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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:
تناول البحث شخصية اإلمام العباس بن عيل بن أيب طالب  يف الرواية 
الرواية  عىل  الضوء  تسليط  أجل  من  فكرته  جاءت  اذ  املبكرة،  التارخيية 
يف  جاءت  والتي    العباس  اإلمام  شخص  تناولت  التي  املبكرة  التارخيية 
اهلجرة، وتم  الرابع من  اىل  القرن األول  القرون اإلسالمية األوىل، أي بني 
جاء  األول  املحور  ففي  وخامتة،  مقدمة  مع  حماور  أربعة  اىل  البحث  تقسيم 
مع  متزامنًا  كان  ذكره  أن  باعتبار    األّم ووالدته  نسب  بروايات  االهتامم 
الثاين روايات  ذكر أمه فاطمة بنت حزام، وبالعكس أيضًا، وتناول املحور 
باملرويات  مهتاًم  فكان  الثالث  املحور  أما  أبويه،  ظل  يف  االجتامعية  التنشئة 
يف موقفه من واقعة الطف، بينام كان املحور الرابع خيّص ألقابه ومناقبه، أما 
مشكلة البحث فكانت يف قلة الروايات التارخيية األولية أو املبكرة، إذ مل نجد 
رواية واحدة طويلة تتحدث عن سرية اإلمام العباس  سواء كان ذلك فيام 
خيص مرحلة طفولته ام تنشئته االجتامعية يف ظل أبويه، أو مع إخوته، وهذا 
األمر تطلب من الباحث ان يرجع ويدقق يف الروايات التارخيية والكلامت 
التي دونت بحّق اإلمام العباس  ومن ثم تقديمها وترتيبها بشكل جعلها 

منسجمة مع بعضها يف صفحات البحث.
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Abstract
This paper dealt with Al –Abbas bin Ali bin Abi Talib 

(pbuth) juristic personality in the early historical narration 
to shed light on such a personality . The research fell into 
four sections ( axes) with an introduction and a conclusion . 
Section one was entitled : Narrations on the ancestry of his 
mother and also on his birth ( pbuh) as his mention and also 
his mothers’، Fatimah bint Hizam have been simultaneous 
and inerrelated . Section two tackled the narrations on 
the social bringing up under the protection of his parents 
whereas section three dealt with his position and stand in Al- 
Taff Battle . Section four، on the other hand، was concerned 
with his nicknames and virtues .

The problem of the research was the insufficiency of the 
early historical narrations as we rarely found a single long 
narration dealing with the biography of Al- Imam Al- Abbas 
( pbuh) neither on his early childhood nor on his social 
bringing up under the auspices of his parents or with his 
brothers. Accordingly، the researcher was in a position to 
go back to the historical narrations and to check the words 
mentioned on behalf of Al- Imam Al- Abbas ( pbuh) and then 
present them and put them in order so as to be in harmony 
with the pages of the research
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المقدمة
إن تاريخ أئمة أهل البيت  بحاجة اىل تقييم من جهة الرواية التارخيية 
املبكرة، إذ أهنا قدمت أفكارًا تعالج جممل قضايا احلياة التي عاشوها، وبالتايل 
تكشف  وأيضًا  لواقعهم،  هنائية  كمحصلة  املدونة  التارخيية  الرواية  جاءت 
منهجهم يف احلياة وطريقة سلوكهم فيها، وبالتايل هناك تساؤالت هل نعترب 
ما جاء يف تلك الرواية املبكرة هو واقع صحيح حدث يف أوانه؟ أم أنه أفكار 
 ، جالت يف خميلة الرواة؟ وبعدها سّطرت عىل الورق لتحكي حياة أهل البيت
ومن ثم نظرتنا اليها عىل أهنا احلقائق الناطقة، التي وضحت مّدة زمنية حمددة.

فاإلمام العباس  مل يذكر كثريًا وفق مسار الروايات التارخيية املبكرة، 
وهو  اخلالدة،  الطف  واقعة  ضمن  وأيضًا    أبويه  بذكر  ذكره  اقرتن  إنام 
وفق هذا بحاجة اىل املزيد من البحث والتحري وقراءة النصوص التارخيية 
الشحيحة للوصول اىل جوهر احلقائق التي يفرتض هبا ان تكشف حياة أيب 

.)1(  الفضل العباس
الرواية  أرسار  عن  للكشف  البحث  هذا  فكرة  جاءت  املسار  هذا  وعىل 
بعضها،  مع  ومطابقتها  األولية،  املصادر  خمتلف  من  وتتبّعها  التارخيية، 
والوقوف عىل وجهات النظر و االختالف بني الروايات، أو مقارنة بعضها 
مع البعض اآلخر، ال سيام إذا كانت حتمل أفكارًا فيها بعض االختالف، اذ 
ربام منبع االختالف كان بسبب النقل أو طريقة كّل راٍو يف رواية األخبار، 
األحيان  بعض  ويف  العام،  بشكلها  التاريخ  كتب  يف  جّدًا  وارد  األمر  وهذا 
يكون االختالف يف مصلحة القراءة التارخيية اذ عىل أثره تكّون هناك بعض 
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احليثيات التي تتم عملية البحث وتكون فكرته يف النهاية.
ويأيت يف قراءة النصوص التارخيية بعض النقاط التي من شأهنا ان تكون 
أفكار  توّسعت  كلام  اذ  والفكرية،  التارخيية  والدراسات  للبحوث  مرشوعًا 
البحوث زادت الفائدة منها يف حتديد مالمح الشخصيات وهذا األمر ينطبق 
عىل شخصية اإلمام العباس  إذ أنه بحاجة اىل املزيد من البحث وتسليط 
الضوء وقراءة مسار األفكار التارخيية بوجه جديد واملرجّو من هذا نضوج 
الئقة  بصورة    العباس  اإلمام  بسرية  تنطق  وجعلها  التارخيية  األفكار 

للحقيقة.
أو  األولية  التارخيية  الروايات  قّلة  يف  متمثلة  فهي  البحث  مشكلة  أما 
  املبكرة، اذ مل نجد رواية واحدة طويلة تتحّدث عن سرية اإلمام العباس
سواء كان ذلك خيّص مرحلة طفولته أم تنشئته االجتامعية يف ظل أبويه، أو مع 
إخوته، وهذا األمر تطلب من الباحث ان يرجع ويدقق الروايات والكلامت 
التي نطقت بحق اإلمام العباس  ومن ثم تقديمها وترتيبها بشكل جعلها 

منسجمة مع بعضها البعض يف صفحات البحث.
أما املصادر التي شّكلت مادة البحث فيأيت يف مقّدمتها كتاب مقتل اإلمام 
 أليب خمنف لوط بن حييى )ت157ه/773م(، وكتاب أنساب  احلسني 
األرشاف ملؤّلِفه البالذري )ت279ه/892م(، وكتاب تاريخ االمم وامللوك 
الفرج  أيب  ملؤّلِفه  الطالبني  مقاتل  وكتاب  )310ه/922م(  الطربي  ملؤّلِفه 
أيب  ملؤّلِفه  العلوية  السلسلة  رّس  وكتاب  )ت356ه/966م(،  األصفهاين 
نرص البخاري )من أعالم القرن الرابع اهلجري(، فهذه من أهم املصادر التي 
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اعتمدها البحث، فضاًل عن مصادر أخرى جاء فيها ذكر بعض املعلومات 
القيمة وان كانت قليلة جّدًا ال تتجاوز بعض الكلامت.

وسوف تكون دراسة هذا البحث ضمن أربعة حماور متّبعة لتسهيل هذه 
الدراسة وجعلها متسلسلة بشكل موضوعي وهي كاآليت:

 املحور األول: روايات نسب األم ووالدته
املحور الثاين: روايات التنشئة االجتامعية يف ظل أبويه

املحور الثالث: املرويات يف موقفه من واقعة الطف)61ه/680م(.
املحور الرابع: ألقابه ومناقبه.
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المحور الأول:
- : روايات ن�سب الأم وولدته 

التي حتّدثت عن أم  التارخيية  الروايات  يف هذا املحور سيتّم الرتكيز عىل 
متزامنًا مع ذكر أوالدها  أن ذكرها جاء  اعتبار   عىل  العباس  الفضل  أيب 
يف املصادر عىل اختالفها، وبالتايل جعلنا هذا املحور للكشف عن الصورة 
اهلل  )رضوان  البنني  أم  بأمه    العباس  اإلمام  نسب  تظهر  التي  التارخيية 
عليها(، أما بشأن نسبه من جهة أبيه أمري املؤمنني  فاملسألة واضحة، وال 
 بأبيه يف حمور  حتتاج اىل تركيز، وسوف نستعرض عالقة اإلمام العباس 

التنشئة االجتامعية.
بذكر    البنني  أم  السيدة  التي ذكرت نسب  التارخيية  الروايات  اقرتنت 
، لكن اليشء املثري يف هذه الروايات  أبنائها، ويأيت أوهلم اإلمام العباس 
أهنا مل تتفق عىل كّل أسامء آباء أم البنني، بل هناك اختالف يف سلسلة آبائها، 
وسوف نقف عىل أوجه ذلك االختالف، ففي طبيعة النقل التارخيي، حماولة 
 من جهة األم، وهذا األمر سّهل مهمة التعّرف  لتثبيت أبناء اإلمام عيل 
عىل نسب السيدة أم البنني ، واملالحظ يف الروايات التارخيية أهنا متفاوتة 
بعض اليشء يف نقل املعلومة، إذ مل نجد روايات مطّولة حتوي مادة تارخيية 
طبيعة  اىل  يرجع  األمر  وهذا  واالختصار،  القرص  عليها  بان  إنام  واسعة، 
املؤلَّفات التي ذكرت السيدة أم البنني، عىل اعتبار ذكرها جاء بناء عىل ذكر 
أوالدها أّواًل، وثانيًا أن أغلب املؤّلفات التارخيية سواء يف التاريخ العام أم يف 
كتب النسب والكتب الرجالية مل تذكر أم البنني من باب التوثيق هلا شخصيًا 
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ومثل ما ذكرنا ذلك فيام سبق، إنام من باب التذكري هبا كزوجة من زوجات 
اإلمام عيل  وأيضًا أم أوالده الذين استشهدوا مع أخيهم اإلمام احلسني 
، وعليه سوف نستعرض بعضًا من تلك الروايات يف حماولة للكشف عن 
الصورة التارخيية هلذه الشخصية الرائعة التي تعترب رمزًا يف العطاء واجلهاد 

والتضحية.
  جاء ذكر أم البنني عند ابن سعد )2(، بعدما ذكر شخصية اإلمام عيل
ذكر  جاء  وأوالدهن،  زوجاته  أسامء  استعراض  وبعد  لذلك،  نّوهنا  ومثلام 
 هبذه الصورة: )وأمهم أم البنني بنت حزام بن خالد بن جعفر  أم البنني 
بن ربيعة بن الوحيد بن عامر بن كعب بن كالب(. وجاء عند مصعب الزبريي )3(: 
بن  بن عامر  بن كعب  الوحيد  بن  ربيعة  بن  بن خالد  بنت حزام  البنني  )أم 
كالب بن ربيعة(. وأيضًا جاء عند البالذري )4(: )وامهم مجيعًا أم البنني بنت 
لبيد بن ربيعة الشاعر، وأخوها مالك بن حزام الذي  حزام بن ربيعة أخي 
قتل مع املختار بالكوفة( )5(. فالبالذري عىل وفق ما نقله من معلومة كأنه 
حياول تثبيت نسب أم البنني من خالل أقارهبا بالنسب اىل عمها لبيد الشاعر، 
النقل، وأيضًا  ثباتًا يف  التارخيي أكثر  وأخيها مالك، وهذا األمر جيعل اخلرب 
يعطي للباحثني والذين لديم اهتامم بشأن أم البنني جمااًل للتحّقق والبحث 
يف األقرباء ربام جيد أحُدُهم تفاصيل أخرى مل تذكر عند البعض كالبالذري 

أو غريه ممن كتب يف التاريخ أو األنساب.

أما الطربي فذكر نسبها كاآليت: )أم البنني بنت حزام وهو أبو املجل بن 
خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كالب( )6(.
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وذكره يف ترمجة عبد اهلل بن عيل بن أيب طالب  رواية تارخيية ربام هي 
األطول يف النقل التارخيي املبكر وحسب املصادر املتوفرة لدينا، تبني نسب أم 
البنني من جهة االمهات، إذ ذكرت إحدى عرشة امرأة ) الاليت سيتم ذكرهّن 
يف الرواية القادمة( يف نسبها الرشيف، وكّلهّن من بنات الرشفاء وأصحاب 
املقام املعروف يف السيادة ورئاسة القبائل العربية، مما يعطي صورة عن النسب 
الرفيع الذي متتعت به أم البنني ، وهذا األمر يبني املكانة السامية ألم البنني 
وما متتعت به من واقع اجتامعي معروف بني قبائل العرب، ومن ثم كان هذا 

األمر معروفّا لدى املؤرخني واملصنفني يف املجال التارخيي.
ونسبًة ألمهية الرواية التي بينت ذلك ننقلها كّلها كاآليت: )وأمه أم البنني 
ربيعة  ابن  كالب  بن  عامر  وهو  الوحيد  بن  ربيعة  بن  خالد  بن  حزام  بنت 
بن عامر بن صعصعة وامها ثاممة بنت سهيل بن عامر بن مالك بن جعفر 
الطفيل فارس قرزل بن مالك األخرم رئيس  بنت  بن كالب. وامها عمرة 
هوازن بن جعفر بن كالب. وامها كبشة بنت عروة الرجال بن عتبة بن جعفر 
بن  عبادة  بن  اهلوازن  فارس  معاوية  أيب  بنت  اخلشف  ام  وامها  كالب.  بن 
بنت جعفر  عقيل بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. وأمها فاطمة 
بن كالب. وأمها عاتكة بنت عبد شمس بن عبد مناف بن قيص بن كالب. 
بن  ثعلبة  بن  احلرث  بن  قعني  بن  نرص  بن  عمري  بن  وهب  بنت  أمنة  وأمها 
دودان أسد بن خزيمة. وأمها بنت جحدر بن ضبيعة األغر بن قيس بن ثعلبة 
بن عكابة بن صعب بن عيل بن بكر بن وائل بن ربيعة بن نزار. وامها بنت 
مالك بن قيس بن ثعلبة. وامها بنت ذي الرأسني وهو خشيش بن أيب عصم 
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بن سمح بن فزارة. وامها بنت عمرو بن رصمة بن عوف بن سعد بن ذبيان 
بن نفيض بن الربت بن غطفان )7(.

وجاء يف نقل آخر أن أم البنني بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوليد )8(. وقيل: 
»وأم العباس بن عيل بن أيب طالب أم البنني بنت حزام بن خالد بن ربيعة«)9(. وقيل 
الذي  النسب  )10(. وأيضًا ذكر نفس هذا  بنت حزام بن خالد بن دارم  البنني  أم  هي 
ذكرناه عند الشيخ الطربيس )11(، وعند ابن البطريق )12(. وجاء عن الشيخ املفيد نقل 
»وام العباس أم البنني بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن  آخر بحّق أم البنني، إذ قال: 
الوحيد بن عامر« )13(. وجاء يف ترمجة اإلمام العباس  أن أمه هي أم البنني بنت حزام 
بن خالد بن ربيعة بن الوحيد، من بني عامر )14(، وهذا ما نقله ابن أيب احلديد أيضًا، 
إذ جاء عنده: أم البنني بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد )15(. وترجم هلا 
ابن ماكوال ضمن الاليت أسامؤهّن أم البنني، فقال بحّقها: »وأم البنني أوله باء 
معجمة بواحدة وبعدها نون مكسورة خفيفة فهي أم البنني بنت حزام بن خالد 
بن ربيعة بن الوحيد وهو عامر بن كعب بن عامر بن كالب تزوجها عيل بن أيب 
طالب ريض اهلل عنه فولدت له العباس وإخوته عثامن وجعفرًا وعبد اهلل« )16(.
أما الذين اهتموا بتوضيح أنساب العرب، فقد ذكروها عىل ما هو مشهور 
من نسبها، قال ابن حزم األندليس: »فمن بني عامر بن كالب: بنو الوحيد 
ربيعة  بن  بن خالد  بنت حزام  البنني  أم  منهم  بن كالب  بن عامر  بن كعب 
عنه -فولدت حمّمدًا  اهلل  أيب طالب -ريض  بن  عيّل  كانت حتت  الوحيد  بن 
البعض  عند  ذكرها  وجاء   .)17( والعّباس«  وجعفرًا،  وعثامن،  األصغر، 
التارخيية، لكن نذكر  الرواية  بنقل  املتأخرين  ُعّدوا من  بصورة خمترصة وإن 
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هنا ما نقلوه من باب توثيق التاريخ، وأيضًا نبني أن اختصارهم جاء مقصودًا 
 املشهورات وأيضًا  من باب أن أم البنني كانت من زوجات اإلمام عيل 
العباس  اإلمام  مقّدمتهم  ويأيت يف  األربعة  أبنائها  شهرهتا جاءت من شهرة 
»ام  )18(. وقيل:  العامرية(  بنت حزام  البنني  )أم  الصيغة:  إذ ورد هبذه   ،

األربعة أم البنني بنت حزام الكالبية«)19(.
الكالبية،  حرام  بنت  البنني  أم  باسم  املصادر  بعض  عند  ذكرها  وورد 
ابن  وأيضًا   ،)22( املسعودي  وعند   ،)21( واليعقويب   ،)20( قتيبة  ابن  ذكرها  إذ 

اجلوزي )23(، وابن األثري )24(، وابن كثري )25(.
وهناك من نقل اسم أم البنني بصورة خمتلفة عن االسم املشهور، إذ قال: 

»أم البنني وهي جعدة ابنة خالد بن زيد الكالبية« )26(.
من خالل ما تقّدم وطبقًا للمعلومات التي ورد ذكرها يف الروايات التي 
حتدثت عن نسب السيدة أم البنني  يتضح أنه ليس هناك أي اختالف حول 
اسم:  النسب  سلسلة  يف  ذكر  الذي  األصفهاين،  الفرج  أيب  عند  إال  نسبها 
وما  التسمية  هذه  عن  وبحثنا  سواه،  دون  بذكره  انفرد  أمر  وهو  )الوحيل( 
البنني لكن مل نجد شيئًا يوضح ذلك، وبالتايل  أم  السيدة  هي عالقتها بجّد 
قد يكون هناك خطأ صدر عن النسخ يف نقل املعلومة، ألن أغلب املؤرخني 
الذين ذكروا النسب ووصلوا اىل ربيعة جاءت من بعده كلمة )بن الوحيد(، 
وبالتايل ال فرق بني الكلمتني إال بالالم والدال، وهذا يشء حيدث كثريًا يف 

النقل والتوثيق.
أهل  من  كالب  بن  عامر  بني  من  البنني  أم  أن  يتضح  السياق  هذا  وفق 
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الكوفة، رغم ذلك ذكر ابن حبيب يف كتابيه املحرب واملنمق، أن العباس بن 
عيل بن أيب طالب من أبناء احلبشيات من قريش )27(، فنفى أن تكون أم البنني 
وهذا  لقريش،  أوالدًا  أنجبن  الاليت  احلبشيات  من  جعلها  بل  العرب،  من 
األمر انفرد به عن كل من ذكر أم البنني ، وعليه يأيت السؤال بشأن ذلك 
اخلرب، وهو ما مدى مصداقيته؟ وما هي مصادر ابن حبيب يف ذلك؟ حتى 
ينسب أم البنني اىل احلبشة، وهل ثمة عالقة بني أم البنني واحلبشة؟ وكيف 
جاءت اىل الكوفة ومن ثم تزوجها اإلمام عيل . وبالتايل نحن بحاجة اىل 

مناقشة اخلرب الذي ثبته ابن حبيب وكاآليت: -
أواًل: جاء يف األخبار التارخيية أن بعض الذين حرضوا مع عمر بن سعد لقتال 
اإلمام احلسني  أكدوا عىل أهنم يعرفون العباس بن عيل بن أيب طالب وإخوته، 
وهم يرغبون بدعوهتم اىل ترك اإلمام احلسني  خشية عليهم من القتل، باعتبار 
هناك رابطة دم تربطهم من ناحية األم، ومن الذين قالوا ذلك نعتمد الرواية اآلتية 
للتوضيح التي جاء فيها: قال أبو خمنف لوط بن حييى )ت157ه/773م( عن 
احلارث بن حصرية )28(، عن عبد اهلل بن رشيك العامري)29(، قال: »ملا قبض 
الكتاب قام هو وعبد اهلل بن أيب املحل وكانت عمته أم  شمر بن ذي اجلوش 
البنني بنت حزام عند عيل بن أيب طالب  فولدت له العباس وعبد اهلل وجعفرًا 
وعثامن فقال عبد اهلل بن أيب املحل بن حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن 
كعب بن عامر بن كالب أصلح اهلل االمري إن بني أختنا مع احلسني فإن رأيت أن 
تكتب هلم امانًا فعلت قال نعم ونعمة عني فامر كاتبه فكتب له امانًا فبعث به عبد 

اهلل بن أيب املحل مع موىل له يقال له كزمان...« )30(.
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فعبد اهلل بن رشيك العامري نسبًة اىل أغلب املصادر التي ذكرته رّصحت 
بأنه كويف )31(، وبناء عىل ذلك فعبد اهلل رصح بأن أم البنني هي أختهم، وهذا 

دليل عىل أهنا كوفية وليست حبشية كام رصح بذلك ابن حبيب البغدادي.
إذ يف  العرب،  اىل  البنني  أم  انتساب  بن ذي اجلوشن عىل  أكد شمر  ثانيًا: 
العارش من حمرم نادى أين بنو أختنا، قاصدًا اإلمام العباس  وإخوته )32(، 

. وهذا يعطي صورة واضحة عن عروبة أم البنني
سبب  أّن    املؤمنني  بأمري  زواجها  عن  تكلمت  روايــة  يف  جاء  ثالثًا: 
  اختيارها راجع ألهنا تنتسب اىل أشجع بيوت العرب، قال أمري املؤمنني
ألخيه عقيل بن أيب طالب وهو ممن اشتهر بمعرفة األنساب وأعلم قريش 
تلد يل ولدًا شجاعًا(  العرب حتى  امرأة ولدهتا شجعان  بذلك: )أطلب يل 

فوقع االختيار عىل أم البنني الكالبية )33(.
رابعًا: هناك من قال إن هذا النقل الذي جاء به ابن حبيب إنام هو من باب 

اخلطأ والغفلة وقلة التحصيل بشأن األخبار )34(.
فهذه الشواهد التارخيية التي ذكرناها تعطي تّصورًا عن أن أم البنني مل تكن 
من احلبشيات، بل هي من أرشف بيوت العرب وأشجعها، وبالتايل فاخلرب الذي 
قدمه ابن حبيب البغدادي ال يستند عىل حقيقة ظاهرة أو حدث تارخيي واضح، 
وعليه نتساءل عن السبب الذي الصق ذلك النسب باإلمام العباس  هل 
جاء من باب ما التزم به البعض بعد هناية معركة الطف عام 61ه، اذ وجدوا 
من الرضوري التقرب من الدولة األموية أو التزّلف حلكامها، ومن ثم ترّبأوا 
من أم البنني وقالوا بأهنا من احلبشيات حتى يبعدوا أي شبهٍة تثريها الدولة 
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التي توضح تزّلف  التارخيية  الروايات  الكثري من  إذ هناك  األموية ضّدهم، 
الرجال حلكام بني أمية والتقرب منهم )35(.

  العباس  التسمية جاءت بقصد آخر وهو تشويه سمعة اإلمام  أو أن 
الروايات  بحسب  عرفنا  إذا  سيام  ال  ونرصته،  اإلسالم  عن  بعيدًا  وجعله 
التارخيية أن أبا سفيان استأجر من األحباش الذين اشرتكوا يف معركة أحد ضّد 
الرسول حممد  )36(، ومن ثم يكون هناك تأصيل ألفكار ختلق وضعًا قلقًا 
وغري واضح جتاه موقف اإلمام العباس  وإخوته من قضية اإلمام احلسني 
أو  تغيري احلقائق  التي تم من خالهلا  الصورة  ابن أيب احلديد  إذ يروي   ،
تزويرها وتغيريها، فيقول: )ثم كتب-معاوية بن أيب سفيان- إىل عامله نسخة 
واحدة إىل مجيع البلدان انظروا من قامت عليه البينة أنه حيّب عليًا وأهل بيته 
أخرى من  بنسخة  الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه وشفع ذلك  فاحموه من 
اهتمتموه بمواالة هؤالء القوم فنكلوا به واهدموا داره فلم يكن البالء أشد 
الرجل من شيعة عيل  إن  الكوفة حتى  العراق وال سيام يف  منه يف  أكثر  وال 
 ليأتيه من يثق به فيدخل بيته فيلقي إليه رسه وخياف من خادمه ومملوكه 
وال حيدثه حتى يأخذ عليه األيامن الغليظة ليكتمن عليه فظهر حديث كثري 
موضوع وهبتان منترش ومىض عىل ذلك الفقهاء والقضاة والوالة وكان أعظم 
اخلشوع  يظهرون  الذين  واملستضعفون  املراؤون  القراء  بلية  ذلك  الناس يف 
والنسك فيفتعلون األحاديث ليحظوا بذلك عند والهتم ويقربوا جمالسهم 
ويصيبوا به االموال والضياع واملنازل حتى انتقلت تلك األخبار واألحاديث 
إىل أيدي الديانني الذين ال يستحلون الكذب والبهتان فقبلوها ورووها وهم 



82

العبا�ص بن علي بن اأبي طالب  )26-61ه/646-680م( يف الرواية التاريخية املبكرة

يظنون أهنا حّق ولو علموا أهنا باطلة ملا رووها وال تدينوا هبا. فلم يزل األمر 
كذلك حتى مات احلسن بن عيل  فازداد البالء والفتنة فلم يبق أحد من 
هذا القبيل إال وهو خائف عىل دمه أو طريد يف األرض. ثم تفاقم األمر بعد 
 وُويّل عبد امللك بن مروان فاشتد عىل الشيعة ووىّل عليهم  قتل احلسني 
ببغض عيل  النسك والصالح والدين  إليه أهل  فتقرب  احلجاج بن يوسف 
ومواالة أعدائه ومواالة من يّدعي من الناس أهنم أيضًا أعداؤه فأكثروا يف 
.)37(  الرواية يف فضلهم وسوابقهم ومناقبهم وأكثروا من الغّض عن عيل
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المحور الثاني:
 روايات التن�سئة الجتماعية في ظل اأبويه.

مل  اذ   ، العباس  تارخيية كثرية هتتم لسرية اإلمام  ليست هناك روايات 
يتعرّض املؤرخون لوالدته وتنشئته وهو صغري إال بيشء يسري من املعلومات، 
إذ ذكر أبو خمنف أن اإلمام العباس  عاش مع أبيه أربع عرشة سنة )26 اىل 
40ه/ 646-660م(، حرض بعض احلروب فلم يأذن له أبوه بالنزال، ومع 
 أربعًا وثالثني   أربعًا وعرشين سنة، ومع أخيه احلسني  أخيه احلسن 
سنة، وذلك مدة عمره، وكان  شجاعًا فارسًا وسياًم جسياًم يركب الفرس 

املطهم )38(، ورجاله ختطان يف األرض )39(.
اما فيام خيّص تربية اإلمام العباس  وكيف كان يتلقى ذلك من أبيه أمري 
املؤمنني عيل  فالرواية التارخيية املبكرة أغفلت ذلك، إنام جاء بعض الوصف 
من    تربيته  صورة  نعي  أن  يمكن  وبالتايل  واملعارصة،  املتأخرة  املصادر  يف 
  وأفعاله، إذ جاء يف أقواله: )إن رسول اهلل  خالل أقوال اإلمام عيل
أدبه اهلل وهو  أدبني وأنا أؤدب املؤمنني وأورث اآلداب املكرمني( )40(. 
وهذا أفضل يشء يمكن للباحثني أن يعتمدوا عليه ويوظفوه يف سبيل وضع 

. احليثيات جتاه تربية اإلمام العباس
بينت  واحدة  رواية  فهناك  به،  أمه  اهتامم  عن  حتدثت  التي  الروايات  أما 
ابنها،  اهتامم األم بولدها وكانت تالطفه، شأهنا شأن أي أم تفعل ذلك مع 
ابنها  تزفن  الوحيدية،  البنني  أم  قال: وقالت  ابن حبيب ذلك حيث  نقل  إذ 

: العباس بن عيل بن أيب طالب
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أعيذه بالواحـــــد      من عني كل حاسد   
من قائٍم وقاعــــد       مسلمهم والاحد   

صادرهم والوارد       مولودهم والوالــد )41(.   
 يف  العباس  التنشئة لإلمام  تتضح صورة  ابن حبيب،  ما ذكره  ووفق 
ظل أمه ورعايتها وعطفها عليه، عىل اعتبار أنه أول مولود هلا، فكانت تعزه 
وترقيه باهلل تعاىل خشية احلاسدين، واليشء املالحظ عىل رواية ابن حبيب، 
أنه مل يذكر سنده هلذه املعلومة التارخيية، إذ مل نجد هلذا القول إشارة يف املصادر 
التارخيية األولية، وبالتايل يصعب تتّبع اخلرب التارخيي وفق سياق ابن حبيب، 
الذي حرش هذه املعلومة ضمن موضوع تزفني قريش أوالدهم، مما يعني أن 
هناك معلومات تارخيية كانت ظاهرة ملن يبحث عنها أو يتتبع آثارها سواء 
أكانت احداثًا أم واقعًا خيّص تربية األبناء بصورة عامة، أو بعض مما هو شائع 

. يف زمان طفولة اإلمام العباس
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المحور الثالث: 
المرويات في موقفه من واقعة الطف )61هـ/680م(.

 جاءت يف ذكر  أغلب املرويات التارخيية التي ذكرت اإلمام العباس 
أحداث واقعة الطف، إذ ركزت عىل دوره البطويل يف سبيل نرصة اإلسالم 
فيها، هي  ، وأول رواية تم ذكره  والثبات عىل هنج أخيه اإلمام احلسني 
أحوال  تستعرض  الرواية  جاءت  إذ  مقتله،  يف  خمنف  أبو  نقلها  التي  تلك 
اإلمام احلسني  ومن معه، يوم تعرضوا للعطش، وبالتايل طلب من اإلمام 
العباس أن يأيت باملاء، فخرج اإلمام العباس  مصطحبًا معه ثالثني فارسًا 
الليل،  أثناء  الفرات  هنر  وقصدوا  قربة،  عرشون  ومعهم  راجاًل  وعرشين 
وبعد اعرتاض حراس النهر الذين وكلت هلم مهمة حراسة النهر من أجل 
منع اإلمام احلسني  ومن معه من الوصول اليه والرشب من مائه، وجاء 
يف الرواية أن هناك قتااًل وقع بسبب تلك القوة احلامية للنهر، ومع إرصار 
اإلمام العباس  والذين معه، متكنوا من اقتحام النهر بالقوة وملء القرب 

.)42(  باملاء والعودة اىل خميم اإلمام احلسني
اعتمد أبو خمنف يف توثيق هذا اخلرب عىل سليامن بن أيب راشد، وسليامن 
وهل  مها؟  فمن  األزدي،  مسلم  بن  محيد  عىل  للخرب  توثيقه  يف  اعتمد  هذا 
يعدون من الثقات يف النقل التارخيي؟ وكيف استطاعوا أن يوثقوا هذا اخلرب 

أعاله؟ هذه التساؤالت سنبحث عنها كام يأيت: -
الراوي املبارش الذي نقل منه أبو خمنف هو سليامن بن أيب راشد، نقل عنه 
الطربي باسم سليامن بن راشد األزدي )43(، مل يذكروا بحقه شيئًا سوى أنه 
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كويف من أصحاب اإلمام الصادق  )44(، ومل تتسنَّ لنا معرفُة سنة وفاته، 
بحادثة  الناس  ليخرب  هبا  جاء  التي  التارخيية  فكرته  حتديد  يصعب  وبالتايل 

الطف بصورة عامة، وأخبار اإلمام العباس  بصورة خاصة.
الراوي اآلخر الذي نقل عنه أبو خمنف هو محيد بن مسلم األزدي، وهو 
بأخيه    العباس  اإلمام  التي وضحت عالقة  التارخيية  األخبار  وثق  الذي 
اإلمام احلسني ، وما جرى عليهم يف كربالء، والظاهر من طريقته يف روايته 
لألخبار أنه كان حارضًا املعركة، وبالتايل قدم محيد صورة تارخيية قّيمة عن اإلمام 
العباس  ودوره يف واقعة الطف، إذ لو مل يكن حارضًا لربام اختلف وصف 
واقعة الطف. والذي يعنينا أخبار أبو الفضل ، فقد ظهر عىل استعداده التام 
من أجل نرصة اإلمام احلسني ، بل كان هو القائد العسكري الذي ينفذ كل 

أمر يطلب منه وفق املسؤولية امللقاة عىل عاتقه.
 يف حماولة  وهناك رواية نقلها أبو خمنف بشأن استاملة اإلمام العباس 
عىل  كان    العباس  اإلمام  لكن  كربالء،  يف  وحيدًا  احلسني  اإلمام  لعزل 
بصرية من أمره، فلم يشك بقضية أخيه، إنام كان إرصاره عىل مالزمته وقتال 
الرواية  ويف  لنجاحه،  وخططوا  الباطل  ركبوا  الذين  االموية،  الدولة  أتباع 
إرصار من طرف عمر بن سعد بن أيب وقاص وشمر بن ذي اجلوشن عىل 
التأثري يف نفوس اإلمام العباس وإخوته، لكنهم رفضوا كل مبادرة تعّرض 

اإلمام احلسني  للقتل أو التقليل من شأنه )45(.
الوصل  حلقة  كان    العباس  اإلمام  أن  التارخيية  الروايات  يف  وجاء 
اإلمام  أمر ملخاطبة  األموي من  املعسكر  به  ما رغب  فكّل  املعسكرين،  بني 
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العتبار  بديي  يشء  وهذا   ، العباس  اإلمام  طريق  عن  يأيت    احلسني 
أن أبا الفضل كان قائد معسكر اإلمام احلسني ، بل هو املعني واملدبر يف 
اإلمام  حرب  عىل  األمويني  معسكر  إرصار  فمع  والرضاء،  الرساء  مواقف 
احلسني كان رّد اإلمام العباس حارضًا بأنه ال يتخذ أي قرار دون أن يكون 

.)46(  ذلك القرار صادرًا من أخيه وقائده اإلمام احلسني
من  العباس  اإلمام  مواقف  التارخيية يف عرض  الروايات  تستمر  وهكذا 
  أمره  من  والظاهر  الطرفني،  بني  القتال  وقوع  قبل  حدثت  التي  االمور 
عليهم  ويرّد  حياورهم  كان  اذ  اآلخر  املعسكر  عىل  الرّد  مسؤولية  حتمل  أنه 
، بل  بأسلوب واضح دون أن يبتعد يف ردوده عن قضية اإلمام احلسني 
إنه ألزم نفسه بااللتزام التام بام يقوله أخوه وقائده آنذاك، والظاهر من أمر 
احلوار الذي كان بني اإلمام احلسني والعباس  انه جيري بأدب واحرتام، 
التي جاء  الرواية  إذ جاء احلوار عىل وفق هذه  وفق رابط األخّوة احلقيقي، 
يا  قال:  ثم  فنهض  قال:  القوم،  أتاك  أخي  يا  بن عيل:  العباس  )وقال  فيها: 

عباس اركب بنفيس أنت يا أخي حتى تلقاهم...( )47(.
وجاء يف رواية أن اإلمام احلسني  عرض عىل إخوته وأنصاره أن يرتكوه 
وحده عىل اعتبار أنه هو املطلوب دون سواه، فكان الرّد من طرف اإلخوة 
واألنصار بلسان اإلمام العباس ، حني قال: )مل نفعل؟ لنبقى بعدك؟ ال 
أبدًا بدأهم هبذا القول العباس بن عيل، ثم إهنم تكلموا هبذا  أرانا اهلل ذلك 

ونحوه( )48(.
أعاله  ذكرناها  التي  التارخيية  التفاصيل  نفس  أعثم  ابن  رواية  يف  وجاء 
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بشأن كتاب االمان الذي ُعرض عىل اإلمام العباس وإخوته، وأن شمر بن 
ذي اجلوشن جاء اىل معسكر اإلمام احلسني  ونادى أين بنو أختنا، لكن 
اإلمام العباس رّد عليه بصورة ختتلف عام ذكره أبو خمنف يف مقتله كام تقدم، 
فقد جاء ما دار بينهم يف هذه الرواية كام يأيت: )وأقبل شمر بن ذي اجلوشن 
حتى وقف عىل معسكر احلسني ريض اهلل عنه فنادى بأعىل صوته: أين بنو 
أختنا عبد اهلل وجعفر والعباس بنو عيل بن أيب طالب فقال احلسني إلخوته: 
أجيبوه وإن كان فاسقًا فإنه من أخوالكم فنادوه فقالوا: ما شأنك وما تريد؟ 
فقال: يا بني أختنا أنتم آمنون فال تقتلوا أنفسكم مع أخيكم احلسني، والزموا 
طاعة أمري املؤمنني يزيد بن معاوية فقال له العباس بن عيل ريض اهلل عنه: تبًا 
لك يا شمر ولعنك اهلل ولعن ما جئت به من امانك هذا يا عدّو اهلل أتامرنا أن 
ندخل يف طاعة العناد ونرتك نرصة أخينا احلسني ريض اهلل عنه. قال: فرجع 

الشمر إىل معسكره مغتاظًا )49(.
ونحن نسجل بعض املالحظات عىل هذه الرواية كاآلت: -

1-يظهر من سياق الرواية أن شمر بن ذي اجلوشن كان يراهن عىل كسب 
حيدث  وبالتايل    احلسني  اإلمام  أخيهم  عن  وتفريقهم  وإخوته  العباس 
، وهو امر مقصود حاول استغالله  أبناء عيل بن أيب طالب  انشقاق بني 

من باب أهنم أبناء األخت.
يتزلفوا  أن  حاولوا  ذلك  مسعاهم  يف  سعد  بن  عمر  معسكر  قادة  2-إن 
ألمريهم يزيد بن معاوية، إذ كانوا خيشون إْن ُقتل العباس وإخوته سيناهلم 
غضب يزيد، وبالتايل هم كانوا عىل دراية بواقع اإلجراءات التي اتبعها يزيد 
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أنتم  أختنا  بني  )يا  الشمر:  ما يفرس قول  املعركة، وهذا  بعد هناية  وسيتبعها 
املؤمنني  أمري  طاعة  والزموا  احلسني،  أخيكم  مع  أنفسكم  تقتلوا  فال  آمنون 

يزيد بن معاوية( )50(.
3-إن إرصار الشمر إنام هو من باب العناد لسيد الشهداء ، يف حماولة 
لقهره وإذالله-حاشاه- أمام الناس مجيعًا، يف حماولة إلهناء الثورة وتشتيت 
جيش اإلمام احلسني  وبالتايل تنتهي الثورة دون أن ختلد أو يكون هلا أثر 

يف الفكر اإلسالمي.
فشله  عىل  يدل  أمر  وهو  مغتاظًا،  رجع  أنه  الشمر  حال  تبني  4-الرواية 
الذريع يف كسب ما فّكر به آنذاك، وأيضًا جعله صاغرًا أمام قومه، إذ مل يطعه 

أبناء أخته كام اّدعى وتبّجح به أمام أقرانه.
بسيدهم  التمّسك  شديدي  كانوا  وإخوته    العباس  اإلمــام  5-إن 
األمر  يعرفون  كانوا  أهنم  الرواية  تظهرهم  بل    احلسني  اإلمام  وأخيهم 

الذي أقبلوا عليه أن احلق يف مواجهة الباطل.
6-جممل الرواية تعطي أمهية لإلمام العباس  باعتباره قائد عسكر اإلمام 
احلسني ، فلو استطاع الشمر وابن سعد أن يؤّثرا عىل اإلمام العباس وإخوته، 
هذا يعني أهّنام كسبا املعركة مبكرًا، دون أن يصال اىل النزال واملواجهة يف ساحة 
املعركة، ألهّنام يعرفان جيدًا لو نزل العباس  اىل امليدان وطلب املنازلة من 
قادة اجليش األموي مل يتجرأ أحد عىل منازلته لشجاعته، فهو ابن عيل بن أيب 

طالب  وهم يعرفون جيدًا أّن قّوته من قّوة أبيه.
  احلسن  اإلمام  زمن  سفيان  أيب  بن  معاوية  بتدبري  تذكرنا  7-الرواية 
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عمه  ابن  وهو    احلسن  اإلمام  جيش  قائد  رشاء  حينها  يف  استطاع  الذي 
عبيد اهلل بن العباس بن عبد املطلب )51(، وبالتايل انكرس جيش اإلمام وجترأ 
انتهت  شديدة  بلهجة  فخاطبوه    احلسن  اإلمام  عىل  التطاول  يف  الناس 
احليلة من أجل كسب  أن يكرر تلك  الشمر  بالتايل حاول  بطعنه يف فخذه، 

القضية ملصلحته.
وتظهر الروايات التارخيية أن اإلمام احلسني  كان يستعني بأخيه اإلمام 
العباس  يف ذلك الوقت من أجل هتدئة االمور، وهذا يعطي صورة مرشقة 
لدور أيب الفضل  يف نرصة أخيه، فهو من يدخل عىل أخواته ساعة بكائهن 
لُيسكتهن )52(، وهذا يعني ان لإلمام العباس مكانته يف حياة آل عيل، فإن كان 

موجودًا فهم آمنون ال خيشون األعداء.
ومن خالل استقراء الروايات التارخيية التي حتدثت عن القتال ودور اإلمام 
العباس  فيها، نجد أّن دوره كان كبريًا جدًا يف توازن األنصار وثباهتم يف ساحة 
القتال، فكّلام وقع األنصار يف شدة برز اإلمام العباس وخّلصهم منها )53(. وأيضا 
كان هو من يوّجه األنصار ويعطيهم احللول املناسبة لتحقيق ما يمكن حتقيقه يف 
ميدان القتال، وكان هو من قدم إخوته من أمه وأبيه للنزال وهو يراقبهم كيف 
يربزون، فتقّدموا وقاتلوا حتى قتلوا )54(. وهذا الروايات تكشف عن صورة 
التضحية التي قّدمها أبو الفضل من أجل احلّق ونرصته. وبعد أن قتل مجيع 
 ، تظهر الروايات اجلانب البطويل لإلمام العباس  أنصار اإلمام احلسني
فقد كان ثابت اإلرادة مل يتغري أو يتّبدل موقفه جتاه ما نزل هبم من كثرة القتل، 
إنه سئم من   : يقول لإلمام احلسني  القتال، وكان  ازداد إرصارًا عىل  بل 
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احلياة بوجود الظاملني )55(، حينها طلب منه اإلمام احلسني  أن يأيت باملاء 
للعيال والنساء ومن ثم ينزل للميدان فيقاتل )56(.

الذي حتىل  البطويل  الدور   ذلك  العباس  وورد يف رواية مقتل اإلمام 
به، فقد كان وحده بمواجهة اجلموع وهم يفرون من بني يديه، ويف النهاية 
حاول أن يوصل املاء اىل خميم اإلمام احلسني  ورغم عطشه فهو مل يرشب 
ألن أخاه احلسني كان عطشانًا )57(، فالرواية جسدت وفاء أيب الفضل ألخيه 

سيد الشهداء.
  وهناك بعض الروايات املبعثرة يف املصادر التارخيية بشأن اإلمام العباس
  لكنها مل تزودنا بمعلومات قّيمة، إّنام جاءت من باب ذكر أبناء اإلمام عيل
فقط فتذكر اإلمام العباس وشهادته يف واقعة الطف )58(. وبالتايل فالروايات 
التارخيية املبكرة مل تقّدم اليشء الكثري انام جسدت صورة تضحية أيب الفضل 

العباس  يف واقعة الطف.



92

العبا�ص بن علي بن اأبي طالب  )26-61ه/646-680م( يف الرواية التاريخية املبكرة

المحور الرابع:
 األقابه ومناقبه.

أشارت بعض الروايات التارخيية إشارة اىل بعض األلقاب التي ُعرف هبا 
اإلمام العباس  وتلك األلقاب مل ُتلصق به اعتباطًا إنام جاءت لتعرّب عن 
منقبة أو مكرمة أو صفة ُعرف هبا اإلمام العباس ، فمن ألقابه املشهورة 
السّقاء، فقيل بحّقه: )فكان يلّقب السّقاء، ويكنى أبا قربة بعد قتله( )59(. وقيل: 
)وهو السّقاء، كان محل قربة ماء للحسني بكر بالء، ويكّنى أبا قربة( )60(. وقيل 
املاء،   عطش، وقد منعوه  احلسني  السّقاء، ألن  العباس:  أيضًا:) وسمّي 
: عثامن  املاء، واتبعه إخوته من ولد عيل  العباس قربة ومىض نحو  وأخذ 
وجعفر وعبد اهلل. فكشفوا أصحاب عبيد اهلل عن املاء. ومأل العباس القربة، 
املفيد: )العباس  وجاء هبا فحملها عىل ظهره إىل احلسني وحده( )61(. وقال 
بن عيل بن أيب طالب وهو السّقاء( )62(. وجاءت رواية أخرى هبذا الصدد 
لكنها حتمل خربًا خمتلفًا عن الروايات األخرى اذ جاء فيها: )والعباس يقال 
له السّقاء ألن احلسني طلب املاء يف عطشه وهو يقاتل فخرج العباس وأخوه 
من  يرشب  أن  احلسني  أراد  فلام  احلسني  إىل  ودفعها  ماء  إداوة  محل  واحتال 
الرشب  من  أراد  ما  وبني  بينه  فحال  حلقه  فدخل  سهم  جاء  اإلداوة  تلك 
فاحرتشته السيوف حتى قتل فسّمي العباس بن عيل السّقاء( )63(. ويبدو أن 
  هذا اخلرب خيتلف كثريًا عن بقية األخبار التي وصفت حالة اإلمام العباس
وهو حياول أن يوصل املاء اىل اإلمام احلسني  لكنه مل يتمكن بسبب كثرة 
األعداء الذين أحاطوا به وقتلوه حينها، وبالتايل ما مدى قيمة هذه الرواية 
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التي جاء هبا ابن حبان، وما هي مصادره التي اعتمدها يف تثبيت هذا اخلرب؟ 
فهو مل يذكر الذين نقلوا اخلرب، وأيضًا مل ُيرِشْ اىل الكيفية التي تم من خالهلا 
اطالعه عىل املعلومة، هل وجدها يف مصدر تارخيي فثبتها يف كتابه الثقات، 
أم يشء آخر؟ فهذه التساؤالت مل نجد هلا جوابًا، وبالتايل يبقى ما نقله من 

معلومة تارخيية جمهولة املصدر.
أما مناقبه  فقد جاء ذكر ذلك يف أحاديث أئمة أهل البيت ، اذ قال 
آثر وأبىل، وفدى أخاه  العباس فلقد  : )رحم اهلل  اإلمام عيل بن احلسني 
مع  هبام  يطري  جناحني  منهام  وجل  عز  اهلل  فأبدله  يداه،  قطعت  حتى  بنفسه 
اهلل  عند  للعباس  وأن   ، طالب  أيب  بن  جلعفر  جعل  كام  اجلنة  يف  املالئكة 
عن  وُروي   .)64( القيامة(  يوم  الشهداء  مجيع  هبا  يغبطه  منزلة  وتعاىل  تبارك 
نافذ  عيل  بن  العباس  عمنا  )كان  قال:  أنه    الصادق  اهلل  عبد  أيب  اإلمام 
البصرية، صلب اإليامن، جاهد مع أيب عبد اهلل  وأبىل بالًء حسنًا ومىض 

شهيدًا( )65(.
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الخاتمة:
  وفق ما تقدم يتضح أن الرواية التارخيية املبكرة قد اهتّمت بذكر اإلمام العباس
وإن جاءت بصورة مقتضبة لكّنها أثبتت قيمة هذه الشخصية البطولية التي جسدت 

معنى األخّوة والوفاء، ويف ختام هذا البحث نستنتج اآليت: -
1-إن أقدم رواية حتدثت عن اإلمام العباس  هي رواية أيب خمنف املدونة، 
يف حني أن الرواية الشفهية كانت من نصيب محيد بن مسلم، الذي كان حارضًا 

يف واقعة الطف ونقل صورهتا التارخيية.
معلومات  تقدم  مل  فهي  وقصرية،  مقتضبة  جاءت  املبكرة  الروايات  2-إن 
وافية عن شخصية اإلمام العباس ، ومل تبني حالته مع أبويه وكيفية نشأته يف 
ظّلهام، إال يف رواية واحدة كانت قصرية جدًا توضح الطريقة التي هتتّم بالطفل 

وكيف كانت أمه تالطفه، وعدا ذلك مل يذكر يشء آخر.
3-جاء التأكيد يف املعلومات التارخيية عىل ذكر أم البنني  متزامنًا مع ذكر 

أوالدها األربعة، مما يعني أن األخبار بحقهم كانت شحيحة جدًا.
  4-أغلب الروايات التارخيية املبكرة جاءت لتبني موقف اإلمام العباس
من واقعة الطف، وكيف كان حينها يف موقفه البطويل، اذ مل يكرتث لألعداء بل 

. كان ثابت البصرية جتاه دينه ومعتقده ونرصة سيده وأخيه اإلمام احلسني
5-إن البحث يعطي آفاقًا جديدة ملن يتم بشأن اإلمام العباس ، لذا ُيمكن 

التّعمق أكثر والكشف عن نقاط مهمة أغفلتها الرواية التارخيية املبكرة.
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