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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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الملّخ�ص
 من الدراسات القّيمة  تعد دراسة األساليب القتالية للعباس بن عيل 
لكون ان شخصيته  يف هذا املجال مل تلَق العناية الكافية من الذكر . ويمكن 
تقديم جزء مما ذكر عنه خالل مسريته اجلهادية ضمن حدود هذا البحث يف 
التي وقعت قبيل معركة الطف عام 61هـ والتي تم  الرتكيز عىل األحداث 

اعتامدها كأساس لتلك املعركة بل هي بداية هلا .
إن املرحلة اجلهادية األبرز يف مسرية العباس بن عيل  كانت مشاركته 
الفاعلة يف أحداث معركة الطف، لذا جاء عنوان البحث  »مواقف العباس 
ــ محلة املاء األوىل أنموذجًا« كجزء من تفاصيلها  بن عيل  يف معركة الطفـ 
للمعنى  منطبقًا  جاء  أخرى  تسمية  أي  من  بداًل  احلملة  اسم  اختيار  وكان 

اللغوي للكلمة .
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Abstract
The study of the combatant techniques of Al- Abbas bin Ali 

(pbuth ) is considered worthy of research as this personality has 
not got sufficient treatment and research . Here، it is possible to 
shed light on some of his Jihady course through focusing on 
the happenings which took place before Al- Taff Battle in 61 
A.H . which was considered a starting point and an initiative for 
that Battle .

The most prominent Jihady stage of Al- Abbas (bpuh) 
course was his contribution in Al- Taff Battle . Consequently، 
the research was entitled Al- Abbas bin Ali bin Abi Talib (pbuth ) 
Stands In Al- Taff Battle : First Water Expedition As An Example 
to reflect its details and to be in accordance with the linguistic 
citations and evidence given .

Imam Husain (pbuh) assigned and considered his brother Al- 
Abbas (pbuh) as the center and for all his movements since his 
arrival to Karbala and considered his participation in the Battle 
to be the victory itself was he is the core and pivot of his army 
. The present research showed and mentioned the narrations 
said on Al- Abbas bin Ali (pbuth) as they were studied in detail 
to reveal Al- Abbas (pbuh) status and rank in the battle field 
and how courageous he was in addition to his showing no 
hesitation and his making emergent and necessary decisions 
which he showed to the supreme leadership represented by 
Imam Husain (pbuh) both before and through Al- Taff Battle .

Due to the lack of the historical sources in this regard together 
with the shortage and limitation of the military knowledge of the 
narrators of Al- Abbas (pbuh) expedition makes it impossible 
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for any researcher to build a thorough understanding of all 
the military procedures Al- Abbas has taken in addition to the 
ignorance present researchers have given to this expedition .

The present research fell into two main sections . Section 
one was entitled، the Significance of the Expedition، talking 
about the importance of Al- Abbas leadership of the majority 
and great number of Imam Husain 's (pbuh) army in a typical 
combatant way so as to bring water to Al- Husainy's camp after 
the blockade set by Yazeed bin Muawiyah army and mentioning 
the mandatory state of prescribing right power represented by 
Imam Husain (pbuh) on the second side through analyzing the 
historical narrations and showing more details on the expedition 
.

Section two، on the other hand، was entitled The Strategy 
of the Expedition and was mainly concerned with significant 
details regarding the time of going to the water and the number 
of those who went with him in addition to the power and ability، 
both military and morale، each side had ending with what 
the expedition had come out with . The research ended with 
mentioning the most important conclusions and a list of the 
references used،O،peace be upon you،Abo Al- fadhl Al- Abbas 
; you who owned and had control over the water and you as 
such the master of water all over the centuries
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المقدمة
جعل اإلمام احلسني  من أخيه العباس  حمورًا لتحركاته منذ وصوله 
والقلب  املحور  فهو  بالنرص  املعركة  يف  وجــوده  وقــرن  كربالء  أرض  اىل 
جليشه . من كل ذلك بينت صفحات هذا البحث املرويات التي قيلت يف 
حق العباس بن عيل  وجاءت دراستها بيشء من التفصيل لغرض إظهار 
يف  والبأس  الشجاعة  من  شخصيته  اكتسبت  وما  القتال  ميدان  يف  مكانته 
اإلقدام وعدم الرتدد واختاذ القرارات اآلنية التي كان سالم اهلل عليه يعرضها 
معركة  قبيل  ذلك  كان  سواء    احلسني  باإلمام  املتمثلة  العليا  القيادة  عىل 

الطف أو يف أثنائها .
إن شحة املصادر التارخيية يف هذا الباب وحمدودية الوعي العسكري لدى 
الرواة عن محلة العباس  ـ التي نحن بصدد البحث فيها ـ ومؤرخيها منذ 
فهٍم مستند  بناء  باحث  أي  الصعب عىل  األوىل حلدوثها جتعل من  املراحل 
عىل كل اإلجراءات العسكرية التي قام هبا، فضاًل عن عدم إعطاء الباحثني 

املحدثني أمهية ومكانة هلذه احلملة واإلحاطة هبا .
إن ظروف البحث وما تطلبه من إجراءات قد قسم عىل مبحثني، حتدث 
  املبحث األول الذي جاء بعنوان  »أمهية احلملة« عن أمهية قيادة العباس
منه  الغرض  نوعي  قتايل  إطار  يف    احلسني  اإلمام  جيش  من  كبري  لعدد 
جلب املاء اىل املخيم احلسيني بعد احلصار الذي فرضه جيش يزيد بن معاوية 
  ومتناواًل الطبيعة احلتمية لفرض إرادة احلق املتمثلة بجيش اإلمام احلسني
عىل الطرف اآلخر كام سيتضح ذلك . تطلب اخلوض يف هذا املبحث حتليل 
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الروايات التارخيية إليضاح تفاصيل مهمة عن هذه احلملة .
الكالم  وكان  احلملة«  »سرتاتيجية  بعنوان   جاء  فقد  الثاين  املبحث  أما 
للامء  اخلروج  وقت  باختيار  متثلت  مهمة  تفاصيل  عىل  جهة  من  مرّكزًا  فيه 
وعدد من خرج معه وإمكانيات الطرفني العسكرية واملعنوية وكذلك ابرز 
ما خلصت اليه احلملة . ويف النهاية فقد ُختِم البحث بإيراد قائمة باملصادر 
واملراجع وأهم النتائج التي توّصل اليها الباحث . فسالم عليك يا أبا الفضل 

العباس يا من ملكت املاء فأنت يا سيدي  »سيد املاء«عىل مدى العصور.
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المبحث الأول :
 ماهية حملة الماء الأولى واأهميتها

أواًل : الحملة لغة واصطالحا
قبل الولوج يف هذا املوضوع كان البّد أواًل ان نبنّي معنى كلمة احَلْمَلة كام 
أوردها أرباب املعاجم اللغوية ملا هلا من أمهية يف فهم طبيعة احلدث وتالؤمها 
مع الواقع امليداين، فجاء عند الزبيدي  »احَلْمَلة الَكّرة يف احلرب يقال مَحَل 
 : والشجاع  احلرب)2(.  يف  احَلْمَلة  و  منكرة«)1(  ًة  شدَّ وشدَّ  منكرة  َلًة  مَحْ عليه 
الصادق احلملة من الرجال الشديد املحتنك السنن)3(.  »ويقال فالن صادق 
وشام  اليه  نظر  الربق  شام  ويقال  يرجع«)4(  ومل  ينكل  فلم  محل  إذا  احلملة 
الرجل إذا حّقق احلملة يف احلرب)5(، كام جاء عنها أيضًا أن الشّدة يف احلرب 

احلملة)6( .
 »... ويف حديث الزبري أنه محل يوم الريموك عىل الروم وقال للمسلمني 
إن شددت عليهم فال تكذبوا أي ال جتبنوا وُتوّلوا ... يقال للرجل إذا محل ثم 
وىّل ومل يمِض قد كذب ... والتكذيب يف القتال ضد الصدق ومحلة كاذبة كام 
قالوا ضدها صادقة وهي املصدوقة واملكذوبة يف احلملة«)7( . ويقال رجل له 
ثبت عند احلملة بالتحريك أي ثبات)8(، وجاء يف تاج العروس بان احَلْمَلة 
مفهومًا  لتبنّي  جاءت  ريب  وال  الشك  املفاهيم  هذه  كل  ان   .  )9( ْيَحة  الصَّ
ملؤازرة  املاء  اىل    العباس  وينطبق مع خروج  البحث  يتناسب مع عنوان 
املخيم احلسيني من  ملا حيتاجه اجلند ومن كان يف   وتلبية  اإلمام احلسني 

النساء واألطفال .
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ثانيًا: أهمية الحملة
ان حتّكم اجلبهة األموية بمصادر املياه املتوفرة بالقرب من املخيم احلسيني 
قد شّكل هتديدًا كبريًا وفرض واقعًا طارئًا عىل جمريات أحداث واقعة الطف، 
لذا فإن أمهية احلملة العسكرية التي قام هبا العباس بن عيل  تتجىل يف تلبية 
عن  احلسيني  املخيم  يف  كان  من  وبقية  املقاتلني  اجلند  ختدم  تعبوية  أهداف 
طريق تزويدهم باملاء لغرض مقاومة حالة العطش التي سادت هناك وبالتايل 
فإن  آخر  جانب  ومن   . األعداء  مواجهة  يف  والصالبة  القوة  معدالت  رفع 
  هلذا احلدث وقعًا أكرب عىل طبيعة املعركة متيز بشجاعة العباس بن عيل 
ومن شارك معه برغم احلصار املفروض عىل هنر الفرات وبأعداد كبرية من 
جند يزيد  »ورد كتاب ابن زياد اىل عمر بن سعد أن امنع احلسني وأصحابه 
املاء فال يذوقوا منه حسوة ... فلام ورد عىل عمر بن سعد ذلك أمر عمرو بن 
احلجاج ان يسري يف مخسامئة راكب فينيخ عىل الرشيعة وحيولون بني احلسني 
وبني املاء وذلك قبل مقتله بثالثة أيام فمكث أصحاب احلسني عطاشى«)10(، 
ويشري الشيباين اىل ذلك فيقول:  »وحالوا بني احلسني وبني املاء وذلك قبل 
قتل احلسني«)11( . . لقد استمد هذا العمل البطويل من روح القرآن أسلوب 
عمل ومنهاج سار عليه فكانت األحداث تطبيقًا لآلية القرآنية الكريمة﴿هِإنَّ   

ْرُصوٌص﴾)12( . م ُبْنَياٌن مَّ ُ ا َكَأنَّ يَن ُيَقاتهُِلوَن فهِ َسبهِيلهِههِ َصفًّ اهلل ُيهِبُّ الَّذهِ
التنظيم  مسألة  وهي  األمهية  غاية  يف  قضية  الصف  سورة  يف  ورد  ما  ان 
والنظام، واالهتامم هبا يف العمل العسكري واجلهادي)13(، فاملراد من كلمة 
بني  التناسق  يف  واإلتقان  اإلحكام  هو  الكريمة  اآلية  يف  الواردة  مرصوص 
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اآلخر  البعض  جانب  اىل  وبعضها  متعددة  تكون  عندما  فاألشياء  األشياء 
منها،  الفساد  نفاذ  يمكن  بحيث  بينها،  فيام  فراغ  أو  خلل  هناك  يكون  تارة 
وأخرى يكون الرتابط والتناسب بينها ممكنًا ومتقنًا بحيث ال ينفذ منه الفساد 
الكلمة  وان أصل  باملرصوص،  املراد  هو  األخري  املعنى  وهذا  اخللل،  وال 
هذا  يف  يوجد  ال  حيث  فيه  املوجود  للتامسك  الرصاص  معدن  من  مأخوذ 
املعدن أي فراغات أو خلل، واشتقاق مرصوص منه إنام هو للبيان والكناية 
الكريمة  اآلية  تطالعنا  كام  األشياء)14(،  والوثوق يف  اإلحكام واإلتقان  عن 
جمريات  يف  بارز  دور  من  اإلرادة  وقوة  لإليامن  ما  لتؤّكد  األنفال  سورة  من 
نُكْم  َتالهِ إهِن َيُكن مِّ نهِنَي َعىَل اْلقهِ ضهِ امْلُْؤمهِ بهِيُّ َحرِّ ا النَّ َ األحداث . قال تعاىل:﴿َيا َأهيُّ
يَن  الَّذهِ َن  مِّ َأْلًفا  َيْغلهُِبوْا  اَئٌة  مِّ نُكم  مِّ َيُكن  َوإهِن  َئَتنْيهِ  مهِ َيْغلهُِبوْا  َصابهُِروَن  وَن  رْشُ عهِ

ْم َقْوٌم الَّ َيْفَقُهوَن﴾)15( . ُ َكَفُروْا بهَِأنَّ
لقد كان أمر اقتحام ماء الفرات يف محلة املاء األوىل بداية العمل العسكري 

ذي البناء املتني والذي أثر بشكل واسع يف جمريات أحداث تلك املعركة. 
فكانت  فقط،  ملرتني    العباس  قبل  من  املاء  اقتحام  عملية  متت  لقد 
أخرى  حماولة  تلتها  تفاصيلها،  تناول  بصدد  نحن  ما  هي  األوىل  املحاولة 
متيزت بتفاصيل مغايرة متاما من حيث توقيت خروج العباس  اىل الفرات 
ان  اىل  املوضوع  هذا  يف  كتب  ممن  بعض  ويشري  هبا،  خرج  التي  الكيفية  او 
العباس  جاء باملاء أكثر من ذلك اىل املخيم احلسيني  »... أي يف الدفعة 
االخرية وإال فقد جاء باملاء مرارًا «)16(. ومن خالل دراستنا لألحداث التي 
سبقت معركة الطف ويف أثنائها نالحظ ان العباس  جاء باملاء اىل املخيم 
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احلسيني بحملته األوىل فقط وخري ما يدلل عىل ذلك انه سالم اهلل عليه قد 
نال الشهادة وهو عىل املرشعة يف محلته الثانية كام تشري اىل ذلك روايات كثرية 
فيه عىل  الذي قتل  العباس بن عيل ريض اهلل عنه يف موضعه  منها  »ودفنوا 
طريق الغارضية حيث قربه اآلن «)17(  »إذا أردت زيارة قرب العباس بن عيل 
 وهو عىل شط الفرات ...«)18(. وجاء ما يؤيد ذلك أيضًا  »ثم امِش حتى 
باب  أتيته فقف عىل  »فإذا    )19(» عليه  اهلل  بن عيل رمحة  العباس  تأيت مشهد 

السقيفة وقل...«)20(
هذا  يف  البحث  عند  اليها  التطرق  جيب  التي  األساسية  األمــور  من  ان 
املوضوع هي اإلجراءات التي تم الرشوع هبا يف جلب الكمية املطلوبة من 
ذلك  وأمهية  احلملة  هذه  يف  املشاركني  وعدد  املناسب  الوقت  واختيار  املاء 
العمل، فقد جاء عند الطربي ما نصه: » ... ثالثني فارسًا وعرشين راجاًل 
معركة  من  يومني  قبل  ذلك  كان  وربام  قربة«)21(،  بعرشين  معهم  وبعث 

الطف، كام ستتّم مناقشة ذلك .
وهبذا اخلصوص يشري الدينوري انه كانت مع كل مقاتل قربة)22( ليصبح 
جمموعها مخسني قربة، ومما يؤيد هذا الرأي أيضًا ما جاء يف كتاب بغية الطلب 
يف تاريخ حلب بأن اإلمام احلسني   »أمر أخاه العباس بن عيل ان يميض 
يف ثالثني فارسًا وعرشين راجاًل مع كل رجل قربة حتى يأتوا املاء فيحاربوا 

من حال بينهم وبينه«)23(
ومن خالل النصوص السابقة يتضح وجود اتفاق تام حول عدد من تم 
إرساهلم اىل الفرات بقيادة العباس بن عيل  والبالغ عددهم مخسني مقاتاًل 
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من الراجلة والفرسان، إال أن االختالف يف الروايات يكمن يف عدد القرب 
التي محلها هؤالء الرجال بني العرشين واخلمسني .

وإذا ما حتدثنا عن املوضوع من جانب آخر فهو يتعلق بالسؤال عن مقدار 
 احلصول عليه وأمهيته يف هذه  الذي استطاع جيش اإلمام احلسني  املاء 
القيادة  ان  مفاده  رأيًا  نطرح  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  ولغرض  املواجهة؟ 
العسكرية تدرك متامًا أمهية هذه الكمية يف سري األحداث الالحقة لذا كان 
الرتكيز عىل هذا األمر كبريًا. وألجل احلصول عىل نتيجة مقبولة البد أّواًل 
عن  حتدثت  التي  الروايات  ان  فنقول  ُملئت،  التي  القرب  عدد  معرفة  من 
يشّكل  ملا  املصداقية  من  نوع  اىل  أمرها  يميل  ربام  القرب  من  الكبري  العدد 
اىل  نميل  أننا  اال  اإلنساين،  واجلانب  التعبوي  اجلانب  من  أمهية  من  األمر 
هذا  ان  ذلك  يف  والسبب  القرب،  محل  قد  كان  من  هم  فقط  الراجلة  ان 
املقاتلني  ان  كام  الفرس،  بوجود  التقيد  ملؤها بسهولة دون  يمكنه  الصنف 
من الفرسان تركزت مهمتهم بشكل مبارش بإحاطة الراجلة ومحايتهم من أي 
تعرض سواء كان ذلك يف طريق الذهاب أو اإلياب اىل هنر الفرات ويف وقت 
ملء القرب، ومما يؤيد هذا الرأي أيضًا كثرة عدد الفرسان بالنسبة اىل عدد 
الراجلة . ويمكن االشارة هنا اىل ان عدد القرب هذه ليست بالقليلة يف تلك 
الظروف، ولتقريب الصورة بشكل أوضح نرى ان العباس بن عيل  قد 
نال الشهادة اخلالدة وهو عىل شط الفرات وكانت حمصلته من القرب واحدة 

فقط بالرغم من عظم املشهد وما ستؤول األمور اليه .
فإهنا عىل  الفرات  اىل هنر    العباس  التي توجه هبا  الليلة  تاريخ  اما عن 



193

اأ . د ميثم مرت�سى ن�سر اهلل

�سهر رم�سان املبارك 1438هـ /حزيران  2017مال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع/ العدد الثاين

سبقت  التي  الليلة  أي  احلرام،  حمرم  شهر  من  العارش  ليلة  تكن  مل  األرجح 
أحداث الواقعة، ونرى ان هذا احلدث يرجع اىل عدة أسباب أّوهلا ان اإلشارات 
التارخيية التي أوضحت ذلك مل تبني أي ليلة من ليايل شهر حمرم احلرام  »حتى 
دنوا من املاء لياًل«)24(. والسبب اآلخر ان خطورة عملية اقتحام دفاعات العدو 
وصواًل اىل الفرات يتطلب باملقابل الظفر بكمية وافرة من املياه وهو ما تم فعاًل 
من خالل احلصول عىل عرشين قربة ماء وهي كمية كافية تفي بالغرض كام 
ُخّطط هلا وملدة معينة خصوصًا ان مهمة الترصف هبا كان قد التزم هبا اإلمام 

احلسني  بنفسه  »حتى أدخلوها ـ أي القرب ـ عليه«)25( .
ان كمية املياه التي توفرت يف املعسكر احلسيني لو كانت يف ليلة العارش 
لسّدت متطلبات أهل بيت احلسني  وأصحابه وصواًل اىل اليوم العارش، 
وهو أمر مل يلحظ بشكل بنّي إذ نرى ان العطش قد أخذ منهم مأخذه وخري 
ما يمثل ذلك قول اإلمام احلسني سالم اهلل عليه ألخيه العباس  يف يوم 
العباس  فذهب  املاء،  قلياًل من  »فاطلب هلؤالء األطفال  العارش من حمرم  
فسمع األطفال  فلم ينفعهم فرجع اىل أخيه فأخربه،  و وعظهم وحذرهم، 
ينادون العطش العطش فركب فرسه وأخذ رحمه والقربة وقصد الفرات«)26( 
ويف نّص آخر  »الذي مل يتحمل رصاخ األطفال من العطش، فركب جواده 
القربة«)27( وهو حدث سبق   وأخذ  بعد ان استأذن أخاه اإلمام احلسني 
موضوع بحثنا وقد أطلقنا عليه كام سبقت اإلشارة اىل ذلك بحملة املاء الثانية 

الذي سنفرد له بحثًا خاصًا إن شاء اهلل .
وتكمن أمهية محلة جلب املاء األوىل بأهنا من العمليات العسكرية غري املنفصلة 
عن أحداث واقعة الطف فهي ذات صلة مبارشة هبا وجزء منها)28(، وكان أول 
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نزال فيها . والسبب الذي جعلنا نتبنى هذا الرأي يتمثل بمدى خطورة نتائجها 
عىل كال الطرفني . فقد أدرك اجلانب اآلخر أي املعسكر األموي بعد أن جرب 
موقفه يف هذه احلملة ان إمكاناته القتالية تكشف عن عدم توفر اإلرادة املعنوية 
عىل  دّل  ما  وخري  املبارشة  املواجهة  طريق  عن  األمور  جمريات  إلدارة  الالزمة 
ذلك النجاح الباهر يف النتائج املتحققة واستيفاء احلملة الغرض املطلوب منها . 
وتأكيدًا عىل قولنا فقد أفرد املجليس حادثة مهمة تبني ابتعاد اجليش األموي عن 
أسلوب املواجهة املبارشة  »... ففرقهم فكمن له زيد بن ورقاء من وراء نخلة 

)29(»...
ان احلملة العسكرية بقيادهتا املميزة كانت هلا أبعاد يقينية صورت واقع احلدث 
ولوال ذلك ملا أمر اإلمام احلسني  بالقيام هبذا العمل ولعل تفسري ذلك ان أي 
عمل غري متوقع يعرض جيش اإلمام  خلطر كبري كام انه يكون هناية رسيعة 

ملعركة الطف. وهنا يطالعنا السؤال التايل: - 
العدد يف مثل ظروف احلصار املحيط من  املاء مع هذا  هل ان أمهية جلب 

جيش يزيد بن معاوية كان رضوريًا اىل هذا احلد ؟
لإلمام  العسكرية  اخلطط  معرفة  منا  يتطلب  السؤال  هذا  عن  ولإلجابة 
إذ ان احتاملية نجاح هذه احلملة لو مل  احلسني يف نظرته لألمور ونتائجها، 
تكن راسخة يف ختطيط اإلمام احلسني  ونسبة نجاحها املطلق ملا أمر بالتحّرك 
هلا . ومما الريب فيه ان هذا التوّجه مل يأخذ بعني االعتبار التكافؤ العددي أو 
املادي وإنام جاء من خالل اّتباع أساليب متطورة يف املواجهة وااللتحام، كان 
املقاتلني وهو تصّوٌر كان خارجًا عن  الكبري من  العدد  أبرزها اختيار هذا  من 

حسابات العدو نظرًا لقلة عدد جيش اإلمام  الذي تم رصده سابقًا .
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المبحث الثاني :
�ستراتيجية الحملة

معاوية  بن  يزيد  وجيش    احلسني  اإلمام  جيش  بني  املعركة  بداية  ان 
موفقة  جهادية  انطالقة  وهي  العسكرية  القيادة  تطّلعات  مع  متوافقة  كانت 
املعنوية  الروح  املواجهة وطّورت  العدو وبّينت مدى فقدانه لرشعية  أذّلت 
املقابل،  الطرف  لدى   ووّلدت صدمة كبرية  اإلمام احلسني  لدى جيش 
ومما ال ريب فيه ان هذه املواجهة ُأعّد هلا بشكل ملفت للنظر ملقابلة جيش 

يزيد بن معاوية .
لقد هّيأ اإلمام احلسني  كل الوسائل املتاحة لديه عسكريًا ألجل النرص 
تنفيذ  أمر  وتطلب  معاوية،  بن  يزيد  جيش  قبل  من  املفروضة  احلرب  يف 
اآلنية . وألجل  املعركة  تفاصيل  املهامت شخصية حميطة بشكل كامل بكل 
هذا الغرض دعا اإلمام احلسني   »دعا العباس بن عيل بن أيب طالب أخاه 
فبعثه يف ثالثني فارس ...«)30( . ويشري الطربي إال أن اإلمام احلسني  قد 
قلد قيادة الفرقة املشار اليها بعبارة مميزة جدًا إذ يذكر  »فلام اشتّد العطش عىل 

احلسني وأصحابه أمر أخاه العباس بن عيل فسار ...«)31(
ان تويل العباس بن عيل  مهمة جلب املاء قبل اليوم العارش من شهر 
التي  املهمة  األسس  من  احلسيني  املخيم  اىل  الفرات  احلــرام)32(مــن  حمرم 
ارتكزت عليها معركة الطف وخري ما يدّل عىل ذلك ما أوردته بعض املصادر 

التارخيية)33(من تفاصيل حول هذه احلملة  » محلة املاء األوىل « .
املهمة  هذه  بتنفيذ  امر    احلسني  اإلمــام  أن  نالحظ  ذلك  خالل  من 
الفرات  اىل هنر  املخيم احلسيني  املصريية بخروج معظم اجليش من موضع 
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  ويمكن ان نفهم ذلك من قوله  بالقتال والنرص،  بصحبة قائد متمرس 
خماطبًا اإلمام احلسني   »أنا كبش كتيبتك ومجع عددك« )34(. وباملقابل فقد 
جاء وصف اإلمام احلسني  له بانه كان  »العالمة من عسكري«)35( لذلك 
كان اختيار العباس  يمثل عالمة النرص ودليله فهو جيٌش بمفرده، فقال 

اإلمام احلسني  له  »فإذا أنت غدوت يؤول مجعنا اىل الشتات «)36( .
األّول   : أساسيني  جانبني  يف  اخلوض  يتطّلب  املوضوع  هذا  مناقشة  ان 
بعملية  املحيطة  الظروف  طبيعة  به  اتسمت  ما  أن  إذ  امليداين  اجلانب  منهام 
لذا تطّلب األمر  اقتحام هنر الفرات كانت رسيعة وخاطفة كام أثبتنا ذلك، 
و  االلتحام  دون  والعودة  القرب  ملء  مهمة  إلنجاز  القصوى  الرسعة 
التشابك مع جيش العدو املكّلف بمهمة حراسة النهر بشكٍل مبارش والبالغ 
املقتحمني ومعسكرهم  عددهم مخسامئة مقاتل ومتكنه من عمل حاجز بني 
وباخلصوص يف طريق العودة . ومن جانب آخر فإن عدد اجليش املحارص 
للنهر كان كبريًا لذا كان عليه بدون تردد االنتشار ضمن مساحة كبرية من 
ضفة النهر لعمل احلاجز خوفًا من حدوث ثغرة هنا أو هناك فكان هذا العدد 
من رجاالت احلسني  قد شّكل صدمة هلم وأربك وجودهم . وال شك 
وال ريب ان عملية االقتحام كانت ضمن نقطة معينة من طول خط دفاعات 

العدو فكانت النتيجة بأهنم قاتلوا عليه ومألوا القرب وعادوا)37(.
وهنا يتبادر اىل الذهن سؤال يف غاية األمهية يكمن بمعرفة عدد املقاتلني 
فارسًا  وثالثني  اثنني  عددهم  البالغ   ، احلسني  اإلمام  مع  كانوا  الذين 
وأربعني راجاًل)38( وهذا يدلل عىل انه مل يبَق من جمموع الفرسان سوى اثنني 
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فقط ونصف عدد الراجلة، واملعركة بحاجة اىل كال الصنفني . وكان ذلك 
أساسني  أمرين  احتامل  يمكن  لذا   . يومني  عن  يقل  ال  بام  املعركة  بدء  قبل 
أّوهلام ان عدد املقاتلني الذين كانوا مع اإلمام احلسني  كان أكثر من الرقم 
الذي ورد سابقًا أما األمر الثاين فيشري اىل ان سرتاتيجية املعركة قد تطلبت 
استخدام هذا اإلجراء . وملناقشة هذه اجلنبة من املنظور القيادي فإن ما أمر 
املقاتلني  من  الكبري  العدد  هذا  بإرسال    احلسني  اإلمام  اجليش  قائد  به 
املهمة  هذه  إلنجاز  الثلثني  نسبة  شّكل  الذي  الكيل  اجليش  عدد  اىل  بالنسبة 
ويف هذا املجال البد من اإلشارة اىل ان هذا العمل يف  املحفوفة باملخاطر، 
التقليدية ذي الدراسة املعتمدة عىل العّدة والعدد ال يمكن  ظروف املعارك 
بأي حال من األحوال القيام به بل االكتفاء بعدد قليل من املقاتلني خفية يف 
أوقات مناسبة جللب املاء . إال أن احلال يبدو خمتلفًا متامًا يف القيادة احلسينية 
للمعركة، ويقينًا كان البد لنا من االشارة اىل ان الفكر القتايل هلذه القيادة كان 
متيّقنًا بنجاح املهمة وعودة املقاتلني اىل املخيم احلسيني بكامل عّدهتم وعددهم 
مع املاء . ويشري صاحب كتاب الكامل يف التاريخ اىل احلادثة قائاًل : » فقاتلوا 
عليه ومألوا القرب وعادوا «)39( ويقينًا ان السبب املبارش هلذا اجلانب يأيت 
األوامر  تنفيذ  يف  وتفانيهم  مقاتليه  بشجاعة    احلسني  اإلمام  قناعة  من 
أي  دون  احلسيني  املخيم  اىل  بالعودة  املطلوب  الغرض  حتقق  اىل  أدى  مما 
خسائر.  »وجاء أصحاب احلسني بالقرب فأدخلوها عليه «)40(، وجاء عند 

األصفهاين،  » حتى أدخلوها عليه «)41(.
هو  املرشعة  عن  احلصار  فك  عملية  يف  أيضًا  املتبعة  األساليب  أبرز  ومن 
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يشري  كام  احلملة  لواء  رفع  خالل  من  برز  منظم  عسكري  أسلوب  استخدام 
الطربي اىل ذلك  »واستقدم أمامهم باللواء نافع بن هالل «)42( ويشري ابن منظور 
اىل أمهية الراية يف احلرب بكلمة موجزة فقال عنها هي  »أم احلرب«)43(، وكام 
هو معروف فإن الراية كانت قد ُسّلمت يوم الطف للعباس  كام أشارت 

اىل ذلك العديد من املصادر التارخيية)44( .
ان املنهاج العسكري حيّتم يف عملية تنفيذ املهام استيعاب نتائج ملموسة 
بالكثري من  العملية قد متت بال ريب  بشكل قّيم األمر الذي يدعونا اىل ان 
التنسيق والتخطيط املسبقني، واستعداد لدى املشاركني يف هذه احلملة .وهنا 
يمكن التأكيد عىل ان العباس  يف محلة املاء األوىل وكام أصبح عليه احلال يف 
محلته الثانية قبل استشهاده ، فقد حاول إعطاء صورة واضحة عىل أمهية 
هذا احلدث فلم يكن حدثًا عابرًا بل ان وراءه إجراءات ختطيطية مميزة فعىل 
الرغم من خروج احلملة األوىل ليال ًوظروفها املعقدة مل متنع من اختاذ تلك 
املعركة  تؤكد عىل عدالة مرشوع  فإهنا  تؤكد عىل يشء  إن  اإلجراءات وإهنا 
 احلسني اإلمام  جيش  نوايا  عن  معربة  رسالة  اوصلت  قد  بالفعل  وهي 

املرشوعة يف حماربة الظلم األموي .
طبيعة  حول  واضحًا  تصّورًا  لنا  تعطي  التارخيية  اإلشارات  هذه  مثل  ان 
األحداث املحيطة بمعركة الطف فنفهم من خالل نّص الطربي حول قضية 
رفع اللواء بأن العباس  قد استقدم أحد رجاله الشجعان للقيام بحملها 
 .فأمر نافع بن هالل بحملها وهو أمٌر يدلل عىل ان الراية كانت أساسًا بيده
 يف  اإلمام عيل  يفعله  كان  بام  تيّمنًا  ربام  ذلك  اىل    العباس  دفع  ما  ان 
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 حروبه فقد شاركه يف بعض منها كام يف معركة صفني)45(. فكان اإلمام عيل
  يعهد باللواء اىل أشجع الفرسان، لقد وضع أساس ذلك النبي الكريم حممد

. )46( وسلم كام حدث يف معركة خيرب إذ عهد بالراية اىل اإلمام عيل
ان القوة هي إحدى الركائز املسلمة يف املعركة، إال أهنا أحيانًا وبكل واقعية 
ال يمكن هلا ان جتري األمور بشكل معترب إال ان تتوفر اىل جانبها جمموعة من 
األساليب التي تتمحور معظمها بحالة املقاتل املعنوية . ان مثل هذه األفكار 
يف عقل املقاتل يف كثري من األحيان تكون املحرك األساس لنتائج احلدث، 
لذا تكون هلا أمهية قّيمة يف باب التحدي والفوز بالنتيجة املرجوة، ومن هنا 
فإن إيامن من تصدى حلملة املاء األوىل مع سيدنا العباس بن عيل  كانت 

تتجىل فيهم تلك الصفات وكان النرص فيها النتيجة احلتمية .
ان مثل هذه األحداث العسكرية التي وقعت قبل حلول يوم العارش من 
شهر حمرم احلرام موعد معركة الطف قد ألقت بظالهلا عىل معنويات جيش 
رجح  القوى  ميزان  ان  إال  وعددهم  عّدهتم  من  فبالرغم  معاوية  بن  يزيد 
لصالح طريق احلق املتمثل بجيش اإلمام احلسني  . وجاء تعليل ذلك بأن 
  طريقة قيادة جمموع اجليش الذاهب اىل هنر الفرات من قبل العباس بن عيل
كانت عىل درجة كبرية من التنظيم من حيث الوقت وهيكلية االقتحام . فقد 
تم اختيار الوقت لياًل  »حتى دنوا من املاء لياًل« )47( مما أمكنهم من الوصول 
اىل مسافات قريبة من النهر قبل رصدهم وبالتايل بروز عنرص املفاجأة إضافة 
اىل قوة املعنويات لذلك كان دنوهم من املاء وملء القرب والعودة اىل املخيم 
إشارات  الرغم من وجود  له حسابًا عىل  العدو  قد متت يف وقت مل حيسب 
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تارخيية أوضحت حصول التحام بني الطرفني .ويشري ابن العديم اىل ذلك 
قائاًل:  »فجالدهم العباس عىل الرشيعة بمن معه حتى أزالوهم عنها واقتحم 
عنهم  يذّبون  أصحابه  يف  العباس  ووقف  قرهبم  فمألوا  املاء  احلسني  رجال 
حتى أوصلوا املاء اىل عسكر احلسني«)48( ويشري يف موضع آخر اىل ما نصه  

»حتى يأتوا املاء فيحاربوا من حال بينهم وبينه«)49( .
من  كان  الــرتّدد  وعدم  اإلقــدام  بأن  سبق  ما  كل  من  اخلالصة  ويمكن 
أولويات العباس بن عيل )50(،إذ أيقن أن الرتّدد يمكن ان يقلب موازين 
القوى لصالح الطرف املعادي وكذلك كان حال بقية املقاتلني املشاركني يف 
هذه احلملة . وال شك وال ريب ان الشواهد التارخيية إلثبات حسن االختيار 
»فإذا    احلسني  أخاه  خماطبًا    كالمه  من  الينا  وصلت  املهمة  هذه  ملثل 
رآين أصحابك وأنا مقتول فلربام يقل عزمهم ويزل صربهم «)51(. لقد تبني 
لنا كثري من الصفات الدالة عىل عمق فكر العباس بن عيل من هنجه القتايل 
وكانت  أثنائها،  ويف  املعركة  قبل  الطارئة  للظروف  املعاجلة  أساليب  واختاذ 
أحداث النرص هي العنرص املسيطر عىل هذا اجلانب . وأخريًا يمكن وصف 

العباس  بأنه كان أمريًا عىل جند احلسني) )52 بال منازع .
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الخاتمة
1- أوضح البحث الفكر العسكري الذي امتاز به العباس  إذ كان عارفًا 
بفنون القتال، فقد نجح  بحملته هذه يف البدء بأحداث املهمة القتالية لدى 

. جيش اإلمام احلسني
2- لقد كان خروج العباس بن عيل  مع أصحابه من املقاتلني اخلمسني اىل 
املاء يف محلته األوىل ذا أهداف واضحة وحمددة من أبرزها جلب املاء اىل املخيم 
احلسيني بفك احلصار عن املرشعة ولو بشكل مؤقت . وهو األمر الذي حصل 
فعاًل، ومنها أيضًا ليكون عاماًل دافعًا جليش اإلمام احلسني  لبث روح التفاين 

واالستبسال اىل الرمق األخري.
أشعر  فيها  ونجاحه  احلملة  هذه  يف    العباس  خروج  ان  البحث  بنّي   -3
األعداء بالعجز عن املواجهة وانه  ومن معه نجحوا يف إرغامهم عىل التسليم 
ألمر واقع هبم بشكل فاعل لذا نراهم يف معركة الطف يستخدمون أساليب مل متّت 
ألخالق احلرب بصلة القتال كام كان احلال يف شهادة العباس يف الكمني الذي 

نصبوه له بسبب عدم توفر جرأة املواجهة .
4- أكد البحث من خالل املصادر التارخيية ان العباس  حّول املوقف املعّقد 
والصعب اىل جانبه فهو مالك خطوة التحرك، وأتبع طريقة عملية أجربت العدو 
عىل االنصياع لنهجه القتايل، كام ان طريقة التخطيط املسبق ملا سيحدث هلذه احلملة 
املنفذة بطريقة حمكمة باملقارنة مع عدد املقاتلني من كال الطرفني قد جنت ثامرها .

5- أوضح البحث ان العباس  قام بحملتني عىل هنر الفرات لفك حصار 
اجليش األموي البالغ تعداده 500 مقاتل املكلف بمنع املاء عن املعسكر احلسيني، 
وتطرق البحث اىل محلته األوىل فقط لكون ان البحث حاول التخصص يف تناول 
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هذا املوضوع من كافة جوانبه وَتْرِك املجال مفتوحًا ملواضيع أخرى كثرية تربز دور 
العباس  يف أحداث ما قبل املعركة وأثنائها .

6- لقد بنّي البحث أمهية محلة العباس  يف خروجه هبذا العدد الكبري من 
األمر الذي أعطى للدراسة  جيش اإلمام احلسني  الذي قارب عىل الثلثني، 
مرشوعية كبرية وأبَعَد فرضية توازن القوى يف العدد والعّدة . لقد كان اقتحام املاء 
بعدد من اجلند يقل عن عدد أفراد اجليش املعادي بعرشة أضعاف والظفر باملاء 
والرجوع اىل املعسكر احلسيني دون ان يتعّرض أي من أفراد جيش اإلمام احلسني 
 اىل السوء حسب املصادر التارخيية . كان بداية النرص يف معركة الطف اخلالدة .

فكانت  فقط،  ملرتني    العباس  قبل  من  املاء  اقتحام  عملية  متت  لقد   -7
املحاولة األوىل هي التي نحن بصدد تناول تفاصيلها، تلتها حماولة أخرى متيزت 
بتفاصيل مغايرة متامًا من حيث توقيت خروج العباس  اىل الفرات أو الكيفية 

التي خرج هبا.
8- كانت املواجهة يف اختيار الوقت املناسب قبل البداية الرسمية ملعركة الطف 
أساس نجاح احلملة . وكذلك كان وقت انطالق احلملة لياًل له أمهية كبرية يف سري 
األحداث، كام كان عدد اجلند الذين خرجوا مع العباس  من أهم األهداف 
االسرتاتيجية لنجاحها ملا شّكل من صدمة لدى اجليش األموي املكلف بمنع املاء 

عن املعسكر احلسيني .
9- ان القضية األبرز يف هذه احلملة هي التنظيم الدقيق هلا واإلعداد املسبق 
فكان خروج العباس  اىل هنر الفرات يمثل بداية أحداث واقعة الطف بكل 
تفاصيلها إذ أنه  قد رفع راية املعركة ألّول مرة يف هذه احلملة التي عهد هبا اىل 

أحد أفراد محلته والراية كام بينها البحث متثل أّم احلرب .
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السالم . 6 عبد  حتقيق  )ت212هـ(  صفني  وقعة  مزاحم،  ابن  املنقري، 

حممد هارون، املؤسسة العربية للنرش والتوزيع، القاهرة 1382هـ.
اخلوارزمي، املوفق أمحد بن حممد املكي، )ت568هـ( املناقب، حتقيق: . 7

الشيخ مالك املحمدي، ط2، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم املقدسة 
1411هـ.

صيدا . 8 العرفان،  مطبعة  األشجان،  لواعج  حمسن،  السيد  األمــني، 
1331هـ .

خالد، حممد خالد، نامذج من نصوص مقتل اإلمام احلسني  ، مركز . 9
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املصطفى .
)ت310هـ(،تاريخ . 10 الطربي  جرير  بن  حممد  جعفر  أبو  الطربي، 

الطربي، دار الكتب العلمية، بريوت .
البخاري، أبو نرص سهل بن عبد اهلل بن داود املهري)ت 341هـ(، رس . 11

السلسلة العلوية، حتقيق حممد صادق بحر العلوم، املطبعة احليدرية . 
النجف األرشف، 1962م.

البيايت، جعفر، األخالق احلسينية، ط1، مطبعة مهر 1418هـ .. 12
13 . ، جلنة احلديث يف جممع الباقر للعلوم، موسوعة كلامت اإلمام احلسني

دار املعارف للطباعة والنرش 1995م .
ــن حممد . 14 ــرم حمــمــد ب ــك ــن أيب ال ــيل ب ابـــن األثــــري، أبـــو احلــســن ع

العلمية،  الكتب  دار  ط2،  التاريخ،  يف  الشيباين)ت630هـ(الكامل 
بريوت 1415هـ.

الصف، . 15 سورة  تفسري  باقر،  حممد  السيد  العظمى  اهلل  آية  احلكيم، 
مطبعة العرتة الطاهرة، النجف األرشف 2007م.

العسكري، السيد مرتىض، معامل املدرستني، مؤسسة النعامن للطباعة . 16
والنرش والتوزيع، بريوت 1990م .

مريواريد، عيل أصغر، الينأبيع الفقهية، دار الرتاث، بريوت، 1990. 17
العسقالين، أمحد بن عيل بن حممد أيب حجر، نزهة األلباب يف معرفة . 18

السويدي، ط1، مكتبة  العزيز حممد بن صالح  األلقاب، حتقيق عبد 
الرشد، الرياض1989م.
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460هـ(،مصباح . 19 احلسن)ت  بن  حممد  جعفر  أبو  الطويس،  الشيخ 
املتهجد، ط1، مؤسسة فقه الرشيعة، بريوت 1991م.

هتذيب . 20 460هـــ(  احلسن)ت  بن  حممد  جعفر  أبو  الطويس،  الشيخ 
مطبعة  ط4،  اخلرسان،  املوسوي  حسن  السيد  حتقيق  األحكام، 

خورشيد، طهران، 1365ش.
البغدادي)ت . 21 العكربي  النعامن  بن  حممد  بن  حممد  املفيد،  الشيخ 

413هـ( االختصاص، حتقيق عيل اكرب الغفاري و حممود الزرندي، 
ط2، دار املفيد للطباعة والنرش، بريوت 1993م.

البغدادي)ت . 22 العكربي  النعامن  بن  حممد  بن  حممد  املفيد،  الشيخ 
413هـ(،اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد، حتقيق مؤسسة آل 
البيت  لتحقيق الرتاث، دار املفيد للطباعة والنرش، بريوت 1993م

حتقيق . 23 الزيارات،  كامل  367هـ(  )ت  حممد  بن  جعفر  قولويه،  ابن 
الشيخ جواد القيومي، مؤسسة النرش اإلسالمي.

األصفهاين، أبو الفرج )ت 356هـ( مقاتل الطالبيني، حتقيق كاظم . 24
املظفر  ط2، 1965م.

الشافعي، عبد امللك بن حسني بن عبد امللك )ت 1111هـ( سمط . 25
النجوم العوايل، حتقيق عادل أمحد عبد املوجود و عيل حممد معوض، 

دار الكتب العلمية، بريوت 1988م.
املرعيش، . 26 حممود  السيد  حتقيق  احلق،  إحقاق  رشح  املرعيش،  السيد 

مطبعة حافظ، قم املقدسة1418هـ.
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ــ العباس األكرب . 27 املظفر، الشيخ عبد الواحد، موسوعة بطل العلقميـ 
بن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 

بريوت 2008م.
الشاكري، حسني، العقيلة والفواطم، مطبعة ستارة )الت(.. 28
التقوي، جعفر، األنوار العلوية، املطبعة احليدرية، النجف األرشف . 29

1962م.
السيد . 30 حتقيق  األخبار،  رشح  363هـ(  )ت  املغريب  النعامن،  القايض 

حممد احلسيني اجلاليل، ،مطبعة مؤسسة النرش اإلسالمي، قم املقدسة
ابن العديم، كامل الدين عمرو بن أمحد، بغية الطلب يف تاريخ حلب، . 31

حتقيق دكتور سهيل زكار، دار الفكر.
عامر، . 32 املنعم  عبد  حتقيق  الطوال،  األخبار  282هـ(  )ت  الدينوري 

القاهرة  العريب،  الكتب  إحياء  دار  الشيال،  الدين  مجال  مراجعة 
1960م.

العرب، . 33 االفريقي )ت 711هـ(،لسان  بن مكرم  منظور، حممد  ابن 
ط1، دار صادر، بريوت.

مطبعة . 34 الرجال، ط1،  النامزي، مستدركات علم  الشاهرودي، عيل 
حيدري، طهران 1414هـ.

الطرباين، سليامن بن امحد بن ايوب أبو القاسم، )ت360هـ( املعجم . 35
احلميد  بن عبد  الكبري(، ط2، حتقيق محدي  الطرباين  الكبري )معجم 

السلفي، مكتبة الزهراء، املوصل 1983.
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اهليثمي، أبو احلسن عيل بن أيب بكر بن سليامن الشافعي نور الدين)ت . 36
807هـ( جممع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتاب، القاهرة 1407هـ

جواد . 37 الشيخ  حتقيق  الزيارات،  كامل  حممد،  بن  جعفر  قولويه،  ابن 
القيومي، ،مؤسسة النرش اإلسالمي .

اللغة، . 38 )ت370هـ(هتذيب  أمحد،  بن  حممد  منصور  أبو  األزهــري، 
ط1، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 2001م.

اللغة . 39 جممع  حتقيق  الوسيط،  املعجم  وآخــرون،  ابراهيم  مصطفى، 
العربية، دار الدعوة للنرش و التوزيع.

دار . 40 املحققني،  من  جمموعة  العروس،  تاج  مرتىض،  حممد  الزبيدي، 
اهلداية.

458هـ(،املحكم . 41 )ت  اسامعيل  بن  عيل  احلسن  أبــو  سيدة،  ابــن 
الكتب  دار  اهلنداوي،  احلميد  عبد  حتقيق  ط1،  األعظم،  واملحيط 

العلمية، بريوت.
دار . 42 بعلبكي،  منري  رمزي  حتقيق  ط1،  اللغة،  مجهرة  جمهول،  مؤلف 

العلم للماليني بريوت 1987م.
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