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قواعد النرش يف املجلة
بالرتاث  تعنى  التي  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل   

سة وفق القواعد اآلتية: الفكري و الثقايف ملدينة كربالء املقدَّ
العلمي  البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يف  يشرتط   -1

وخطواته املتعارف عليها عامليًا.
 )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
بحدود )5000- 10000( كلمة وبخط simplified Arabic عىل أن ترقم 

الصفحات ترقياًم متسلساًل.
3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

)350( كلمة.
4- أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/أو من شارك 
معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، والربيد 
صلب  يف  الباحثني  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  منهم  لكل  االلكرتوين 

البحث أو أي إشارة إىل ذلك.
5- يشار إىل املراجع و املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر البحث، 
وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن: اسم الكتاب، 
اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش، رقم الصفحة، هذا 
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله.
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 



العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل الشكل 

إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، 
كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، أو املساعدة 

يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

10- تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن 
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

11- ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل 
أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:ـ 

أ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم.

ب يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد 
نرشها املتوّقع.

التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل  جـ البحوث 
نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيًا 

للنرش.
د البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

#-يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
و يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية 



قدرها )150( ألف دينار عراقي.
12- يراعى يف أسبقية النرش:ـ 

أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.

جـ تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
 ،)turath@alkafeel.net(

/http://karbalaheritage.alkafeel.net أو عىل موقع املجلة
drehsanalguraifi@gmail.com  او موقع رئيس التحرير  

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ
ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  العراق/كربالء   (  

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.  





كلمة العدد 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ونسلم  ونصيل  به  ونستعني  وِمَننِه  نعامئه  عىل  تعاىل  اهلل  نحمد 
الطيبني  بيته  آل  ونبّينا حممد وعىل  سيِّدنا  أنبيائه ورسله  عىل صفوة 

الطاهرين.
ا بعد فقد جاء هذا العدد مكماًل لألعداد الرتاثية املتخصصة  أمَّ
يف  عظيمة  شخصيَّة  لدراسة  أبحاثه  َصت  ُخصِّ حيث  بكربالء 
ا  ت أروع وسام رشٍف يف تاريخ كربالء، فأمَّ احلسب والنسب َخطَّ
احلَسب  ا  وأمَّ  ،-– طالب  أيب  بن  عيل  بن  العباس  فهو  النسب 
كالعلم  شخٍص  يف  جتتمع  ام  قلَّ فريدة  كامليَّة  بصفات  اتَّصف  فقد 
والشجاعة واإليثار الذي هو أعىل مراتب اجلود والكرم، و اإلباء 
و الصرب والتضحية والوفاء و غريها من مكارم األخالق وحماسنها 
جْت بأروع  فضاًل عن املواقف البطوليَّة، واخلدمات اجلليلة التي تتوَّ
املواقف البطولية الباسلة الصامدة أمام معسكر ابن زياد، إضافة إىل 
حتَّى   احلسني أنصار  لدى  والتضحية  الفداء  عزيمة  استنهاض 
عانقوا الشهادة بكلِّ فخٍر واعتزاز ُمَلبِّني دعوة اإليامن ونرصة الدين.
فضمَّ هذا العدد األبحاث التي تناولت قبسات مضيئة من صفات 
العباس--، ودراسة شخصيته يف الرواية التارخيية املبكرة، وإّنه 
جممع اجلامل والكامل، وقراءة يف أقوال األئمة –- من ناحية البعد 
الفكرّي  ودوره   ، الطفِّ معركة  يف  مواقفه  وتتبع  لشخصيته،  املثايل 



املغيَّب، ومقاربة أسلوبية ألحاديثه، و السامت اجلهاديَّة عند البدريني 
.--والفضاءات السبعة للعامل الواقعي له ،--وأيب الفضل

العباس  كــامالت  فيض  مــن  غيض  إالَّ  األبــحــاث  هــذه  ــا  وم
سرية  عن  والتقصِّ  البحث  يف  الباحثون  يستمرَّ  أن  أملني   -–

العباس–- قبل واقعة الطفِّ التي بنا حاجة لدراستها.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني.

رئيس التحرير



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية 
التي تشخص يف سلوكياهتا، بوصفها ثقافًة مجعيًة، خيضع هلا حراك 
الفرد: قواًل، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
التأثريية،  وإمكاناهتا  الرتاكامت،  تلك  فاعلية  قدر  وعىل  حياهتا، 
تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائية: 

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
الرتكة  بأنه  ذكره:  مر  ما  بحسب  الرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. 

وهبذا الوصف يكون تراث أي ساللة: 
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها.  -

املادة األدق لتبيني تارخيها.  -
احلفرية املثىل لكشف حضارهتا.  -

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
محولتها، كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، 
التي تولدت يف كتابات  التعرف عىل االنحرافات  ومن هنا يمكننا 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



كنوز ساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة، بإخفاء دليل، 
أو حتريف قراءته، أو تأويله. 

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال  كربالء:   -2
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
مستويات  تتضاعف  الرتاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،  أي:  إليها، 
احليف التي وقعت عليها: فمرة، ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  اجلزء  كربالء  ومرة،ألهنا  التاريخ،  مدى  عىل  متناسلة 
ينتمي  العراق بام يعرتيه من رصاعات، ومرة،ألهنا اجلزء الذي  إىل 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  واُخزلت  تراثها، 

املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

كربالء، لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى إىل: 
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -

بأبعادها الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -
التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية  عن 



أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجيابًا عىل حركيتها، ثقافيًا ومعرفيًا. 

يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية  مكتنزاهتا:  إىل  النظر  اجراء   -
مواقعها التي تستحقها، بالدليل. 

والعاملي:  واإلقليمي،  املحيل،  الثقايف:  املجتمع  تعريف   -
بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

يف  بأنفسهم،  الــرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -
ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية، مما 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني، مما يؤرش   -
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
إىل  وما  واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الــرتاث  عن  فالكشف  ذلــك، 

اخلرضاء. 
الباحثني  تدعو  التي  كربالء"  "تراث  جملة  كله  ذلك  من  فكانت 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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الملخ�ص:
  دون غريه من أوالد اإلمام أمري املؤمنني  اختّص أبو الفضل العّباس
  ولذلك كان استعداد العباس ، بمالزمته الدائمة لوالده وأخويه الّسبطني
لنيل الفضائل واملكارم، والعلوم واملعارف من املعصومني   أوسع وأكثر من 

غريه .
وأخالقه  إيامنه  يف    املؤمنني  أمري  اإلمــام  أبيه  حذو    احتذى  فقد 
يف  انطبع  أخالقه،  وكرم    عيل  اإلمام  إيامن  شّدة  من  كان  فام  وشجاعته، 
نفس العباس ، وكام أّن النبي r كان يعّد أمري املؤمنني  لكّل عظيمة، 
ويدعوه عند كّل نازلة وملّمة وكان صاحب لوائه يف كل حروبه وغزواته، 
كان اإلمام العباس  الشخصية الثانية بعد اإلمام احلسني  وحامل لوائه 
يوم ملحمة الطف اخلالدة، ملا كان اإلمام عيل  قد وقف نفسه عىل خدمة 
رسول اهلل r ومحايته والذّب عنه، ومصاحبًا له يف حّله وترحاله، وحرضه 
وسفره، وسلمه وحربه، وواقيًا له بنفسه وروحه، وماله وولده، وقد عرف 
باإلمام  يتقّرب   r اهلل  رسول  عند  الزلفى  يريد  َمْن  صار  أّنه  حّتى  بذلك 
عيل إليه،  فقد اشتهر عنه قوله  : » أنا عبٌد من عبيد حمّمد «) 1 (، وكذلك 
ومحايته   ، احلسني  اإلمام  أخيه  خلدمة  نفسه  وقف  قد    العباس  كان 

والدفع عنه حّتى اشتهر قوله يف خماطبته له : سّيدي وموالي .
ُتْفلهُِحوَن﴾.  ُكْم  َلَعلَّ  َ اهللَّ ُقوا  َواتَّ ا  َ أبواهبهِ ْن  مهِ اْلُبُيوَت  تعاىل : ﴿َوْأُتوا  لقوله  وطبقًا 
 r كام نّص رسول اهلل r بابًا للنبي  البقرة / 189 ، فكام كان اإلمام عيل
عىل ذلك بقوله:  » أنا مدينة العلم وعيل باهبا، فَمْن أراد املدينة فليأت الباب« ) 2 (، 
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.  بابًا ألخيه اإلمام احلسني  كذلك كان ولده أبو الفضل العّباس بن أمري املؤمنني
ومواقفه    العباس  اإلمام  سرية  نستعرض  البحث  هذا  صفحات  يف 
 األخالقية والبطولية، للوقوف عىل ما امتاز به اإلمام أبو الفضل العباس
من كامالت معنوية، نريد بذلك ابتغاء وجه اهلل تعاىل، وننهل منه  الدروس 

والعرب، ونرجتي الشفاعة منه يوم الورود .
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Abstract
Unlike the other sons of Imam Ameer Al- Muimineen 

( pbuh)، Abi Al- Fadhl Al- Abbas ( pbuh) was characterized 
by his accompaniment and adherence to his father and his 
brothers،Imam Hasan and Imam Husain ( pbuth) . Accordingly، 
he was a true and exact copy of the Infallible Imams ( pbuth) in 
terms of the virtues،noble traits and knowledge .

He followed the example of his father Ameer Al- Muimineen 
( pbuh) in terms of his belief،his behavior and his courage as 
all that Ameer Al- Muimineen ( pbuh) had was inherited in Abi 
Al- Fadhl Al- Abbas ( pbuh). The Prophet ( pbuh& progeny ) 
assumed Ameer Al- Muamineen ( pbuh) for all great deeds 
and also he was the first to contribute in his wars as he was 
the carrier of his banner in all his wars and conquests . Al- 
mam Al- Abbas (pbuh) was the second personality after 
Imam Husain (pbuh) and the carrier of his banner on the day 
of the immortal Taff Battle ( epic) . Imam Ali (pbuh) was a 
great servant and defender of the Prophet ( pbuh& progeny 
) ; he accompanied the Prophet ( pbuh& progeny ) in all his 
actions،in his presence and his travel and in peace and in war 
. He always sacrificed himself his wealth and his children for 
the prophet ( pbuh& progeny ) . . Imam Ali (pbuh) was known 
by this as when anyone seeking proximity and closeness to 
the Prophet ( pbuh& progeny ) would approach and be close 
to Ameer Al- Muimineen ( pbuh) . It was well – known that 
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Imam Ali said Iam one of the slaves of Muhammad ( pbuh& 
progeny)’ . Al- Abbas ( pbuh)، on the other hard always also 
served his brother Imam Husain ( pbuth) and he always 
defended him and always addressed him saying Sir،My lord 
According to the verse .

According to the verse And it is not righteousness to enter 
houses from the back but righteousness is (in) one who fears 
Allah . And enter houses from their doors . And fear Allah that 
you may be successful Imam Ameer Al- Muamineen (pbuh) 
was considered the gate ( door) to the Prophet ( pbuh& 
progeny ) as the Prophet ( pbuh& progeny ) said ‘Iam the city 
of knowledge and Ali is the gate ; he who wants to enter the 
city must enter through the gate . Al- Abbas bin Ameer Al- 
Muimineen was also considered the gate to his brother Imam 
Husain ( pbuh ) .

This paper dealt with the biography of Al- Imam Al- Abbas 
( pbuh) and ethical and heroic actions and stands so as to 
show and reveal such moral perfection seeking Allah، the 
most High، satisfaction and mercy in the present world and in 
the hereafter .
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المبحث الأول : ) الولدة والن�ساأة (
اأوًل : ا�سمه وكنيته وهيئته :

األسد  أسامء  من  اسم  والعباس    طالب  أيب  بن  عيل  بن  العباس  هو 
ومعناه اللغوي » األسد الذي ختافه األسود « ) 3 (، أما أّمه فهي السيدة فاطمة 
ربيعة  بن  كالب  بن  عامر  وهو:  الوحيد  بن  ربيعة  بن  خالد  حزام بن  بنت 
فاطمة  وفاة السيدة  املؤمنني   بعد  أمري  تزوجها  صعصعة،  بن  عامر  بن 

الزهراء ، فساّمها أم البنني بطلب منها) 4 (.

  بأيب الفضل وهي أشهر ُكناه، ذلك إىل ما اتسم به كّناه أمري املؤمنني
من فضائل مّجة) 5 (، ويكّنى بأيب القاسم، وهذه الكنية غري مشهورة إنام ثبتت له 

ملا ورد يف زيارة األربعني   »السالم عليك يا أبا القاسم يا عباس بن عيل«) 6 (

كان العباس  وسياًم جسياًم ذا جسٍم مفتول حتى وصف بأنه كالبدر يف 
الليلة الظلامء فـ  » لقب بقمر بني هاشم « جلامله وهبائه، كام انه  كان طوياًل 
قوي البنية فقد جاء يف وصف هيئته :  » أنه إذا ركب فرسه املسّمى باملطّهم 

كانت رجاله ختّطان ف األرض ...«) 7 (

ثانيًا : الولدة المباركة :
ولد اإلمام العباس  يف الرابع يف شعبان يف السنة السادسة والعرشين 
للهجرة ) عىل مهاجرها أفضل الصالة والسالم( يف املدينة املنورة ) 8 (، عىل 
  بعد والدة أخيه احلسني   كانت والدته  العّباس  الفضل  أبا  فإّن  هذا 
من حيث اليوم والشهر، ويف هذا داللة عىل التوافق يف التكوين مع أخالقية 
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. يف مكنونات رس العباس  احلفاظ عىل تقدم رتبة احلسني
اإلمام  إجياد  يستهدف  كان    املؤمنني  أمري  اإلمام  أن  بالذكر  واجلدير 
العباس  هلدف عظيم وقد أخرب عن ذلك اهلدف وعن صفات املستهدف 
حني أفىض بأمره إىل أخيه عقيل بن أيب طالب وهو يستشريه بقضية زواجه، 
قال  حيث   ،r اهلل  رسول  بنت  فاطمة  العاملني  نساء  سّيدة  استشهاد  بعد 
ولدًا  فتلد ل  العرب ألتزّوجها؛  الفحولة من  قد ولدهتا  امرأة  انظر ل   « له: 
يكون شجاعًا وعضدًا ينرص ولدي احلسني، ويواسيه ف طّف كربالء« ) 9 ( 
ونستشف من هذه املقولة علو منزلة والدة اإلمام العباس  لذلك يستبعد 
الباحث بقاء أم البنني يف املدينة وعدم مشاركتها مع احلسني  وأهل بيته 
يف رحلته املعراجية اىل كربالء، ويرجح وفاهتا قبل معركة الطف بسنوات، 
وذلك لعدة قرائن منها أهنا مل تكن موجودة يف الكوفة مع أمري املؤمنني  مع 
ان ولدها أبا الفضل العباس كان موجودًا مع أبيه اإلمام عيل ، إذ مل تذكر 
املصادر التارخيية أي رواية تدل عىل وجودها، األمر اآلخر أن خرب وفاة أم 
البنني مل حيدد السنة التي توفيت فيها السيدة اجلليلة فاطمة بنت حزام حيث 
يذكر البريجندي خربًا عن األعمش يقول فيه :  »عن األعمش قال: دخلُت 
عىل اإلمام زين العابدين ) عيّل بن احلسني (  يف الثالث عرش من مجادى 
اآلخرة، وكان يوم مجعة، فدخل الفضُل بُن العّباس وهو باٍك حزين، يقول 

له: لقد ماتْت َجّديت أمُّ البنني «) 10 (.
  املؤمنني  أمري  اإلمام  ألبيه  مالزمًا    العّباس  الفضل  أبو  كان  لقد 
أيام إقامته يف املدينة املنورة، ثّم هاجر معه إىل العراق وأقام معه يف الكوفة، 
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وهو يف كّل ذلك حتت عنايته ورعايته الرتبوية احلكيمة، فاكتسب من هذين 
األبوين الكريمني كّل مكرمة وفضيلة، وورث منهام بالرتبية والوراثة املكارم 

واألخالق احلميدة، والعلم اجلّم واملعارف اإلهلية النبيلة ) 11 (.
  يضاف اىل ذلك عامل آخر مهم جدًا يف علو مقام أيب الفضل العباس
أال وهو استعداده العايل، فقد كان  مؤهاًل ومستعدًا روحيًا وعقليًا وعمليًا، 
اإلنسان  ألن  بجدارة،  اإلهلي  االستحقاق  نيل  من  مكنته  الفذة  فشخصيته 

استعداد ثم استحقاق للفيوضات اإلهلية ومكارم األخالق.
ثالثًا : زوجاته واأولده

املطلب،  العّباس بن عبد  بن  اهلل  العباس  من لّبابة بنت عبيد   تزوج 
له  التي أنجبت  الكنانية،  وهي  ُأم حكيم جويرية بنت خالد بن قرظ  وُأّمها 
الفضل وعبيد اهلل، اتفق أرباب النسب عىل انحصار عقب العّباس بن أمري 
املؤمنني  يف ولده عبيد  اهلل،  ولعبيد اهلل هذا ولدان مها عبد اهلل واحلسن. 
وانحرص عقب عبيد  اهلل يف ولده احلسن، وكان أُلم ولد. عاش سبعًا وسّتني 
سنة، وأنجب احلسن بن عبيد  اهلل بن العّباس مخسة، هم: ) الفضل، محزة، 

إبراهيم، العّباس، عبيد  اهلل() 12 ( .

الشجاعة،  عظيم  الّدين،  شديد  فصيحًا،  متكّلاًم  لسنًا  فكان  الفضل  أّما 
حمتشاًم عند اخللفاء، ويقال له: )ابن اهلاشمية(؛ وأّما محزة وإبراهيم وُيعرف بـ 
)جردقة( فكانا من الفقهاء اأُلدباء والزّهاد؛ وأّما عبيد  اهلل بن احلسن بن عبيد  
ما رأيت   « السقاء ، ففيه يقول حمّمد بن يوسف اجلعفري:   العّباس  اهلل بن 
أحدًا أهيب، وال أهيأ، وال أمرأ من عبيد  اهلل بن احلسن، توّل إمارة احلرمني 
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مكة واملدينة والقضاء هبام أّيام املأمون سنة 204 للهجرة؛ وأما العباس فقد 
عرف بالفصاحة والبالغة واخلطابة » وُكّلهم أعقبوا أبناء أجاّلء فضالء ُأدباء، 
منهم حممد بن عيل بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل من كبار شخصيات القرن 

الثالث اهلجري«) 13 (.

:  رابعًا : األقابه
األلقاب التي ُتضفى عىل الشخص مقتبسة من صفاته النفسية واجلسدية، 
النفسية  نزعاته  عن  تنّم  رفيعة  ألقاب  عّدة    الفضل  أليب  أضيفت  وقد 

الطيبة، وما اتصف به من مكارم األخالق وهي: 
 1ـ قمر بني هاشم: 

وأّما لقبه قمر بني هاشم وقمر العشرية فهو عالمة اجلامل والكامل واهليبة 
 لقبه هبذا اللقب حني ولد، وما أن  " وحيكى أن أمري املؤمنني  واجلالل، 
أبوه  به  لّقبه  الذي  هاشم  بني  قمر  اجلديد  وليدها  بلقب  البنني  ُاّم  سمعت 
اإلمام  من  زواجها  قبل  رأهتا  التي  رؤياها  تذّكرت    املؤمنني  أمري  اإلمام 

أمري املؤمنني ، وكيف انقّض القمر من كبد السامء يف حجرها « ) 14( .
 2ـ السّقاء: 

» ُأطلق هذا اللقب الكريم عىل اإلمام العباس  ألنه كان املسؤول عن سقاية 
عطاشى كربالء"، ويضاف اليه لقب آخر وهو  » صاحب القربة « ) 15(، وعرف 
أخاه  يسبق  ال  أخالقه  ومجال    العباس  اإلمام  كامالت  ان  اجلميع  لدى 
اإلمام احلسني  يف رشب املاء وإن أحس بالعطش، لذلك ال حيبذ الباحث 
قول البعض :  » .... فتذكر عطش احلسني فرمى املاء... وقال يانفس من بعد 
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احلسني هوين .... « إذ ُتشعر هذه الكلامت رغم أخالقيتها أّن اإلمام العباس 
  ثم تذكر وهي ال تليق بمقام أيب الفضل  كان ناسيًا عطش احلسني 

جممع الكامل واجلامل .
٣ ـ بطل العلقمي :

الفضل  أبو  ضفافه  عىل  استشهد  كربالء  يف  لنهر  اسم  فهو  العلقمي  أّما 
صوالت  له  كانت  حيث   ،» العلقمي  ببطل   « ب   ُلقِّ ثّم  ومن    العباس 

وجوالت عىل شاطئ هنر العلقمي) 16 ( .
4 ـ حامل اللواء :

" يعترب منح اللواء يف ذلك العرص من أهّم املناصب احلّساسة يف اجليش، 
وقد خّصه به اإلمام احلسني  دون أهل بيته وأصحابه "،  وذلك ملا تتوفر 
  من القابليات العسكرية، فهو وريث أمري املؤمنني  يف اإلمام العباس

يف هذا اجلانب ) 17 (.
5 ـ كبش الكتيبة :

وقّوة  تدبري،  بحسن  جيشه  كتائب  بحامية  يقوم  الذي  عىل  ُيطلق  لقب 
بأس، وقد اضفي هذا الوسام الرفيع عىل سّيدنا أيب الفضل ، » وذلك ملا 
أبداه يوم الطّف من الشجاعة والبسالة يف الذّب والدفاع عن معسكر اإلمام 
احلسني ، فقد كان قّوة ضاربة يف معسكر أخيه، وصاعقة مرعبة ومدّمرة 

جليوش الباطل«.) 18 (
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6 ـ العميد :
كان اإلمام العباس  عميد جيش أخيه أيب عبد اهلل، وقائد قّواته املسّلحة 

يف يوم الطّف، لذا نال بجدارة هذا اللقب ) 19 (.
٧ ـ حامي الظعينة :

»لقيامه  الظعينة(،  )حامي    الفضل  أليب  املشهورة  األلقاب  ومن 
«، ورد لقب املحامي يف  النبّوة وعقائل الوحي  باإلرشاف ورعاية خمدرات 
شأن العباس  عىل لسان اإلمام الصادق  حيث يقول يف زيارته » فنعم 
الصابر املجاهد املحامي الناص و األخ الدافع عن أخيه«) 20 (.» والظعينة هي 
املرأة يف اهلودج، وحامي الظعينة كناية عن املحامي للهوادج التي كانت فيها 

النسوة يف رحلتها الطويلة من املدينة إىل كربالء« ) 21 (
العرب  شجعان  من  بطل  عىل  ُأطلق  اللقب  هذا  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
بالًء  وأبىل يف ذلك  بحامية ظعنه،  قام  فقد  بن مكرم،  ربيعة  وفرساهنم وهو 

حسنًا ، يقول السّيد جعفر احليّل يف قصيدته التي رثاه هبا: 
ُم« ) 22 ( »حامي الظعينة أين منه ربيعة            أْم أيَن مهِن َعْليـا أبيـه ُمكدَّ

٨ ـ باب الحوائج :
قاطع  دليل  هلو   » احلوائج  باب   « لقب     العباس  اإلمام  نيل  وان   "
احلكمة  اقتضت  لذا  واملعنى،  الكامل  عامل  يف  مقامه  وعلّو  مرتبته  سمّو  عىل 
اإلهلية ان يكون أبو الفضل  نفحة من نفحات اهلل، وبابًا من أبواب رمحة 
الباري عز وجل، ووسيلة من وسائله، وله عنده اجلاه العظيم، وذلك جلهاده 
املقّدس "، وهذا اللقب شاع لدى العوام حتى أضحى اجلميع يقدم القرابني 
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واألضاحي اىل اهلل تعاىل ُمِهدين ثواب عملهم هذا اىل أيب الفضل العباس ، ملا 
 ، ارتبطت أكثر تسمياهتا باسم العباس ، يرونه من كرامات أليب الفضل

واصبحت سنة اجتامعية تقام بشكل دوري) 23 ( .
9- سبع القنطرة :

عندما كان عمره الرشيف 14 سنة حدثت فتنة اخلوارج. فقتلوا عبد اهلل 
بن خباب بن االرت) 24 ( وقتلوا زوجته وهي حامل وشقوا بطنها وأخرجوا 
جنينها وذبحوه عىل صدرها . فلام بلغ االمر اإلمام عليًا  تأثر وقال ألصحابه 
.ال يأخذ بثأره اال أنا وولدي. . فذهب هلم ووجدهم حتصنوا يف مدينة مسورة 
هلا أربعة أبواب »هي قرية تسمى بقرية أم العبيد يف النهروان« ) 25 (، فقال أنا 
عىل الباب الرئييس، وأنت يا حسن عىل الباب الغريب، وأنت يا حسني عىل 
الباب الرشقي، فلام أرادوا أن يذهبوا، أحس اإلمام بشخص خلفه فلام نظر 
اليه وإذا به العباس فقال له : ولدي عباس ما تصنع هنا؟ فقال العباس :من 
هذان اللذان معك؟ فقال اإلمام مها أخواك. فقال العباس: كيف يا أمري 
املؤمنني ختّص كل واحد منهام بباب وأنا ليس يل باب؟ فقال اإلمام: أنت 
صغري يا ولدي. فقال العباس  :أمل جتاهد بني يدي رسول اهلل وأنت صغري يا أمري 
املؤمنني؟ قال اإلمام: نعم، ولكن مل يتبِق إال باب القنطرة، فقال العباس :أنا 
هلا وهي يل، فذهبوا  لألبواب .فاقتلع أمري املؤمنني الباب الرئييس فرصخ 
  فيهم تلك الرصخة التي جعلتهم يفرون اىل الباب الرشقي فرأوا احلسني
فقال: أين تفرون وأنا ابن أمري املؤمنني؟ فهربوا اىل الباب الغريب فشاهدوا 
احلسن  فقال: اىل أين وأنا ابن قائد الغّر املحجلني؟ فقالوا عليكم بالقنطرة 
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وإال قىض عليكم آل عيل، فذهبوا اىل الباب اجلنويب فرأوا صبيًا صغريًا جالسًا 
 عىل األرض وبيده سيفه، فقالوا من هنا املخرج، فقال أنا ابن املوت األمحر. 

فجاء اليه أمري املؤمنني فرآه جالسًا عىل األرض ورؤوسهم بجانبه فقبله 
) 26 (، لذلك جاء لقب )سبع القنطرة( من تلك  بني عينيه. وقال كفٌؤ كريم 

احلادثة التي أثبت فيها اإلمام العباس  جدارته وشجاعته املبكرة .
10- الضيغم :

شجاعًا  فارسًا    العباس  كان  وملا   ،)  27 األسد)  يعني  اللغة  يف  الضغيم 
لقب فريسته  عىل  الليث  شدة  عدوه  عىل  يشد  شديد  بأس  ذا  القلب   قوّي 

 بـ » الضيغم و الرضغام« ومها من أسامء األسد.، فهو بضعة حيدر الكرار، و 
الويص املختار، سيف اهلل املسلول عىل أعداء اهلل، و ضارب خراطيم اخللق 

حتى قالوا ال إله إال اهلل، فهذا الشبل من ذاك األسد .
11- أخو زينب أو كافل زينب أو الكفيل :

جاء يف النص اجليل : إن زينب  ملا رأت أباها مجع أوالده عند االحتضار 
ل  ختتار  أن  أريد  أبتاه  يا   « وقالت :    أبيها  إىل  تقدمت  يوصيهم  وأخذ 
من  فاختاري  إخوتك  هؤالء  بنية  فقال  يب«،  ويلتزم  يكفلني  من  إخوت  من 
وساديت  أئمتي  واحلسني  احلسن  فقالت  احلسني،  وهذا  احلسن  هذا  تريدين 
وأنا أخدمهام بعيني، ولكن أريد من إخويت من خيدمني لعيل أحتاج يف هذه 
احلياة إىل سفر فيخدمني ويكفلني يف السفر، فقال اختاري منهم من شئت، 
العشرية أيب  فمدت زينب برصها إىل إخوهتا فام وقع االختيار إال عىل قمر 
إىل  أريد أخي هذا، وأشارت  أبتاه  يا   :فقالت زينب  ،العباس الفضل 
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  بني ادُن مني، فدنا منه فأخذ بيد زينب  فقال أمري املؤمنني ،العباس
 وقال: بني هذه وديعة مني إليك، فقال العباس ووضعها يف يد العباس
وقد حتادرت دموعه عىل خديه: يا أبتاه ألنعمّنك عينًا، وأبذل كل جهدي يف 
حفظها ورعايتها. فأخذ أمري املؤمنني  يبكي) 28 (. و من ألقابه   » العبد 
الصالح - املوايس - ظهر الوالية - الفادي - الصّديق - الناصح - الطيار- 
الشهيد - املؤثر - املستجار «) 29( زار اإلمام الصادق  عمه العباس فأثبت 
له مجلة من الصفات واأللقاب واخلصال العرفانية التي جتسدت يف سلوك أيب 
الفضل العباس ، واإلمام الصادق  إنام أثبتها له وأشار اىل تلك اخلصال 
ال ليمدح العباس فحسب وال ليبني مقامه، ففضائله ومقامه أوضح من 
ان يدينا  يريد  وإنام  الكامل واجلامل،   جممع  فهو  النهار  رابعة  الشمس يف 

ويرشدنا من خالل ذلك اىل مكارم األخالق ) 30 ( .

 خام�سًا : �سهادته

 ، العباس  اإلمام  كيفية شهادة  الباحثني واملؤرخني يف  اختلفت كلمة 
فذهب اخلوارزمي إىل القول:  » فبز العباس إل امليدان، فحمل عىل األعداء 
  مرجتزًا، وبعد أن قتل وأصاب عددًا منهم سقط شهيدًا، فجاءه احلسني 

ووقف عليه، وهو يقول: اآلن انكرس ظهري، وقّلت حيلتي« ) 31 (

فيام يقول كل من ابن نام وابن طاووس عن شهادته :  » ملا اشتّد العطش 
باحلسني  ركب املسناة يريد الفرات والعباس  أخوه بني يديه فاعرتضه 
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خيل ابن سعد... ثم اقتطعوا العباس عنه، وأحاطوا به من كل جانب حتى 
قتلوه قدس اهلل روحه، فبكى احلسني لقتله بكاء شديدًا « ) 32 (.

بني  قمر  السقاء    العباس  وكان   « آشوب بقوله:   شهر  ابن  ويقول 
املاء،  يطلب  مىض  اإلخــوان،  أكب  وهو    احلسني لواء  صاحب  هاشم 
طفيل  بن  له حكيم  فكمن  بدنه،  ضعف  حتى  عليهم  ومحل  عليه  فحملوا 
الطائي السنبيس، فرضبه عىل يمينه، فأخذ السيف بشامله فرضبه لعني بعمود 

من حديد فقتله «) 33(

وكان العباس  آخر من استشهد مع احلسني  يف أرض كربالء وكان 
له من العمر 34 سنة ) 34 (.
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المبحث الثاني :
  �سيرة اأبي الف�سل العبا�ص  وتاريخه 

:  أواًل : ف عرص اإلمام أمري املؤمنني

وجهه  عىل  شــاب    املؤمنني  جيش أمري  من  خــرج  صّفني  أّيــام  يف 
سنة،  عرشة  بسبع  عمره  يقّدر  الشجاعة،  عليه  وتظهر  اهليبة،  تعلوه  نقاب، 
إّن  فقال:  الشعثاء،  وندب معاوية إليه أبا  الناس،  فهابه  املبارزة،  يطلب 
وكانوا  أوالدي،  أحد  إليه  أرسل  ولكن  فارس،  بألف  أهل الشام يعّدونني 
سبعة، وُكّلام خرج أحد منهم قتله حّتى أتى عليهم، فساء ذلك أبا الشعثاء 
مبارزته،  عىل  أحد  جيرأ  ومل  اجلمع  فهابه  هبم،  أحلقه  إليه  برز  وملّا  وأغضبه، 
وتعّجب أصحاب أمري املؤمنني  من هذه البسالة التي ال تعدو اهلاشميني، 
ومل يعرفوه ملكان نقابه، وملا رجع إىل مقّره دعاه أبوه أمري املؤمنني ، وأزال 

) 35 (  النقاب عنه، فإذا هو قمر بني هاشم ولده العّباس

: ثانيًا : في عصر اإلمام الحسن

سار اإلمام العباس  حتت لواء اإلمام احلسن املجتبى  طيلة حياته، وبذل 
جهدًا كبريًا يف الدفاع عن الدين يف ركابه، ودرء خطر معاوية الذي ما برح حمدقًا 
باإلمام ، وقد عرف  يف فرتة إمامة أخيه احلسن  بباب حوائج الشيعة، 
 حيث كان الواسطة يف إيصال ما جتود به يد اإلمام  إىل الفقراء واملحتاجني. ) 36 (  

اإلمام،  جنازة  برمي  عمالئهم  إىل  وأوعــزوا  متادى األمويون بالرش،  وملّا   
فرموها بالسهام، اشتاط أبو الفضل العّباس  غضبًا، لكنه امتثااًل لوصّية 
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فقد  بالكياسة  عنه  عرف  وملا   ،  احلسني ألخية  وطاعًة   احلسن أخيه 
أمسك نفسه عنهم .) 37 (

به اإلمام  شهد  ما    احلسن  ألخيه  مالزمته  عىل  الدالة  الشواهد  ومن 
عن  اهلل  فجزاك   « فيها:   جاء  التي    العباس  لعّمه  زيارته  الصادق  يف 
رسوله، وعن أمري املؤمنني، وعن احلسن واحلسني صلوات اهلل عليهم أفضل 

الزاء بام صبت، واحتسبت، وأعنت فنعم عقبى الدار« .) 38 (

 ثالثًا : في عصر اإلمام الحسين

أّما حياته مع أخيه اإلمام احلسني  فدامت إىل حني استشهاده يف واقعة 
الطف، وهذه احلقبة من حياته يمكن تقسيمها عىل مرحلتني :

املرحلة األول: مرحلة ما قبل واقعة الطف

فبعد استشهاد اإلمام احلسن  توىل اإلمام احلسني أمور اإلمامة التي 
بدأت سنة 50هـــ ودامت ما يقرب من عرشة أعوام، وهذه املرحلة تضمنت 

أحداثًا كثرية، من أمهها:

  مطيعًا ألخيه اإلمام احلسني  لبيعة يزيد: كان العباس  خمالفة العباس
البيعة  لتلك  خمالفته    احلسني  اإلمام  أعلن  إذ  احلقبة،  تلك  يف  له  وممتثاًل 
بشدة، وقد كتب كتابًا إىل معاوية يذكر فيه عيوب يزيد وبدعه يف الدين، وما 
وقال: للحرمات،  وهتك  للدماء،  سفك  من    املؤمنني  أمري  بشيعة   فعله 

  » وأن أخذك الناس ببيعة ابنك يزيد، وهو غالم حدث يرشب اخلمر، ويلعب 
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بالكالب، فقد خرست نفسك، وبرتت دينك «)39(.

ففي - 1 باملدينة:  ــارة  اإلم مقر  يف    احلسني  لإلمام    العباس  محاية 
وكتب  أبيه،  بوصايا  يلتزم  ومل  امللك،  كريس  يزيد  توىل  هــ،   60 سنة 
قبل  من  املدينة  عىل  واليًا  وكان   – سفيان  أيب  بن  عتبة  بن  الوليد  إىل 
، وقال يف كتابه:  »  له من اإلمام احلسني  البيعة  يأخذ  – أن  معاوية 
مروان  الوليد  برأسه« أحرض  إّل  وابعث  عنقه،  أبى عليك فارضب  إن 
يقبل،  إنه ال   « فقال:     اإلمام احلسني  أمر  بن احلكم، واستشاره يف 
شيئًا  أكن  ل  ليتني  »يا  الوليد:   فقال  عنقه«  رضبت  مكانك  كنت  ولو 
من  ثالثني  يف  فجاء    احلسني  اإلمــام  إىل  الوليد  بعث  ثم  مذكوًرا« 
الباب فيمنعونه  بيته ومواليه وشيعته شاكني بالسالح ليكونوا عىل  أهل 
إذا عال صوته)40( وبيده قضيب رسول اهلل ويف رواية أخرى، أن اإلمام 
احلسني  دعا تسعة عرش رجاًل من أهل بيته، وأمرهم بحمل السالح، 
أن  آَمــنُ  ولست  الوقت  هذا  ف  استدعاين  قد  الوليد  إن   « هلم:   وقال 
فإذا دخلت عليه  إليه، وهو غري مأمون عيّل،  أجيبه  أمرًا ال  فيه  يكلفني 
 فاجلسوا عىل الباب، فإن سمعتم صوت قد عال فادخلوا لتمنعوه عني«

  قرأ الوليد الكتاب، فرد اإلمام احلسني  فلام دخل اإلمام احلسني
املؤمنني«  »بايع ألمري  مروان:   فقال  ليزيد«  أبايع  »ما كنت  قائاًل   عليه 
فقال اإلمام احلسني  :  »كذبت، ويلك عىل املؤمنني من أمرة عليهم« 
فجّرد مروان سيفه، وقال:  »مر سيافك أن يرضب عنقه قبل أن خيرج 
الصيحة فهجم تسعة عرش رجاًل  الدار، ودمه ف عنقي« وارتفعت  من 
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من أهل بيته وقد انتضوا خناجرهم فخرج اإلمام احلسني معهم)41( 
اإلمام  رأي  اّتباعه    العباس  ثبات  فيها  يربز  أخرى  رواية  وهنالك 

.)42 (  احلسني

رافق اإلمام العباس  موكب اإلمام احلسني  من املدينة إىل مكة: - 2
َعِلَم اإلمام احلسني  موقف يزيد، وأنه يريد مقتله إن مل يبايع، لذلك 
أهله  مع  فاجتمع  مكة،  قاصدًا  املدينة  من  الليل  آناء  يف  اخلروج  عزم 
وشيعته خفية يدعوهم إىل مرافقته، فتباينت مواقفهم، فمنهم من اعتذر 
وأذن له اإلمام احلسني  بالبقاء، ومنهم من اعتذر بأعذار وتربيرات 
ليتجنب  بالعدول عن مسريه    غري مقبولة، ومنهم من نصح اإلمام 
طليعة  يف    العباس  وكان  معه،  خرجوا  فقد  البقية  وأما  معه،  املسري 

املرافقني للحسني  إذ اصطحب معه أهله وإخوته)43 (

املرحلة الثانية: مرحلة واقعة الطف :

كان دخول العباس  مع أخيه اإلمام احلسني  وأهل بيته اىل كربالء 
يف الثاين من املحرم، كان العباس  جنب أخيه اإلمام احلسني  يف أعظم 
اجلليلة  والتضحيات  والنفيس،  الغايل  خالهلا  بذل  أيام،  ثامنية  ملدة  املواقف 

حلني استشهاده يف العارش من حمرم احلرام ) 44 (.

الشهداء  ومن معه، وسّد  السابع من املحّرم حورص سّيد  اليوم  ففي 
عنهم باب الورود، ونفذ ما عندهم من املاء، فندب احلسني  هلذه املهمة 
عن  فكشفهم  باجلمع  مباٍل  غري  فارسًا  ثالثني  يف  فهب    العّباس  أخاه 
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املرشعة، فكان بعض القوم يمأل القرب وبعض يقاتل، فجاؤوا باملاء وليس 
يف القوم املناوئني من حتّدثه نفسه بالدنّو منهم، خوفًا من سيف العباس ان 

يطاهلم، وهيبًة من شجاعته ) 45 ( .

ويف التاسع من املحرم جاء شمر بن ذي اجلوشن بكتاب األمان  ونادى:  
» أين بنو ُأختنا؟ أين العّباس وإخوته؟ « يف حماولة يائسة منه لضم العباس  اىل 
جانب أعداء الدين واإلنسانية، وقد قادهتم نفوسهم املريضة، فضاًل عن جهلهم 
يف  بطشه  وشدة  شجاعته  من  خوفهم  وكذلك  الفضل،  أيب  إيامن  بصالبة 
 وأخوته : للعباس  قال  إذ   امتثل ألمر احلسني   انه   امليدان، فلوال 
  » أجيبوه ولو كان فاسقًا «  مل يكن نصيب الشمر إال اإلمهال من قبل اإلمام 
العباس ، فرد العباس  عليه قائاًل :  » لعنك اهلل ولعن أمانك، أتأمرنا 
أن نرتك أخانا وسيدنا احلسني ، وندخل ف طاعة اللعناء وأوالد اللعناء، 

أتؤمننا وابن رسول اهلل ال أمان له «.) 46 (

عنه  ممّثاًل  العباس  اإلمام  أرسل    احلسني  اإلمام  أن  بالذكر  واجلدير 
متحدثًا باسمه مع عمر بن سعد قائد جيوش يزيد، ومع أن العباس  كان 
قد أخذ من القوم عهدًا بتأجيل املعركة إىل الغد إاّل أّنه بقي تلك الليلة حيرس 

اخليام، ويدور يف وسطها .) 47 (

أخاه  يرسل  كان    احلسني  اإلمام  أن  خمنف  ابن  عن  الطربي  ويروي 
العباس  ليستنقذ من حيارص من أصحابه الكرام فيحمل  عىل الفرسان 

ويفك احلصار عنهم بسيفه املجرب .) 48 (
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ُأمه وأبيه وهم عبد  اهلل، وجعفر، وعثامن،   قد قدم إخوته من  وكان 
للشهادة دون احلسني ، وهو موقف ينم عن قوة إيامنه وكامل دينة وطيب 
هلّل  نصحتم  قد  أراكم  حّتى  تقّدموا   «   : هلم  قال  إذ  أخالقه،  ومكارم  نفسه 

ولرسوله «.) 49 (

طف  يف  وشجعاهنم  القوم  فرسان  بارز  قد    عيل  بن  العباس  وكان 
كربالء فأرداهم قتىل يف ميدان املعركة، ويروي أرباب املقاتل ان ممن بارزهم 
  العباس  عىل  محل  الذي  ُصَديف،  بن  مارد   :   العباس  الفضل  أبو 
برحمه، فأمسك به، وألقاه من ظهر فرسه، ثم قتله برحمه، وصفوان بن األبطح 
تركه  ولكنه  منه،  متّكن    العباس  أّن  إاّل  النبال  برمي  بمهارته  املعروف 
جرحيًا، ومل جيهز عليه، فيام فر عبد اهلل بن عقبة الغنوّي مذعورًا عن مبارزته 

بعد أن كان مرصًا عليها .)50 (

احلصار  ليكرس    العباس  اإلمام  املحرم استبسل  من  يوم العارش  ويف 
املرضوب عىل هنر العلقمي، واقتحم النهر إاّل أّنه  ويف طريق عودته واجه 

مقاومة من العدو، وُأصيبت القربة وأريق ماؤها.) 51 (
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المبحث الثالث :
  مقام اأبي الف�سل العبا�ص 

)  ( ومكانته عند اأهل البيت
:  أواًل : مقامه عند اإلمام احلسني

تشري كلامت اإلمام احلسني  يف واقعة كربالء قبل و بعد استشهاد أيب 
الكامل  : االعتامد   اىل مجلة من االعتبارات، من مجلتها  العباس  الفضل 
الفضل  أيب  لسيدنا    احلسني  اهلل  عبد  أيب  اإلمام  لدن  من  املطلقة  والثقة 
العباس  وإلقاء الثقل األكرب آلل حممد عىل عاتق العباس  ويستدل عىل 
ذلك من كفالته  ألرسة بيت النبوة، فضاًل عن دفع اللواء له، ومسؤوليته 

يف توفري ما حتتاجه العائلة الكريمة من ماء وغريه .

ويف أثناء املعركة خاطبه اإلمام احلسني  بكلامت تنم عن عمق العالقة 
باملاء  يأيت  أن  منه  طلب  حني  له  فقال    العباس  اإلمام  وبني  بينه  الروحية 
لعطاشى كربالء :  » اركب بنفيس يا أخي... « ) 52 (، فيام أجابه  حني طلب 

منه ان يربز اىل املعركة بقوله :  » يا أخي أنت صاحب لوائي ....«) 53 ( .

  أطلق سيد الشهداء احلسني بن عيل  وملا استشهد اإلمام العباس
أيب  شهادة  حلظة  يف    فقال  كلها،  الرشيفه  حياته  يف  يقلها  مل  التي  مقولته 
: يقول  وهو  األعــداء  عىل  وصال   ».. ظهري  انكرس  اآلن   «   :    الفضل 

  » ... أين تفرون وقد قتلتم عضدي ...«) 54 (.



128

العبا�ص ÷ َمَمع اجلمال والكمال 

:  ثانيًا : مقامه عند اإلمام السجاد

ينلها غريه من  مل  منزلة كربى  العباس  السجاد  لعمه  أثبت اإلمام 
الشهداء و بني أن اهلل تعاىل جعل له مقامًا يغبطه عليه مجيع الشهداء بام فيهم 
عمه جعفر الطيار، فقال : رحم  اهلل عّمي العّباس بن عيل، فلقد آثر وأبىل، 
وفدى أخاه بنفسه حّتى ُقطعت يداه، فأبدله  اهلل عّزوجّل جناحني يطري هبام 
مع املالئكة ف الّنة، كام جعل لعفر بن أيب طالب، إّن للعّباس عند  اهلل تبارك 

وتعال منزلة يغبطه عليها جيع الشهداء يوم القيامة «  ) 55 (،

 توىل الصالة عىل عمه العباس  واجلدير بالذكر أن اإلمام السجاد
الشهداء مع  ينقله  ان  دون  الرشيفة،  بنفسه  استشهاده  مكان  يف   ودفنه 
مكانه،  يف  بإبقائه   العباس لطلب  امتثااًل   ،) عليهم  تعاىل  اهلل  رضوان   (
 دون غريه من  العباس  اإلمام  به  امتاز  مزية  ، وهي  ووفقًا الختياره 
املنظور  وفق  كربى  معنوية  دالالت  فيها  اخلالدة،  الطف  ملحمة  شهداء 
االعتقادي باعتبار القاعدة الفقهية التي تقول : إن املعصوم ال يتوىل الصالة 
عليه وال دفنه إال من قبل معصوم، إذ قال اإلمام السجاد  حينام دفن عمه 
الُم  ّني السَّ مٍ  وَعَلْيَك مهِ ْنيا َبْعَدَك اْلَعفا يا َقَمَر َبني هاشهِ العباس"  »َعىَل الدُّ

هِ َوَبَركاُتُه «) 56 ( ُة اهللَّ َتَسٍب َوَرمْحَ ْن َشهيٍد حُمْ مهِ

:  ثالثًا : مقامه عند اإلمام الصادق

  يوم  العباس  لإلمام  البطولية  الصادق  باملواقف  اإلمام  وأشاد 
نافذ    عيل  بن  العّباس  عّمي  كان   «   : حّقه  يف  قاله  مما  وكــان  الطّف، 
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حسنًا،  بالًء  وأبىل   ، احلسني  أخيه  مع  جاهد  اإليــامن،  ُصلب  البصرية، 
ومىض شهيدًا.... أشهد، وُأشهد اهلل أّنك مضيت عىل ما مىض به البدريون 
واملجاهدون ف سبيل اهلل، املناصحون له ف جهاد أعدائه، املبالغون ف نرصة 

أوليائه، الذاّبون عن أحّبائه...«) 57 (

f رابعًا : مقامه عند اإلمام احلجة املنتظر

وقال قائم آل حممد fكلمته يف حّق عّمه العّباس جاء فيها: » السالم 
عىل أيب الفضل العّباس بن أمري املؤمنني، املوايس أخاه بنفسه، اآلخذ لغده من 

أمسه، الفادي له، الواقي، الساعي إليه بامئه، املقطوعة يداه، لعن اهلل قاتيل... «

»وهذه الكلامت التي صدرت عن فم املعصومني ) ( تكشف عن عظمة 
اإلمام العباس  وعن قيمة إيثاره، ومستوى كامله املادي واملعنوي، فهم  ال 

ينطقون عن اهلوى، وال يقولون إال حقًا وصدقًا «) 58 ( .
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الخاتمة
العصمة هي سمو نفس املعصوم وبلوغها مراتب الكامل واجلامل واجلالل 
أقىص  منها  واحدة  كل  وبلوغ  النفسانية  االنسان  قوى  مجيع  اعتدال  فهي 
والغرائز  القوى  الروحية عىل مجيع هذه  القوة  ثم سيطرة  الكامل،  درجات 

والركائز سيطرة كاملة حتى ال تشذ عنها يف أمر وال تستقل دوهنا يف عمل .
ال شك أن العصمة خاصة باألنبياء واألئمة والّصديقة الطاهرة ) صلوات 
اهلل عليهم أمجعني(، ولكن يبقى هناك أفذاذ هم دون هذه العصمة كعصمة 
سيدنا العباس بن عيل  وهذا ما أسامه العلامء والفقهاء بالعصمة الصغرى 
أو العصمة الثانوية، ولسنا بصدد مناقشة موضوع العصمة إال أنه جيدر بنا 
ان نطبق القاعدة الفقهية واملنطقية القائلة  » املالصق لألرشف أرشف « بعد 
ان أثبتنا يف بحثنا هذا أن أبا الفضل العباس  جممع لكل الصفات اجلاملية 
والكاملية التي أرادها اهلل تعاىل ملوجوداته . فسالم عليه يوم ولد ويوم استشهد 

ويوم يبعث حيًا .
واحلمد هلل وحده ...
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