 وقيادة اجليش والقافلة العباس -

ملّا أصبح يف يوم عاشوراء، وعّبأ أصحابه للقتال  نعم، إّن اإلمام احلسني

 أعطى الراية ألخيه أبي الفضل العباس -بعد أن صلّى بهم صالة الغداة  -واملنازلة 

  عقدها له يف يوم خروجه من مدينة جّده رسول اهللوذلك بعد ان كان قد 

فقد جعله بها قائداً لقافلته يومذاك، وجعله بها يف يوم عاشوراء قائداً على جيشه، 

وعميداً لعسكره، فلّما شّب القتال بني الفريقني، وأهلب نريانها قائد جيش يزيد 

به، وباع آخرته وأصحا عمر بن سعد، الّذي مل تؤثر فيه مواعظ اإلمام احلسني

اشهدوا : وقال بدنيا غريه، فإّنه تقّدم ورمى بسهم حنو معسكر اإلمام احلسني

 لي عند األمري بأّني أّول من رمى، ثّم تبعه جيشه ورموا معسكر األمام احلسني

 الفضل العباس بالسهام كاملطر، فإّنه ملّا نشب القتال، وشّب نريانها، أثبت أبو

، وتفّوقه يف إجناز مهّمة القائد، وتأهله الدارة املعسكر واجليش نبوغه يف فنون احلرب

 .مور القيادةأو

 كيف ال ،املنيع هذا املقام كما وأثبت كفاءته هلذا املنصب الرفيع، وجدارته بإدارة

 ،، وتعلّم على يديه فنون احلربوقد تدّرب يف معسكر أبيه اإلمام أمرياملؤمنني

لذلك استطاع أن يقف جبيشه القليل أمام جيش العدّو و ؟وأساليب القتال واملنازلة

فقد كانت النسبة بني جيش  ،الكثري، وقفة األسد الباسل أمام هجمة الثعالب اجلبانة

وبني جيش يزيد بقيادة ابن  ،بقيادة أبي الفضل العباس اإلمام احلسني

تطاع ومع ذلك اس -حسب بعض املصادر  -أقّل من نسبة الواحد إىل االلف  ،سعد

وإدارته  ،الرشيدة بقيادة أبي الفضل العباس جيش اإلمام احلسني

والتصّدي لتلك اجلموع الغفرية،  ،احلكيمة، الصمود أمام ذلك السيل اجلارف

والتوطني على مقارعتها ومنازلتها مبا ال نظري له يف  ،والتحّدي هلا، واالستهانة بها
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الفضل  فإّن أبا ،ل والكفاحتاريخ احلروب، وال سابق له يف ميادين النضا

وحّتى حلظة الشهادة، وساعة  ،منذ الصباح املبكّر من يوم عاشوراء العباس

وإّنما كان يف سعي دائم، وحركة  ،الوداع والرحيل، مل يهدأ حلظة ومل يسكن آناً

بني إنقاذ اجلرحى من حماصرة األعداء،  ،دائبة، وكفاح مستمّر، ونضال متواصل

 وبني الدفاع عن معسكر اإلمام احلسني ،عدّو على خمّيم النساءوبني صّد هجوم ال

  ومطاردة املهامجني واملتسلّلني، وبني اإلستقاء وإيصال املاء إىل العطاشى

والظمآنني، ويف كّل ذلك رافعاً اللّواء بكفّه، جمابهاً العدّو ببأسه وصموده، مرّوعاً 

 . األمان، والراحة واإلطمئنانهلم بشجاعته وشهامته، حّتى سلب العدّو األمن و

 من آثار حسن القيادة -

 ،ملّا رأى قلّة األنصار -وعلى أثر حسن قيادته  - الفضل العباس ثّم إّن أبا

ّمه وأبيه للشهادة بني أقّدم إخوته من  ،وندرة أفراد معسكر أخيه اإلمام احلسني

صابرين، وأجر واحتسبهم يف اهلل، لينال بذلك ثواب ال ،يدي اإلمام احلسني

وأجر ، ثواب الصابرين لصربه على مصابهم وافتجاعه بهم ...الناصحني املخلصني

 ونيلهم بذلك لناصحني لنصحه إّياهم بالشهادة بني يدي إمامهم اإلمام احلسنيا

 .الفوز يف الّدنيا واآلخرة

 من سّيده وإمامه اإلمام احلسني واإلذن ،ملّا أراد الّرخصة لنفسه ثّم إّنه

أنت   :معلّالً ذلك بقوله له للمبارزة والقتال، مل يأذن له اإلمام احلسني
لتصريح من اوهذا   صاحب لوائي، ومجمع عددي، والعالمة من عسكري

أّنه كان قائد جيش اإلمام  لعباسايثبت ألبي الفضل  اإلمام احلسني

 .يف يوم عاشوراء، وعميد عسكره احلسني
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ملّا  من أّن اإلمام احلسني :يف بعض الّرواياتوكذلك يدّل عليه ما جاء 

وأراد محله إىل الفسطاط املعّد  لفضل العباساحضر عند مصرع أخيه أبي 

وهو يف حلظاته  الفضل العباس التفت أبو -لرواية اوذلك حبسب  -للشهداء 

أن  وأَقسم عليه حبّق جّده رسول اهلل إىل أخيه اإلمام احلسني ،األخرية

معّبراً عذره عن ذلك  ،مكانه، وال حيمله إىل املخّيم حيث فسطاط الشهداء يرتكه يف

 أنا كبش كتيبتك، ومجمع عددك،  :بصوت ضعيف ونربات متقطّعة قائالً
 

 .( ) والعالمة من عسكرك
جزيت عن   :يف مكانه وجّزاه خرياً وقال له عندها تركه اإلمام احلسني

 .( ) تاًأخيك خيراً، فلقد نصرته حيّاً وميّ
لعدم محله إىل فسطاط الشهداء، قد  وهذا اإلعتذار من أبي الفضل العباس

يف عدم اإلذن له بالرباز ومقاتلة األعداء،  تشابه متاماً مع تعليل اإلمام احلسني

 جليش اإلمام احلسني قيادة أبي الفضل العباس: وأقّل ما يدّل عليه هذا هو

ًوأنعم به قائدا ،. 

وعميد  قائد جيش اإلمام احلسني الفضل العباس ن أبونعم لقد كا

عسكره، وكان من حسن قيادته العسكرّية، ومجيل فنونه احلربّية، أن زرع اخلوف 

مّية، وبعثر مجعهم، وفّرق مجاعتهم، أعر يف قلب معسكر يزيد وجيش بين والذ

فلقد ضرب األعناق، وحصد الّرؤوس، وأطار األيدي واألرجل، وترك جيش 

عدّو العنيد بأرقامه الكبرية، وأعداده الغفرية، وأفواجه الضخمة، ميوج بعضه يف ال

 .، وندرة تعداد عسكرهبعض، وذلك على قلّة أفراد جيشه

                                                 

للجنة احلديث يف ( موسوعة كلمات اإلمام احلسني عليه السالم) كتاب  رواية يفوروي جزء من هذه ال (1)
 .  571معهد باقر العلوم ص

 .سبق خترجيه (2)
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أبقى الراية مرفوعة، واللواء مرفرفاً خفّاقاً، حّتى اللحظات  كما أّنه

سكر اإلمام األخرية من حياة اجليش وبقاء أفراده، فإّنه مادام كان هناك يف مع

فرداً من أفراد اجليش حّياً، وجندّياً من جنود املعسكر احلسيين مدافعاً،  احلسني

اللواء عالياً مرفرفاً، والراية الشاخمة خفّاقة، ترّوع  الفضل العباس أبقى أبو

حبسب األعراف  -األعداء وختّوفهم، وتؤّمن األحّباء وتطمئنهم، فإّن الراية 

مادام يرفرف، يبقى العدّو خائفاً مرعوباً،  ختفق، واللوا ءما دامت  -العسكرّية 

ونائياً بعيداً، ال يتجّرأ على اإلقرتاب واملداهمة، أو اإلكتساح واإلبادة، املتعقّبة 

 .للسلب والنهب، ثّم األسر والسيب

من أجل أن ال يقرتب األعداء من خمّيم اإلمام : ومن أجل حتقيق ذلك كلّه، أي

يتجّرؤا على مداهمة خيام النساء واألطفال، وأن ال يفكّروا  ، وأن الاحلسني

وإبادته مجيعاً، ليتسّنى هلم السلب  يف اكتساح معسكر اإلمام احلسني

على إبقاء الراية عالية  الفضل العباس والنهب، ثّم األسر والسيب، حافظ أبو

بض باحلياة، وهذا مرفرفة، واللواء منشوراً خفّاقاً، ما كان به رمق، ومادام قلبه ين

وشّدة  إن دّل على شيء، فإّنه يدّل باإلضافة إىل قّوة إميان أبي الفضل العباس

 لقيادة جيش اإلمام احلسني إخالصه، يدّل على كفاءة أبي الفضل العباس

وجدارته حبمل لوائه، والتزامه برايته ، وكفى به فخراً وشرفاً، وعّزة ،

 .وكرامة
 

 المستجار في أّنه: نوالعشرو اللقب الرابع

إستغاث به : واستجار به. َخفََره وأّمنه، وأغاثه وأنقذه: أجار الّرجل إجارة

َحٞد  : سأله أن جيريه، ويف التنزيل العزيز: واستجاره. والتجأ إليه
َ
ّمَِن ِإَوۡن أ

بۡلِغۡ 
َ
ِ ثمذ أ ٰ يَۡسَمَع َكَلَٰم ٱَّللذ ِجۡره َحَّتذ

َ
َمَنهٱۡلمۡۡشِكنَِي ٱۡسَتَجاَرَك فَأ

ۡ
. بَةِسوَرة اتلذوۡ   ٦ ...ه َمأ
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إن طلب منك أحد من أهل احلرب أن جتريه من القتل إىل أن : املعنى: قال الزّجاج

وعّرفه ما جيب عليه أن يعرفه من أمر اهلل تعاىل  ،أّمنه: يسمع كالم اهلل فأجره، أي

 .ائه إىل مأمنهالّذي يتبّين به اإلسالم، ثّم أبلغه مأمنه لئالّ يصاب بسوء قبل انته

«  املستجار »قد حصل على وسام  الفضل العباس فإّن أبا :وكيف كان

 ،وخاّصة يف يوم عاشوراء يف معسكر اإلمام احلسني للدَّور الّذي كان له

وجلأ إليه كّل من  ،فلقد استجار به مجيع أفراد اجليش الّذين كانوا حتت قيادته

ل استجار به وحبسب الظاهر حّتى أخوه ، بكان يف معسكر أخيه اإلمام احلسني

 . اإلمام احلسني

 الركن الوثيق العباس -

بكى على أخيه أبي الفضل  أّن اإلمام احلسني( معالي السبطني) ففي

 :بعد مصرعه وأنشأ يقول العباس

 أ نننننننني يننننننننا نننننننننور عيننننننننني يننننننننا شننننننننقيقي
 

 فلنننننني قنننننند كنننننننت كننننننالركن الوثيننننننق 
 

 أيننننننا بننننننن أبنننننني نصننننننحت أ ننننننا  حتننننننى
 

  كأسنننننننننناً مننننننننننن رحيننننننننننقسننننننننننقا  ال 
 

 أينننننننننننا قمنننننننننننراً منبنننننننننننراً كننننننننننننت عنننننننننننوني
 

 علنننننى كنننننل النوائنننننب فننننني المضنننننيق 
 

 فبعنننننننننننند  ال تطيننننننننننننب لنننننننننننننا الحيننننننننننننا 
 

 سننننجما فننني الغننندا  علنننى الحقينننق 
 

 اال ل شنننننننننننننننننننننننننننننكوائي وصنننننننننننننننننننننننننننننبيري
 

 ومنننننننننا ألقننننننننناه منننننننننن  منننننننننٍإ وضنننننننننيق 
 

 العطشان اّلذي جاد باملاء -

التالية إىل اإلمام  نسب السّيد عبداهلل الشّبر األبيات( جالء العيون) ويف

فإّنه  وذلك عندما وقف على مصرع أخيه أبي الفضل العباس احلسني

 :بكى وأنشأ يقول

 أحنننننننننننننّق النّننننننننننننناس أن  يبكنننننننننننننى علينننننننننننننه
 

 فتننننننننًى أبكننننننننى الحسننننننننين بكننننننننربلء 
 

 أ نننننننننننننننننوه وابنننننننننننننننننن والنننننننننننننننننده علنننننننننننننننننيّ 
 

 الفضنننننننل المضنننننننّرج بالنننننننّدماء أبنننننننو 
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 ومننننننننننننننن واسنننننننننننننناه ال يثنيننننننننننننننه شننننننننننننننيء
 

 وجنننننننناد لننننننننه علننننننننى عطننننننننش بمنننننننناء 
 

 ووسام املستجار الفضل وأب -

ملّا كان ينظم  زريإّن الشيخ األ: تخب التواريخعن من( معالي السبطني) ويف

قصيدته اهلائية املعروفة، والّيت فاقت يف قوتها معلّقة  يف أبي الفضل العباس

إّن يوم : يعين«  الفضل استجاَر به اهلدى يوٌم أبو »: لبيد، ووصل يف نظمه إىل قوله

،  فيه بأخيه أبي الفضل العباس يوم استجار اإلمام احلسنيعاشوراء 

توقّف يف ذلك، وفكّر يف نفسه بأّنه ال يكون قد غاىل بذلك يف حّق أبي الفضل 

 ، وعلى وقال مبا ال يناسب مقام اإلمام احلسني العباس

، يت لعلّه ال يكون مقبوالً عند اإلمام احلسنيبأثره تصّور أّن هذا املصراع من ال

ولذلك توقّف يف نظم مصراعه اآلخر ومل يكمل البيت حماوالً تعديله أو حذفه، فلّما 

وهو يثين على مصراعه الّذي  جّنه الليل ونام رأى يف منامه اإلمام احلسني

: قائالً وأحسنت وأجدت، ثّم أضاف! زريألنعم ما قلت يا : نظمه ويقول له

يوم عاشوراء، وذلك حني اشتّد  نعم لقد استجرت بأخي أبي الفضل العباس

والشمس »: أفال أكملت البيت وأمتمته وقلت بعده: الضّر وعظم البالء، ثّم قال له

إّني استجرت به حني اغرّبت األرض والسماء، من : يعين« من كدر العجاج لثامه

كثرة العجاج وشّدة الغبار، املثار من وقع اخليل وهجوم األعداء حّتى صارت حجاباً 

 .ولثاماً هلا، واحتجبْت بذلك عن األبصار للشمس

س أن يستجري بأخيه أبي الفضل العبا أراد اإلمام احلسني: خرىأوبعبارة 

 ،اجملري  » :وسام أخاه ليمنح الرهيب، عاشوراء يوم يف ذلك اليوم العصيب

 .رآه أهالً لذلك، وعرفه جديراً بهذا التقدير واإلمتنان ألّنه«  واملستجار
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 بأخيه العبد الصاحل العباس إلمام احلسنياإستجارة  :هامة مالحظة* 

  لفضلاداللة قوية على عصمة املوىل أبي وذلك لعدم صحة إستجارة 

 .املعصوم بغري املعصوم ألن إستجارته مبن هو يف معرض الذنوب قبيحة عقالً ونقالً

اسي يف كما أشار العالمة الكلب - لقد استجار النيّب األعظم :إن قيل لنا

عن  وكذلك ورد ،مبطعم بن عدي ملّا خرج من مكة إىل الطائف -الصفحات اآلتية 

مجيرٍ  من هل  :إستجارته يف اللحظات األخرية بقوله موالنا اإلمام احلسني
 ملكلّفنياجارة املعصوم بغريه من فكيف تقولون بعدم صحة إست ( ).. يجيرنا

 

 .؟املعّرضني للذنوب والعيوب

 استجار بغري املعصوم يثبت لدينا حتقيقاً وتدقيقاً بأن النيّب األعظممل : قلنا

علماء اإلمامية يف كتبهم أخذوه  ْننقله ِم ْنبل ما ورد بشأن ذلك مصدره املخالفني وَم

مل يذهب إىل الطائف ليستجري مبطعم فإنه  من مصادر العامة، فرسول اهلل

بل كان مراده من  يان عن املعصوم،وسببه اخلوف واجلنب وهما منتف خالف التوكل،

اللجوء إىل الطائف هو الدعوة إىل اهلل تعاىل فقط، وأما إستجارة موالنا اإلمام 

عرب ندائه اخلالد فال يراد منه سوى اإلحتجاج على الناس إىل يوم  احلسني

يعلم أنهم لن يستجيبوا له أبداً،  القيامة وليس مراده طلب النصرة واإلستجارة ممن

هي طلبه النصرة لدينه وعياله النساء واألطفال  ضافة إىل أن املراد من إستجارتهباإل

  !!.وليس شيئاً آخر ..على تراب كربالء

 ومسألة اإلستجارة سولالر -

املطعم : قد استجار بأحد شخصّيات مكّة يدعى ويف التاريخ أّن رسول اهلل

 أبو مات عّم النيّب، فإّنه ملّا بن عدي، وذلك بعد فقده عّمه أباطالب

                                                 

 .341ص 7للسيد حمسن األمني ج( أعيان الشيعة) راجع كتاب (1)
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فخرج إىل الطائف ومعه زيد بن  اشتّد بالء قريش على رسول اهلل طالب

حارثة مواله، رجاء أن يؤوه وينصروه على قومه، ومينعوه منهم، فاجتمع بهم يف 

ناديهم ودعاهم إىل اهلل، فلم يرفيهم من جييبه، أو يؤويه وينصره، ونالوه مع ذلك 

بينهم عشرة أّيام ال يدع  فأقام. ما مل ينل منه قومه بأشّد األذى، ونالوا منه

خرج من أ: كان جوابهم إالّ أن قالوا له أحداً من أشرافهم إالّ جاءه وكلّمه، فما

بالدنا، واغروا به سفهاءهم يرمونه باحلجارة حّتى شّجوا رأسه وأدموا رجليه، 

قام بها أّياماً، فقال من الطائف مّتجهاً إىل مكّة ونزل يف الطريق بنخلة وأ فخرج

 كيف تدخل مكّة وتعود إىل قريش وقد أخرجوك منها؟ فقال :له زيد بن حارثة

: إّن اهلل جاعل ملا ترى فرجاً وخمرجاً، وإّن اهلل ناصر نبّيه، ومظهر ! يا زيد

: إىل مكّة فأرسل رجالً من خزاعة إىل املطعم بن عدي ليقول له دينه، ثّم انتهى

ألبسوا السالح وكونوا عند : نعم، ودعا بنيه وقومه فقال: فقالأدخل يف جوارك؟ 

ومعه زيد بن حارثة،  فدخل رسول اهلل. أركان البيت، فإّني قد أجْرت حمّمداً

يا معشر : حّتى انتهى إىل املسجد احلرام، فقام املطعم بن عدي على راحلته فنادى

إىل  نتهى رسول اهللإّني قد أجْرت حمّمداً، فال يهيجه منكم أحد، فا! قريش

الّركن فاستلمه، وصلّى ركعتني، وانصرف إىل بيته واملطعم بن عدي وولده حمدقون 

إىل تبليغ رساالت رّبه  ويف مكّة عاد رسول اهلل. به بالسالح حّتى دخل بيته

 كما كان عليه من قبل وهو يف إجارة املطعم بن عدي ومحايته، فإذا كان رسول اهلل

 املطعم بن عدي، يف هذه القصة، فإّن : حد شخصّيات مكّة وهوقد استجار بأ

 ، فأنعم بأبي الفضلقد استجار بأخيه أبي الفضل العباس اإلمام احلسني

 ًجمرياً ومستجارا . 

 من استجار به اجملري لكل -

 بعد أن استجار به أخوه اإلمام احلسني الفضل العباس نعم لقد أصبح أبو

  مستجاراً لكّل ملهوف ومكروب، وجمرياً لكّل «  جاراملست »ومنحه وسام
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 ضعيف ومغلوب، فليس هناك من استجار به يف مهّم، إالّ وتيّسر له مهّمه، وال

استغاث به مستغيث يف ملّمة إالّ واجنلى عنه ملّمته، وال التجأ إليه خائف إالّ وأمن، 

 .وال أمَّه مؤّمل حاجة إالّ وبلغ أمله وقضيت له حاجته

ويوميات روضته املباركة، بل ساعاتها  خ مرقد أبي الفضل العباسوتاري

وحلظاتها مليئة بهذه الكرامات، وحافلة بهذه العنايات واأللطاف، وقد نظم الشعراء 

قال  قصائد مطّولة وكثرية يف هذا اجملال نشري إىل مقطع منها للسّيد صاحل احللّي

وحصوله على  به«  عيدس »ستشفاء احد املؤمنني يدعى باسم اوهو يصف 

 :الشفاء الكامل

 بنننننننننننننننننننننننأبي الفضننننننننننننننننننننننننل اسننننننننننننننننننننننننتجرنا
 

 فحبانننننننننننننننننننننننننا منننننننننننننننننننننننننه منحننننننننننننننننننننننننه 
 

 وطلبنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا أن يننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننداوي
 

 ألننننننننننننننننننننننم القلننننننننننننننننننننننب وجرحننننننننننننننننننننننه 
 

 فكسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا ال سنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننعيداً 
 

 بعنننننننننننننند سننننننننننننننقم ثننننننننننننننوب صننننننننننننننّحه 
 

 بنننننننننننننننننننننننننننننّدل النننننننننننننننننننننننننننننّرحمن مننننننننننننننننننننننننننننننه
 

 قرحنننننننننننننننننننننة القلنننننننننننننننننننننب بفرحنننننننننننننننننننننة 
 

 لواقيا هيف أن -

إذا صنته وسرتته  :أقيهوقيت الشيء . صانه ومنعه من األذى: وقاه يقيه وقاية أي

 ،سوَرة اإِلنَسانِ   ١١ ...فََوقَىٰهم ٱَّللذ ََشذ َذٰلَِك ٱِۡلَۡومِ  : عن األذى، ويف التنزيل العزيز

َوَما   :احلكيم الكتاب ويف وشدائده، القيامة يوم أهوال منهم ومنع اهلل، كفاهم :أي
ِ مِن َواق  لَهم ّمَِن ٱ حفظه، : من دافع، ووقاه اهلل أي :أي ،دِ سوَرة الرذعۡ   ٣٤ َّللذ

 .الِكالءة واحلفظ: والتوقية

من يقوم بعملّية احلفظ والوقاية، واملنع : فالواقي من حيث اللغة هو :إذن

ويشتغل بالدفع والكفاية، واالغاثة واإلعانة، ويف ثواب الواقي روايات  ،والصيانة

 :نذكر بعضها
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من أغاث أخاه املؤمن،   :أّنه قال ففي احلديث الشريف عن رسول اهلل
كتب الله له عشر حسنات، ورفع له  ،حتّى يخرجه من همّ وكربة وورطة

ودفع عنه عشر نقمات، وأعدّ  ،عشر درجات، وأعطاه ثواب عتق عشر نسمات
 .( ) له يوم القيامة عشر شفاعات

 عونك الضعيف من : قال رسول اهلل: قال اهلل وعن أبي عبد
 

 .( ) أفضل الصدقة
ما من مؤمن يعني مؤمناً مظلوماً، إالّ كان  : قال اهلل وعن أبي عبد

أفضل من صيام شهر، اعتكافه في املسجد احلرام، وما من مؤمن ينصر 
 .( ) على نصرته، إالّ نصره الله في الدّنيا واآلخرة أخاه وهو يقدر

 

                                                 

 ،137للعالمة احللي ص( الرسالة السعدية)راجع كتاب   من أغاث أخاه املسلم : وورد بلفظ (1)
( حبار األنوار) ،373ص 16للحر العاملي ج( وسائل الشيعة)، 148للشيخ الصدوق ص( ثواب األعمال)

 .138ص 16للسيد الربوجردي ج( جامع أحاديث الشيعة)، 21ص 72للعالمة اجمللسي ج
، 651ص 41للجواهري ج( جواهر الكالم)، 195ص 15للفيض الكاشاين ج( الوايف)راجع كتاب  (2)
، 71ص 1للسبزواري ج( مهذب األحكام يف بيان احلالل واحلرام)، 666ص 2ميين جللخ( كتاب البيع)
، 141ص 15للحر ج( وسائل الشيعة)، 55ص 5للكليين ج( الكايف)، 26ص 2لألراكي ج( كتاب البيع)
 .إخل... 398ص 18للمجلسي ج( مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول)
 3للسيد الصدر ج( ماوراء الفقه)، 191مد علي األراكي صللشيخ حم( املكاسب احملرمة)راجع كتاب  (3)

، 292ص 12للحر العاملي ج( وسائل الشيعة) ،147للشيخ الصدوق ص( ثواب األعمال)، 124ص
حبار )، 27للشيخ املفيد ص( االختصاص) ،389ص 12ملريزا حسني النوري الطربسي ج( مستدرك الوسائل)

 .وغريها العديد من املصادر... 312ص 71للعالمة اجمللسي ج( األنوار
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 عشر أخيك، وجه عن القذاة، نزعك : أيضاً قال اهلل وعن أبي عبد

 .( ) املعروف أهل اجلنّة يدخل من وأوّل حسنة، وجهه في وتبسّمك سنات،ح

من أغاث أخاه املؤمن اللهفان  : أيضاً أّنه قال اهلل وعن أبي عبد
اللهثان عند جهده، فنفّس كربته، أو أعانه على جناح حاجته، كانت له 

 .( ) بذلك اثنتان وسبعون رحمة ألفزاع يوم القيامة وأهواله

قد فاز مبا بّشرت به هذه الّروايات من أجر وثواب، إذ  الفضل العباس وأبو

وذلك بكّل ما  بنفسه ودمه بالنسبة إىل أخيه اإلمام احلسني«  الواقي »كان هو 

بكّل ما «  الواقي »هو  املؤمنني من معنى، كما كان أبوه أمري«  الواقي »لكلمة 

حّتى أّنه نزلت يف حقّه آية  ول اهللللكلمة من معنى أيضاً بالنسبة إىل أخيه رس

ليلة املبيت، وتثين عليه  الّذكر احلكيم وهي تشهد له بالوقاية عن رسول اهلل

ِ  َوٱَّللذ رَءوفَۢ بِٱۡلعَِبادِ  : قائلة   ٢٠٧َوِمَن ٱنلذاِس َمن يَۡۡشِي َنۡفَسه ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱَّللذ
 . سوَرة ابلََقَرةِ 

 أبي الفضل وسام«  الواقي » -

على أثر إخالصه يف حفظ معسكر  الفضل العباس نعم، لقد حصل أبو

وذرّيته  بنات رسول اهلل :وكالءة خمّيم النساء واألطفال اإلمام احلسني

                                                 

 72للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار) ،118لقطب الدين الراوندي ص( الدعوات)راجع كتاب  (1)
 .359للشيخ أبو طالب لتربيزي ص( معجم احملاسن واملساوئ)، 141ص

 2لي جلعابدين العلوي العاماللسيد أمحد بن زين ( مناهج األخبار يف شرح األستبصار)راجع كتاب  (2)
للفيض ( الوايف) ،416ص 9للمجلسي األول ج( روضة املتقني يف شرح من ال حيضره الفقيه)، 122ص

للشيخ حممد ( املوسوعة الفقهية امليسرة) ،199ص 2للشيخ الكليين ج( الكايف)، 671ص 5الكاشاين ج
 حممد ملوىل( شرح أصول الكايف) ،149للشيخ الصدوق ص( ثواب األعمال)، 21ص 3علي األنصاري ج
 .وغريها العديد من املصادر... 87ص 9صاحل املازندراين ج
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وكفى به «  الواقي »: يف ذّرّيته ودينه، على وسام وصيانة رسول اهلل ،االطيبني

 .شرفاً وعّزاً، وفخراً وكرامة

 تقف :أن قال املروية عن اإلمام الصادق إحدى زياراتهفلقد جاء يف 

السّالم عليك أيّها الوليّ الصّالح، النّاصح   :عند مرقده الشريف وتقول
ونصرت ابن رسول الله، ودعوت إلى سبيل  ،الصدّيق، أشهد أنّك آمنت بالله

ثمّ . فعليك من الله السّالم التام ،الله، وواسيت بنفسك، وبذلت مهجتك
مّي يا ناصر دين الله، السّالم أبأبي و :تنكبّ على القبر املنيف وتقول: لقا

السّالم عليك يا ناصر احلسني الصدّيق، السّالم  ،املؤمنني عليك يابن أمير
السّالم عليك منّي أبداً ما بقيت، وصلّى الله  ،عليك يا شهيد بن الشهيد

  العباس الفضل أبا أّن الزيارة هذه من يستفاد فإّنه .( ) على محمّد وآله وسلَّم
 

 .« الواقي » :وسام على تتضّمن وهي عالية، ونياشني رفيعة، أومسة على حصل قد

ولقد جاء يف الزيارة الصادرة عن الناحية املقدسة سنة مائتني واثنتني ومخسني 

 مسنداً عن اإلمام اهلادي( اإلقبال) عن كتاب( البحار) هجرية املنقولة يف

السّالم على أبي الفضل  : على أمساء الشهداء وبعض أحواهلم ما يلياملشتملة 
املؤمنني، املواسي أخاه بنفسه، اآلخذ لغده من أمسه،  العباس بن أمير
 الناحية املقدسة مبنح أبي الفضل وهنا كما رأيت تصريح من ( ) الفادي له، الواقي

 .بكفائة وجدارة وقد ناله«  الواقي »: وسام العباس

                                                 

 .211سبق خترجيه ص (1)
 .219سبق خترجيه ص (2)
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جبدراة وكفائة،  الفضل العباس خرى ناهلا أبوأّم إّن هناك أومسة قّيمة ث

«  املصفّي »و«  املستعجل »و«  الساعي »: حّتى صار يعرف بها ويدعى إليها، مثل

 :وغري ذلك نشري إليها باختصار

 لساعيا -

إذا عمل، ومضى يف مهّمة ومشى فيها، وباشر اجنازها  :سعى يسعى سعاية

 الفضل العباس لساعي هو من يقوم بذلك، ولقد عرف أبووا ،وحتصيلها

 يف إجناز مهّمة اإلستقاء وطلب املاء ملعسكر اإلمام احلسني لسعيه ،بالساعي

وخاّصة ألهل بيته وعياالته بنات رسول اهلل ، ولسعيه ،وذّرّيته  يف

 وأصحابه وأنصاره، بل ،ومحاية أهل بيته وذويه محاية أخيه اإلمام احلسني

ونصرة احلّق  ،وذرّيته ولسعيه يف حفظ دين اهلل وكتابه، والذّب عن رسول اهلل

يف زيارة الناحية املقدسة،  حّتى ومسه اإلمام اهلادي علي بن حمّمد ،ومعامله

وذلك «  الساعي »: واملشتملة على أمساء الشهداء، بوسام ،( البحار) املنقولة يف

 املؤمنني، أمير بن العباس الفضل أبي على السّالم  :فيها حيث يقول
 

 .( ) أمسه، الفادي له، الواقي، الساعي من لغده اآلخذ بنفسه، أخاه املواسي

أشهد أنّك  : يف زيارته املعروفة قائالً وخاطبه قبل ذلك اإلمام الصادق
كناية عن شّدة  ( ) لم تهن، ولم تنكل، وأنّك مضيت على بصيرة من أمرك

                                                 

 .سبق خترجيه (1)
للفيض ( الوايف)، 598للقمي ص( مفاتيح اجلنان) ،726للطوسي ص( مصباح املتهجد) راجع كتاب (2)

كامل )، 123للمفيد ص( املزار)، 66ص 6للطوسي ج( هتذيب األحكام) ،1511ص 14الكاشاين ج
حبار )للمشهدي ،  179ص( املزار) و 84ص( فضل الكوفة ومساجدها) ،442البن قولوية ص( الزيارات

 .وغريها العديد من املصادر... 427ص 97للعالمة اجمللسي ج( األنوار
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 وعظيم وفائه بعهده مع سّيده وإمامه اإلمام احلسني باسسعي أبي الفضل الع

مور دينه أية أئّمة احلق، ونفوذ بصريته ب، وكبري معرفته باهلل ورسوله ووال

فإّنه قد «  الّساعي »وسام  ودنياه، وآخرته وعقباه، فهنيئاً ألبي الفضل العباس

 . ناله جبدارة وكفائة، ولوذعية وأملعّية

 ابهأجر الساعي وثو -

وهناك روايات تعّرضت لبيان ثواب الساعي وأجر املاشي يف حوائج الناس، 

فكيف الساعي بني يدي إمامه، واملاشي يف قضاء حوائجه، وإجناز مهّماته، كأبي 

 :؟ وحنن نشري إىل بعضهاالفضل العباس

من سعى في حاجة أخيه  : أّنه قال مسنداً عن أبي عبداهلل( الكايف) يف
له ألف ألف حسنة، يغفر فيها ألقاربه  وجه الله، كتب اللهاملسلم طلب 

 .( ) ...وجيرانه، وإخوانه ومعارفه
إنّ لله عباداً في  : أّنه قال أيضاً مسنداً عن أبي احلسن( الكايف) ويف

األرض يسعون في حوائج النّاس، هم اآلمنون يوم القيامة، ومن أدخل على 
 .( ) القيامةمؤمن سروراً فرّح الله قلبه يوم 

                                                 

للمجلسي ( هروضة املتقني يف من ال حيضره الفقي) ،197ص 2للشيخ الكليين ج( الكايف) راجع كتاب (1)
، 68للشيخ الصدوق ص( مصادقة األخوان) ،667ص 5للفيض الكاشاين ج( الوايف)، 415ص 9األول ج

مرآة )، 367ص 16للحر العاملي ج( وسائل الشيعة) ،83ص 9للموىل املازندراي ج( شرح أصول الكايف)
 .وغريها... للمجلسي 113ص 9ج( العقول يف شرح أخبار آل الرسول 

( مهذب األحكام يف بيان احلالل واحلرام) ،666ص 5للفيض الكاشاين ج( الوايف) راجع كتاب (2)
روضة املتقني يف شرح من ) ،123ص 4لألنصاري ج( املوسوعة الفقهية امليسرة) ،253ص 15للسبزواري ج

مصادقة ) ،366ص 16للحر العاملي ج( وسائل الشيعة) ،415ص 9للمجلسي األول ج( ال حيضره الفقيه
(= شرح أصول الكايف) ،121لعلي الطربسي ص( مشكاة األنوار يف غرر األخبار) ،7لصدوق صل( األخوان



 ........................البحث يف العصمة الكربى لولّي اهلل العباس بن أمري املؤمنني.........................  

 267 

من مشى في حاجة  : أّنه قال أيضاً مسنداً عن أبي جعفر( الكايف) ويف
أخيه املسلم، أظلّه الله بخسمة وسبعني ألف ملك، ولم يرفع قدماً إالّ كتب 

من  ئة، ويرفع له بها درجة، فإذا فرغالله له حسنة، وحطّ عنه بها سيّ
 .( ) له بها أجر حاجّ ومعتمر حاجته كتب الله

نْ أمشي في حاجة إلِ : قال اهلل أيضاً مسنداً عن أبي عبد( الكايف) ويف
في سبيل الله على  وأحمل ،أخ لي مسلم، أحبّ إليّ من أنْ أعتق ألف نسمة

 .( ) ألف فرس مسرجة ملجمة
 مشي املسلم في حاجة  :أّنه قال عن الصادق( اإلختصاص) ويف

 .( ) احلرام املسلم خير من سبعني طوافاً بالبيت

                                                                                                                        

... 112ص 9للعالمة اجمللسي ج( مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول ) ،82ص 9للمازندراين ج=
 .وغريها العديد من املصادر

 ،666ص 5الكاشاين جللفيض ( الوايف) ،66للشيخ الصدوق ص( مصادقة األخوان) راجع كتاب (1)
حبار ) و 112ص 9ج( مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول) ،197ص 2للشيخ الكليين ج( الكايف)

جامع أحاديث ) ،366ص 16للحر العاملي ج( وسائل الشيعة) للعالمة اجمللسي، 332ص 71ج( األنوار
 .وغريها العديد من املصادر... 126ص 16للسيد الربوجردي ج( الشيعة

 16للسيد الربوجردي ج( جامع أحاديث الشيعة) ،666ص 5للفيض الكاشاين ج( الوايف)اجع كتاب ر  (2)
حبار ) ،585ص 11للحر العاملي ج( وسائل الشيعة) ،197ص 2للشيخ الكليين ج( الكايف) ،129ص

ول ة العقمرآ) 471ص 1ملريزا حممد األصفهاين ج( مكيال املكارم) ،332ص 71للعالمة اجمللسي ج( األنوار
 .إخل... 113ص 9للعالمة اجمللسي ج( يف شرح أخبار آل الرسول

ملريزا حسني النوري الطربسي ( مسدرك الوسائل) ،52حلسني بن سعيد الكويف ص( املؤمن) راجع كتاب (3)
للشيخ  علي ( مسدرك سفينة البحار)، 311ص 71للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار) ،412ص 9ج

 .459ص 2النمازي الشاهرودي ج
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ما من مؤمن ميشي ألخيه  : قال مسنداً عن أبي عبداهلل( الكايف) ويف
له بكلّ خطوة حسنة، وحطّ بها عنه  املسلم في حاجة إالّ كتب الله

 بعد ذلك عشر حسنات، وشفّع في عشرسيّئة، ورفع له بها درجة، وزيد 
 .( ) حاجات

 املستعجل -

ل ٱَّللذ  : ف البطء، ويف التنزيل العزيزالسرعة خال: الَعَجل والَعَجلَة َولَۡو يَعّجِ
َجلهمۡ 

َ
ذ ٱۡستِۡعَجالَهم بِٱۡۡلَۡيِ لَقِِضَ إَِِلِۡهۡم أ لو : أي، سوَرة يونَس   ١١...لِلنذاِس ٱلۡشذ

عّجل اهلل للناس الشّر إذا دعوا به على أنفسهم عند الغضب وعلى أهليهم 

باخلري فيسألونه اخلري والرمحة، لقضي  وأوالدهم، واستعجلوا به كما يستعجلون

ماتوا وهلكوا ولكّن اهلل تعاىل ال يعّجل هلم اهلالك، بل ميهلهم : أليهم أجلهم أي

 باملستعجل وعرف به، ألّنه الفضل العباس وقد دعي أبو. حّتى يتوبوا

الضعيف، وإسعاف احملتاجني والزمنى، فإّنه ما  يسرع يف إغاثة امللهوف، وإعانة

ل به إىل اهلل تعاىل أحد، وال استشفع به متشفّع، وال أمله مؤّمل، إالّ ورجع توّس

 على أثر بقضاء حاجته، وقبول شفاعته، وحتقيق آماله وأمانّيه، حّتى دعي

 .وعرف به«  املستعجل »ذلك باسم 

 املصّفي -

إذا خلص من الكدر، ونقي ممّا ال خري فيه، واستصفيت : صفا يصفو صفاءاً

: إذا انقطع شعره ونفد، واستصفى ماله: ذا استخلصته، وأصفى الشاعرإ: الشيء

 .إذا أخذه كلّه

                                                 

شرح أصول ) ،113ص 9للعالمة اجمللسي ج( مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول)راجع كتاب  (1)
مستدرك )، 366ص 16للحر العاملي ج( وسائل الشيعة) ،83ص 9ملوىل حممد صاحل املازندراين ج( الكايف

( حبار األنوار)، 27للشيخ املفيد ص( األختصاص) ،389ص 12ملريزا حسني النوري الطربسي ج( الوسائل
للفيض ( الوايف) 125ص 16للسيد الربوجردي ج( جامع أحاديث الشيعة) ،311ص 71للعالمة اجمللسي ج

 .وغريها العديد من املصادر... 667ص 5الكاشاين ج
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 فاعل من صفّى يصفّي تصفية، يقال الّذي هو اسم«  املصفّي »فإّن : وكيف كان

ملن يقوم بعملّية التصفية والتنقية، والقطع واحلسم، واإلستخالص واألخذ، 

قضّية املتنازعني عند  عرف باستخالص الفضل العباس وحيث أّن أبا

 الشبهة، وأخذ الظامل اجلاحد للحقمراجعتهما إليه من الكدر، وإنقاء نزاعهما من 

 .« املصفّي »: من املتنازعني أخذاً شديداً يقطع به ماّدة الّنزاع، دعي باسم

نعم إّنه اشتهر يف الناس وخاصة عند أهل القرى واألرياف القاطنني يف العراق بأّن 

هو خري من يقطع ماّدة النزاع وحيسمها من أصلها، وذلك  العباس الفضل أبا

بأخذ الظامل، واإلنتقام من اجلاحد للحق، واملنكر له من املتنازعني، ولذلك إذا 

حدث هلم نزاع وتشاجر، ومل يرضخ الظامل من املتنازعني للحق، ومل يعرتف به 

ون إىل روضته ، فيأتوخيضع له، جاؤوا بالقضية إىل أبي الفضل العباس

املباركة، ويدخلون حرمه الشريف، ويطلبون من املّتهم يف القضية الّذي يصّر على 

على برائته، فاملّتهم حينئذ  اجلحود واإلنكار أن حيلف بأبي الفضل العباس

يرى نفسه أمام الواقع الصريح الّذي ال مفّر منه، واحلّق الواضح الّذي ال غبار 

للحّق، وبكّل صورة سوف ينقطع  أو ظامل منكر ،نفسهعليه، فهو إّما بريء يف 

، فيعلم أّنه كان بريئاً وذلك ألّنه إن كان بريئاً حلف ومل ميّسه سوء ،النزاع وينحسم

وإن كان واقعاً غري بريء فهو إّما أن حيلف أو ال حيلف، فإن تعقّل  ،به أتهمممّا 

 أبي الفضل العباسلّدنيا عن عذاب اآلخرة مل حيلف خوفاً من اواشرتى خزي 

فيعرتف باحلّق ويرضخ له، وإن جازف بنفسه وباعها خبزي الدنيا وعذاب اآلخرة 

حلف، فيؤخذ بذنبه، ويعاقب على جنايته، وينتقم منه، وأحياناً كثرية يقضى عليه 

على اهلل، ومنزلته عنده،  من طريق الغيب، لكرامة أبي الفضل العباس

 .، وانتقاماً من الظامل اجلاِحد للحقانتصافاً للمظلوم املعتدى عليه
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 عل، وإن كان على وزن اسم املفعولعلى وزن اسم الفا«  املصفّي »هذا إن كان 

إّن اهلل تبارك : اخلاِلص واملخلَص واملستخلَص، أي: فإّن معناه«  املصفّى »: وقلنا

واّتخذه خاِلصاً له، وجعله من عباده  الفضل العباس وتعاىل قد استخلص أبا

 ال يناله إالّ ذو حظّ عظيم، كأبياملخلصني، وهو مقام رفيع، ووسام عظيم، 

 .الفضل العباس

 سفير أخيه اإلمام الحسين في أّنه: والعشرون اللقب اخلامس

السفري هو الرسول املصلح الّذي ميّثل أحد طريف القضّية الدائرة بني فئتني، ويقوم 

 .نسيق والوفاقبينهما بعملّية السفارة والوساطة، والت

ومعلوم أّنه كلّما كانت القضّية الدائرة بني الطرفني، أكرب أهمّية وحساسّية، 

وأعظم دوراً وفاعلية، كما لو كانت حيوية ومصريّية، كانت السفارة فيها أصعْب 

فيلزم أن يكون السفري . وأعقَْد، وكان السفري فيها أكرب مسئولّية وأعظم عبأً ومحالً

 .بل فوق مستواها مبستوى القضّية،

فالقضايا املصريّية املهّمة تتطلّب سفرياً أميناً كرمياً، وعاملاً حازماً، وشجاعاً  :إذن

هو من قد جتّمعت فيه كّل خصال  الفضل العباس وأبو ،شهماً، وأبّياً وفّياً

 السفري الناجح والرسول الصاحل، ومل يكن هناك يف كربالء أحد أجدر منه وأفضل،

مّية أّمة السفارة بينه وبني جيش بين مله حلسنياإلمام اره أخوه ولذلك اختا

مساء يوم التاسع  بن سعد حنو خمّيم اإلمام احلسنياِعندما زحف اجليش بقيادة 

 .من حمّرم احلرام سنة إحدى وسّتني للهجرة

 صاحب العصمة الصغرى في أّنه :والعشرون اللقب السادس

أن يعصمه ومينعه ممّا يوبقه  :ِعصمة اهلل عبدهاملنع، و: العصمة يف كالم العرب

ََّل ََعِصَم   :منعه ووقاه، ويف التنزيل العزيز: ويهلكه، وعصمه يعِصمه عصماً
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ِ إَِّلذ َمن رذِحمَ  ۡمرِ ٱَّللذ
َ
 :باهلل فالن ال مانع، واعتصم :أي ،سوَرة هودٍ   ٤٣ ...ٱِۡلَۡوَم ِمۡن أ

إذا : مت باهللَعصمته فانعصم، اعتص: احلفظ، يقال :إذا امتنع به، والِعصمة

 .بلطفه من املعصية امتنعت

احلفظ والوقاية، والَصون واملنع، ومن  :فالعصمة من حيث اللغة هي: إذن

وملكة روحّية، يهبها اهلل ملن يشاء من عباده،  ،قّوة معنوّية: حيث اإلصطالح هي

ا من السهو ومن اخلطأ والزلل، ويقيه عربه ،حيفظه بها من العيوب والذنوب

لكن ال على وجه يسلب منه اإلختيار، بل  ،والنسيان، ومن العثرات واهلفوات

وذلك ألّن اإلختيار هو من لوازم  ،على وجه يبقى له حّق اإلختيار حمفوظاً

سلب التكليف عنه، واحلال أّن  :التكليف، فإذا سلب منه اإلختيار كان معناه

فتكليفهم دليٌل على أّن  ،كسائر الناسمكلّفون بالتكاليف الشرعية  املعصومني

 .العصمة الّيت جعلها اهلل تعاىل فيهم غري سالبة الختيارهم

: فالبّد لنا أن نعرف بعدها أّن العصمة على قسمني ،إذا عرفنا معنى العصمة

 .ذاتّية واجبة، وعرضّية مكتسبة

 لكربى وأصحابهااالعصمة  -

فهي العصمة : الذاتّية الواجبة أّما القسم األّول من العصمة، وهي العصمة

 الكربى، الّيت جعلها اهلل تعاىل يف ذات األنبياء وأوصيائهم، وأوجبها هلم، وجبلهم

عليها، وخّصهم بها، حّتى قال تعاىل وهو أصدق القائلني، وأعدل املخربين، يف 

ورسوله املصطفى، خامت  ،حمكم كتابه، ومربم خطابه، وهو خيرب عن نبّيه الكريم

: الصّديقة الكربى ،، وعن ابنة نبّيهائه، وسّيد رسله، حمّمد بن عبداهللأنبي

أمرياملؤمنني علّي بن  :، وعن أوصياء نبّيه، الطّيبني الطاهرينفاطمة الّزهراء



 ........................البحث يف العصمة الكربى لولّي اهلل العباس بن أمري املؤمنني.........................  

 272 

جملتبى وختماً باإلمام اواألئّمة األحد عشر من ذرّيته بدءاً باإلمام  طالب أبي

 :لكرمية من سورة األحزاب القائلةا ، ويصفهم بالعصمة يف هذه اآليةاملهدي

   ۡهَل ٱبۡلَۡيِت َويَطّهَِركۡم َتۡطِهي
َ
َما يرِيد ٱَّللذ ِِلۡذهَِب َعنكم ٱلرِّۡجَس أ  . ٣٣ا إِنذ

وجبلهم عليها،  ،وإّنما جعل اهلل تعاىل العصمة يف ذات أنبيائه وأوصيائهم

بأعلى  عة عشراملعصومني األرب: وخّص من بينهم ،وأوجبها هلم وزّينهم بها

ألّن اهلل تعاىل خّول نبّيه الكريم وأهل بيته الطاهرين حقّه  ،درجاتها، وأرقى مراقيها

وجعلهم أوىل باملؤمنني من أنفسهم، وأمر  ،وشريعته، وفّوض إليهم واليته ودينه

ذلك كلّه معصومني من الزلل فإذا مل يكونوا مع  ،الناس بطاعتهم واإلنقياد هلم

إيقاع الناس يف اخلطأ واإلشتباه، وَسوقهم : كان معناه ،والنسيان ، والسهوأواخلط

وحاشا هلل أن يفعل ذلك، فإّن اهلل تعاىل حكيم، وال يفعل  ،إىل الضالل والفساد

 .احلكيم ما خيالف احلكمة

 ،أداء الرسالة وتبليغها هذا مضافاً إىل أّن اهلل تبارك وتعاىل جعل مهّمة النيب

فإذا  ،حفظ تلك الرسالة وحراستها ،من بعده واألئّمةوجعل مهّمة أوصيائه 

 لطاهرين من بعدهامل يسلّح اهلل تعاىل نبّيه الكريم وكذلك أوصياءه واألئّمة 

والزيادة والنقصان،  ،بالعصمة، مل يكن أحد منهم مصوناً من اإلشتباه والنسيان

جاؤا به، وسلب انعدمت الثقة بهم وممّا  ،وإذا احتمل يف حقّهم ذلك لعدم عصمتهم

وبذلك تبطل الشرايع واألديان، وتنسخ اإلمامة  ،االطمينان إليهم ومبا قالوه

ونْسخ اإلمامة والنبّوات، وبطالن الشرايع واألديان خالف . والوصاية والنبّوات

 حكمة اهلل تعاىل، ونقضاً لغرض اهلل احلكيم، فالبّد إذن من كون النيب
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من بعده معصومني، ويف أرقى مراقي العصمة،  وأوصيائه واألئّمة من أهل بيته

 .وأرفع درجاتها، وأعلى قممها

حممد بن  الفقري إىل أهل بيت العصمة والطهارةيقول العبد  :تنبيه هام* 

يف تفرقته بني  مجيل بن عبد احلسني محود العاملي إن ما ذكره الشيخ الكلباسي

اهلل تعاىل يف ذات صاحبها  جعلها ،ةالعصمة الذاتية واإلكتسابية، جاعالً األوىل واجب

 غري سديد ..دون الثانية حيث جعلها إكتسابية حيصل عليها صاحبها بسعيه وجهده

وذلك ألن الناظر املدقق واحملقق يف ماهية العصمة يتضح لديه عكس ما أفاده  ،أبداً

إلختيار والسعي واجلهد شرطان أساسيان يف ماهية االعالمة الكلباسي وذلك ألن 

لعصمة هي عبارة عن تقوى يتحلى بها ابناءاً على أن حقيقة أو سبب  -لعصمة ا

وإن كانت العصمة سابقة على العمل  ،إذ لوالهما ملا أمكنه نيل العصمة -صاحبها 

وأما بناءاً على تعريفنا لسبب  ،يف تفصيل أشرنا إليه يف حبوثنا العقدية األخرى

تعاىل املتولد منهما اإلنقياد والطاعة فال حلب واألنس باهلل االعصمة وهي عبارة عن 

جلهد والسعي لنيل العصمة وإن كانا شرطني مسبقني يف ايشرتط يف حتقق العصمة 

لن يتخلفوا عن  إذ لوال علمه تبارك شأنه بأنَّهم صلوات ربِّنا عليهم ،علم اهلل تعاىل

الفوائد ) بناحسبما فّصلناه يف كتا لسعّي واجلهد يف حتصيل مرضاته علماً وعمالًا

 .باب عقيدتنا يف العصمة( الطبعة الرابعة /يف شرح عقائد اإلمامية البهية

 ،الكلباسي بني العصمة الواجبة وغري الواجبة باملعنى الذي أفاده مةالالع تفرقةَ إنَّ

إلختيار يف مقدمة تعريفه للعصمة ابه على نفسه حيث جعل عنصر  خيالف ما أقرَّ

فكيف يكون من لوازم التكليف ثم يف ذات الوقت  ،التكليفقائالً بأنه من لوازم 

ينفي عنهم السعي واجلهد يف حتصيل العصمة بقوله أن اهلل تعاىل أوجبها هلم وجبلهم 

، اللهم إال إذا يبدو أنه سهو منه فلم يلتفت إىل ما أفاد! ؟..عليها وخصهم بها
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نهم سيعملون مبا علموا، كان يقصد بأن اهلل تعاىل خصهم بالعصمة مسبقاً لعلمه بأ

مثلهم من حيث العصمة املقرونة  فما املانع حينئٍذ أن يكون املوىل أبو الفضل

؟، وبهذا البيان ال يكون مثة فائدة عملية للتفرقة بني !بالعمل على حنو الشرط املتأخر

 .يف العصمة أبو الفضلعصمة أهل بيت النبوة والرسالة وبني عصمة تاليهم 

 لذاتية واإلكتسابية اليت ال شاهداإننا قد فندنا التفرقة بني العصمة  :زبدة املخض

باإلضافة إىل أنه تعّرض لعصمة  ،عليها من آية أو رواية أو إمجاع أوشهرة معتربة

ما يعين  ،أهل بيت النبوة والرسالة مفيداً بأنهم نالوا أعلى درجات العصمة وأرقاها

 لعبد الصاحلاسنخهم وطينتهم كاملوىل جواز أن يتصف ببعض مراتبها من كان من 

،  متحققة فيه وباملوىل علّي األكرب (صلوات اهلل عليه)فالعصمة فيه 

لنبوة والرسالة ومعدن اوغريهم من أهل بيت  كلثوم واحلوراء زينب وأمِّ

 عامة على املطلقة احلجة اإلمام يفمل تكن هذه العصمة واجبة كوجوبها  وإْن ،الوحي

ذلك ألن اهلل تعاىل أذهب عنهم  ،ألنبياء واملرسلني واملالئكة املقربنياخللق حتى ا

قد وصل إىل الطهارة  من األنبياء واألولياء فال أحد ،الرجس وطهرهم تطهرياً

 .يرجى التأمل.. دة خلقه وقادة رسلهمن هذا املنطلق كانوا سااملطلقة سواهم،

ى أن العصمة الواجبة هي اليت الكتاب عل اوقد نبهنا يف أول حبثنا الشريف يف هذ

إلمام املعصوم واجب الطاعة ألحد غريه أو أن صاحبها ال حيتاج إىل اال يكون فيها 

وبناءاً على هذا التعريف للتفرقة بني العصمة الواجبة وغري الواجبة  ،إمام يركن إليه

بالقياس إىل  لفضل صلوات اهلل عليه غري واجبةاتكون عصمة موالنا املعظم أبي 

فهو ليس بإمام حتى تكون  ،باملعنى الذي أفدناه إلحتياجه إىل اإلمام اإلمامة

 فيستغين عن الركون إىل اإلمام بل هو حباجة إىل اإلمام بذاتها عصمته واجبة

فإحتياجه لإلمام ال يستلزم عدم عصمته  ينفذ ما جاءوا به، كإحتياج األنبياء إىل إماٍم
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أي واجبة  ذاتية واجبة ولكنها -بهذا املعنى  - بةلذا فإن عصمته غري واج الذاتية،

وليست إكتسابية، فيكون كغريه من األنبياء الذين حيتاجون إلمامة العرتة  بذاتها

بالقياس  - بواجبة ليست ولكنها وواجبة لذاتها وذاتية الطاهرة مع أن عصمتهم كربى

تفوق نبوتهم، من هنا إلحتياجهم إىل اإلمامة اليت  -إىل غريها من املقامات األخرى 

ألنبياء من أولي العزم ألن أولي العزم اكان األنبياء من غري أولي العزم يرجعون إىل 

وإمامتهم جزء من إمامة النيّب األعظم وأهل  ؛هم يف الواقع أئمة لغريهم من األنبياء

وعصمة األنبياء ليست كعصمة آل اهلل تعاىل من حيث  ،بيته الطاهرين املطهرين

 .لية والكمال والتطهري املطلقالشمو

لواجبة وغري الواجبة ال تقدح بالعصمة الذاتية لكال اإن التفرقة بني العصمة 

 املعصوموبالتالي فإن التابع لإلمام  ،واإلمام الفردين املتصفني بها وهما النيّب

لعصمة بالفرد اداخل يف مفهوم  - لإلمام وىل أبي الفضلكمتابعة امل -

ليس  لفضلاألن املوىل أبا  دون الفرد الثاني اإلمام األول النيّب

لواجبة وتكون اولكن ال مينع من كونه معصوماً بالعصمة غري إماماً وليس نبيَّاً 

فما أفاده الشيخ  ...عصمته ذاتية بال حاجة إىل فلسفة الواجبة وغري الواجبة

اإلكتسابية  لعصمةامن أن أصحاب "  العصمة الصغرى "يف عنوانه  الكلباسي

لذاتية حيث مل اهم ليس سوى التعريف بالعصمة نالوها جبدهم وسعي هم الذين

فعلم اهلل تعاىل من  ،ينالوا العصمة الذاتية إال بتوطني أنفسهم على اجلهد والعمل

لعصمة الذاتية الواجبة باعتبارهم قادة ومتبوعني ال باعتبار اذواتهم ذلك فأعطاهم 

ينهم وبني األنبياء واملوىل أبي الفضل وغريه من أولياء أهل فالفارق ب ،أنهم تابعون

قادة ومتبوعني وأما غريهم  هو أن األئمة الطاهرين مع سيدة النساء البيت

من أهل بيتهم املعصومني مع أنبياء اهلل تعاىل فال ريب أنهم تابعون ألهل بيت النبوة 
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وهو  مد هلل رّب العاملنيوالرسالة باعتبارهم أفضل خلق اهلل على اإلطالق، واحل

 .حسيب ونعم الوكيل

 ّليت لن تراهااالصورة  -

 زري يف قصيدته الّيت يصف فيها عصمة النيبألاولقد أجاد الشيخ كاظم 

 :حيث يقول وأهل بيته

 معقننننننننل الخننننننننائفين مننننننننن كننننننننّل  ننننننننو 
 

 أوفننننننننننننر العننننننننننننرب ذمَّننننننننننننة اوفاهننننننننننننا 
 

 مصنننننننننننندر العلننننننننننننم لننننننننننننيس إالّ لديننننننننننننه
 

  بنننننننننر الكائننننننننننات منننننننننن مبتنننننننننداها 
 

 فننننننننناض للخلنننننننننق مننننننننننه علنننننننننم وحلنننننننننم
 

 أ ننننننننذت منهمننننننننا العقننننننننول نهاهننننننننا 
 

 نوَّهننننننننت باسننننننننمه السننننننننماوات واألرض
 

 كمننننننننننا نّوهننننننننننت بصننننننننننبح ذكاهنننننننننننا 
 

 وغنننننننننننندت تنشننننننننننننر الفضننننننننننننائل عنننننننننننننه
 

 كننننننّل قننننننوم علننننننى ا ننننننتل  لغاهننننننا 
 

 طربننننننننت السننننننننمه الثننننننننرى فاسننننننننتطالت
 

 فنننننننننو  علويّنننننننننة السنننننننننما سنننننننننفلها 
 

 تلنننننننننننننك نفنننننننننننننس أعّزهنننننننننننننا ال قننننننننننننندراً 
 

 واصنننننننننننطفاهافارتضننننننننننناها لنفسنننننننننننه  
 

 حننننننننناز منننننننننن جنننننننننوهر التقنننننننننّدس ذاتننننننننناً 
 

 تاهنننننننننننتل األنبيننننننننننناء فننننننننننني معناهنننننننننننا 
 

ننننننل فنننننني صننننننفاتل أحمنننننندا فكننننننراً   ال تجل
 

 فهننننننني الصنننننننور  الّتننننننني لنننننننن تراهنننننننا 
 

لننننننننننننننننننننننق ل أعظننننننننننننننننننننننم منننننننننننننننننننننننه  أّي  ا
 

 وهنننننننننو الغاينننننننننة الّتننننننننني استقصننننننننناها 
 

 قلّننننننننننننبا الخننننننننننننافقاينل  هننننننننننننراً لننننننننننننبطن
 

 فنننننننننننرأى ذات أحمنننننننننننند فاجتباهننننننننننننا 
 

 لسنننننننننت أنسنننننننننى لنننننننننه مننننننننننازل قننننننننندس
 

 قننننننند بناهنننننننا التقنننننننى فنننننننأعل بناهنننننننا 
 

 ورجنننننننننننننننننااًل أعنننننننننننننننننّز  فننننننننننننننننني بينننننننننننننننننوت
 

 أذن ال أن يعنننننننننننننننننننننننننّز حماهنننننننننننننننننننننننننا 
 

 سنننننننننننننننناد   ال ترينننننننننننننننند إالّ رضننننننننننننننننى ال
 

 كمنننننننننننننننننا ال يريننننننننننننننننند إالّ رضننننننننننننننننناها 
 

  ّصنننننننننننننها عنننننننننننننن كمالنننننننننننننه بالمعننننننننننننناني
 

 وبنننننننننننننننننأعلى أسنننننننننننننننننمائه سنننننننننننننننننّماها 
 

 لنننننننننننننم يكوننننننننننننننوا للعنننننننننننننر  إالّ كننننننننننننننوز
 

  افيننننننننات سننننننننبحان مننننننننن أبننننننننداها 
 

 نبنننننننننيكنننننننننم لهنننننننننم ألسنننننننننن عنننننننننن ال ت
 

 هنننننننني أقننننننننلم حكمننننننننة قنننننننند براهننننننننا 
 

 وهنننننننم األعنننننننين الصنننننننحيحات تهننننننندي
 

 كنننننننننننّل عنننننننننننين مكفوفنننننننننننة عيناهنننننننننننا 
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 علمنننننننننننننننننننننننننناء  أئّمننننننننننننننننننننننننننة  حكمنننننننننننننننننننننننننناء  
 

 يهتننننننننندي الننننننننننجم باتّبننننننننناع هنننننننننداها 
 

 قنننننننننننننننناد   علمهننننننننننننننننم ورأي حجنننننننننننننننناهم
 

 مسنننننننننمعا كنننننننننّل حكمنننننننننة منظراهنننننننننا 
 

 هيلنننننت علنننننى األرضل أبنننننالي ولنننننو أمنننننا 
 

 السننننننننننماوات بعنننننننننند نايننننننننننل والهننننننننننا 
 

 وأربابها العصمة الصغرى -

 فهي العصمة: مة العرضية املكتسبةوهي العص ،وأّما القسم الثاني من العصمة

وحصل عليها عباد اهلل الصاحلون  ،الّيت ناهلا أولياء اهلل املخلصون جبّدهم وجهدهم

وهم اولئك الّذين عرفوا اهلل تعاىل حّق معرفته، وأيقنوا به عني  ،بتعبهم وعنائهم

وجودهم وكيانهم، وملسوه بقلوبهم وأرواحهم، فآمنوا به فأحّسوه بكّل  ،اليقني

وأذعنوا له غاية اإلذعان، وسلّموا إليه منتهى التسليم، وتوكّلوا  ،أخلص اإلميان

 .عليه أصدق التوكّل

وأيقنوا بأّنه قادر  ،إّنهم علموا بأّنه تعاىل مطّلع عليهم فاستحيوا من أن يعصوه

اطمأّنوا إىل أّنه تعاىل سيحاسبهم على ما عملوه  إّنهم ،عليهم فهابوا من أن خيالفوه

وعرفوا بأّنه سيؤاخذهم على ما قالوه فسكتوا إالّ  ،فأحجموا إالّ عن الرّب واإلحسان

فعملوا مبا  ،عن املعروف واخلري، وحسبوا بأّنه سيجازيهم على كّل صغرية وكبرية

تنبوا عّما نهى اهلل عنه واج ؟أمر اهلل به حّتى املستحّبات فكيف بالواجبات والفرائض

 ؟حّتى املكروهات فكيف باملعاصي واحملّرمات

وعّزته وقدرته، وعلمه  ،إّنهم مل يفكّروا يف شيء إالّ يف عظمة اهلل وكربيائه

ورأفته ورمحته، وآثاره وصنعه، وآالئه ونعمه، فرأوه  ،وحكمته، وحلمه وغضبه

للتعظيم والتقديس فعظّموه  وأهالً للشكر فشكروه، وأهالً ،أهالً للعبادة فعبدوه

 .وقّدسوه
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إّنهم عرفوا أّن الّدنيا واهلوى، والنفس والشيطان، عدّواً هلم، فاّتخذوهم 

هم، ورّوضوا أنفسهم على التقوى، ءعدّواً، فرغبوا عن الّدنيا، وخالفوا أهوا

وعصوا الشيطان، وأطاعوا الّرمحن، ونفعوا عباد اهلل، وخدموا خلق اهلل، وأرضوا 

 .الّرمحن، وأرغموا أنف الشيطان بذلك

إّنهم اطمأّنوا إىل أّنه تعاىل طبيبهم فاّتبعوا َوصفته، وحكيمهم فانتهجوا ِحكمته، 

ورّبهم وخالقهم فعملوا برضاه واجتنبوا سخطه وغضبه، ورازقهم وهاديهم، 

وأبغضوا  ،فأحّبوه وأخلصوا له يف حّبه، وأحّبوا َمن أمر اهلل تعاىل حبّبهم وموّدتهم

 ،َمْن أوجب اهلل تعاىل بغضهم وعداوتهم، وأطاعوا من فرض اهلل تعاىل طاعتهم

وكانوا مع رسوله وأهل  ،وخالَفوا من أمر اهلل تعاىل مبخالفتهم، ونصروا اهلل ودينه

 .بيته، فقّدموهم على أنفسهم، وبذلوا أرواحهم وقاءاً هلم، واستشهدوا بني أيديهم

ليست  لعبد الصاحلابقاً بأن عصمة نكرر ما قلناه سا :مةمالحظة مه* 

تعريفه و ،كسبية كما توهم الشيخ الكلباسي بل عصمته ذاتية متاماً كاألنبياء

التقوى التي يتحلى بها صاحبها فل  " :حلقيقة العصمة مبينٌّ على أن العصمة هي
 عن عبارة العصمة كون خرتناه مناولكن الصحيح هو ما "  يقتر  الذنوب والخطايا

كون ملتقدم ناوبتعريفنا "  حب واألنس بال تعالى المتولد منهما الطاعة واإلنقيادال "

الشيخ  االيت حجبه لفضلاالستار عن العصمة الذاتية للموىل أبي  ناحقد أز

 .دنا املعظَّم أبي الفضل واإلبىعن سيِّ الكلباسي

ى بها العصمة عبارة عن تقوى يتحلَّ حتى ولو فرضنا بأنَّ :خرىوبعبارٍة أ

مع األنبياء واملرسلني  فال بدَّ يف أن تتساوى عصمة العبد الصاحل ،صاحبها

 -مبدأ العصمة هو التقوى اإلكتسابية  وذلك ألنَّ ،وأهل بيت العصمة والوالية
 به الكلباسي وهو ما أقرَّ ليت حصل عليها صاحبها جبهده وسعيها -حبسب الفرض 
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  حللعبد الصااإلكتسابية ل عصمةاليف وبالتالي فأّي فرٍق بني عصمته ،

وعصمة غريه من األنبياء ما دامت العصمة اإلكتسابية قد حتلَّى بها صاحبها بسبب 

 !؟سوآٌء أكان نبيَّاً أم إماماً أم وليَّاً  تقواه

 ووسام العصمة العباس -

ل الفض وليس هذه املواصفات الّيت ذكرناها كلّها إالّ معنى العصمة، وقد ناهلا أبو

جبدارة وكفاءة، واكتسبها لنفسه بهّمة واجتهاد، واّتصف بها بكّل قّوة  العباس

 .وَصالبة

وسبطه  أليس هو الّذي أطاع اهلل وكان مع الصادقني مع رحيانة رسول اهلل

وعصى اهلوى والشيطان ملّا عرض عليه اإلمارة واألمان،  ،اإلمام احلسني

س هو الّذي رغب عن الّدنيا، ورّوض وفّخه ومكره؟ وألي ،فلعن أمانه وخداعه

وواسى أخاه العطشان، فلم يشرب من املاء وهو على املاء، مع  ،نفسه على التقوى

 كما جاء يف زيارته«  املواسي »: وشّدة ظمائه، فنال بذلك وسام ،عظيم عطشه

:  فنعم األخ املواسي ( ) ؟ وأليس هو الّذي قّدم دمه، وبذل نفسه يف

ومحاية رسول اهلل وذرّيته، وطاعة إمامه وولّيه، ومضى شهيداً  ،ابهنصرة اهلل وكت

كما يف الزيارة املأثورة  حّتى قال يف حقّه اإلمام الصادق ،حمتسباً، محيداً طّيباً

مّة ظلمتك، أمّة قتلتك، ولعن الله أفلعن الله   :وهو يلعن قاتليه عنه
وهل  ( ) رمة اإلسالممّة استحلّت منك احملارم، وانتهكت حأولعن الله 

ال، إالّ من نال وسام العصمة بكفاءة، : ينتهك بقتل كّل أحد حرمة اإلسالم؟ طبعاً

، فإّنه بقتله، وهكذا بقتل وحصل عليها جبّد وجهد، كأبي الفضل العباس

                                                 

 .سبق خترجيه (1)
 .سبق خترجيه (2)
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اإلمام املعصوم الّذي جعل اهلل العصمة يف ذاته، وأوجبها له يف جبلّته، كاإلمام 

فهذه الفقرة من الزيارة إذن تشري إشارة  .اك حرمة اإلسالميتّم انته احلسني

 ،هو من أصحاب العصمة الصغرى الفضل العباس ضمنّية واضحة إىل أّن أبا

 فهنيئاً ألبي الفضل العباس ،وأّنه قد نال جبدارة العصمة من القسم الثاني

 .« العصمة الصغرى »: وسام

 ف عصمة أبي الفضل العباسزري وهو يصألاولقد أجاد الشيخ حمّمد رضا 

 وشجاعته ومواساته يف قصيدته ويقول: 

 الفضننننل اسننننتجار بننننه الهنننندى يننننوم أبننننو
 

 والشننمس مننن كنندر العجنناج لثامهننا 
 

 والبنننيض فنننو  البنننيض تحسنننب وقعاهنننا
 

 زجنننننلا الرعنننننودل إذا اكفهنننننّر غمامهنننننا 
 

 فحمننننننننننننى عرينتاننننننننننننه ودمنننننننننننندما دونهننننننننننننا
 

 وينننذّب منننن دونل الشَّنننرى ضنننرغامها 
 

 قننننننننى الكتيبننننننننةا باسننننننننماً مننننننننن باسننننننننل يل
 

 والشننننننوس يرشننننننح بالمنيّننننننةل هامهننننننا 
 

 وااشننننننننننننننننمَّ ال يحتننننننننننننننننّل دار هضننننننننننننننننيمة
 

 أو يسنننننتقلَّ علنننننى النجنننننوم رغامهنننننا 
 

 أولننننننننننم تكننننننننننن تنننننننننندري قننننننننننريش  أنّننننننننننه
 

 طاننننننننننننّلع كننننننننننننّل ثنيّننننننننننننة مقنننننننننننندامها 
 

 بطننننننننل  أطاننننننننلَّ علننننننننى العننننننننرا  مجّلينننننننناً 
 

 فاعصوصنننننبت  فرقننننناً تمنننننور شننننن مها 
 

 ّمننننننةأوشننننننأى الكننننننراما فننننننل تننننننرى مننننننن 
 

 للفخنننننننرل إالّ ابنننننننن الوصنننننننيِّ إمامهنننننننا 
 

 هننننننننننو ذا  ماوئلهننننننننننا يننننننننننرى وزعيمهننننننننننا
 

 لننننننو جننننننلَّ حادثهننننننا ولنننننندَّ  صننننننامها 
 

 وأشنننننننننننّدها بأسننننننننننناً وأرجحهنننننننننننا حجننننننننننناً 
 

 لننننننننو ننننننننناصا موكبهننننننننا وزا ا قوامهننننننننا 
 

 منننننننن مقننننننندم ضنننننننربا الجبنننننننالا بمثلهنننننننا
 

 منننننننننن عزمنننننننننه فتزلزلنننننننننت أعلمهنننننننننا 
 

 ولكننننننننننم لننننننننننه مننننننننننن غاضننننننننننبة مضننننننننننريّة
 

 رامهاقنند كنناد يلحنننق بالسننحاب ضاننن 
 

 ثننننننننّم انبننننننننرى نحننننننننو الفننننننننراتل ودونننننننننه
 

ننننننننّل لجامهننننننننا  لبننننننننات عاديننننننننة يصل  حا
 

 فهنننننننننناللكم  ملنننننننننكا الشنننننننننريعة وااّتكنننننننننى
 

 مننننننن فننننننو  قننننننائم سننننننيفه قمقامهننننننا 
 

 فأبننننننننننننننننت نقيبتننننننننننننننننه الزكيّننننننننننننننننة ريَّهننننننننننننننننا
 

 وحشننى ابنننل فاطمننة يشننّب ضاننرامها 
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مما  ملوىل املعظّم العبد الصاحلاإىل هنا ننتهي من ذكر مناقب وخصائص 

مع تعليقنا على  مة الكلباسيلعالاب اخلصائص العباسية ملصنفه كتاتطفناه من اق

 ،"( هام هيتنب *) أو( مالحظة هامة *) " وجب التعليق عليه حتت عنوان ما بعض

لكريم هذا لوضوحها وبداهتها يف شخصية اومثة أربع خصائص مل نسجلها يف كتابنا 

وجاهته  -العمل الصاحل  -والفضل العلم  :وهي التالي املوىل العبد الصاحل

كونه أحد أركان من حيث  - لطاهريناعند اهلل ورسوله وأهل بيته الطيبني 

 النسبية العصمة الصغرىقد أثبتنا وحنن  ...صلوات اهلل عليهحواري اإلمام احلسني 

لكلباسي إال أننا ال نعتقد بالعصمة الصغرى اضمن اخلصائص كما اعتقدها العالمة 

رد لكلباسي لعدم قيام الدليل على إثباتها فتبقى جمابية اليت اجرتحها الشيخ اإلكتسا

 .دعوى دون إثباتها خرط القتاد

لكلباسي رفع اهلل درجاته هو أنه يعتقد بالعصمة امة ا وبني العالنوالفارق بين

مثله كمثل بقية شهداء كربالء من  لعبد الصاحلاالصغرى اإلكتسابية للموىل 

لكربى اني أننا ننظر إليه صلوات اهلل عليه أنه صاحب العصمة ألصحاب يف حا

سوى آل اهلل تعاىل فإنهم ذوو العصمة  الذاتية كاألنبياء واألوصياء واألولياء

فعصمة األنبياء واألولياء وعلى  ،املطلقة اليت تفوق العصمة الكربى بدرجات

ت النبوة والرسالة لصاحل أرواحنا فداه بالقياس إىل عصمة أهل بيارأسهم العبد 

وفندنا كّل  ،عصمة صغرى ذاتية كما أشرنا إىل إثبات ذلك فيما تقدَّم من حبثنا هذا

وإىل هنا نكون قد انتهينا من الفصل الثالث، ويبقى الفصل  ،خمالف للعصمة الذاتية

 وهلل تعاىل الفضل واملنَّة، ،الرابع اخلاص بكرامات ومعاجز العبد الصاحل

 .واحلمد هلل رّب العاملني الفضل واجلميل، وحلججه الطاهرين
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بكرامات ومعجزات باهرات قلَّما جندها عند مقام  لقد حتلَّى العبد الصاحل

، وما ذلك إال ألنه من آل حممد صلوات اهلل نيّب أو ولّي إال عند آل حممد

املعجزة آية من عليهم أمجعني أول خلق اهلل تعاىل وأشرفهم عنده وأقربهم لديه، و

إذ ال فرق يف ظهور  ،آيات اهلل تعاىل يظهرها على أيدي املخلصني من عباده املطهرين

ما دامت العلَّة يف صدورها واحدة وهي  ،املعجزة بني صدورها على يد نيّب أو ولّي

وال جيوز تقييد  ،التحدي واملنازعة ضد املعاندين من الكفار واملنافقني واملارقني

وذلك ملا يتحلى به األوصياء  وصياء واألولياءألاألنبياء دون املعجزة با

 لعصمة املطلوبة يف حتقق املعجزة وجريانها على أيدي املعصومنياولياء من واأل

، وظهور اآليات على أيدي غري األنبياء من العباد املعصومني  ال توجب

وة األنبياء بل هي ملعجزات ليست أدلةً خاصة بدعاهلم احلكم بالنبوة ألن اآليات 

فإن دعا النيّب الناس  ،أدلة عامة دالة على صدق الداعي إىل ما دعا إىل تصديقه فيه

وإن دعا الوصّي إىل اعتقاد  ،إىل اعتقاد نبوته كانت دعوته حينئٍذ دليالً على صدقه

وإن دعا  ،إمامته كانت اآلية املعجزة دليالً إىل صدقه يف دعواه الوصاية واإلمامة

 عتقاد دعوته الداعية إىل إعتقاد دعوة اإلماماإىل  التالي للمعصوم الولّي

هو تالي املعصوم وقد  والعبد الصاحل ،كانت اآلية دليالً على صدق دعواه

ملقدس ما يعين أن له مقاماً حمموداً عند اهلل اظهرت كرامات ومعاجز عند ضرحيه 

ل وال يتفاضلون عليه إال بالعصمة تعاىل وله ما لبقية املعصومني من الدرجات واملناز

املطلقة واإلمامة الكربى، وهو القدر املتيقن من األدلة، وبقية ذلك مندرج حتت 

 :عنوان إظهار الفضل وعلو الشأن وإليكم التفصيل
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 أنَّ هو بينهما الفرَق لكنَّ ،ِةبالقذَّ ِةالقذَّ َحْذَو مة نوع معجزة خارقة للعادةإن الكرا

إبتداءاً من دون الوليِّ التحدي خبالف الكرامة فإنها جتري على يد املعجزة مقرونة ب

تيان مبثلها نها مما يعجز عن األإقرتانها بالتحدي،فالكرامة معجزة باملعنى العام أل

، معجزةكرامة   كرامة وليس كّلمعجزة إن كلَّ : أغلب البشر، فيصح أن يقال

فظهور  ،اً وهو مفقود يف الكرامةنفعجزة مقرتنة بالتحدي كما أشرنا آذلك ألن املو

خبالف الكرامة  ،شريطة التحدي املعجزة على يد صاحبها تكون كرامة له أو ملن ميثله

 .فهي تشريف لصاحبها أو ملن ميثل ولكنها غري مقرونة بالتحدي

ملعجزة على أيدي الصاحلني اوقد وقع نزاع بني اخلاصة والعامة على جواز إظهار 

أشاعرة ) العامةومجهور فاخلاصة ،صني كاألولياء املعصومنيمن عباد اهلل املخل

وقد جتري  ...عند املعتزلة عدم اجلواز واملشهور ،إىل جواز ذلك( وبعض من املعتزلة

 واألبواب أيدي السفراء على ملعصومني نظري ما جرىاعلى أيدي غري  املعجزة

ذلك إرهاصاً إلمامته و ،أرواحنا فداه املعظَّم املنصوبني من قبل اإلمام املهدي

يف كتابه اوائل  وهو ما أكده الشيخ املفيد ،صلوات اهلل عليه وآبائه الطاهرين

أثبت ظهور املعاجز  لكرامات اخلاصة بهم فحسب بل امل يقتصر على  املقاالت حيث

ولكن بالشرط الذي اشرتطناه آنفاً وهو  لإلماملسفراء اعلى أيدي 

 ....اإلرهاص

 :واألشاعرة استدالل اإلمامية
 على أيدي األولياءعلى صحة حصول املعجزة  اإلمامية واألشاعرة ستدّلا

 حيث مبا ظهر على أيدي بعض األولياء نظري مريم بنت عمران املعصومني
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، وكذا ظهور معجزة احلمل ( )كانت تأكل من فاكهة الصيف بالشتاء وبالعكس

األرض  طي إىل إضافةً ت،ساعا عّدة بطنها يف محلته حيث أٍب دون من بعيسى

 .هلا بعد الوالدة حيث ذهبت بوليدها املبارك إىل أرض العراق ودارت به فيها

سليمان آصف بن برخيا الذي  الكرامات على يد وزير النيبِّونظري ما ظهر من 

جاء بعرش بلقيس من اليمن إىل فلسطني بأقل من طرفة عني، وكذا ما ظهر من 

 والصّديقة الطاهرة روحي فداها دي األئمة اهلداةاملعجزات الباهرات على أي

 .وصلوات اهلل عليها ولعن اهلل تعاىل ظامليها

على أيادي هؤالء العظماء  -وليس الكرامات فحسب  -وظهور هذه املعجزات 

وي حتت وجوه وعلل متعددة مل يتعرض هلا أعالم اإلمامية وال أحد من تنط

نا بلطفه اخلفي بذكر وجوه تدل على صحة األشاعرة، ولكن اهلل تعاىل تفضل علي

ومنهم العبد الصاحل واحلوراء  ملطهريناحصول املعجزة على أيدي األولياء 

 :زينب وغريهما من أولياء اهلل تعاىل، وهي التالي

أن صدور املعجزة على أيديهم من باب أنهم معصومون  :( الوجه األول )

م إمنا هو تثبيت لدعوتهم وحتٍد فظهورها على أيديه ،داعون لإلمامة الكربى

 .للمنكرين ألمر اإلمامة والَوالية

أن صدور املعجزة على أيديهم ألجل إعالء كلمتهم وتعظيم  :( الوجه الثاني )

فظهورها عند مقاماتهم عبارة عن  ،شأنهم وإكراماً هلم ورداً للمنكرين لواليتهم

ملعجزات على أيديهم اإجرائه حتدي اهلل تعاىل ألولئك املنكرين بتكذيبهم عملياً ب

 .الطاهرة لتمييزهم عن بقية الناس، فهم كاألنبياء ال يقاس بهم أحد من املخلوقني

                                                 

 .332ص 1ج( تفسري الصايف) ،332ص 1ج( تفسري نور الثقلني)راجع كتاب  (1)
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وحدة املناط يف اشرتاط كون املعجزة مقرونة بالتحدي : ( الوجه الثالث )

واملنازعة ألجل إثبات دعوى السفارة اإلهلية سوآء أكانت نبوة أم إمامة أم والية، 

املعجزة عن دعوى السفارة والنبوة مسيت كرامة باملعنى األخص،  فإن جتردت

وحيث إن مقام هؤالء األولياء هو من مقام الوالية  ...ومسيت معجزة باملعنى األعم

، فما ثبت من املعاجز لألكابر يثبت الكربى ألهل بيت العصمة والطهارة

أكابرهم من أهل بيت  للتالني هلم تأسيساً لقداسة واليتهم فضالً عن تأكيد والية

، والسر يف التأسيس والتأكيد على مقام الَوالية هو إنسداد العصمة من آل حممد

، وعند إنسداد باب النبوة ال بد من فتح باب النبوة بعد شهادة النيّب األعظم

باب اإلمامة اإلهلية والوالية الربانية ألهل بيت العصمة والرسالة، وفتح باب الوالية 

تح باب املعجزات املؤدية إىل إلقاء احلجة على املنكرين واجلاحدين يستلزم ف

 .ألصحاب اإلمامة والوالية

 :إشكال وحّل
ليس  إن ما ذكرمت من صدور املعجزة على أيدي األولياء :وجه اإلشكال

إحداث معجزات تدل على بعثة  " :معجزة هلم بل هي إرهاص، واإلرهاص هو
اإلتيان بخار  العاد  إنذاراً بقرب "  و هيأ"  قاعد  نبوتهنبّي قبل بعثته وكأنه تأسيس ل

وهذا اإلشكال هو أحد إعرتاضات املانعني من صحة  .".. بعثة نبي  تمهيدًا لقاعدته

 .صدور املعجزة على أيدي األولياء

 :واحلل هو بالوجهني التاليني

 النيبِّ عيسىإّن قيام املعجزة على يديها ليس متهيداً جمليء  :( الوجه األول )

 طاعتها وانقيادها للموىل بسبب وإمنا  لقرآن الكريم بعصمتها اوقد صرَّح

َرِك ِإَوۡذ قَالَِت   :وتسديدها بقوله تعاىل َ ٱۡصَطَفىِٰك َوَطهذ ٱلَۡمَلٰٓئَِكة َيَٰمۡريَم إِنذ ٱَّللذ
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ٰ نَِسآءِ ٱۡلَعٰلَِمنَي  فليس تطهريه وعصمته هلا من  .َرانَ سوَرة آِل ِعمۡ   ٤٢َوٱۡصَطَفىِٰك لََعَ

ويكفي ما ورد يف شأنها أنها سيدة  إرهاصاً جمليء ولدها النيّب عيسىباب كونه 

بل لشدة ارتباطها باملوىل  ذا ال يعترب إرهاصاً إلجناب عيسىنساء عاملها، وه

 .وقربها منه

 يديها متاماً كصدورها على أيدي بعض العباد الصاحلني من لىفصدور الكرامة ع

 فإّن ذلك ليس إرهاصاً لنيب اإلسالم إذ ال نيب بعده بل ،حمّمدرسول اهلل أمة 

واملرء إذا اّتصف بأخالق املوىل  !؟هو كرامة منه تعاىل لبعض عباده األخيار، كيف ال

 أجعلكَ أطِعْني عبدي : انقادت له الكائنات بأسرها ففي احلديث القدسي

 غنيّاً أجعلكَ أفتقر، ال غنيٌّ أنا متوت، ال اًحيّ أجعلك أموت، ال حيٌّ أنا مَثَلي،

 .( ) يكون تشاء مهما أجعلك يكون، أشاء مهما أنا تفتقر، ال

 إنّ  :قال وما ورد يف صحيحة أبان بن تغلب عن موالنا اإلمام أبي جعفر
 افترضت ممّا إليَّ أحبّ بشيءٍ عبادي من عبدٌ إليَّ قربتي ما :قال الله

 الذي سمعَه كنت أحببته فإذا ه،أحبَّ حتى بالنافلة إليَّ رّبليتق وإنّه عليه،
 يبطش التي ويده به، ينطق الذي ولسانه به، يبصر الذي وبصرَه به، يسمع

 .( ) أعطيته سألني وإنْ أجبته، دعاني إنْ بها،

                                                 

األنوار الساطعة يف شرح ) ،361لحر  العاملي صل( هر السني ة يف األحاديث القدسي ةاجلوا)كتاب راجع   (1)
للشيخ ( سر األسراء يف شرح حديث املعراج) ،341ص 1للشيخ جواد بن عباس الكربالئي ج( زيارة اجلامعة

الفرقة الشيعة ) ،111للحافظ رجب الربسي ص( مشارق أنوار اليقني) ،58ص 1علي سعادت يرور ج
 .وغريها العديد من املصادر... 252ص 1للحاج سعيد أبو معاش ج( الناجية

قرة العينيني من )للحر العاملي  81ص( الفوائد الطوسية)و  243ص( اجلواهر السنية) راجع كتاب (2)
روضة )، 412للشيخ البهائي ص( مشرق الشمس وإكسري السعادتني)، 49لألنصاري ص( أحاديث الفريقني

، ، 734ص 5للفيض الكاشاين ج( الوايف) 311ص 1للمجلسي األول ج( يف من ال حيضره الفقيه اليقني
 .وغريها من املصادر... 138للشيخ حسني آل عصفور ص( سداد العباد ورشاد العباد)
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والكرامة واملعجزة أثران من آثار الوالية التكوينّية على الكائنات، والوالية أثٌر 

ّب، واحلّب مرتّشٌح من طهارة الّسر القرب اإلهلي، والقرب من آثار احل من آثار

التكاملي، فاحلّي موجٌب لرتبة الفناء يف اهلل املتعال  النفس سريالقابلّية و سعة بسبب

الذات والصفات، ومرتبة الفناء تستلزم البقاء مع احملبوب، وهو بدوره يستلزم 

ّب، فإّن اجملاور يتصف بصفة جاره يف اكتساب صفات احملبوب وظهورها يف احمل

أحواله وأخالقه وأطواره، كاحلديدة احملّماة يف الّنار حترق كما حترق النار وتفعل 

إىل هذا املعنى يف تفسري  منني علّيني أمري املؤقعلها، وقد أشار موالنا إمام املتف

 ال الله ونور احترق، إالّ شيء على ميرّ ال نار الله حبّ  :احملّبة بقوله
 .( ) أضاء إالّ شيءٍ على يطلع

 عبده سرّ على أضاء إذا الله حبّ : قال وعن موالنا اإلمام الّصادق

إشارة إىل مرتبة الفناء يف اهلل والبقاء به  ، وقوله( ) شاغلٍ كلّ عن أخاله

 .تبارك وتعاىل

هلل سبحانه على  ومن الواضح املتفق عليه بني املسلمني أّن الوالية التكوينّية ثابتة

املؤّثر احلقيقي يف الوجود، وما كان لغريه من التأثري فهو منه تعاىل،  اخللق لكونه 

                                                 

مسند اإلمام ) ،23ص 67للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار) ،192ص( مصباح الشريعة)راجع كتاب  (1)
 3ملال حممد مهدي النراقي ج( جامع السعادات) ،235ص 11حسن القباجني جللسيد ( علي
للفيض ( احملجة البيضاء يف هتذيب األحياء)، 519ص 1حملمد الريشهري ج( حلكمةميزان ا) ،124ص

 .وغريها العديد من املصادر... 7ص 8الكاشاين ج
للسيد عبد اهلل اجلزائري ( حملسنيةحتفة السنية يف شرح خنبة ا) ،192ص( مصباح الشريعة)راجع كتاب  (2)

، 519ص 1حملمد الريشهري ج( حلكمةميزان ا) ،23ص 67للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار) ،83ص
للشيخ ( األنوار الساطعة يف شرح زيارة اجلامعة) ،124ص 3لمال حممد مهدي النراقي جل( جامع السعادات)

النخبة يف ) و 7ص 8ج( اء يف هتذيب األحياءاحملجة البيض) ،328ص 2جواد بن عباس الكربالئي ج
 .وغريها العديد من املصادر... للفيض الكاشاين 84ص( احلكمة العملية واألحكام الشرعية
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صفاَته وختلّقوا  ّوته وبإذنه، وإذا اكتسب أولياؤهومستجّد من مدده وق

بأخالقه، أعطاهم اهلل سبحانه من سفاته وكماالته، فجعلهم مسَعه وبصَره وقلَبه 

ا قال موالنا أمري ستجيب هلم األشياء برّمتها بإذن رّبها كمومظاهَر مشيئته، فت

بقوّةٍ بشريّةٍ، ولكنْ قلَعْتها بقوّةٍ إلهيّةٍ ونفس  قلعتها ما : املؤمنني علّي
َوَما َرَمۡيَت إِۡذ َرَمۡيَت َوَلِٰكنذ  : ، وقال سبحانه( ) مئنة رضيّةطا مبلقاء ربه
َ َرَمٰ  نفَ   ١٧...ٱَّللذ

َ
 .الِ سوَرة األ

 وللعبد احملّب املطيع من الوالية مبقدار ما له من احملّبة هلل تعاىل وحلججه الطاهرين

؛ باعتبار أّن الوالية نتيجة الكمال واالرتباط باألكمل من احلجج املطَهَّرين 

 فكلّما قَِوَيْت العالقة واإلتصال بهم، كلّما انقادت العوامل الوجودّية ملن فنى ،

ٱۡذَهۡب  ٤١نِلَۡفِِس  َوٱۡصَطَنۡعتَك  ... مبن ال يشقى َمْن وصل إىل قربهعن ذاته فاتصل 
خوَك أَِب

َ
نَت َوأ

َ
 .سوَرة طه  ٤٢َيَِّٰت َوََّل تَنَِيا ِِف ذِۡكرِي أ

 عيسى ولدها إّن اهلل تعاىل طّهرها وعصمها قبل جميء: ( الوجه الثاني )

سلوكها وانقيادها و اعتقادها نمكافأة هلا سلفاً على حس سنَّ التكليف وقبل بلوغها

ها لن تعصيه وكذا بقية أنَّب مريم خيلقعلم قبل أن ، ألنه سبحانه للباري

بهم وأنهم لن حينما عصمهم منذ والدتهم باعتبار علمه عّز وجّل  املعصومني

 .يعصوه عندما يكربون

جبارهم ال تعين إ مذ كانوا صغاراً، إنَّ عصمته عزَّ وجلَّ هلم: وبعبارٍة أخرى

نفي التكليف املطلوب فيه على الطاعة وقهرهم على ترك املعصية، ألن ذلك يستلزم 

اإلختيار للطاعة أو املعصية، وهو أمر قد قامت الضرورة العقلية والشرعية على 

                                                 

 21للعالمة اجمللسي ج( حبار األنوار) ،171صللحافظ رجب الربسي ( مشارق أنوار اليقني)راجع كتاب  (1)
 1حملمد الريشهري ج( لتاريخلكتاب والسنة وايف ا موسوعة اإلمام علي بن أيب طالب) ،41ص
 .وغريها العديد من املصادر... 241ص
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 بل ال بدَّ من القول بأنَّ العصمة إنَّما تعين اإلنقياد للتكليف باإلختيار، بطالنه،

بني عامة خلقه نابع من علمه مبا سيؤول إليه أمرهم من حسن  وإنتخابه تعاىل هلم من

ملا علمه فيهم من اليقني وحسن  ما يعين أنَّ عصمته هلم معلوالً الطاعة واإلنقياد

 .، نأمل التدبر جيداًعامة خلقه العصاة من زهم بسبب ذلك علىالطاعة، فميَّ

جميء وليدها النيّب سابقة على  ومبا تقدَّم يتضح بأنَّ عصمة السيِّدة مريم

والكرامة على يديها إكراماً هلا  ومن لوازم العصمة جريان املعجزة عيسى

 فهناك مالزمة بني العصمة وصدور املعجزة على يدي صاحبها، ...وتعظيماً لشأنها

 ي جداً يف أْن تكونطبيعال فمن ،للمنقاد له أو بني اإلنقياد واخلضوع التكويين

ة حتمية للسلوك املستقيم ال أنها إرهاٌص ومتهيد لنبوة نيب أو لكرامات واملعاجز نتيجا

فما صدر من األئمة من الكرامات إمنا هو نتيجة علّو قدرهم وعظمة شأنهم  ،رسول

أن  نعم ميكن ...إذ ال نيب بعده أبداً وليس متهيداً لنبوة نيب غري النيب حمّمد

ألجل  يد غري املعصومملعجزة أو الكرامة على اجرت  تكون إرهاصاً فيما لو

ظهور املعجزة أو الكرامة على أيدي السفراء  نظري ما أشرنا إليه سابقاً من ،املعصوم

بأن ما جرى على أيدي حلجة على الشيعة ا لتأكيد األربعة يف عصر الغيبة الصغرى

 ،ألجل تصديق السفري بأنه منصوب من قبله بربكة اإلمامما هو السفراء إنَّ

 .بها حكٌم عاٌم قاسجداً ال ي ، وهي موارٌد قليلةٌوبهم على إمامتهوألجل تثبيت قل

ا بالنسبة إىل آصف بن برخيا وأمَّ ،املباركة مريم بتولما يتعلّق بالهذا في

 :فيجاب عنه

 منا هو للداللة على وصايته عن النيب سليمانإإّن ما صدر عنه من كرامات 

زة حينئٍذ إظهاراً لفضله ال إرهاصاً فتكون املعج ،احلجة على األمة من بعده وأنه

 .فتأمل. ألّن نبوة الثاني كانت حاصلة قبل وبعد معاجز آصف لسليمان
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من معاجز وكرامات إمنا هو للداللة على  ملعصومنياوكذا ما ورد عن أئمتنا 

ألنها  ،اهلل تعاىل ال إلثبات نبوة رسول اهلل يتهم وإمامتهم وواليتهم من ِقَبلوصا

 ملسلمني مجيعاً ومل يقع خالف بني أحد من املسلمني على نبوتهاة عند كانت ثابت

، منه تعاىل وال  وإمنا اخلالف على اإلمامة واخلالفة اليت يعتقد اإلمامية أنها أمٌر

 وحيث إن وظيفة اإلمام متاماً كوظيفة النيّب ،دخل للناس يف تعيني اإلمام أو اخلليفة

 .ربهنة على صدق قوله وعظمة شأنهوجب أن يكون مسدداً باملعاجز لل

 :استدالل املعتزلة
ستدّل مجهور املعتزلة على عدم جواز حصول املعجزة على يد غري األنبياء ا

 :بوجوه

ملعجزة على أيدي غري األنبياء جلاز ظهورها على أيدي الو جاز ظهور  :األول

األنبياء هو  لغرض من صدورها على أيدي غرياالكثري من الناس مرات متتالية ألّن 

أي  -وإذا صدرت كثرياً منهم تصري  ،سرورهم وإنعاش قلوبهم باأللطاف اإلهلية

 :مثاله ،مبتذلة فال تكون حينئٍذ خارقة للعادة فال تعّد إعجازاً  -هذه الكرامات 

ألبرص اأمكنهم أْن يربأوا  فرضنا أّن كثريين غري النيّب عيسى إذا ما

ألفراد فألجل أن يبقى ارقاً للعادة لكثرة حصوله لدى واألكمه فال يعّد هذا شيئاً خا

 .ء معجزة ال بّد أن تكون املعجزة خمصوصةيهذا الش

 :وقد أجاب العاّلمة احللي

ألنبياء وبني خروجها عن حّد اأي كثرة وقوعها من غري " باملنع عن املالزمة 

ظهور املعجزة  وحنن إمنا جنّوز ،ألّن خروجها عن حّد اإلعجاز وجه قبيح" اإلعجاز 

 بلغ يف الكثرة إىل حّد خروجها عنلقبح فيجوز ظهورها ما مل تاإذا خال عن جهات 
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 .( )اإلعجاز

 :توضيح ذلك

جيّوز ظهور املعجزة على أيدي غري األنبياء بشرط أالّ خيرج هذا  إّن العالَّمة 

 .تالشيء عن كونه معجزة، وعالمة خروجها عن اإلعجاز هي أن تتكرر مئات املرا

 :ما ذكره العالمة احللي لكن يرد على

إّن العْرَف ال يفّرق وال ينفي العقل حجية املعجزة ولو أّدت إىل التكرار مئات 

املرات ما دامت مل خترج عن كونها أمراً خارقاً للعادة ليس مبقدور البشر أّن يأتوا 

اً للعادة مبثلها ألّن صدور اإلعجاز بكثرة فرع حتقق مقتضاه وكونه أمراً خارق

ولنواميس الطبيعة، نعم هي قبيحة لو بلغت حّداً ال يرتتب عليها الغرض املطلوب، 

 .فإذا صارت قبيحة بهذا الشكل فإنه يستحيل أن جيريها تعاىل على أيدي األولياء

ألنبياء يستلزم نفور الناس عن األنبياء اإّن ظهور املعجزة على أيدي غري  :الثاني

ألّن املقتضي أو العلّة لوجوب إطاعتهم  ،ديقهم إياهموعدم إطاعتهم هلم وتص

فإذا شاركهم يف هذه العلة غريهم  ،واألخذ بهديهم هو ظهور املعجزة على أيديهم

لناس وقد مّثلوا له مبلك ساوى بني امن الصلحاء واألولياء هان موقعهم يف نفوس 

العظيم، فحينئٍذ ال  فإن ذلك يعّد إهانةً لذلك ،إكرام رجل عظيم ببقية أفراد مملكته

ومسألتنا من هذا القبيل فال ميكن  ،بّد أن يفرد هدية قّيمة يتمّيز بها العظيم عن غريه

 .أن يتساوى األنبياء بغريهم بل ال بّد من متييزهم باملعاجز عن غريهم

 :نا على دليلهم الثاينجوابو
ب مقتضى ملعجزة ال يستلزم سلاإن شركة الصاحلني مع األنبياء يف إظهار  - 

لعكس هو الصحيح أي أن ابل  املعجزة أي سلب طاعتهم واالنقياد إليهم

                                                 

 .378ص( كشف املراد)راجع كتاب  (1)
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الشراكة تستلزم ثبوت مقتضى املعجزة يف كل مورد تتحقق فيه تلك املعجزة، فأينما 

وِجدت يقبل مّدعى صاحبها إْن اّدعى شيئاً من ِقبل السماء سواء أكان نبياً أم وصّياً 

 .وجوب تصديقه إذا ظهرت على يديه بعض الكراماتألّن العقل حيكم ب ،أم ولّياً

الالحق مثل ما  لو قلنا بعدم جواز الشراكة الزمه عدم جواز أْن يأتي النيّب - 

فعلى هذا املبنى ال حيق  قلب العصا حّية ملوسى: السابق، مثاله أتى به النيّب

إذا ظهرت  لغريه من األنبياء أن يقلب العصا حّية، مع أّن ذلك باطل جزماً ألنه

املعجزة على أيدي بعض األنبياء جاز إظهارها على أيدي أنبياء آخرين خلصوصية 

موجودة عند اجلميع، فإذا جاء إظهارها على األنبياء اآلخرين جاز أيضاً إظهارها 

 .لنفس اخلصوصية على أيدي األولياء والصاحلني

نة والتخصيص أي أنها إلبااإّن املعجزة اليت تصدر من األنبياء تدّل على  :الثالث

فلوال  ،متّيزهم عن غريهم ألّن أفراد األمة مشاركون للنيب يف اإلنسانية ولوازمها

 .املعجزة ملا متّيزوا عن غريهم، فلو شاركهم غريهم مبا متّيزوا به مل حيصل االمتياز

 :نا على الدليل الثالثجوابو
اً باملعجزة حتى يقال لبشر ليس حمصوراإّن امتياز النيب عن غريه من أفراد  - 

لعلم ابتساويه مع غريه من أفراد الرعّية بل االمتياز حاصٌل بغريها مثل الوحي وقوة 

 .ه يف املعجزة مشاركته يف كل شيءوشّدة احللم، إذ ال يلزم من مشاركة غريه ل

لنبوة وهذه من خمتصاته اإّن املعجزة الصادرة من األنبياء دائماً مقرونة بدعوى  - 

 .أن يأتوا بكل معجزة تطلب منهم ن لغريه مشاركته فيها وال ميكن للصاحلنيال ميك

ملعجزة على أيدي غري األنبياء ملا دلّت املعجزة على النبوة الو جاز إظهار : الرابع

ني مّدعي النبوة وغريها يظهر الفرق ب ختصاص املعجزة بالنبوة حبيث الاأي لنفى 

 .باملعجزة
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 :عنا على الدليل الرابجوابو
مبعنى أنَّ املعجزة ال ميكن حصرها  إّن ذات املعجزة بنفسها ال تدّل على النبوة

 إنَّما بل ما يدّل على النبوة ..بالنبوة باعتبار أن صدورها أعم من كونها خاصة بالنبوة

فإذا  وهي من خمتصات األنبياء واحلججالنبوة، دعوىهو املعجزة املقرونة ب

إما أْن يّدعي النبوة أو ال، فإْن اّدعاها علمنا ظهرت املعجزة على يد شخٍص ف

صدقه، إذ إظهار املعجزة على يد الكاذب قبيح عقالً، وإْن مل يّدع النبوة مل حيكم 

أي من دون دعوى  -بنبوته أصالً، فاحلاصل أن املعجزة ال تدّل على النبوة ابتداء 

دلّت املعجزة على بل تدّل على صدق الدعوى فإن تضمنت الدعوى النبوة  -النبوة 

 .تصديق املّدعي يف دعواه ويستلزم ذلك ثبوت النبوة

جلاز إظهارها على كل  لو جاز إظهار املعجزة على صادق ليس بنيبٍّ :اخلامس

 .ي نصّدقه ونعتقد مبا يقولصادق خيربنا خبرب أو حيّدثنا حبديث لك

 :على الدليل اخلامس واجلواب
كل صادق مبا  يد ملعجزة علىاإظهار  شرتاطان وجوبال ي العقل والشرع إن

لنبوة صدقاً أو الصاحل إمنا هو إكرام اإظهار املعجزة على مّدعي  ألنَّ ، ذلكيقول

  .هلما وتعظيم لشأنهما وذلك ال حيصل لكل خمرب صادٍق

لفرق بني املعجزة والكرامة، ملا يف القد أسهبنا يف توضيح  :مةمالحظة مه* 

عقائدي املتعلق مبفهوم املعجزات الصادرة من أهل لصعيد الاذلك من أهمية على 

ألعظم صلى اهلل عليهم أمجعني وحتى ندفع ما لعلَّه يتوهمه بعض ابيت الرسول 

لوليني العبد الصاحل واحلوراء ااحملرورين ِمن أن ما جيري من معجزات عند ضرحيي 

من ملعجزة باملعنى املصطلح عليه عند املتكلمني اال يدخل يف باب  زينب

فهما يتساويان مع بعض العباد املتقني حيث جتري  ،اإلمامية بل هو كرامة إبتدائية
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وهو مردود أيضاً بأننا مل يثبت لنا جريان  ..على قبورهم بعض الكرامات اإلبتدائية

كرامات كربى من شفاء األعمى وإبراء األكمه واملشلول عند ضرائح بعض املتقني 

والرسالة ومنهم العبد الصاحل والصّديقة الصغرى  إال عند ضرائح أهل بيت النبوة

ولو حصل شيٌء من هذا القبيل عند قبور املتقني فإنه بسبب بركة آل  زينب

وشفاعتهم وليس ألجل ضريح ذاك العبد املتقي، فالكرامة ألجل عيون  حممد

ألجل ) :حممد صلوات اهلل عليهم وليس ألجل عني ذاك املتقي، ويف املثل احلكيم آل
  .( عين، ألف عين تكرم

آيات تعجز القدرات البشرية وغري البشرية عن  إن ما جيري من :واحلاصل

ملعجزات الباهرة إلبراز فضل العبد الصاحل واحلوراء ااإلتيان مبثلها يندرج يف خانة 

 :وليس يف خانة الكرامات، وذلك ألمرين زينب

رات الصادرة عن ذينك الناظر يف كنه تلكم اآليات الباه :[ األمر األول ]

لضرحيني املطهرين يقطع بكونها معجزات جلريانها يف مقام التحدي للمنكرين ا

بل املتدير يف  ،ملقامهما الشامخ يف الوالية هلل تعاىل ولرسوله وأهل بيته املطهرين

ألن أغلب اآليات الصادرة عن أهل بيت  ،أقسام املعجزة يطمئن بصحة ما أشرنا إليه

 ملطهرين ال سيَّما العبد الصاحل والصّديقة الصغرىالة وأوالدهم اسالنبوة والر

ملقدسة ويف غريها حال مناجاتهم واإلستغاثة بهم إلثبات اإنَّما جتري عند ضرائحهم 

ة على املنكرين واجلاحدين وألجل إلقاء احلجَّ ،سةفضلهم وإمامتهم وواليتهم املقدَّ

 .هلم ولواليتهم

اق أغلب تعاريف املعجزة الصادرة عن خمتلف األعالم من إنطب :[ األمر الثاني ]

كونها  " :عجزة عبارة عنكون امل متكلمي اإلمامية يتبعهم بعض أعالم املخالفني من
وهوتعريف عام يشمل كّل ما يفيد كونه  ." أمرًا  ارقًا للعاد  يعجز عن أمثاله البشر
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ىل العقل والنقل من التعريف وهو تعريف أقرب إ ،آية خارقة تصدر من نيبٍّ أو وليٍّ

ولكنه تعريٌف موافق للمشهور من علماء العامة  ،املقابل له واملعتمد عن البعض

والظاهر أن ( المعجز  أمرًا  ارقًا للعاد  مطابقًا لدعوى النبو ) لذين اشرتطوا كونا

لنبوة ليس سوى صرف النظر عن املعاجز الصادرة اتقييدهم املعجزة باملطابقة لدعوى 

باعتبار أن النبوة ختمت برسول  لعصمة والوالية من آل حممداعن أهل بيت 

لتكوين االتصرف يف عوامل  من دائرة فأراد املخالفون إخراج آل حممد  اهلل

ووهم باملغتصبني للخالفة وليسلبوا منهم الناس ليساناس كغريهم من بقية وأنهم أ

ولكن مهما  ...هتداء بهديهمصفة العصمة الدالة على وجوب اإلقتداء بهم واإل

ملعجزة فال ريب يف أن ما صدر من آيات وال يزال يصدر من آل ااختلفوا على تعريف 

ما هو  - لطاهريناوالعباس واحلوراء وأمثاهلما من ذرية األئمة  - حممد

 ،إال معاجز كربى تبخع هلا أعناق الفراعنة فضالً عن املتقني من عباد اهلل الصاحلني

 ...نا إليه يتوافق مع املعجزة املتعددة األقسام اليت سنشري إليها فيما يليوما أشر

 ملعجزةاأقسام 

 :تنقسم املعجزة إىل أقسام هي اآلتي

 وهي اآلية الباهرة اليت جتري على يد النيّب والولّي :المعجزة المطلقة

مبورد  وقّيدناها باملطلقة لعدم تعيني موردها ،ة على اإلنس واجلنثبات احلجَّإل

 وهي واجبة الصدور عقالً وشرعاً إلثبات احلق الداعي إليه النيّب ،خاص

 .والولّي

وهي اآلية الباهرة اليت جيريها اهلل تعاىل على يد النيّب  :المعجزة التفضلية

 .من باب زيادة إطمئنان الناس وتثبيت قلوبهم على اإلميان والولّي
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 والولّي ريها اهلل تعاىل على يد النيّبوهي اآلية اليت جي :المعجزة اإلقتراحية

 ِّوالوليِّ حينما يطلبها اخللق مع اعتقادهم بالنيب. 

 والولّي وهي اآلية اليت جيريها اهلل تعاىل على يد النيّب: المعجزة اإلقتحامية

 الطالب من باب التحدي هلما، فيقحم حينما يطلب اخللق من النيّب أو الولّي

 اًنبيَّإن كنت : يريدها الشخص هلالك نفسه كما لو قال ألحدهما اهللكة كأْننفسه يف 

كما فعل  -أو وليَّاً فادع اهلل تعاىل لسقوط حجر من السماء على رأسي فأموت 

وما  -وليَّاً على املسلمني يف غدير خم  الفهري بعد تنصيب أمري املؤمنني علّي

 .شابه ذلك

ا يصدر من آيات من ضرحيي الوليني ألربعة منطبقة على ماواملعجزة بأقسامها 

، ومثة قصص العبد الصاحل والصّديقة الصغرى احلوراء زينب :الكبريين

لثقاة األمناء تشهد بصحة ما ذكرنا وموافقة للوجدان وال ينكرها إال احّية منقولة من 

ة منكر ومؤمن، فاملنكر يطلب احلجَّ :ألن املستغيثني بضرحييهما على حنوين مكابر،

احلاجة  قضاء يطلب واملؤمن ،باآلية له فيعجِّل تعاىل اهلل ولّي صاحب الضريح بأنهمن 

ما يعين أن ما جيري ال  ،من شفاء العاهات وقضاء احلاجات، فيقضيها له عاجالً

يف حني أننا نرى  ،يدخل يف باب الكرامة احملضة اليت جتري إبتداءاً ومن دون طلب

 ،سب مشربه من الرغبة والرهبة أو اإلميان واجلحوداملؤمنني واملنكرين يطلبون كلٍّ ح

حبيث  -متاماً كآبائهم امليامني  -ملعجزة ليظهر اهلل تعاىل فضلهم على العاملني افتجري 

 يبقى ال حتى : ال يسبقهم سابق كما أشار موالنا اإلمام املعظم اهلادي

 دني وال جاهل وال عالم وال شهيد وال صديق وال مرسل نبيّ الو مقرب ملك

 مريد شيطان وال عنيد جبار وال طالح فاجر وال صالح مؤمن وال فاضل الو

 وكبر خطركم وعظم أمركم جاللة عرَّفهم الإ شهيد ذلك بني فيما خلق وال
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 محلكم شأنكم ومتام نوركم وصدق مقاعدكم وثبات مقامكم وشرف
 .( ) ...ومنزلتكم عنده وكرامتكم عليه وخاصتكم لديه وقرب منزلتكم

 املوىل العبد الصاحل أهل كربالء اليوم كما يف األمس حبقوما أشرنا إليه يعتقد به 

  من محيته وغريته وشهامته وغوثه للملهوفني واحملتاجني املضطرين ويعتقدون

  بنجدته وانتقامه من كل منكر متكرٍب على اهلل تعاىل وأوليائه الطاهرين

إال  متحدٍّ للموىل أبي الفضلكإعتقادهم بنور الشمس، فكم من جاحد و

وانكب على منخره مبسخ أو تغيري خلقة أو هالك سريع، وما ذلك إال ألن أبا 

هو أبو الفضل والكرامة واملعجزة العلوية الفاطمية جاد املوىل عليها مبا  الفضل

بذلته من تفاٍن وإخالص للذات األحدية واحلضرة العلوية والعتبة احلسينية، ومثةَ 

 لها لنا الثقاة األجالء تكشف لنا غرية ومحية املوىل العبد الصاحلقصص نق

وتفانيه يف سبيل إمامتهم  على سادة الورى من أهل بيت العصمة والطهارة

وكّل من تفانى فيهم وألجلهم ال ... وواليتهم ما يؤكد ما قلنا ويّدعم ما أشرنا إليه

مقام اخللوص املطلق والعصمة شك أنه موفق عند اهلل تعاىل ولكنَّه ال يصل إىل 

 الكربى اليت ال يسبقها ذنب أو خطيئة، من هنا كانت امليِّزة ملوالنا العبد الصاحل

  حيث جعله اهلل تعاىل باباً من أبوابه وعتبةً من عتباته املقدسة وعيناً من عيونه

َ   :املطهرة ويداً من أياديه الباسطة ِ يۡؤتِيهِ َمن ي َشآء  َوٱَّللذ ذو ٱلَۡفۡضِل َذٰلَِك فَۡضل ٱَّللذ
ۡكََثَهۡم ََّل ِإَونذ َربذَك ََّلو فَۡضٍل لََعَ ٱنلذ   .سوَرة اجلمَعةِ ٤ٱۡلَعِظيِم 

َ
 اِس َوَلِٰكنذ أ
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 . لِ سوَرة انلذمۡ   ٧٣يَۡشكروَن 
وحنن يف ختام هذا الفصل املبارك ال يسعنا سوى أن نزّينه ببعض الكرامات 

وفاءاً منا هلذا العبد  سيدنا املعظَّم أبي الفضل العباسواملعاجز للولّي الكبري 

وإظهاراً حملبة اهلل تعاىل له مبا بذله من تضحيات جسام يف سبيله تعاىل  الصاحل

وإخالصاً له، فأصحر اهلل تعاىل الناَس بفضله الظاهر بصدور املعجزات حتت قبته 

وحنن نتأسى باهلل  ،اهلل تعاىل قّدسة املمسوسة بنورالشريفة وعند اإلستغاثة بذاته امل

 لفضائل املنيفة لسّيد الفضائل املوىل العبد الصاحلاتعاىل يف إظهار بعٍض من تلكم 

  كعبه ورفع شأنه على رؤوس العاملني بإظهار ( تبارك امسه) هللاالذي أعلى

اً من ملتواترات على يديه وحتت قبته الشريفة باعتباره سّيداً وليَّااملعجزات والكرامات 

لذين ألجلهم ذرأ اهلل تعاىل العاملني فيظهر على أيديهم اأكابر البيت العلوي 

يف نفوسهم فيحتذوا بهم يف أحكامهم وأخالقهم  ااملعجزات ليعرفوا مكانتهم فيعظمو

فيزداد الناس إمياناً على إميانهم بل ويؤمن باهلل تعاىل من كان  ،وسلوكهم وعقائدهم

يث إن معجزاته فاقت تصورنا وعجزت عنها قواميسنا لعدم وح ،له كافراً أو جاحداً

لكتب فاندثر ااستيعابها كامالً بسبب عدم وجود من حيصيها أو يدّونها يف حافظة 

وما غاب عنا أكثر مما  ...الكثري منها ولكنها بقيت حمفوظة يف القلوب والعقول

من  ها بأربٍعثمَّ نكمل وها حنن نتشرف بذكر بعضها فنقتصر على مخٍس ،حفظناه

 املطهرينلفاخرة اليت ال حيصيها إال اهلل تعاىل وأولياؤه امعاجزه الباهرة وكراماته 

، األوىل على ما جاء يف كتاب اخلمس املعاجز نقل يف واقتصرنا (العباس )

ملقرم أعلى اهلل مقامه لثقتنا به ثم أمتمناها مبعاجز اللعالمة السّيد اجلليل عبد الرزاق 

ذلك حتى ال نرمى برواية قصص املعجزات  ،ن بصحة أسانيدهاأخرى نطمئ

لباهرة أصبحت معروفة بني املؤمنني اوالكرامات من دون إسناد مع أن معاجزه وآياته 
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وإليكم تلك املعجزات  ...وغري املؤمنني كالنار على املنار وكالنور على جبل الطور

ا منها وحيرم من التشرف بعطرها، اخلمس وما تالها ننقلها لكم تيمناً لئال خيلو كتابن

فنذكرها بالقصد املذكور وبقصد تعريف القارئ مبا جاد به قطب السخاء على من الذ 

سة وإمسه املعظم أرواحنا له الفداء  وال يقتصر القارئ على ما واستجار برتبته املقدَّ

ته ال ذكرنا بل عليه اإلطالع على املزيد من خالل التنقيب يف كتب معاجزه وكراما

 .سّيما يف  املخطوطات اليت مل تطبع إىل حّد اآلن
 

 :األوىلاملعجزة 
الرحيم التسرتي املتوفى سنة ما حيّدث به الشيخ اجلليل العالّمة املتبّحر الشيخ عبد 

 :، قالأعلى اللّه مقامههـ، من تالمذة الشيخ األنصاري     

 أبا الفضل العّباس، ثّم قصدت زرت اإلمام الشهيد أبا عبد اللّه احلسني

 ،وبينا أنا يف احلرم األقدس إذ رأيت زائراً من األعراب ومعه غالم مشلول ،

وربطه بالشباك، وتوّسل به وتضّرع، وإذا الغالم قد نهض وليس به علّة، وهو 

 .شافاني العّباس، فاجتمع الناس عليه، وخّرقوا ثيابه للترّبك بها: يصيح

يغتنم : حنو الشباك وعاتبته عتاباً مقذعاً، وقلت فلّما أبصرت هذا بعيين تقّدمت

وأنا مع ما أمحله من العلم واملعرفة  ،املعيدي اجلاهل منك املنى وينكفأ مسروراً

فال أزورك بعد ! أرجع خائباً ال تقضي حاجيت؟ ،فيك، والتأّدب يف املثول أمامك

ي سبحانه ممّا وتنّبهت جلايف عتيب، فاستغفرت رب ،هذا أبداً، ثّم راجعتين نفسي

 .( عباس اليقني واهلداية) أسأت مع

وأخرج  ،وملّا عدت إىل النجف األشرف أتاني الشيخ املرتضى األنصاري

اشرِت داراً، وحّج البيت  ،هذا ما طلبته من أبي الفضل العّباس: صّرتني وقال

 .احلرام، وألجلهما كان توّسلي بأبي الفضل
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بنننننت مانننننن أبننننني الفاضنننننلل كامنننننا  ومانننننا عاجل
 

ننننننننن أسننننننننتااذلناا إذ عالمننننننننا   عاجبننننننننت مل
 

ننننننننننبلا المرتاضننننننننننى لاننننننننننم ياغننننننننننرب  ألّن شل
 

ننننننننننننب  ننننننننننننز أو مع جا  إذا أتننننننننننننى بمعجل
 

نننننننننننناعةبلكننننننننننننلِّ ياننننننننننننوم بانننننننننننن  ل بلكننننننننننننلِّ سا
 

نننننننننننننداً رلبااعانننننننننننننه  نننننننننننننن أتاننننننننننننناه قااصل  لامل
 

ينننننننننب بنانننننننننّين نننننننننيخل عاجل نننننننننن الشا  وهنننننننننوا مل
 

 لكننننننننن نننننننننورا اللّننننننننهل يارنننننننننو المننننننننؤملن 
 

 

 :الثانيةاملعجزة 
حّدثين السّيد األجل العالّمة اخلبري السّيد  :قال    ص( دةأسرار الشها) ما يف

بينا أنا يف مجع من  :أمحد ابن احلّجة املتتّبع السّيد نصر اللّه املدّرس احلائري قال

مسرعاً، واضعاً يده  ،اخلّدام يف صحن أبي الفضل، إذ رأينا رجالً خارجاً من احلرم

فأعلمنا بأّن العّباس  ،نتعّرف خربهعلى أصل خنصره والدم يسيل منها، فأوقفناه 

كأّنه قطع من  ،قطعها، فرجعنا إىل احلرم فإذا اخلنصر معلق بالشباك ومل يقطر منه دم

 .ميت، ومات الرجل من الغد، وذلك لصدور إهانة منه يف احلرم املقّدس
 

 :الثالثةاملعجزة 
يف حرم  عّما شاهده بنفسه لعالّمة البارع الشيخ حسن دخيلاما حّدثين به 

وذلك  ،الزيارة أّيام يف غري زرت اإلمام احلسني: ، قالاملوىل أبي الفضل

وبعد أن فرغت من  ،يف أواخر أّيام الدولة العثمانية يف العراق، يف فصل الصيف

قرب الزوال،  ،توّجهت إىل زيارة موالنا العّباس زيارة اإلمام احلسني

غري رجل من  ،أحداً، حلرارة اهلواء فلم أجد يف الصحن الشريف واحلرم املطّهر

كأّنه مراقب للحرم،  ،اخلدمة واقف عند الباب األّول، يقّدر عمره بالسّتني سنة

مفكَّراً يف  ،وبعد أن زرت صلّيت الظهر والعصر، ثّم جلست عند الرأس املقّدس

 .األبهة والعظمة اليت ناهلا قمر بين هاشم عن تلك التضحية الشريفة
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هذا إذ رأيت امرأة حمّجبة من القرن إىل القدم، عليها آثار اجلالّلة، وبينا أنا يف 

 راف األكراد، مجيل الصورة، فطافتوخلفها غالم يقّدر بالسّتة عشر سنة، بزي أش

 .بالقرب والولد تابع

ثّم دخل بعدهما رجل طويل القامة، أبيض اللون مشرباً حبمرة، ذو حلية، شعره 

يل البّزة، كردي اللباس والزي، فلم يأت مبا أشقر، خيالطه شعرات بيض، مج

تصنعه الشيعة من الزيارة أو السّنة من الفاحتة، فاستدبر القرب املطّهر، وأخذ ينظر إىل 

السيوف واخلناجر والدرق املعلقة يف احلضرة، غري مكرتث بعظمة صاحب احلرم 

غري أّني اعتقدت  ومل أعرف امللّة اليت ينتحلها، ،املنّيع، فتعّجبت منه أشّد العجب

 .أّنه من متعلّقي املرأة والولد

لتعّجب ممّا اوظهر لي من املرأة عند وصوهلا يف الطواف إىل جهة الرأس الشريف 

فما رأيت إالّ  ،عنه عليه الرجل من الغواية، ومن صرب موالنا أبي الفضل

به  ه وضرَبرفَع ْنومل أَر َم ،ذلك الرجل الطويل القامة قد ارتفع عن األرض

فال هو مبلتصق بالقرب وال  ،الشباك املطّهر، وأخذ ينبح ويدور حول القرب وهو يقفز

وأمحر وجهه محّرة  ،مببتعد عنه، كأّنه متكهرب به، وقد تشّنجت أصابع يديه

فكلّما يقفز  ،شديدة، ثّم صار أزرقاً، وكانت عنده ساعة علقها برقبته بزجنيل فّضة

 .إّنه أخرج يده من عباءته مل تسقط إىل األرض تضرب بالقرب حّتى تكّسرت، وحيث

 .نعم، سقط الطرف اآلخر إىل األرض، وبتلك القفزات ختّرقت

قبضت على  لكرامة من موالنا أبي الفضلاأّما املرأة فحينما شاهدت هذه 

أبو الفضل ) :وهي تتوّسل به بهذه اللهجة ،الولد، وأسندت ظهرها إىل اجلدار

 .( دخيلك أنا وولدي

 ،دري ما أصنع، والرجل قوّي البدندهشين هذا احلال، وبقيت واقفاً ال أفأ
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وليس يف احلرم أحد يقبض عليه، فدار حول القرب مّرتني، وهو ينبح ويقفز، فرأيت 

ذلك السّيد اخلادم الذي كان واقفاً عند الباب األّول دخل الروضة الشريفة، فشاهد 

فر من السادة اخلدام يف الروضة، فجاءا احلال، فرجع ومسعته ينادي رجالً امسه جع

اقبض على الطرف اآلخر من احلزام، وكان طول : معاً، فقال السّيد الكبري جلعفر

احلزام يبلغ ثالثة أذرع، فوقفا عند القرب حّتى إذا وصل إليهما وضعا احلزام يف عنقه 

: للمرأةوأداراه عليه، فوقف طيعاً لكّنه ينبح، فأخرجاه من حرم العّباس وقاال 

ومل يكن أحد يف الصحن  ،، فخرجوا مجيعاً وأنا معهم( مشهد احلسني) اتبعينا إىل

ألّن  ؛تبعنا الواحد واإلثنان من الناس( احلرمني) الشريف، فلّما صرنا يف السوق بني

 .الرجل كان على حالته من النبح واالضطراب، مكشوف الرأس، ثّم تكاثر الناس

 ،ه ونام، فهدأت حالت( علي األكرب) وربطوه بشباك( املشهد احلسيين) فأدخلوه

 :يقول وهو مرعوباً، ا به قد انتبهوقد عرق عرقاً شديداً، فما مضى إالّ ربع ساعة فإذ

وأّن أمري املؤمنني علي بن  ،أشهد أن ال إله إالّ اللّه وأشهد أّن حمّمداً عبده ورسوله

ثّم أخوه  ،من بعده ولده احلسن أبي طالب خليفة رسول اللّه بال فصل، وأّن اخلليفة

 .احلسني، ثّم علي بن احلسني، وعّد األئمة إىل احلّجة املهدي عّجل اللّه فرجه

اعرتف بهؤالء  :إّني رأيت رسول اللّه اآلن وهو يقول لي: فسئل عن ذلك قال

 .فأّنا أشهد بهم وأترّبأ من غريهم. وعّدهم علي، وإن مل تفعل يهلكك العّباس

بينا أنا يف حرم العّباس إذ رأيت رجالً طويل  :ا شاهده هناك فقالثّم سئل عّم

يا كلب إىل اآلن بعدك على الضالل، ثّم ضرب بي  :القامة قبض علّي وقال لي

 .القرب، ومل يزل يضربين بالعصا يف قفاي وأنا أفّر منه

إّنها شيعية من أهل بغداد، والرجل  :ثّم سألت املرأة عن قّصة الرجل فقالت

متدّين مبذهبه، ال يعمل الفسوق  ،ي من أهل السليمانية ساكن يف بغدادسّن
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واملعاصي، حيب اخلصال احلميدة، ويتنّزه عن الذميمة، وهو بندرجي تنت، وللمرأة 

لرية ) أخوان حرفتهما بيع التنت، ومعاملتهما مع الرجل، فبلغ دينه عليهما ماءتا

ه واملهاجرة من بغداد، فأحضراه يف ، فاستقّر رأيهما على بيع الدار من( عثمانية

، واطلعاه على رأيهما، وعّرفاه أّنه مل يكن دين عليهما لغريه، ( ظهراً) دارهما

فعندها أبدى من الشهامة شيئاً عجيباً، فأخرج األوراق وخّرقها، ثّم أحرقها 

 .وطمئنهما على اإلعانة مهما حيتاجان

 ارا املرأة على التزويج منه، فوجدا منهوأرادا جمازاته يف احلال، فذاك ،فطارا فرحاً

لوقوفها على هذا الفضل مع ما فيه من التمّسك بالّدين واجتناب  ،الرغبة فيه

فلّما ذكرا له ذلك زاد  ،الدنايا، وقد طلب منهما مراراً اختيار املرأة الصاحلة له

 .سروره، وانشرح صدره حبصول أمنيته، فعقدا له من املرأة وتزّوج منها

 ،ا حصلت عنده طلبت منه زيارة الكاظميني إذ مل تزرهما مّدة كونها بال زوجوملّ

مدعياً أّنه من اخلرافات، وملّا ظهر عليها احلمل سألته أن ينذر الزيارة إن  ،فلم جيبها

ال أِف بالنذر حّتى يبلغ : وملّا جاءت بالولد طالبته بالزيارة فقال ،رزق ولداً، ففعل

ملّا بلغ الولد السّنة اخلامسة عشر طلب منها اختيار الزوجة، و ،الولد، فأيست املرأة

فعندها وافقها على الزيارة مكرهاً، وطلبت من  ،فأبت ما دام مل يِف بالنذر

فلم تَر منهما ما يسّرها، بل أساءها  ،اجلوادين الكرامة الباهرة ليعتقد بإمامتهما

 .سخريته واستهزاؤه

وتوّسلت بهما، وذكرت  ،العسكريني ثّم ذهب الرجل باملرأة والولد إىل

 .قصة الرجل، فلم تشرق عليه أنوارهما، وزادت السخرية منه

وإذا مل تظهر منه  ،نقّدم زيارة العّباس: وملّا وصال كربالء قالت املرأة

 وال أباه أمري املؤمنني ،ه الشهيدالكرامة وهو أبو الفضل وباب احلوائج ال أزور أخا
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 ،وقّصت على أبي الفضل قّصة الرجل، وعّرفته حال ، وارجع إىل بغداد

 هالرجل وسخريته باألئمة الطاهرين، وأّنها ال تزور أخاه وال أباه إذا مل يتلطّف علي

 .باهلداية وينقذه من الغواية، فاجنح سؤهلا، وفاز الرجل بالسعادة

قد  ال عجب يف هذه املعجزة الباهرة كيف أن العبد الصاحل :تنبيه هام* 

يد اهلل تعاىل تنتقم من  ألنهإال ذاك الكردي إىل كلب ينبح، وما ذلك  مسخ

سوى ألنه جاد  أعدائه، وما هذا التعظيم والتفضيل اإلهلي هلذا الولّي الطاهر

 مبهجته خملصاً خالصاً يف ذوده عن الولّي األكرب واإلمام األعظم سّيد الشهداء

فأعطاه اهلل تعاىل  ..لعيال واألطفالوا وتفانيه يف اإليثار من أجل سيد الشهداء

الوالية والقدرة على التصرف التكويين مبا سنحت له نفسه الشريفة، وهذا النوع من 

التصرف التكويين ال يكون إال عند املطهرين من عباد اهلل املخلصني من األنبياء 

 . واألوصياء واألولياء املعصومني
 

 :الرابعةاملعجزة 
تأليف الزاكي التقي السّيد سعيد بن ( لناس يف فضايل العّباسإعالم ا) ما يف كتاب

 :الفاضل املهّذب اخلطيب السّيد إبراهيم البهبهاني قال

وبعد أن مضى أسبوع من أيام  ،هـ    جت يف أوائل ذي القعدة سنة تزّو

 ،الزواج أصابين زكام صاحبته محّى، وباشرني أطباء النجف فلم انتفع بذلك

 .( حمّمد زكي أباظة) ومن مجلة األطباء الطبيب املركزيواملرض يتزايد، 

 ،وبقيت إىل رجب" الكوفة " هـ خرجت إىل     ويف أول مجاد األول من سّنة 

ثّم  ،فلم تنقطع احلّمى، وقد استوىل الضعف على بدني حّتى مل أقدر على القيام

 ،يبرجعت إىل النجف وبقيت إىل ذي القعدة من هذه السّنة بال مراجعة طب

 .لعجزهم عن العالج
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ويف ذي احلّجة من هذه السّنة اجتمع الطبيب املركزي املذكور مع الدكتور حمّمد 

 عدم نفع كّل تقي جهان وطبيبني آخرين جاؤوا من بغداد وفحصوني، فاتفقوا على

 .دواء، وحكموا باملوت إىل شهر

 الكاظم هـ خرج والدي إىل قرية القاسم ابن اإلمام    ويف حمّرم من سنة 

 للقراءة يف املآمت اليت تقام لسّيد الشهداء، وكانت والدتي متّرضين، ودأبها ،

 .البكاء ليالً ونهاراً

أشبه  ،ويف الليلة السابعة من هذه السنة رأيت يف النوم رجالً مهيباً وسيماً مجيالً

ته فسألين عن والدي، فأخرب ،( السّيد مهدي الرشيت) الناس بالسّيد الطاهر الزكي

إذن َمن يقرأ يف عادتنا يوم اخلميس، وكانت الليلة ليلة  :خبروجه إىل القاسم، فقال

 .إذن أنت تقرأ: مخيس، ثّم قال

إّن ولدي السّيد سعيد مضى إىل كربالء يعقد جملساً  :وقال ّيثّم خرج وعاد إل

وفاًء لنذر عليه، فأمضي إىل كربالء واقرأ  ،لذكر مصيبة أبي الفضل العّباس

 .بة العّباس، وغاب عّنيمصّي

فأتاني  ،فانتبهت من النوم ونظرت إىل والدتي عند رأسي تبكي، ثّم منت ثانياً

إّن ولدي سعيد ذهب إىل كربالء وأنت تقرأ  :أمل أقل لك: السّيد املذكور وهو يقول

 .يف مأمت أبي الفضل، فأجبته إىل ذلك، فغاب عّني، فانتبهت

أمل أقل لك  :لّي السّيد املذكور وهو يقول بزجر وشدةويف املّرة الثالثة منت فعاد إ

 .فهبته يف هذه املّرة وانتبهت مرعوباً! امضي إىل كربالء، فما هذا التأخري؟

ففرحت وتفاءلت بأّن هذا السّيد هو أبو  ،وقصصت الرؤيا من أّوهلا على والدتي

مسع  من كّل ولكن العّباس، حرم إىل بي الذهاب على َعِزَمت الصباح وعند ،الفضل

وعدم االستطاعة على اجللوس  ،بهذا مل يوافقها، ملا يراه من الضعف البالغ حّده
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حّتى يف السيارة، وبقيت على هذا إىل اليوم الثاني عشر من احملرم، فأصّرت الوالدة 

 تابوت، يف يضعوني أن على األرحام بعض فأشار صورة، بكّل كربالء إىل السفر على

 .ذلك اليوم إىل القرب املقّدس، ومنت عند الضريح الطاهرففعلوا ذلك، ووصلت 

وبينا أنا يف حالة اإلغماء يف الليلة الثالثة عشر من احملّرم، إذ جاء ذلك السّيد 

ملاذا تأخّرت عن يوم السابع وقد بقي سعيد بانتظارك، وحيث مل : املذكور وقال لي

قم واقرأ، ثّم غاب عنِّي، ، ف  حتضر يوم السابع فهذا يوم دفن العّباس وهو يوم 

لثالثة ووضع يده على كتفي وعاد إلّي ثانياً وأمرني بالقراءة وغاب عنِّي، وعاد يف ا

إىل متى النوم؟ قم واذكر : ألّني كنت مضطجعاً على األمين، وهو يقول؛ األيسر

، فقمت وأنا مدهوش مذعور من هيّبته وأنواره، وسقطت لوجهي مغشياً (مصيبيت)

 .شاهد ذلك من كان حاضراً يف احلرم األطهر علىَّ، وقد

وانتبهت من غشوتي وأنا أتصّبب عرقاً، والصحة ظاهرة علىَّ، وكان ذلك يف 

 .هـ    الثالثة عشر من احملّرم سنة الساعة اخلامسة من الليلة 

فاجتمع علىَّ َمن يف احلرم الشريف، وأقبل َمن يف الصحن والسوق، وازدحم 

نّورة، وكثر التكبري والتهليل، وخرق الناس ثيابي، وجاءت الناس يف احلضرة امل

 .الشرطة فأخرجوني إىل البهو الذي هو أمام احلرم، فبقيت هناك إىل الصباح

وعند الفجر تطّهرت للصالة، وصلّيت يف احلرم بتمام الصحة والعافية، ثّم قرأت 

القزويين ، وابتدأت بقصيدة السّيد راضي بن السّيد صاحل مصيبة أبي الفضل

 :وهي

 أباننا الفاضننلل ياننا ماننن  أساننسَّ الفاضننل واإلبننا
 

 أابنننننا الفضنننننل إالّ أن تاكنننننونا لانننننه أبنننننا 
 

واألمر األعجب أّني ملّا خرجت من احلرم قصدت داراً لبعض أرحامنا 

بكربالء،وبعد أن قرأت مصيبة العّباس خلوت بزوجيت، وبربكات أبي الفضل 

 اللّه وحسناً وحمّمداً ّحي يرزق، كما رزقت عبد، وهو " اضلـف "محلت ولداً مّسيته 
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 .وفاطمة كنيتها أم البنني

عنننننننناللي ننننننننن عننننننننلاه إحننننننننداى الما ننننننننذهل مل  ها
 

نننننننوااهاا  نننننننذله فاقلنننننننس مانننننننا سل  وعالانننننننى ها
 

وكان خطيباً نائحاً له  ،وذكر أّن السّيد الطاهر الزاكي السّيد مهدي األعرجي

فبات  ،كربالء إىل خروجي كثرية، ورد النجف يوم مدائح ومراثي ألهل البيت

ويف تلك الليلة الثالثة عشر رأى يف املنام كأّنه ! وكيف يكون احلال؟ ،مفكّراً يف األمر

ودخل حرم العّباس، فرأى الناس جمتمعني علىَّ وأنا أقرأ مصيبة  ،يف كربالء

 :فارجتل يف املنام ،العّباس

نننننننننلِّ المبنننننننننّرا داؤه  لاقننننننننند كننننننننننتا بالسل
 

 مننرضل السننلل  فشننافاناي العبنناس مننن 
 

 ففضنننننننلت بنننننننينا النننننننناسل قاننننننندراً وإنَّمنننننننا
 

 لي الفضل إذ أّني عتيق أبي الفضلل  
 

فقصد دارنا وعّرفهم مبا رآه، ويف ذلك اليوم  ،وانتبه السّيد من النوم حيفظ البيتني

 .وضح هلم األمر

لكرامة مجاعة من األدباء الذين رأوا السّيد سعيد يف احلالني اوقد نظم هذه 

 .املرضالصحة و

 :فمنهم السّيد اخلطيب العالّم السّيد صاحل احللّي

ننننننننننننننننننننننننل اسننننننننننننننننننننننننتاجارناا  بنننننننننننننننننننننننأبلي الفاضل
 

نننننننننننننننننننننننننه منحننننننننننننننننننننننننه   فاحبااناننننننننننننننننننننننننا مل
 

 وطالبناننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا أن يننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننداولي
 

ننننننننننننننننننننننه   أالاننننننننننننننننننننننما القالّننننننننننننننننننننننبل وجرحا
 

ننننننننننننننننننننننننننننعيداً  ننننننننننننننننننننننننننننا اللّننننننننننننننننننننننننننننه سا  فاكسا
 

ننننننننننننننحه   بعنننننننننننننند سننننننننننننننقم ثاننننننننننننننوب صل
 

 بننننننننننننننننننننننننننننندل النننننننننننننننننننننننننننننرحمن مننننننننننننننننننننننننننننننه
 

 قرحنننننننننننننننننننننة القلنننننننننننننننننننننب بفرحنننننننننننننننننننننه 
 

 :الشيخ حمّمد علي اليعقوبي وقال اخلطيب الفاضل األستاذ

ننننننننننلل زالا عنّنننننننننني سننننننننننقامي  بننننننننننأبي الفاض 
 

 مننننننذ كاسنننننناني منننننننا الشننننننفاءل بننننننرودا 
 

بننننننننننننناني مننننننننننننننا السنننننننننننننعاد ل حتّنننننننننننننى  وحا
 

 دعننى سننعيداأصننرت فنني الناشننأتين  
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 :وقال العالّمة الشيخ علي اجلشي أيده اللّه

 سننننننننننعيد  سننننننننننعدتا وجننننننننننزتا الخطننننننننننر
 

ننننر   مننننن السننننلِّ فنننني مثننننلل لمننننحل الباص 
 

 تجنننننننننننننننأتا لمثنننننننننننننننوى بنننننننننننننننهل غننننننننننننننندا ا ال
 

 لَّ فنننننننرد القاننننننندرحنننننننأبنننننننو الفضنننننننلل  
 

 :وقال السّيد حسون السّيد راضي القزويين البغدادي

ننلل  ننفا مننن أبنني الفاض   سننعيد  لقنند  نننالا الشل
 

 ولننننواله كننننانا السننننقم يننننأذن بالقتننننلل  
 

ننننننننفا منننننننننه أنّننننننننه  وال غنننننننروا أن نننننننننال الشل
 

ننلل    أبننو الفضننلل أهننلا للمكننارلمل والفاض 
 

 :وله أيضاً

 داً نعيد بنننننننننالبرءل أضنننننننننحى سعينننننننننذا سننننننننن
 

نننننننننننرااً جدينننننننننننداً   بننننننننننناه اإللنننننننننننه عم   وحا
 

ننننلً   مننننن أبنننني الفضننننلل بالشننننفا نننننالا فاض 
 

 وامتناننننننننننناً ونننننننننننالا عاي شنننننننننناً رغيننننننننننداً  
 

 :ولألديب الكامل السّيد حمّمد بن العالّمة السّيد رضا اهلندي

 يل لاننم  أنننسا فضننلكا يننا أبننا الفضننلل الننذ
 

 هيهنننننات أن يحصنننننى ثنننننناه مفّصنننننل 
 

 كا ينننننوم الطنننننفِّ موقفنننننكا النننننذييكفيننننن
 

 قاننند  كنننان ألمنننناا منننا يكنننون وأفضننننل 
 

 بسننننننننبطهل  يّ ولقنننننننند  نصننننننننرتا بننننننننهل النبنننننننن
 

 وغننننندوتا فننننني دنينننننا الشنننننهاد ل أّوال 
 

 وأانننننننا الننننننذىل قنننننند  كننننننان دائنننننني مهللكنننننناً 
 

 وأجر تنننننننني لّمنننننننا اسنننننننتجرت منننننننؤمِّل 
 

ننننننننننفاء وعنننننننننندت  ألبسننننننننننتاني ثننننننننننوبا الشل
 

 حيّنناً فيننكا يننا سنناقي عطاشننى كننربل 
 

 :الفاضل الشيخ عبد علي الشيخ حسنيطيب الذاكر وللخ

 سنننننننعيد التجنننننننى منننننننن ضنننننننّرهل وسنننننننقاملهل 
 

 بقبنننر أبننني الفضنننلل المفنننّدى فعافننناه 
 

 لعمنننننننري تنننننننرى األقننننننندارا طنننننننوعا يميننننننننهل 
 

 كواللننننننننندلهل الكنننننننننّرار يمنننننننننناه يمنننننننننناه 
 

 فننننننننننننن ب وإبنننننننننننننراهيم قنننننننننننننّرت عيوننننننننننننننه
 

 ببننننرءل سننننعيدل الننننندبل يشننننكر مننننواله 
 

 هل سننننننننعيد سننننننننعيداً عننننننننش بظننننننننلِّ لوائلنننننننن
 

 بأسننننننننننعدل يننننننننننوم ال تننننننننننزال وأهننننننننننناه 
 

 بفضننننلل أبننننني الفضننننلل الفضنننننيلة حزتهنننننا
 

 ولنننواله لنننم تنجنننو منننن الضنننرِّ لنننواله 
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 :وللشيخ جعفر الطريفي

 عجنننننننننننزا الطبينننننننننننب لعّلتننننننننننني وقلنننننننننننني
 

 وعجننزت مننن سننقميل وطننولل زمنناني 
 

 هجنننننننننننرا الصنننننننننننديق زيننننننننننناراتي وكنننننننننننأنّني
 

 مننننننننا زرتننننننننه فنننننننني سننننننننقمهل فجفنننننننناني 
 

  فينننننننننننننةحتّنننننننننننننى إذا قنننننننننننننالوا فقلّنننننننننننننوا 
 

 هجننننننروا األواننننننني  يفننننننةا العنننننندوان 
 

نننننننننفا  فقصننننننننندت بابننننننننناً للحنننننننننوائ  والشل
 

نننننننننفاني  نننننننننفا فشا  العبّننننننننناس بابننننننننناً للشل
 

 لانننننننننننواله وارانننننننننننني التنننننننننننراب بحفرتننننننننننني
 

 نلعننننننننما الطبيننننننننب األوحنننننننند الربّنننننننناني 
 

 :وللشيخ كاظم السوداني

ننننننم  ألبنننننني الفضننننننلل األبننننننّي كرامننننننات  فكا
 

 لهنننننننننا تلينننننننننت عنننننننننند البريّنننننننننة آينننننننننات 
 

نن  مس فنني األفننق شننوهدتوشناراته كالشا
 

 لها منن نبناتل المجندل أومنت إشنارات 
 

 سننننعيد سننننعيداً عننننادا منهننننا إلننننى الشننننفا
 

ننّل إذ كننم بننه منناتوا   بننه انسننّل عنننه السل
 

نننننم  فضنننننل لنننننه ومناقنننننب  أبنننننو الفضنننننلل كا
 

 فينننننننا جاحدينننننننه مثنننننننل برهاننننننننه هننننننناتوا 
 

 هننو الشننبل شننبل مننن علننّي وفنني الننوغى
 

 لنننننننننه أثنننننننننر منننننننننن بأسنننننننننه وعلمنننننننننات 
 

 كننننوان مننننن بنننندر فضننننلهلقنننند شننننّعت األ
 

 (وفيهنننننننننننا مضنننننننننننيئات)بنننننننننننأنواره أرّ   
 

 :وللخطيب الشيخ حسن سبيت

 أال عنننننننش سنننننننعيداً ينننننننا سنننننننعيدا منّعمنننننننا
 

 السلِّ  فتكة من عوفيت إذ الدهرل  مدى 
 

 عتينننننننننننق حسنننننننننننين كنننننننننننان جنننننننننننّد  أّوال
 

 لنننذا صنننرتا ثانينننه عتينننقا أبننني الفضننننلل  
 

 :ديوللسّيد نوري ابن السّيد صاحل ابن السّيد عّباس البغدا

 بشننننننننننننننرى ألبننننننننننننننراهيم فنننننننننننننني نجلننننننننننننننهل 
 

 منننننننن منننننننرضل السنننننننلِّ غننننننندا سنننننننالما 
 

 أبننننننننننننننننرأه العبّنننننننننننننننناس مننننننننننننننننن فضننننننننننننننننللهل 
 

 وفضنننننننننننله بنننننننننننينا النننننننننننورى دائلمنننننننننننا 
 

 

 :اخلامسةاملعجزة 
لشيخ حسن ابن العالّمة الشيخ حمسن ابن احّدثين الشيخ العامل الثقة الثبت 

اج منيشد ، عن ح( اجلواهر) صاحب ،العالّمة الشيخ شريف آل الشيخ املقّدس
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ابن سلمان آل حاج عبودة، من أهل الفالحّية، وكان ثقة يف النقل، عارفاً بصرياً، 

 :شاهد الكرامة بنفسه، قال

مصاباً مبرض يف رجليه، وطال ( خميلف) كان رجل من عشرية الرباجعة يسّمى

ذلك حّتى يبستا وصارتا يف رفع األصبع، وبقي على هذا ثالث سنني، وشاهده 

، هل احملّمرة، وكان حيضر األسواق وجمالس عزاء اإلمام احلسنيالكثري من أ

 .ويستعني بالناس، وهو يزحف على إليتيه ويديه، وقد عجز عن املباشرة ويئس

 يقيم فيها عزاء احلسني( حسينية) وكان للشيخ خزعل بن جابر الكعيب يف احملّمرة

 ى النساء جيلسن يف وحيضر هناك خلق كثري، حّت ،يف العشرة األوىل من احملرم

اخلطيب ) والعادة املطردة يف تلك البالد ونواحيها أّن ،الطابق األعلى من احلسينية

 ،إذا وصل يف قراءته إىل الشهادة قام أهل اجمللس يلطمون بلهجات خمتلفة( النائح

لنساء يف اليوم السابع من احملرم كان املتعارف أن تذكر مصيبة أبي الفضل اوهكذا 

وجيلس حتت املنرب ألّن رجليه ) يأتي احلسينية( خميلف) وهذا الرجل أعين ،العّباس

وحينما وصل اخلطيب إىل ذكر املصيبة أخذت احلالة املعتادة من يف  ،( ممدودتان

وبينا هم على هذا احلال إذ يرون ذلك املصاب بالزمانة يف  ،اجمللس رجاالً ونساًء

 .( أنا خميلف قّيمين العّباس) :واقفاً معهم يلطم، وهلجته( خميلف) رجليه

لفضل تهافتوا عليه وخّرقوا ثيابه اوبعد أن تبّين الناس هذه الفضيلة من أبي 

فأمر الشيخ خزعل غلمانه أن  ،للترّبك بها، وازدمحوا عليه يقّبلون رأسه ويديه

وصار ذلك اليوم يف احملّمرة أعظم من  ،يرفعوه إىل إحدى الغرف ومينعوا الناس عنه

وأّما النساء  ،العاشر من احملّرم، وصار البكاء والعويل والصراخ من الرجالاليوم 

 .فمنهّن من تهلهل، وأخرى تصرخ، وغريها تلطم

 ،ّمرة، وكان حاضراً وقت احلديثوذكر لي مالّ عبد الكريم اخلطيب من أهل احمل
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ليوم أّن الشيخ خزعل يف كلِّ يوم يصنع طعاماً ألهل اجمللس يف الظهر، ويف ذلك ا

 .تأّخر الغداء إىل الساعة التاسعة من النهار لبكاء الناس وعويلهم

: ثّم إّنه سئل خميلف عّما رآه وشاهده؟ فقال: وقال العالّمة الشيخ حسن املذكور

بينا الناس يلطمون على العّباس أخذتين سنة وأنا حتت املنرب، فرأيت رجالً مجيالً 

يا خميلف ِلَم ال تلطم : لس وهو يقولطويل القامة، على فرس أبيض عال يف اجمل

 على العّباس مع الناس؟

 .يا أغاتي ال أقدر وأنا بهذا احلال: فقلت له

 !قم والطم على العّباس: فقال لي

 .يا موالي أنا ال أقدر على القيام: قلت له

 !قم والطم: فقال لي

 يا موالي أعطين يدك ألقوم؟: قلت له

 "!أنا ما عندي يدين : " فقال

 كيف أقوم؟: لت لهفق

الزم ركاب الفرس وقم، فقبضت على ركاب الفرس وأخرجين من حتت : قال

 .املنرب وغاب عّني، وأنا يف حالة الصحة، وعاش سنتني أو أكثر ومات

وحّدثين املهّذب الكامل مريزا عباس الكرماني أّنه تعّسرت عليه حاجة، فقصد 

له باب الرمحة وعاد باملسّرة بعد أبا الفضل واستجار بضرحيه، فما أسرع أن فتحت 

 :اليأس مّدة طويلة فأنشأ

 أبننننا الفضننننل إنّنننني جئتننننكا اليننننوما سننننائلً 
 

 لتيسير منا أرجنو فأننتا أ نو الشنبلل  
 

 فننننننل غننننننروا إن أسننننننعفتا مث لنننننني بائلسنننننناً 
 

 ألّنكا للحاجات تندعى أبنو الفضنلل  
 

م سيدنا العباس بن واملعاجز الباهرة للموىل املعظ هذا ما أردنا إثباته من الكرامات

، فإّن اإلتيان عليها كلِّها فضائله الزاخرة وهو قطرة من حبر ،أمري املؤمنني علّي
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جزيل الفضل، وأجرى ( حامي الشريعة) ألّن اللّه سبحانه منح؛ حيتاج إىل جملّد كبري

عليه من الفيض األقدس ما مل حيوه بشر غري األنبياء املقّربني واألئمة املعصومني، 

لذلك املوقف الباهر الذي مل يزل يرّن رجع صداه املؤمل يف مسامع القرون  جزاًء

وإقدام، وتضحية دون  واألجيال، مذكّراً مبا أبداه أبو الفضل من إباء ومشّم وكٍر

إنتهى كالم العالمة اجلليل املقرم رضوان اهلل تعاىل عليه، وها حنن  ....الّشرع القويم

    :وهي ما يلي مسعناها من الثقاة األجالء، سنتشرف بذكر أربع معاجز باهرة
 

 :السادسة ةاملعجز
حدثتين سيدتي أمي احلاجة أم حممد فاطمة بنت قاسم عالء الدين رمحهما اهلل 

م كان أخي األصغر مين وامسه حسن وهو مل يبلغ العام 383 تعاىل بأنه يف عام 

ن شفائه الطبيب الواحد قد أصابته محى شديدة بلغت به حّد املوت وقد عجز ع

ليس لك إال الدعاء فقد أشرف إبنك على املوت فال : قائالً لوالدتي رمحها اهلل تعاىل

ينفع معه عالج، فهرعت الوالدة إىل منزلنا الكائن يف ضاحية بريوت مولولة باكية 

حزينة مل تفرت عيناها عن البكاء، وقد صادف أن كان يف منزلنا أم والدتي جدتي 

املوالية ألهل بيت العصمة سكينة عطوي فصرخت بوجه الوالدة  الطاهرة التقية

من كان عنده العباس أبو الفضل ال جيزع فاذهيب  :زاجرة إياها عن البكاء قائلةً هلا

وهي مستديرة يف وسط طرق أربعة تشق  -لليل إىل دويرة املطار ابعد منتصف 

ث ال يراك ناظر واحسري عن رأسك حبي  -جلنوبية إىل جهات متعددة االضاحية 

بهذه العبارة على املفارق األربعة يف املستديرة املذكورة باللغة  لفضلاونادى أبا 

هيه أبو الفضل إبني حسن عم يموت، فإذا بد  تموتو فموتو ها ) :العامية اللبنانية
وهكذا كررت الوالدة الطيبة العبارة  .( الساعة وإذا بد  تحيه فحييه لي ها الساعة

أربع مرات على الطرق األربعة وهي خائفة مرعوبة بسبب ظلمة الليل ملذكورة ا
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وخوفها من اعتداء الظاملني الفاسقني عليها لو رأها واحد منهم، ثم رجعت إىل 

ولكنها مل  منزهلا ومن شدة خوفها نامت فوراً وقد شاهدت املوىل أبا الفضل

رضيع حسن يبكي على ترو لي ما شاهدته، ويف الصباح الباكر مسعت أخي الطفل ال

غري طبيعته عندما كان يف املرض باعتبارها كان شبه ميت ال يتحرك، فأرضعته ثم 

أرادت أن ترحيه من لباسه املتسخ فتفاجأت باحلناء تغطيان يديه إىل مرفقيه وهو 

بكامل قواه البدنية، فهرع املؤمنون من جرياننا يقبلون يديه باعتبارهما هبة العبد 

وأطلقوا على أخي  فضل واجلود العباس بن أمري املؤمنني علّيبي الأالصاحل 

 .الفضل والشكر وهلل احلمد وللموىل أبي الفضل لقب عتيق أبي الفضل
 

 :املعجزة السابعة
يف قم  مسعناها مباشرة من الشيخ العالمة عبد احلسني الواعظي اخلراساني

أيام دراستنا  ألشرف،املشرفة من على منرب حسينية العراقيني موكب النجف ا

كنت أحضر جمالس العزاء  احلوزوية يف قم املشرفة يف الثمانينات من القرن املنصرم،

يف حسينية أهالي النجف يف قم املشرفة، ويف إحدى ليالي العشر من حمرم احلرام 

وقد كان عاملاً ورعاً  - مسعت الشيخ العالمة عبد احلسني الواعظ اخلراساني

ملنرب معجزة للعبد اينقل للمؤمنني على  -ومن القراء املخلصني وخطيباً مفوهاً 

وهي قصة  ،قائالً أنه نقلها بواسطة واحدة من دون تعدد يف الوسائط الصاحل

وحنن نقص  لعباساالشاب الذي كاد ميوت لوال وساطة املوىل أبي الفضل 

 :وإليكم ما قاله  عليكم القصة بألفاظ تعكس عن املعنى الذي أفاده

إن شـاباً مـن أهــالي    :قـال العالمـة الشـيخ عبـد احلســني الـواعظي اخلراسـاني      

ملـوت ويـئس مـن شـفائه     امدينة كربالء املقدسة أصابه مرض عضال وقد أشرف علـى  

تنـاجي سـيدنا    فهرعت والدتـه إىل بـاب احلـوائج أبـي الفضـل العبـاس       ،األطباء
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أى هذا الشـاب يف املنـام   ليشفي إبنها الذي تركته يف البيت لوحده وقد ر العباس

ــه يف صــحراء ويف وســطها جيلــس رســول اهلل حممــد   ــو   كأن يف جانــب، واملــوىل أب

طالبـاً منـه    يف جانب آخر حماذي له، فهرع الشاب إىل ابـي الفضـل   الفضل

يبلغـك أبـو   : وقـل لـه   اذهب إىل رسـول اهلل : الشفاء فأجابه املوىل العباس

لشفاء، فهرع الشاب إىل رسول اهلل وأبلغـه مـا   ادعو لي با: الفضل السالم ويقول لك

بـأن مـوت هـذا الشـاب      فأجابه الرسول األكـرم  أوصاه به املوىل أبو الفضل

أمر حتم وقد بلغ الكتاب أجله، فلمَّا أبلغه مـا قالـه الشـاب أعـاد عليـه الطلـب األول       

 أبلـغ أبـا الفضـل كـذا    : ويف كل مرة يقـول الـنيب االكـرم    ،نفسه إىل ثالث مرات

 بنفسـه إىل رسـول اهلل حممـد    ويف املـرة الرابعـة قـام أبـو الفضـل العبـاس       ...وكذا

 فقام له النيّب األعظم        فـرد   ،وعانقـه وقّبلـه وقـال لـه نفـس الكـالم املتكـرر

ال أقدر يا رسول اهلل أن أرد هذا الشاب وها هي أمه  :قائالً له املوىل أبو الفضل

ــة لــــي   ــيمني قائلــ ــيئني عظــ ــيَّ بشــ ــم علــ أقسننننم عليننننك بحننننق صنننندر أ يننننك ) :تقســ
المنفنننو  إال منننا شنننفيت لننني  المرضنننوض وبشنننعر أ تنننك زيننننب الحسنننين
ادعـو لـه بالشـفاء فـدعا لـه بالشـفاء،        :فما كان من رسول اهلل إال أن قال له .( ولندي

لشاب من نومه وقد وجد نفسه معافى فهـرع إىل مقـام سـيدنا    اويف هذه احلال استيقظ 

ة بقفـص الضـريح املقـدس وهـي تبكـي وتنـاجي أبـا        فوجد أمه  متمسـك  العباس

 :وهـي  بالعبارة اليت مسعها الشاب من املوىل أبي الفضل العباس لفضلا

المرضننوض وبشننعر  لحسننيناأقسننم عليننك بحننق صنندر أ يننك : يننا أبننا الفضننل)
وهكذا كان من معـاجز سـيدنا    .( المنفو  إال ما شفيت لي ولدي أ تك زينب

للتني افاق األنبياء بكثرة ما جرى على يديه الشريفتني  السالم الذي أبي الفضل

ال عـني رأت وال  جاد بهما للموىل تعاىل فأفاض عليه اجلواد الكريم واإلله العظيم مبا 
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ــر   ــب بشـ ــى قلـ ــر علـ ــن   ،خطـ ــه مـ ــل اهلل يؤتيـ ــك فضـ ــة   ذلـ ــاده والعاقبـ ــن عبـ ــاء مـ          يشـ

 .للمتقني

خ أمحد واعظ اخلراساني لقد نقل لنا جناب العالمة الشي :مةمالحظة مه* 

بأن مثة إضافة مسعها  بن أخ الشيخ عبد احلسني اخلراسانيا حفظه املوىل وهو

قال للنيّب  إن املوىل أبا الفضل: وهي التالي من عمه الشيخ عبد احلسني

يا رسول ال أوليس ال تعالى قد سماني بباب الحوائ  والناس ) : األعظم
سلون بي إلى ال تعالى وإن لم أكن كذلك فليسلب علموا ذلك ويستشفعون ويتو 

ال عينك فأنت  ارجا أقرَّ ) :وقال له فتبسم النيّب األعظم .( هذا اإلسم مني
 . ( باب الحوائ  واشفا لمن شئت

 

  :املعجزة الثامنة
حدثنا الوالد : العالمة السّيد جواد الصايف حفظه املوىل ورعاه قال ونرويها عن

إبن السيد ( أخو فاطمة) ن السّيد حسن بن السّيد عباس بن السّيد عليالسّيد كاظم ب

م قبل وفاته بستة أشهر تقريباً أنه كان 378 وكنا صغاراً يف سنة  حسني الصايف

  يف كربالء املقدسة بزيارة مقام سيدنا أبي الفضل العباس بن علّي أمري املؤمنني

بيمينه لزوجته وإبنة عمه من أهالي  وأنه رأى قضية خصومة وإقامة ميني لرجٍل حنث

ربع وبعدها إلتقى فيها يف بستان هلما ألبصرة وأنه كان قد هجرها ملدة سنوات ا

عند اهلل تعاىل  لعباسافحاول مصاحلتها ومن ثم عقد هلا اليمني مبقام وكرامة 

 ،حصل من هذا اجلماع واللقاء ولٌد وأنه ال يرتكها وال يتربأ منها ومن ولده يف حال

لزوجية وتركها عند أهلها اوشاء اهلل تعاىل أن حتمل املرأة ولكنه مل يرجعها إىل بيت 

ولكنه  ،إىل بيته وه بإرجاعهامل وكربت بطنها عنفها أهلها وطالبفلما استبان احل

وبعد نزاٍع طويل قدموا إىل موالنا  ،رفض وأنكر وطعن بنسب الولد وأنه ليس له
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أنا أقول وهو يرّد ورائي ومن ) :فقالت املرأة ،ولدحللف اليمني ونفي ال العباس
فوافقوا على ما أظهرت، فقالت للزوج قل ( ثم إذا أتم يمينه اقتلوني إن كنت كاذبة

المرأ  كاذبة والولد ليس ولدي وهي تدَّعي ! يا أبا الفضل) :ألبي الفضل
ة فانقل بأنك كفيلها وإني عقدت لها رايتك فإن كنت أنا كاذبًا وكانت هي صادق

فحلف الرجل وبالساعة فوراً نقل الولد من بطنها إىل  .( الولد من بطنها إلى بطني

بطنه وصرخ الرجل صرخة عظيمة ومات، وملا نقل إىل املستشفى وجدوا الولد يف 

فكان الرجل هو السبب يف موت ولده  بطنه ميتاً فقد مات ولده مبعجزة العباس

 .إنتهى كالمه رفع مقامه. اهلل العباس بسبب ميينه الكاذبة وحتديه لولّي
 

  :املعجزة التاسعة
حدثتنا الوالدة : حدثنا أيضاً العالمة السّيد جواد الصايف حفظه املوىل ورعاه قال

العلوية أم عواد حفظها اهلل تعاىل أن رجالً من التجار الكويتيني ورد زائراً ملقام 

 باب العتبة وماسية فضايقوه يفيف حقيبة يد دبل فعرف اللصوص بأمواله العباس

 قصدتك أنا :العباس الفضل أبا يا) :املقدسة وسرقوها من يده فأخذ الرجل يصرخ

 .( اليوم بعد أزور  ال وإال فلوسي أريد حقيبتي أريد !حرمك؟ في وأسر  الكويت من

 ويف نفس اللحظة جاءت احلقيبة يف اهلواء طائرة وتعلقت فوق الثريا يف القّبة الشريفة

حلقيبة على الشباك للقفص الشريف انزلت  وبعد شكر الرجل لسيدنا العباس

 ل حممدالصلوات على حممد وآ االناس وعملوفأنزهلا اخلادم وسلمها لصاحبها وكبَّر 

 إنتهى كالمه رفع مقامه. ملنيواحلمد هلل رّب العا. 

ء؛ ولو تتبعنا حنن اكتفينا من معجزاته مبا تأكد لنا من الثقاة األجال :واخلالصة

ملئات من تلكم املعجزات والكرامات الباهرة اليت اشتهر بها املوىل أبو اأكثر لوجدنا 

وما ذكرناه واٍف يف التعريف بعظمة هذا الرجل الولّي الكبري  ،الفضل العباس
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حملبوب يف السماوات العلى ويف األرضني السفلى وال غرو يف ذلك بعد أن عرَّف اهلل ا

 حيٌّ أنا مَثَلي أجعلك أطعني عبدي  :ه مبا ورد يف احلديث القدسيتعاىل أولياء
 ناأ تفتقر، ال غنياً كأجعل أفتقر ال غنيٌّ أنا متوت، ال حيَّاً أجعلك أموت ال

 عبدي  :ويف نص آخر ما معناه ( ) يكون تشاء مهما أجعلك أشاء مهما

 ( ) فيكونللشيء كن فيكون وأنت تقول للشيء كن  أقول مثلي تكن أطعني
إن لله عباداً أطاعوه فيما أراد فأطاعهم فيما أرادوا،   :ويف نٍص ثالث قدسي

 .( ) يقولون للشيء كن فيكون
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 ام الفصل اخل
 

ن بالعصمة الذاتية والعلماء القائل
  املؤمنني بن أمري لصاحلللعبد ا
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هذا الفصل خصصناه جواباً على السؤال الثاني الذي وجهه إلينا اإلخوة األعزاء 

، املستفتني طالبني تعداد أمساء العلماء القائلني بالعصمة الذاتية للعبد الصاحل

وحنن وإن كنا ال نرغب بتعداد األمساء ألن احلقَّ ال يدور مدارها وال يثبت من 

لذا سنكتفي مبا أمكننا  ،نالدي هما ال حنّب ردَّ طلبهم خلصيصٍة فينخالهلا إال أن

لقائلني بالعصمة الذاتية للعبد اوإال فإن  على عجالة ألجل ضيق وقتنا احلصول عليه

الذاتية هم من  والقائلون بالعصمة ،تفوق العدد املرقوم مبئات املرات الصاحل

 لفضلايف عصمة سيدنا أبي  ني وال عربة باملخالف لناخرية األعالم املخلص

وإليكم ما عثرنا عليه رغم  ،حّق أن يتبع واهلل تعاىل حسبنا ونعم الوكيلفإن احلقَّ أ

لعثور على االشواغل الكثرية اليت منعتنا من سرب غور الكتب املخطوطة اليت ميكن 

كاٍف  لفصلاأمساء كثرٍي من األعالم القائلني بالعصمة الذاتية ولكن ما ذكرناه يف هذا 

 :ومن عثرنا عليهم هم اآلتيحبمد اهلل ملن ألقى السمع وهو شهيد، 

العالَّمة السّيد عبد الرزاق املقرَّم أعلى اهلل مقامه الشريف يف كتابه  :األول

ملوالنا  ذاتية غري الواجبةلافقد نافح بشدة إلثبات العصمة ( العباس) الشريف

للموىل املعظّم علّي  ذاتيةلابت العصمة وسيدنا العباس صلوات اهلل عليه كما أنه أث

املقرم  السيِّد وقد صّرح ...وهو الصحيح الذي عليه التحقيق الدقيق األكرب

لطاهرة وحّبه العميق للساللة الطاهرة املنبثقة من نور أمري ابعبارة له تنم عن ذاته 

لم  -نظرية العصمة  -وهذه النظرية في أبي الفضل  ": فيقول املؤمنني علّي
 " ..ينكرها عالم من علماء الشيعة نعرفه بالثقافة العلمية والتقدم باألفكار الناضجة

 .7  ص( العباس) راجع كتاب
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 تأرجح يف إختياره ملاهية العصمة يف سيدنا أبي الفضل العباس والسيِّد املقرم

  فتارةً يعتقد بأنها صغرى وأخرى يعتقد بأنها كربى مستشهداً ببعض كلمات

ناقالً عن ( العباس) من كتابه 7  م تقدموه كما يف قوله يف صفحة أعال

العالمة احلجة الشيخ حممد حسني األصفهاني يف تعداده لسمات املوىل أبي الفضل 

سمت به إلى أوج العظمة وأ ذت به إلى حظاير القدس وصعدت  " :العباس بأنها
يستلزم "  لعصمةامرتبة من  أعلى " أي أن معنى قوله " به إلى أعلى مرتبة من العصمة

ملنزلة  وثالثة يقول مبضاهاة منزلة املوىل ابي الفضل ،حتليه بالعصمة الكربى

( العباس) حسبما أشار إىل ذلك يف كتابه حلسنيااإلمام املعظم أبي عبد اهلل 

ولعلَّ الوجه يف  ،، واملساواة يف املنزلة تستلزم عادة التساوي يف العصمة2  صفحة 

من هنا  ،و خوفه ووحشته من اجملاهرة بالعصمة الكربى يف بداية األمرتردده ه

لعصمة الكربى بعد استشهاده بكالم العالمة األصفهاني يف صفحة اعلى  ثبت

ملذكور حيث أقر بالعصمة الكربى اليت تفوق عصمة األنبياء حيث امن كتابه  6  

كنها عصمة غري واجبة كما ول  " ..فل بد أن للعباس أعلى مرتبة من العصمة " :قال

وهي عصمة أكرب من عصمة سيدنا املوىل علي األكرب  ،أفاد يف الصفحة املذكورة

ولكننا نتوقف يف كون عصمته أكرب  ،وأمثاله كموالتنا الصّديقة الصغرى زينب

لقدر املتيقن هو القول ابل  من عصمة موالتنا زينب واملوىل علّي األكرب

 .باملساواة يف العصمة

 ة الواجبة باإلضافة إىل إعتقادنالذاتياحنن نتميَّز عنه بأننا نعتقد بالعصمة و
 

متاماً كاألنبياء العظام بل عصمته أكرب من  بالعصمة الكربى للعبد الصاحل

فإن عصمتهم  عصمتهم إال النيّب األعظم وأهل بيته الطيبني املنتجبني املطهرين

 وولّي، فعصمة العبد الصاحل مطلقة تفوق عصمة كّل نيبٍّ ووصّي ومالك
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كربى بالنسبة إىل غري النيب وآله ولكنها صغرى بالقياس إىل النيب وآله نظري عصمة 

ذشَ  نَۡرفَع َدَرَجٰت  ... : بعضهم البعضاألنبياء فهي كربى بالنسبة إىل  ن ن آء  َوفَۡوَق مذ
 النيب وآله، وألجل وهي صغرى بالقياس إىل. سوَرة يوسَف   ٧٦ ّكِ ذِي ِعۡلٍم َعلِيمٞ 

صنفنا هذا الكتاب املبارك، وإني ألرجو  العصمة الواجبة الذاتية للعبد الصاحل

وآله الطاهرين يف الدنيا  هلل تعاىل يف تصنيفه والقرب من النيبِّانيل القرب من 

للطف والرمحة والرضوان ألجل تشرفنا بإجالء اواآلخرة حبيث ال حيجبون عّنا 

د لولّي اهلمام املغوار سّيد الفضل واإلباء موالنا العباقام ذاك الغموض عن رفيع م

 !....الصاحل ذو اجلود واإليثار

فقد نقل   7ص( إتقان املقال) العالمة الشيخ حممد طه جنف يف كتابه :الثاني

هو أجّل من أن يذكر  " :فقال 8  ص ( العباس) عنه السّيد املقرم يف كتابه
لمعصومين عليه وعليهم أفضل ايذكر عند ذكر أهل بيته في المقام بل المناسب أن 

فتراه لم يقل عند ذكر رجاالت أهل  :التحية والسلم، ثم عّقب السيد المقرم بقوله
لعدول إال ألنه يرتأي أن يجعله ابيته األعا م بل أثبت المعصومين منهم وليس هذا 

 .8  ص( العباس) راجع كتاب " في صفهم ويعده منهم

العالمة املريزا حممد علي األوردبادي يف قصيدته اليت جعل فيها املوىل  :الثالث

 .مأبي الفضل صنو أهل الكساء حسب نقل السيد املقرَّ

ة حممد حسني األصفهاني أعلى مقامه الشريف يف كتابه العالمة احلجَّ :الرابع

 ننقل( القدسيةاألنوار ) ةهل بيت العصمة والطهارلشريف ديوان شعر يف أا
 

 :بعض أبياته الطاهرة بتقديم وتأخري منا وهي اآلتي

 غرتننننننننننننننننه الغننننننننننننننننراء فنننننننننننننننني الظهننننننننننننننننور
 

 تكنننننننننناد أن تغلننننننننننب نننننننننننور الطننننننننننور 
 

 بنننننننننل فننننننننني سنننننننننماء عنننننننننالم األسننننننننننماء
 

 كنننننننننالقمر البنننننننننناز  فنننننننننني السننننننننننماء 
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 بنننننننننل عنننننننننالم التكنننننننننوين منننننننننن شنننننننننعاعه
 

 جننننننننننّل جننننننننننلل ال فنننننننننني إبداعننننننننننه 
 

 سننننننننننننر أبيننننننننننننه وهننننننننننننو سننننننننننننر البنننننننننننناري
 

 مليننننننننننك عننننننننننر  عننننننننننالم األسننننننننننرار 
 

 ين ال وهنننننننننننننننو نورهننننننننننننننناأبنننننننننننننننوه عننننننننننننننن
 

 بنننننننننننه الهداينننننننننننة اسنننننننننننتناء طورهنننننننننننا 
 

 لننننننننننننننننيس ينننننننننننننننند ال سننننننننننننننننوى أبيننننننننننننننننه
 

 وقنننننننننننننننننندر  ال تجلننننننننننننننننننت فيننننننننننننننننننه 
 

 فهننننننننننننننو ينننننننننننننند ال وهننننننننننننننذا سنننننننننننننناعده
 

 تغنيننننننننننك عننننننننننن إثباتننننننننننه مشنننننننننناهده 
 

 فننننننننننننننننننل سننننننننننننننننننوى أبيننننننننننننننننننه ل ينننننننننننننننننند
 

 وال سنننننننننننننننننننواه ألبينننننننننننننننننننه عضننننننننننننننننننند 
 

 لننننننننننه الينننننننننند البيضنننننننننناء فنننننننننني الكفنننننننننناا
 

 وكينننننننننننننف وهنننننننننننننو مالنننننننننننننك األرواا 
 

 يمثنننننننننننننننننل الكنننننننننننننننننرار فننننننننننننننننني كراتنننننننننننننننننه
 

 بنننل فننني المعننناني الغنننر منننن صنننفاته 
 

 صننننننننننننننولته عننننننننننننننند النننننننننننننننزال صننننننننننننننولته
 

 لننننننوال الغلننننننو قلننننننت جلننننننت قدرتننننننه 
 

 هننننننننننننننو المحننننننننننننننيم فنننننننننننننني تجوالتننننننننننننننه
 

 ونقطننننننننننننة المركننننننننننننز فنننننننننننني إثباتننننننننننننه 
 

 بكنننننننننننناه صنننننننننننننوه الزكنننننننننننني المجتبننننننننننننى
 

 وكيننننننننننننف ال ونننننننننننننور عينننننننننننننه  بننننننننننننا 
 

 دافننننننننننا عننننننننننن سننننننننننبم نبنننننننننني الرحمننننننننننة
 

 بهمننننننننننة مننننننننننا فوقهننننننننننا مننننننننننن همننننننننننة 
 

 بهمننننننننننة مننننننننننن فننننننننننو  هامننننننننننة الفلننننننننننك
 

 وال ينالهنننننننننننننننننا نبننننننننننننننننني أو ملنننننننننننننننننك 
 

 كنننننننننننننننننر علنننننننننننننننننيهم كنننننننننننننننننر  الكنننننننننننننننننرار
 

 أوردهننننننننننننم بالسنننننننننننننيف ورد الننننننننننننننار 
 

 العبادات أكسري) اجلليل كتابه يف الدربندي اجلليل العالمة من يظهر :اخلامس

 وعلياً العباس الفضل أبا املوىل أن إىل امليل) عشر احلادي اجمللس  ج( الشهادة أسرار يف

 ذر وأبي سلمان يف حاصل هو كما - تنزيالً ال حقيقة البيت أهل من األكرب

عصمة  من أكرب عصمتهما وأن - األطهار األئمة أصحاب خواص من وغريهما

عليهما قبل والدتهما وقد فازوا بدرجات عظيمة  ااألنبياء بداللة أن األنبياء بكو

ه وها حنن ننقل عبارت ،ومثوبات جليلة بالبكاء عليه وعلى املوىل عليٍّ األكرب

بعة لألمانة العلمية، فقال رضوان اهلل تعاىل عليه يف اجلزء الثاني من كتابه املذكور ط

إن فوز األنبياء والمرسلين بدرجات ) :اجمللس احلادي عشر 726املنامة البحرين ص
عظيمة ومثوبات جليلة بالبكاء على العباس وعلّي األكبر من الدرجات التي لم 
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عليهم من أمور النبو  والرسالة مما ال ينكره  إال قليل يدركوها بتبليغ ما كان يلزم 
التتبا أو  الي القلب عن نور الفهم وضياء اإلدرا ، فبعد ذلك أصر  عنان القلم 

ألفضلية والمفضولية في المقام، اعن هذا المضمار وال أر ص القلم في إجراء لفظ 
 .( ..ال يسو  لي الخوض في غوامض أسراره وحكم غوامضه: بل أقول
إن أردت مثال تفضيل غير األنبياء ) :عبارة يف غاية الوضوح وهي قوله وله

ألئمة المعصومين وهكذا الصّديقة المعصومة افانظر إلى تفضيلنا  على األنبياء
 .( ...وقاطبة المرسلين عدا نبينا على كل األنبياء

 :خامتة املصنف

وحنن قد أثبتنا لكم  ،هذا ما عثرنا عليه بشكٍل سريع ومن يبحث وينقب جيد

لناشئ من قصور اإلحاطة عند ادفعاً للتصور  الكربى يف هذه الرسالة الذاتية العصمة

وظناً منهم بأن األفضلية دائماً  ،العبد الصاحلبعض األعالم خبصائص هذا 

نرجو  ،تكون لألنبياء مع وجود أولياء معصومني فازوا بالسبق والقربة إىل اهلل تعاىل

الكتاب قد أزال الغموض عن حقيقة عصمة املوىل أبي الفضل  انيفنا هلذأن يكون تص

يدققوا يف مل  ذاك الغموض الذي رسخ يف أذهان علماء وفقهاء ،العباس

 يف العصمة الذاتية للعبد الصاحل حقّه التأمل والتدبر ملسألة ومل يعطوااحقيقة 

عبد الصاحل صلوات اهلل األخبار احلاكية عن عظمة ال تلك أغوار يف اكما مل يلجو

وإني ألرجو أن يكون ما تشرفنا به ينال رضا النيّب وآله ال سيَّما سّيدة النساء  ،عليه

ول املهنئني لنا أملعظمة الزهراء البتول روحي فداها اليت نقطع بأنها ستكون اموالتنا 

 يف يوم ال أرجو فيه إال الكون معهم والركون إىل حصنهم والتمسك بعروتهم وال

ن سعى إىل إخراج هذا السفر اجلليل أعتقد بأنهم سوف مينعون رفدهم عين وعمَّ

ي ألبتهل إلي ربي إنو ،املنسوب إىل احلبيب املوىل العباس بن أمري املؤمنني

خراج الذين كانت هلم اليد الطوىل يف إ اإلخوة األحباء مسه يف أن مينَّ علىأتبارك 
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من حيث عرضهم علينا  بد الصاحلهذه الرسالة الطاهرة يف حق عصمة الع

الطوىل اليد  السؤال عن عصمته فكان اجلواب رسالة خاصة يف العصمة، كما أن هلم

اهم اهلل تعاىل ومجيع البقية من أحبائنا فجز ...يف ختريج أحاديثه من مصادرها

مجعنا اهلل وإياهم يف مستقر  ،والفقه السليم الفاعلني يف نشر العقيدة الصحيحة

عليه  ،واهلل تعاىل من وراء القصد وهوحسيب ...ويف جوار النيّب وآله الطيبنيرمحته 

احلمد هلل رب العاملني وسالم على سادة املرسلني  توكلت وإليه أنيب،وآخر دعوانا أْن

، اللهم عجل فرج ولّيك القائم املنتظر حممد وأهل بيته الطيبني الطاهرين

والسالم على من  ..ه مبحمد وآله املطهرينواجعلنا من خدامه وأعونه ومقوية سلطان

                                                              .تبع اهلدىأ
 إىل احلجة القائم الفقري                                                                                                     

 حمّمد مجيل مّحود العاملي عبده                                                                                    
 هـ4144صفر  4يوم الثالثاء بتاريخ فجر  بريوت
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 الصفحة ................................................................ العنوان

وفيها سؤاالن مهمان عن عصمة العبد الصاحل العباس بن  ..مقدمة التحقيق

   ............................................................ أمري املؤمنني علّي

 8 متهيد يف األسباب الداعية إىل تصنيف رسالة يف العصمة الكربى للعبد الصاحل

 3 ........................................................... :جواب السؤال األول

يف  مقّدمة املصّنف فقيه عصره آية اهلل احملقق الشيخ حمّمد مجيل محّود

 2  ..........................................التفرقة بني العصمة الصغرى والكربى 

    ......................................معنى العصمة الصغرى عند الفريق اآلخر 

 الفصل األول
    .................................................. أدلّة العصمة الصغرى وتفنيدها

ال يستحيل صدور املعصية من صاحب العصمة  (:الّدليل األول العقلي)

    .......................................................................... الصغرى

    ............. وجود تناقض يف الدليل األول :اإليراد األول على الدليل األول

    .................................................................. :توضيح اإليراد

التفرقة بني العصمة الصغرى والكربى  :اإليراد الثاني على الدليل األول

 8  ............................................................ يثبتها ليس عليها دليل

 6  ..................................................................: حاصل الدليل

هي عصمة اكتسابية  إّن عصمة موالتنا زينب والعبد الصاحل (:إْن قيل)

 3  .......................................... ملوالتمايز إمنا يقع على املصداق األك

 3  ............................................................................ (:قلنا)
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 7  .......................................................................اإليراد عليه 

  ......  3باسيف ماهية العصمة عند سيدنا الع نظرية العالّمة السيد املقرَّم
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    ..........................................................لواجبة اتعريفنا للعصمة 
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  ........................................  8حملصَّلة لدينا يف عصمة العبد الصاحلا

 8  ......................................................................شكال وحّل إ

 لفصل الثانيا

    ........ لكربى للعبد الصاحل العباس بن أمري املؤمنني علّياإثبات العصمة 
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 لإلمام املعظَّم احلسني بن علّي مساواة العبد الصاحل :(الوجه األول)
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العبد الصاحل  على َمن قتل لْعن إماِمنا املعظَّم الصادق :(الفقرة الثالثة)
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 6  .......................جئتك يا ابن أمري املؤمنني وافًدا إليكم  :(الفقرة الرابعة)

 3  ...................................................................شكال عويص إ

 3  .....................................................................إلشكال احّل 

  8 ............................السالم عليك أيها العبد الصاحل  :(الفقرة اخلامسة)

لعمه أبي الفضل  شهادة موالنا وإمام املعظَّم الصادق (:الفقرة السادسة)

  8 ........................عاني والصفات والدرجات العلّية بأمسى امل العباس

وأّنه  بأّنه العبد الصاحل شهادة إمامنا املعظَّم الصادق (:الفقرة السابعة)

  8 ........................................مؤمن به وبرجعته وأّن َمن قتله كافٌر  

 بانتهاك حرمة اإلسالم  صادقشهادة موالنا وإمامنا ال (:الوجه الثاني)
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   ........................... 8بقتل العبد الصاحل العباس بن علّي بن أبي طالب

  .............................. 87غبطة الشهداء للعبد الصاحل (:الوجه الثالث)

 86 .......................................................األنبياء شهداء على الناس 

يف  ملوالنا اإلمام احلسني مشاطرة سيدنا العباس (:الوجه الرابع)
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 لفصل الثالثا
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يوم سقط على أرض  من أخيه العبد الصاحل موقف اإلمام احلسني

 63 ............................................................................كربالء 
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  8  .............................يف تسليم الصالة " العباد الصاحلني"تنبيه مهم حول 

  8  ............................" العابد"املعروف بـ يف أّنه (:اللقب الرابع عشر)

  8  .....................................................احلرية والتحرر : مسة العابد

  8  ..............................................................بني الرهبانية واملادية 

 88  ..................................................................العابد هو املطيع 

 88  ..........................................................ي ووسام العبودية حالو

 86  .........................." الطيار"املعروف بـ يف أنه (:اللقب اخلامس عشر)

 86  ......................................................................الطيار األول 

 83  .....................................................................ِمن أنباء مؤتة 

 83  ......................................................................يف دار جعفر 

  7  ......................................................................الطيار الثاني 

   ...................................................  7الفرات يف تصرف العباس

  7  ..................من شرب املاء  تنبيه مهم حول امتناع سيدنا العبد الصاحل

  7  .........................................................ِمن أساليب العدّو اجلبان 

   ...............................................  7األعداء ميثلون باملوىل العباس

  7  .................................السهم عينه الشريفة  ةوإصاب سيدنا العباس

  .................................  78بعد مقتل سيدنا العباس اإلمام احلسني

  ...............................................  77العباس وجعفر: بني الطيارين

 73  ...............................................................من قساوة بين أمية 

  .....................................  62تنبيه آخر مهم حول طول العبد الصاحل

 62  .......................................................................مع بين أسد 

  6  .............................................................طوبى ألرض كربالء 

   .....................................................  6عند جسد سيدنا العباس

   ........................................  6ال يلي أمره إالّ املعصوم املعصوم

  6 حول دعواه بالعصمة  تنبيه هام جّداً اعرتاًضا على العالمة الكلباسي
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 ................ العبد الصاحل العباس بن علي أمري املؤمنني ىلتسابية للمواالك

   .........................................  6خالصة الرد على العالّمة الكلباسي

  6  ...........................املعروف بالشهيد  يف أّنه (:عشراللقب السادس )

 68  ............................................................السماء ووسام الشهيد 

 66  ...............................................الشهيد املظلوم  موالنا العباس

  .......................................  63ة الكلباسيمالحظة مهمة على العالّم

 63  ......................................................الفارس إذا سقط عن فرسه 

 32  .......................................................مقام الشهيد وأجر الشهادة 

  3  ......................................لصدِّيق ا يف أّنه (:اللقب السابع عشر)

   .......................................  3مالحظة مهمة على العالّمة الكلباسي

 38  ..................................هو الصدِّيق لغةً واصطالحاً  سيدنا العباس

 36  ....................................................................مالحظة مهمة 

 36  .................................................." الصدِّيق"احلائزون على وسام 

 33  ....................................................................مالحظة مهمة 

 33  ........................................الفادي  يف أّنه (:اللقب الثامن عشر)

 33  .....................................................................الفداء العظيم 

   ..................................................  2يشبه أباه سيدنا العباس

  2  ..........................................................الفادي بزعم املسيحيني 

  2  .............................................................الفادي لدى املسلمني 

  2  ...............................................................املقارنة بني الفاديني 

  2  .........................................املؤثر  يف أّنه (:اللقب التاسع عشر)

 28  .........................................................بني األنانية وحب النفس 

 27  .........................................األنانيون وخطرهم على الدِّين واجملتمع 

 26  .......................................................اإليثار يف القرآن واحلديث 

     ............................................................سّيد املؤِثرين وإمامهم 
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     .................................... مناذج من إيثار املوىل أبي الفضل العباس

     ...................................................................من قمم اإليثار 

     ........................................يؤِثر إمامه على ولديه  موالنا العباس

 8   ....................................................................مالحظة مهمة 

 7   ......................................يؤثر إمامه على إخوانه  موالنا العباس

 6   ......................................واإليثار األخري  سيدنا العباس بن علّي

 3   ..........................................املواسي  يف أّنه(: اللقب العشرون)

 2   .....................................................................وسام املواساة 

     .....................................................الوصية باملواساة والوفاء بها 

     .................. ملوالتنا الصّديقة الصغرى زينب مواساة العبد الصاحل

     ............................................... يواسي الرسول أبو ذر

 8   ............................................................املواساة سيد األعمال 

     .......................احلامي واحملامي  يف أّنه (:اللقب احلادي والعشرون)

     ..............................................على باب الوليد  سيدنا العباس

     .........................................ليلة عاشوراء  موقف سيدنا العباس

     ......................................... يوم عاشوراء وبطولة سيدنا العباس

     ........................................واللقاء بني املعسكرين  سيدنا العباس

  ...................................   8الراية يف محاية املوىل أبي الفضل العباس

 6   .......................................لكربالء  إعداد سيدنا العباس بن علّي

 3   .............................ظهر الوالية  يف أّنه (:اللقب الثاني والعشرون)

 2   ..................................................ظهر النبوة  لبسيدنا أبو طا

     ....................................ظهر النبوة والرسالة  اإلمام أمري املؤمنني

     ........................................ يواصل خطى أبيه سيدنا العباس

  ...............................   8ي أخاها العباستلتق سيدتنا احلوراء زينب

 7   ....................................................................مالحظة مهمة 
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 7   .......................................يعلن مظاهرته  سيدنا العباس بن علّي

  ......................................................   3مع حبيب بن مظاهر

     ........................قائد اجليش  يف أّنه  (:اللقب الثالث والعشرون)

     .......................................وقيادة اجليش والقافلة  سيدنا العباس

     .............................................................من آثار حسن القيادة 

 8   ...............................املستجار  يف أنه (:والعشرون اللقب الرابع)

 7   .................................................الركن الوثيق  سيدنا العباس

 7   .........................................................العطشان الذي جاء باملاء 

 6   ........................ووسام املستجار  موالنا أبو الفضل العباس بن علّي

 3   .................................................................... مالحظة مهمة

 3   ................................هل استجار النيب مبطعم بن عدّي؟  :إْن قيل لنا

 3   .............................................................................. :قلنا

 3   ......................................................الرسول ومسألة االستجارة 

 82  .........................................................اجملري لكّل َمن استجار به 

  8  .........................................................الواقي  سيدنا العباس

   .................................  8الواقي وسام العبد الصاحل العباس بن علّي

  8  ...........................................................................الساعي 

 88  ...............................................................أجر الساعي وثوابه 

 86  .........................................................................املستعجل 

 86  ............................................................................املصفي 

  ........  72سفري أخيه اإلمام احلسني يف أّنه(: والعشرون اللقب اخلامس)

 72  ..........صاحب العصمة الصغرى  يف أنه(: والعشرون اللقب الّسادس)

  7  ......................................................العصمة الكربى وأصحابها 

  7  ......................هزالة التفرقة بني العصمة الذاتية واالكتسابية : تنبيه مهم

  7  ......................................................................زبدة املخص 



 ........................البحث يف العصمة الكربى لولّي اهلل العباس بن أمري املؤمنني.........................  

 341 

 77  ........................................................العصمة الصغرى وأربابها 

  ................................  76مة حول كالم العالّمة الكلباسيمالحظة مه

 73  .....................................ووسام العصمة  موالنا العباس بن علّي

  ....................................  62قصيدة العالّمة الشيخ حمّمد رضا األزري

 لفصل الرابعا

   ..........  6امات لولّي اهلل تعاىل العباس بن أمري املؤمنني علّياملعاجز والكر

استدالل اإلمامية واألشاعرة على صحة حصول املعجزة على أيدي األولياء 

  .....................................................................  68املعصومني

 67  .....................: يدي األولياءاستداللنا على صحة صدور املعاجز على أ

 67  ............لعصمتهم  صدور املعجزة على أيدي األولياء (:الوجه األول)

 67  ...............صدور املعجزات على أيديهم إلعالء كلمتهم  (:الوجه الثاني)

اء وحدة املناط باقرتان املعجزة بالتحدي الشاملة لألنبي (:الوجه الثالث)

  ......................................................................  66واألولياء

  .....................  66إشكال حول صحة صدور املعجزة على أيدي األولياء

 66  ..........................................................: حّل اإلشكال بوجهني

 66  بسبب طاعتها هلل تعاىل قيام املعجزة على يد السيدة مريم (:ولالوجه األ)

  3  .............بسبب عصمتها  صدور املعجزة على يد مريم (:الوجه الثاني)

 استدالل املعتزلة على عدم جواز حصول املعجزة على أيدي غري األنبياء

  3  ..................................................................: بوجوه متعددة

لو جاز ظهور املعجزة على أيدي غري األنبياء جلاز ظهورها  (:الوجه األول)

  3  .....................................................على أيدي الكثري من الناس 

   ........................................................  3جواب العالّمة احللّي

   ...........................................  3إيرادنا على جواب العالمة احللّي

  3 ظهور املعجزة على أيدي غري األنبياء يستلزم نفور الناس  (:الوجه الثاني)
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 ..............................................................................عنهم 

  3  .........................................................اإليراد على الوجه الثاني 

  3  .....................................................................اجلواب األول 

  3  .....................................................................اجلواب الثاني 

املعجزة تدّل على اإلبانة والتخصيص، فصدورها من غري  (:الوجه الثالث)

  3  ........................................خيِرج األنبياَء من التخصيص  األنبياء

  3  ........................................................اإليراد على الوجه الثالث 

  3  ................................................................... :لاجلواب األو

  3  ................................................................... :اجلواب الثاني

ظهور املعجزات على أيدي غري األنبياء ال ينفي اختصاصها  :(الوجه الرابع)

  3  .............................................................................بالنبوة 

 38  .........................................................لرابع ااإليراد على الوجه 

لو جاز ظهور املعجزة على يد الصادق جلاز إظهارها على  :(الوجه اخلامس)

 38  ............................................يد كّل صادق لتصديقه بكّل ما يقول 

 38  ......................................................لوجه اخلامس ااإليراد على 

 بشأن املعاجز اليت جتري عند ضرحيَي موالتنا زينب :مالحظة مهمة

 38  ...مهمنييندرج حتت خانة املعاجز بأمرين  والعبد الصاحل العباس بن علّي

 37  ................................................................... :(األمر األول)

 37  ................................................................... :(األمر الثاني)

 36  ................................................................... :ملعجزةاأقسام 

 36  .......................................................ملعجزة املطلقة ا -           

 36  ....................................................ملعجزة التفضيلية ا -           

 33  ...................................................ملعجزة االقرتاحية ا -           

 33  ...................................................ملعجزة االقتحامية ا -           
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وتزيينه ببعض املعاجز اليت حصلت عند ضريح موالنا : ختام الفضل الرابع

  .........................  22املعظَّم العباس بن أمري املؤمنني علّي بن أبي طالب

  2  ................................................................(: املعجزة األوىل)

  2  ................................................................(: املعجزة الثانية)

  2  ................................................................(: املعجزة الثالثة)

 27  ..........................................................................تنبيه مهم 

 27  ................................................................(: املعجزة الرابعة)

     ..............................................................(: املعجزة اخلامسة)

     .............................................................(: املعجزة السادسة)

 8   ...............................................................(: املعجزة السابعة)

 6   ....................................................................مالحظة مهّمة 

 6   ................................................................(: املعجزة الثامنة)

 3   ...............................................................(: املعجزة التاسعة)

 لفصل اخلام ا

     علّي املؤمنني أمري بن العباس الصاحل للعبد الذاتية بالعصمة القائلون العلماء

     ........................ العالّمة احلجة السيد عبد الرّزاق املقرَّم -           

     ........................... العالّمة احلجة الشيخ حمّمد طه جنف -           

     ................... زا حمّمد علي األوردباديالعالّمة احلجة املري -           

     ........................ العالّمة احلجة حمّمد حسني األصفهاني -           

  ........................................   8العالّمة احلجة الدربندي -           

مصنِّف ) يل محّود العاملياحلجة الشيخ حمّمد مج آية اهلل -8          

 7   ............................................................ (هذا الكتاب

 3   ................................................................حمتويات الكتاب 
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