خاتِ َم ُة اخلواتِم

حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم
العبَّاس بن أمري املؤمنني عليّ 

تصنيف
مساحة املرجع الديين آية اهلل احلُجَّة احملقق الفقيه

الشيخ حممد مجيل محُّود العاملي
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A
الطبعة األوىل
1440هـ 2019 -م
نشر مركز العرتة الطاهرة للدراسات والبحوث
لبنان  -بريوت

بالتعاون مع
مؤسسة قمر بين هاشم
للتحقيق والطباعة والنشر
ماليزيا  -كواالملبور

تنبيه هام
ال نُجيز شرعاً نقل أيّة معلومة من هذا الكتاب شفاهاً أو كتابةً باللفظ أو املعنى ،محاضرة أو
مكاتبةةة مةةن ذور اكةةر املسةةامل وافة املسةةن

حفاظةاً علةةى ا قةةور الفكريةةة للةسةةن

يةةة اللةةه

الفقيه الشيخ محةا جةيل حةُّوذ العاملي حفظه املولى تعالى) والله على ما نقول شهيا.
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اإلهداء








 اآلر أنكسر ظهري وقلت حيلتي وشةت بي عاوي 

َ َ
َ
َ َٰ َ ُّ ۡ َ َٰ َ َ ۡ َ
ٱلُّض َو ۡ
يز َم َّس َنا َوأ ۡهلَ َنا ُّ ُّ
يأ ُّي َها ٱلۡ َعز ُ
َٰٓ 
ف َلَا
جئ َنا بِبِضعة مزجىة فأو ِ
ِ
ِ
ۡ َ ۡ َ َ َ َ َّ ۡ َ َ ۡ َ َّ َّ َ َ ۡ
()1
َيزي ٱل ۡ ُمتَ َص ِدق َ
ِي  ٨٨
ٱلكيل وتصدق علينا إِن ٱَّلل ِ
عبدك ببابك يرجو فضل إحسانك
حممد مجيل محُّود العاملي
حُرِ َر يف بريوت بتاريخ  20رجب عام 1440هـ

( )1سورة يوسف.
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F
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
نص الرفالة:
ّ

بس الله الرحةن الرحي

وا ةا لله ملب العاملني وصلى الله على محةا و له الطيبني الطاهرين

ولعنة الله على أعاائه أجةعني ..وبعا ،السالم عليك وملحةة الله وبركاته .إلى

فةاحة املرجع الايني فقيه عسره وأعجوبة ذهره وفلتة زمانه احملقق املاقق
أفا الشيعة في لبنار ية الله الشيخ محةا جةيل حةوذ العاملي أملجو
اإلجابة على هذه األفئلة مختسراً أو مفسالً ،األمر لك ذوماً ومن صاحب

األمر والزمار العور واملساعاة والتوفيق.

س :1هل قةر بني هاش أبي الفضل العباس هو أفضل من جةيع

األنبياء واملرفلني بافتثناء النبي محةا ملفول الله وأهل بيته الطاهرين

املعسومني؟ .وما هو الاليل على الك من اآليات القر نية والروايات
الشريفه والاالئل والقرائن واملساذمل؟

س :2هل ألبي الفضل العباس والية تشريعية وتكونية؟

س :3هل ألبي الفضل العباس هيةنه وفيطرة على الكور والوجوذ؟

س :4هل أبي الفضل العباس كار يُحيي املوتى ويُشفى املرضى ،أي:

صفة إحياء وإماته موجوذةٌ عنا العباس؟ ،أقول النبي عيسى يفعل

هذا والعباس أفضل من عيسى كي

ال يفعل؟

س :5هل ألبي الفضل العباس حضومل في القبر عنا امليت  -أي :في عال

البرزخ  -مثل حضومل األئةة األملبعة عشر املعسومني؟

س :6هل هناك ملجعة عبافية ألبي الفضل العباس إلى عال الانيا مثل

الرجعة ا ُسينية؟

س :7ما هو معنى اف العباس؟

س :8من هو العباس بن علي ،وما هي معرفته؟
س :9ما هو مقام ومرتبة ومنزلة أبي الفضل العباس عنا الباملي

؟

خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
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س :10ملااا ل تسل إلينا ملوايات عن أبي الفضل العباس؟
س :11ما هي حقيقة منزلة أبي الفضل العباس؟

س :12أمليا معرفة منزلة أبي الفضل العباس يوم القيامة؟
س :13ما معنى أر أبا الفضل العباس باب ا سني؟
س :14ما هو السر في أبا الفضل العباس؟
س :15ملااا فةي العباس فبع الكَنطرة؟

س :16ما هي عالقة إمام زماننا املنسي الوحيا الغريب الطريا الشريا ا جة

بن ا سن العسكري مع عةه العباس؟

س :17ما معنى نافذ البسيرة ،أي نفوا بسيرة العباس بن علي؟
س :18يقول العوام أر العباس ليس بإمام ،هل هذا صحيح؟
س :19ما معنى قول العباس :صار اليقني في قوله؟

س :20ملااا ل يُذكر العباس في زياملة عاشوملاء صريحاً؟
س :21ما معنى ما مضى عليه البامليور؟

س :22بعض أفتااتنا يقول إر العباس في الاائرة الثانية االصطفائية

ألهل ية التطهير ،وبعضٌ يقول إر العباس تالي املعسوم ،أنت مااا تقولور؟

س :23أمليا معرفة منزلة أبي الفضل العباس من عنا ملفول الله

إلى إمام زماننا من الروايات؟

س :24ما هو شرح قوله في زياملة العباس :السالم عليك أيها العبا

السالح املطيع لله ...إلخ؟

س :25هل ملا أُفري ملفول الله في اإلفراء واملعرا كار للعباس خسة

في الك أي صعاٍ هناك؟

س :26هل العباس بن علي معسوم وكي

نثبت كذلك؟
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س :27هل صحيح اكر أبي الفضل العباس في السالة ،وهي :السالم

علينا وعلى عباذ الله السا ني ،وملبطها بة السالم عليك أيها العبا السالح
املطيع لله ...إلخ؟

س :28العباس بياه املاء وهو فيها وهو على ماهو عليه من شاة الظةأ ،ملااا

إمتناع العباس عن شرب املاء أليس هذا إلقاء للنفس في التهلكة؟
س :29هل أبي الفضل العباس يعل الغيب؟

س :30هل أبي الفضل العباس من وفائط الفيض اإللهي لعباذه؟

س :31أيهةا أعلى ملتبه فيا الشهااء حةزة أم أبي الفضل العباس؟

س :32يستال البعض بقول اإلمام املعسوم :إر لعةي العباس ملنزلة يغبطه

بها جةيع الشهااء على أفضيلة العباس على ا ةزة والبعض يقول

بأفضيلة ا ةزة على العباس؟

س :33أملجوا بيار يوم والذة العباس بن علي في بيت أمير املؤمنني

كيفية الوالذة امليةونة؟

س :34هل ميكن أر يُقال أر الله فبحانه وتعالى جتسا في أبي الفضل

العباس في كربالء؟

س :35فؤالي حول حرمة أبي الفضل العباس ،يفتي فقهاء العسر

بجواز ذخول ا ائض وعام ا رمة إلى مرقا العباس بن علي !!ال يُطبقور
عليه إنطبار عنوار املسجاية أو إنطبار عنوار الهتك ،فتراه يفتور باجلواز؟

س :36ما هو أحسن طريق ملعرفة املقامات امللكوتية النوملانية للعباس بن علي

بن أبي طالب؟

س :37بعض أهل العل املعاصرين لنا يقولور أر فلةار احملةاي

أفضل من أبي الفضل العباس وملوحي فااه فةا هو ملذك على جهله ؟

س :38خر فؤال أمليا مقتل ملسرع أبي الفضل العباس وفق ملوايات أهل

بيت العسةة والطهاملة أر تكتبوا لي مختسراً؟
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خاذمك ذوماً العبا الفقير ولاك البامل لك بالقلب واليا واللسار كلب أبي

أبي الفضل العباس ...حسني ل حةاي.

اجلواب:
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افتعراض األفئلة واإلجابة عليها:

السؤال  :1هل قةر بني هاش أبي الفضل العباس هو أفضل من جةيع

األنبياء واملرفلني بافتثناء النبي محةا وأهل بيته الطاهرين املعسومني

 .وما هو الاليل على الك من اآليات القر نية والروايات الشريفه والاالئل
والقرائن واملساذمل؟

إااً السؤال األول :حول أفضلية العباس على جةيع املالئكة واألنبياء

واملرفلني.

اجلواب:

n
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-

-

-

-

-


-

-




الدعوى األوىل:

الدعوى الثانية:

-


-
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-




الوجه األول):

-








بالعلم باهلل والقرب منه تبارك وتعاىل ال بالعصمة مبا
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َ ۡ َ َّ ُ َّ َ َ َ ْ
َ َ
ُ
ِين أُوتُوا ْ ۡٱلعلۡ َم َد َر َ
ِنك ۡم َو َّٱَّل َ
َٰ
ت   )1( ١١ن ۡرف ُع
ج
ام ُنوا م
 يرفعِ ٱَّلل ٱَّلِين ء
ِ
ٖۚ
َّ َّ َ ُ َ َ ۡ َ ُ
ۡ ُ َّ َ َّ َ َّ ُ َ
ۡ َ
ََ َ
َّلل َو َرف َع
ك ذِي عِل ٍم عل ِيم   )2( ٧٦مِنهم من َكم ٱ
درجَٰت من نشاء ُۗ وفوق ِ
َ ُ ْ
ُ َ
َ َ
َ
جَٰتَ  )3( ٢٥٣ ...ول ُِك َد َر َ
َۡ َ ُ ۡ ََ َ
جَٰت م َِّما ع ِمل ْۚوا َو َما َر ُّبك بِغَٰفِ ٍل ع َّما َي ۡع َملون
بعضهم در ٖۚ
َ ََۡ ۡ ََ ُ ۡ ََ
  )4( ١٣٢فَ َّض َل َّ ُ ۡ َ
()5
لَع ۡٱل َقَٰعِد َ
ِين َد َر َجة ْۚ ٩٥ ...
س ِهم
ٱَّلل ٱل ُمجَٰ ِهدِين بِأموَٰل ِ ِهم وأنف ِ




الوجه الثاني):



( )1سورة اجملادلة.
( )2سورة يوسف.
( )3سورة البقرة.
( )4سورة األنعام.
( )5سورة النساء.
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السن األول):





-

-



السن

الثاني):
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َ و َما َف َع ۡل ُت ُهۥ َع ۡن أَ ۡ
ي ٨٢ ...
ر
م
ِ ٖۚ

()1




وباجلملة:









( )1سورة الكهف.
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الوجه الثالث):
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 ال حبيب إال هو وأهله 




َ
َ
َّ َّ َ ۡ َ َ َٰٓ َ ُ
ف َءاد َم َونوحا َو َءال إِبۡ َرَٰهِي َم َو َءال
۞ إِن ٱَّلل ٱصط
َۡ َ ََ
()1
لَع ٱلۡ َعَٰلَم َ
ي ُ ٣٣ذر َّيَۢة َب ۡع ُض َها ِم ۢن َب ۡعض َوٱ َّ ُ
َّلل َس ِم ٌ
يع َعل ٌ
ِيم  ٣٤
عِمرَٰن
ِ
ِ
ۡ َ ََۡ ۡ
ۡ
َّ َ ُ ُ َّ ُ ُ ۡ َ َ ُ ُ
َ
ت
ي
ٱۡل
ٱلرجس أهل
ِ
 إِنما يرِيد ٱَّلل ِِلذهِب عنكم ِ
ُ
()2

َو ُي َط ِه َرك ۡم َت ۡط ِهيا  ٣٣








( )1سورة آل عمران.
( )2سورة األحزاب.
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-






وبعبارة أُخرى:

[ اخلرب األول ]:

ٱَّلل ۡ
۞   إ َّن َّ َ
ٱص َط َ َٰٓ
ف
ِ
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 نزل{ :و ل إبراهي و ل عةرار و ل محةا على العاملني}؛ فأفقطوا ل

محةا من الكتاب  
[ اخلرب الثاني ]:


  هكذا نزلت 
[ اخلرب الثالث ]:


ٱَّلل ۡ
۞ إ َّن َّ َ
ٱص َط َ َٰٓ
ف َء َاد َم َونُوحا ...
ِ

{ و ل محةا} ،كانت فةحوها وتركوا ل إبراهي و ل عةرار 







َ

َّ

ُ

َ ۡ َ َ َٰٓ َ َّ ُ َ ۡ ٌ َّ ُ ۡ
َ
ون  ٥٩
ۡشك
ٱَّلِين ٱصط
فُۗ ءاَّلل خي أما ي ِ

َ
َّ
 قُل ۡ َ
ٱۡل ۡم ُد َِّللِ َو َسل َٰ ٌم
ِ

َ َ َٰ
لَع

ع َِبادِه ِ

()1

ۡ

َ

ََ

َّ

ِين ۡ
لَع ع َِبادِه ِ ٱَّل َ
َ 
ٱۡل ۡم ُد ِ ََّّلل ِ َو َسل َٰ ٌم َٰ
ٱص َط َ َٰٓ
فُۗ 

 هم آل حممد 
( )1سورة النمل.
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ُ َ

ۡ

ۡ


َّ

ِين ۡ
 ث َّم أ ۡو َرث َنا ٱلك َِتَٰ َ
ب ٱَّل َ
ٱص َط َف ۡي َنا م ِۡن ع َِبادِنَا ٣٢ ...

()1

 نزلت في حقنا وحق املياتنا خاصة 
  هي لنا خاصة وإيانا عنى 
  ه ل محةا 
َ

ۡ

ۡ

ُ
 ث َّم

َّ

ِين ۡ
أ ۡو َرث َنا ٱلك َِتَٰ َ
ب ٱَّل َ
ٱص َط َف ۡي َنا م ِۡن ع َِبادِنَا 

 أقول :أملاذ بذلك العترة الطاهرة


ال غيره 






 نزلت في حقنا وحق املياتنا خاصة   أملاذ بذلك العترة

الطاهرة ال غيره 







( )1سورة فاطر.
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ُ
 ذرِ َّيَۢة َب ۡع ُض َها ِم ۢن َب ۡعض 






 وال يكور الذملية من القوم إال نسله من أصالبه 
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الوجه الرابع):













َب ۡع ُض َها ِم ۢن َب ۡعض 

ُ
 ذرِ َّيَۢة
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 أشها أنَّك طُهْرٌ طاهرٌ مطهَّر من طهرٍ طاهرٍ مطهّر،
طَهُرت وطهرت بك البالذ وطهرت أملض أنت بها وطهر حرمُك ،أشها أنك

قا أمرت بالقسط والعال وذعوت إليهةا وأنك صاذر صايق ...



 السالم عليك يا أئةة الهاى السالم عليك يا أهل

التقوى السالم عليك يا حجج اللَّه على أهل الانيا السالم عليك يا أيها
القوامور في البرية بالقسط السالم عليك يا أهل السفوة السالم عليك
يا أهل النجوى أشها أنك قا بلغت ونسحت وصبرمت في اات اللَّه تعالى
وكذبت وأفيء إليك فغفرمت وأشها أنك األئةة الراشاور املهايور وأر
طاعتك مفترضة وأر قولك السار وأنك ذعومت فل جتابوا وأمرمت فل
تطاعوا وأنك ذعائ الاين وأملكار األملض ل تزالوا بعني اللَّه ينسخك في
أصالب املطهرين وينقلك

من أملحام املطهرات ل

تانسك

اجلاهلية

اجلهالء ول تشرك فيك فنت األهواء طبت وطاب منبتك  .أنت الذين مَنَّ
علينا بك ذيار الاين فجعلك في بيوت أار اللَّه أر ترفع ويذكر فيها
افةه وجعل صلواتنا عليك ملحةة لنا وكفاملة لذنوبنا إا اختاملك لنا وطيب

خلقنا مبا مَنَّ علينا من واليتك   ..


 قل :السالم عليكَ يا واملث ذم صفوة الله...

خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
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أشها أنَّك كنت نوملاً في األصالب الشامخة واألملحام املطهرة ،ل

تنجسك اجلاهلية بأجنافها ول تلبسك من مالهةات ثيابها ...
 أشها أنَّك طُهْرٌ طاهرٌ مطهَّر من طهرٍ طاهرٍ

مطهّر ،طهُرت وطهرت بك البالذ وطهرت أملض أنت بها وطهر حرمُك 





َّ
َ َ ُّ َ
َ َ َٰ َ
ِي َت ُق ُ
كح َ
وم َ ٢١٨وتقل َبك
  ٱَّلِي يرى

َّ
ٱلسجد َ
ِين  ٢١٩
ِِف َٰ ِ

()1









( )1سورة الشعراء.
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 












 السالم عليك أيها الساّيق

الطيّب الزكي ا بيب املقرّب ...ما أكرم مقامك وأشرف منقلبك ،أشها
لقا شكر الله فعيك وأجزل ثوابك وأ قك بالذملوة العالية حيث الشرف

كلُّ الشرف وفي الغرف السامية ،كةا منَّ عليك من قبل وجعلك من أهل

البيت الذين أاهب الله عنه الرجس وطهَّره تطهيراً ...
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

وبعبارةٍ أُخرى:


َ

ََ

ۡ َ

َو َءال ع ِۡم َر َٰ َن لَع ٱل َعَٰلم َ
ي  ٣٣
ِ
َ َ ۡ

()1

ُ

َ
َّ َّ َ ۡ َ َ َٰٓ َ ُ
ف َءاد َم َونوحا َو َءال إِبۡ َرَٰهِي َم
۞ إِن ٱَّلل ٱصط
َّ َ ُ ُ َّ ُ ُ ۡ َ َ ُ
ِب عنك ُم
 إِنما ي ِريد ٱَّلل ِِلذه

ٱلر ۡج َس أ ۡهل ٱۡلَ ۡي ِت َويُ َط ِه َرك ۡم َت ۡط ِهيا  ٣٣
ِ

()2



 الله أشها على هؤالء القوم فقا برز إليه غالم
أشبه الناس خَلْقاً وخُلُقاً ومنطقاً برفولك ،كنا إاا اشتقنا إلى نبيك نظرنا

إلى وجهه ،الله أمنعه بركات األملض ،وفرقه تفريقاً ،ومزقه متزيقاً،
وأجعله طرائق قاذاً ،وال تُرضِ الوالة عنه أبااً ،فإنه ذعونا لينسرونا

ث عاوا علينا يقاتلوننا 




( )1سورة آل عمران.
( )2سورة األحزاب.
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 



َ َ َ َۡ َ َ َ َ َۡ َ ََ
َّ َ ۡ َ َ َٰٓ َ ُ
لَع ۡٱل َعَٰلَم َ
ي  ٣٣
ف َءاد َم َونوحا وءال إِبرَٰهِيم وءال عِمرَٰن
ٱَّلل ٱصط
ِ

-

َّ
۞ إِن

-
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 



-

-

واحلاصل:



عودُُ على بدء:
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

-

-






إشكالٌ وحلٌّ:


إن قيل لنا:


-

-



-

- 

-
واجلواب:
النحو األول):
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 


النحو الثاني):





  أشها أنك كنت نوملاً في األصالب الشامخة واألملحام املطهّرة

ل تنجسك اجلاهلية بأجنافها ...


 األملحام املطهّرة 
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 


 أمرنا صعبٌ مستسعب ال يحتةله إال

ملك مقرّب أو نبي مرفل أو مؤمن أمتحن اللَّه قلبه لإلميار 

النحو الثالث):



خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
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 إنا و ل أبي ففيار أهل بيتني تعاذينا في الله ،قلنا:

صار الله وقالوا :كذب الله .قاتل أبو ففيار ملفولَ الله وقاتل معاويةُ
عليَّ بن أبي طالب ،وقاتل يزياُ بن معاوية ا سنيَ بن علي،

والسفياني يقاتلُ القائ َ 




-
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

-

-





  ما يبكيك يا فعا؟ 
  لست منه أنت أموي منا أهل

َ
َ َّ
َ
البيت ،أما فةعت قول الله عز وجل يحكي عن إبراهي   :ف َمن تب ِ َع ِِن فإِن ُهۥ

م ِِِني  ٣٦ ...
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 


مضافاً إلى الك:


-



-



واخلالصة:
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

الوجه األول):












-



-



وبعبارةٍ أُخرى:
السغرى:



الكبرى:
النتيجة:
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 



إنْ قيل لنا:



اجلواب

َ َ َ
َ َ َ َّ ُ َّ َ َ
َ
َ ُ َ
َ
َّ
َ
ِ۞ إَوذِ ۡٱب َت َٰٓ
َل إِبۡ َر َٰ ِهۧ َم َر ُّب ُهۥ بِكل َََِٰٰت فأتمهن قال إ ِ ِّن جاعِلك ل ِلن ِ
اس إِماما قال ومِن
َ َ َ
ُ
َّ
ُ َ
()1
ٱلظَٰلِم َ
ي  ١٢٤
ذرِ َّي ِِتي قال َل َي َنال ع ۡهدِي
ِ






( )1سورة البقرة.
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 


ََ ُُ

ۡ

َ

ْ

َّ ُ َ ۡ ُ َ
َ ۜۡ َ َ
ان َٰ
ون  ١٤
لَع قلوب ِ ِهم ما كنوا يكسِب
 بل ر

()1

الوجه الثاني):




نفسه

أنه مهجة قلبه

أنه عموده الفقري


  اآلر انكسر ظهري وقلَّت حيلتي وشةت بي

عاوي ..
 يا أبا عبا الله عليك مني السالم
 وا أخاه وا عبافاه وا مهجة قلباه ...







تفرر عسكري! 




 يا أخي هل من ملخسة؟ 
 يا أخي أنت صاحب لوائي وإاا مضيت
  قا ضار صاملي وفئةت من ا ياة

وأمليا أر أطلب ثأملي من هؤالء املنافقني 
  فاطلب لهؤالء األطفال قليالً من املاء 

( )1سورة املطففني.
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

 العطش العطش! 

 أذملكني 
  أآلرَ انْكَسَرَ ظَهْري،

وَقَلَّتْ حيلتي 





وهوى عليه ما هنالك قائالً

اآلن بان عن اليمني حسامها

اآلن آل إىل التفرق مجعنا

اآلن حل من البنود نظامها

اآلن نامت أعني بك مل تنم

وتسهدت أخرى فعز منامها

أشقيق روحي هل تراك علمت

إذ غودرت وانثالت عليك لئامها

أنه

قد قل ناصرها وغاب همامها

من

مبلغ

أشياخ

مكة

 اآلرَ انْكَسَرَ

ظَهْري ،وَقَلَّتْ حيلتي 

 اآلر انكسر ظهري اآلر
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

قلَّت حيلتي وشةت بي عاوي 


  واضيعتاه بعاك يا أخي 












 قتل الله قوماً



قتلوك ،ما أجرأه على الرحةن وعلى انتهاك حرمة الرفول ،على الانيا

بعاك العفا 



انكسر ظهري وقلت حيلتي ،وشةت بي عاوي 

 اآلر
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

 بعااً لقومٍ قتلوك وخسةه فيك ملفول

 عز على عةك أر تاعوه فال يجيبك 

الله 

 يا بن أخي أصبر



على ما نزل بك ،وأحتسب في الك اخلير ،فإر الله يلحقك بآبائك

السا ني 


 الله ال يكن أهور عليك من ذم فسيل 


 ملحةك الله يا مسل 
ُ ْ

يَ َ
نت ِظ ُر َو َما بَ َّدلوا َت ۡبدِيل  ٢٣

َ ۡ ُ َّ َ َ َٰ َ ۡ
ۡ
َض َن َب ُهۥ َومِن ُهم َّمن
 ف ِمنهم من ق



عنا الله أحتسب نفسي وحةاة أصحابي 


 أنت كةا فةتك أمك حر في الانيا

وفعيا في اآلخرة 



 ال يبعانك الله يا زهير من ملحةته ولعن الله قاتليك لعن الذين مسخوا

قرذة وخنازير 



 الله بيض وجهه وطيب مليحه ،وعرف بينه وبني محةا و له 




 ملحةة الله عليهةا 
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 



عودُُ على بدء:








  لقا انتهكت بقتلك حرمة اإلفالم ..








 لعن اللهُ أُمَّةً


افتحلَّت منك احملاملم وانتهكت فيك حرمةَ اإلفالم ..
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
ۡ

َ

ف ۡصل َ ١٣و َما ُه َو بِٱل َه ۡز ِل  ١٤

َّ َ َ
 إِن ُهۥ لق ۡول
()1














َ
َ َ
ُ
َ ل ي َ ۡس َتوِي مِنكم َّم ۡن أنف َق
َ َّ َ َ َ ُ ْ
َ ُ ْ ُ
َ
َ َ ُ َ َ َ ۡ َ َ
َ
َۡۡ
ِين أنفقوا ِم ۢن َب ۡع ُد َوق َٰ َتل ْۚوا َولُك َوع َد
مِن ق ۡب ِل ٱلفتحِ َوق َٰ َتل ْۚ أ ْو َٰٓلئِك أعظ ُم د َر َجة مِن ٱَّل
ۡ
ۡ
َۡ
َ ُ َ َ
ُ
ُ
ِن ٖۚ َو َّ ُ
َّ ُ
ٱَّلل ۡ ُ
ٱۡل ۡس َ َٰ
ٱَّلل ب ِ َما ت ۡع َملون خبِي   )2( ١٠هل ي َ ۡس َتوِي ه َو َو َمن يَأ ُم ُر بِٱل َع ۡد ِل َوه َو
( )1سورة الطارق.
( )2سورة احلديد.
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

َۡ ُ َ َ ُۡ ۡ َ َ ُۡ ُ
َّ
ي أ ْوِل َّ َ
َ َ َٰ
ٱلُّض ِر
ص َرَٰط ُّم ۡس َتقِيم َ  )1( ٧٦ل ي َ ۡس َتوِي ٱلقَٰعِدون مِن ٱلمؤ ِمن ِي غ
لَع ِ
ِ
َّ َ ۡ َ َٰ ۡ َ َ ُ ۡ َ َّ َ َّ ُ ۡ ُ َ َٰ َ َ ۡ َ َٰ ۡ َ َ ُ
َ ۡ ُ َ َٰ ُ َ
َ
س ِه ۡم
نف
س ِه ْۚم فضل ٱَّلل ٱلمج ِهدِين بِأمول ِ ِهم وأ ِ
يل ٱَّللِ بِأمول ِ ِهم وأنف ِ
وٱلمج ِهدون ِِف سب ِ ِ
َ
َ ََ
ََ
ٱَّلل ٱل ۡ ُم َ
ِن ٖۚ َوفَ َّض َل َّ ُ
ِين َد َر َجة ْۚ َو ُلُك َو َع َد ٱ َّ ُ
لَع ۡٱل َقَٰعِد َ
لَع ۡٱل َقَٰعِد َ
ِين أ ۡجراً
َّلل ۡ ُ
ٱۡل ۡس َ َٰ
جَٰ ِهدِين
()2
َع ِظيما  ٩٥

أبعا هذا يقال:





زبدة املخض:
الاائرة األولى املطلقة):


الاائرة الثانية الكبرى):

( )1سورة النحل.
( )2سورة النساء.
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 


الاائرة الثالثة السغرى):



 إنَّا أهل بيت ال يُقاس بنا

-
أحاٌ 

-

ومعنى ا ايث املتقام:







الوجه الثالث):



-
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 













أهل البيت
-



- 
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

الوجه الرابع):





(الوجه اخلاس


)







َّ

َّ

ۡ

عِندِنَا َو َعل ۡم َنَٰ ُه مِن َُّلنَّا عِلما  ٦٥
( )1سورة الكهف.

()1

 فَ َو َج َدا َع ۡبدا م ِۡن ع َِبادِنَا َء َات ۡي َنَٰ ُه َر ۡ َ
ۡحة م ِۡن
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

 ال يزال العبا يتقرّب إليّ بالنّوافل حتّى أحبّه ،فإاا أحببته

كنت فةعه الَّذي يسةع به وبسره الذي يبسر به ويَاَه الَّتي يبطش بها 
-
َ

َ

ۡ

َ

ۡ

-

ۡ
ٱخل ۡع َن ۡعل ۡي َك إِنَّ َك بِٱل َوادِ ٱل ُم َق َّد ِس ُطوى  ١٢
ف

()1






ۡ
ِ إَوذ

َ
َ َ
َ ۡ َ َّ َ ۡ
َ َ ََ ََ
َ ۡ َ ُ ۡ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ
َ َ َۡ ُ
َٰ
َٰ
ِ
ِ
ل
ق
ن
ئ
م
ط
ِل
ن
ك
َٰ
و
َل
ب
ال
ق
ن
م
ؤ
ت
م
ل
و
أ
ال
ق
َ
و
م
ٱل
ۡ
ت
َ
ي
َ
ِ
ر
ِ ي
ي
ي
ِ ِ ِ
قال إِبر َٰ ِهۧم ر ِ
ِ
 ِّ أ ِ ِ
َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ ۡ َ ُ ۡ ُ َّ َ ۡ َ ُ َّ ۡ َ ۡ َ َ َٰ ُ َ َ ۡ ُ َّ ُ ۡ ُ َّ ۡ
ٱد ُع ُهنَّ
ك جبل مِنهن جزءا ثم
قال فخذ أربعة مِن ٱلطيِ فُصهن إِِلك ثم ٱجعل لَع ِ
َۡ َ َ َ ۡ َ ۡ
()2
ٱعلَ ۡم أَ َّن ٱ َّ َ
َّلل َعز ٌ
يز َحكِيم  ٢٦٠
يأت ِينك سعيا ْۚ و
ِ
َ و َك َذَٰل َِك نُري إبۡ َرَٰه َ
ِيم

ِ ِ
( )1سورة طه.
( )2سورة البقرة.
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
َ ُ

َۡ

ۡ

ُ

َ َ َ
َ
ون م َِن ٱل ُموقِن َ
وت َّ َ َ
ت َوٱۡل ِ
ِي  ٧٥
ۡرض و ِِلك
َملك
ٱلسََٰٰو َٰ ِ

()1

َ
َ ول َّما َجا َء

َ َ َ َ َّ َ ُ َ ُّ ُ َ َ َ َ
ُ َ
َ
َ ُ َ َ َ َ َ َ
ُم َ َٰ
ك ِن ٱنظ ۡر إَِل
 ِّ أرِ ِِ أنظ ۡر إ ِ ِۡلك ْۚ قال لن ت َرى َٰ ِِن َوَٰ َٰ ِ
وس ل ِ ِميقَٰتِنا وَكمهۥ ربهۥ قال ر ِ
ۡ
َ َ
َ
َ
َ
َ َ
َل َر ُّب ُهۥ ل ِۡل َ
ٱۡل َبل فَإن ۡ
ٱس َت َق َّر َمَكنَ ُهۥ فَ َس ۡوف تَ َرى َٰ ِِن ٖۚ فَل َّما َتَ َّ َٰ
ج َب ِل َج َعل ُهۥ دكا َوخ َّر
َ ِ ِِ
َ َ َّ َ َ َ َ َ ُ ۡ َ َٰ َ َ ُ ۡ ُ َ ۡ َ
()2
ك َو َأنَا ۠ أَ َّو ُل ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ُم َ َٰ
 ١٤٣
ِي
وس َصعِقا ْۚ فلما أفاق قال سبحنك تبت إِِل










 كار عةي

العباس بن عليّ نافذ البسيرة صلب اإلميار ،جاها مع أبي عبا الله

 وأبلى بالءاً حسناً ومضى شهيااً ..

( )1سورة األنعام.
( )2سورة األعراف.
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 








 لعن الله من قتلك ،ولعن الله

من جهل حقَّك وافتخ َّ بحرمتك ...

 جئتك يا ابن أمير املؤمنني وافااً إليك  ،وقلبي



مسل لك وأنا لك تابع ونسرتي لك معاَّة حتى يحك الله وهو خير
ا اكةني ،فةعك معك ال مع عاوك إني بك وبإيابك من املؤمنني ومبن

خالفك وقتلك من الكافرين ،لعن الله أُمَّةً قتلتك باألياي واأللسن ...
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 



-



-









  إر للعباس عنا الله تباملك وتعالى ملنزلة

يغبطه بها جةيع الشهااء يوم القيامة ...



-



-

-

-
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 





  أملكب بنفسي أنت يا أخي 
قلباه 

  وا مهجة
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
السؤال  :2هل ألبي الفضل العباس والية تشريعية وتكوينية؟

اجلواب:

n
-





ـ

ــ
-

-
-
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 




َ َ َ َ ُّ َ ۡ َ َ ُ ْ
 قال َٰٓ
يأيها ٱلملؤا
َ ۡ ََ۠
َ َ ۡ
َ
َ ُّ ُ
ك ۡم يَأۡت ِيِن ب َع ۡرش َِها َق ۡب َل أَن يَ ۡأتُوِ ُم ۡسلِم َ
ٱۡل ِن أنا َءاتِيك بِهِۦ
ِن
م
يت
ر
ِف
ع
ال
ق
٣٨
ي
أي
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ َّ
ََۡ
َُ ۡ َ ۡ َ
َّ َ َ
َُ َ
َ َ ۡ َ َ ٌّ
ب
قبل أن تقوم مِن مقامِك ِ
ِإَوّن عليهِ لقوِي أمِي  ٣٩قال ٱَّلِي عِندهۥ عِلم مِن ٱلكِتَٰ ِ
َ َ َ
ُ َ ََ
ََ۠
َ َ َ َ َ
َ ۡ
َ َ َ
َ
ِندهُۥ قال هَٰذا مِن فض ِل
أنا َءاتِيك بِهِۦ ق ۡبل أن يَ ۡرت َّد إ ِ ِۡلك َط ۡرفك ْۚ فل َّما َر َءاهُ ُم ۡستَ ِق ًّرا ع
َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ
َ َ َ َ َّ
َ
َ
َ
سهِۦ ومن كفر فإِن ر ِّب
َر ِّب ِِلبلو ِِ ءأشكر أم أكفر ومن شكر فإِنما يشكر َلِ ف ِ
َ
َ
()1

غ ِِن َرِيم  ٤٠



( )1سورة النمل.
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 





إن قيل لنا:

الوجه األول):
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 




الوجه الثاني):




-
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
الوجه الثالث):




-

-


إر الوالية اإللهيَّة على ثالثة أقسام:
القس األول):



احملومل األول):
احملومل الثاني):
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

البحث يف احملور األول:

ُ

َّ

ْ

َّ َ َ ُّ ُ
ك ُم َّ ُ
ٱَّلل َو َر ُس ُ
وُلۥ َوٱَّل َ
ِين َء َام ُنوا ٥٥ ...
 إِنما و ِِل
َ

ۡ

()1

َخ ۡي ث َوابا َو َخ ۡ ٌ
ي ُعقبا  ٤٤



ُ َ َ ۡ َ َ َٰ َ ُ َّ ۡ َ ُ
ق ه َو
 هنال ِك ٱلوَٰية َِّللِ ٱۡل ِ ٖۚ

()2


الولي
املتويل ألمور العامل
"الويل" هو ِّ

املتصرف
واخلالئق القائم هبا ،ومن أمسائه تعاىل :الوايل وهو مالك األشياء مجيعها
ّ
فيها ،قال ابن األثري :وكأ ّن الوالية تُشعر ابلتدبري والقدرة والفعل.
وقال ابن َّ
يل :من يلي أمر اليتيم ويقوم
السكيت :الوالية ابلكسر السلطان؛ والو ي
يل املرأة :الذي يلي عقد النكاح عليها وال يدعها تستبد بعقد النكاح
بكفايته ،وو ي
دونه ،ويف احلديث :أ ُُيا امرأة نكحت بغري إذن موالها فنكاحها ابطل.
ورجل أوىل من رجل :أي أحق الناس به من غريه...

( )1سورة املائدة.
( )2سورة الكهف.
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

من الوالية "الويل" وهو القرب والقرابة،
وامللك ،والوالية هي البالد اليت يتسلّط عليها الوايل .والشيء يلي الشيء فهما
متواليان :أي متعاقبان ومتتابعان يسري أحدمها خلف اآلخر يتبعه ويليه

البحث يف احملور الثاني :وهو يتضمن البحث يف إمجاع الطائفة على ثبوت
الوالية التكوينية للنيبِّ والعرتة .


 أنه ما منا شيء إالّ وأنت له السبب 
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

 -ما خلقتُ

 لوالك -
األفالك 

-

-

القس الثاني):



ـ
ـ
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

القس الثالث):

ۡ

ۡ

ُ َ ُ
ِص ٣ ...
ٱَّلِين ٱۡلال ْۚ

( )1سورة يوسف.
( )2سورة الزمر.

َّ

َ

َ َّ

ْ َّ

ُ ۡ
ك ُم إَِل ِ ََّّللِ أ َم َر أَل َت ۡع ُب ُدوا إَِل إِيَّاهُْۚ ٤٠ ..
 إ ِ ِن ٱۡل

()1

َ َ َّ
 أَل َِّلل ِ

()2

َ َّ َ
ََ
َ و َما تشا ُءون إَِل أن
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

ي َ َشا َء َّ ُ
ٱَّللْۚ ٣٠ ...

()1



  إملاذة الربّ في مقاذير أمومله تهبط إليك وتسامل من بيوتك  ،والساذر

عةّا فُسلَ من أحكام العباذ 

األوّل):
الثاني):

  ملضا الله ملضانا أهل البيت   إرّ الله يرضى لرضا
فاطةة ويسخط لسخطها   عليٌّ مع ا قّ وا قّ مع عليّ  ونحن إاا

شئنا ،شاء الله وإاا كرهنا كره الله


( )1سورة اإلنسان.
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

وبعبارةٍ أُخرى:












األول:
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

الثاني:
أمّا األول:

وأمّا القس الثاني:

َّ ُّ َ َ
ِ أ ۡو َٰ
ِل
 ٱَل ِ
ُۡ ۡ َ ۡ َ ُ
سه ۡمَ  )1( ٦ ...و َما َك َن ل ُِم ۡؤمِن َو ََل ُم ۡؤم َِنة إ َذا قَ ََض َّ ُ
ٱَّلل
نف
بِٱلمؤ ِمن ِي مِن أ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
َ َ ُ ُُ َ ۡ ً َ َ ُ َ َُ ُ ۡ
َ ۡ َ ۡ َ َّ َ ُ َ ُ َ
ٱۡل َ َ
ِين ُيال ِفون
ِيةُ م ِۡن أ ۡمرِه ِۡمُۗ  )2( ٣٦ ...فليحذرِ ٱَّل
ورسوُلۥ أمرا أن يكون لهم
َ ُ َُ ۡ ٌَۡ َۡ ُ َُ ۡ َ َ ٌ َ
َ َ
َ َ َ َ َٰ ُ ُ َّ ُ
ٱلر ُسول
ا ِّ أ ِِل ٌم   )3( ٦٣وما ءاتىكم
ع ۡن أ ۡم ِره ِۦ أن ت ِصيبهم ف ِتنة أو ي ِصيبهم عذ
َ ُ
َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َٰ ُ
ك ۡم َع ۡن ُه فَ َ
ٱَّلل َوأَط ُ
ٱنت ُه ْۚوا ْ  )4( ٧ ...أَطِي ُعوا ْ َّ َ
ِيعوا ْ َّ
ٱلر ُسول َوأ ْو ِِل
فخذوه وما نهى
َّ َ َ ُّ ُ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ َ ُ ُ َ
ُ
َۡۡ
()5
يمون
ٱۡلم ِر مِنك ۡم   ٥٩ ...إِنما و ِِلكم ٱَّلل ورسوُلۥ وٱَّلِين ءامنوا ٱَّلِين يقِ
َّ َ َٰ َ َ ُ ۡ ُ َ َّ َ َٰ َ َ ُ ۡ َ َٰ ُ َ
()6
ون  ٥٥
ٱلصلوة ويؤتون ٱلزَوة وهم رَِع
( )1سورة األحزاب.
( )2سورة األحزاب.
( )3سورة النور.
( )4سورة احلشر.
( )5سورة النساء.
( )6سورة املائدة.
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

َ
َ َ ۡ
َ و َما كن ل ُِمؤمِن َوَل
َ
ۡ
َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ۡ ً َ َ ُ َ َ
ۡ
َ َ َ
ون ل ُه ُم ٱۡل َ َِيةُ م ِۡن أ ۡم ِره ِۡمُۗ ٣٦ ...
ُمؤم َِن ٍة إِذا قَض ٱَّلل ورسوُلۥ أمرا أن يك




َ
َ َ ۡ
َ و َما كن ل ُِمؤمِن َوَل

ُم ۡؤم َِن ٍة ٣٦ ...

َ



ْ

َ

ْ

َ

ُ

َۡ

ُ
ٱَّلل َوأط ُ
 أطِي ُعوا َّ َ
ِيعوا َّ
ِنك ۡم ٥٩ ...
ٱلر ُسول َوأ ْو ِِل ٱۡل ۡمرِ م
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 



-


-
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السؤال  :3هل ألبي الفضل العباس هيةنه وفيطرة على الكور والوجوذ؟
اجلواب:

n

 لوالك ملا

خلقت األفالك 

 ال يزال العبا يتقرب إلي

بالنوافل حتى أحبه ،فإاا أحببته كنت فةعه وبسره ولسانه وياه وملجله ،فبي

يسةع ،وبي يبسر ،وبي ينطق ،وبي يبطش ،وبي ميشي 


 قال الله :ما

يتقرب إليَّ عباٌ من عباذي بشيءٍ أحبَّ إليَّ مما افترضت عليه ،وإنه ليتقرب

إليّ بالنافلة حتى أُحبَّه ،فإاا أحببته كنت فةعه الذي يسةع به ،وبسره الذي

67

خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

يبسر به ،ولسانه الذي ينطق به ،وياه التي يبطش بها ،إر ذعاني أجبته ،وإر

فألني أعطيته 

 ال يزال العبا يتقرب إلي
بالنوافل والعباذات حتى أحبه ،فإاا أحببته كنت فةعه الذي يسةع به وبسره

الذي يبسر به وياه التي يبطش بها وملجله التي ميشي بها 

 إرّ لنا مع الله حاالت نحن هو ،وهو نحن ،مع الك

نحن نحن ،وهو هو 
-








 ولو كار موفى حيَّاً ما وفعه إال اتباعي 
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 



  بُعِثَ عليٌّ مع كل نبيٍّ فراً ،وبعث معي

جهراً 



ۡ

ۡ

َ
َُ
َ
ب ٤٠ ...
عِندهۥ عِلم مِن ٱلكِتَٰ ِ
َ

َ َ َّ
َ و َء َات ۡي َنَٰ ُه مِن ُك َ ۡ
َشء َسبَبا   )1( ٨٤قال ٱَّلِي
ِ
()2


ۡ

ۡ

َ
ۡ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ ۢ َ َ َّ َٰ َ َ 
َُ
ُ
ب  ٤٣
ف بِٱَّللِ ش ِهيدا بي ِِن وبينكم ومن عِندهۥ عِلم ٱلكِتَٰ ِ

()3

َّ َ َ ُّ ُ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ َ ْ
(َ َّ ْ ُ َ َ َ َّ ْ ُ َ )4
ٱلر ُسول
ام ُنوا   ٥٥ ...أطِيعوا ٱَّلل وأطِيعوا
 إِنما و ِِلكم ٱَّلل ورسوُلۥ وٱَّلِين ء
َۡ
ُ
ُ
()5

ِنك ۡم ٥٩ ...
َوأ ْو ِِل ٱۡل ۡمرِ م



 كانت أمي أم عبا الله بنت ا سن جالسة عنا جاامل

( )1سورة الكهف.
( )2سورة النمل.
( )3سورة الرعد.
( )4سورة املائدة.
( )5سورة النساء.
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

فتساع اجلاامل فقالت بياها ال وحق املسطفى ما أار لك الله في السقوط

حتى أقوم ،فبقي معلقاً حتى قامت وبعات ،ث فقط ...


 نزهونا عن

الربوبية وقولوا فينا ما شئت ولن تبلغوا ..





السؤال  :4هل أبو الفضل العباس كار يُحيي املوتى ويُشفى املرضى ،أي:
صفة إحياء وإماته موجوذ عنا العباس؟ أقول :النبي عيسى يفعل هذا،

والعباس أفضل من عيسى كي ال يفعل؟
اجلواب:

n

- 
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-


السؤال  :5هل ألبي الفضل العباس حضومل في القبر عنا امليت ،أي في

عال البرزخ مثل حضومل األئةة األملبعة عشر املعسومني؟
اجلواب:

n


َّ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ
ام ُنوا َوَكنوا َي َّتقون ٦٣
 ٱَّلِين ء
ۡ َ َ َٰ ُّ ۡ
َّ
َ َۡ َ َ َ
ٱَّللِْۚ َذَٰل َِك ُه َو ٱلۡ َف ۡو ُز ۡٱل َع ِظ ُ
ل َ ُه ُم ٱلۡبُ ۡ َ
ۡش َٰ
ى ِِف ٱۡليوة ِ
يم
ت
ٱَّلن َيا َو ِِف ٱٓأۡلخ َِرة ِٖۚ َل تبدِيل ل َِك َِٰ َٰ ِ
َّ َّ َ َ ُ ْ َ ُّ َ َّ ُ ُ َّ ۡ َ َ َٰ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ
()1
َّزل عل ۡي ِه ُم
 إِن ٱَّلِين قالوا ربنا ٱَّلل ثم ٱستقموا تن
 ٦٤
َ
َّ
ُ ُۡ ُ َ ُ َ
ۡ َ َ َٰٓ َ ُ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ ۡ
()2
َت َزنُوا ْ َوأب ۡ ِ ُ
ۡشوا ْ ب ۡ َ
ون  ٣٠
ٱۡل َّنةِ ٱل ِِت َنتم توعد
ٱلملئِكة أَل َتافوا وَل
ِ

( )1سورة يونس.

( )2سورة فصلت.
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-

-



[ اخلرب األول ]:



 إر املؤمن

املوالي حملةا و له الطيبني ،واملتخذ لعليٍّ بعا محةا إمامه الذي يحتذي
مثاله ،وفياه الذي يسار أقواله ويسوب أفعاله ويطيعه بطاعته من ينابه
من أطائب امليته ألمومل الاين وفيافته ،إاا حضره من أمر الله تعالى ما ال
يرذ ونزل به من قضائه ما ال يسا ،وحضره ملك املوت وأعوانه وجا عنا
ملأفه محةااً ملفول الله ،ومن جانب خر عليّاً فيا الوصيني ،وعنا ملجليه
من جانب ا سن فبط فيا النبيني ،ومن جانب خر ا سني فيا الشهااء
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أجةعني ،وحواليه بعاه خيامل خواصه ومحبيه  ،الذين ه فاذة هذه
األمة بعا فاذاته من ل محةا ،ينظر العليل املؤمن إليه فيخاطبه

بحيث يحجب الله صوته عن اار حاضريه كةا يحجب ملؤيتنا أهل البيت

وملؤية خواصنا عن أعينه ليكور إميانه بذلك أعظ ثواباً لشاة احملنة
عليه  ،فيقول املؤمن :بأبي أنت وأمي يا ملفول ملب العزة ،بأبي أنت وأمي يا

وصي ملفول ملب الرحةة ،بأبي أنتةا وأمي يا شبلي محةا وضرغاميه ،يا
ولايه ،وفبطيه ،يا فياي شباب أهل اجلنة املقربني من الرحةة والرضوار،
مرحباً بك معاشر خيامل أصحاب محةا وعلي وولايهةا ،ما كار أعظ

شوقي إليك ! وما أشا فروملي اآلر بلقائك ! يا ملفول الله هذا ملك املوت
قا حضرني وال أشك في جاللتي في صامله ملكانك ومكار أخيك؛ فيقول

ملفول الله :كذلك هو ،فأقبل ملفول الله على ملك املوت فيقول :يا
ملك املوت افتوص بوصية الله في اإلحسار إلى موالنا وخاذمنا ومحبنا
ومؤثرنا ،فيقول له ملك املوت :يا ملفول الله مره أر ينظر إلى ما أعا الله
له في اجلنار ،فيقول له ملفول الله :لينظر إلى العلو فينظر إلى ما
ال يحيط به األلباب ،وال يأتي عليه العاذ وا ساب؛ فيقول ملك املوت:
كي

ال أملفق مبن الك ثوابه ،وهذا محةا وأعزته زوامله؟ يا ملفول الله لوال

أر الله جعل املوت عقبة ال يسل إلى تلك اجلنار إال من قطعها ملا تناولت
ملوحه ،ولكن خلاذمك ومحبك هذا أفوة بك وبسائر أنبياء الله وملفله
وأوليائه الذين أايقوا املوت

ك الله تعالى .ث يقول محةا :يا ملك

املوت هاك أخانا قا فلةناه إليك فافتوصِ به خيراً ،ث يرتفع هو ومن
معه إلى ملوض اجلنار وقا كش

من الغطاء وا جاب لعني الك املؤمن

العليل فيراه املؤمن هناك بعا ما كانوا حول فراشه فيقول :يا ملك
املوت الوحى الوحى ،تناول ملوحي وال تلبثني ههنا ،فال صبر لي عن محةا
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وأعزته ،وأ قني به  ،فعنا الك يتناول ملك املوت ملوحه فيسلها كةا يسل
الشعرة من الاقيق ،وإر كنت ترور أنه في شاة فليس هو في شاة بل هو
في ملخاء ولذة ،فإاا أذخل قبره وجا جةاعتنا هناك .وإاا جاءه منكر ونكير
قال أحاهةا لآلخر :هذا محةا وعلي وا سن وا سني وخيامل صحابته

بحضرة صاحبنا فلنتضع لهةا فيأتيار فيسلةار على محةا فالماً مفرذاً،
ث يسلةار على علي فالماً مفرذاً ،ث يسلةار على ا سنني فالماً
يجةعانهةا فيه ،ث يسلةار على فائر من معنا من أصحابنا ،ث يقولور:

قا علةنا يا ملفول الله زياملتك في خاصتك خلاذمك وموالك ،ولوال أر الله
يريا إظهامل فضله ملن بهذه ا ضرة من املالئكة ومن يسةعنا من مالئكته
بعاه ملا فألناه ،ولكن أمر الله البا من امتثاله ،ث يسأالنه فيقوالر:
من ملبك؟ وما ذينك؟ ومن نبيك؟ ومن إمامك؟ وما قبلتك؟ ومن شيعتك؟

ومن إخوانك؟. ...
َ َّ

[ اخلرب الثاني ]:
َُ ْ

  قوله

َّ َ ُ َ
ِين َيظ ُّنون
  :ٱَّل

أن ُهم ُّملَٰقوا َرب ِ ِه ۡم  ٤٦ ...الذين يقاملور أنه يلقور ملبه اللقاء الذي هو أعظ

كراماته ،وإمنا قال :يظنور ألنه ال يرور مبااا يخت له  ،والعاقبة مستوملة

َ
َ َّ
َ
عنه َ وأن ُه ۡم إ ِ ِۡلهِ َر َٰ ِج ُعون   ٤٦إلى كراماته ،ونعي جنانه ،الميانه

وخشوعه  ،ال يعلةور الك يقيناً ألنه ال يأمنور أر يغيروا ويبالوا ،قال
ملفول الله :ال يزال املؤمن خائفاً من فوء العاقبة ،ال يتيقن الوصول
إلى ملضوار الله حتى يكور وقت نزع ملوحه وظهومل ملك املوت له .والك أر
ملك املوت يرذ على املؤمن وهو في شاة علة ،وعظي ضيق صامله ،مبا
يخل

من أمواله ،وملا هو عليه من اضطراب أحواله في معامليه وعياله،

وقا بقيت في نفسه مراملتها وحسراتها ،واقتطع ذور أمانيه فل ينلها ،فيقول
له ملك املوت :مالك جترع غسسك؟ قال :ألضطراب أحوالي واقتطاعك
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لي ذور مالي ،فيقول له ملك املوت :وهل يحزر عاقل من فقا ذمله زائ
واعتياض أل

أل

ضع

الانيا؟ فيقول :ال ،فيقول ملك املوت :فأنظر

فوقك ،فينظر فيرى ذملجات اجلنة وقسوملها التي يقسر ذونها األماني،
فيقول ملك املوت :تلك منازلك ونعةك وأموالك وأهلك وعيالك ،ومن كار

من أهلك ههنا وامليتك صا اً فه هناك معك ،أفترضى به باالً مما

هناك؟ فيقول :بلى والله .ث يقول :أنظر فينظر فيرى محةااً وعليَّاً
والطيبني من لهةا في أعال عليني ،فيقول :أو تراه ؟ هؤالء فاذاتك وأئةتك،
ه هناك جالفك و نافك ،أفةا ترضى به باالً ممن تفاملر ههنا؟ بلى وملبي،
َّ َّ َ َ ُ ْ َ ُّ َ َّ ُ ُ َّ ۡ َ َ َٰ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ
َّزل عل ۡي ِه ُم
فذلك ما قال الله تعالى  :إِن ٱَّلِين قالوا ربنا ٱَّلل ثم ٱستقموا تن
ۡ َ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ ۡ ُ ْ
ٱلم َٰٓ
َت َزنوا  ٣٠ ..فةا أمامك من األهوال كفيتةوها ،وال
لئِكة أَل َتافوا وَل

حتزنوا على ما تخلفونه من الذملاملي والعيال ،فهذا الذي شاهامتوه في

اجلنار باالً منه  ،وأبشروا باجلنة التي كنت توعاور هذه منازلك وهؤالء

فاذاتك نافك وجالفك .





واخلالصة:



 ث يقول  -أي :ملك املوت  -أنظر ،فينظر فيرى

محةَّااً وعليَّاً والطيبني من لهةا في أعال عليني ...
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السؤال  :6هل هناك ملجعة عبافية ألبي الفضل العباس إلى عال

الانيا مثل الرجعة ا سينية؟
اجلواب:

n









 إاا أملذت زياملة قبر العباس بن عليّ وهو

على شط الفرات بحذاء ا ير ،فق

على باب السقيفة [الروضة] وقل:

فالم الله وفالم مالئكته املقربني وأنبيائه املرفلني وعباذه السا ني
وجةيع الشهااء والساّيقني والزاكيات الطيبات فيةا تغتاي وتروح عليك
يا ابن أمير املؤمنني ،أشها لك بالتسلي والتسايق والوفاء والنسيحة
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خلل

جئتك يا ابن أمير

النبي والسبط املنتجب...

املؤمنني وافااً إليك وقلبي مسل لك وتابعٌ ،وأنا لك تابعٌ ونسرتي لك
معاَّة حتى يحك الله وهو خير ا اكةني ،فةعك معك ال مع عاوك ،

إني بك وبإيابك من املؤمنني ومبن خالفك وقتلك من الكافرين ،قتل

الله أُمَّةً قتلتك باألياي واأللسن 







َۡ
ََۡ َ ُ ْ
َ ۡ
َ َ
 أخ َر ۡج َنا ل ُه ۡم دٓابَّة م َِن ٱۡل ِ
ۡرض  )1( ٨٢ ...وأقسموا
َّ َ ۡ َ َ ۡ َ َٰ ۡ َ َ ۡ َ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ َ َ َٰ َ ۡ ً َ َ ۡ َ َ َ َٰ َّ َ ۡ
كََ
َث ٱَلَّ ِ
اس
كن أ
بِٱَّللِ جهد أيَٰن ِ ِهم َل يبعث ٱَّلل من يموت ْۚ بَل وعدا عليهِ حقا وَٰ ِ
َ ََُۡ َ
ٱَّل ۡن َيا َو َي ۡو َم َي ُق ُ
ٱۡل َي َٰوة ِ ُّ
نُص ُر ُسلَ َنا َو َّٱَّل َ
ون   )2( ٣٨إِنَّا ََلَ ُ ُ
ِين َءا َم ُنوا ْ ِِف ۡ َ
وم
َل يعلم
َّ َّ
َ َ َ َ َ ۡ ُ َ َ ُّ َ
َۡۡ
ََ
ٱۡلش َه َٰ ُد   )3( ٥١إِن ٱَّلِي ف َرض عل ۡيك ٱلق ۡر َءان ل َراد َك إ ِ ََٰل َم َعاد َٖۚ  )4( ٨٥ ...ولق ۡد
ۡ َ َّ ۡ َ َ َ ُ َ َ َ َّ َٰ ُ َ
()5
ََ َت ۡب َنا ِف َّ
ون  ١٠٥
ٱلز ُبورِ ِم ۢن َب ۡع ِد ٱَّلَِ ِر أن ٱۡلۡرض يرِثها عِبادِي ٱلصل ِح
ِ





( )1سورة النمل.
( )2سورة النحل.
( )3سورة غافر.
( )4سورة القصص.
( )5سورة األنبياء.
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األشهاد





-
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-
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وباجلملة:

النحو األول):


النحو الثاني):


أمَّا النحو األول )):






79

خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
الوجه األول):

-

-

َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ُ ْ
ُ ۡ َ َ ُ ْ َّ َٰ َ َٰ َ
ۡ َ
ت ليَ ۡستَخل ِف َّن ُه ۡم ِِف
 وعد ٱَّلل ٱَّل
ِين َءامنوا مِنكم وع ِملوا ٱلصل ِح ِ
َۡ
َّ
َۡ َ َ
َِن ل َ ُه ۡم د َ
ِين مِن َق ۡبلِه ۡم َو َِلُ َمك َ َّ
ۡرض ََ َما ۡ
ٱس َت ۡخلَ ََ َّٱَّل َ
ِين ُه ُم ٱَّلِي ٱرت َٰ
ِ
َض ل ُه ۡم
ٱۡل
ِ
َ
ۢ َۡ َ ۡ ۡ ۡ َ ُۡ ُ َ َ ُۡ ُ َ
()1
َ َ ُ َ َ َّ ُ
ون ِِب َش ۡيا ْۚ ٥٥ ...
ۡشك
وِلبدَِلهم ِمن بع ِد خوف ِ ِهم أمنا ْۚ يعبدون ِِن َل ي ِ
ۡ ُ ۡ ُ ْ َۡ
َ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ َ َّ
َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َّ َ َ ۡ
َ
َن َعلَ ُهمُ
 ونرِيد أن نمن لَع ٱَّلِين ٱستضعِفوا ِِف ٱۡل ِ
ۡرض وَنعلهم أئِمة و
َ َ َۡ ُ ََ
َ ۡ
َ َ
()2
ۡٱل َوَٰرث َ
ِ۞ إَوذا َوق َع ٱلق ۡول عل ۡي ِه ۡم أخ َر ۡج َنا ل ُه ۡم دٓابَّة
ِي  ٥
ِ
َ
َ
ۡ
َ
ْ
ُ ُ َ
ُ َ ُ ُ ۡ َّ َّ َ َ ُ
َ
()3
م َِن ٱۡل ِ
ون  ٨٢
اس كنوا أَِبتَٰيَٰت ِ َنا َل يوق ِن
ۡرض تكل ِمهم أن ٱَل

( )1سورة النور .
( )2سورة القصص.
( )3سورة النمل.
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َ

ُ

َّ
َ
ٱلظَٰلِم َ
ي  ١٢٤
َ ل َي َنال ع ۡهدِي
ِ

()1





-

-

باإلضافة إلى الك:




ٱَّل ۡن َيا َو َي ۡو َم َي ُق ُ
ِين َء َ
ٱۡل َي َٰوة ِ ُّ
نُص ُر ُسلَ َنا َو َّٱَّل َ
 إِنَّا ََلَ ُ ُ
ام ُنوا ْ ِِف ۡ َ
وم
( )1سورة البقرة.
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َۡۡ

ٱۡلش َه َٰ ُد  ٥١

()1

َ
 إِنَّا ََلَ ُ ُ
نُص ُر ُسل َنا ٥١ ...





  الك واللهِ في الرجعة ،أما علةتَ أر أنبياء كثيرة ل يُنسروا في

الانيا وقتلوا ،وأئةة من بعاه قتلوا ول ينسروا ،والك في الرجعة  




إن قيل لنا:






واجلواب من جهاتٍ متعددة هي اآلتي:
اجلهة األولى:


( )1سورة غافر.

َۡۡ
َ
ُ
َٰ
 ٱۡلشهد 
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اجلهة الثانية:

َۡۡ
 ٱۡلش َه َٰ ُد 




اجلهة الثالثة:
َ


َ

 إِنَّا َلَ ُ ُ
نُص ُر ُسل َنا ٥١ ..

 إِنَّا 



َََۡ َُ ُ َۡۡ
وم ٱۡلش َه َٰ ُد
 ويوم يق

 ٥١













الوجه الثاني):
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-

يتضح مما تقاَّم:

-

-

-

ُ ۡ َ َ ُ ْ
َ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ ْ
ََ تَ ۡب َنا ِف َّ
ام ُنوا مِنكم وع ِملوا
ٱلز ُبورِ  )1( ١٠٥ ..وعد ٱَّلل ٱَّلِين ء
ِ
َ
ۡ
َ ۡ ۡ َ َ ُ َ َ َّ َ
َّ َٰ َ َٰ َ
ۡ َ
ۡرض ََ َما ۡ
ٱستَ ۡخلَ ََ َّٱَّل َ
ت ليَ ۡس َتخل ِف َّن ُه ۡم ِِف ٱۡل ِ
َِن ل ُه ۡم
ِين مِن قبل ِ ِهم وِلمك
ٱلصل ِح ِ
َ
َ
َ
ۡ
َّ ُ َّ َ َ َّ َ ۡ ۡ ُ ْ
َۡ َ
د َ
ِين ُه ُمَ  )2( ٥٥ ..ونُر ُ
ٱس ُتضعِفوا ِِف ٱۡل ِ
ۡرض َوَن َعل ُه ۡم أئ ِ َّمة
يد أن نمن لَع ٱَّلِين
ِ
( )1سورة األنبياء.
( )2سورة النور.
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َۡ
َ
َُ َ َ َ َ
ُ
ۡ
َ ُ
َۡ َ َ َۡ َ
ك َن ل ُه ۡم ِِف ٱۡل ِ
ي ف ِۡرع ۡون َوهَٰ ََٰ َٰ َن َو ُج ُنوده َما مِن ُهم َّما
ۡرض ون ِر
َوَنعل ُه ُم ٱلوَٰرِث ِي َ ٥ون َم ِ
َ ُ ْ َۡ َ َ
َ َ ۡ َ ُ ْ َّ َ ۡ َ َ ۡ َ َٰ ۡ َ َ ۡ َ ُ
ٱَّلل َمن َي ُم ُ
ث َّ ُ
وت ْۚ بَ َ َٰ
َل
كنوا َيذ ُرون   )1( ٦وأقسموا بِٱَّللِ جهد أيَٰن ِ ِهم َل يبع
ُ َ َ َ ُ ُ َّ
َ ۡ ً َ َ ۡ َ َ َ َٰ َّ َ ۡ َ
ََۡ ُ َ
َ ََُۡ َ
َ
َّ
كن أكَث ٱَل ِ
اس َل يعلمون ِِ ٣٨لب ِي لهم ٱَّلِي ُيتل ِفون فِيهِ
وعدا عليهِ حقا وَٰ ِ
َ
ْ
َ َ ۡ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ ُ ۡ َ ُ
َ
()2
ك َٰ ِذب َ
ي  ٣٩
وا
و ِِلعلم ٱَّلِين كفروا أنهم كن
ِ

مما تقاَّم:

-



( )1سورة القصص.
( )2سورة النحل.

- 
َ َ َ ۡ ُ َّ ۡ
 ذَٰل ِك فضل ٱَّللِ يُؤتِيهِ
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(ۡ َ ُ َّ َ )1
َ َ َ ُ َ َّ ُ ُ ۡ َ ۡ
ُي َت ُّص ب َر ۡ َ
َمن ي َ َشا ُء َو َّ ُ
ٱَّلل َوَٰس ٌِع َعل ٌ
ٱَّلل ذو ٱلفض ِل
ۡحتِهِۦ من يشاء ْۚ و
ِيم    ٥٤وٱَّلل
ْۚ
ِ
ۡ
()2
ٱل َع ِظي ِم  ١٠٥

واحلاصل:



وأمَّا النحو الثاني )):














الةنةقةطةة األولةى):
( )1سورة املائدة.
( )2سورة البقرة.
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النقطة الثانية):


بيار النقطة األولى:



-

َ
َ ۡ ُ َّ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َٰ ُ ُ
ً َ َۡ
ك َّنة أن َيفق ُهوهُ َو ِِف
 ومِنهم من يست ِمع إِِلك وجعلنا
لَع قلوب ِ ِه ۡم أ ِ
َ َ ۡ ْ ُ َّ َ َ َّ ُ ۡ ُ ْ َ َ َّ َ َ ُ َ ُ َ َٰ ُ َ َ َ ُ ُ
ول َّٱَّل َ
َءاذَان ِ ِه ۡم َو ۡقر ْۚا ِإَون يروا ك ءاية َل يؤمِنوا بِها ح َٰٓ
ِين
ِت إِذا جاءوك يجدِلونك يق
َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َٰ َ َّ َ َ َ َ َّ ُ َ
َ َ ُ ْ ۡ َ َٰ َ َّ َ َ
()1
ي ٱ ۡۡلَ َّول َ
س ِط ُ
َٰ
َّبون
ۡصف عن ءاتَٰي ِِت ٱَّلِين يتك
أ
س


٢٥
ِي
كفروا إِن هذا إَِل أ
ِ
َۡ
َۡ ۡ
َ َ ۡ ْ ُ َّ َ َ َّ ُ ۡ ُ ْ
ََ ْۡ َ َ
ٱلر ۡشد ََل َيتَّ
َ
خ ُذوهُ
ُّ
َ
ِِف ٱۡل ِ
ي ٱۡل ِق ِإَون يروا ك ءاية َل يؤمِنوا بِها ِإَون يروا سبِيل
ِ
ِ
ۡرض بِغ ِ
َ
ْ
ْ
ۡ
ْ
َ
َّ
َ َ ۡ َ َ َ َ َّ ُ
َ َ َّ
َ
َ ُ َۡ
َ
خذوهُ َسبِيل ْۚ ذَٰل ِك بِأن ُه ۡم َذبُوا أَِبتَٰيَٰت ِ َنا َوَكنوا عن َها
غ يت ِ
سبِيل ِإَون يروا سبِيل ٱل ِ
( )1سورة األنعام.
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ْ

َ

ْ

ُ ْ

ِي ِ  )1( ١٤٦إَون يَ َر ۡوا َءايَة ُي ۡعر ُضوا َو َي ُقولوا س ۡ
غَٰفل َ
ِحر ُّم ۡستَ ِمر  ٢
ِ
ِ

()2

-





َ َ َٰ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ
ت َرّب َول َ ۡو ج ۡئناَ
 قُل َّل ۡو َك َن ۡٱۡلَ ۡح ُر م َ
نف َد ََك ََِٰ َٰ ُ
ت
ن
أ
ل
ب
ق
ر
ح
ٱۡل
د
ف
َل
ّب
ر
ت
َِٰ
َِك
ل
ا
اد
ِد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
()3
ب ِ ِم ۡثلِهِۦ َم َددا  ١٠٩



عودُُ على بدء:


( )1سورة األعراف.
( )2سورة القمر.
( )3سورة الكهف.
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  إاا أملذت زياملة قبر العباس بن علي
وهو على شط الفرات بحذاء ا ائر فق

على باب السفيفة وقل :فالم

الله وفالم مالئكته املقربني ،وأنبيائه املرفلني ،وعباذه السا ني ،وجةيع
الشهااء والسايقني ،الزاكيات الطيبات فيةا تغتاي وتروح ،عليك يا ابن
أمير املؤمنني ،أشها لك بالتسلي والتسايق والوفاء والنسيحة خلل
النبي املرفل ،والسبط املنتجب ،والاليل العال  ،والوصي املبلغ ،واملظلوم
املهتض  .فجزاك الله عن ملفوله وعن أمير املؤمنني وعن ا سن وا سني
صلوات الله عليه أفضل اجلزاء ،مبا صبرت واحتسبت وأعنت ،فنع عقبى
الاامل ،لعن الله من قتلك ،ولعن الله من جهل حقك ،وافتخ

بحرمتك،

ولعن الله من حال بينك وبني ماء الفرات ،أشها أنك قُتلت مظلوماً ،وأر الله
منجز لك ما وعاك  .جئتك يا ابن أمير املؤمنني وافااً إليك  ،وقلبي مسل

لك  ،وأنا لك تابع ،ونسرتي لك معاة ،حتى يحك الله وهو خير ا اكةني،
فةعك معك المع عاوك  ،إني بك وبإيابك من املؤمنني ،ومبن خالفك

وقتلك من الكافرين ،قتل الله أمة قتلتك باألياي واأللسن ...
-
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 معك معك ال مع عاوك  ،إني بك وبإيابك من املؤمنني 














 إني بك من املؤمنني 
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إن قيل لنا:



-



واجلواب:

-










َ

ً َ

ُ

ارَك أ ۡي َن َما َ ُ
َ و َج َعلِن ُم َب َ
نت ٣١ ...
ِ




( )1سورة مريم.


()1
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روايات أُخرى مؤيدة:



بيار السن



األول):



 قال ا سني ألصحابه قبل أر يُقتل :إر ملفول الله

 قال لي :يا بني إنك فتسار إلى العرار ،وهي أملض قا التقى بها النبيور
وأوصياء النبيني ،وهي أملض تاعى عةوملا ،وإنك تُستشها بها ويُستشها

معك جةاعة من أصحابك ال يجاور أل مس ا ايا ،وتال  :قُ ۡل َنا َتَٰي َٰ َن ُ
ار
َۡ َ َ َ ً ََ
ُ
لَع إبۡ َرَٰه َ
ِيم   ٦٩يكور ا رب برذاً وفالماً عليك وعليه
وِ بردا وسلَٰما َٰٓ ِ
َ ِ

فأبشروا فوالله لئن قتلونا فإنا نرذ على نبينا قال :ث أمكث ما شاء الله
فأكور أول من ينشق األملض عنه ،فأخر خرجة يوافق الك خرجة أمير

املؤمنني ،وقيام قائةنا وحياة ملفول الله )ث لينزلن عليَّ وفاٌ من

السةاء من عنا الله ،ل ينزلوا إلى األملض قط ،ولينزلن إلي جبرئيل
وميكائيل وإفرافيل وجنوذ من املالئكة ،ولينزلنَّ محةاٌ وعليٌّ وأنا وأخي

وجةيع مَنْ مَنَّ اللهُ عليه في حةوالت من حةوالت الرب :جةال من نومل
ل يركبها مخلور ث ليهزر محةا لواءه ،وليافعه إلى قائةنا مع
فيفه ث إنا منكث من بعا الك ما شاء الله ث إر الله يخر من مسجا
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الكوفة عينا ،من ذهن ،وعينا من ماء ،وعينا من لنب ،ث إر أمير املؤمنني

يافع إلي في

ملفول الله ويبعثني إلى املشرر واملغرب ،فال تي على

عاو لله إال أهرقت ذمه ،وال أذع صنةاً إال أحرقته ،حتى أقع إلى الهنا
فأفتحها ،وإر ذانيال ويوشع يخرجار إلى أمير املؤمنني يقوالر :صار

الله وملفوله ،ويبعث معهةا إلى البسرة فبعني ملجالً فيقتلور مقاتليه ،

ويبعث بعثاً إلى الروم  ،فيفتح الله له 

 ولينزلنَّ محةَّاٌ وعليٌّ وأنا

وأخي وجةيع مَنْ مَنَّ اللهُ عليه في حةوالت من حةوالت الربّ 




القرينة األولى:







القرينة الثانية:






واجلملة:
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 وجةيع

:
مَنْ منَّ الله عليه في حةوالت من حةوالت الربّ 
واجلواب:


-




 مَنْ منَّ الله عليه 
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بيار السن

الثاني):









 خطب أمير املؤمنني الناس

بالكوفة ،فحةا الله وأثنى عليه ،ث قال :أنا فيا الشيب ،وفيَّ فُنّة من
أيوب ،وفيجةع الله لي أهلي كةا جةع ليعقوب ،والك إاا افتاامل الفلك
وقلت ضل أو هلك ،أال فافتشعروا قبلها السبر ،وتوبوا إلى الله بالذنب،
فقا نبذمت قافك  ،وأطفأمت مسابيحك  ،وقلامت هاايتك من ال ميلك
لنفسه وال لك فةعاً وال بسراً ،ضع

واللهِ الطالب واملطلوب ،هذا ولو ل

تتواكلوا أمرك  ،ول تتخاالوا عن نسرة ا ق بينك  ،ول تهنوا عن توهني
الباطل ،ل يتشجع عليك من ليس مثلك  ،ول يقوَ من قوي عليك وعلى
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هض الطاعة وإزوائها عن أهلها فيك  ...
ويف خربٍ ( البحار ) ج 53ص  77ح 83بإسناده عن الكشي بسنده جعفر بن

فضيل عن حممد بن فرات عن أبيه عن األصبغ قال :قال أمري املؤمنني:
 وليجةعنَّ الله لي شةلي كةا جةعه أليوب .
 والله ليجةعن لي أهلي كةا جُةِعوا

ليعقوب 











... وولده األئمة اإلحدى عشر وهم املنصوص على رجعتهم يف أحاديثهم
الصحيحة الصرحية والعاقبة للمتقني وهم املتقون 
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واحلاصل:













-









بيار النقطة الثانية:
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[ اخلرب األول ]:



َ
َ
َ َ
َ  وقض ۡي َنا إ ِ ََٰل بَ ِِن إ ِ ۡس َرَٰٓءِيل

َۡ
َ ُ
ۡ َ َٰ َ ۡ
َّ
َ َّ َ ۡ
ِ
ي  قُتِلَ عليٌّ وطُعِنَ ا سنَ  وَلَ ۡعل َّن
ت
ر
م
ۡرض
ب َلُفس ُِدن ِِف ٱۡل
ِ
ِِف ٱلكِت ِ
ُ
ُ َ
َ
َ َ
ُعلوا َبِيا   ٤قُتل ا سني  فإِذا َجا َء َو ۡع ُد أولى َٰ ُه َما  إاا جاء نسر ذم
ۡ
َّ ُ
َ َ ُ ْ َ َ
َ
ۡ ََ ُ
اسوا خِلَٰل ٱَّلِيَارِ ٖۚ  قوم
ا سني َ ب َعث َنا عل ۡيك ۡم ع َِبادا َلَا أ ْو ِِل بَأس شدِيد فج
َ َ
يبعثه الله قبل خرو القائ ال ياعور وتراً آلل محةا إال أحرقوه َ وَكن
ََۡ َ ُ ۡ َ َ ََ
ُ
ۡ
ۡ
َوعدا َّمف ُعوَل   ٥قبل قيام القائ   ث َّم َرددنا لك ُم ٱلك َّرة عل ۡي ِه ۡم
َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ َ َٰ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ ۡ َ ۡ
َث نَفِ ً
كََ
يا   ٦خرو ا سني في
وأمددنكم بِأمول وبنِي وجعلنكم أ

الكرة في فبعني ملجالً من أصحابه الذين قتلوا معه عليه البيض املذهب

لكل بيضة وجهار واملؤذي إلى الناس أر ا سني قا خر

في

أصحابه حتى ال يشك فيه املؤمنور وأنه ليس باجال وال شيطار ،اإلمام

الذي بني أظهر الناس يومئذ ،فإاا أفتقر عنا املؤمن أنه ا سني ال
يشكور فيه وبلغ عن ا سني ا جة القائ  بني أظهر الناس

وصاقه املؤمنور بذلك جاء ا ُجَّة املوت فيكور الذي يلي غسله وكفنه

وحنوطه وإيالجه حفرته ا سني وال يلي الوصي إال الوصي. ..
[ اخلرب الثاني ]:




 يثومل فرايا على

السفياني إلى ذمشق ،فيأخذونه ويذبحونه على السخرة .ث يظهر ا سني

 في اثني عشر أل

صايق واثنني وفبعني ملجالً أصحابه يوم كربالء،

فيا لك عناها من كرَّة زهراء بيضاء .ث يخر السايق األكبر أمير
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املؤمنني عليُّ بن أبي طالب وينسب له القبة بالنج  ،ويقام أملكانها:
ملكن بالنج  ،وملكن بهجر ،وملكن بسنعاء ،وملكن بأملض طيبة ،لكأني أنظر
إلى مسابيحه تُشرر في السةاء واألملض ،كأضواء من الشةس والقةر،

فعناها تبلى السرائر ،وتذهل كل مرضعة عةا أملضعت ..
توضيحٌ:




-





-





-
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مبا تقاَّم يتضح:







 إر أول من يكرُّ في الرجعة ا سني

بن عليّ وميكث في األملض أملبعني أل

فنة حتى يسقط حاجباه على

عينيه 


َ

ۡ

َ

ََۡ

َ
َ ُُ ۡ
َخس َ
ِي ألَ َس َنة  ٤
ِِ  ف يَ ۡوم كن مِقدارهۥ

()1



َ َ ۡ
ِِ ف يَ ۡوم كن مِق َد ُارهُۥ   ..وهي كرّة ملفول الله ،فيكور ملكه في كرته

خةسني أل فنة ،وميلك أمير املؤمنني في كرته أملبعة وأملبعني أل فنة 

( )1سورة املعارج.
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إشكالٌ حول طول حكمهم ومدة عمر الدنيا:
إن قيل لنا:





واجلواب بوجهني هما اآلتي:
الوجه األول):

الوجه الثاني):

وباجلملة:


  إرّ لنا مع الله حاالت

نحن هو وهو نحن ،مع الك نحن نحن ،وهو هو 
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إشكا ٌل عويصٌ حول قلة الروايات املصرحة بامسه (سالم اهلل عليه):

الوجه األول):

-






الوجه الثاني):
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الوجه الثالث):























الوجه الرابع):
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السؤال  :7ماهو معنى اف العبَّاس؟

اجلواب:

n
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

الوجه األول:
الوجه الثاني:



بيار الوجه األول:

وماااااااا غاااااااار ال ااااااااواة بعنبسااااااااي

وباجلملة:

يُشاااارِّ ُد عاااان فرائسااااه السِّااااباعا
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

وبعبارة أخرى:


ُ َ

ُ

ۡ

َس  ٢٢ث َّم أ ۡدبَ َر َو ۡ
ٱس َتك َ َ
 ث َّم َعبَ َس َوب َ َ َ
َّب  ٢٣

َ ُ

َ

َّ َ
َناف مِن َّرب ِ َنا يَ ۡو ًما َع ُبوسا ق ۡم َط ِريرا  ١٠
 إِنا

()1

ومبا تقاَّم يتضح:



( )1سورة اإلنسان.
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بيار الوجه الثاني:

ُّ َ َّ َّ ُ ُ َّ َ َّ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ۡ ُ
ك َّفار ُر َ َ
ۡحا ُء بَ ۡي َن ُه ۡم
ّ ممد رسول ٱَّللِْۚ وٱَّلِين معهۥ أشِداء لَع ٱل
ِ
ََ
ۡ
ُ َ َ ۡ
َّ
َ ُ
تَ َرى َٰ ُه ۡم ُر ََّعا ُس َّ
ِيماه ۡم ِِف ُو ُجوهِ ِهم م ِۡن أث ِر
جدا يَ ۡب َتغون فضل م َِن ٱَّللِ َورِض َوَٰنا س
ط ُهۥ َ َ َ
ٱَل ۡو َرىَٰةِٖۚ َو َم َثلُ ُه ۡم ِف ۡٱۡلَنيل ََ َز ۡر ٍع أ َ ۡخ َر َج َش ۡ َ
ٱلس ُ
ُّ
جودِ ٖۚ َذَٰل َِك َم َثلُ ُه ۡم ِف َّ
از َرهُۥ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ُ ۡ ُ
ُ ۡ ُ ُّ َ
َ
ٱس َت ۡغلَ َظ فَ ۡ
فَ ۡ
ار ُۗ َو َع َد َّ ُ
ى َ َ َٰ ُ
ك َّف َ
ٱَّلل َّٱَّل َ
ٱس َت َو َٰ
ِين
ٱلز َّراع ِِلَغِيظ ب ِ ِهم ٱل
جب
لَع سوقِهِۦ يع ِ
َ ُ ْ َ ُ ْ َّ َ
ت م ِۡن ُهم َّم ۡغفِ َرة َوأ َ ۡج ًرا َع ِظ َ
يمۢا  ٢٩
َءامنوا َوع ِملوا ٱلصَٰل ِحَٰ ِ

-

-
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

إشكالٌ:
إن قيل لنا:

اجلواب:





-

جيب احلرب يف العبوس:
وباجلملة :
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

مما تقاَّم يتضح:
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 





 من أملاذ الله باأ بك -


 -بك يبين الله الكذب ،وبك

يباعا الزمار الكَلِب ،وبك فتح الله ،وبك يخت الله ،وبك ميحو الله ما

يشاء ،وبك يثبت ،وبك يفكُّ الذُّلُّ من ملقابنا ،وبك يُاملك الله تَرِة كلّ

مؤمن يُطلَب ،وبك تنبت األملض أشجاملها ،وبك تخر األشجامل أثةاملها،
وبك تنزل السةاء قطرها وملزقها ،وبك يكش

الله الكرب...

إملاذة الرب في مقاذير أمومله تهبط إليك  ،وتسامل من بيوتك  ...
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
السؤال  :8من هو العبَّاس بن علي ،ماهي معرفته؟

اجلواب:

n








الوجه األول):













-
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 بأبى أنت وأُمّى وأهلي
ومالي وأفرتي أُشها الله وأُشهاك أنّي مؤمن بك ومبا منت به ،كافر
بعاوّك ومبا كفرمت به ،مستبسر بشأنك وبضاللة من خالفك  ،موالٍ لك
وألوليائك  ،مبغض ألعاائك  ،ومعاذٍ له  ،فل

ملن فاملك  ،حرب ملن

حاملبك  ،محقّق ملا حقّقت  ،مبطل ملا أبطلت  ،مطيع لك  ،عاملف بحقّك ،
مقرّ بفضلك  ،محتةل لعلةك  ،محتجب بذمّتك  ،معترف بك  ،مؤمن
بإيابك مساّر برجعتك  ،منتظر ألمرك  ،مرتقب لاولتك

خذ بقولك ،

عامل بأمرك  ،مستجير بك  ،زائر لك  ،عائذ الئذ بقبوملك  ،مستشفع إلى

الله

بك  ،ومتقرّب بك إليه ،ومقاّمك أمام طلبتي وحوائجي وإملاذتي

في كلّ أحوالي وأموملي ،مؤمن بسرّك

وعالنيتك  ،وشاهاك

وغائبك ،

وأوّلك و خرك  ،ومفوّض في الك كلَّه إليك ومسلَّ فيه معك  ،وقلبي لك

مسلَّ  ،وملأيي لك تبع ونسرتي لك معاّة حتى يحيى الله ذينه بك ،

ويرذّك في أيّامه ،ويظهرك لعاله وميكَّنك في أملضه ،فةعك  ،معك  ،ال
مع غيرك  ،منت بك  ،وتولَّيت خرك مبا تولَّيت به أوّلك  ،وبرئت إلى الله
من أعاائك ومن اجلبت والطَّاغوت ،والشّياطني ،وحزبه الظَّاملني
لك  ،اجلاحاين

قّك  ،واملاملقني من واليتك والغاصبني إلملثك  ،الشّاكَّني

فيك  ،واملنحرفني عنك  ،ومن كلّ وليجة ذونك  ،وكلّ مطاع فواك  ،ومن االئةّة
الَّذين ياعور إلى النّامل ،فثبّتني الله أبااً ما حييت على مواالتك ومحبّتك
وذينك ووفّقنى لطاعتك  ،وملزقني شفاعتك  ،وجعلني من خيامل مواليك
التّابعني ملا ذعومت إليه ،وجعلني ممّن يقتصّ ثاملك ويسلك فبيلك

ويهتاى بهااك ويحشر في زمرتك ويكرّ في ملجعتك وميلَّك في ذولتك ،

ويشرّف في عافيتك  ،وميكَّن في أيّامك  ،وتقرّ عينه غااً برؤيتك  ...
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 


 السالم على أولياء اللَّه وأصفيائه ،السالم على أمناء اللَّه وأحبائه،
السالم على أنسامل اللَّه وخلفائه ،السالم على محال معرفة اللَّه ،السالم
على مساكن اكر اللَّه ،السالم على مظاهر أمر اللَّه ونهيه ،السالم على
الاعاة إلى اللَّه ،السالم على املستقرين في مرضاة اللَّه ،السالم على
املةحسني في طاعة اللَّه ،السالم على األذالء على اللَّه ،السالم على الذين
من وااله فقا والى اللَّه ،ومن عاذاه فقا عاذى اللَّه ،ومن عرفه فقا
عرف اللَّه ،ومن جهله فقا جهل اللَّه ،ومن أعتس به فقا أعتس بالله،
ومن تخلى منه فقا تخلى من اللَّه ،أُشها اللَّه أني فل ملن فاملت ،
وحرب ملن حاملبت  ،مؤمن بسرك وعالنيتك  ،مفوض في الك كله إليك ،
لعن اللَّه عاو ل محةا من اجلن واإلنس ،وأبرأ إلى اللَّه منه  ،وصلى

اللَّه على محةا و له 
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  إاا أملذت زياملة قبر
العباس بن علي وهو على شط الفرات بحذاء ا ائر فق

على باب

السفيفة وقل :فالم الله وفالم مالئكته املقربني ،وأنبيائه املرفلني ،وعباذه

السا ني ،وجةيع الشهااء والسايقني ،الزاكيات الطيبات فيةا تغتاي

وتروح ،عليك يا ابن أمير املؤمنني ،أشها لك بالتسلي والتسايق والوفاء
والنسيحة خلل

النبي املرفل ،والسبط املنتجب ،والاليل العال  ،والوصي

املبلغ ،واملظلوم املهتض  .فجزاك الله عن ملفوله وعن أمير املؤمنني وعن

ا سن وا سني صلوات الله عليه أفضل اجلزاء ،مبا صبرت واحتسبت

واعنت ،فنع عقبى الاامل ،لعن الله من قتلك ،ولعن الله من جهل حقك،
وافتخ

بحرمتك ،ولعن الله من حال بينك وبني ماء الفرات ،أشها أنك

قُتلت مظلوماً ،وأر الله منجز لك ما وعاك  .جئتك يا ابن أمير املؤمنني

وافااً إليك  ،وقلبي مسل لك  ،وأنا لك تابع ،ونسرتي لك معاة ،حتى
يحك

الله وهو خير ا اكةني ،فةعك

معك

المع عاوك  ،إني بك

وبإيابك من املؤمنني ،ومبن خالفك وقتلك من الكافرين ،قتل الله أمة

قتلتك باألياي واأللسن.
ث أذخل ،وأنكب على القبر ،وقل :السالم عليك أيها العبا السالح،
املطيع لله ولرفوله ،وألمير املؤمنني وا سن وا سني ،والسالم عليك
وملحةة الله وبركاته ومغفرته وملضوانه على ملوحك وبانك .أشها وأُشها

الله أنك مضيت على ما مضى عليه البامليور واجملاهاور في فبيل الله،
املناصحور له في جهاذ أعاائه ،املبالغور في نسرة أوليائه ،الذابور عن

أحبائه ،فجزاك الله أفضل اجلزاء ،وأكثر اجلزاء ،وأوفر اجلزاء ،وأوفى جزأ
أحا ممن وفى ببيعته ،وافتجاب له ذعوته ،وأطاع والة أمره .وأشها أنك
قا بالغت في النسيحة ،وأعطيت غاية اجملهوذ ،فبعثك الله في الشهااء،
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وجعل ملوحك مع أملواح السعااء ،وأعطاك من جنانه افسحها منزالً،
وأفضلها غرفاً ،وملفع اكرك في عليني ،وحشرك مع النبيني والسايقني

والشهااء والسا ني وحسن أولئك ملفيقاً .أشها أنك ل تهن ول تنكل،

وأنك مضيت على بسيرة من أمرك ،مقتاياً بالسا ني ،ومتبعاً للنبيني،
جةع الله بيننا وبينك وبني ملفوله وأوليائه في منازل احملسنني ،فإنه أملح
الراحةني ..




-

-
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 











الوجه الثاني):








 وملا وملذ اإلمام
عليّ بن أبي طالب إلى املاينة افتقبله النبي في ملجال قومه وهو
يقول :من مثلك يا أبا ا سن ،وقا وفيت بعها الله وأجنزت وصية ملفول
الله ووفيت بنفسك حبيب الله؟ فأنت مني مبنزلة هاملور من موفى كلي
الله وأنت خليفتي وأخي ووصيي وزو ابنتي وخليفتي في حياتي وبعا
مماتي وقرة عيني وملوحي في باني وكاش

الكرب عني ،وبنفسك وقيتني

وأنت خيرتي من أهل بيتي وأنت املفسر لكتاب ملبي ،امليتك مني وأنت

قريني ووزيري ...
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  امليتك

مني 








ــ
ــ





اللَّه كَالضَّوْءِ مِنَ الضَّوْءِ ،والذملَاعِ مِنَ الْعَضُاِ 

 وأَنَا مِنْ ملَفُولِ
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الولي املعظَّم العبَّاس من أبرز مصاديق ذرية أمري املؤمنني:
ُّ





امليتك مني 
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مبا تقدَّم يتضح:





إشكالٌ عويصٌ وحلٌّ:
  امليتك مني 

مفاد اإلشكال:



-

-

 ما يبكيك يا فعا؟ 
 أنت لست منه  ،أنت أمويٌّ منا أهل

َ
َ َّ
َ
البيت ،أما فةعت قول الله عز وجل يحكي عن إبراهي  ف َمن تب ِ َع ِِن فإِن ُهۥ

م ِِِني  ٣٦ ...
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واجلواب:

ا يثية األولى:




ا يثية الثانية:



الوجه الثالثث):









خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 


دعوى وردّ:





اجلواب:





120
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وبعبارةٍ أخرى:



وبناءً عليه؛

الوجه الرابع):
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باإلضافة إىل ذلك:






وبعبارة أخرى:
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

واحلاصل:










الوجه اخلاس ):












خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

124








عودُُ على بدء:
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 


-







 عباي أطعني أجعلك

مثلي ،أنا أقول للشيء كن فيكور ،وأنت تقول للشيء كن فيكور ..
ۡ

َ

ك َّن َّ َ
ت إذ َر َم ۡي َ
ََ ََۡ َ
ٱَّلل َر َ َٰ
م ١٧ ...
ت َوَٰ َٰ ِ
 وما رمي ِ

( )1سورة األنفال.

()1
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-

-





  إر لعةي العباس

ذملجة يوم القيامة يغبطه عليها جةيع الشهااء ..
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خالصة األسرار العباسيَّة املقدَّسة:



-

-






 السالم عليك أيها العبا

السالح والسايق املوافي ،أشها أنك منت بالله ونسرت ابن ملفول الله
وذعوت إلى فبيل الله ووافيت بنفسك ،فعليك من الله أفضل التحية

والسالم 
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 واضيعتنا بعاك يا أبا الفضل ..
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الباملي

خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
السؤال  :9ماهو مقام ومرتبة ومنزلة أبي الفضل العباس عنا
؟

اجلواب:

n

-

-






132

خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 




عودُُ على بدء:



التصنيف األول:

الوجه األول):

-
-







  فلعن الله أمةً قتلتك ولعن الله أمّة افتحلت منك احملاملم وانتهكت

حرمة اإلفالم ...

 ولعن الله أمّة افتحلت منك
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احملاملم وانتهكت في قتلك حُرمة اإلفالم...



 لعن الله أمّةً افتحلت منك احملاملم وانتهكت


فيك حُرمَة اإلفالم ...


الوجه الثاني):

-
-

  فنع السابر اجملاها احملامي الناصر واألخ الاافع عن أخيه
اجمليب إلى طاعة ملبه الراغب فيةا زها فيه غيره من الثواب اجلزيل

والثناء اجلةيل وأ قك الله باملجة بائك في جنات النعي  ...

 فأفألك أر تسلي على محةا و له الطاهرين



وأر جتعل ملزقي به ذاملّاً وعيشي به قاملّاً وزياملتي به مقبولة وحياتي به

طيبة وأذملجني إذملا

املكرمني واجعلني ممن ينقلب من زياملة مشاها

أحبائك مفلحاً منجحاً قا افتوجب غفرار الذنوب وفتر العيوب وكش

الكروب ،وإنك أهل التقوى وأهل املغفرة ...
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 







-



وباجلملة:


الوجه الثالث):



خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
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ال بطة





-

-



 قال النبيُّ عنا موته ...:وما من

نبيّ وال وصيّ إال شهيا 
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 






إشكال وحلّ:
وجه اإلشكال:

-






اجلواب:
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
الوجه الرابع):




توضيح الك:


-



-



وبناءً عليه:

-






-
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

-



 ال حبيب


إال هو وأهله 









  وامليتك مني 
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
الوجه اخلاس ):









-

-





-

ُ

ۡ

ۡ

ذو ٱل َف ۡض ِل ٱل َع ِظي ِم  ٢١
الوجه السادس):

( )1سورة احلديد.

َ َٰ َ َ ۡ ُ َّ
ٱَّللِ يُ ۡؤتِيهِ َمن ي َ َشا ُء َو َّ ُ
ٱَّلل
 ذل ِك فضل
ْۚ
()1
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 






واحلاصل:





 إفتقاللك من زياملة ولاي 
 تزومل ولاي ا سني

 هكذا وال تزومل ولاي العبَّاس إال قليالً ..
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 






أحااااااق الناااااااي أن يبكااااااي عليااااااه

فتااااى أبكااااى احلسااااني بكااااربالء

أخاااااااوه وابااااااان والاااااااده علاااااااي

أبااااو الفضاااال املضاااارج بالاااادماء

وماااااان واساااااااه ال يثنيااااااه شاااااايء

وجاااااء لااااه علااااى عطاا ا ٍ مباااااء





-
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

السؤال  :10ملااا ل تسل إلينا ملوايات عن أبي الفضل العبَّاس؟

اجلواب:

n

الوجه األول):


 إر لعةي العبَّاس عنا الله تباملك وتعالى

منزلة يغبطه عليها جةيع الشهااء 










  وامهجة قلباه ..واآلر

أنكسر ظهري ..واضيعتنا بعاك يا أبا الفضل ..
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

الوجه الثاني):





الوجه الثالث):









الوجه الرابع):
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

السؤال  :11ماهي حقيقة منزلة أبي الفضل العبَّاس؟

اجلواب:

n
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 








 السالم عليك يا



بن أمير املؤمنني ،السالم عليك أيها العبا السالح ،املطيع لله ولرفوله،
أشها أنك قا جاهات ،ونسحت ،وصبرت حتى أتاك اليقني ،لعن الله

الظاملني لك من األولني واآلخرين ،وأ قه باملك اجلحي 


 السالم عليك أيها الولي السالح الناصح السايق،

أشها أنك منت بالله ونسرت ابن ملفول الله وذعوت إلى فبيل الله،

ووافيت بنفسك ،وبذلت مهجتك ،فعليك من الله السالم التام 
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 









 على



الانيا بعاك العفا يا قةر بني هاش  ،وعليك مني السالم من شهياٍ

محتسب وملحةة الله وبركاته ..



 إر معي من يعينني 
 طوبى ألملض تضةنت

جساك الطاهر ،فإر الانيا بعاك مظلةة واآلخرة بنوملك مشرقة ،أما
الليل فةسها وا زر فرما أو يختامل الله ألهل بيتك ذاملك التي أنت بها
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

مقي وعليك مني السالم يا بن ملفول الله وملحةة الله وبركاته 
 الانيا بعاك مظلةة ..وعليك مني السالم 
 على الانيا

بعاك العفا ..وعليك مني السالم ..



 وأ قك الله في ذملجة


بائك ..


السؤال  :12أمليا معرفة منزلة أبي الفضل العباس يوم القيامة؟
اجلواب:

n


خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
السؤال  :13ما معنى أر أبا الفضل العباس باب اإلمام ا سني؟

اجلواب:

n

150
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

 ل َ َها َس ۡب َع ُة َأبۡ َوَٰ ِّ ل ُِك بَا ِّ م ِۡن ُه ۡم ُج ۡزء َّم ۡق ُس ٌ
وم َ  )1( ٤٤ج َّنَٰت َع ۡدن ُّم َف َّتحةَ
ِ
ِ
َّ ُ ۡ َ
َ َّ َٰٓ َ َ ُ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ۡ َ َ َ ُ َ َ َٰ ٌَ
ۡ
()2
َ
ُ
َٰ
َٰ
له ُم ٱۡلبو ِّ    ٥٠حِت إِذا جاءوها وفتِحت أبوبها وقال لهم خزنتها سلم
َ َۡ ُ
()3
ك ۡم ط ِۡب ُت ۡم ٧٣ ...
علي

واحلاصل:

-







( )1سورة احلجر.
( )2سورة ص.
( )3سورة الزمر.
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

إشكال وحلٌّ:
وجه اإلشكال:





الوجه األول :الباء بزياملة املولى العبا السالح من باب التأذب مع

فيا األولياء موالنا اإلمام فيّا الشهااء:
توضيح الك:
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

واحلاصل:





الوجه الثاني :الباء بزياملة املولى العبَّاس من باب الباء باملقامة لذي

املقامة:

توضيح الك:

-

-











خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
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الوجه الثالث :الباء بزياملة املولى العبا السالح تُحْةَل على طلب

الشفاعة منه ليكور الزائر محظياً برضا اإلمام فيا الشهااء:
توضيح الك:







الوجه الرابع :فيرة املتاينني على الباء بزياملة املولى العباس باعتبامله

بابا ألخيه فيا الشهااء ملك امللوك وفلطار السالطني:
ً
توضيح الك:
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

الوجه اخلاس  :الباء بزياملة املولى العباس قبل زياملة اإلمام فيا

الشهااء ملن كار طريقه املرومل على قبر املولى العباس:
توضيح الك:

-

-



زبدة املخض:
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

السّرُّ يف دفن الباب األعظم لوحده على شط الفرات وبيان األهداف يف ذلك:

مما تقدَّم يتضح:






 قتلة مثل قتلة النبيني و ل النبيني 

الوجه األول):








الوجه الثاني):




الوجه الثالث):
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

الوجه الرابع):

-

الوجه اخلاس ):









الرأي املختار من الوجوه املتقدّمة:

خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
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وبناءً على ما تقاَّم:






-
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 





-

 انظروا هل بقي

من أحا؟ 
  إمضوا بنا

إليه 
 على الانيا بعاك العفا يا قةر بني هاش ! وعليك مني السالم

من شهيا محتسب وملحةة الله وبركاته 
 إر معي من


يُعينني 
زباة اخملض:


-

- 
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
ۡ ْ ۡ

َ

َ ُ ُُ َ
وت م ِۡن أبۡ َوَٰب ِ َها ْۚ ١٨٩ ...
 وأتوا ٱۡلي

()1











  عليٌّ


باب علةي ومبيّن ألُمتي ما أُملفلتُ به 

 عليٌّ وعاء علةي

ووصيي وبابي الذي أُؤتى منه - 


-







( )1سورة البقرة.
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 



  إر لعةي العباس ذملجة يغبطه عليها جةيع الشهااء 





السؤال  :14ماهو السر في أبي الفضل العباس؟

اجلواب:

n



َّ ُ
ك ُ
ور  ١٣
ٱلش

( )1سورة سبأ.

َ
َ وقل ِيل م ِۡن ع َِباد َِي
()1
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 






 أمرنا صعب مستسعب ..


 يا عليُّ! ما عرف الله تعالى إال أنا وأنت ،وما عرفني إال الله وأنت ،وما

عرفك إال الله وأنا 
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

 أمرنا
صعب مستسعب ال يحتةله ال ملك مقرب وال نبيٌّ مرفل وال عباٌ امتحن
الله قلبه باإلميار



من شئنا 
نحن نحتةله 



ۡ

ٱل َع ِظي ِم  ٢١

َ َ َ ُ َ َّ ُ ُ ۡ َ ۡ
َ َ َ ۡ ُ َّ ۡ
ٱَّلل ذو ٱلفض ِل
 ذَٰل ِك فضل ٱَّللِ يُؤتِيهِ من يشاء ْۚ و

()1



( )1سورة احلديد.
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

السؤال  :15ملااا فةي العبَّاس فبع القنطرة؟

اجلواب:

n

السؤال  :16ماهي عالقة إمام زماننا املنسي الوحيا الغريب الطريا الشريا

ا جة بن ا سن العسكري في يوم ظهومله الشري
اجلواب:

مع عةه العباس؟

n
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 



والسؤال الذي ال باَّ من طرحه وهو اآلتي:




واجلواب:




السبب األول):
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
السبب الثاني):









باإلضافة إلى الك:
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

 يا كةيل إطفئ السرا فقا طلع

السبح !..
وهنا ينبغي أر نلفت النظر:











 انامجت على مكنور عل لو بحتُ به

الضطربت اضطراب األملشية في الطوي البعياة 
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

السؤال  :17ما معنى نافذ البسيرة أي نفوا بسيرة العبَّاس؟

اجلواب:

n


  كار

عةنا العبَّاس بن عليّ نافذ البسيرة صلب اإلميار ...

َ ۠

بَ ِص َ
ي ٍة أنَا َو َم ِن َّٱت َب َع ِِني ١٠٨ ...
َ َۡ

َ ١٤ول ۡو أل َ َٰ
َق َم َعاذ َِيرهُۥ  ١٥

( )1سورة يوسف.
( )2سورة القيامة.

()2

()1

َ ۡ ُ ْ َ َّ
َ
ٱَّللِْۚ َ َ َٰ
ُ ۡ َ َٰ
لَع
يَل أدعوا إَِل
 قل ه ِذه ِۦ سب ِ ِ
َ ۡ َ َٰ ُ َ َ َٰ َ ۡ
سهِۦ بَ ِص َ
ية
ٱۡلنسن
لَع نف ِ
 ب ِل ِ
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 



ــ
ــ



اإليراد على الدعوى املتقدّسة

-
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

وبعباملةٍ أُخرى



 السالم عليك أيها


العبا السالح السايق املوافي ...



  بأبي أنت وأمي يا ناصر ذين الله ،السالم عليك يا ناصر
ا سني السايق ،السالم عليك يا ناصر ا سني الشهيا ،عليك مني السالم

ما بقيت وبقي الليل والنهامل 



 اآلر


أنكسر ظهري ...
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

-

-

  إملكب

بنفسي ...

ُّمبِي

 ١٣

()1

ُصة قَالُوا ْ َهَٰ َذا س ۡ
 فَلَ َّما َجا َء ۡت ُه ۡم َءا َتَٰي َٰ ُت َنا ُم ۡب ِ َ
ِحر
ُ ْ
ْ
ْ
()2
ِ إَون يَ َر ۡوا َءايَة ُي ۡع ِر ُضوا َويَ ُقولوا س ِۡحر ُّم ۡس َت ِمر  ٢

-

-






 لعن الله من

قتلك ،ولعن الله من جهل حقك ،وافتخ بحرمتك ..قتل الله أمَّةً قتلتك

( )1سورة النمل.
( )2سورة القمر.
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

باألياي واأللسن ..




-



-



زبدة املخض:
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
السؤال  :18يقول العوام إر العباس ليس بإمام هل هذا صحيح؟

اجلواب:

n


خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 







-



-








-

-
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 








السؤال  :19ما معنى قول العباس صار صاذر) اليقني في قوله؟
اجلواب:

n

-

خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
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ياااا نفاااس مااان بعاااد احلساااني هاااوني

فبعااااااده ال كناااااات أن تكااااااوني

هاااا ا ا احلسااااااني شااااااارب املنااااااون

وتشاااااااااربني باااااااااارد املعااااااااانيِ

واهلل مااااااا هاااااا ا فعااااااال دياااااا

وال فعااااااال صااااااادق الاااااايقنيِ

أقاتااااااال الياااااااوم بقلااااا ا مهتاااااااد

أذب عااان سااايب الااانيب أمحااادِ

أضاااااااااربكم بالصاااااااااارم املهناااااااااد

حتااى حتياادوا عاان قتااال ساايدي

إنااااااي أنااااااا العباااااااي ذو التااااااودد

جنااااال علاااااي الطااااااهر املؤيااااادِ

واهلل إن قطعااااااااااااااااتم ميااااااااااااااااي

إنااااي أحااااامي أباااادا عاااان ديااا

ِ
الاااااايقني
وعاااااان إمااااااام صااااااادق

جنااااال الااااانيب الطااااااهر األمااااانيِ

يااااا نفااااس ال ختشااااي ماااان الكفااااار

وابشااااااري برمحااااااة اجلباااااااارِ

مااااا ا الااااااانيب السااااااايد املختاااااااار

قاااااد قطعاااااوا بب ااااايهم يسااااااري

فاصلهم يا رب حر النار

صادق اليقني
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 




 ... الذكر مقسوم على فبعة

أعضاء اللسار والروح والنفس والعقل واملعرفة والسر والقلب؛ وكل واحا

منها يحتا إلى اإلفتقامة ،فأما إفتقامة اللسار فسار اإلقرامل ،وإفتقامة
الروح صار اإلفتغفامل ،وإفتقامة القلب صار اإلعتذامل ،وإفتقامة العقل
صار اإلعتبامل ،وإفتقامة املعرفة صار اإلفتخامل ،وإفتقامة السر السرومل
بعال االفرامل ،وإفتقامة القلب صار اليقني ومعرفة اجلبامل ،فذكر اللسار
ا ةا والثناء ،واكر النفس اجلها والعناء ،واكر الروح اخلوف والرجاء،
واكر القلب السار والسفاء ،واكر العقل التعظي وا ياء ،واكر املعرفة

التسلي والرضاء ،واكر السر على ملؤية القاء 
واخلالصة:





 أشها لك بالتسلي والتسايق

خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
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والوفاء والنسيحة خلل النبي املرفل ..
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 


  خلل

النبي املرفل 













َۡ

ُ



ۡ

ۡ

ُي َت ُّص ب َر ۡ َ
ۡحتِهِۦ َمن ي َ َشا ُء َو َّ ُ
ٱَّلل ذو ٱل َف ۡض ِل ٱل َع ِظي ِم  ١٠٥
ْۚ
ِ



( )1سورة البقرة.

()1

َ  و َّ ُ
ٱَّلل
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
السؤال  :20ملااا ل يُذْكَر العبَّاس في زياملة عاشوملاء صريحاً؟

اجلواب:

n

األمر األول):
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 




-

-



واحلاصل:











األمر الثاني):


-
-




185

خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 














-



وبعباملةٍ أُخرى:

-

-
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

-

-



 السالم على ا سني وعلى عليّ بن ا سني وعلى أوالذ

ا سني 






-

-
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

األمر الثالث):












 أوليائي حتت قبائي ال يعرفه غيري 


 قال ملفول الله :قال الله تباملك وتعالى :من أهار لي ولياً فقا

أملصا حملاملبتي  واألولياء تارة يكونون ظاهرين مشهورين ،واُخرى مستورين

خمفيني عن اخللق ،فتأمل.
األمر الرابع):


 السالم عليك يا أبا

عبا الله وعلى األملواح التي حلَّت بفنائك ..
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

  السالم على ا سني وعلى علي بن ا سني

وعلى أوالذ ا سني وعلى أصحاب ا سني 













 أذملكني يا أخي 
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 



واحلاصل:



األمر األول:



األمر الثاني:
األمر الثالث:



-

-



ومبا تقاَّم:



()1

زيارة عاشوراء الشريفة هي من اإلهلام املوحى به إىل املعصوم.
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 



 فالم الله وفالم مالئكته املقربني وأنبيائه املرفلني وعباذه
السا ني وجةيع الشهااء والساّيقني ،والزاكيات الطيبات فيةا تغتاي

وتروح عليك يا ابن أمير املؤمنني ،أشها لك بالتسلي والتسايق والوفاء

والنسيحة ...


السؤال  :21ما معنى ما مضى عليه البامليور؟
اجلواب:

n
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 









-





وبعباملةٍ أُخرى:



  أشها وأُشها الله أنك مضيت على ما مضى به البامليور 


خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
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ولألخطاااااااااار وجاااااااااه مكفهااااااااار

يشااااي هلولااااه املااااردي ال ااااالم

تااارى األبطاااال مااان فااارق ساااكارى

يااادار مااان الاااردى فااايهم مااادام
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 


 من



ق بنا منك افتشها ومن تخل ل يبلغ الفتح 
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

 إنك مضيت


على ما مضى به البامليور 
ۡ

َ ۡ َ

اح ٱلم ۡص َب ُ
ِيها م ِۡص َب ٌ
نُوره ِۦ َ ِمشك َٰوة ف َ
اح 
ِ
ِ



َُ
َ مثل
()1





 فجزاك الله أفضل اجلزاء وأكثر اجلزاء وأوفر اجلزاء وأوفى جزاء أحا ممن

وفى في بيعته وافتجاب له ذعوته وأطاع والة أمره  




  السالم على ناظر شجرة طوبى وفاملة املنتهى 
( )1سورة النور.

195

خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 





َ

َ

ُ

 ذَٰل َِك ف ۡضل ٱ ََّّللِ يُ ۡؤتِيهِ َمن ي َ َشا ُء َو َّ ُ
ٱَّلل َوَٰس ٌِع َعل ٌ
ِيم  ٥٤
ْۚ

()1


السؤال  :22بعض أفاتذتنا يقول:إر العباس في الاائرة الثانية
االصطفائية من أهل ية التطهير ،وبعض يقول إر العباس تالي املعسوم ،أنت

مااا تقولور؟
اجلواب:

n



ماهو رأي مساحة الشي حول مرتبة عصمة

السيدة زين وأبي الفضل العباي هل هي بعد عصمة األربعة عشر معصومًا
وقبل عصمة االنبياء أم بالعكس أي أيهما أسبق بالرتبة عصمتهما أم عصمة األنبياء
من غري الرسول..؟

( )1سورة املائدة.
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 





 وا مهجة قلباه 
 يا عباس أملكب

بنفسي أنت يا أخي حتى تلقاه وتقول له  :ما لك وما باا لك ؟ 





دعوى وردّ:
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 



-

-



  السالم عليك يا أبا ا سن وا سني يا



عةوذ الاين ،السالم عليك يا فيا الوصيني ...والناصح ألُمَّة نبيّه والتالي

لرفوله واملوافي له بنفسه 



توضيح آخر يف وجه الفرق بني " تالي املبعوث وتالي املعصوم ":
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 




واحلاصل:








-



-
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
ََ

ََ

َ

ُ

  أف َمن ك َن َٰ
لَع بَي ِ َنة مِن َّربِهِۦ َو َي ۡتلوهُ َشاهِد م ِۡن ُه ١٧ ...

()1



 أنا الشاها وأنا منه 
-





خاص باخلصيصني من شيعة آل حممَّد:
ٌّ
تالي املعصوم








( )1سورة هود.

خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
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الفرق بني تالي املعصوم والعصمة اإلصطفائية





-
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 







ِّر يف التفضيل!!
الس ُّ
والسؤال املهم هو ما يلي:




واجلواب:


-


-




-
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 











ا يثية األولى):


- 
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

ا يثية الثانية):

ب ِ َق َدرِ َها ١٧ ...

()1

واحلاصل:

( )1سورة الرعد.

َّ َ َ َ َ َ ۡ َ
َ ََ
ت أ ۡودِيَُۢة
نزل م َِن ٱلسماءِ ماء فسال
 أ
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

َّ َّ َ ُ َ َ ۡ َ ُ
ۡ َ
ََۡ ُ ََ َ
ك ذِي عِل ٍم عل ِيم
 نرفع درجَٰت من نشاء ُۗ وفوق ِ

َ
َ َ
َ  )1( ٧٦و َرف ۡع َنا َب ۡع َض ُه ۡم ف ۡوق َب ۡعض َد َر َجَٰت ٣٢ ...

()2

َ َ

وباجلملة:

َ

َ

َ

نزل م َِن َّ
أ َ
ٱلس َماءِ َماء ف َسال ۡت أ ۡودِيَُۢة ب ِ َق َدرِ َها ١٧ ...

()3




املوىل املعظَّم العبَّاس بن أمري املؤمنني عليّ من املصطفني األوائل:
وبناء على ما تقدَّم
ً


ولكن التحقيق أنْ يقال:




( )1سورة يوسف.
( )2سورة الزخرف.
( )3سورة الرعد.
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

األمر األول):




األمر الثاني):






األمر الثالث):


 ...  :أشها لك بالتسلي والتسايق والوفاء

والنسيحة خلل النبيّ املرفَل 
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 





َۡ

َ َ

َ َّ ۡ َ َ

َّ
َ و َشاو ۡر ُه ۡم ِف ٱۡل ۡمر فإذا َع َز ۡم َ
ٱَّللِْۚ ١٥٩ ...
ت ف َت َوَّك لَع
ِ
ِي ِ
ِ

()1













  ملااا؟

ألني مستحٍ من إبنتك فكينة وقا وعاتها باملاء ول

تها به ،والثاني أنا كبش كتيبتك ومجةع عاذك ،فإاا مل ني أصحابك وأنا
مقتول فلرمبا يقل عزمه ويذلّ صبره
أخيك خيراً حيث نسرتني حيَّاً وميتاً..



( )1سورة آل عمران.

 جزيت عن
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

مالحظة مهمة :إن النص املنقول عن العالمة الدربندي - من أن املوىل
العباي قُِتلَ قبل األصحاب  -خيالف النصوص التارخيية املعتربة الدالة على أن
املوىل أبا الفضل العباي نزل إىل املعركة م أخيه اإلمام احلسني،
واستشهد املوىل العباي قبل ساعة من استشهاد اإلمام سيِّد الشهداء.
األمر الرابع):


-




 وا أخاه وا عبافاه ...
أخ ة ةةي ي ة ةةا ن ة ةةومل عين ة ةةي ي ة ةةا ش ة ةةقيقي

فل ةةي ق ةةا كن ةةت ك ةةالركن الوثي ةةق

أيةةا اب ةنَ أب ةةي نسةةحت أخ ةةاك حت ةةى

فة ةةقاك اللة ةةه كأف ة ةاً مة ةةن ملحية ةةق

أية ة ة ةةا قةة ة ة ةةراً منية ة ة ةةراً كنة ة ة ةةت عة ة ة ةةوني

عل ةةى ك ةةل النوائ ةةب ف ةةي املض ةةيق

فبع ة ة ة ةةاك ال تطي ة ة ة ةةب لن ة ة ة ةةا حي ة ة ة ةةاة

وم ة ةةا ألق ة ةةاه م ة ةةن ظة ة ةةأ وض ة ةةيقِ

توضيح وبيان:
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

األمر اخلامس):









األمر الساذس):




 إملكب بنفسي أنت يا أخي حتى تلقاه

وتسأله عةّا جاءه  ...
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

 إملكب بنفسي ..


وبناء عليه:
ً

 إملكب بنفسي أنت 

  بأبي أنت وأمي ..بأبي أنت وأمي ..




ُ ْ ۡ َ

ُ

ُ

ُۡ َۡ َ َ
ۡ
ٱد ُخلوا َ
ون   ٣٢
ٱۡل َّنة ب ِ َما َنتم تعمل


()1

( حبار األنوار ) ج 66ص.289
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 


وبعباملة ُأخرى:
ٍ

إشكال آخر حول باء التفدية!..

  إملكب بنفسي أنت 

واجلواب من ثالثة وجوه هي ما يلي:
الوجه األول:
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
الوجه الثاني:



الوجه الثالث:

وباجلملة:
 بنفسي 



إشكال ثالث حول تفدية املعصوم لغري املعصوم!..
مفاد اإلشكال:
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

  إملكب بنفسي أنت يا أخي 

وبعبارة أُخرى:







 بأبي أنت وأمي طبت وطابت األملض التي

فيها ذفنت 




واجلواب:




 يا صفوار :ص قبل



ث إاا أتيت ا ائر فقل :الله أكبر كبيراً 

خروجك ثالثة أيام...

 ث أخر من الباب الذي يلي ملجلي علي بن
ا سني وتوجه إلى الشهااء وقل :السالم عليك يا أولياء الله...
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

ومبا تقاَّم يتضح:
األمر السابع):





األمر الثامن):
َ

َ




ََ

ۡ َ

َ َ
اد َم َونُوحا َو َءال إبۡ َرَٰهِي َم َو َءال ع ِۡم َر َٰ َن لَع ٱل َعَٰلم َ
ي  ٣٣
ء
ِ
ِ

إن قيل لنا:

قلنا يف اجلواب:

( )1سورة آل عمران.

ٱَّلل ۡ
۞ إ َّن َّ َ
ٱص َط َ َٰٓ
ف
ِ
()1
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 





 إا مَنَّ الله عليك وجعلك من أهل بيت أاهب الله

عنه الرجس وطهره تطهيراً 





االصطفاء واحدٌ ،والتطهري متعدد املراتب:
وبناء على ما تقاَّم يتضح:
ً




خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
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ا يثية األولى:









-









الله باملجة بائك في ذامل النعي إنَّه حةيا مجيا 

 وأ قك
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 




ا يثية الثانية:




ما دام املوىل العباس نفس اإلمام سيّد الشهداء فلماذا مل جيعله اهلل
تعاىل إماماً؟
واجلواب:
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 






الوجه األول:









الوجه الثاني:





الوجه الثالث:





 إملكب بنفسي أنت يا أخي 
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

 وا مهجة قلباه 





السر يف ذلك
و ُّ








األمر األول:







األمر الثاني:





خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 







الوجه الرابع:




عودُ ُ على بدء:
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

إشكالٌ وحلٌّ:




اجلواب:

-

-
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واحملصّلة:
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 







والية سيِّدنا املعظم أبي الفضل العباس مقام تنفيذي لإلمامة اإلهلية:
وا اصل مما تقاَّم:
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 





وفي ختام اجلواب نقول:
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ُ



ْ

َ ُ َّ ُ َ ُ َ
ون  ١٥٨
 ق ِل ٱنت ِظروا إِنا منت ِظر

()1




السؤال  :23أمليا معرفة منزلة أبي الفضل العباس من عنا ملفول الله

إلى إمام زماننا من الروايات؟

اجلواب:

n


األخبامل العامة):






( )1سورة األنعام.
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 كار ا سني مع أمه حتةله ،فأخذه

ملفول الله فقال :لعن الله قاتليك ،ولعن الله فالبيك ،وأهلك الله
املتوازملين عليك ،وحك الله بيني وبني من أعار عليك ،فقالت فاطةة :يا

أبه أيُّ شيء تقول؟ قال :يا بنتاه اكرت ما يسيبه بعاي وبعاك من األاى
والظل والغامل والبغي ،وهو يومئذ في عسبة كأنه جنوم السةاء يتهاذور
إلى القتل ،وكأني أنظر إلى معسكره والى موضع ملحاله وتربته .

فقالت :يا أبه وأين هذا املوضع الذي تس ؟ قال :موضع يُقال له كربالء،
وهي اات كرب وبالء علينا وعلى األمة ،يخر عليه شرامل أمتي ،ولو أر
أحاه شفع له من في السةاوات واألملضني ما شفعوا فيه وه اخمللاور

في النامل ...












أيةةا اب ةنَ أب ةةي نسةةحت أخ ةةاك حت ةةى

فة ةةقاك اللة ةةه كأف ة ةاً مة ةةن ملحية ةةق

أية ة ة ةةا قةة ة ة ةةراً منية ة ة ةةراً كنة ة ة ةةت عة ة ة ةةوني

عل ةةى ك ةةل النوائ ةةب ف ةةي املض ةةيق
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-

-

 إنك

لبقعة كثيرة اخلير ،فيكِ يُافن القةر األزهر 

 خر أمير املؤمنني علي يسير بالناس حتى إاا كار من كربالء على
مسيرة ميل أو ميلني تقام بني أيايه حتى صامل مبساملع الشهااء ،ث

قال :قبض فيها مائتا نبي ومائتا وصي ومائتا فبط كله شهااء باتباعه ،
فطاف بها على بغلته خاملجاً ملجله من الركاب ،فأنشأ يقول :مناخ ملكاب

ومساملع شهااء ال يسبقه من كار قبله وال يلحقه من أتى بعاه 



 مر أمير املؤمنني بكربالء في أناس من أصحابه ،فلةا مر

بها اغروملقت عيناه بالبكاء ،ث قال :هذا مناخ ملكابه وهذا ملقى ملحاله ،

وهنا تهرر ذماؤه  ،طوبى لك من تربة عليك تهرر ذما األحبة 
عود على بدء:


األخبامل اخلاصة):
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 















السؤال  :24ماهو شرح قوله في زياملة العباس" :السالم عليك أيها العبا

السالح املطيع لله "..إلخ؟
اجلواب:

n





 السالم عليك أيها العبا السالح ،املطيع لله ولرفوله ،وألمير
املؤمنني وا سن وا سني ،والسالم عليك وملحةة الله وبركاته ومغفرته
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

وملضوانه على ملوحك وبانك 






َ
 ف َو َج َدا
َّ َّ ۡ
َ َ َّ
َ َ َ ُ ُ َ َٰ َ ۡ
َع ۡبدا م ِۡن ع َِبادِنَا َء َات ۡي َنَٰ ُه َر ۡ َ
وس هل
ۡحة م ِۡن عِندِنا َوعل ۡم َنَٰ ُه مِن َُّلنا عِلما  ٦٥قال ُلۥ م
َ َّ ُ َ َ َ َ
ۡ
أتبِعك َٰٓ
لَع أن ُت َعل َِم ِن م َِّما ُعل ِۡم َت ُرشدا  ٦٦
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كالم رشيق للعالمة الكلباسي



 السالم عليك أيها العبا السالح ،املطيع لله ،ولرفوله،

وألمير املؤمنني ،وا سن ،وا سني صلّى الله عليه وفلّ 



عباذ الله السا ور في القر ر
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
ۡ

َ

َۡ

ُ

َّ
َ َ َ َ َ َّ َٰ ُ َ
َّ
ون  ١٠٥
ٱلز ُبورِ مِ ۢن َب ۡع ِد ٱَّلَِرِ أن ٱۡلۡرض ي ِرثها عِبادِي ٱلصل ِح

()1

ه


عليه 
َ

ََ َ
َ ولق ۡد َ َت ۡب َنا ِِف

ل محةّا صلوات الله

ۡ َ
ِين َأ ۡن َع ۡمتَ
ص َر َٰ َط َّٱَّل َ
ٱلص َر َٰ َط ٱل ۡ ُم ۡس َت ِق َ
يم ِ ٦
 ٱهدِنا ِ

َعل ۡي ِه ۡم ٧ ...

()2



  أي :إهانا

صراط الّذين أنعةت عليه بالتوفيق لاينك وطاعتك ،وه الّذين قال

َّ َ َ َّ ُ َ َ ُ ْ َ َٰٓ َ
ََ ُ
ِين َأ ۡن َع َم َّ ُ
ٱَّلل َعلَ ۡيهم مِنَ
ك َم َع َّٱَّل َ
الله تعالى فيه   :ومن يطِعِ ٱَّلل وٱلرسول فأولئ ِ
ِ
ُ َ
َ َ ُّ َ َ َ َّ
ٱلصَٰلِح َ
يْۚ َو َح ُس َن أ ْو َٰٓلئ ِ َك َرفِيقا   ٦٩
ٱلصدِيقِي وٱلشهداءِ و
ِ
ٱَلَّب ِ ِيۧ َن َو ِ

 أمّا النبيّور :فأنا ،وأمّا الساّيقور:



فأخي علي ،وأمّا الشهااء :فعةّي حةزة ،وأمّا السا ور :فابنتي فاطةة

وأوالذها ا سن وا سني 
افتنتا وافتنباط














( )1سورة األنبياء.
( )2سورة الفاحتة.
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 القريب من


قرّبته املوذّة 












-











 فلةار منّا أهل البيت 
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 




تعليقنا على كالم العالمة الكلباسي


وبعباملة أُخرى:




اإلمام الكاظم ووسام" :العبد الصاحل"




-

-
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 




ۡ َ


َۡ

َ

 قل

َ ُ َ َّ ُ
ك ۡم تف َر ُحون   ٣٦إنّه ال حاجة لي في هذه وال في
لهاملور  :بل أنتم بِهدِيت ِ

أمثالها 
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حتوّل وانقالب

العبد الصاحل
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 





السّالم على العباس يف الصالة





العبد الصاحل





 السالم عليك أيّها النبيّ وملحةة الله


وبركاته 

 السالم علينا وعلى عباذ الله السا ني 
-

-
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 




السؤال  :25هل كار للةولى العباس حسة في إفراء ومعرا ملفول الله

أي هل صعا إلى هناك؟
اجلواب:

n
-
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

السؤال  :26هل العباس بن علي معسوم وكي
اجلواب:

نثبت الك؟

n


األول:





الثاني:



واحلاصل:
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 














السؤال  :27هل صحيح أر أبا الفضل العباس مشةول بالذكر في
تسلي السالة وهي "السالم علينا وعلى عباذ الله السا ني" وملبطها بة"السالم
عليك أيها العبا السالح املطيع لله "..إلخ؟

اجلواب:

n
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 

السؤال  :28لقا كار فيانا العباس في املاء واغترف غرفةً بياه ول

يشرب وهو على ما هو عليه من شاة الظةأ .ملااا امتنع فيانا العباس
عن شرب املاء؟ أليس هذا إلقاءً للنفس في التهلكة؟
اجلواب:

n




َ
ُ َ
ٱَّل َار َو ۡٱۡل َ
ِين َت َب َّو ُءو َّ
َ و َّٱَّل َ
يَٰ َٰ َن مِن ق ۡبل ِ ِه ۡم َي ُِّبون َم ۡن
ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َۡ ۡ ََ َ
َ
ۡ َ َ َّ ُ ُ ْ َ ُ ۡ ُ َ َٰٓ ُ ۡ َ ۡ َ
َ
سهِم ولو كن
َي ُدون ِِف ُص ُدورِهِم حاجة مِما أوتوا ويؤث ِرون لَع أنف ِ
هاجر إِِل ِهم وَل ِ
َ ُ َۡ
َ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ
()1
به ۡم َخ َص َ
ون  ٩
سهِۦ فأولئِك هم ٱلمفل ِح
اصة ْۚ َو َمن يُوق ش َّح نف ِ
ِِ
َ َ

َ ول ۡو ك َن به ۡم َخ َص َ
اصة ْۚ 
ِِ
ۡ ۡ

ُ ُ َ
ون  ٩
ٱلمفل ِح







( )1سورة احلشر.

َ

ۡ

َ و َمن يُوق ُش َّح َنف ِسهِۦ 
َ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ
لئِك ه ُم
 فأو
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 



َُۡ ُ َ
ٱلط َع َ
ون َّ
ام َ َ َٰ
لَع
 ويطعِم

ََ
ً
ُحبِهِۦ م ِۡسكِينا َو َينِيما وأسِيا ٨

()1








َّ َّ َّ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ُ َ ۡ
َ
ا ِّ ٣٧
ٱَّللِ إِن ٱَّلل يرزق من يشاء بِغ ِ
ي حِس ٍ

َ َّ َٰ َ َ َٰ َ َ َ ۡ ُ
ۡ
َ
ك هذا قالت هو مِن عِن ِد
 أّن ل ِ


( )1سورة اإلنسان.
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
السؤال  :29هل أبو الفضل العباس يعل الغيب؟

اجلواب:

n


َّ
َ َٰ َ َ
ٓأَلتَٰيَٰت ل ِۡل ُم َت َو ِسم َ
ي  ٧٥
 إِن ِِف ذل ِك
ِ


 ه األئةة

صلوات الله عليه قال ملفول الله :اتقوا فرافة املؤمن فإنه ينظر بنومل

الله
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السؤال  :30هل أبو الفضل العباس من وفائط الفيض اإللهي لعباذه؟

اجلواب:

n







السؤال  :31أيهةا أعلى ملتبة فيا الشهااء حةزة أم أبي الفضل العباس؟
اجلواب:

n
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خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 




-

-



 قال النبيُّ عنا

موته :ما من نبيٍّ وال وصيٍّ إال شهيا 







-



-

ومبا تقاَّم يتضح:
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-

-



السؤال  :32يستال البعض بقول اإلمام املعسوم "إر لعةي العباس منزلة

يغبطه بها جةيع الشهااء" على أفضيلة العباس على حةزة ،والبعض يقول

بأفضيلة حةزة على العباس؟
اجلواب:

n






 ملح الله عةي العباس فلقا ثر وأبلى وفاا أخاه بنفسه ،حتى قطعت يااه،
فأباله الله

منهةا جناحني يطير بهةا مع املالئكة في اجلنة ،كةا جعل

جلعفر بن أبي طالب؛ وإر للعباس عنا الله تباملك وتعالى منزلة يغبطه

بها جةيع الشهااء يوم القيامة ..
()1

( )1أنظر كتابنا ( شبهة إلقاء املعصوم نفسه يف التهلكة ودحضها ) ج 2ص 75آية الشهادة
و( العصمة الكربى لولي اهلل العباي بن أمري املؤمنني ) ص.64
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السؤال :33أملجو بيار يوم والذة العباس بن علي في بيت أمير املؤمنني

 كيفية الوالذة امليةونة؟
اجلواب:

n

السؤال :34هل ميكن أر يُقال أر الله جتسا في أبي الفضل العباس

 في كربالء؟
اجلواب:

n
-

-

خامتة اخلوامت حول مقامات املوىل املعظَّم قمر بين هاشم 
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ُ ُ ْ
ُ ُ َ
َ َ َ َ َ َ ُ ۡ َ ُ َّ ُ ۡ َ َٰ َ َ ۡ ُ ۡ
ٱۡلك َم َوٱَلُّ ُب َّوةَ ث َّم َيقول ل َِّلن ِ
اس َونوا
ۡش أن يؤتِيه ٱَّلل ٱلكِتب و
 ما كن ل ِب ٍ
َّ َ
ُ ُ ْ َ َّ َٰ َ َ ُ ُ ۡ ُ َ ُ َ
ُ
ب َوب َما َُ ُ
ون ٱلۡك َِتَٰ َ
َ
نت ۡم
كن َونوا ربن ِِيۧن بِما َنتم تعل ِم
ون ٱَّلل ِ َوَٰ َٰ ِ
عِبادا َِل مِن د ِ
ِ
َۡ ُُ َ
()1
ون  ٧٩
تدرس



( )1سورة آل عمران.
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السؤال :35فؤالي حول حرمة أبي الفضل العباس يفتي فقهاء

العسر بجواز ذخول ا ائض وعام ا رمة الى مرقا العباس بن علي ،ال

يطبقور عليه إنطبار عنوار املسجاية أو إنطبار عنوار الهتك فتراه يفتور

باجلواز..فأنت مااا تقولور وما هو ملذك على هؤالء؟
اجلواب:

n
اجلواب:
َ

َ

ُُ 
ۡحر ُّم ۡسنَنفِ َرة  ٥٠ف َّر ۡت مِن ق ۡس َو َرة ِۢ  ٥١

()1

والسحيح الذي يقتضيه التحقيق:




األول:

( )1سورة املدثر.
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َ

َ َّ

َ َ

َۡ

ُۡ ُ

َٰ َ َ َ ُ َ ۡ َٰٓ َ َّ
َ
َ
و ِّ  ٣٢
 ذل ِك ومن يع ِظم ش
عئِر ٱَّللِ فإِنها مِن تقوى ٱلقل ِ
َ َ َّ ُ َ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ
ۡ
ُ
َ
ُ
ُُ
َ
وت أذِن ٱَّلل أن ترفع ويذَر فِيها ٱسمهۥ ٣٦ ...
ِِ ف بي ٍ

()1

()2

الثاني:





 يا أبا محةا أما

تعل أنه ال ينبغي جلنب أر ياخل بيوت األنبياء؟ 



( )1سورة احلج.
( )2سورة النور.
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 هكذا تاخل بيوت األنبياء وأنت جنب؟ 



 يا أبا بسير ،أما

علةت أرّ بيوت األنبياء وأوالذ األنبياء ال ياخلها اجلنب! 




  أما تستحي يا أعرابي أر تاخل إلى
إمامك وأنت جنب؟

أنت معاشر العرب إاا خلومت خضخضت 
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السؤال  :36ما هو أحسن طريق ملعرفة املقامات امللكوتية النوملانية للةولى

العباس بن أمير املؤمنني علي؟
اجلواب:

n
 أحاهةا عةلي:





وثانيهةا علةي:



السؤال :37بعض أهل العل املعاصرين لنا يقولور إر فلةار احملةاي
أفضل من أبي الفضل العباس

وملوحي فااه

اجلواب:

فةا هو ملذك على جهله ؟

n
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َّ

َ َْ

َ

َ
َ َ ُ َ
َ َ
ون  ٢٢٧
ِين ظل ُموا أ َّي ُمنقلب ينقل ِب
َ و َس َي ۡعل ُم ٱَّل








-
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َ

َ

ُ

ُ

ۡ

ۡ

َ ۡ
َّ
ٱَّلل ِ يُ ۡؤتِيهِ َمن ي َ َشا ُء َو َّ ُ
ٱَّلل ذو ٱل َف ۡض ِل ٱل َع ِظي ِم  ٢١
 ذَٰل ِك فضل
ْۚ


السؤال  :38خر فؤال أمليا مقتالً ملسرع أبي الفضل العباس وفق

ملوايات أهل بيت العسةة والطهاملة أر تكتبوه لي مختسراً؟
اجلواب:

n
-
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السؤال :39هل كانت الغاية من نزول املولى العباس إلى فاحة املعركة

ألجل جلب املاء فقط أم للةباملزة()1؟
اجلواب:



-

األول
الثاني
األمر األول







( )1ه ا سؤال منا أضفناه إىل اجملموعة اليت أرسلها لنا أحد العلماء األفاضل تتميماً للفائدة العلمية
حول املعارف السلمانية.
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- 


األمر الثاني



-



والل ة ة ة ة ة ةةه ل ة ة ة ة ة ةةو قطعتة ة ة ة ة ة ةةوا ميين ة ة ة ة ة ةةي

إن ة ة ةةي أح ة ة ةةامي أب ة ة ةااً ع ة ة ةةن ذين ة ة ةةي

وع ة ة ة ة ة ة ةةن إم ة ة ة ة ة ة ةةامٍ ص ة ة ة ة ة ة ةةاذرِ ال ة ة ة ة ة ة ةةيقنيِ

فة ة ةةبط النب ة ة ةيّ الطة ة ةةاهر األم ة ة ةنيِ

أقاتة ة ة ة ة ة ةةل القة ة ة ة ة ة ةةومَ بقل ة ة ة ة ة ة ةبٍ مهت ة ة ة ة ة ة ةاٍ

أابُّ عة ة ةةن فة ة ةةبط النب ة ة ةيّ أحة ة ة ةاِ

أضة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةربك بالسة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاملم املهنة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةا

حتةةى حتي ةةاوا ع ةةن قت ةةال ف ةةياي

أن ة ة ة ة ة ةةي أن ة ة ة ة ة ةةا العبَّ ة ة ة ة ة ةةاس او الت ة ة ة ة ة ةةوذذ

جن ة ة ة ةةل علة ة ة ة ةيّ املرتض ة ة ة ةةى املؤية ة ة ة ةاِ
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ال أمله ة ة ة ة ةةب امل ة ة ة ة ةةوتَ إاا امل ة ة ة ة ةةوت ملق ة ة ة ة ةةا

حت ة ة ةةى أُواملى ميت ة ة ةاً عن ة ة ةةا اللق ة ة ةةا

نفس ةةي لة ةةنفسِ الط ةةاهر الطهة ةةر وقة ةةا

أن ة ة ة ةةي ص ة ة ة ةةبومل ش ة ة ة ةةاكرٌ للةلتق ة ة ة ةةى

بة ة ةةل أضة ة ةةرب الهة ة ةةام وأفة ة ةةري املرفقة ة ةةا

أنة ةةي أنة ةةا العبَّة ةةاس صة ةةعبٌ باللقة ةةا

زبدة املخض:




-
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عبدك ببابك يقرع فضل إحسانك
حممد مجيل محُّود العاملي
َّ
بريوت 20/شعبان  1440هجري
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93
إشكال حول محوالت الرب 93 ...............................................................
حل اإلشكال93 .......................................................................... :
ّ
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السالم) من مجلة مشل أمري املؤمنني علي
(بيان الصنف الثاين) :املوىل أبو الفضل العبَّاس (عليه َّ
السالم) 94 ..........................................................................
(عليه َّ
رأي العالمة اجمللسي (رمحه هللا) واإليراد عليه 95 ................................................
بيان النقطة الثانية:
السالم) إىل الدنيا أوىل من رجوع
األخبار الكاشفة عن أن رجوع املوىل أيب الفضل العباس (عليه َّ
املمحصني إىل دار الدنيا96 ..................................................................:
أ .اخلرب األول97 .................................................................... :
ب .اخلرب الثاين97 ..................................................................... :

السالم) ابلرغم من قصر عمر الدنيا 100 ............
إشكال حول طول حكم األئمة األطهار (عليهم َّ
اجلواب من وجهني100 .......................................................................
أ .الوجه األول100 ................................................................... :
ب .الوجه الثاين100 .................................................................... :
شح الرواايت ِّ
السالم) 101 ...............
املصرحة ابسم املوىل العباس (عليه َّ
إشكال عويص حول ّ

اجلواب بوجوه متعددة:

أ .الوجه األول101 ................................................................... :
ب .الوجه الثاين101 .....................................................................:
ت .الوجه الثالث102 .................................................................. :
ث .الوجه الرابع102 ................................................................... :

السالم)؟ 103 ...............................
 .7السؤال السابع :ما هو معىن اسم العباس (عليه َّ
السالم) مميز يف أمسائه وصفاته وخصائصه املقدَّسة 103 .................
اجلواب :املوىل العباس (عليه َّ
االستدالل على خصائصه املباركة ضمن وجهني104 ............................................
أ .الوجه األول :معىن "العباس" لغةً 104 ..................................................
السالم) 104 ..............
ب .الوجه الثاين :العلة اليت من أجلها مسي أبو الفضل ابلعباس (عليه َّ
بيان الوجه األول :يف املعاين اللغوية لكلمة "عباس" 104 ........................................
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السالم) 106 ........................
بيان الوجه الثاين :العبوس مل يكن مالزماً للموىل العباس (عليه َّ

وحل107 .......................................................................... :
إشكال ّ
العبوس يف احلرب ممدوح عقالً وشرعاً 107 ......................................................
جيب يف احلرب العبوس وحتليلنا يف ذلك 107 ....................................................
السالم) وما هي معرفته؟ 110 ................
 .8السؤال الثامن :من هو املوىل املعظَّم العبَّاس (عليه َّ
السالم)؟ 110 .................
َمن حنن حىت نسرب غور صفات املوىل املعظم أيب الفضل العباس (عليه َّ
ما ال يُدرك ُجلُّه ال يُرتك كله 110 ..............................................................
السالم) 110 ............
السالم) هو نفس معرفة أهل البيت (عليهم َّ
معرفة املوىل املعظَّم العبَّاس (عليه َّ
االستدالل على ذلك بوجوه متعددة110.........................................................
السالم) هو بعينه اثبت للموىل املعظم
 .1الوجه األول :ما ثبت لألئمة األطهار (عليهم َّ

السالم) إال ما أخرجه الدليل القطعي 110 .........................................
(عليه َّ
السالم) لعمه العباس
املقارنة بني الزايرة اجلامعة الكبرية وبني زايرة املوىل املعظم اإلمام الصاد (عليه َّ
السالم) 111 ...........................................................................
(عليه َّ
السالم) ألخيه وبني نصرة اإلمام أمري
 .2الوجه الثاين :املاشاهبة بني نصرة املوىل العباس (عليه َّ

السالم) البن عمه رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) 115 .....................
املؤمنني (عليه َّ
السالم)" :ذريتك مين115 .. "..
السالم) حبق ذرية أمري املؤمنني (عليه َّ
ما أعظم قول النب األكرم (عليه َّ
املراد من "ذريتك مين" 116 ....................................................................
العلماء القاشريون سلعة ابئرة116 ...............................................................
اإليراد على العلماء املقصرين مبعرفة ويل هللا العبَّاس عليه السالم116 ................................
السالم) .......
السالم) من أبرز مصاديق ذرية اإلمام أمري املؤمنني علي (عليه َّ
املوىل العباس (عليه َّ
إشكال عويض حول معىن "ذريتك مين" ....................................................

ح يل اإلشكال من حيثيتني مهمتني.........................................................
أ .احليثية األوىل................................................................ :

ب .احليثية الثانية.................................................................. :
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السالم) هو يف درجة اإلمام املعظم سيد الاشهداء (عليه
 .3الوجه الثالث :املوىل العباس (عليه َّ

السالم) بتمايز يف بعض املقامات 119 ..................................................
َّ

دعوى ورد 120 ..............................................................................
السالم) غري واجبة واإليراد عليها 120 ............
دعوى العالمة َّ
املقرم أبن عصمة املوىل العبَّاس (عليه َّ
 .4الوجه الرابع :بعض مواقفه املاشهورة يوم الطف 121 ......................................
 .5الوجه اخلامس :ظهور األسرار العالية العجيبة وخوار املعاجز اللطيفة 123 .................
عو ٌد على بدء124 .......................................................................... :
السالم) قبلة للمتوسلني به 124 ........................................
املوىل املعظم العباس (عليه َّ
السالم) وشفائه ألخي من املرض املؤدي إىل املوت 125 ............
توسل والديت ابملوىل املعظم (عليه َّ
املوىل املعظم ياشفيك ولو كنت بعيداً عنه يف السند واهلند 126 .....................................

خالصة األسرار العباسية املقدَّسة128 ......................................................... :
السالم) 132 ..................................
مثان وعاشرون خصيصة للموىل املعظَّم العبَّاس (عليه َّ
السالم) عند هللا (عز وجل)؟ 131 ........
 .9السؤال التاسع :ما هو مقام ومرتبة املوىل العباس (عليه َّ
السالم)131 ..
السالم) يف مصاف األنبياء واملرسلني واألولياء املقربني (عليهم َّ
املوىل املعظَّم العبَّاس (عليه َّ
التفرقة بني املعصوم واتيل املعصوم كما ادعى بعض العلماء ال تاشمل املوىل املعظَّم أيب الفضل
السالم) 132 ....................................................................
العبَّاس (عليه َّ
السالم) له ما لبقية األئمة األطهار إال اإلمامة الكربى 132 ................
املوىل املعظم العباس (عليه َّ
السالم) بوجوه متعددة:
األدلة على العصمة الذاتية للموىل املعظم العباس (عليه َّ

السالم) 133 ...................
أ( .الوجه األول) :إن حرمة اإلسالم قد انتُه َكت بقتله (عليه َّ
السالم) جهات الفضل العظيم عند املوىل أيب 134
ب( .الوجه الثاين) :تعداد اإلمام الصاد (عليه َّ
السالم) 134 .....................................................
الفضل العباس (عليه َّ
السالم) منزلة يغبطه عليها مجيع الاشهداء يوم
ت( .الوجه الثالث) :إن للموىل العباس (عليه َّ
القيامة 135 .........................................................................
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معىن "الغبطة" 136 ..........................................................................
مفهوم "الاشهادة" أوسع بكثري ممن يظنه العلماء القاشريون 137 .....................................
وحل 137 ............................................................................
إشكال ّ
السالم) مع أنه ليس نبياً وال
مفاد اإلشكال :كيف يغبط املرسلون املوىل أاب الفضل العباس (عليه َّ

رسوالً؟ 137 .................................................................................
السالم) ماشاهبة لزايرة سيد الاشهداء موالان
ث .الوجه الرابع :زايرة موالان املعظَّم العبَّاس (عليه َّ
السالم) 138 ...............................................
اإلمام املعظَّم احلسني (عليه َّ
ج .الوجه اخلامس :التالزم بني زايرة قربه الاشريف وبني قرب أخيه موالان املعظم سيد الاشهداء

(صلوات هللا عليهما) 140 ............................................................

السالم) قريناً ألمساء
ح .الوجه السادس :جعل هللا تبارك وتعاىل اسم املوىل العبَّاس (عليه َّ
السالم) 140 ...................................................
احلجج األطهار (عليهم َّ
احلاصل 141 ................................................................................
قصة العالمة الدربندي (أعلى هللا مقامه الاشريف) 141 ...........................................
السالم)؟ 143 ....
 .10السؤال العاشر :ملاذا مل تصل إلينا رواايت عن املوىل أيب الفضل العباس (عليه َّ
اجلواب من وجوه متعددة143 .................................................................
 .1الوجه األول :عنصر التقية عند الرواة 143 ..............................................
السالم) ال يستلزم كثرة الرواايت لتكاشف عن علو
 .2الوجه الثاين :فضل املوىل العباس (عليه َّ

قدره 144 ............................................................................

السالم)
 .3الوجه الثالث :نكتة علمية مهمة تعلقت بذات املوىل ايب الفضل العباس (عليه َّ

حجبت عن كثرة الرواايت حبقه الاشريف 144 ............................................
 .4الوجه الرابع :عدم انكاشاف الواقع الثبويت املانع من كثرة الرواايت حبقه 144 ................

السالم) 145 .................................................
له أسوة أبخته احلوراء زينب (عليها َّ
السالم)؟ 146 .......
 .11السؤال احلادي عشر :ما هي حقيقة منزلة املوىل أيب الفضل العباس (عليه َّ
سرد بعض املقامات العالية الكاشفة عن علو قدره الاشريف 146 ...................................
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السالم) يوم القيامة 149 ...
 .12السؤال الثاين عشر :أريد معرفة منزلة املوىل أيب الفضل العباس (عليه َّ
السالم) ابب اإلمام احلسني
 .13السؤال الثالث عشر :ما معىن أن أاب الفضل العباس (عليه َّ
السالم) 150 ...........................................................................
(عليه َّ
معىن الباب يف اللغة 150 ......................................................................
قيمة البيوت أببواهبا 150 ......................................................................
الفوائد املتعددة لألبواب 150 ..................................................................
السالم)
السالم) كان ابابً لإلمام األعظم سيد الاشهداء (عليه َّ
املوىل املعظم أيب الفضل العباس (عليه َّ
151 ........................................................................................
وحل:
إشكال ّ

السالم) قبل زايرة
وجه اإلشكال :التعجب من استحالة البدء بزايرة املوىل أيب الفضل العبَّاس (عليه َّ
السالم) 152 ..................................................
اإلمام املعظَّم سيد الاشهداء (عليه َّ
حل اإلشكال بوجوه متع ّددة:
ّ

السالم) 152
السالم) اإلمام سيد الاشهداء (عليه َّ
 .1الوجه األول :التأدب مع سيد األولياء(عليه َّ
السالم) من ابب البدء ابملقدمة لذي املقدمة
 .2الوجه الثاين :البدء بزايرة املوىل العبَّاس (عليه َّ

عقالً ونقالً 153 .....................................................................

السالم) لطلب الاشفاعة منه ليكون الزائر مرضياً عند
 .3الوجه الثالث :البدء بزايرته (عليه َّ
السالم) 154 ................................................
اإلمام سيد الاشهداء (عليه َّ
السالم) ابب ألخيه سيد الاشهداء (عليه
 .4الوجه الرابع :سرية املتدينني دلت على أنه (عليه َّ

السالم) 154 ........................................................................
َّ

السالم) ملن كان
السالم قبل زايرة سيد الاشهداء (عليه َّ
 .5الوجه اخلامس :البدء بزايرته (عليه َّ

السالم) 155 ..........................................
طريقه إىل قرب املوىل العباس (عليه َّ
زبدة املخض155 .......................................................................... :
السالم) على شط الفرات واألهداف املتوخاة يف ذلك 156 .........
السر يف دفن الباب األعظم (عليه َّ

بيان األهداف املتوخاة من دفنه منفرداً بوجوه متعددة:
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 .1الوجه األول................................................................... :
 .2الوجه الثاين................................................................... :
 .3الوجه الثالث.................................................................. :
 .4الوجه الرابع................................................................... :
 .5الوجه اخلامس................................................................. :

156
156
156
157
157

الرأي املختار من الوجوه املتقدمة 157 ...........................................................
السالم)؟ 161 ............
 .14السؤال الرابع عشر :ما هو السر يف املوىل أيب الفضل العباس (عليه َّ
سره عظيم جدًّا 161 ..........................................................................
ُّ
السالم) بسبع القنطرة؟ 163 ...................
 .15السؤال اخلامس عشر :ملاذا ُمسي العباس (عليه َّ
السالم) يف يوم ظهوره
 .16السؤال السادس عشر :ما هي عالقة إمام زماننا املهدي (عليه َّ
السالم)؟ 163 ...................................................
الاشريف مع عمه العبَّاس (عليه َّ
عند ظهور اإلمام احلُ َّجة القائم (سالم هللا عليه) سيكثر من جمالس العزاء على جده اإلمام سيد
السالم) 163 .....................
السالم) وعلى عمه املوىل أيب الفضل العباس (عليه َّ
الاشهداء (عليه َّ

وحل:
إشكال ّ

مفاد اإلشكال :ما دام اإلمام احلجة القائم سيقيم جمالس العزاء على عمه أيب الفضل العباس (عليه

السالم) فلماذا مل تفصح األخبار الاشريفة عما سيفعله اإلمام عند ظهوره الاشريف؟ 164 ..............
َّ

السالم) عند ظهوره الاشريف جتاه
احلل :عدم إفصاج األخبار الاشريفة عما سيفعله اإلمام (عليه َّ
ّ
السالم) انشئ من سببني:
عمه العباس (عليه َّ

أ .السبب األول165 .................................................................. :
ب .السبب الثاين.................................................................. :

166
السالم) انفذ البصرية؟ 168 ............
 .17السؤال السابع عشر :ما معىن كون املوىل العباس (عليه َّ
املعىن اللغوي للكلمتني "انفذ البصرية" 168 ......................................................
املعىن القرآين للفظة "بصرية" 168 ...............................................................
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دعوى أحد العلماء أبن الفقيه الوايل انفذ البصرية 169 ............................................
اإليراد على الدعوى املتقدمة 169 ..............................................................
زبدة املخض :علوم ومعارف أهل املاشورة أغلبها ظين 172 ........................................
 .18السؤال الثامن عشر :يقول العوام إن العبَّاس ليس إبمام هل هذا صحيح؟ 173 ...............
ال يصح إطال مصطلح إمام على املوىل املعظم العبَّاس عليه السالم ألمرين172 ...............:
(األمر األول):سرية املتدينني منذ عصور األئمة الطاهرين عليهم السالم173 .....................
خرب اخلزاز أعظم شاهد على مدَّعاان174 .....................................................
(األمر الثاين):النصوص اقتصرت على عدد معني من األئمة األطهار عليهم السالم 176 .........
السالم) بقوله ماشرياً إىل 178
 .19السؤال التاسع عشر :ما معىن قول املوىل املعظم العباس (عليه َّ
نفسه أبنه "صاد اليقني"؟ 177 ...............................................................
السالم) يف زايرة عاشوراء صرُياً؟ 181 ......
 .20السؤال العشرون :ملاذا مل يُذكر املوىل العباس (عليه َّ
اجلواب :السبب يف عدم ذكر امسه الاشريف له مناشئ متعددة وهي ضمن أمور:

أ .األمر األول :عدم التخصيص ال يستلزم عدم التفضيل ...............................
ب .األمر الثاين :لو كان التخصيص ميزةً مطلق ًة لكان غريه من شهداء أهل البيت أفضل منه.
ت .األمر الثالث :عدم التخصيص ألجل الفتنة واالختبار ...............................

صرح به ضمناً يف فقرتني من زايرة عاشوراء ........................
ث .األمر الرابع :لقد ُ

182
184
187
187

مفهوم األصحاب الوارد يف الزايرة أعم من كونه غري هامشي 189 ...................................
السالم) ضمن األصحاب يعود إىل ثالثة أمور:
السر يف إدراج املوىل العباس (عليه َّ
أ .األمر األول189 .................................................................... :
ب .األمر الثاين189 .................................................................... :
ت .األمر الثالث189 .................................................................. :
السالم) حبق املوىل العباس
 .21السؤال احلادي والعشرون :ما معىن قول إمامنا الصاد (عليه َّ

السالم)" :أشهد وأُشهد هللا أنك مضيت على ما مضى به البدريون"؟ 190 ...................
(عليه َّ
التحليل العلمي للفقرة الاشريفة 190 .............................................................
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السالم) يف الدائرة الثانية
 .22السؤال الثاين والعشرون :أحد أساتذتنا يقول إن العباس (عليه َّ
السالم) اتيل املعصوم ..أنتم ماذا
االصطفائية من أهل آية التطهري ،وبعض يقول :إن العباس (عليه َّ
تقولون؟ 195 ................................................................................
السالم) أكرب من عصمة
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