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 العباس ع والعصمة الصغرى
 
 الناشركلمة 

 

 
 

وأمري املؤمنني  ذكر لنا التاريخ مجلة من صحابة رسول اهلل 

  وأطنبت الرتاجم بذكر أحواهلم وسريتهم، وأفردت اجمللدات

الضخمة يف سرد أحوال بعضهم حتى من ال ميلك فضيلة )الصحبة( غري 

أحباثه على أحوال عرتة  أن هذا التأريخ قد قّصر أّيما تقصري يف تسليط

 والتابعني هلم.  وأئمة اهلدى  رسول اهلل 

هو أحد األعمدة الرئيسية الذي أبلى البالء احلسن يف  والعباس 

 مامة. سبيل الذود عــن اإلســـالم واإل

)العباس والعصمة بـ هذا ما سنجده يف هذا الكراس املوسوم 

يف كربالء  واقفهذكر م الصغرى( الذي ال ينحو ما تعارفنا عليه من

بل يربز اجلوانب اليت ختفى على الكثريين، الرتبة العلمية  ،وحسب

والزهد والتقوى اللذان  ..السامية اليت كان  عليها أبو الفضل 

أوصاله إىل مرحلة )العصمة الصغرى( كما طبع املؤلف ملسات ذاكرته 

 للضريح املقدس ألبي الفضل تهعلى سطور الكراس حيث جماور

العبد )وذكر مجلة من الكرامات اليت اختص بها هذا  العباس 
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مامة كــما أن هــــناك التفاتات عقائدية حول العصمة واإل (الصاحل

 تضمنها هذا الكراس. 

إذن فهذه السطور ليست من السري والرتاجم التارخيية أو الكتب 

ري بل هو حبث اختص به املؤلف هذا العلم اإلسالمي الكب ،الروائية

 وأثرًا حيًا يستدل به..به ليكون منارًا ُيقتدى 

 

 موقع اإلمام الشريازي 
www.alshirazi.com 
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 مقدمة المؤلف

 
 

 

 

 

والصـالة والسالم علـى أشرف األنبياء  ،احلمد هلل ربِّ العاملني

 حممد وعلى آله املعصومني.  ،واملرسلني

ومريم  ـة واألئّم خاّصـة باألنبياء  (1)الشّك أّن العصمة

.. فهـؤالء حصرًا )صلوات اهلل عليهم أمجعني(بنت عمران والصديقة الطاهـرة 

 هم املعصومون املنـّزهون عن كّل نقص، وليس عن الذنب وحسب. 

 يبقى هناك أشخـاص هم دون هـذه العصمة كالعّباس بن علي 

فهـؤالء وزينب العقيلة  وعلـي األكرب ابن اإلمـام احلسني 

لكّنهم ميتلكون بعـض  معصومـني عصمة األنبياء واألئّمة ليسوا 

 خواّص املعصومـني، وهـذه ما أمساها البعض مّنا بالعصمة الصغرى.

والفرق أّن من له العصمة الكربى يستحيل عليه العصيان استحالة 

                 

 أي العصمة الكربى. (1)
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، وأّما مـن له العصمة الصغرى ال يعصي اهلل سبحانه وتعاىل (1)وقوعية

كن العصيان عليه مستحياًل. وذلك لِرفعة األنفس طرفة عني وإن مل ي

تِلَك وإن اختلفوا، كما قـال سبحانه وتعاىل:  (2)وقّوتها يف األّولني

ليست  (4)، وأنفس اآلخرين(3)الُرسُُل فَّضلَنا بَعَضُهم على بَعض  

 هلا من الِرفعة والسمّو كاألّولني. 

رجات اآلخرين فأقل مثاًل درجات األّولني من املليون فأكثر، أّما د

 وتتفاوت الدرجات فيهم أيضًا.   ،من املليون

ترك )قـد يصدر منهم  واملشهور عند العلماء أّن األنبياء 

، إاّل أّن (5)كما ُذكر يف قصص عديدة من القـرآن الكريم (األْوىل

 ال يصدر منهم ذلك.  املعصومني األربعة عشر 

 من األنبياء  لكن إقامة الدليل على صدور ترك األوىل

حاُلُه حال ظاهر  ؛ وظاهر اآليات والروايات يف األنبياء (6)ُمشِكل

واإلمام علـّي بن أبي طالب واإلمام السّجاد  األدعية للنيب األكرم 

                 

فليس املعصوم جمربا على  باالستحالة الوقوعية ما ال ينايف اختيار املعصوم املراد  (1)

 عدم املعصية، بل ال يصدر عنه باختياره لعلو شأنه وعصمته.

 أي من له العصمة الكربى. (2)

 .253سورة البقرة:  (3)

 أي من له العصمة الصغرى. (4)

 قالوا: إنه ترك أوىل. 121سورة طه:  َوَىَوَعَصَى َءاَدُم َرّبُه َفَغ وذلك كقوله تعاىل:  (5)

 حتى ترك األوىل فكيف باحلرام واملكروه. فعلى هذا ال يصدر من املعصوم  (6)
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)عليهم الصالة والسالم(
يقال يف الظواهر  . فما يقال يف هؤالء (1) 

 . بالنسبة إىل األنبياء 

من أّنهم  عن املعصومني األربعة عشر أّما ما يقال يف ما ورد 

فغري تام، كما يظهر ذلك من ألفاظهم  ،كانوا يدعون للتعليم فحسب

 . 

كما إّن للمعنويات مراتب حسب اختالف الزمان  :وميكن أن يقال

دينارًا، له من  (2)واملكان والشخص واخلصوصيات، فإعطاء الفقري

إذا كان فقريًا  (3)قع فـي يدهاألجر أكثر من إعطاء الغين الدينار، ومن و

جّدًا يكون الدينار أكثـر ثوابًا فـي مقابل ما إذا كان متوّسط احلال يف 

 الفقر. 

كذلك احلال فـي مراتب القصور أو التقصري أمام اهلل سبحانه، فهناك 

وبني من يضطر للمعصية  ،فرٌق بني مـن يعصي اهلل سبحانه عاملًا عامدًا

أن يصل إلـى ما كان من لوازم اإلمكان، فالرجل أو ما أشبه ذلك، إلـى 

يعتذر عن عدم  ،األعرج الذي ال يتمّكن من القيام لعامل كبري عجزًا

ه، وإّنما يظهر التأّسف ـقيامه وُيظهر تأّسفه علـى العدم مع أّنه ال قدرة ل

                 

 مما ظاهره االستغفار من الذنب وما أشبه. (1)

 هذا من إضافة املصدر إىل الفاعل، بأن يكون الفقري هو املعطي للدينار. (2)

 أي امُلعطى له. (3)
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 .(1)ليأخذ تأّسفه مكان االضطرار الذي تعذر له

 عصية من املعصومني ولكن مّمـا الشّك فيـه عدم صدور امل

 . وحّتى مّمن له العصمة الصغرى كالعّباس

الصغرى أقـوال صدرت عن  ومّما يستند إليه فـي عصمة العّباس 

 منها:  املعصومني 

حيث ورد يف  يف زيارته للعّباس  قول اإلمام الصادق  .1

 هـذه الزيارة: 

 وانتهكت يف قتلك ُحرمة وَلَعَن اهلُل ُأّمًة اسَتَحلَّت ِمنَك احمَلاِرم

 . (2)اإلسالم

 .  (3)كمـا ورد نظري ذلك بالنسبة إىل اإلمام احلسني 

لرأينا أّن  وانتهكت يف قتلك حرمة اإلسالمولو متعّنا هـذه العبارة 

أن يكون شخصًا عظيمًا منـّزهًا  الذي ينتهك اإلسالم بقتله البّد

أو عصمًة صغرى  إّمـا عصمًة كربى كاإلمام احلسني  ،معصومًا

 . كالعّباس 

                 

هو مقتضى العبودية، وليس جمرد تعليم لآلخرين، ألنه  غفار من املعصوم فاالست (1)

 يعلم بقصور املمكن مهما عال أمام الواجب جل جالله.

 .121. وكتاب املزار: صزيارة العباس  218ص 98حبار األنوار: ج (2)

زيارة أخرى له صلوات اهلل عليه  38ح 18ب 237ص 98راجع حبار األنوار: ج (3)

وغريه... وفيه: )السالم عليك يا أول مظلوم انتهك دمه،  السيد أوردها 

 وضيعت فيه حرمة اإلسالم(.
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وإن للعّباس حيث ورد عنه:  قول اإلمام زين العابدين . 2

 عند اهلل تبارك وتعالـى منـزلًة يغبُطُه عليها مجيع الشهداء يوم 

 . (1)القيامة

فمن هذا الذي يغبطه كـّل الشهداء مبا فيهم املعصومني أيضًا 

ـّد وأن يكون مقامه ، فهذا الشخص البكالشهداء من األنبياء 

 مقام العصمة الكربى أو أدنى منه قلياًل حّتى يغبطه املعصوم. 

عصمًة  فهاتـان العبارتـان وغريهما تدالن على أّن للعّباس 

بعض العلماء إلـى درجة العصمة الكربى اليت  صغرى؛ وقد رفعه 

. أّما دون ذلك أي عدم العصمة الصغرى هـي لألنبياء واألئّمة 

 يقل به أحد من العلماء فيما نعلم. فلم 

بني من طابقها مع عصمة األنبياء  إذن اآلراء يف عصمة العّباس 

وبني مـن اعتربها أقل من تلك العصمة، وسيتضح األمر  واألئّمة 

  .يف املطالب التالية

حضر ُغسل اإلمام  ّن العبـاس أثم إن بعض العلماء ذكر: 

                 

: 10احلديث 70اجمللس 462نص احلديث على ما يف األمالي للشيخ الصدوق: ص (1)

رحم اهلل العباس فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه : اإلمام زين العابدين قال 

عزوجل بهما جناحني يطري بهما مع املالئكة يف اجلنة كما حتى قطعت يداه فأبدله اهلل 

وإن للعباس عند اهلل تبارك وتعاىل منزلة يغبطه بها مجيع  ،جعل جلعفر بن أبي طالب

 .الشهداء يوم القيامة
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على  ،ذلك العصمة الكربى فيهوأراد أن يستفيد مـن  احلسن 

 . ال يغّسله إاّل املعصوم  اعتبار أّن املعصوم 

 لكن هذا الرأي مناقٌش فيه صغرى وكربى، فحضور العباس 

إذا ثبت كان مثل حضور ابن عّباس ُغسَل  لُغسل اإلمام احلسن 

 . وحضور أمساء ُغسَل فاطمة  الرسول 

ة الصغرى االصطالحية، العصم نعم، قـد تقّدم إّن للعّباس 

 ولكن فوق ذلك الكربى، وال واسطة بني الصغرى والكربى. 

ـ وبعـد استشهاد اإلمام  ال يغّسله إاّل اإلمام  ثّم إّن اإلمام 

يف هذه الدنيا حيث ال إمام بعده. فهنـاك احتماالت، منها:  األخري 

ّن املالئكة أن حييا إمام ويغسله ثّم ميوت بـال احتياج إىل ُغسل، أو أ

تغّسله وهم أيضـًا معصومون منـّزهون عن كل دنس، لكنه خارج حينئذ 

 ،أو تكوين ال نعلم سببه ،ـ فهو تشريع ال نعلم وجهه كاماًل عن الدليل

بأن يكون بني الُغسل وبني التطهري والعصمة ربط تكويين، وحنن هنا 

يات اليت لسنا مّطلعني على مثل هذا التكوين، بل وعلى أكثر التكوين

 ،نزاوهلا يف الليل والنهار، فنحن كّلنا ينطبق علينـا قول السبزواري

 حيث يقول: « ذي التوايف»نعيش دائرة و

  (1)ت      أو بالتوايف عادة اهلل جرتــــوهل بتوليد أو إعداد ثب

وحنن ال نعلم هـل إّن ذلك مـن قبيل امُلُثـل اهلندسية واأَلعداد 

                 

 . لإلمام املؤلف 114شرح منظومة السبزواري: قسم املنطق حبث القياس ص (1)
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اجلعل اإلهلي مّما أمكن خالفه أيضًا، هذا بالنسبة احلسابية، أو من قبيل 

إلـى األمـور املمكنة الفهم لنا، حيث ورد ما مضمونه: إّن العلم الظاهر 

حرفان  )عّجل اهلل تعاىل فرجه الشريف(للناس إىل قبل ظهـور اإلمام املهـدي 

 . (1)من سبعة وعشرين حرفًا، حيث تظهـر البقّية عند ظهوره

ىل غري املمكن ـ والقصد بذلك األعم منه ومن ضيق أّما بالنسبة إ

الظرف، وما يكون لعدم املقتضي أو لوجود املانع ـ فال ميكن اإلحاطة  به 

 .على أّي حال

 . (2)وما أُوتيتُم ِمن الِعلِم إالّ قَليلا قال تعاىل: 

على عظمته وعلّو منـزلته  من هنا ميكننا أن نقرر أّن العّباس 

وما ورد فيـه مـن نصوص من  ،لضيق ظرفنا ،ا أفهامناالـيت ال تناهل

املعصومني، ليست لـه العصمة الكربى كاملعصومني األربعة عشر 

.. .نعم له العصمة الصغرى بال شّك 

  

                 

: قال أبو عبد اهلل الثاني عشر، وفيه:  الفصل 201راجع منتخب األنوار: ص (1)

العلم سبعة وعشرون جزًء، فجميع ما جاءت به الرسل جزءان، مل يعرف الناس 

حتى اليوم غري احلرفني، فإذا قام القائم أخرج اخلمس والعشرين حرفا، فبثها يف 

 .الناس وضم إليها احلرفني حتى يبثها سبعة وعشرين حرفا

 .85سورة اإلسراء:  (2)
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 هذا المقام كيف بلغ العباس 

  

أم مبؤهالت  ،وصل إلـى هـذا املقام بعمله فقط هل العّباس 

 أخرى؟ 

هو فـي القّمة العالية، إاّل أن جوهره  اس الشّك أّن عمل العّب

كان أعلى شأنًا ألّنه األساس فـي عمله أيضًا. ففضل الذهب على 

 بل يف اجلوهر.  ،الرتاب ليس بالكمّية أو الوزن

 إذا خلق اهلل اجلوهر أفضل فلماذا يثاب؟  فل يقال: 

و يف سواء يف اآلفاق أ ،خلق اهلل كّل ممكن ال حمذور فيهألنّه يقال: 

األنفس، وكّل شيء له مناسب واستحقاق ذاتي أو جعلي، والثواب من 

 هذا القبيل. 

فال يقال: للجوهر األدون أن يعرتض إّنه إذا ُخِلقُت أفضل كان لي 

 االستحقاق نفسه. 

يقال: اعرتاضه غري وارد، وإاّل يلـزم أن ال يعطـي اهلل كّل ممكن ألنه 

دون، لزم الشّق األّول، ذا مل خيلق األخلقه، أو يلزم الظلم، فإّن اهلل إ

وإذا خلق وأعطاه ما لألعلى، لزم وضع الشيء يف غري موضعه، وهو 

خالف احلكمة. يبقى الشّق الثالث ؛ وهـو أن يعطي كّل شيء خلقه، 

 ثّم يثيبه بقدر استحقاقه ال أكثر إاّل بفضله. 
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نما عطى لغري مـن تقتضي احلكمة عدم الفضل لـه بيفإّن الفضل ُي

 عطى للمستحّق فقط، كما ُبرهن يف علم الكالم. االستحقاق ُي

وعدم ترك  ،وعلى أّي حـاٍل، فهناك عدم احلرام وعـدم املكروه

وعدم السكوت عن االعتذار عن  ،وعدم ترك األوىل ،املستحب

كانوا مّتصفني بكّل  نواقص اإلمكان، واملعصومون األربعة عشر 

 ذلك. 

حيث قرأ اإلمام  لّي األكرب وع أّما مثل العّباس 

ا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل  :احلسني إِّن ّللّاَ اْصَطفََى آَدَم َونُوحا

، داللة (1)ذُّريّةا بَعُْضَها ِمن بَعْض   ِعْمَراَن عَلَى اْلعَالَِميَن 

 من تلك الشجرة.  علـى أّن علّي األكرب 

ت اهلل عليهم )صلواليس كجوهر املعصومني  فجوهر علي األكرب 

 ..أمجعني(

نقول بالنسبة إىل العّباس  (2)…نزِّلوناكما قالوا:  فهم 

 ...  نّزلوهم عن العصمة الكربى وحنوه 

                 

 .34-33سورة آل عمران:  (1)

. وهناك روايات نّزلونا من الربوبية وقولوا فينا ما شئتمإشارة إىل احلديث الشريف:  (2)

)اجعلونا خملوقني  :كثرية فـي هذا الصدد، نذكر منها: قـال اإلمام الصادق 

 )قولوا فينا ما شئتم واجعلونا: ، و236وقولوا بنا ما شئتم(، بصائر الدرجات: ص

 . 197ص 2خملوقني( كشف الغمة: ج
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 باب الحوائج العبّاس 
  

رّبمـا يكون حالة نفسية يتحّلى بها « باب احلوائج»مدلول لفظة 

ناسب الشخص املوسوم بهذه الصفـة. فبعض األنفس حسب اخللقة ت

شيئًا، بينما األنفس األخـرى التناسب ذلك الشـيء، كالصفات 

الظاهـرة من اجلمال والفصاحـة واحلساسية، والصفـات الباطنة 

بينما البعض اآلخر هلا أضداد تلك .. كالشجاعـة والكرم والسماحة

 الصفات كالقبح والسفاهة والبالدة واجلبـن والبخل والتعّصب. 

عريضًا، حّتى إّن حّسان بن ثابت كان خياف فإّن لكّل صفة عرضًا 

حّتى من ملس املّيت فكيف باخلروج إلـى احلـرب وشهـر السالح بوجه 

 . (1)األعداء

واهلل لو تظاهرت العرب على قتالي ملا  :وقد قال اإلمام علي 

هنا كناية عن شجعان الدنيا، وإّنما جاء  (العـرب)، و(2) وّليت عنها(

 العرب يف ذلك اليوم كانوا مظهر الشجاعة.  بهذه اللفظة، ألّن

أَنََزَل ِمَن الّسَمآِء واألنفس كاألودية حيث جند يف اآلية الكرمية: 

، وهكذا هي األنفس البشرية (3)…َمآءا فََسالَْت أَْوِديَةٌ بِقََدِرَها

                 

 راجع قصته مع نساء املدينة املنورة عند ما بقي فيها وخرج املسلمون للقتال. (1)

 .513. واألمالي للشيخ الصدوق: ص45نهج البالغة: الكتاب  (2)

 .17سورة الرعد:  (3)
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 مثلها مثل األودية. 

اآلية الكريـمة جاءت علـى ذكر ذلك من باب املثال لكّل  ولعّل

خملوق منه سبحانه، فإّنه قـد ينـّزل املعقول مبنـزلة احملسوس، أو 

بالعكس، أو احملسوس بعضه مبنـزلة بعض آخر، وهكذا املعقوالت، قال 

، وقال أيضًا:  (1)كَسراب  بِِقيعَة  يَحَسبُهُ الظَّمئان ماءا تعاىل: 

 يُح  ..(2)…َكَرماد  اشتَدَّت بِه الّرِ

به ذلك عرضًا، مثل مواساته  حّق وميكن أن يكون لعمل است

فـي العطش بعد أن لـم يكن على شربه يلومه العقل أو  أخاه 

 الشرع أو العرف. 

ال يقال: إّن اهلل غري حمتاج إلـى الواسطة بل هو أقرب من حبل 

 الوريد، وحيول بني املرء وقلبه. 

ألّنه يقال: األمـر كذلك لكّن اهلل سبحانه خلـق الكـون بهذه 

كمـا قـال احلكماء يف كّل  ،كيفية؛ ألّنه ممكن يتطلب الوجودال

 موجودات الكون. 

ـ بإذن اهلل  يقضي حوائج احملتاجني)عليه السالم( وعلى أّي حال فهو 

 .   (3)لكن األمر حبسب املقّرر من وجود املقتضي وعدم املانع تعاىل ـ

                 

 .39سورة النور:  (1)

 .18سورة إبراهيم:  (2)

  :عليه السالم(يقول الشاعر يف وصف العباس )(3)

 



 
 

17 

  

 كرامات العباس من 
 

ة فـي كربـالء امسه الشيخ كان طالب علم يدرس العلوم الديني

إبراهيم، وكان هذا الشيخ حباجة إىل الزواج، وكان عليه َديٌن أيضًا، 

 وكان أيضًا يريد احلج وال يتمّكن من ذلك. 

ثّم ذهب إىل  ..طالبًا حوائجه فجاء إىل حرم اإلمام احلسني 

وكان كّل يوم يأتي إلـى احلرمني ويطلب  كذلك.. حرم العبـّاس 

 حلاح متواصل ومستمر. حاجته وبإ

واستمر على ذلك ستة أشهر، ويف اليوم اآلخر رأى امرأة من أهل 

وبلغ تقّوس ظهره أن تدىل « الكزاز»البادية حتمل طفاًل مصابًا مبرض 

رأسه إىل اخللف، وهذا القسم ال يعاجل يف الطب، وبعد أن يئس أهله 

ـ ولعّلها  ، وضعته املرأةمن الشفاء جاءوا به إلـى حرم العّباس 

تطلب منه الشفاء العاجل، وإذا  كانت أّمه ـ أمام ضريح العّباس 

كّل هـذا والشيخ ينظر  !!بالطفل يغفو من إغمائه ويقف على رجله

 إليه، ويرى كيف تقّبل اهلل َسعَي هذه املرأة وكيف توسط العّباس 

 يف شفائه. 

                                                                                                             
 

 ة إاّل و يقضي سؤهلاـــــــا دعته مروعة         يف حاجــــــباُب احلوائـج م

 السامي تعّلمت الورى منهاجها   بأبي أبو الفضل الذي من فضله       
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ب العّباس وهنـا هاج الشيخ وسيطر عليه احلـزن واأللـم وأخذ خياط

  :بلهجة ال تناسب مقامه وبلغة عامية 

لكّنكما  .. كـّل شيء ماإمام وأنت أخـو اإلمام، وبيدك احلسني

 !..التنفعان إاّل أقرباءكما العـرب

وقال  ثّم وّدع احلضرة الشريفة وذهب إىل حرم اإلمام احلسني 

التنفعان ه: أنت إمام والعّباس أخو اإلمام وبيدكما كّل شيء ولكّنكما ـل

 . !إاّل أقرباءكما العرب

ثّم خرج وقرر أن يذهب إلـى النجف األشرف ليخاطب اإلمام أمري 

 باملنطق نفسه ثّم ليعود إىل أهله وقريته يف إيران.     املؤمنني 

عـزم الرجل على الذهاب إلـى النجف األشرف، وملا وصل إىل 

يه ويقول له: الصحن الشريف جلس ليسرتيح، فإذا به يرى شخصًا يأت

جئتك  يا شيخ إبراهيم إّنـي خادم الشيخ مرتضى األنصاري 

 ألبلغك رسالة الشيخ، وأّنه ينتظرك يف بيته. 

تعجب الشيخ إبراهيم من كالم هـذا الرسول ألنه لـم ير الشيخ 

األنصاري من قبل، واشتـّد تعّجبه عـن كيفية علم الشيخ به وأّنه موجود 

 . يف إيوان الصحن املطّهر

قام وذهب إلـى دار الشيخ، فاحرتمه الشيخ األنصاري وأعطاه ثالث 

 صرر قائاًل له:  

 !!وهـذه ألداء دينك ،وهذه لزواجك ،هذه الصّرة حلّجك
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فتعجب من معرفة الشيخ حبوائجه وازداد عجبـه من عتب الشيخ 

بذلك اخلطاب قائاًل له: هناك فرٌق بينك  عليه ألنه خاطب العّباس 

فـي احلال فأنت رجـٌل عامل عارف  الذي شافاه العّباس  وبني ذلك

وتلك امرأة قروّية، فإّن اهلل إذا لـم يعطها حاجتها كفـرت، وأّما أنت 

 فلست كذلك. 

رجع الشيخ إىل كربالء املقّدسة وغّير رأيه يف أمر العودة إىل إيران. 

 كانت له. وفتح الصرر الثالث فإذا يف كّل صّرة بقدر كفاية احلاجة اليت 

هـو باب احلوائج بأمر من اهلل سبحانه  وهكـذا فالعّبـاس 

 . (1)وتعاىل

  

 الرأس الشريف
معّلقًا فـي عنق فرس  أورد املؤرخون أّنهم رأوا رأس العّباس  

 أحد القتلة يف الكوفة، وبعد ذلك ماذا حدث للرأس الشريف ؟ 

هل هو  ،كما أّن املؤرخني اختلفوا فـي رأس اإلمام احلسني

، أو يف منطقة أو عند قرب اإلمام علـّي الطاهر، ملحق باجلسد 

. كذلك اختلفوا يف مكان دفن رأس العّباس (2)أو غري ذلك ،احلنانة

                 

نقاًل عن تلميذ  50ص 3ونظري هذه الكرامة وردت فـي كتاب الكربيت األمحر: ج (1)

 . ه1313الرحيم التسرتي املتويف سنة الشيخ عبد  الشيخ األنصاري 

 كقول بعضهم أنه مدفون بالشام، بقرب اجلامع الكبري، وقول بعضهم أنه يف مصر. (2)
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 . 

، والرواية (1)فهناك قوٌل أنه مدفون مع رؤوس الشهداء فـي الشام

 هكذا: 

، قبل مائة سنة وفـي أّيام سدانة السيد رشيد، أصاب خراب املشهد

فأتـى السّيد رشيد مبعماٍر مسيحي لغـرض ترميم املشهد املقّدس، وأخذ 

املعّمار فـي أعمال الرتميم، وذات يـوم أرسل إىل املتوّلي بالغًا يعلمه 

عن تركه العمل قائاًل: إن عملي هذا يهدم ديين، فسأله املتوّلي عن 

 السبب ؛ قال له: تعال معي ألريك أمرًا عجيبًا. 

توّلي وجاء به إلـى السرداب الذي فيه الرؤوس، فنظر أخذ بيد امل

فـي طراوية  املتوّلي فإذا به يـرى الرؤوس وبينها رأس العّباس 

وكأّنها قطعت عن أبدانها الساعة. فعّلق املعمار على مشاهدته: إذا كان 

ما نـراه حّقًا فديننا ـ يعـين املسيحية ـ باطل، وهلذا تركت الرتميم خوفًا 

 .  على ديين

أقـول: إذا كان املعمار املسيحـي قـد أدرك أّن أصحاب هذه الرؤوس 

هم من أولياء اهلل، حيث شاهد بعينه املعجزة اإلهلية يف عباده الصاحلني 

ةُ الذين مل تتغّير أجسادهم بعد أكثر من ألف عام:  ِ الُحجَّ ّ قُل ِلََفِ

يح وأّن هلؤالء ، وعرف أّن ديـن اإلسالم هـو الديـن الصح(2)البالغَةُ 

                 

 يف مدينة دمشق يف املقربة املعروفة مبقربة باب الصغري. (1)

 .149سورة األنعام:  (2)
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 األولياء كرامة عند اهلل سبحانه فما بالنا حنن املسلمون. 

مّما يـدّل على  ،ورؤية السّيد رشيد مشهورة ،وهـذه القّصة متواترة

 متامّية وأحقّية حّتى جزئّيات حادثة كربالء الفجيعة. 

إاّل أّن الكالم يف أّنه هل رأى يف تلك الرؤوس املشرفة رأس سّيدنا 

 .(1) أم ال؟ س العّبا

بل هـو أمر  ،والرأس مل يكن حمنطًا كاملومياء حّتى يصبح األمر عاديًا

 إعجازّي خارق للعادة. 

ـ من كرامة  وهذه داللة علـى ما هلذا السّيد اجلليل ـ العّباس 

عظيمة عند اهلل، وبالتالي ما لزيارة الرأس الشريف بقصد القربة والرجاء 

مودة بالرغم من أّنه لـم جند نصًا من املعصومني من آثار كبرية ونتائج حم

  يف ذلك، والشّك أّن امَلَلَك يوصـل الزيارة إليه  وهـو يف

 . (2)قربه يف كربالء 

صاحب كرامـة وهـو ابن أمري املؤمنني  وكيف ال يكـون العباس 

 . 

 

 من كرامات أمير المؤمنين 

                 

إىل إرجعا  وأخيه العباس  يرى بعض العلماء: أن رأس اإلمام احلسني  (1)

 كربالء ودفنا إىل جنب األجساد الطاهرة.

 فلرياجع. هناك العديد من الكتب تطرقت إىل كرامات أبي الفضل العباس  (2)
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على   املؤمنني ومن باب االستطراد نذكر كرامتني لإلمام أمري

 وجه االختصار. 

صديق هو الشيخ حمّمد حسن اهلرسيين، وقد  (1)كان لوالدي 

َقِدَم إىل النجف األشرف لغرض الدراسة يف أّيام السّيد أبو احلسن 

، وذهب صديقـه اآلخـر الشيخ فرج اهلل األصفهانـي 

 ..إلـى كربالء الكاظمي

أعمل فـي األسبوع يومًا  قال الكاظمي: كنت أعمل عمل البّنائني،

 واحدًا ألحصل على معاشي الذي يكفيين طيلة األسبوع. 

أّما الشيخ حمّمد حسن اهلرسيين قال: فـي سنة مل يأت من بلدي 

شيء من املال ألعيش به حّتى عزمت على الرجوع إلـى بلدي حيث نفد 

كّل ما عندي من النقود فاضطررت للذهاب إىل حرم اإلمام أمري 

وقلت له: سّيدي أنت تعّلم أّني جئت ألتعّلم علومكم  يـن املؤمن

فأعّلمهم ما تعّلمت هنا. واآلن ال  (هرسني)ثّم ألعود اىل عشريتي يف 

 أستطيع البقاء هنا ألّنه نفد كّل ما عندي. ثّم وّدعُت اإلمام 

 وخرجُت من احلرم قاصدًا الرجوع إىل بلدي. 

ي أعرابي ال أعـرفه؛ سّلم علّي وأنا فـي طريقي حنو املدرسة إذ جاءن

وأعطاني مظروفًا بدون أن تكون بيننا أّية سابقة أو الحقة، وملا رجعت 

                 

 هو آية اهلل العظمى السيد مرزا مهدي احلسيين الشريازي، ؟؟؟ (1)
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إىل املدرسة رأيت املظروف مملوًء بالنقود فعزمت على البقاء، وقّررت أن 

 أقتصد يف حياتي ليكفيين هذا املبلغ. 

يقّدم  ذهبت إلـى احلرم مسرورًا، وحني العودة رأيُت األعرابي نفسه

  ..لي مظروفًا آخرًا، وتكّرر األمـر ثالث مـّرات هكـذا

السّيد حسن ـ الذي  ثّم إّن جنل السّيد أبو احلسن األصفهاني 

استشهد على أيدي بعض األشرار ـ قال لي إّن والدي يريدك، فأسرعُت 

فعاتبين ألّني مل أمّر عليه ومل أخربه حبالي  إىل السّيد اإلصفهاني 

 لي راتبًا شهريًا كان يكفيين طيلة حياتي. ثّم عّين 
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  فغانيحكاية المدرس األ

إّنه قصد النجف األشرف  (1)ونقل لي املدرس األفغانـي  

بصورة بالغة الصعوبة حيث وصلها ماشيًا علـى القدمني من بلدته يف 

أفغانستان اليت تبعد عن النجف األشرف آالف الكيلومرتات. وملا مل 

يف النجف األشرف اضطر إىل العيش يف الصحن صباحًا، يكن له حمل 

وعند الظهر كانت أبواب الصحن تغلق، فكان يضطـر هذا الشيخ اجلليل 

أن يأتي إىل وادي السالم ويّتخـذ من ظالل بعض املقابر العالية مكانًا 

يأوي إليه يف تلك األوقات الشديدة احلرارة حّتى يتم فتح أبواب الصحن 

 عصر. وهكـذا دواليك كانت حياة الشيخ تسري بهذه الكيفية. جمّددًا يف ال

وقد ذكر لي: أّنه ذات مّرة استيقظُت وأنا يف الوادي وعلى مقّربة من 

 ..إحدى املقابر وقد أخذ مّني احلّر مأخذًا شديدًا وكنت فـي غاية العطش

قمت من مكاني وأخذت أجـوب الوادي حّتى وصلت إىل ماء يسيل 

ّم إّني فحصُت عن مصدر هذا املاء فوجدت أّنه منبعث ث ..فشربت منه

من حوض مغتسل األموات وهو خليٌط بالكافور والسدر، فتأثرت تأثرًا 

 :كبريًا وبكيُت علـى حالي، وأخذُت أخاطب سّيدي أمري املؤمنني 

 !.يا سّيدي إّني رضيت بكّل شيء لكّني ال أرضى بهذه احلالة

                 

هو آية اهلل الشيخ حممد علي املدرس األفغاني، هاجر من أفغانستان إىل النجف  (1)

ودرس حتى أصبح من كبار أساتذة احلوزة، ثم هاجر إىل قم املقدسة وبقي األشرف 

 مستمرا يف التدريس إىل آخر حياته املباركة. ؟؟؟
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ا خبادم السيد أبو احلسن وبعد ذلك ذهبت إلـى الصحن وإذ

يناديين ويقول لـي: أنت حمّمد علي األفغاني. قلت  اإلصفهاني 

 نعم. :له

 قال: السّيد يريدك. 

أعطاني غرفة وقّرر لي راتبًا شهريًا، وال  وملا ذهبت إىل السّيد 

 أدري من أين علم السّيد األصفهاني حبالي فعشُت بعدها برفاٍه نسيب.
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  عباس مؤامرات ضد ال
  

وقد شاهدت كيف اعتدى الشيوعيون على احلرمات واملقدسات، 

وكيف أرادوا العبث مبقدرات الشعوب، وقبـل هؤالء قام املتوكل ومـن 

قبل هارون ومـن قبلهم بنو أمية مبحاولة للقضاء على واقعة كربالء وحمو 

 :ـآثارها حّتى آلت النوبة إلـى ستالني، حيث قال ـ وإّني ألذكر قوله 

اقتلوا كربالء، عندما عاد إليه القادة العسكريون قائلني إّننا قتلنا مخسة 

آالف عامل ديين وزهاء مخسة ماليني من املسلمني يف املناطق اإلسالمية 

 . !اليت حتتّلها روسيا

قال هلم ستالني: اقتلوا كربالء، ألّنه طاملا بقيت كربالء فمشكلتنا 

ـي تصنع املزيد من الرجال وُتخّرج باقية، ألّنها مادامت موجودة فه

 املزيد من علماء الدين وتنشرهم يف اآلفاق. 

وزعم أولئك الذين تطاولوا علـى إرادة اهلل سبحانه أّنهم قادرون 

على تغيري الواقع اإلسالمي وإطفاء نور اهلل بأفواههم، ولكن الشمس ال 

 تنطفئ بالنفخ. 

الدين فـي كربالء وقد شاهدت بعيين كيف أراد الشيوعيون حمو 

املقدسة. وشاهدت كيف وضعوا لوحة كبرية أمام باب قبلة العّباس 

  لكن أين الشيوعية (اهلل يف قفص االّتهام)كتبوا عليها عبارة ،

واندحرت الشيوعية، ليس يف  والشيوعيون، لقد بقي العّباس 
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 كربالء وحسب بل يف العراق والعامل بأسره. 

 على احلرمات واملقدسات.  وهذا جزاء كّل من يتطاول

وتأكيدًا على ما سبق أذكـر هـذه احلكاية. ذات مّرة َقِدَم إلّي اخلطيب 

)رضوان اهلل عليه( الشهري الشيخ عبد الزهراء الكعـيب
(1)

وبرفقته رئيس  

 بلدية كربالء. 

ملاذا كربـالء متسّخة بهـذا الشكل، ألستم  :فقلت لرئيس البلدية

 ن إليها ؟ تنادون بالنظافة وتدعو

 قال: نعم، لكن ليست عندنا ميزانية لتنظيف البلد. 

ه: إّن تنظيف البلد وباألخّص الروضتني الشريفتني وحوهلما ـقلت ل

 ال حيتاج إىل ميزانية كبرية. 

                 

إىل  أسرة كرمية ُعرفت بالفضل والشرف ينتهي نسبها إىل قبيلة الشيخ العكيب ينتمي  (1)

الثاني عشر بين كعب املنتهية إىل كعب بن لؤي بن غالب استوطنت كربالء يف القرن 

 اهلجري . 

، واليت صادفت يوم والدة الصديقة الطاهرة فاطمة  ه1327ولد يف مدينة كربالء عام 

 وانتهل العلوم واملعارف اإلسالمية من معني مدارس كربالء الدينية.  الزهراء 

درس عند الشيخ الرّماحي والشيخ حممد اخلطيب والشيخ جعفر الرشيت والشيخ 

عالية يف اخلطابة احلسينية وكان سلس البيان شريف النفس واسع  الواعظ. بلغ مكانة

 الصدر يّتصف بالكرم واألخالق النبيلة. اشتهر يف قراءته ملقتل اإلمام احلسني 

 فـي يوم عاشوراء. 

قتيل »، ومن مؤلفاته : املصادف يوم شهادة الزهراء   ه1394اغتيل بالسّم عام 

 «.العربة
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 قال: حّتى امليزانية القليلة ال منلكها. 

 قلت: فنحن نقوم بتنظيف البلد. 

 قال: وكيف تتمّكن من ذلك ؟ 

ا نطلب مـن النـاس أن يبنـوا املساجد واملدارس قلت: إّننـ

واملستشفيات فيسرعون إلـى ذلك، فكيف وأمر التنظيف ال حيتاج إاّل إىل 

 جهد قليل وماٍل حمدود. 

 ثم أضفُت: كم حتتاجون من األفراد لتنظيف املدينة. 

 قال: مائتان. 

 لكم هذا العدد املطلوب من األفراد.  ئقلت: إني سأهّي

وأخريًا ذكر لي باحلرف الواحد: أنا  ..قشين يف أمور كثريةوأخذ ينا

 ال أمتّكن أن أمسح لكم بالقيام بهذا العمل. 

 قلت: وملاذا ؟ 

 قال: ألن األوامر تطلب مّنا أن تبقى املدينة متسخة وبال نظافة ! 

أجل؛ هذا هو مصدر املشكلة، األوامر القادمة من بغداد التريد 

 النظافة.

املقدسة حلالة نفسها فـي النجف األشرف والكاظمية وقـد شاهـدت ا

، وشاهدت األمر كذلك فـي بعض البالد األخرى املشرفة وسامراء

 املشتملة على أماكن مقّدسة. 
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  (1)النظافة من اإلميانوحنـن نؤمن بأن: ـ فكان لزامًا علينا 

ّدسة وأّن األعداء حياربوننا بإظهارنا مبظهر التخّلف برتك عتباتنا املق

 ـ .. متسخة

علينـا مسؤولية رفع أية ظاهـرة سلبية عـن هذه املدينة املقّدسة باحلفاظ 

عليها من األوساخ والقاذورات ومن اخلـطط الشيطانية اليت تستهدف 

 ذلك. 

  

 العثمانيون والعبّاس 

فقـد جّهزوا  ،حارب العثمانيون مدينة كربالء املقّدسة أشّد احملاربة

 األوامر بقتل أهالي املدينة وحرق دور سكنهم. اجليوش وأصدروا 

ويف إحدى املرات أمر الوالي العثماني املستقر فـي بغداد بأّن ُيجّهز 

وهو كناية عن « خذوا ترابها»جيٌش حملاربة كربـالء، قائاًل هلـم: 

 احتالهلم للمدينة وعدم ترك أّي شيء فيها. 

وامر الوالي، بقتل وجاء اجليش بكامل استعداده وشرعوا يف تنفيذ أ

 . (2)الناس األبرياء دون أدنى سبب، ونهب أمواهلم وهدم بيوتهم

                 

 .21: ص. طب النيب 20016ح 92ب 319ص 16مستدرك الوسائل: ج (1)

وعرفت حبادثة املاخور،   هـ1224تعرضت كربالء للهجوم يف عهد داود باشا سنة (2)

وقد قتل يف هذه احلادثة   هـ1258وكذلك تعّرضت للهجوم يف زمن جنيب باشا سنة 

وسلبًا عشـرون ألفًا من الرجال والنساء واألطفال واُّبيحت املدينة ثالثة أيام قتاًل 
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إّن إحدى الرصاصات انطلقت على  (1)وقد نقل لي والدي 

 مقربة من أذنه، ولو احنرفت حنوه مبقدار قليل لقضت على أذنه أو عليه. 

هكـذا فعل العثمانيون بكربالء، وملا وصلت جيوشهم إىل مقربة من 

حـن العّباس )عليه السالم( قامت ضّجة كبرية فـي الصحنني، وأخذ ص

الناس يركضون ويفّرون يف كّل مكان، وإذا بألسنة النريان تنطلق من 

القّبة الشريفة وتلتهم أفـراد اجليش، وقـد نقل لي شاهد عيان كان 

موجودًا أثناء وقوع احلادث، أّن اجليش أخذ يهرب إىل طرف بغداد بكّل 

إمام »بكّل سرعته، وكانوا يقولـون لبعضهم البعض بالرتكية قواه و

 «. جاءنا اإلمام العّباس»وهي بالعربية تعين « عّباس َكلدي

ومل ينالوا  هكذا تفرقت مجوعهم ووّلوا األدبار بربكة العّباس 

 خريًا. 

وملا أخربوا الوالـي بذلك أعطاهم احلـّق يف اهلروب وقام بدوره 

عثماني مبا جرى. فاضطر اخلليفة أن يغري قراره ويأمر بإخبار اخلليفة ال

جنوده باالنسحاب من كربـالء، فبقيت كربالء ساملة، على رغم 

 اهلجمات الشديدة اليت تعّرضت هلا. 

                                                                                                             
 

شهداء )الكتب التـالية: للتفصيل راجع تل من الذ باحلرم الشريف. ونهبًا، كذلك ُق

للدكتـور  (تاريخ العراق احلديث)و للسيد عبد احلسني أمحـد األميين  (الفضيلة

 للسيد عبد احلسني الكليدار. (تاريخ كربـالء املعلى)و ،عبد العزيز سليمان

 .ى السيد مرزا مهدي احلسيين الشريازي هو املرحوم آية اهلل العظم (1)
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 الهجوم الوهابي
وقد هجم اجليش الوّهابي الذي َقـِدَم من َنِجد عرب الصحراء لقتل 

لكنوز احملفوظة يف العتبات الشيعة وإلحراق بيوتهم ونهب األمـوال وا

 املقّدسة. 

وعندما وصل الوهابيون كربـالء، أعملوا السيوف يف أهل هذه 

ألف إنسان، مل يرمحوا  مثانية عشراملدينة حتى بلغ عدد من ُقتلوا 

الصغري وال الكبري وال الرجل وال املرأة وال العالـم وال غري ذلك، 

 . (1)والقصة مذكورة يف مجلة من التواريخ

وطوال أربعني عامـًا أذكرهـا كنت الشاهد على جرائم كثرية ارتكبت 

، فكان مرتكبها الغرب املستعمر حتت أمساء خمتلفة (2)حبّق هذه املدينة

الشيوعية والقومية والبعثية، فقد فعلـوا بكربالء أكثر مّما فعله  :منها

هم احلّجاج وابن زياد. وكان القاسم املشرتك جلميع هـؤالء هو عداؤ

وال  ،هلذه املدينة املقّدسة، فهم ال يريدون لكربـالء وجودًا على األرض

 ألهاليها حياًة بني البشرية. 

                 

واشتهرت هذه احلادثة حبادثة الطف الثانية لقساوتها وضراوتها، فقد قام سعود بن  (1)

عبد العزيز على رأس قوات من جند واحلجـاز وتهامة وغريها مبهامجة كربالء املقدسة 

ني بستمائة . وقد قّدر املسرت لونكريك عدد املهامج هـ 1216فـي ذي القعدة سنة 

صاحب   هـ1226هجان وأربعمائة فارس. وقد نقل حممد جواد العاملي املتويف سنة 

  عن هذه احلادثة. 512كتاب مفتاح الكرامة يف اجلزء اخلامس ص

 بعض مشاهداته يف كتاب )تلك األيام(. دّون اإلمام املؤلف  (2)
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ولعل األمـر سيدوم وستتواصل احملنة طاملا ظّلت املعّوقات الكربى 

اليت تهدد الوجود االسالمي والـيت ال تنتهـي إاّل باستعادة حياة العّزة 

ّلمات والركائز احلضارية كاالنتخابات والشرف، واالنطالق من املس

 احلّرة واملؤّسسات الدستورية والتعّددية احلزبية. 

وكان لكربالء بعض االستقرار يف بعض الفرتات نتيجة لتوفر هذه 

 العوامل.



 
 

33 

 القََسم بالعبّاس 
من عجيب ما شاهدته يف كربـالء ومنذ نعومة أظفاري وأنا يف التاسعة 

 ..بالء املقّدسة من النجف األشرفحيث وصلنا كر ،من عمري

 (1)قاصدًا الكويت ،إىل وقت خروجي اإلجباري من هذه املدينة

الكثري من الوقائع. فمن مشاهداتي املتكّررة فـي كربالء هو خوف العرب 

، والعجم واهلنود والرتك والكرد وغيـرهم من الَقَسِم بالعّباس

 . لف بالعّباس فبعضهم يهون عليه احللف باهلل سبحانه على احل

يف  وقد استخدمُت هـذه العقيدة القوّية لدى الناس بالعّباس 

حّل املنازعات اليت كانت تنشب بينهم، فكنت أطلب ـ عند الرتافع إلّي ـ 

ممن أراه على باطل أن حيلف بالعّباس، فرتاه على استعداد ألن يقّر 

 . ويعرتف بذنبه ويرّجحه على القسم بالعّباس

ظاهرة ال تنحصر بالشيعة فقط بل جندها عند أهل السّنة وهـذه ال

 أيضـًا، فكانـوا ال يقسمون بالعّباس باطـاًل حّتى لو كانت فيها أرواحهم. 

أن  شاه  ومّما أتذّكر يف معرض الكالم حول الَقَسم بالعّباس 

ـ ملا طرده الشعب من إيران إبان أحداث مصّدق  (2)إيران ـ حمّمد رضا 

                 

م اإلعدام غيابيًا من   بعد أن صدر عليه حكـ  هـ1391سنة  هاجر إليها املؤلف  (1)

قبل احلكومة البعثية يف العراق، ونشر احلكم يف جريدة الثورة وجريدة اجلمهورية 

 آنذاك، وبقي يف الكويت مثانية أعوام.

م( خلفًا ألبيه رضا ومستمرًا 1941م( شاه إيران )1980_1919حممد رضا بهلوي ) (2)

 م( تويف يف مصر.1979يف نهجه الظامل، ثار عليه الشعب ، ترك البالد )
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جاء إىل مدينة كربالء وذهب إىل حرم العّباس  اشاني والسيد الك

 وهناك أقسم بأن يعّدل من سلوكه وحيسن ســريتــه إذا رجع إىل ،

إيران. ثّم إّنه ذهب إلـــى إيطاليا بعـد زيارة كربالء ثّم عاد إىل إيران 

 بانقالب عسكري. 

ي حرم الشاه بَقَسِمِه ولـم يف باحللف الذي حلفه فـ ومّلا مل َيرّب

شاهدنا كيف كان مصريه، حيث عاد إىل نهجه مبجّرد  العّباس 

وصوله إىل إيران، بل ازداد طغيانًا وجربوتًا، فتكّرر مصريه جمّددًا حيث 

 خرج من إيران لكّنه مل يعد يف املّرة الثانية.  

ويف األّيام اليت كّنا يف كربـالء، جاء أمحد حسن البكر ومعه صاحل 

ان التكريـيت، وهـم الثالثة الذين قادوا االنقـالب وحرد مهدي عّماش

العسكري ضد عبد الرمحن عارف، وزاروا كربالء. ثّم إّنهم قدموا إىل 

بأّنهم لن َيخون بعضهم  وحلفوا عند العّباس  حرم العّباس 

 بعضًا. 

لكّنهم لـم يوفوا حبلفهم أيضًا، كما هـي عادة احلّكام الطغاة، إذ كان 

نهايته حبادث سّيارة!  (عّماش). وتلقى (1)انتهى بإبرة قاتلةقد  (البـكر)

فقد مّزقت رصاصـات رفاقه البعثيني جسده يف الكويت،  (حردان)أّما 

                 

السكر لديه بواسطة حقنة من قبل الدكتور صادق علوش وبأمر من وذلك بإبرة ترفع  (1)

 م(.1982)  هـ1401صدام وكان ذلك سنة 
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فهل ترى لهم من باقية(1) . 

وأّيام االنتفاضة الشعبانية يف كربالء املقّدسة ضّد احلكم اجلائر، تقّدم 

ّتى بلغ ضريح اإلمام ح (2)حسني كامل قائد عملية اجتياح كربالء

أنا »بصالفـة وعنجهية قائاًل:  ، ثّم إّنه خاطب اإلمـام  احلسني

 . !«حسني وأنت حسني فانظر َمن الذي َغَلب

( والد زوجته)ومل متض سوى بضع سنوات حّتى اختلف مع عّمه 

صّدام، ففّر إىل األردن ثّم عاّد إىل العراق جمّددًا ليلقي مصريه األسود 

جالوزة عّمه، فقد ُقِتَل بأبشع صورة، ُقِطَع رأسه وُسِحَل على أيدي 

 جسده يف شوارع بغداد.

حسني بن  ؟ما لقاه حسني كامل: َمن الغالب ومن حّقنا أن نسأل بعد

 . (3)أم حسني كامل علي 

َكتََب هللاُ لقد ذهب الطغاة وبقيت اآلية الكرمية تصدع يف اآلذان: 

                 

 .8سورة احلاقة:  (1)

هـ 1411لقمع االنتفاضة الشعبانية عام قاد حسني كامل قوات احلرس اجلمهوري  (2)

املقدسة على شكل قوس من منطقة الرزازة اليت حاصرت كربالء وم( 1991)آذار 

واىل طريق بغداد، تساندها املروحيات واملدافع. وعندما أراد اهلجوم على املدينة قال 

. وقد استشهد من أهالي (أنا حسني و هو حسني ولنر من سينتصر)حسني كامل: 

 كربالء ما يقارب اخلمسني  ألفًا.

فعند التعريض  ،عند الشعب العراقي يف الغباءحسني كامل مثـاًل وقد أصبح  (3)

 بالشخص، يقولون: إّنه أغبى من حسني كامل.
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 . (1)ألغلبَّن أنا ورُسلي

  

                 

 .21سورة اجملادلة:  (1)
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 التوسل وقضاء الحاجات
 

 ؟قاضيًا للحاجات كيف أصبح العباس 

 سؤال يطرحه الكثريون مّنا.  

عند  واجلواب عليه: أّن اهلل سبحانه أراد إظهار عظمة العّباس 

 الناس جزاًء لبعض مواقفه اخلالدة يف كربالء أو غريها. 

ملؤمنني قاَتَل وهو يف َريعان شبابه حتت لواء أبيه أمري ا فالعّباس 

  .وذلك يف صّفني كمـا تدّل علـى ذلك الروايات 

، وموقفه مـن مشر بن ذي اجلوشن  ألخيه ثّم مواساته 

 .  (1) عندما جاء طالبًا منه ترك اإلمام احلسني

لكّن هذه  هو أفضل من العّباس  الشّك أّن اإلمام احلسني 

ع أفضلية اإلمام . وهـذا ال ينايف موضوُأعطيت للعّباس  (2) امليزة

                 

 .89ص 2يف اإلرشاد: ج (1)

عشية اخلميس لتسع مضني من احملرم. وجاء  و نهض عمر بن سعد إىل احلسني 

 فخرج إليه العباس ؟أين بنو أختنا :فقال مشر حتى وقف على أصحاب احلسني 

أنتم يا بين  :فقال ؟ما تريد :فقالوا وجعفر وعثمان بنو علي بن أبي طالب 

أتؤمننا و ابن رسول اهلل ال  ،لعنك اهلل ولعن أمانك :فقالت له الفتية ،أخيت آمنون

 أمان له.

 باب احلوائج إىل اهلل تعاىل، وأنه قاضي احلاجات بإذن اهلل عزوجل. أي أنه  (2)
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، ألّن األفضلية راجعة إىل األمور  على أخيه العّباس احلسني 

 وما أشبه.  (1)النفسية

هو )عّجل اهلل تعاىل فرجه الشريف( وقد ورد أّن اإلمام احلّجة بن احلسن 

، ألّن من اإلمام زين العابدين  أفضل من األئّمة الذين سبقوه ابتداًء

أو لغري  سؤولية هو أكرب من أولئك األئّمة دوره وشأنه يف حتّمل امل

 ذلك من األسباب. 

 وال خيفى أّنه  مثلما أعطى اهلل للرجال ـ من أمثال أبي طالب 

 وعبد العظيم احلسين  والد النبـي األكرم  وعبد اهلل 

أعطى  ،ـ قضاء حوائج الناس وعلي األصغر  والعّباس 

 ..لبعض النساء أيضًا هذه الكرامة

وخدجية ،  من املوصوفات بهـذه الصفة: الصّديقة الزهراءف

، وزينب الكربى ، وفاطمة بنت أسد ، الكربى 

والسّيدة نفيسة  أخت اإلمـام الرضا  وفاطمة املعصومة 

 ، والسّيدة نرجس ،أم اإلمام احلّجة  وغريهن من ،

 النساء املؤمنات.   

 ؟ بإذن اهللئج فكيف استطاع هؤالء العظام إعطاء احلوا

                 

دور اإلمام  ه قد يقال بأنحيث إّن ام احلسن واحلسني كما نشاهد فـي اإلم (1)

أفضل، فإن فضيلتهم راجعة إىل أمور  وإن كان اإلمام احلسن  أهم احلسني 

 .وبعض امليزات لآلخر يةال منافاة بني األفضلونفسية، 
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 ال نعلم كنه ذلك، لكّننا نلمسه بالتجربة احلّسية. 

ومن باب االستزادة نذكر بأّن قضاءهم للحوائج ليس حصرًا على 

املسلمني أو املؤمنيـن، بل حّتى الكّفار مشمولون لرمحة اهلل  وعطف 

أوعية مشيئة اهلل )عليهم أفضل الصالة والسالم( ألّنهم  هؤالء العظام

 ه، يعطون املسلم والكـافر. سبحان

يا َمن ُيعِطي َمن سَألُه، يا َمن ُيِعطي َمن لـم وقد ورد يف الدعاء: 

 .  (1)َتحنّنًا ِمنُه وَرمحَة ،َيسألُه وَمن مل َيعِرفُه

بل حّتى من حيارب اهلل سبحانه قد حيصل على حاجاته ـ يف هذه 

 الدنيا ـ إذا ما طالب بها وأحّل عليها. 

فلـم يوقف  وسرية الرسول  ت سرية األنبيـاء وهكذا كان

بل حّتى الكّفار واملشركني كانوا  ،عطاءه علـى املسلمني وحسب

 مشمولني بعطائه. 

 املاء للكّفار يف بدر، وقدَّم اإلمام احلسني  فقد قدَّم النيب 

 املاء ملن جاؤوا حملاربته. 

                 

ُقل يف كل يوم من رجب صباحا  :من أدعية شهر رجب، قال أبو عبد اهلل  (1)

 .644اإلقبال: ص اب صلواتك يف يومك وليلتك:...ومساًء، ويف أعق
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  باٌب إلى الحسين العباس 
  

هو الباب إىل  ء ممن كان يعتقد بأّن العّباس عرفت بعض العلما

طلبوها من  ، فإذا أرادوا حاجة من اإلمام احلسني احلسني 

 ، فهو الواسطة بينهم وبني إمامهم. العّباس 

وكربى هـذه املسألة هي: أّن اهلل سبحانه وتعاىل جعل لكّل شيء 

ن ندخل األشياء سواء كان ذلك الشيء ماّديًا أو معنويًا، وأمرنا أ ،بابًا

، وهذه كربى املسألة  (1)وأتُوا البُيُوَت ِمن أَبوابِهامن أبوابها 

 وهي قطعية، أّما صغراها فلم أجد نصًا أو ما شابه. 

 كما كان يستجيب للعّباس  ال إشكال فـي أّن احلسني 

األرواح جنوٌد ـ  فـ ـه حال شهادتهما،ـحال حياتهما كذلك يستجيب ل

 . (2)تعـارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلفما  ،جمّندة

أنا مدينة العلم وعلّي بابهـا فمن أراد املدينة  :وعـن رسول اهلل 

عند  . إاّل أن الكالم يف مدى توّسط العباس (3) فليدخل من بابها(

                 

 .189سورة البقرة:  (1)

 يف الروح. 136الفصل  171جامع األخبار: ص (2)

اجلملة الثانية يف األحاديث املتعلقة بالعلم وأهله  205ح 123ص 4غوالي الآللي: ج (3)

 وحامليه.
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بعد شهادتهما؟ إّنه نوٌع مـن الرجاء، والرجاء  اإلمام احلسني 

ثّم  يذهب كّل ليلة إىل حرم العّباس  وكان والدي  البأس به. 

بعد الشهادة كما  ويقول: إّنه بابه  يأتي إلـى حرم احلسني 

 كان حال احلياة. 

ألّن اهلل  جعلهم   (1)والباب املبتلى به الناس :ويف الزيارة اجلامعة

 أّي اختربهم وامتحنهم، فاهلل  ،أبواب فضله وابتلى الناس بهم

ّل إنسان ويعرف مـا يوسوس يف صدر كّل إنسان ومع سبحانه مرتبٌط بك

 .  (2)...وابتغوا إليه الوسيلةذلك يقول: 

والوسيلة هي السبيل لتقوية اإلنسان وإن مل يكن حمتاجًا إليها. وإذا 

مل يكن فيه بأٌس احتملنا مثل ذلك يف اإلمام احلسني والعّباس 

رع مسعك، فذره يف بقعة كّل ما ق)حّتى علـى القاعدة العقلية القائلة: 

 . (اإلمكان، حتى يقوم عليه قاطع الربهـان

 هذا وهناك أدّلٌة كثريٌة على إثبات ذلك. 

 وكم أخذوا احلوائج بواسطتها.  ،وأدعية التوّسل مشهورة ومروّية

أّما الذين ينكرون هذه احلقيقة الثابتة فهم يف الواقع ينكرون الشرع 

  .(3)والعقل املقطوع به ،الوارد

                 

 .زيارة جامعة جلميع األئمة  613ص 2من ال حيضره الفقيه: ج (1)

 .35سورة املائدة:  (2)

إىل اهلل تعاىل وأدلة مشروعيته ورجحانه  للتفصيل عن حبث التوسل بأهل البيت  (3)
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 سافرعداء 

أو  البعض وحّتى من غري األعداء حيارب اإلمام احلسني  

بصورٍة أو بُأخرى، ألّنهم ال يستطيعون فهم أو  حيارب العّباس 

أو لغري ذلك، وتبعًا لذلك فهم حياربون مدينة  حتّمل عظمتهما 

 كربالء. 

ومن أسبابه احلسد، فإّنه بدأ قدميًا ؛ بدأ من عهد أبي سفيان حيث 

وكّنا نسقي  ،كّنا نطعم وكانوا ـ أي بين هـاشم ـ يطعمون)ذكر قائاًل: 

وكانوا يسقون، وكّنا نسعف احملتاج وكانوا يسعفون، ثّم ظهر فيهم من 

يقول: أنا نيب مـن عند اهلل، واهلل ال أحتّمل ذلك، فالبّد مـن 

 ..(حماربتهم

 وبدأت معركة احلّساد مع بين هاشم، حّتى أّنهم أجلؤوهم إىل

 الِشعب، وتواصلت هذه احلرب واستمرت حّتى زماننا هذا. 

حماربتهم لكربالء، فلم تقتصر  ومشل حماربتهم لإلمام احلسني 

هذه احملاربة على زمن الديكتـاتوريني، بل كانوا حياربونها حّتى يف عهد 

 . (1)األحزاب شبه احلّرة كالعهد امللكي

                                                                                                             
 

حبث التوسل. وكذلك كتاب  راجع كتاب )الشيعة والتشيع( لإلمام املؤلف 

 .)حقائق عن الشيعة( للمرجع الديين آية اهلل العظمى السيد صادق الشريازي 

 م( ودامت قرابة مثانية وثالثني سنة.1920)  هـ1339ية يف العراق سنة ابتدأت امللوك (1)
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ات امللكية ترخيصًا إلنشاء ومن نافلة القول ؛ إّننا طلبنا من السلط

مع  ،الشهرية. فسّوفوا األمر ملّدة ستة أشهر مدرسة اإلمام الصادق 

 ..كثرة الوسائط ومع شّدة اهتمامنا باألمر

إىل غري ذلك من املعّوقات اليومية اليت كانوا يضعونها سدًا أمام 

عليه. وكّنا قـد استفدنا من ظروف صراع  طريقنا فـي كّل مشروع نقدم

ألحـزاب والتنظيمات اليت نشأت بعـد قيـام العهـد اجلمهوري ـ ا

كالشيوعية والقومية والبعثية ـ فبدأنا بتأسيس املؤسسات وإقامة 

 املشروعات. 

وما إن استتبَّ األمر للحكومة حـتى أخذت بهدم كل ما بنيناه من 

مؤسسات ومشـاريع ثقافية وتعليمية، ولـم يكن منطلقهم يف هذه احلرب 

 . دّمرة سوى حماربة احلسني والعباس امل

ـ: إذا أردمت  (1)وذكـر لي رئيس البلديـات آنذاك ـ عباس البلداوي

إجازة السينما أعطيناكم، أما إجازة بناء املسجد يف كربالء فليس يف 

 قانوننا. 

وعندما أردنا احلصول على إجازة بناء مسجد اإلمام أمري املؤمنني 

 بالقرب من شارع العباس   صرفنا الكثـري من اجُلهد وبعثنا

                 

وقد  ..م3/5/1960وزير البلديات يف وزارة عبد الكريم قاسم الثانية، وعني بتاريخ  (1)

حتت  110: ص(تلك األيام): كتابهإىل تفصيل احلوار يف  تطرق اإلمام املؤلف 

 عنوان: هكذا يفعلون باملساجد؟.
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بأكثر من مخسني وفدًا إىل بغداد، ومل حنصل على اإلجازة إاّل بشّق 

 األنفس. 

 ،وهكذا احلال بالنسبة إلـى بناء ضريح العاِلم اجلليل ابن فهد احللي

وإقامة مدرسة بالقرب من قربه، وعندما عجزنا عن أخذ الرتخيص يف 

ـال لنا متصّرف كربالء: أنا ال أستطيع أن بناء املقـربة واملدرسة، ق

أمنحكم اإلجازة، اذهبوا وابنوا املقربة واملدرسة، وإني سأوصي إدارة 

 البلدية بأن يغّضوا الطرف عنكم. 

 وهكذا كان األمر. 

إن تاريخ كربالء مشهور ومعروف، وال أريد إاّل أن أذكر بعض ما 

  : (1)وقع يف زماننا من األحداث

 .ُأغلقت بكاملها ..مكتبة لبيع الُكتبأربعون كانت عندنا 

مكتبة للمطالعة العـاّمة فـي املساجد أو يف أربعون وكانت لدينـا 

 .. ُاغلقت.األماكن املخّصصة هلذه الغاية

 ..للنشر، وهلا فروع يف سبعني بلدًا« دار القرآن احلكيم»وكان لدينا 

 أغلقت بالكامل، ونهبت احلكومة كّل كتبها. 

للمطالعـة جمّهزة جتهيزًا كاماًل، « مكتبة القـرآن احلكيم»لدينا وكانت 

 أغلقت ونهبت كتبها. 

                 

 .ل انظر كتاب )تلك األيام( لإلمام املؤلف للتفصي (1)
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خاّص للشباب املراهقني ملمارسة « نادي القرآن احلكيم»وكـان لدينـا 

 بعض األنشطة اإلسالمية، أغلق أيضًا. 

وكانت لدينا ثالث مدارس حلّفاظ القـرآن احلكيم، فيها أكثر من ألف 

 مّت إغالقها.  ..لبومخسمائة طا

وكانت لدينا ثالث مدارس حلافظات القرآن احلكيم، وكان يدرس 

 مّت إغالقها.  ..فيها زهاء ألف طالبة

وأتبعناها  ،االبتدائية وكانت لدينا مدرسة اإلمـام الصـادق 

 بالثانوية، أغلقت. 

 مّت إغالقها وُسرق ما فيها.  ..وكانت لدينا مطبعة القرآن احلكيم

 أغلق ونهب أثاثه.  ..ندنا مستوصف القرآن احلكيموكان ع

 .(1)كّلها أغلقت ..جملـّةأربع عشرة وكانت عندنا 

 مثان وعشرينأّما املدارس العلمية الدينية، فقد جتـاوزت أرقامها 

مّت إغالقهـا بالقّوة،  .. (2)مدرسة علمية خاّصة لطالب العلوم الدينية

                 

ومن تلك اجملالت: األخالق واآلداب، أجوبة املسائل الدينية، صوت التوحيد،  (1)

القرآن يهدي، صوت العرتة، مبادئ اإلسالم، منابع الثقافة اإلسالمية، أعالم 

 ، صوت املبلغني، نداء اإلسالم. الشيعة، ذكريات املعصومني

ملدارس: السليمية، اهلندية الكربى، اهلندية الصغرى، ابن فهد، ومن تلك ا (2)

بادكوبه، الكتاب والعرتة، البقعة، حسن خان، الصدر األعظم النوري، السيد 

،  اجملاهد، املهدية، احلسينية، الرشيدية، اجلعفرية األوىل، اإلمام الصادق

شيخ مهدي املازندراني، شريف العلماء، احلسنية، احلفاظ األوىل، احلفاظ الثانية، ال
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 وبعض هذه املدارس تعّرض إىل اهلدم. 

 وكانت عندنا عشرات احلسينيات اليت تعّرضت للهدم واملصادرة.

 ثالثة وثالثنيوكانت لدينا مؤّسسات ملحقـة مبـؤّسسة احلّفاظ بلغت 

 كّلها ُنسفت وتعّرضت إىل الدمار.  ..مشروعًا ومؤّسسة

ومل يكن  ،هذا غيض من فيض ما عملته السلطات اجلائرة حبقـّـنا

على كربالء، وعلى من يتوّسد هذه وراء ذلك سوى احلقد الدفني 

 .  (1) األرض الطاهرة

وقد تأّكد لنا من خـالل الوثائق، أّن هـؤالء الذين جاءوا إىل السلطة 

فوق ظهر الدّبابات كانوا خيططون هلذه اإلبادة احلضارية ملدينة كربالء 

 املقّدسة.

 وقد يسأل البعض عن العالج فنقول: 

وحّتى ال تعود هذه الظواهر اخلطرة  إّن العالج احلقيقـي للمشاكل

جمّددًا هو الرجوع إلـى األّمة الواحدة واألخـّوة اإلسالمية واحلّرية 

اإلسالمية، على ما ذكرنا تفصيله يف بعـض كتبنا السالفة. هذا على 

 صعيد األّمة. 

                                                                                                             
 

  املريزا كريم الشريازي، اخلطيب.

تعرضت مدينة كربالء إىل أبشع محالت اإلبادة، وقصفت القبتني الشريفتني باملدافع  (1)

( وقد سجلت بعض املشاهد يف أشرطة بينت 1991إبان االنتفاضة الشعبانية )آذار 

 مدى احلقد األسود على هذه املدينة املقدسة.
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فإّن العالج الناجع هو قيام احلكم على  ،أّما على صعيد السلطة

وينتهج  ،وينطلق من قاعـدة االقتـراع العام ،راءنظام سياسي حيرتم اآل

 .نهج التعّددية السياسية

فهـذا هو السبيل الوحيـد إلنقاذ شعبنا من حمن الديكتاتورية السوداء 

 وما جلبته لبالدنا من دمار. 
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 أفضل العلماء العباس 

وكان  طالب علم مغرور بنفسه ال يزور العّباس  هناككان  

حيث كان يقول: إّني  !!ضلية حّتى على العّباس يرى يف نفسه أف

إّني درست الفقه واألصول واألدب، والعّباس  !!أعلم من العّباس

  :لـم يدرس عند أحد؛ وكان يستشهد باآلية التالية َيرَفِع اهلُل

  . (1)اِلذيَن آَمُنوا ِمنكُم واِلّذيَن ُأوُتوا الِعلَم َدَرجات

يف منامه فعاتبه على كالمه  لعّباس فرأى هـذا الرجل املغرور ا

 قائاًل له: 

  وعند أخوّي  أّواًل: إني درست عند أبي أمري املؤمنني 

 . وأعاشر اإلمام السجاد  وكنت أعاشرهم 

ثانيًا: إّنك استنبطت األحـكام واستوعبت ظنونًا، لكّني علمت 

 .باألحكام علمًا قطعيًا

وبًا تائبًا إىل اهلل سبحانه عّما فاستيقظ الرجـل من منامه فزعًا مرع

بعد ذلك ويواظب على  زعمه وعّما عمله، وشرع يزور العّباس 

  . (2)زيارته بانتظام

                 

 .11اجملادلة:  سورة (1)

أسرار  قد زّق العلم زقا إن العباس بن علي هذا ويف احلديث الشريف:  (2)

 .324الشهادة: ص
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كربالء املقّدسة  ويف أّيامنا زار العامل الشهري املريزا باقر الزجناني 

« بادكوبة»وا رحلهم يف مدرسة مع مجاعة مـن الطلبة راجـاًل، وحّط

فامتنع أحـد الطاّلب قائاًل: ليس العّباس  لعّباس وأرادوا زيارة ا

  إمامًا، وكّلمـا نصحوه لـم يفد، فرتكوه يف املدرسة وتوّجهوا إىل

، ومّلا رجعوا رأوا ازدحامًا يف املدرسة، وبعد التحقق حرم العّباس 

من ذلك االزدحام تبّين هلم أّن الطالب املذكور وقع يف بئر املرحاض إىل 

ولوا جبهٍد شديد إنقاذه قبل أن يغطس يف البئر، وبعد حماولة رقبته، وحا

 قاسية استطاعوا إنقاذه. 

ويتطاول بلسانه  فقال أصدقاؤه هذا جزاء من لـم يزر العّباس 

 عليه. 

 !فقال: إّني مل أكن جادًا فـي قولي

أيضًا مل يكن جادًا، فلو كان جادًا لغرقت  فقالوا له: والعّباس 

 ات. يف بئر القاذور

علينا أن نصون أفكارنا وألسنتنا وأن ال نتطاول على املقّدسات وإاّل ف

ولَئِن َسأَلتَُهم ألصابنا مثل ما أصاب هـذا الرجـل، يقول تعاىل: 

لَيَقُولُـنَّ إنَّما ُكنَّا نَُخوُض ونَلعَُب قُـل أباهلِل وءاياتِِه ورسُوِلِه 

 .  (1)ُكنتُم تَستَهِزءُونَ 

األمور الصحيحة رّبما تتأّخر عن املقّدمات مّدة مديدة وكما إّن نتيجة 

                 

 .65سورة التوبة:  (1)
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من الزمن، كذلك يف األمور الفاسدة حيدث ذلك أيضًا، فال يغّر اإلنسان 

أّنه ال يرى النتيجة سريعًا، فإّن عدم حتّقق النتيجة سريعًا بسبب عدم متام 

 ..املقتضي أو لوجود املانع ال يعين عدم وقوع النتيجة ولو يف املستقبـل

، فكما  (1)والصرب من اإلميان مبنـزلة الرأس من اجلسد :قال 

كذلك من فقد الصرب ال آثار  ،ّن الذي فقد رأسه ال آثار وجودية عندهأ

لإلميان عليه. وقـد عـزى مجاعة من علماء األخالق الكثري من الفضائل 

 كالكرم والشجاعة واإلقدام إىل الصرب.

 
  .يف هذا املختصر واهلل املستعان وهذا آخر ما أردنا إيراده

 ،وسالٌم علـى املرسلني ،سبحان رّبك رّب العـّزة عّما يصفـون

  .واحلمد هلل رّب العاملني

 قم املقّدسة        
 حممد الشريازي      

  هـ1419مجادى الثانية  5

                 

 .2باب الصرب ح 87ص 2الكايف: ج (1)
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 زيارة العباس 

 

 

يُع هللِ َوِلَرُسوِلِه، اَلسَّلُم َعلَْيَك اَيَُّها اْلعَبُْد الّصاِلُح، اْلُمط
ميِر الُْمْؤِمنينَ  ََ َواْلَحَسِن واْلُحَسْيِن، َصلَّى هللاُ َعلَيِْهْم َوَسلََّم،  َواِل

اَلسَّلُم عَلَْيَك َوَرْحَمةُ هللاِ َوبََركاتُهُ، َوَمغِْفَرتُهُ َوِرْضوانُهُ، َوَعلى 
ا َمضى ى مَ َت عَلَ ُروِحَك َوبََدنَِك، اَْشَهُد واُْشِهُد هللاَ اَنََّك َمَضيْ 

بِِه اْلبَْدِريُّوَن، َوالُمجاِهُدوَن فِي َسبيِل هللِا، الُْمناِصُحوَن لَهُ فِي 
ِجهاِد اَْعدائِِه، الُْمباِلغُوَن فِي نُْصَرةِ اَْوِليائِِه، الذّابُّوَن عَْن 
 اَِحبّائِِه، فََجزاَك هللاُ اَْفَضَل اْلَجزاِء، َواَْكثََر اْلَجزاِء، َواَْوفَرَ 

ْن َوفى بِبَْيعَتِِه، َواْستَجاَب لَهُ  اْلَجزاِء، َواَْوفى َجزاِء اََحد   ِممَّ
َدْعَوتَهُ، َواَطاَع ُوالةَ اَْمِرِه، اَْشَهُد اَنََّك قَْد بالَغَْت فِي النَّصيَحِة، 

ْجُهوِد، فَبَعَثََك هللاُ فِي الشَُّهداِء، َوَجعََل َواَْعَطْيَت غايَةَ اْلمَ 
ْرواحِ السُّعَداِء، َواَْعطاَك ِمْن ِجنانِِه اَْفَسَحها ُروَحَك َمَع اَ 

ا، َوَرفََع ِذْكَرَك فِي ِعلِّيّيَن، َوَحَشَرَك َمَع  َمْنِزالا، َواَْفَضلَها غَُرفا
ّديقيَن، َوالشَُّهداِء َوالّصاِلحيَن، َوَحُسَن اُولئَِك  النَّبِيّيَن َوالّصِ

ا، اَْشَهُداَنََّك لَْم تَِهْن َولَ   َواَنََّك َمَضيَْت عَلى بَصيَرة   ْم تَْنُكْل،َرفيقا
ا ِللنَّبِيّيَن، فََجَمَع هللاُ بَْينَنا  ،ِمْن اَْمِركَ  ا بِالّصاِلحيَن، َوُمتَّبِعا ُمْقتَِديا

َوبَْينََك َوبَْيَن َرُسوِلِه َواَْوِليائِِه، فِي َمناِزِل الْمْخبِتيَن، فَِانَّهُ اَْرَحُم 
 الّراِحميَن.
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