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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
يّعد أبو الفضل العباس  من الشخصيات التي تركت بصامت واضحة 
املعامل عىل مسرية اإلسالم بجهاده وعلومه ومعارفه التي صدرت عنه وبكل 
األطر الفكرية والعلمية واالجتامعية التي تبناها يف عمره الرشيف عىل الرغم 
عالية  وقامة  مميزًا  شاخصًا  يكون  أن  استطاع  أنه  إال  شبابه  يف  شهادته  من 
ينحني هلا التاريخ إجالاًل ويلثم ذلك الرتاب الذي وطأته أقدام شهيد عامل 

.  بمثل العباس بن عيل
أردنا من كتابة هذه الصفحات رفع جزء من الظالمة الفكرية التي مرت 
  عرب العصور، وأن ننقل عشاق فضائل العباس  هبا شخصية العباس
اىل عامل الفضائل العباسية ليتعّرفوا اىل مالمح سريته ومناقبة وأنوار من فكره 
املعطاء  ويبحروا يف جتليات األدوار التي تبناها يف حياته فيأخذوا من أخالق 
العّباس  وعلمه ووعيه ومعارفه وسياسته وأفكاره ما يبنون به ذاهتم ومن 

ثم ليسهموا يف عملية البناء الواعي ملجتمعهم .
وقد حرصنا عىل الدفاع عن مقام سيدنا العباس  ضّدبعض اإلساءات 
التي صدرت من أقالم مأجورة أسال الدوالر لعاهبا وشّوه نظرهتا الفاحصة 
من  عظيم  ويلٍّ  مقام  عىل  والتجاوز  الضبابية  ملؤها  ضيقة  نظرة  اىل  وأحاهلا 

.  أولياء اهلل اسمه العباس
واملبحث  تضّمن سريته وأرسته،  األول   : مبحثني  اىل  البحث  رّتبنا  وقد 
الثاين : تضّمن جمموعة من النصوص بحقه ومناقشتها علميًا، وتم ترقيمها 

من أجل تسهيل أمور البحث، و وضعنا له يف هنايته خامتة .
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Abstract
Abu Al-Fadhl Al –Abbas (pbuh) is considered one of the great figures 

whose imprint and effect are clearly seen all through the Islamic route due 
to his self – sacrifice ( Jihad ) and his knowledge and intellect issued on 
all levels،the intellectual، the scientific and the sociological that he adopted 
all through his virtuous age in spite of his being died martyr in his youth . 
However، he could be a considerable pole and high figure for whom history 
would honourably bend and bow and would kiss the ground and the earth 
stepped on by such a martyr and scholar as Abi Al-Fadhl Al –Abbas (pbuh).

Through writing these papers، it is hoped that part of the intellectual 
injustice that Al –Abbas (pbuh) the eminent man، has suffered from all 
through the ages and then we show the way the lovers of Abi- Al-Fadhl 
Al –Abbas ‘(pbuh) virtues move across and towards Al –Abbas’ virtues 
so as to be acquainted with the features of his biography and his good 
traits and also glimpses of his freehanded knowledge an intellect and then 
swim in the obvious roles he adopted to get some of his ethics،knowledge، 
perception،policies and thoughts which one uses to build oneself and then 
to contribute to the conscious construction of one’s society .

In this paper،we desired to defend the high prestige of Abi Al-Fadhl Al –
Abbas (pbuh) against the injustice and the wrong- doings directed towards 
Abi Al-Fadhl Al –Abbas (pbuh) by those writers deceived by money ( dollar) 
whose points of view were highly restricted as they devalued the rank and 
prestige of Abi Al-Fadhl Al –Abbas، one of holy men of Islam .

This research fell into two sections : the first was on his (Abi Al-Fadhl Al 
–Abbas) biography and his family and the second included an anthology ( a 
group) of some texts about him giving detailed and scientific investigation 
and study . Numbers were also used to make it easy for readers to follow 
and that was followed by a conclusion
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المبحث الأول : 
ن�سبه و�سيرته العلمية .

سرية  من  النصوص  بعض  دراسة  هو  الرحلة  هذه  به  نبتدئ  يشء  أول 
سيدنا العباس  والتعرف اىل نسبه الرشيف الذي هو من أرشف األنساب 
يف عامل الوجود،قال أمري املؤمنني  :" واهلل ما َعبَد أيب وال جّدي عبداملطلب 
وال عبد مناف وال هاشم صناًم، وإّنام كانوا يعبدون اهلل، ويصّلون إل البيت 

عىل دين إبراهيم، متمّسكني به " )1( .
بن  هاشم  بن  املطلب  عبد  بن   طالب أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  أبوه: 
عبد مناف بن قيص بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النرض بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مرض بن معد بن 

عدنان)2(.
وصدق الشاعر بقوله )3(:

نسٌب كأّن عليه من شمس الضحى     نورًا ومن فلق الصباح عمــودا
مــــــــــــا فيـــــه إاّل سّيٌد مـــن سّيٍد      نال املكــــــارم والتقى والودا

ربيعة  بن  خالد  بن  حزام  بنت  فاطمة  البنني  أم  اجلليلة  السيدة  هي  أّمه: 
بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن 

معاوية بن بكر بن هوازن )4(.
القدر  اجلليلة  املرأة  بنت أسد ريض اهلل عنها  فاطمة  السيدة  جّدته ألبيه: 
كّفنها  ماتت  وملا  أّمي،  يسميها   )  ( اهلل  رسول  وكان  اخلامتة  النبّوة  لدى 

بثوبه واضطجع يف قربها وكرب عليها. وكربت عليها املالئكة )5( .
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جّدته ألّمه : السيدة أم ثاممة بنت سهيل بن عامر بن مالك بن جعفر بن 
األخالق  وكرم  والنبل  العقل  ورجاحة  بالفضل  معروفة  وكانت  كالب. 

والسجايا والطبائع.
أخواله: كانوا فرسان العرب يف اجلاهلية وقد وصفهم عقيل بن أيب طالب 
العامل بأنساب العرب كام نّص عىل ذلك الشيخ القمي يف سفينة البحار، ليس 

يف العرب أشجع من آبائهم وال أفرس.
وقد يراد  »بأفرس« أي يف الفروسية التي كانت من مفاخر العرب ومن 
سامت حضارة العرب آنذاك. وقد يراد هبا أفرس،أي يف الفراسة أي أن لديم 
  نور البصرية يف القلب وصفاء الروح. فال عجب أن يكون سيدنا العباس
هبذه املواصفات وقد وصفه اإلمام الصادق  )نافذ البصرية( فتأمل كيف 
أن العباس قد ورث من أخواله–واخلال أحد الضجيعني كام ورد يف احلديث 
هذه  لنيل  أّهلته  التي  الصفات  من  عددًا  الوراثة-  علم  اليوم  واثبته  النبوي 

الدرجات الرفيعة وهذا املقام السامي )6(.
ومن أجداده ألّمه: أبو براء عامر بن مالك جّد ثاممة والدة أم البنني، كان 

يلّقب بُمالِعب األسّنة لفروسيته وشجاعته، وقال فيه أوس بن حجر)7(:
ب أطراف األسّنة عامٌر            فراح له خطُّ الكتائب أجع     ُيالعهِ
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المبحث الثاني : 
اأين ذهبت الأحاديث التي رواها العبا�ص بن علي  ؟

العباس  نقلها  التي  النصوص  من  يشء  الينا  يصل  ال  أن  جّدًا  املؤمل  من 
عن  أحاديث  رواية    للعباس  أن  العسقالين:  فيذكر  الطاهرين  آبائه  عن 
الصحابة)8(   متييز  يف  اإلصابة  ففي    طالب  أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  أبيه 
ولداه  الصحابة  حتت الرقم 5692 قال:–وروى عنه-أي عن عيل –من 
احلسن واحلسني وابن مسعود وأبو موسى وابن عباس وأبو رافع وابن عمر 
وأبو سعيد وصهيب وزيد بن أرقم وجرير وأبو أمامة وأبو جحيفة والرباء 
التابعني املخرضمني.. عدد كثري من  بن عازب وأبو الطفيل وآخرون ومن 

أجّلهم أوالده حممد وعمر والعباس.
والنّص الذي نقلناه أعاله يكشف لنا ان العباس  كان يروي أحاديث 
 الذي مل يفارق تلك   باب مدينة العلم النبوي. فالعباس  اإلمام عيل 
األعتاب املقّدسة حلظة واحدة ومل يبتعد عن تلك األبواب املحرتمة خطوة، 
فليله وهناره مالزم خلدمتهم مالزمة الظّل لذي الظّل مع حرصهم عىل تثقيف 
األباعد وتعليم الغرباء فكيف ال يثّقفون األقارب وال يعّلمون األرحام، ومن 
املعلوم أّن العلم حيصل باملالزمة سامعًا وتعلياًم وقد قيل: ولد الفقيه نصف 
فقيه، واملّشاؤون من الفالسفة مشوا يف ركاب أرسطو كام أّن الرواقّيني منهم 

الزموا رواقه فامتاز الفريقان يف فّن الفلسفة وشهر اجلمعان باحلكمة )9( .
وتلميذ  احلقائق  كّلية  خّريج  وهو    األكرب  العّباس  يمتاز  ال  فكيف 
أساتذة احلّق وجهابذة املّلة وفطاحل علامء الرشيعة املقدسة، ومن ختّرج من 
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تلك املدراس الروحانية العرفانية وجعل يف الصّف املقّدم من صفوف تلك 
الكّلّيات الراقية  فباحلرّي أن يفوز بالنجاح وأن حيصل له االمتياز عىل من 
اإلسالم  علامء  ومعّلمي  قاطبة  اأُلمة  علامء  وأساتذة  العظامء  أساتذته  عدى 

عاّمة الفنون كام يقول الشيخ املظفر )10(.
وهنا نتساءل أين ذهبت مئات أو آالف األحاديث التي سمعها العباس 
، وبالتايل نقلها اىل كبار أصحاب األئمة  ونحتمل أنه كتبها يف رقاع أو 
د من قبل املؤسسات  جلد وبالتايل نبحث عن رّس اختفائها وتضييعها املتعمَّ

احلاكمة يف التاريخ.
مدينة  باب  أبيه  نقله عن  الذي    العباس  الفضل  أيب  تراث  إن ذهاب 

العلم النبوي خسارة كربى للبرشية ولإلسالم .
ولو رجعنا اىل مقدار رواية الكثري من الصحابة عن النبي اخلاتم لوجدناها 
من  سنوات   8 خالل  حديث  ألفي  من  أكثر  تروي  فعائشة  كبرية   أرقامًا 
معارشهتا للنبي . فقد قال احلافظ الذهبي يف السري: مسند عائشة ألفان 
النبيقد تزوجها بعد غزوة  ومائتان وعرشة أحاديث. وإذا ما علمنا أن 
بدر يف شوال سنة 2 هـ، الستطعنا أن نحسب عدد األحاديث التي روهتا يف 

السنة  أي بمعدل 276 حديثًا تقريبًا يف كل سنة  )11(.
مع  قضاها  سنني  أربع  من  أقل  خالل  حديثًا.   5374 هريرة  أبو  وروى 
روي  كام  للهجرة   7 سنة  وهو  خيرب  عام  أتى  هريرة  أبا  أن  إذن   . النبي 
أبو هريرة  ـ أسلم  السابعة  السنة  ـ أي  »تاريخ خليفة بن خياط«: »وفيها  يف 

وعمران بن حصني زمان خيرب« )12(.
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قال أبو داود يف الصالة، باب: السجود يف إذا السامء انشقت واقرأ، عقب 
ُجوُد  ، َوَهَذا السُّ تٍّ َعاَم َخْيَبَ حديث برقم )1407( : »َأْسَلَم َأُبو ُهَرْيَرَة َسَنَة سهِ
«. وقال ابن عبد الرب »أسلم أبو هريرة وعمران بن  ُر فهِْعلهِههِ هِ آخهِ ْن َرُسولهِ اهللَّ مهِ
حصني عام خيب« )13( ..وبالتايل فهو يسمع ويروي 1343 حديثًا يف السنة. 

إذا علمنا أن شهادة النبي  كانت يف بداية عام 11 للهجرة يف صفر.
الذي  بالغث والسمني  امليلء  تراثهم  بنقل  السياسة دورها  فهؤالء لعبت 
إذا ما وضعناه يف جمهر النقد العلمي لوجدنا عددًا كبريًا منه ُييسء اىل اهلل عز 
أيب هريرة  كتاب  فراجع  األنبياء  مكانة  واىل  اخلامتة  النبّوة  واىل عظمة  وجل 

للمرحوم أيب رية ففيه دراسة علمية لعدد من أحاديث الصحاح.
وآل  أمية  آل  ملوك  بعدهم  ومن  السقيفة  حكام  من  السياسة  أهل  لكن 
العباس، تعمدوا إخفاء هذا الرتاث الكبري الذي رواه العباس  عن أبيه 
أمري املؤمنني  وبذلك خرسنا هذا اإلرث العبايس الكبري. ولو وصلنا لرأينا 
كثريًا من الروايات املهمة التي نقلها العباس ، وربام أيضًا نسمع من سيدنا 
العباس  تعليقاته املهمة ورشحه العلمي املميز عىل هذه الروايات النبوية 
التي تنقل لنا صورًة من فقه وعلم العباس األكرب الذي حرمت األجيال منه 

بسبب سياسات الظلمة من بني العباس وأسالفهم.
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المبحث الثالث : 
) ( ن�سو�ص تاريخية من �سيرة العبا�ص

التي  التارخيية  النصوص  من  بكثري   عيل بن  العباس  سرية  حفلت 
أوردها أهل التاريخ يف مصادرهم، ولألسف كانت هنالك نصوص تيسء 
من  للحّط  وضعت  اخرى  ونصوص  العظيم  الشهيد  هذا   العباس ملقام 
إيراده يف  أرادنا  ما  اىل تفسري وحتليل وهذا  منزلته ونصوص أخرى بحاجة 

هذا املبحث :
أواًل : ال تصح نسبة هذا الكالم للعباس

ُدّون يف زمن حكام اجلور وبالتايل أضيفت  التاريخ  يظهر لكّل متتّبع أن 
السرية  كتب  من  حقائق  ورفعت  أساطري  ووضعت  األمــور  من  الكثري 
والتاريخ بام يتالءم مع وضع حكومة بني العباس  ونظرهتا خلصومها من آل 
عيل  . ويعترب ابن إسحاق أول مؤرخ عريب كتب سرية النبي حممد بن عبد 
اهلل  وأطلق تسمية »سرية رسول اهلل« عىل كتابه. وقىض ابن إسحاق معظم 
الروايات املختلفة من خمتلف املصادر الشفهية  حياته يف املدينة وبدأ بجمع 
التي كانت متوفرة آنذاك ومل يكن اهتاممه الرئييس منصّبًا عىل تدقيق صحة 
الروايات وإنام كان غرضه مجع كل ما يمكن مجعه من معلومات عن الرسول. 
ويف عام 115 هـ، املوافق 733 م، بدأ بالتنقل من املدينة إىل اإلسكندرية ثم 
إىل الكوفة واحلرية ليستقّر يف بغداد. حيث وّفر له اخلليفة العبايس أبو جعفر 
املنصور كّل الدعم املمكن ألن يكتب عن تاريخ الرسول حممد  أضف اىل 

ذلك أوامره بأن يكتب التاريخ وفق ما يريده آل العباس.
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ويرى بعض املسترشقني: أن مدى صحة احلقائق التارخيية يف كتابه قد يكون 
مشكوكًا فيها النقضاء ما يقارب 120 سنة بني شهادة الرسول حممد  وبداية 
مجعه للروايات الشفهية، وبام أن الكتاب -عىل ما يبدو لنا- أقدم ما كتب عن 
سرية العظيم حممد  فقد استند عليه كّتاب السرية الذين أتوا بعده مثل ابن 
هشام والطربي بالرغم من حتفظهم عىل بعض الروايات، علاًم أن ابن إسحاق 
نفسه ذكر يف مقدمة كتابه أن »اهلل وحده عليم أي الروايات صحيحة«  )14(.

عود عىل بدء  نقل يف عدد كبري من النصوص التارخيية قال العباس:» قد ضاق 
أن    فأمره احلسني  منهم.  ثأري  آخذ  أن  أريد  و  املنافقني  صدري من هؤالء 
يطلب املاء لألطفال. فذهب العباس ال القوم، ووعظهم، وحذرهم غضب 
البار فلم ينفع، فنادي بصوت عاٍل: يا عمر بن سعد! هذا احلسني ابن بنت 
رسول اهلل قد قتلتم أصحابه و أهل بيته، و هؤالء عياله و أوالده عطاشى، 
دعوين  يقول:  ذلك  مع  هو  و  قلوهبم،  الظمأ  أحرق  قد  املاء،  من  فاسقوهم 
أذهب ال الروم أو اهلند و أخيل لكم احلجاز و العراق. فأثر كالمه ف نفوس 
القوم حتى بكى بعضهم، و لكن الشمر صاح بأعىل صوته: يا ابن أيب تراب 
لو كان وجه األرض كله ماء و هو حتت أيدينا ملا سقياكم منه قطرة إال أن 

تدخلوا ف بيعة يزيد « )15( .
أن  يريد    احلسني  اإلمام  بأن  يقول  أن    للعباس  يمكن  وال  قلنا: 
 بالرتاجع  يذهب اىل بالد الروم أو اهلند أبدًا فكيف يفكر سيد الشهداء 
عن املعركة الكربى ضّد الباطل األموي  أو أنه يريد أن يذهب اىل بالد الروم 

الذين هم أشد املتآمرين عىل اإلسالم وأهله )16(.
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و يؤّيده ما جاء يف تاريخ البداية والنهاية: »عن عقبة بن سمعان قال: لقد 
صحبت احلسني من مكة إل حني قتهِل، واهلل ما من كلمة قاهَلا ف موطن إال وقد 
َسمعتها، وإنه َل يسأل أن يذهب إل يزيد فيضع يده إل يده، وال أن يذهب إل 
ثغر من الثغور، ولكن طلب منهم أحد أمرين، إما أن يرجع من حيث جاء، وإما 
أن َيَدعوه يذهب ف األرض العريضة حتى ينظر ما يصري أمر الناس إليه« )17(.

وال يمكن للحسني  أن يرجع ويرتك كربالء لعدة أمور:
يف    النبي  اليه  أشار  الذي  اإلهلي  التخطيط  ينفذ   احلسني إن  أواًلـ 
  معركة كربى ضّدالتيار املادي اإلحلادي يف كربالء  وهلذا رسم النبي اخلاتم
قبل 50 سنة من معركة كربالء،خارطة املعركة جغرافّيًا بأن حّدد مكاهنا وزمانّيًا 
  بأن أشار اىل تارخيها بل وأشار اىل الصحابة برضورة مشاركة اإلمام احلسني
  يف معركته الكربى ضّدالباطل األموي. وبالتايل ال يمكن لإلمام احلسني

الرجوع  وهو يرتك واجبه الرشعي يف قتال الكفار من آل أمية )18(.
وختطيط  صحيحة  رؤيــة  وفــق  خــرج  إنــام    احلسني  ــام  اإلم إن  ثانيًاـ 
اخلسائر  أشد  أمية  آل  يذيق  أن  الكربى،وأراد  ملعركته  ولوجستي  عسكري 
وفق  النارص  بقّلة  الباطل  وهزم  احلق  نرصة  يف  الــدروس  أروع  ويعطيهم 
املعايري العسكرية لكّنه انترص يف النهاية مادّيًا ومعنوّيًا وإن ُقتِل لكّنه كّبد آل 

أمية وأشياعهم آالف القتىل واجلرحى )19( .
ثالثًاـ اإلمام احلسني  هو فقيه األمة وسيدها وبالتايل هو يعرف األمر 
الواجب يف قتال هؤالء وهلذا ندب أصحابه لقتال آل أمية وأشار يف خطاباته 
املتكررة اىل أهداف ثورته والثامر املرجوة منها )20(. موسوعة كلامت اإلمام 
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احلسني، معهد باقر العلوم، مركز اإلعالم الدويل قم، ايران، ص 210.
رابعًاـ واإلمام احلسني يعرف أنه ال جمال للرجوع بعد أن أعلن رفضه 
لن  فإهنم  وبالتايل  أمية  آل  ضّد  الكربى  الثوة  اعلن  ان  وبعد  أمية  آل  حلكم 
أن  سمعان  ابن  فدعوى  مكان  أي  اىل  ذهب  أو  رجع  إذا  حتى  أبدًا  يرتكوه 
احلسني أراد الرجوع  ال يمكن حتققها وفق الظروف املوضوعية ملعركة 
 كربالء، إال أن يقال إهنم أرادوا أن يشريوا اىل عدم حتيّل اإلمام احلسني
باحلكمة يف ترصفاته وإن منهجه –حشاه- ارجتايل انفعايل يتغري يف كل حلظة 
وهذا ما أرادت النصوص هذه وغريها الرتويج له وهو خالف فهمنا للدور 

.  احلكيم الذي يتبناه أهل البيت
ثانيًا : ملاذا ُخّصص اليوم السابع من املحرم للعباس  ؟

إذا ما رجعنا للنصوص التارخيية يف هذا الباب نقرأ يف مفّكرة اليوم السابع 
من حمرم يف قاموس معركة كربالء عدة حوادث مهمة جرت يف ذلك اليوم 

من سنة 61هـ :
أواًل ـ اإلمام احلسني  يتفر عينًا ليسقي عياله:

ففي مقتل اخلوارزمي نقرأ: »وَرَجعت تلك اخليل حّتى َنزلت عىل الفرات، 
وحالوا بني احلسني وأصحابه وبني املاء، فأرّض العطش باحلسني وبَمن معه، 
األرض  عىل  فخطا  النساء،  خيمة  وراء  إل  وجاء  فأسًا،    احلسني  فأخذ 
بلة، ثّم احتفر هنالك فنبعت له هناك عني من املاء  تسع عرشة خطوة نحو القهِ
العذب، فرشَب احلسني ورشب الّناس بأجعهم، ومألوا أسقيتهم، ثّم غارت 
العني فلم ُيَر هلا أثر. وبلغ ذلك إل عبيد اهلل فكتب إل عمر بن سعد: بلغني أنَّ 
احلسني يفر اآلبار ويصيب املاء فيرشب هو وأصحابه، فانظر إذا ورد عليك 
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كتايب هذا فامنعهم من حفر اآلبار ما استطعت، وضّيق عليهم وال تدعهم أن 
يذوقوا من املاء قطرة، وافعل هبم كام فعلوا بالزكيِّ عثامن! والسالم« . )21(

ثانيًا ـ العباس  يسقي املاء للجيش والعائلة يوم السابع من املحرم:)وملّا 
اشتّد عىل احلسني وأصحابه العطش دعا العّباس بن عيّل بن أيب طالب أخاه، 
فبعثه ف ثالثني فارسًا وعرشين راجاًل، وبعث معهم بعرشين قهِربة، فجاءوا 
حّتى دنوا من املاء لياًل، واستقدَم أمامهم باللواء نافع بن هالل الميل، فقال 
جئنا  بك؟!قال:  جاء  ما  يْء،  َفجهِ الرجل؟  َمن  الزبيدي:  احلّجاج  بن  عمرو 

نرشب من هذا املاء الذي حألمتونا عنه.
قال: فارشب هنيئًا. قال: ال واهلل، ال أرشب منه قطرة وحسني عطشان وَمن 
عنا  ترى من أصحابه، فطلعوا عليه، فقال: ال سبيل إل سقي هؤالء، إّنام وضهِ
امألوا  نافع–أصحابه قال لرجاله:  دنا منه–أي  فلاّم  املاء.  لنمنعه  املكان  هبذا 
قهَِرَبكم. فشدَّ الرّجالة فمألوا قهَِرهَبم، وثار إليهم عمرو بن احلجاج وأصحابه، 
إل  انرصفوا  ثّم  فكّفوهم،  هالل  بن  ونافع  عيّل  بن  العّباس  عليهم  فحمل 
احلّجاج  بن  عمرو  عليهم  فعطف  دونم،  ووقفوا  إمضوا  فقالوا:  رحاهلم 
ن، من أصحاب عمرو  وأصحابه، واّطردوا قلياًل، ثّم إّن رجاًل من ُصَداء ُطعهِ
بن احلّجاج، طعنه نافع بن هالل، فظّن أّنا ليست بشء، ثّم إّنا انتقضت بعد 

ذلك فامت منها، وجاء أصحاب احلسني بالقهَِرب فأدخلوها عليه )22( .
ويف رواية ابن أعثم الكويف: »... فاقتتلوا عىل املاء قتااًل عظياًم، فكان قوم 
يقتتلون وقوم يمألون القهِرب حّتى َمألوها، فُقتل من أصحاب عمرو جاعة 
القوم إل معسكرهم ورشب  ُثمَّ رجع  ُيقتل من أصحاب احلسني أحد،  ول 
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احلسني من القهِرب وَمن كان معه« )23( .
أّما الدينوري فهو يصف واقعة الرشيعة يوم السابع وصفًا خمترصًا ودقيقًا 
حيث يقول: »فمىض العّباس نحو املاء، وأمامهم نافع بن هالل، حّتى دنوا 
من الرشيعة، فمنعهم عمرو بن احلّجاج، فجالدهم العّباس عىل الرشيعة بَمن 
معه حّتى أزالوهم عنها، واقتحم رّجالة احلسني املاء فمألوا قهَِرهبم، ووقف 
العّباس ف أصحابه يذّبون عنهم حّتى أوصلوا املاء إل عسكر احلسني« )24(. 
  العباس  اليوم السابع خمّصصًا لذكرى  ومن هنا تتضح اإلجابة إنام كان 
 وعياله وظهرت فيه  ألنه اليوم الذي استقى فيه العباس جليش احلسني 

بطوالت أيب الفضل وسقايته العظمى.
ثالثًا : مقتل العباس  بالرماح :

التي  التارخيية   النصوص  من  عددًا  التارخيية  واملراجع  املصادر  ذكرت 
صورت آخر حلظات قتال سيدنا قمر بني هاشم ألعداء اهلل يف يوم كربالء 
الدموي املؤمل. وان العباس  كان يقاتل فقطعوا يديه ورضبوا رأسه بعمد 

احلديد فسقط عىل األرض.
ومما وقفنا عنده من النصوص التي أشارت اىل مقتل العباس  بالرماح 
التي صّوهبا األعداء نحوه فقتلوه هبا. وذكر الزركيل: )ف املصابيح–خ–(أليب 
العباس احلسني، أسامء من قتل مع احلسني ف املعركة، ثم يقول: »ومن أهل 
بيته« أي الذين قتلوا معه–ثم العباس بن عيل بن أيب طالب: كان يقاتل قتااًل 
شديدًا فاعتوره )25( الرّجالة برماحهم، فقتلوه، فبقي احلسني وحده ليس معه 

أحد( )26( .
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النص  وهذا  املروّي  املشهور  بني  تنايف  وال   : القول  يمكن  أعاله  النّص  وملناقشة 
قطعته  التي  الرشيفة،وبالسيوف  عينه  أصابت  التي  بالسهام  قتل    العباس  ألن 
  إربًا،وبالرماح التي ارتكزت يف صدره الرشيف. وهلذا اشتهر قول اإلمام السجاد
انه عندما وصف عمه قال: ما حركت منه جانبًا حتى تساقط اآلخر  مما يدل عىل 

تقطيعه  واستهدافه بكافة الوسائل احلربية آنذاك.
.  يفر بئرًا لعطاشى احلسني رابعًا : العباس

املالحظ يف سرية سيدنا العباس  انه رجل املواقف الصعبة وبطل اللحظات 
احلرجة وكان لإلمام احلسني  ولدين اهلل تعاىل نعم العون واملنارص احلقيقي. 
فالعباس كان كتيبة عسكرية لوحده،بل هو يفعل الكثري من األمور التي ترّس سيد 
الشهداء  وتدخل الفرح اىل روح اإلمام املعصوم احلسني صلوات اهلل عليه 
..ففي يوم عاشوراء كانت واحدة من مهام العباس  اإلضافية ان حيتفر بئرًا هو 
وإخوته كي يلبي حاجات اجليش احلسيني والعائلة والركب من املاء وهي مهمة 

جليلة الشأن إنسانية الطبع نبيلة الغاية والعباس  هنر النبل ومنبعه ..
ويذكر القندوزي :» و التقى العسكران، و امتاز الرجالة من الفرسان، و اشتد 
الالد بني العسكرين ال أن عال النهار، فاشتد العطش باحلسني و أصحابه، فدعا 
بأخيه العباس، و قال له: اجع أهل بيتك، و احفر بئرًا. ففعلوا ذلك، فطموها، ثم 

حفروا أخرى، فطموها، فتزايد العطش عليهم« )27( .
ويف الينابيع :» و ملا اشتّد العطش، قال اإلمام ألخيه العباس: »اجع أهل بيتك 
و احفروا بئراً ففعلوا ذلك، فوجدوا فيها صخرة، ثم حفروا أخرى فوجدوها 

كذلك« )28( .
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العارش من حمرم  يوم  اىل بعض معاناة اآلل يف  ان مثل هذه األحداث تشري 
الدموي املفجع يف العطش ونقصان املياه واحتياج اجليش اليها مع العائلة الرشيفة 
.وإنام طّمها العباس  إما ألهنا مل خترج ماًء،أو ألهنا كانت ماحلة جدًا. وكأنام 
شاء اهلل تعاىل ان خيترب آل حممد ^ بقضية املاء ورضورة اإلتيان به من املرشعة 

وخروج العباس  للسقاية هوايته املفضلة .
ويف بعض النصوص األخرى أن اهلل تعاىل كرم احلسني  بكرامة بعد هذه 
احلادثة بسبب عدم وجود املاء بأن أجرى املاء من يديه الرشيفتني: قال البهبهاين 
)قدس رسه( يف الدمعة الساكبة)29( : »أقول: قد مىض ف معجزاته  أنه ملا اشتّد 
العطش باحلسني  و أصحابه نادى فيهم: من كان ظمآنًا فليجىء. فأتاه رجل 
من رجال أصحابه و جعل  إهبامه ف راحة أحدهم، فلم يزل يرشب الرجل 
بعد الرجل حتى ارتووا، فقال بعضهم لبعض: و اهلل لقد رشبنا رشابًا ما رشبه أحد 

من العاملني«. .
ولنا أن نسأل إذن ملاذا كلف اإلمام احلسنيأخاه العباس بحفر البئر يف وقت 
ظهرية حارة كل ساعاهتا الدم والقتال والبكاء والفجيعة. و مِلَ مَلْ تصدر منه املعجزة 
الكريم  القران  يقل  أمْل  الطبيعية  باألسباب  األخذ  باب  من  :وهذا  قلنا   مبارشة 
﴿ُثمَّ َأْتَبَع َسَبًبا﴾ الكهف -92 وأشار اىل رضورة السعي لكسب الرزق والسعي 

للدفاع عن النفس واملال والعرض .
خامسًا :كيف هوى العباس  من عىل فرسه ؟

يف أيام ترشفنا بخدمة اإلمام احلسني  ومنربه الرشيف يف شهَرّي حمرم 
املجلس  انقضاء  بعد  عاداتنا  من  كان  سنة   كل  من  رمضان  وشهر  وصفر 



228

الدور الفكرّي املغيَّب لأبي الف�سل العبا�ص ÷

الدينية  وأسئلتهم  استفساراهتم  عن  اإلجابة  يف  اإلخوة  بخدمة  نكون  أن 
تكون  أن  الدين البد  بأن رجل  نؤمن  والرتبوية ألننا  والعقائدية  والتارخيية 
العلوم األخرى وال  الكثري من مفردات  تستوعب  ثقافته موسوعية بحيث 
تقترص عىل العلوم الدينية فحسب ..وكان جملسنا يضّم املثقفني وأصحاب 
يف  أسئلة  تراودهم  الذين  البسطاء  من  الناس  عوام  أيضًا  ويضم  الكفاءات 
ظاهرها تبدو بسيطة وربام يعتربها البعض » ترفًا « فكريًا لكن بالنسبة للسائل 
تعترب معضلة  يف إحدى املّرات طرح أحد البسطاء سؤاًل عجيبًا قال : أنت 
كيف  إذن  بأسه  وشّدة  وضخامته    العباس  وشجاعة  قوة  عن  تتحدث 

أسقطوا العباس  من فرسه وهو بتلك القّوة ؟
فقلنا له : إنه اختلفت الروايات يف كيفية وقوع العباس عن فرسه عىل عدة 

آراء منها :
يف  سهم  جاءه  أنه  فرسه  عن  انقالبه  سبب  أن  األنــوار  بحار  يف  جاء  ما 
صدره:» قال الراوي : ثم جاءه سهم آخر فأصاب صدره، فانقلب عن فرسه 
وصاح إل أخيه احلسني : أدركني، فلاّم أتاه رآه صيعًا فبكى  ونادى: اآلن 
انكرس ظهري وقّلت حيلتي« )30(، ويف بعض النصوص األخرى السبب كان 

أن أحد األعداء رضبه بعمود عىل رأسه فخّر مغشّيًا عليه .يقول أبو خمنف :
»فحمل عليه رجل متيمي من أبناء ابان بن دارم، فرضبه بعمود عىل رأسه، 
فخّر صيعًا إل االرض، ونادى بأعىل صوته : أدركني يا أخي، فانقّض عليه 
أبو عبد اهلل كالصقر فرآه مقطوع اليمني واليسار مرضوخ البني، مشكوك 

العني بسهٍم مرتّثًا بالراحة« )31( .
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سادسًا : هل اقتطع القوم العباس عن أخيه احلسني يوم عاشوراء ؟
من املشهور تارخييًا لدى أغلب اخلطباء الكرام أن العباس  نزل لوحده 
يف آخر محلة غرضها سقي عياالت اإلمام احلسني  وجلب املاء هلم ..لكن 
الشيخ املفيد  يف كتاب اإلرشاد ينقل لنا رواية أخرى بتصوير آخر وبلوحة 
مميزة تبنّي مدى تأثري شجاعة العباس  يف معسكر األعداء. وأيضًا ُتنبُئ أن 
اإلمام احلسني مل يرتك العباس  ينزل لوحده بل نزل معه يقاتل و إليكم 

النص التارخيي :
قال الشيخ املفيد: » ومحلت الامعة عىل احلسني  فغلبوه عىل عسكره 
أخوه  العباس  يديه  وبني  الفرات  يريد  املسناة  فركب  العطش،  به  واشتّد 
فاعرتضه خيل ابن سعد لعنه اهلل وفيهم رجل من بني دارم فقال هلم ويلكم 
حولوا بينه وبني الفرات وال متّكنوه من املاء... وقد اشتّد به العطش وأحاط 
القوم بالعباس فاقتطعوه عنه فجعل يقاتلهم وحده حتى قتل رمحة اهلل عليه، 
وكان املتول لقتله زيد بن ورقاء احلنفي وحكيم بن الطفيل السنبيس بعد أن 

أثخن بالراح فلم يستطع حراكًا « )32( ..
و تتبنّي من هذا النص عدة أمور :

  ركب يريد السقاية لألطفال ومعه العباس  منهاـ  أن اإلمام احلسني
  ساقي العطاشى يوم عاشوراء وهذا واضح الداللة عىل أن نزول العباس
يف محلته األخرية مل يكن لوحده بل نزل معه اإلمام سيد الشهداء ومقصده 

املرشعة وسقي املاء .
أن  عىل  يدلل  عنه«  فاقتطعوه  بالعباس  القوم  »فأحاط  قوله  أن  ـ  ومنها 
اإلمام  وسيده  العباس  بقي  ما  اذا  أنه  رأت  األموية  العسكرية  الكتائب 
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أطراف  عىل  مدروسة  حمكمة  وبصوالت  واحد  صف  يف  يقاتالن  احلسني‘ 
اجليش األموي وقلبه فإن اخلسائر ستزداد وربام ينهار اجليش نتيجة للرعب 
الذي حُتدُثُه بطوالت فرسان آل عبد املطلب يف كربالء .وبالتايل قرروا أن 
 يقتطعوا العباس عن أخيه بأن تأيت كتائب عسكرية تشاغل اإلمام احلسني
وتقاتله من جانب وتأيت كتائب أخرى لتحيط بالعباس  وتدخل معه يف 

نزال شديد لكي حيتوشوه من كّل جانب ويقتلوه .
املاء وهذا  اىل    اإلمام احلسني  كانوا خائفني من وصول  أهنم  ـ  ومنها 
رفع  وهلذا  قياداهتم  تفكري  يعرتي  هاجس  جمرد  وليس  واقعيًا  خوفًا  يشّكل 
الشعار العسكري »ويلكم حولوا بينه وبني الفرات«  فاالرتواء من املاء يعني 

إضافة قوة كربى للحسني و أنصاره الذين أتعبهم العطش.
سابعًا : هل أن دم العباس  ُرفهِع ال اهلل تعال يوم عاشوراء؟

كنت أفّكر دائاًم ملاذا مل تصلنا روايات كثرية يف فضائل العباس  وملاذا 
حرمنا من التزّود من سريته والتعّرف عىل فضائله الرشيفة ومقاماته وعناوين 
تدوين  منعوا  الذين  باهتام  أفكاري  املباركة. وأهني سلسلة  صفحات حياته 
احلديث بوأد التاريخ املميز لكثري من عظامء اإلسالم. لكن منذ أن رّشفني اهلل 
تعاىل وبدأت بالكتابة عن سيدي العباس  أدركت أن القليل الذي وصلنا 

عنه كثري وكثري ولكّنه بحاجة اىل من يدركه بدراية ال برواية فقط.
أمل يقل املعصوم اإلمام عيل  : » اعقل العلم عقل دراية ال عقل رواية 
ال  بالدرايات  »عليكم   :   )33( . وعنه  قليل«  كثر ورعاته  العلم  رواة  فإن 

بالروايات، مّهة السفهاء الرواية، و مّهة العلامء الدراية« )34( .
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معنى  عمق  يف  ويتدبر  وحقائقه  كنوزه  يستخرج  من  اىل  حيتاج  فالعلم 
الكتب بحثًا عن معارف  أقّلب صفحات  أنا  الينا. وبينا  الواصلة  الروايات 
كتاب يف  أجد  يب  وإذا  هذا.  كتايب  يف  بوضعها  ألترّشف    العباس   سيدنا 
) احلّق املبني( ص 321 – 322.. رواية تارخيية ومذيلة بكالم لطيف عميق 
أو  لتعلموا  بالنّص  اليكم  أنقلها  الوحيد اخلراساين  الشيخ  العظمى  اهلل  آلية 

: لتعرفوا عظمة العباس
وقال ابن األثري )35( : » قال ابن عباس: رأيت النبي الليلة التي قتل فيها 
احلسني وبيده قارورة جيمع فيها دمًا فقلت يا رسول اهلل ما هذا ! فقال هذه 
دماء احلسني وأصحابه أرفعها ال اهلل تعال« . أرجو أن تنتبهوا فإن أحاديث 
النبي واألئمة  فيها دقائق، فقد وردت عبارة )كنت ألتقطه( يف الرواية عن 
ابن عباس: رأيت رسول اهلل يف املنام نصف النهار أشعث أغرب معه قارورة 
فيها دم فقلت بأيب وأمي يا رسول اهلل ما هذا ! قال :هذا دم احلسني وأصحابه 
مل أزل ألتقطه منذ اليوم. قال عامر فأحصينا ذلك اليوم فوجدنا قد قتل فيه 
عبارة )كنت ألتقطه( يف رواياهتم التي صححوها فيها تعبرٌي عجيب ألن مادة 
التقط تستعمل يف اللغة اللتقاط الضائع ومجع املتفّرق املنثور من سلكه. فامذا 
؟. وكيف  دم احلسني  يعني دم احلسني وأصحابه؟ وملاذا جيمع النبي 
يمكن مجعه؟ وملاذا عرّب عن مجعه بااللتقاط؟  وملاذا قام بااللتقاط؟ ؛واىل أين 

يريد أن يأخذ دمهم الطاهر املسفوك؟
اجلواب عن السؤال األخري بكلمة عجيبة،نقلها هذا العامل السّني الكبري 
 : قال  معناها  فقهوا  أظنهم  لكن ال  ايضًا  ونقلها غريه  األثري،  ابن  واملؤّرخ 



232

الدور الفكرّي املغيَّب لأبي الف�سل العبا�ص ÷

»قال النبي أرفعها ال اهلل تعال « يعني أن هذه الدماء ال تذهب اىل اجلنة وال 
اىل اللوح وال اىل القلم فمكاهنا أرفع من ذلك، دم احلسني ومعه دم العباس 
قمر بني هاشم ودم عيل األكرب ودم القاسم بن احلسن وبقيه األنصار البد أن 
يسّلمها النبي بيده حيث تصل اىل خالقها عز وجل الذي هو مبدأ الوجود 
واخللق فام معنى ذلك وما هو فقهه؟ خالصة معناه: أن النبي  يقول لنا 
وأثمرت  أزهرت  قد  اليكم  ببعثتي  غرستها  التي  الشجرة  ان  البرش،  أيا   :
أنا أمجع زهورها وثامرها ألسّلمها اىل اهلل تعاىل هذه هي عاشوراء فال  وها 
تصغروا قدر هذه الواقعة الكربى اتقوا اهلل تعاىل وحمارمه وشعائره واحذروا 

العقاب إن صغرتم شأهنا.
معنى آخر للحديث أن دم العباس  يف مقعد صدق عند مليك مقتدر 
جاء يف الرواية التي نقلناها حول عظمة شأن هذه الدماء التي أريقت يف سبيل 
التوحيد والدفاع عن العدل االجتامعي وحقوق بني البرش ضّد آل أمية حمرفة 
السنن وأهل البدع:) وف رواية أرفعه ال السامء  وف رواية ال العرش..( وف 
يا رواة احلديث فهل فهمتم ماذا يعني  أئمة..  يا  كلها دم احلسني وأصحابه 
’ بذلك يعني اإلنسانية بستاين بعثت ف أهل االرض وغرست بستانًا  النبي 
وعندما تطلع منه الورود البد أن أقطفها وآخذها ال اهلل تعال ألن حمّلها ف 

مقعد صدق عند مليك مقتدر  )36( ..
قلنا: ومن هنا ندرك سبب كل هذه االهتامم الربويب هبذه الدماء الزاكية. 
.وكيف ان النبي ’ سفري اهلل يف أرضه أخذ منها عينات اىل امللكوت كي تبقى 

شاهدًا عىل عظمة منزلة الشهداء يف سبيل احلق والتوحيد.
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ثامنًا : هل قطعوا رجيل العباس  ؟
من املشهور تارخيّيًا أن يدي العباس قطعتا يوم الطف  وهنالك مقام لكّفيه 
ُيزار يف كربالء  لكن هنالك استفسار من بعض اإلخوة هل صحيح ما ذكر 

من أن رجيل العباس  قطعتا يوم الطف أيضًا ؟
اجلواب : هنالك رأي يتبّناه صاحب كتاب رشح األخبار: » فيقتل منهم، 
القربة، ويملها،  فيمأل  الفرات  فيأت  املاء  ينفرجوا عن  فيهم حتى  ويرضب 
ويأت هبا احلسني  وأصحابه، فيسقيهم حتى تكاثروا عليه، وأوهنته الراح 
من النبل، فقتلوه كذلك بني الفرات والرسادق، وهو يمل املاء، وثم قبه رمحه 

اهلل . وقطعوا يديه ورجليه حنقًا عليه، وملا أبىل فيهم وقتل منهم« )37(
  : والنّص واضح جيل يف أن األعداء قاموا بقطع رجيل العباس  قلنا 
ونال سيفه رقاب  اخلسائر  أعظم  فيهم  أوقع   ألنه  به  حقدًا عليه ومّثلوا 

أشّدائهم وشجعاهنم فأحال هنار كربالء اىل ليل عصيب طويل عليهم .
تاسعًا : ملاذا قطعوا رأس العباس  ورؤوس الشهداء؟

االسالمية  الرشيعة  يف  حمرم  امليت  االنسان  رأس  قطع  أن  املعلوم  من 
رؤوس  قطعت  ملاذا  إذن   . أحكامها  حسب  إجراميًا  عماًل  ويعترب  املقدسة 
الشهداء يف كربالء؟ سؤال قد ال جييب عنه التاريخ بكثري من الكالم  سوى 
انتقام وأّي انتقام  لكن يظهر للمتتّبع ان هناك أسبابًا عدة كانت وراء قطع 

:  الرؤوس الرشيفة يف كربالء ومنها رأس العباس
اواًلـ قطعوها دعايًة حلرهبم اإلجرامية : فبعد القضاء عىل الثائرين يف كربالء 
قطعت رؤوس عدد كبري من الشهداء ومحلت اىل الكوفة اىل عبيد اهلل بن زياد 
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ثم تّم إرساهلا اىل الشام اىل يزيد بن معاوية . وكان نقلها يتّم بصورة استعراضية 
والسبب يف ذلك لتتاح مشاهدهتا ألكرب عدد ممكن من الناس يف الطرق واملدن 
َلُة الرؤوس .وهذه رسالة إجرامية للناس بأن من يفّكر باخلروج  التي يمّر هبا مَحَ

.  عىل يزيد الكافر ستكون هنايته احلتمية كاإلمام احلسني
ثانيًا ـ أنه إجراء انتقامّي من أهل بيت النبّوة .أمل يرفعوا يف كربالء شعار : 
»ال تبقوا ألهل هذا البيت من باقية ال نافخ نار –اي امرأة – وال طالب ثار – 

اي طفل – « وطّبقوه بنسبة عالية يف كربالء يومها .
ثالثًا ـ أنه إجراء انتقامي له غاية سياسية أيضًا : فإن رجال النظام األموي 
وعىل رأسهم يزيد بن معاوية كانوا يرون أن ثورة اإلمام احلسني  يمكن 
أن تغري وتقيض عىل النظام األموي كله. وكانوا يعرفون أن ما نسميه اآلن 
احلالة الثورية حالة منترشة يف جمتمع العراق بصورة خطرية ان كانت بحاجة 
اىل حتريض لتتحرك وتعرب عن نفسها يف حركات ومواقف  ولذا فإن لثورة 
احلسني  ولقائدها مركزًا معنويًا كبريًا جّدًا يف املجتمع اإلسالمي يف تشكل 
منها  ينشأ  تفاعالت  اىل  يؤدي  أن  يمكن  رّبام  خطرًا  األموي  للنظام  بالنسبة 
تصعيد الروح الثورية وإعطاء مجاعات الثوريني يف املجتمع اإلسالمي أماًل 
رجال  أراد  هلذا  كبري.  معنوي  رصيد  ذات  قيادة  بوجود  االنتصار  يف  كبريًا 
النظام األموي البائس أن يقضوا عىل كل أمل عند اجلامهري بنجاح أي حماولة 

ثورية وذلك بجعل أبطال هذه املحاولة عربة لآلخرين .
رابعًا–أهنا حماولة تبديد اهلالة القدسية التي حتيط باحلسني  وأهل بيته 
إجراءات  أن  ثورة كربالء  يشاركوا يف  أن  ُيَتْح هلم  مل  الذين  الثائرين  وإفهام 
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وأي  قداسة  أية  حترتم  وال  حد  أي  عند  تتوقف  ال  نفسها  محاية  يف  السلطة 
مقدس وأي عرف ديني واجتامعي .

 – ومحلها من بلد  العباس  رأس  خامسًا- ويأيت قطع الرؤوس–منها 
اىل بلد والتطواف هبا وخاصة يف الكوفة جزًء من خطة عامة لتبديد إمكانات 
الثورة وحتطيم املناعة النفسية لدى املعارضة وإفهامها بأن الثورة قد انتهت 
بالقضاء عليها ولقطع الطريق عىل الشائعات باألدلة املادية امللموسة وها هي 

. رؤوس الثائرين يف مقّدمتها رأس احلسني
سادسًا- والسبب اآلخر لقطع الرؤوس للشهداء البارزين هو حتطيم وقتل 

قاعدة الشهداء لدى قبائلهم وعدم التفكري بالثأر من عنارص احلكومة الظاملة.
ولنعم ما قال الشيخ حممد مهدي شمس الدين رمحه اهلل ) .. إن الذي يشل 
زعامئها  ترى  أن  هو  اجلامهري  لدى  النفسية  اهلزيمة  ويسبب  الثورية  القدرة 
أطراف  عىل  رؤوسهم  هو  قتلهم  عىل  املادي  الدليل  وإن  قتلوا  قد  وقادهتا 

الرماح ومن هنا نفهم ملاذا طيَف برأس احلسني  يف أزقة الكوفة ..( )38(
عارشًا : هل كانت للعباس  خيمة ف كربالء ؟

وكربالء حرب كربى يف  قدياًم وحديثًا،  تنظيمية  وأمور  احلرب،هلا سياسات 
التاريخ وواقعة حفرت هلا يف سجل املجد و اخللود موضعًا، وواقعة اقتبس منها 
العامل وال زال أسمى الدروس يف النبل والثبات عىل املبدأ والتضحية من أجل احلق .
ومن األمور التنظيمية املهمة يف معركة كربالء، أن لقائد اجلند خيمة تشري 
إىل بعض عطاءاته واىل نظرة سيد الشهداء إليه كقائد ميداين وعسكري كبري 
يدير مواجهات تلك احلرب،فقد كانت للعباس  وحده من دون أي احد 
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من اآلل واألصحاب خيمة تدل عىل رفعته ومنزلته لدى سيد شباب أهل 
اجلنان .

وبني  إخوت  إل  ألمضني   ..  « قالت    زينب  عن  ورد  ما  األدلة  ومن 
ربه  يناجي  وحده  جالسًا    احلسني  رأت  بذلك–ألنا  وأعاتب  عمومتي 
ويتلو القرآن ..–فأتيت إل خيمة العباس فسمعت منها مههة ودمدمة فوقفت 
إخوت  وأوالد  وإخــوت  عمومتي  بني  فوجدت  فيها  فنظرت  ظهرها  عىل 
جمتمعني كاحللقة وبينهم العباس بن أمري املؤمنني  وهو جاٍث عىل ركبتيه 

كاألسد عىل فريسته .. اخلب « )39(
حادي عرش : وقطعوا يديه ورجليه .

ومن النصوص املهمة جدًا التي تنقل عن العباس والتي تشري إىل مقدار 
حقد األعداء من اجليش األموي عليه واىل ما صنعوا بجسده الرشيف هذا 
النص » وقطعوا يديه ورجليه حنقًا عليه ..« )40( وهذا النّص التارخيي يثبت 
آذاه  وانام  فقط  الكفني  قطيع  وليس  والقدمني  الّكفني  قطيع  العباس هو  أن 
أنزل رضباته  العباس قد  أن  يدل  وهذا  بأن قطعوا حتى قدميه   أعداؤه 
قتل  ملا  أنه  حتى  اخلسائر  أفظع  وكّبدهم  أمية  آل  جيوش  يف  الصقيل  بسيفه 
يف  أننا  والغريب  الطف.  بأرض  اجلريح  البطل  عىل  فسالم  رجليه،  قطعوا 
بعض املؤسسات اإلعالمية قدمنا برناجمًا تلفزيونيًا اشتهر جدًا حول كربالء 
فأتصل يب رجل من الفضالء وأنا اعتز به  وهو يعمل يف قناة فضائية دينية 
قطيع  تسميه  وأنت  رجليه  قطعوا    العباس  بأن  جئت  أين  من  يل  وقال 
قاعدة  هنالك   : له  ؟فقلت  قلته  ما  أجد  ومل  بحثت  فإنني  والقدمني  الّكفني 
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تقول )ان عدم الوجدان ال يدل عىل عدم الوجود(  فعدم حصولك عىل نّص 
كّل  كّلها يف  التارخيية  واملراجع  املؤّلفات  و  الكتب  أنك مطلع عىل  يعني  ال 
املكتبات املخطوط منها واملطبوع  ومن ثم خذ إليك هذا املصدر الذي أشار 
إىل عظم جناية القوم عىل العباس  فهذا بني يديك كتاب )رشح األخبار 

للقايض املغريب()41( .
ثاين عرش : أهل الشام واستهدافهم للعباس  يوم عاشوراء

حاول بعض مؤّرخي البالطات األموية والعباسية أن حيّمل أهل الكوفة 
 وأصحابه  وباألخّص الشيعة املسؤولية الكاملة عن قتل اإلمام احلسني 
يوم عاشوراء بحيث نقلوا نّصًا جاء فيه: »وسار القوم جيعًا من الكوفة حتى 
وال  حجازي  وال  شامي  فيهم  ال  فــارس،  ألف  أربعني  ف  احلسني  أحاطوا 

مرصي، بل جيع القوم من أهل الكوفة« )42( .
وهذا النّص ال يمكن قبوله لعّدة أسباب منها :

جيش  أن  العبارة  برصيح  أعلن    الصادق  املعصوم  اإلمام  إن  أواًل- 
الشام شارك يف معركة كربالء وحارص اإلمام احلسني  وقتله كام يف هذا 
احلديث » تاسوعاء يوٌم حوص فيه احلسني  وأصحابه )ريض اهلل عنهم( 
مرجانة  ابن  وفرح  عليه،  وأناخوا  الشام  أهل  خيل  عليه  واجتمع  بكربالء، 
بتوافر اخليل وكثرهتا، واستضعفوا فيه احلسني صلوات اهلل  وعمر بن سعد 
عليه وأصحاَبه وأيقنوا أّنه ال يأت احلسني عليه الّسالم ناص، واليمّده أهل 

العراق، بأيب املستضعف الغريب..« )43( .
كانت  األموية  فاحلكومة  الكوفة،  يف  مرابطًا  كان  الشام  جيش  إن  ثانيًا- 
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عندها قطعات من جيش الشام ترابط يف الكوفة وحوهلا . قال ابن أعثم يف 
الفتوح، بعد أن أورد خطبة ابن زياد التي وعد فيها بزيادة العطاء للمقاتلني : 
» ثم نزل املنرب، ووضع ألهل الشام العطاء فأعطاهم، ونادى فيهم باخلروج 
إىل عمر بن سعد ليكونوا عونًا له عىل قتال احلسني «)44( . وبعض أسامء هؤالء 
الشاميني معروفة يف التاريخ، أمثال بكر بن محران األمحري، الذي توىّل قتل 
مسلم بن عقيل  واحلصني بن نمري السكوين، أحد قادة عمر بن سعد يف 
كربالء . وهذا األخري هو الذي أرسل جنده لكي حييطوا بالعباس من كل 
جانب وقطعوا يديه ورجليه وهم جند أهل الشام فقتال العباس األخري كان 

مع أهل الشام الذين أحاطوا برشيعة الفرات .
ثالثًا – نقل ابن عصفور يف كتابه )مصارع الشهداء( قال:»ومن أهل الشام 
ثالثون ألًفا وعميدهم ربيعة بن سوادة، وسواد بن نحرس، وقيس بن زّعال، 

وصخر بن طعيم«)45( .
 يف كربالء  ومْل يكن يف ذلك اجليش الذي اجتمع عىل حرب احلسني 
يوم العارش من املحّرم وال شيعي واحد ؛بل كان ذلك اجليش خليطًا مؤّلفًا 
من اخلوارج، ومن احلزب ااُلموي، ومن املنافقني الذين عانى منهم اإلمام 
عيل واإلمام احلسن  من املحن واألذى . وأيضًا كان فيهم كثري من املرتزقة 
الذين كانوا يشّكلون جيشًا نظاميًا أقامه الوالة لالستعانة هبم عىل قمع الفتن 
واحلركات الداخلية، وكان أكثرهم من احلمرـ أي غري العرب ـ مْل يعرف هلم 

نسب وال حسب وال مبدأ . وبكلمة واحدة : ما كان فيهم شيعي قط .
عليها  ويغلب  النزعة،  علوية  كانت  الكوفة  إّن   : هو  ذلك  عىل  ودليلنا 
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بعده ؛ألّن معاوية  تبَق عىل ذلك  مْل  ، ولكّنها  التشّيع يف عهد اإلمام عيل 
ووالته عندما استولوا عىل الكوفة بعد مقتل اإلمام عيل  قتلوا الشيعة فيها 
ورّشدوهم حّتى مْل يبق فيها يف عرص زياد ونجله شيعي بارز معروف إاّل وهو 

مقتول أو مسجون أو مرّشد .
ولنقرأ هذا النّص التارخيي :كتب معاوية بن أيب سفيان بنسخة واحدة إىل 
مجيع عاّمله ووالته يف األقطار :) أن انظروا إل َمْن ُيّتهم بحّب عيل فامسحوا 
ْن كافة احلقوق املدنية46 واملالية «، وَمْن قامت عليه  اسمه من الديوان » أي مهِ

البّينة أّنه مهِْن شيعة عيل فاقتلوه وانبوا ماله واهدموا داره( .
فلم تكن الشيعة بعد سنة 51 للهجرة مقّر التشّيع وعاصمته ألهنم أجروا 

تغيريًا هائاًل يف الرتكيبة السكانية للكوفة ورّشدوا الشيعة يف كّل مكان .
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الخاتمة
التي ترمجت لسرية  التاريخ  املروية يف كتب  النصوص  دراستنا هلذه  بعد 

العباس وصلنا اىل هذه األمور :
أن هنالك حربًا إعالمية كبرية شّنتها أقالم آل العباس وآل أمية من أجل - 1

اإلساءة اىل مقام العباس بن عيل وجاللة قدره .
أن سيدنا العباس أجّل وأسمى من أن تصفه هذه الروايات بأنه طالب - 2

روايات  فكّلها  يزيد  بيد  يده  يضع  أن   واحلسني هو  يريد  أو  دنيا 
وضعت للحّط من مقام العباس العايل .

بالرماح والسيوف وقطعوا - 3 القتل  أنواع  بأبشع  العباس  قتلوا  القوم  أن 
  حقدًا عليه ومّثلوا به  حتى رجليه، فقد قاموا بقطع رجيل العباس
ألّنه أوقع فيهم أعظم اخلسائر ونال سيفه رقاب أشّدائهم وشجعاهنم 

فأحال هنار كربالء اىل ليل عصيب طويل عليهم .
أن العباس كان عقاًل خمّططًا لنجاح معركة كربالء عسكريًا وإداريًا.- 4
أن هنالك اهتاممًا إهليًا كبريًا بشخصية العباس وجسده وكّل األشياء - 5

التي تتعّلق به بروحه ودمه ومكانته وهذا يدّل عىل عظم منزلة الشهيد 
احلي .

العباس - 6 سيدنا  استهدفت  والعسكرية  احلربية  الشام  أهل  ماكنة  أن 
اخلوارج  عمدهتا  التي  الكوفية  فالكتائب  كربالء  يوم  مبارشًا  استهدافًا 

. واملوايل مل تستطع الوقوف بوجه بطوالت العباس
كانت للعباس خيمة القيادة يف كربالء إذ كان هو قائدًا ألربع كتائب - 7
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عسكرية ومرشفًا عليها .
عليه - 8 اهلل  صىل  األكرم  النبي  التقطه  كربالء  وشهداء   العباس دم  أن 

و عىل آله و سلم وصعد به اىل عامل امللكوت ليكون شاهدًا واقعيًا عىل 
التي  الزواكي  الدماء  تلك  السامء عىل  عامل  أهل  وليّطلع  اجلريمة  عظم 

سفكت يف سبيل املجد واحلرية .
الذي - 9 اليوم  ألنه    العباس  لذكرى  خمّصصًا  السابع  اليوم  كان  إنام 

استقى فيه العباس جليش احلسني  وعياله وظهرت فيه بطوالت أيب 
الفضل وسقايته العظمى.
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