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بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة املؤسسة:

احلمــد اهلل عــى مــا أنعــم، ولــه الشــكر عــى مــا أهلــم، والثنــاء بــا قــدم مــن عمــوم 
نعــم ابتدأهــا، وســبوغ آالء أســداها، ومتــام منــن أوالهــا، والصــالة والســالم عــى 
خــر خلقــه وخاصــة أنبيائــه وصفــوة رســله أيب القاســم حممــد وعــى آلــه األخيــار 

اهلــداة األبــرار.

وبعد:

فــإن مــن احلقــول املعرفيــة التــي زخــرت هبــا حيــاة أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي ابــن 
ــا  ــي ثاره ــتها وجن ــاج اىل دراس ــي نحت ــالم( والت ــالة والس ــه الص ــب )علي أيب طال
ــم  ــة، وه ــذوات املقدس ــك ال ــة تل ــالم( املتضمن ــم الس ــي )عليه ــاة آل ع ــي حي ه
ــا فاطمــة الزهــراء وابنيهــا  )والــداه، وأوالده، وأزواجــه( ال ســيا ســيدتنا وموالتن
ــة  احلســن واحلســن )عليهــم الصــالة والســالم( لتســتقر ضمــن السلســلة العلمي
البحثيــة املوســومة بـــ )سلســلة دراســات يف آل عــي )عليهــم الســالم(( التي تســعى 
املؤسســة بواســطتها إىل بيــان مــا هلــذه الــذوات مــن إســهامات يف احليــاة اإلســالمية 

ومســار احلركــة الفكريــة فيهــا.
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ومــا هــذا البحــث الــذي بــن أيدينــا واملوســوم بـــ )صناعــة القائــد يف فكــر اإلمــام 
ــذه  ــن ه ــٌد م ــًا«( إال واح ــي )( أنموذج ــن ع ــاس ب ــالم( »العب ــه الس ــي )علي ع
ــم ثــار املعرفــة التــي حفــت هبــا  الدراســات التــي تضــع بــن يــدي القــارئ الكري
ــة  ــالم( ودراس ــه الس ــاس )علي ــل العب ــخصية أيب الفض ــخصية؛ ش ــذه الش ــاة ه حي
جانــب مهــم مــن شــخصيته وحياتــه التــي بنيــت وتكونــت يف مدرســة النبــوة 

ــالم(. ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــة أم ــة، مدرس واإلمام

فجــزى اهلل الباحــث عــى مــا قدمــه يف بحثــه خــر اجلــزاء ونســأله التوفيــق إلحياء 
تــراث ســرة أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي وآلــه )عليهم الســالم(.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملن.

                                  

               السيد نبيل احلسين 
	          رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة 	 	 	 	
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

     املـقـّدمـة :

اِشِ يِف اْلَْلـِق َفْضَلـه، واْلَباِسـِط فِيِهـْم بِاجْلُـوِد َيـَده، َنْحَمـُده يِف مَجِيِع  احْلَْمـُد هلل النَـّ
ـدًا َعْبـُده  ه، وَأنَّ حُمَمَّ ُأُمـوِره، وَنْسـَتِعينُه َعـَى ِرَعاَيـِة ُحُقوِقـه، وَنْشـَهُد َأْن اَل إَِلـه َغـْرُ
وَرُسـوُله، َأْرَسـَله بَِأْمـِره َصاِدعًا وبِِذْكـِره َناطِقًا، َفـَأدَّى َأِمينًا وَمَض َرِشـيدًا، وَخلََّف 

َق ... لَّـَف َعنَْها َزَهـَق، وَمـْن َلِزَمَهـا حَلِ َمَهـا َمـَرَق، وَمـْن َتَ ، َمـْن َتَقدَّ فِينَـا َراَيـَة احْلَـقِّ

أما بعد...

مل يـأِت قائـٌد كرسـول اهلل )صـى اهلل عليـه وآله( اطالقـًا منذ أن أهبـط اهلل نبينا آدم 
)عليـه السـالم( وجعلـه خليفتـه يف أرضـه اىل يومنـا هـذا، فهـو قائـد القـادة، وسـيد 
السـادة، وإمـام الـورى، وقـد شـهد لـه كـرى وقيـر وبقيـة امللـوك والنـاس أمجع 
بمختلـف األزمنـة بأنـه أعظـم قائـد شـهده التاريـخ، فـكان )صلـوات اهلل وسـالمه 
عليـه( قائـدا سياسـيا، عسـكريا، اقتصاديا، اجتاعيا، اسـتطاع ان يغـر الناس ويؤثر 

هبـم ُخُلقيـًا ودينيًا.

وبـا ان أمـر املؤمنـن )عليـه السـالم( تربـى بحجـر هـذا القائـد فقد صـار اإلمام 
عـي )عليـه السـالم( مـن أبـرز قـادة الدنيـا بعد رسـول اهلل )صـى اهلل عليـه وآله(.

فالنبـي هـو مـن صنـع مـن عـّي قائدًا عظيـًا، لـذا حينا يتخـرج من بن يـدي أمر 
املؤمنـن )عليـه السـالم( قائد شـجاع يمتلـك من الـرة والفطنة ما يؤهالنـه لقيادة 

جيـش بأكملـه فهـذا متوقع وليس بـيء غريب.
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فقد تعلم أمر املؤمنن )عليه السالم( الكثر من رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( 
بالصوص كيفية صناعة القادة الناجحن وقد ترج من تلك املدرسة العلوية ثلة 
من القادة من اآلل والصحابة الطيبن؛ ومن القادة الذين ترجوا من هذه اجلامعة 

العظيمة والذي اخرتناه أن يكون حمور احلديث العباس بن عي )قمر العشرة(.

فقد تأثر العباس بن عي )عليها السالم( بأبيه كا تأثر أمر املؤمنن برسول اهلل 
)صى اهلل عليه وآله( فمواقفه البطولية ومؤازرته ونرته لسيد شباب أهل اجلنة 

كل هذه املواقف تذكرنا بأمر املؤمنن ونرته لرسول اهلل )صى اهلل عليه وآله(.

وأمر املؤمنن )عليه السالم( كان مطلعا اطالعا تاما عى مجيع األحداث التي 
اهلل  رسول  أخره  فقد  السالم(  )عليها  واحلسن  احلسن  أبناءه  زمن  يف  ستجري 
)صى اهلل عليه وآله( عن مقتلهم وما سيحل هبم من ظلم وجور وقد حدث أمر 
املؤمنن أهل بيته والواص من شيعته عن مقتل احلسن )عليه السالم(، لذا أراد 
أمر املؤمنن أن يكون للحسن أخ يدافع عنه وحيمي عياله ويقوم بكفالتهم كا كان 
هو مع رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله(، لذا سعى اإلمام اىل اختيار الزوجة الطيبة 
التي انجبتها الفحول من العرب كي يتوارث منهم الصفات القيادية، ثم اختار له 
البيت املناسب واتبع مجيع الطوات التي أمر هبا النبي من تسمية وتربية دينية كي 

ُينشأ بطاًل وقائدًا يشهد له العامل بوفائه وعظمته وشجاعته الفائقة.

فالعباس بن عي ورث واكتسب من آبائه مجيع الصفات احلميدة، فضاًل عى ذاته 
الطاهرة التي حوت مجيع الفضائل واملكارم، واحلسن بن عي )عليه السالم( حينا 
سلم رايته الكرى بيد أخيه العباس )عليه السالم( فذلك عن معرفة ودراية أن قمر 
العشرة كان مؤهاًل ألن يكون قائد جيشه، ألن القيادة بنظر األئمة هلا شوط ومن 
تلك الرشوط: اإليان، والبصرة، والشجاعة، والكرم، واجلود، واملروءة، وغرها 

من الصفات األخرى التي جيب أن تتوافر يف شخصية القائد.
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فمـن خطبـة ألمـر املؤمنـن )عليه السـالم( قـال فيهـا: »َوَراَيَتُكْم َفـَا ُتِيُلوَهـا َوالَ 
ابِِريـَن  َمـاَر ِمنُْكـْم َفـإِنَّ َالصَّ َعُلوَهـا إاِلَّ بَِأْيـِدي ُشـْجَعانُِكْم َوَاْلَانِِعـَن َالذِّ ُتِلُّوَهـا َوالَ َتْ
َوَوَراَءَهـا  ِحَفاَفْيَهـا  َوَيْكَتنُِفوَنَـا  بَِراَياِتِـْم  ـوَن  َيُفُّ َالَِّذيـَن  ُهـُم  َقائِـِق  َاْلَ ُنـُزوِل  َعـَى 
ُمـوَن َعَلْيَهـا َفُيْفِرُدوَهـا، َأْجـَزَأ اِْمـُرٌؤ  ـُروَن َعنَْهـا َفُيْسـلُِموَها َوالَ َيَتَقدَّ َوَأَماَمَهـا الَ َيَتَأخَّ
ِقْرَنـُه َوآَسـى َأَخـاُه بِنَْفِسـِه َوَلْ َيـكِْل ِقْرَنُه إَِل َأِخيِه َفَيْجَتِمـَع َعَلْيِه ِقْرُنُه َوِقـْرُن َأِخيِه«))).

فحينـا نتكلـم عـن قائـد جيـش اإلمـام احلسـن )عليـه السـالم( ال بـد أن يكـون 
هـذا القائـد ممـن اصطفاهـم اهلل وفضلهم عى سـائر خلقـه، ألن قضيـة الطف قضية 
مرتبطـة بالسـاء وخمططها خمطط سـاوي لذا تلـدت، فُقّوادها جيـب أن يكونوا من 
خـرة خلـق اهلل، فاحلديـث عـن هذه الشـخصية العظيمة توفيق مـن اهلل وفضل منه.

وقد قسم البحث عى فصلن، ففي الفصل األول تناولنا فيه صناعة القائد عن 
طريق الوراثة واالكتساب، ومن خالل ما ورثه قمر العشرة وما اكتسبت روحه 
الطاهرة من صفات قيادية صار العباس قائدا معروفا ومشهورا عى مدى العصور.

فتلـك احلقبـة الزمنيـة التـي قضاهـا مـع سـادة اللـق هـي مـا جعلـت منـه سـيدا 
عظيـا وقائـدا شـجاعا حتـى صـار قمـر العشـرة كأبيـه بالفروسـية والبسـالة.

أمـا الفصـل الثـاين فقـد تناولنـا فيه أهـم الصفـات واأللقـاب املوروثة واملكتسـبة 
لقمـر العشـرة مـن آبائـه وأهـل بيتـه الطاهريـن، فنسـأل اهلل املوفقيـة يف خدمـة أمـر 

املؤمنـن وولـده العبـاس )عليها السـالم(.

)1( 124 ومن كالم له )عليه السالم( يف حث أصحابه عى القتال، هنج البالغة، حتقيق: صبحي الصالح، ص180.
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التمهيد

»مفهـوم الصنـاعة والقيـادة«

املسألة األوىل: مفهوم الصناعة 

أواًل: الصناعة لغة:

ورد لفظة الصناعة يف اللغة عى النحو اآليت: 

قال الزخمرشي: صنع هو صانع من الصناع ماهر يف صناعته وصنعته واستصنعته 
كذا ورجل صنع ماهر وصنع اليدين وامرأة صناع وقوم صنع ونعم ما صنعت، ونعم 
تعاىل عندك وفالن صنيعتك ومصطنعك  اهلل  الصنيع صنيعك، وما أحسن صنع 

واصطنعتك لنفيس قال احلطيئة:

 وال أؤتكــــــــم مــــــــايل علــــــــى العثــــــــرات فــــــــإن يصطنعــــــــي اهلل ال أصطنعكــــــــم

واصطنعت عنده صنيعة وصنع اهلل تعاىل لك وفالن مصنوع له وقد تصنع فالن 
واتذ مصنعة للاء وصنعا ومصانع وأصناعا »وتتخذون مصانع« قصورا ومدائن)1(.

وجاء يف لسان العرب: صنع : َصنََعه َيْصنَُعه ُصنْعًا ، فهو َمْصنوٌع وُصنٌْع: َعِمَله. 
ٍء﴾)))؛ قال َأبو إِسحق: القراءة بالنصب  وقوله تعاىل: ﴿ُصنَْع اهللِ الَِّذي َأْتَقَن ُكلَّ َشْ
َسُبها جاِمدًة  وجيوز الرفع ، فمن نصب فعى املصدر ألَن قوله تعاىل: وترى اجِلباَل حَتْ

)1( اساس البالغة، الزخمرشي، ص542.
سورة النمل: اآلية 88.  )2(
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نْعِة كَأنه قال َصنََع اهلل ذلك ُصنْعًا ، ومن قرَأ  وهي مَتُرُّ َمرَّ الّسحاِب ، دليل عى الصَّ
َذه . ُصنُْع اهلل فعى معنى ذلك ُصنُْع اهلل . واْصَطنََعه: اتَّ

تي وجعلتك  وقوله تعاىل: ﴿َواْصَطنَْعُتَك لِنَْفِسي﴾)))، تْأويله اخرتتك إِلقامة ُحجَّ
َت يف الطاب عني والتبليغ باملنزلة التي َأكون َأنا هبا لو  بيني وبن َخْلِقي حتى ِصْ
الذي  َأمري  لاصة  ربيتك  َأي   : األَزهري  وقال  ؛  عليهم  واحتججت  خاطبتهم 

َأردته يف فرعون وجنوده .

َأنت كليم اهلل الذي اْصَطنََعك  ويف حديث آدم: قال ملوسى، )عليها السالم(: 
لنفسه ؛ قال ابن األَثر: هذا متثيل ملا َأعطاه اهلل من منزلة التْقِريِب والتكريِم.

واالصطِناع: افتِعاٌل من الصنِيعة وهي الَعطِّيُة والكرامة واإِلحسان)2(. 

نْعُة.  ناعُة: ِحْرفُة الصانِع، وَعَمُله الصَّ والصَّ

وَصنَع  َرّباها،  إِذا  جاريته  فالن  َصنََع  ويقال:  َأْمٍر؛  من  َتْسَتْصنُِع  ما  ناعُة:  والصِّ
فرسه إِذا قام بَِعَلِفه وَتْسِمينه)3(.

فالصناعة يف اللغة تعني املهارة واالحسان والرتبية واحلرفة واالتقان.

ثانيًا: مفهوم الصناعة يف القرآن:

قال تعاىل: ﴿َفَأْوَحْينَا إَِلْيِه َأِن اْصنَِع اْلُفْلَك بَِأْعُينِنَا﴾)4(.

فمعنى أصنع الفلك: أي أعمل أو انشأ، فالصناعة تعني عمل اليء.

سورة طه: اآلية 41.  )1(
)2( لسان العرب، ج8، ص208 - 209.

)3( املصدر نفسه، ج8، ص210.
)4( املؤمنون: 27.
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الذي احكم كل  ٍء﴾)1(. أي فعل اهلل  َأْتَقَن ُكلَّ َشْ الَِّذي  ﴿ُصنَْع اهللِ  قال تعاىل: 
يشء)2(، وقال الكاشاين: أحكم خلقه وسواه عى ما ينبغي)3(.

وقوله تعاىل: ﴿َواْصَطنَْعُتَك لِنَْفِس﴾)4(.

أي احسنت اليك يف الرتبية وجعلتك نبيا قائدًا كي تقود الناس اىل عباديت وطاعتي 
والتسليم ألمري.

الصنع  من  افتعال  االصطناع  لِنَْفِس﴾،  ﴿َواْصَطنَْعُتَك  الطباطبائي:  السيد  قال 
بمعنى االحسان - عى ما ذكروا - يقال: صنعه أي أحسن إليه واصطنعه أي حقق 
إحسانه إليه وثبته فيه، ونقل عن القفال أن معنى االصطناع أنه يقال: اصطنع فالن 

فالنا إذا أحسن إليه حتى يضاف إليه فيقال: هذا صنيع فالن وخرجيه)5(.

قال ابن اجلوزي: )هو الر تسديه إىل إنسان()6(.

)َواْصَطنَْعُتَك لِنَْفيِس( أي: أجريت عليه صنائعي ونعمي، وحسن عوائدي، وتربيتي، 
إال  يناله أحد من اللق،  مبلغا ال  لنفيس حبيبا خمتصا، وتبلغ يف ذلك  لتكون 

النادر منهم)7(.

فسبحانه وتعاىل أّدب أنبياءه وأحسن إليهم وأكملهم وهذا اللطف قد شملهم مذ 
كانوا أرواحًا وكل هذا يعود اىل طاعتهم وامتثاهلم، فهذه األرواح منذ ان خلقها اهلل 

)1( النمل: 88.
)2( ينظر تفسر القمي، ج2، ص131.

)3( تفسر اآلصفي، الفيض الكاشاين، ج2، ص917.
)4( طه: 41.

)5( تفسر امليزان، السيد الطباطبائي، ج14، ص153.
)6(  زاد املسر يف علم التفسر: ابن اجلوزي، ج5، ص199.

)7( تيسر الكريم الرمحن يف كالم املنان، عبد الرمحن بن ناص السعدي، ص506.
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كانت مطيعة لذا اقرهم يف خر مستقر ثم جعل أفضل مالئكته تدمهم وتسددهم 
فهؤالء الطيبون هم أمناء وحيه وموضع رسه لذا ناهلم هذا اللطف االهلي.

فقد  اللق  يدي خيار  بن  تربيتهم  بأن جعل  أنبيائه  أحسن سبحانه عى  ومثلا 
يدي  بن  تربيته  جعل  حينا  عليه  احسانه  زاد  بل  العشرة  لقمر  سبحانه  احسن 
االهلي  فاللطف  وآله(  عليه  اهلل  )صى  اهلل  رسول  بعد  العامل  شهده  خملوق  اعظم 
شمل العباس منذ ان خلق روحه الطاهرة حتى جعله يتقلب يف األصالب الشاخمة 
السيدة  الكساء، فضاًل عن  تربيته بن يدي اصحاب  املطهرة، ثم جعل  واألرحام 
زينب، وهذا اللطف يستحقه قمر العشرة ملا له من استعداد يف تلقي وتقبل ما هو 

خر له، فروح العباس جمبولة عى الر منذ ان خلقه اهلل.

. )( ثالثًا: داللة الصناعة عند أمري املؤمنني

مـن كتـاب له )عليه السـالم( أرسـله اىل معاوية قال فيـه: ».. َفَدْع َعنْـَك َمْن َماَلْت 
نَا والنَّاُس َبْعـُد َصنَائُِع َلنَا..«))). ا َصنَائِـُع َربِّ ِميَّـُة، َفإِنَّ بِـه الرَّ

من  إالَّ  به  يتفّوه  ال   .. البرش  كالم  فوق  هذا  كالمه  إّن  الوئي  اهلل  حبيب  قال 
اصطنعه اهلل تعاىل لنفسه، وال يقدر عى اإلتيان به إالَّ قائل إّنا ألمراء الكالم وفينا 
تنّشبت عروقه وعلينا هتّدلت غصونه، وال يليق هذا اإلّدعاء إالَّ لنبّي أو ويص نبّي، 

وال يصدر نحو هذه الكلمة العليا إالَّ من قلب هو عيبة أرسار اهلل جّل شأنه)2(.

فسـبحانه وتعـاىل هـو مـن صنـع مـن النبـي واألئمـة قـادة ربانيـن يأمـرون الناس 
باملعـروف وينهوهنـم عـن املنكـر ويعلموهنـم تأويـل األحاديـث.

)1( هنج البالغة، رقم الكتاب: 28. 
)2( منهاج الراعة، حبيب اهلل اهلاشمي الوئي ، ج19، ص115.
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قال ابن أيب احلديد: )هذا كالم عظيم، عال عى الكالم، ومعناه عال عى املعاين، 
وصنيعة امللك من يصطنعه امللك ويرفع قدره، يقول: ليس ألحد من البرش علينا 
نعمة، بل اهلل تعاىل هو الذي أنعم علينا، فليس بيننا وبينه واسطة، والناس بأرسهم 
صنائعنا، فنحن الواسطة بينهم وبن اهلل تعاىل، وهذا مقام جليل ظاهره ما سمعت، 

وباطنه أهنم عبيد اهلل، وأن الناس عبيدهم()1(.

فقـد ربـى سـبحانه نبيـه منـذ نشـأته األوىل إذ جعلـه يف خـر مسـتقر ويف أشف 
وأطهـر منبـت، ثم جعل أفضل مالئكته يسـلك به طريق املكارم وحماسـن الصال، 
وقـد ورد عـن أمـر املؤمنـن عـي )عليـه السـالم( يف هنج البالغـة: )وقد قـرن اهلل به 
مـن لـدن أن كان فطيـًا أعظم ملك من مالئكته، يسـلك به طريق املكارم، وحماسـن 

أخالق العـامل، ليله وهنـاره()2(. 

الصادق  له الالق بذلك، عن اإلمام  حتى وصل من األدب والكال ما شهد 
)عليه السالم( قال: )إن اهلل عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه، فلا أكمل له األدب 

قال: ﴿َوإِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعظِيٍم﴾ ثم فوض إليه أمر الدين واألمة ...()3(.

فاهلل هو من صنع وأّدب هذا القائد، ثم عى هذا االساس أدب النبي عي بن أيب 
طالب  فكان عي تلميذ حممد )صى اهلل عليه وآله( قال النبي: »أنا أديب اهلل وعيل 

أديبي«))). فمن تلك اآلداب اإلهلية والتعاليم الربانية أدب النبي أمر املؤمنن.

)1( شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد، ج15، ص194.
)2( الطبة: 192، ص200

)3( الكايف الكليني، ج1 ص266.
)4( مكارم األخالق، ص17.
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قال اإلمام عي )عليه السالم(: »إن رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( أدبه اهلل عز 
وجل، وهو أدبني، وأنا أؤدب الؤمنن، وأورث األدب الكرمن«))). 

عرف  وما  اهلل  ُعبد  ملا  فلوالهم  اللق  أدباء  وهم  اهلل  أّدهبم  الطيبون  فهؤالء 
احلق من الباطل.

املسألة الثانية: مفهوم القيادة 

أواًل: القيادة يف اللغة .

وردت لفظة القيادة يف اللغة بمعاٍن، منها:

ـْوق، َيُقـوُد الدابَّة من َأماِمها وَيُسـوُقها  قـال ابـن منظـور: )الَقْوُد: وهو نقيض السَّ
ـْوُق مـن َخْلـف.. ويف حديـث الصـالة: اْقتادوا  مـن َخْلِفهـا، فالَقـْوُد مـن َأمـام والسَّ
َرواِحَلهـم؛ قـاد الدابـَة َقـْودًا، فهـي َمُقـودة وَمْقـُووَدة؛ األَخـرة نـادرة وهـي متيميـة، 
واْقتاَدهـا واالْقتِيـاُد والَقـْوُد واحـد، واْقتـاَده وقـاَده بمعنـى، يقـال: هـذه اليـُل َقـْوُد 
اد، وهو قائـد َبنِّ الِقيـادة، والقاِئـُد واحد  فـالن القاِئـد، ومجـع قائـد اليـل قاَدة وُقـوَّ

اد وقـادة()2(. د وُقوَّ اد والقـادِة؛ ورجـل قائـد من قـوم ُقـوَّ الُقـوَّ

يف  يعني  املجتهدون،  احلديث  ويف  الصناعة،  بالكر:  )القيادة  الطرحيي  وقال 
القرآن - قّواد أهل اجلنة يعني يقودوهنم .. إليها، كأن املعنى يسبقوهنم وجيروهنم 
قادة  قريش  السالم(  )عليه  عي  حديث  ويف  والقادة،  القواد  واحد  والقائد  إليها، 
ذادة أي يقودون اجليوش، مجع قائد، واجتمع القواد واجلند يريد هبم األمراء الذين 
يقودون اجليش، أو من يقودون اليل للرؤساء، واجلند: العسكر، ويف حديث عي 

)1( مستدرك الوسائل، مرزا حسن النوري الطريس، ج17، ص267.
)2( لسان العرب، ج3، ص370.
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)عليه السالم( انظروا إىل عرصات من أقاده اهلل بعلمه أي جعله اهلل قائدا، والقود: 
أن يكون الرجل أمام الدابة آخذا بقيادها()1(.

نفهم مما تقدم ان القائد يكون يف املقدمة، وهو الرئيس الذي يرأس كتيبة أو جيشًا.

ثانيًا: القيادة اصطالحًا .

با أن مفهوم القيادة مفهوم واسع فقد تعددت وجهات النظر يف تعريف القيادة 
وتوجيههم  جمموعة  أو  شخص  عى  التأثر  يف  الفرد  قدرة  )اهنا  قال:  من  فمنهم 
وإرشادهم من أجل كسب تعاوهنم وحفزهم عى العمل بأعى درجة من الكفاية 
يف سبيل حتقيق األهداف املوضوعية .. وكذلك يقصد هبا قدرة تأثر شخص ما عى 
اآلخرين حيث جيعلهم يقبلون قيادته طواعية ودونا إلزام قانوين، وذلك العرتافهم 
التلقائي بقيمة القائد يف حتقيق أهدافه وكونه معرًا عن آماهلم وطموحاهتم مما يتيح 

له القدرة عى قيادهتم اجلاعية بالشكل الذي يريده()2(. 

ما وجدناه يف  اهلدف، وهذا  نحو  اجلند  يقود  مؤثرًا كي  يكون  أن  فالقائد جيب 
شخصية النبي وأمر املؤمنن واحلسن واحلسن وبقية احلجج )عليهم السالم(.

كان   فكذلك  العباس،  الفضل  ايب  للموىل  القيادي  اجلانب  نتكلم عن  اننا  وبا   
)عليه السالم( املؤثر األول يف معسكر اإلمام احلسن حيث كان اجلند يرون العباس 
معسكرًا كاماًل، وهذه النظرة كانت يف جيش اإلمام وجيش العدو فكالمها يعده 

جيشًا، ويكفي أن اإلمام احلسن )عليه السالم( كان يعد العباس جيشًا بأكمله. 

)1( جممع البحرين، ج3، ص132- 133.
)2( أرسار القيادة عند أمر املؤمنن، مجيل كامل، ص9.
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وكان قمر العشرة السند جليش اإلمام احلسن )عليه السالم(، وال زال العباس 
القتال  سوح  يف  يقاتلون  الذين  البيت  آلل  فاملوالون  هذا،  زمننا  يف  حتى  قائدنا 
سوح  يف  اسمه  ويرددون  وشعاراته،  الفضل  ايب  لواء  وحيملون  باسمه،  يتهافتون 

القتال، وما يزيدهم ذلك إال قوة وصالبة فأي تأثر هذا وأي قائد نتكلم عنه.

فالعباس بن عي أعطى للقيادة معنى خاصًا، فال يوجد يف زماننا هذا قائٌد كأيب 
الفضل إطالقًا وال يوجد نظر له يف مجيع األزمنة ونستثني احلجج فهم القادة األوائل.

فالقيادة هي القدرة عى التأثر يف اآلخرين بحيث جتذهبم اىل حد أهنم يصبحون 
مسرين وليسوا خمرين، فهذه هي أرسار القيادة الناجحة، حتى يصل القائد الناجح 
اىل االعجاز، وهذا ما وصل له اإلمام احلسن وأخوه أبو الفضل )عليهم السالم( يف 
قيادهتم جليش اهلل، فكان اجلند يتسابقون عى املوت ملا يرون يف قادهتم من صفات 
عظيمة كاإليان، والكرم، والصر، والثبات يف أصعب الظروف، مما جعلهم أعظم 

القادة عى مر العصور. 

ثالثًا: القيادة يف القرآن .

 )مل يستخدم القرآن الكريم مصطلح القيادة بلفظه، كا مل يستخدم مشتقاته عى 
مستوى جذر الكلمة )قود(، أما مشتقات اجلذر فقد استخدمها مرتن فقط منها 

قوله: ﴿ُأوَلئَِك الَِّذيَن َهَدى اهللُ َفبُِهَداُهُم اْقَتِدْه﴾)1(.

ا  ُفوَها إِنَّ وقوله تعاىل: ﴿َوَكَذلَِك َما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك ِف َقْرَيٍة ِمْن َنِذيٍر إاِلَّ َقاَل ُمْتَ
ا َعَى آَثاِرِهْم ُمْقَتُدوَن﴾)2(()3(. ٍة َوإِنَّ َوَجْدَنا آَباَءَنا َعَى ُأمَّ

)1( األنعام: 90.
)2( الزخرف: 23.

)3( أرسار القيادة عند أمر املؤمنن، مجيل كال، ص16.
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ومن األلفاظ األخرى الدالة عى معنى القيادة وهلا صلة هبا:

1- لفظة )اخلليفة( .

 قال تعاىل: ﴿َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمَائَِكِة إِنِّ َجاِعٌل ِف اأْلَْرِض َخلِيَفًة﴾)1(.  

 فالالفة تعني القيادة، وال بد أن يكون الليفة قائدًا قادرًا عى إمارة األرض يف 
شّتى املجاالت وإال ملا استخلفه اهلل عى عباده، وقد وضح سبحانه للمالئكة عظمة 
َعُل فِيَها َمْن ُيْفِسُد فِيَها  هذا الليفة منذ البدء فحينا اعرتضت املالئكة بقوهلم: ﴿َأَتْ
ُس َلَك﴾)2(، فاملالئكة كانت جتهل مدى  َماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ َوَيْسِفُك الدِّ
العظيمة كوهنا جتهل من هو الليفة وأي  القائد يف تويل هذه املسؤولية  قدرة هذا 
بقوله: سبحانه  اهلل  خاطبهم  لذا  االنسان،  هذا  هلا  وصل  ورفعة  ومنزلة   مستوى 
َها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَى اْلََائَِكِة َفَقاَل  َم آَدَم اأْلَْسَمَء ُكلَّ ﴿َقاَل إِنِّ َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن * َوَعلَّ
ْمَتنَا إِنََّك  َأْنبُِئوِن بَِأْسَمِء َهُؤاَلِء إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقَن * َقاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم َلنَا إاِلَّ َما َعلَّ
َأُقْل  َأَلْ  َقاَل  بَِأْسَمئِِهْم  َأْنَبَأُهْم  َفَلمَّ  بَِأْسَمئِِهْم  َأْنبِْئُهْم  آَدُم  َيا  َقاَل  كِيُم *  اْلَعلِيُم اْلَ َأْنَت 

َمَواِت َواأْلَْرِض َوَأْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكنُْتْم َتْكُتُموَن﴾)3(. َلُكْم إِنِّ َأْعَلُم َغْيَب السَّ

 فقد علم اهلل سبحانه وتعاىل خليفته األساء وأعطاه علم األولن واألخرين فبذلك 
يكون الليفة قادرا عى حتمل هذه املسؤولية المتالكه هذه املؤهالت التي جتعله 
حميطًا بجميع األمور منها األمور الدينية واالقتصادية واالجتاعية والسياسية، فلا 
ْمَتنَا إِنََّك َأْنَت  علمت املالئكة عظمة الليفة قالوا: ﴿ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم َلنَا إاِلَّ َما َعلَّ

كِيُم﴾. اْلَعلِيُم اْلَ

)1( البقرة: 30.

)2( البقرة: 30.
)3( البقرة: 30- 33.
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العلـم والعـدل  لـه مؤهـالت تؤهلـه للقيـادة ومنهـا  إذًا فالقائـد جيـب أن تكـون   
وغرهـا مـن املزايـا والصفـات التـي ال بـد أن تتواجـد يف شـخصية القائـد كـي حيكـم 
ـا َجَعْلنَـاَك َخلِيَفـًة ِف اأْلَْرِض َفاْحُكـْم َبْنَ  بـن النـاس باحلـق، قال تعـاىل: ﴿َيـا َداُووُد إِنَّ

.)1(﴾ ـقِّ النَّـاِس بِاْلَ

قـال أمـر املؤمنـن )عليـه السـالم(: »بينـم أنا أمـي مع النبـي )صى اهلل عليـه وآله 
وسـلم(، ف بعـض طرقـات الدينـة، إذ لقينـا شـيخ طويـل كـث اللحية، بعيـد ما بن 
النكبـن، فسـلم عـى النبـي )صـى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( ورحب بـه، ثـم التفت إيلَّ 
فقال: السـام عليك يا رابع اخللفاء ورمحة اهلل وبركاته، أليس كذلك هو يا رسـول 
اهلل ؟ فقال له رسـول اهلل بى، ثم مىض، فقلت يا رسـول اهلل ما هذا الذي قال يل هذا 
الشـيخ وتصديقك له، قال: أنت كذلك والمد هلل إن اهلل )عز وجل( قال ف كتابه: 
 ﴿إِنِّ َجاِعـٌل ِف اأْلَْرِض َخلِيَفـًة﴾ واخلليفـة الجعـول فيها آدم )عليه السـام( وقال: 
﴾ فهو الثان  ـا َجَعْلنَـاَك َخلِيَفـًة فِـي اأْلَْرِض َفاْحُكـْم َبْيـَن النَّاِس بِاْلَحـقِّ ﴿َيـا َداُووُد إِنَّ
وقـال عـز وجـل حكايـة عن موسـى حن قـال هلـارون )عليهـم السـام(: ﴿اْخُلْفنِي 
ِف َقْوِمـي َوَأْصلِـْح﴾ فهـو هـارون إذا اسـتخلفه موسـى )عليـه السـام( ف قومه فهو 
 ﴾ ـجِّ اأْلَْكَبِ الثالـث، وقـال )عـز وجـل( ﴿َوَأَذاٌن ِمـَن اهللِ َوَرُسـولِِه إَِل النَّـاِس َيْوَم اْلَ
فكنـت أنـت البلـغ عـن اهلل وعـن رسـوله وأنـت وصيـي ووزيـري، وقـايض دينـي 
والـؤدي عنـي، وأنـت منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى إال أنـه ال نبـي بعـدي فأنـت 
رابـع اخللفـاء كـم سـلم عليـك الشـيخ، أوال تـدري مـن هـو؟ قلـت: ال، قـال: ذاك 

أخـوك اخلـر )عليه السـام( فاعلـم())).

)1( سورة، ص: 26.
)2( مسند اإلمام الرضا) ع (، الشيخ عزيز اهلل عطاردي، ج1، ص128، ح107.
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2- لفظة )امللك( .

ْم َنبِيُُّهْم إِنَّ اهللَ َقْد َبَعَث َلُكْم َطاُلوَت َملًِكا َقاُلوا َأنَّى َيُكوُن َلُه  قوله تعاىل: ﴿َوَقاَل هَلُ
اْلُْلُك َعَلْينَا َوَنْحُن َأَحقُّ بِاْلُْلِك ِمنُْه َوَلْ ُيْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَاِل َقاَل إِنَّ اهللَ اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم 

ْسِم َواهللُ ُيْؤِت ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء َواهللُ َواِسٌع َعلِيٌم﴾)1(.  َوَزاَدُه َبْسَطًة ِف اْلِعْلِم َواْلِ

فليس من الرضوري أن يكون القائد غنيًا وإنا القيادة باملفهوم الساوي هي أن 
يكون للقائد مؤهالت كثرة وإال ملا اختار اهلل طالوت، ومن مؤهالته أن اهلل زاده 
علا فلم يكن علمه منحرًا يف جمال وإنا كان واسع العلم، ويف قصة يوسف عليه 
السالم خر دليل عى أمهية العلم فقد حكى اهلل عنه يف كتابه العزيز: ﴿َقاَل اْجَعْلنِي 

َعَى َخَزائِِن اأْلَْرِض إِنِّ َحِفيٌظ َعلِيٌم﴾)2(. 

كذلك زاده اهلل بسطة يف اجلسم فبعض الناس يمتلكون العلم ولكن ليس هلم 
وباقي  السالح  تساعده عى محل  اىل طول وقوة جسانية  فالقائد حيتاج  بدنية  قوة 
من  القائد  فهيبة  احلرب،  يف  وارتدائها  محلها  من  بد  ال  التي  األخرى  التجهيزات 
الرضوريات، واهليبة ال تأيت إال من خالل هيكلية اجلسم، فكان السبب يف اختياره 
سبحانه لطالوت علمه وقوته وهذه هي املؤهالت والرشائط التي ال بد أن تتوفر 

يف شخصية القائد.

وغروا  باملعايص  عملوا  موسى  بعد  إرسائيل  بني  إن  اآلصفي:  تفسر  يف  جاء 
دين اهلل وعتوا عن أمر رهبم، وكان فيهم نبي ينهاهم فلم يطيعوه، فسلط اهلل عليهم 
واستعبد  ديارهم  من  وقتل رجاهلم وأخرجهم  فأذاهم  القبط،  من  جالوت، وهو 

)1( البقرة: 247.
)2( يوسف: 55.
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نساءهم، ففزعوا إىل نبيهم وقالوا: سل اهلل أن يبعث لنا ملكا نقاتل يف سبيل اهلل؛ 
وكانت النبوة يف بني إرسائيل يف بيت، وامللك والسلطان يف بيت آخر، مل جيمع اهلل 
النبوة وامللك يف بيت. كانت النبوة يف ولد »الوي« وامللك يف ولد »يوسف« وكان 
النبوة وال من  بيت  يامن« أخي يوسف ألمه، ومل يكن من  طالوت من ولد »بن 
بيت اململكة، وكان أعظمهم جسا وكان شجاعا قويا وكان أعلمهم، إال أنه كان 
فقرا، فعابوه بالفقر. وكان التابوت الذي أنزل اهلل عى موسى، فوضعته فيه أمه، 
فألقته يف اليم، كان يف بني إرسائيل يتركون به)1( فلا حرض موسى الوفاة، وضع 
فيه االلواح ]ودرعه[ وما كان عنده من آيات النبوة وأودعه يوشع وصيه، فلم يزل 
التابوت بينهم حتى استخفوا به، وكان الصبيان يلعبون به يف الطرقات، فلم يزل 
باملعايص واستخفوا  بينهم. فلا عملوا  التابوت  بنو إرسائيل يف عز وشف مادام 
يقاتل  ملكا  إليهم  طالوت  اهلل  وبعث  النبي  سألوا  فلا  عنهم.  اهلل  رفعه  بالتابوت 

معهم، رد اهلل عليهم التابوت()2(.

القيادة كلفظة السلطان واإلمام والقدوة  وهنالك ألفاظ أخرى هلا صلة بلفظة 
واألمر وغرها...

رابعًا: القيادة يف السنة املطهرة .

وردة لفظة القيادة يف السنة املطهرة ومنها: 

النبين وال  وأنا خاتم  املرسلن وال فخر،  قائد  )أنا  وآله(:  عليه  اهلل  قال )صى 
فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع وال فخر()3(.

ويف تفسر القمي ج1، ص82 )فكان يف بني إرسائيل معظا يتركون به(.  )1(
)2( التفسر األصفي، الفيض الكاشاين، ج1، ص117.

)3( كنز العال، املتقي اهلندي، ج11، ص404.
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فالنبـي األكـرم )صـى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( يتكلـم عـن قيـادة ربانيـة، فهـؤالء 
الطيبـون اطاعـوا اهلل حـق طاعتـه وعملـوا ملرضاتـه فجعلهـم اهلل قادة اهـل األرض 

ثـم اختـار مـن بينهـم سـيد الرسـل وخامتهم.

آدم مـن األولـن  القـادة وسـيد ولـد  قائـد  اهلل عليـه وآلـه(  فرسـول اهلل )صـى 
واآلخريـن، وبـا أن علّيـًا نفـس النبـي فقد صـار عي قائد النـاس وإمامهـم بعد نبي 

الرمحـة.

ففـي روايـة عـن ابـن عبـاس قال: )صعـد رسـول اهلل )صـى اهلل عليه وآلـه( املنر 
فخطـب، واجتمـع النـاس إليـه، فقـال )صـى اهلل عليـه وآلـه(: يـا معـرش املؤمنـن، 
إن اهلل عـز وجـل أوحـى إيل أين مقبـوض، وأن ابـن عمـي عليـا مقتـول، وإين -أهيـا 
النـاس- أخركـم خـرا، إن عملتم بـه سـلمتم، وإن تركتموه هلكتـم، إن ابن عمي 
عليـا هـو أخـي ووزيـري، وهـو خليفتي، وهـو املبلـغ عني، وهـو إمام املتقـن، قائد 

الغـر املحجلـن ..()1(.

فالنبـي والـويص )صلـوات اهلل وسـالمه عليهـم( كان هلـم شف الصـدارة عـى 
مجيـع اللـق ملـا هلـم مـن صفات وكـاالت متيزهم عـن غرهـم، فالنبي فـاق االنبياء 
صـرا وحلـا وَعَظَمـة لـذا نـال شف السـيادة والرياسـة عـى مجيـع اللـق، واإلمام 

عـي )عليـه السـالم( نفـس النبـي وهـذا يعطيـه األسـبقية عى مجيـع اللـق أيضًا.

فسبحانه وتعاىل اذا اراد ان ينشئ دولة جعل هؤالء الطيبن قادهتا.

)1( األمايل، الشيخ الصدوق، ص121.
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توطئة :

هنالك عامالن رئيسيان يؤثران عى اإلنسان من الناحية املادية واملعنوية منذ بدء 
نشأته يف عامل األصالب ثم انتقاله اىل عامل األرحام، ومن ثم اىل عامل الدنيا، حتى 

بلوغ متام عقله وهذان العامالن مها:  

أواًل: )العامل الوراثي( . 

أو  األم  أو  األب  من  يكتسب  أن  لإلنسان  بد  وال  ثابت  ساوي  قانون  الوراثة 
األجداد هذه اجلينات الوراثية، ومل ينكر أحد هذا القانون حتى يف العصور السابقة 
ألن العامل الوراثي واضح حيث تظهر عى شكل اإلنسان صفات وراثية متشاهبة 
بأقرانه كلون العن ولون البرشة وطول القامة وما اىل ذلك من الصفات اجلسانية.

وهنالك من الناس من يشبه آباءه أو أجداده كطبق األصل؛ وهذا ما سمعنا عنه 
يف شبه عي األكر ابن اإلمام احلسن )عليهم السالم( من جده رسول اهلل )صى 
هذه  يكتسب  اإلنسان  أن  عى  دليل  خر  الواضحة  املظاهر  فهذه  وآله(،  عليه  اهلل 

الصفات الوراثية من اآلباء. 

َبَك﴾)1(. اَك َفَعَدَلَك * ِف َأيِّ ُصوَرٍة َما َشاَء َركَّ قال تعاىل: ﴿الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّ

)1( اإلنفطار: 7 - 8 .
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َبَك﴾،  قال احلسن بن عي )عليه السالم( يف قوله تعاىل: ﴿يِف َأيِّ ُصوَرٍة َما َشاَء َركَّ
قال: »صور اهلل )عز وجل( عيل بن أيب طالب ف ظهر أيب طالب عى صورة حممد، 
فكان عيل بن أيب طالب أشبه الناس برسول اهلل، وكان السن بن عيل أشبه الناس 

بفاطمة، وكنت أنا أشبه الناس بخدجية الكبى«))).

وجاء يف جممع البيان )يف أي صورة ما شاء ركبك( أي: يف أي شبه من أب، أو 
أم، أو خال، أو عم()2(. 

وروي عن اإلمام الرضا )عليه السالم( عن آبائه عن النبي )صى اهلل عليه وآله( 
أنه قال لرجل: »ما ولد لك ؟ قال: يا رسول اهلل ! وما عسى أن يولد يل، إما غام، 
وأما جارية، قال، فمن يشبه ؟ قال: يشبه أمه وأباه، فقال )صى اهلل عليه وآله(: ال 
تقل هكذا إن النطفة إذا استقرت ف الرحم، أحرها اهلل كل نسب بينها وبن آدم، 

أما قرأت هذه اآلية )ف أي صورة ما شاء ركبك( أي: فيم بينك وبن آدم«))). 

نفهم من كالمه )صى اهلل عليه وآله( إن اجلينات الوراثية املكتسبة ليس هلا حد 
وال تنتهي اىل ظهر أو رحم معن وإنا يكتسب الصبي بعض املورثات من أصل 
النشأة حتى آخر صلب، فعن عي )عليه السالم(، قال: )أقبل رجل من األنصار 
إىل رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله(، فقال: يا رسول اهلل، هذه بنت عمي وأنا فالن 
ابن فالن حتى عد عرشة آباء، وهي فالنة بنت فالن حتى عد عرشة آباء، ليس يف 
حسبي وال يف حسبها حبي، وأهنا وضعت هذا احلبي، فأطرق رسول اهلل )صى 
اهلل عليه وآله( طويال، ثم رفع رأسه فقال: إن لك تسعة وتسعن عرقا، وهلا تسعة 

)1( مناقب آل ايب طالب، ابن شهراشوب، ج3، ص170. 
)2( جممع البيان، الشيخ الطريس، ج10، ص287.

)3( املصدر السابق، ج10، ص287.
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وتسعون عرقا، فإذا اشتملت اضطربت العروق، وسأل اهلل عز وجل كل عرق منها 
أن يذهب الشبه إليه ، قم فإنه ولدك ومل يأتك إال من عرق منك أو عرق منها، قال: 

فقام الرجل وأخذ بيد امرأته، وازداد هبا وبولدها عجبا()1(.

فهذه اآليات وما ورد عن األئمة )عليهم أفضل الصالة والسالم(، توضح أمهية 
األطباء  نصائح  ومن  ساوي  قانون  وأنه  اإلنسان  عى  التأثر  يف  الوراثي  العامل 
األمور  وبعض  أمراض  من  الوراثي  العامل  عليها  يتغلب  التي  العوائل  لبعض 
لنطفهم  خيتاروا  أن  والباطنة  الظاهرة  العاهات  من  وغرها  البرشة  كلون  السلبية 
امرأة من غر عشرهتم كي يقضوا عى بعض اجلينات الوراثية السلبية ألن اجلينات 

الوراثية تنقل السلب واالجياب.

يقول الدكتور لبيب بيضون: )من مظاهر رمحة اهلل باإلنسان، إنه إذا كانت إحدى 
املوّرثات )جينات( فيها خلل بحيث لو ظهرت تعطي كائنًا مشوهًا، فمنذ االقرتان 
تكون هذه الصفة هي الصفة املختفية، يف حن تتغلب عليها الصفة السليمة املقابلة 
ثة مصابة يف الرجل واملرأة معًا ظهر العيب فيها  هلا فتظهر، أما إذا كانت هذه املورِّ
فيهم  الكامنة  العاهات  لظهور  األقارب سببًا  املتعدد من  الزواج  كان  حتًا، وهلذا 
ولذا قال النبي )صى اهلل عليه وآله(: )َتَغَربوا ُتنجوا(، أي كلا كانت الزوجة أبعد 

يف القرابة كان الولد أنجب()2(.    

فالعامل الوراثي يعد من أهم العوامل كونه املؤثر األول يف بدء النشأة لذا أوىص النبي 
البيوتات حسبا  لنطفنا من أحسن  نختار  وأن  األمر  وآله( هبذا  عليه  اهلل  األكرم )صى 

ونسبا ومظهرًا لكي ينشأ الصبي بشكل طبيعي من كلتا الناحيتن اجلسمية والنفسية.

)1( مستدرك الوسائل، مرزا حسن النوري الطريس، ج14، ص303.
)2( اإلعجاز العلمي عند اإلمام عي، الدكتور لبيب بيضون، الفصل احلادي عرش، معامل الوراثة بن العلم 

والدين، ص115.
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نفسية،  تأثرات  للجينات  كذلك  جسديًا،  الطفل  عى  تؤثر  اجلينات  أن  وكا 
املهمة  النفسية  الصفات  من  ذلك  اىل  وما  والفهم  والفطنة،  الشجاعة،  كاكتساب 
فالعامل الوراثي من أهم العوامل فال بد من مراعاة هذا اجلانب وأن يكون االنسان 

فطنًا يف اختيار الزوجة.

ثانيًا: )العامل االكتسابي( .

اقرباء  من  ذلك  اىل  وما  وأصحابه  وجرانه  أرسته  بن  ينشأ  الصبي  يولد  حينا 
الصفات  بعض  الصبي  هذا  يكتسب  سوف  معهم  تواجده  خالل  فمن  واصدقاء 

وهذا ما سميناه بالعامل الكسبي.

وللبيئة أثر كبر عى اإلنسان سواء كانت تأثرات نفسية أو جسدية، فتعد البيئة 
البادية خيتلف جسمه وقوته  ينشأ يف  املؤثرات عى طبيعة اجلسم، فالذي  من أهم 
عن ابن املدينة، كذلك العامل النفيس فالبيئة هي املؤثر الثاين يف نشأة اإلنسان فقد 

تتلف صفات االنسان وعاداته وتقاليده بحسب البيئة املحاطة به. 

وللتقريب أكثر نرضب مثاالً عى ذلك، فلو فرقنا بن توأمن فنأخذ واحدًا منهم 
يف البادية واآلخر يف املدينة فبعد مرور سنن بحيث يتكيف كل واحد منهم يف البيئة 
بالكثر  املدينة  صاحب  عن  خيتلف  البادية  يف  تربى  الذي  أن  نجد  هبا  عاش  التي 
عنده  التحمل  فقوة  العظم،  وخشونة  البرشة  كخشونة  اجلسمية  منها  األمور  من 
تكون أكر بنسبة كبرة عن اخيه الذي عاش يف املدينة فالغذاء خمتلف وغرها من 
املؤثرات األخرى، كذلك العادات والتقاليد وحتى املعتقدات ال تبقى متشاهبة وإن 

كان هنالك عامل وراثي قوي، إذًا فالبيئة تؤثر يف شخصية االنسان تغرًا كبرًا. 

ولو تأملنا جيدا العامل الوراثي والعامل اإلكتسايب سوف نجد أن هنالك تداخاًل 
بن العاملن ومن الصعب فصل ذلك، ولكن قد يسأل سائل أي النسب قد تكون 

مؤثرة أكثر الوراثية أم االكتسابية. 
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نقول: إن كال اجلانبن مهان ولو كان اجلانب الوراثي يكفي ملا قام النبي برتبية 
أمر املؤمنن )عليه السالم( ونحن نعلم أن علّيًا ولد عى الفطرة ولكن لتبقى هذه 
الفطرة سليمة جيب ان هييئ اهلل له بيئة جيدة، فبعض األهداف وبعض الشخصيات 
جيب أن تتهيأ هلا الظروف الوراثية والبيئة بشكل تام حتى ينشئوا نشأة تامه ليس 
التي رسمها اهلل هلم، قال  احلياتية  للظروف  ليكونوا متميزين ومهيئن  فيها نقص 
ومنزلته  اهلل  من رسول  قربه  بيان  بعض خطبه يف  السالم( يف  )عليه  املؤمنن  أمر 
فراشه،  إىل  ويكنفني  صدره،  إىل  يضمني  ولد  وأنا  حجره  يف  وضعني   ..( عنده: 
ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ اليء ثم يلقمنيه، وما وجد يل كذبة 
يف قول، وال خطلة يف فعل، ولقد قرن اهلل به )صى اهلل عليه وآله(، من لدن أن كان 
فطيا أعظم ملك من مالئكته يسلك به طريق املكارم، وحماسن أخالق العامل ليله 
وهناره، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه يرفع يل يف كل يوم من أخالقه علا 
ويأمرين باالقتداء به، ولقد كان جياور يف كل سنة بحراء فأراه وال يراه غري، ومل 
جيمع بيت واحد يومئذ يف االسالم غر رسول اهلل صى اهلل عليه وآله وخدجية وأنا 
ثالثها، أرى نور الوحي والرسالة ، وأشم ريح النبوة ولقد سمعت رنة الشيطان 
حن نزل الوحي عليه صى اهلل عليه وآله ، فقلت يا رسول اهلل ما هذه الرنة ؟ فقال 
هذا الشيطان أيس من عبادته . إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إال أنك لست 

بنبي، ولكنك وزير وإنك لعى خر(.

 وعن اإلمام عي )عليه السالم( قال: )... يا كميل إن رسول اهلل )صى اهلل عليه 
وآله( أدبه اهلل عز وجل وهو أدبني وأنا أؤدب املؤمنن وأورث األدب املكرمن()1(.

) مستدرك هنج  البالغة  الوسائل، ج17، ص267؛ مصباح  األنوار، ج74، ص267؛ مستدرك  بحار   )1(
البالغة ( املؤلف : املرجهاين، ج1، ص115.
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ويف بحثنا هذا نتكلم عن قائد عظيم شهد له التاريخ بفضله ووفائه وعظمته وهو 
املوىل أبو الفضل العباس )عليه السالم(، فقد هيأ اهلل للعباس بن عي صلبًا طاهرًا 
وبيتًا طاهرًا كا هيئها لوالده، ذلك لعلم اهلل بفضلهم وطاعتهم ونفوسهم الطاهرة 
القابلة لالستجابة وتلقي ما هو خر هلم، كذلك علم اهلل باجلهد الذي سوف يبذل 

منهم لذا حفظهم اهلل من كل رجس.

 فمن حسنت نيته وطابت روحه من املؤكد سوف يطيب اهلل طينته وهييأ له من 
الظروف ما تنطبق مع صفاته وسجاياه، والكل يؤمن بعلم اهلل وإحاطته باجلزئيات 
طاعتهم  بحسب  خلقهم  بخلقه  علمه  خالل  فمن  سيكون،  وما  كان  ما  وعلم 
واستحقاقهم ويؤكد قولنا هذا االمام الصادق، فعن حممد بن مروان عن أيب عبد 
اهلل )عليه السالم( قال: سمعته يقول: »إن اهلل خلقنا من نور عظمته ثمَّ صور خلقنا 
فيه فكنا نحن خلقا  النور  العرش فأسكن ذلك  من طينة خمزونة مكنونة من حتت 
وبرشا نورانين ل جيعل ألحد ف مثل الذي خلقنا منه نصيبا وخلق أرواح شيعتنا من 
طينتنا وأبدانم من طينة خمزونة مكنونة أسفل من ذلك الطينة، ول جيعل اهلل ألحد 
ف مثل الذي خلقهم منه نصيبا إال لألنبياء والرسلن فلذلك رصنا نحن وهم الناس 

وصار سائر الناس مهجا للنار وإل النار«))).

العباس  الفضل  أيب  للموىل  القيادية  النشأة  عن  نتكلم  سوف  الفصل  هذا  ففي 
بن الوراثة واالكتساب، لنبن أمهية هذين العاملن ومدى تأثرمها عى شخصية 

اإلنسان من الناحية النفسية والبدنية.

الوراثي  اجلانب  عى  يؤكد  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صى  األعظم  الرسول  وكان 
ويبن أمهيته، قال )صى اهلل عليه وآله(: »اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس« وقد 

)1( روضة املتقن يف شح من ال حيرضه الفقيه، حممد تقي املجليس )األول(، ج13، ص222.
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اِجِديَن﴾)))، أي تقلب النبي يف  َبَك ِف السَّ بّن القرآن أمهية هذا اجلانب بقوله: ﴿َوَتَقلُّ
تلك العوامل وهو عامل األصالب من ساجد اىل ساجد حتى استقر يف ظهر عبد اهلل.

فكل آبائه )صلوات اهلل وسالمه عليه( كانوا موحدين فمن هذه اآلية نستدل عى 
أمهية األمر كون اإلنسان يكتسب من آبائه الكثر من الصفات التي تنتقل عن طريق 
بينهم فيكتسب عاداهتم  ينشأ  الدنيا سوف  الوراثية، وحن خروجه لعامل  اجلينات 
وتقاليدهم وهذا هو اجلانب اآلخر املهم وهو اجلانب االكتسايب، قال النبي )صى 
اهلل عليه وآله(: )كل مولود يولد عى الفطرة حتى يكون أبواه هيودانه وينرانه()2(. 

فمن خالل كالم خاتم الرسل تتضح لنا أمهية اجلانبن بشكل دقيق، لذا حينا أراد 
اإلمام أن ينشأ قائدًا عظيًا وولدًا شجاعًا هيأ له من األسباب ما جيعله متفوقا عى 
الكثر من اللق، حيث اختار له امراءة انجبتها فحول العرب، ليتوارث العباس 
من اهلاشمين ومن العامرين القوة والشجاعة، ومن فيه هاتان الصلتان ال بد من 
بن عي صار من  فالعباس  قائدًا عظيًا(  ليكون  تؤهله  يتصف بصفات اخرى  أنه 

أبرز القادة عى مر العصور .

)1( الشعراء: 219.
)2( بحار األنوار، العالمة املجليس، ج3، ص281، ح22.
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املطلب األول: النشأة القيادية ألبي الفضل )( عن طريق الوراثة .

العبـاس )عليـه السـالم( ومـا  القياديـة للمـوىل أيب الفضـل  النشـأة  نتكلـم عـن 
فـاهلل  عظيمـة،  وراثيـة  صفـات  مـن  الطاهـر  وجسـده  الطاهـرة  روحـه  اكتسـبت 
سـبحانه يـريب أوليـاءه منذ البـدء ويتلطف هبم بعنايـة خاصة وما ذلـك إال لنزاهتهم 
واسـتحقاقهم، فـاهلل سـبحانه ال يفـرق بـن عبـد وآخـر إال بالتقـوى، لـذا أقرهـم يف 
أصـالب شـاخمة، وارحـام مطهـرة؛ ملـا هلـم من اسـتجابة تتلـف عن غرهـم، فتلك 
النفـوس قابلـة لتلقـي كل مـا هـو حسـن وجيـد، كذلـك أبداهنـم فـكل يشء فيهـم 
خيتلـف لـذا طهرهـم اهلل وفضلهـم، ومنهـم هـذا الويل العظيـم قمر العشـرة، فروح 
العبـاس، ونفـس العبـاس، وبـدن العبـاس، وكل مـا يف العبـاس نبـت عـى الطهـارة 

والغـرة والرجولـة.

فمنـذ ان كان يف عـامل االصـالب واالرحـام، بـدأت نشـأته عـى أن يكـون قائـدًا 
ونـاصًا لديـن اهلل ومضحيا ألخيه السـبط املنتجب، فاحلسـن هـو الدين، والعباس 
خلـق ألجـل الديـن، إذًا فقد خلق العباس ليكون عضد الديـن كا كان ابوه ملحمد.

وكـا كان أمـر املؤمنـن كاشـف الكـرب عـن وجـه النبي )صـى اهلل عليـه وآله(، 
فقـد كان العبـاس كاشـف الكـرب عـن وجـه اإلمام احلسـن )عليه السـالم(.

ففـي هـذا الفصـل سـنتكلم عـن النشـأة الوراثيـة والنشـأة االكتسـابية للمـوىل ايب 
الفضـل ونبـن نتائجها.
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املقصد األول: صناعة القائد عن طريق الوراثة .

إن اهلل سبحانه وتعاىل جعل لكل يشء قانونًا وأمرنا بإتباع هذه القوانن ومنها 
ورسله  أنبيائه  خالل  من  وتعاىل  سبحانه  فاهلل  االكتساب،  وقانون  الوراثة  قانون 

أمرنا أن نختار لنطفنا كي يكتسب اجلنن الصفات الطيبة الطاهرة.

واهلل سبحانه وتعاىل كان ينقل أنبياءه وأولياءه من أصالب شاخمة اىل ارحام مطهرة، 
ذلك ألمهية األمر، قال أمر املؤمنن )عليه السالم( يف حق أصالب األنبياء:

، َتنَاَسَخْتُهْم َكَرائُِم األَْصَاِب  ُهْم ِف َخْيِ ُمْسَتَقرٍّ »َفاْسَتْوَدَعُهْم ِف َأْفَضِل ُمْسَتْوَدٍع، وَأَقرَّ
َم َمىَض ِمنُْهْم َسَلٌف، َقاَم ِمنُْهْم بِِديِن اهلل َخَلٌف«))).  َراِت األَْرَحاِم، ُكلَّ إَِل ُمَطهَّ

ولو تصفحنا تاريخ األنبياء واملعصومن الذين ابتالهم اهلل بأزواج ضاالت، مل 
نجد أيـّـًا من هؤالء األطهار، أصبح لديه مولود من تلك النساء الضاالت، فهذا 
مؤش قوي عى أن االم تنقل الصفات السلبية لدى اجلنن لذا اختار اهلل سبحانه 

لألنبياء واملعصومن أشف النساء وأطهرهن وأطيبهن. 

وكان )صى اهلل عليه وآله(، يأمر الناس باختيار الزوجة الطاهرة يف املنبت الطاهر 
أي ليس فقط اختيار الزوجة بل اختيار العشرة الصاحلة والنظر اىل العامل الوراثي 

ألن من طبيعة اجلنن االكتساب من خالل الوراثة.

 قال ابو حممد احلسن العسكري )عليه السالم( »سأل عبداهلل بن صوريا رسول 
اهلل فقال: )أخبن يا حممد الولد يكون من الرجل أو الرأة؟ فقال النبي )صى اهلل 
عليه وآله(: اما العظام والعصب والعروق فمن الرجل وأما اللحم والدم والشعر 
فمن الرأة، قال: صدقت يا حممد، ثم قال: فم بال الولد يشبه اعممه ليس فيه من شبه 

)1( هنج البالغة، حتقيق: صبحي الصالح، الطبة 94  ص139.
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أخواله شء، ويشبه أخواله وليس فيه من شبه اعممه شء فقال رسول اهلل )صى اهلل 
عليه وآله(: أهيم عا ماؤه ماء صاحبه كان الشبه له فقال: صدقت يا حممد  ..«))).

»اختاروا لنطفكم فإن اخلال أحد  وقال رسول اهلل )صّى اهلل عليه وآله وسّلم(: 
الضجيعن«))).

العرق  املؤمنن )عليه السالم( قال: »تزوجوا ف الجز الصالح، فإن  وعن أمر 
دساس«))).

 فنجده )عليه السالم( كان يتبع هذا القانون الساوي ويتبع ما أوىص به النبي 
فقبل أن يرشع اإلمام بالزواج أراد امرأة طاهرة فاضلة هلا نسب عريق كي تنجب له 
ولدًا يكون ألخيه عونًا وسندا، كا كان هو عونًا وسندًا لرسول اهلل )صى اهلل عليه 
ولدهتا  امرأة  خيتار  كي  العرب  بأنساب  عارف  فهو  عقياًل،  أخاه  استشار  لذا  وآله( 

الفحول لتلد له فحل الفحول.

ومن خالل هذا املخطط وما رسمه أمر املؤمنن )عليه السالم( ال جمال بأن املولود 
والنفسية،  اجلسمية  الناحية  من  قاهرًا شجاعًا خمتلفًا عن غره  بطاًل  القادم سيكون 
العرب فبهذا اجلانب ضمن اإلمام سالمة  الفحول وآباؤه هم فحول  فأبوه فحل 

اجلانب الوراثي.

روي أّن أمر املؤمنن )عليه السالم( قال ألخيه عقيل، وكان نّسابة عاملًا بأنساب 
فتلد يل غامًا  الفحول ألتزّوجها  امرأة وقد ولدتا  إل  »ُأنظر  العرب وأخبارهم: 
فارسًا« فقال له: تزّوج )ُأّم البنن الكالبّية( فإّنه ليس يف العرب أشجع من آبائها))).

)1( االحتجاج، الشيخ الطريس، ج1، ص48.
)2( الكايف، ج5، ص332.

)3( مكارم االخالق، الشيخ الطريس، ص197. 
)4( عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب، ص357؛ قاموس الرجال، حممد تقي التسرتي، ج12، ص195.



37الفصل االول: صناعة القائد يف رؤية  اإلمام علي

وبإعتقادنا فإن اإلمام علّيًا )عليه السالم( أعلم الناس بكل يشء كونه حجة اهلل 
يف أرضه، فلاذا يستشر أخاه عقياًل، ففي هذا األمر عدة أوجه:

الوجه األول: بيان عظمة هذا القائد 

العباس شخص  أن  الغيبي، كان يعلم جيدًا  بعلمه  فاإلمام عي )عليه السالم( 
رفيعة  مكانة  له  عظيم،  ورجل  عسكري  قائد  هو  بل  عاديًا،  انسانًا  وليس  خمتلف 
ومنزلة خصيصة عند األئمة، وإنه من العظاء الالدين، وممن حيظى بمنزلة رفيعة 

عند الصديقة فاطمة الزهراء، فغاية اإلمام هو توضيح منزلة هذا القائد. 

أراد  كذلك  وتعظيا،  له  اجالالً  القادم  بالنبي  الناس  خيرون  األنبياء  كان  فكا 
اإلمام أن يبن أمهية العباس ومكانته عند اهلل ومدى تأثره يف املجتمع، وقد سمع 
ذلك احلديث الكثر من الصحابة، فقد جاء يف األنوار العلوية )قيل اتى زهر إىل 
عبد اهلل بن جعفر بن عقيل قبل ان يقتل فقال يا أخي ناولني الراية فقال له عبد اهلل 
إليه وأخذها زهر  أو يفَّ قصور عن محلها قال ال ولكن يل هبا حاجة قال فدفعها 
وأتى فجاء إىل العباس بن عي وقال يا بن أمر املؤمنن أريد ان أحدثك بحديث 

وعيته فقال حدث فقد حى وقت احلديث: 

ــــــــك فإمنــــــــا االســــــــناد حــــــــدث وال حــــــــرج علي متواتــــــــر  لنــــــــا   نــــــــدري 

فقال اعلم يا أبا الفضل ان أباك أمر املؤمنن ملا أراد ان يتزوج أم البنن بعث إىل 
أريد منك  يا أخي  السالم(:  فقال )عليه  العرب  بأنساب  أخيه عقيل وكان عارفا 
أصيب  لكي  والشجاعة  والنسب  واحلسب  البيوت  ذوي  من  امرأة  يل  تطب  ان 
يف   ليواسيه   - احلسن  إىل  وأشار   - هذا  ولدي  ينر  وعضدا  شجاعا  ولدا  منها 
طف كربالء وقد ادخرك أبوك ملثل هذا اليوم فال تقر عن حالئل أخيك وعن 
أخواتك، قال فارتعد العباس ومتطى يف ركابه حتى قطعه وقال يا زهر تشجعني 
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يف مثل هذا اليوم واهلل ألرينك شيئا ما رأيته قط، قال فهمز جواده نحو القوم حتى 
توسط امليدان وساق احلديث إىل آخر مقتل العباس )عليه السالم()1(. 

وقال السيد جعفر العامي يف الصحيح من سرة اإلمام: )إن عليًا »عليه السالم« 
وأحوال  بأنساب  غره  علم  إىل  وال  اهلل«،  »رمحه  عقيل  علم  إىل  بحاجة  يكن  مل 
العرب، إال أن يكون املقصود هو تعريف الناس بمقام تلك الصفوة التي سيكون 
ذلك  وأن  كربالء،  السالم« يف  »عليه  احلسن  اإلمام  األوفر يف نرة  النصيب  هلا 
سوف  التي  اجلسام  املهات  وعن  الصفوة،  هؤالء  والدة  عن  غيبي  إخبار  بمثابة 

يضطلعون هبا، يف نرة هذا الدين.

وفيه إشارة إىل أن التهيؤ هلذه املواقف والتضحيات قد بدأ قبل والدة يزيد وابن 
زياد و. . و. . يضاف إىل ذلك: أنه أراد التنويه بعلم عقيل باألنساب، ورد ما سوف 
يكيده به األمويون وأعواهنم، وترئته من االهتامات الباطلة التي سيوّجهوهنا إليه 

حن يكشف للناس خمازي أعداء عي »عليه السالم« . .

مع يقيننا بأن عليًا »عليه السالم« كان أعرف من عقيل يف كل يشء . . ومل يكن 
بحاجة إليه يف اختيار من يشاء من النساء.. ولكنه أراد أن يعطي كل ذي حق حقه، 
فضلهم،  إلظهار  الرة،  أهل  إىل  الرجوع  يف  غضاضة  ال  أن  الناس:  يعلم  وأن 

واإلعالن بالتكريم هلم()2(.

)عليه  املؤمنن  أمر  مقصود  أن  الحظت  إذا  أنك  )اعلم:  الدربندي:  الفاضل  وقال 
السالم( من تزوجيه بأم البنن -أم العباس- أن جيعل أوالدها ذخرة وعدة ليوم الطف()3(. 

)1( ارسار الشهادة، الفاضل الدربندي، ج2، ص497، األنوار العلوية، الشيخ جعفر النقدي، ص443.
)2(  الصحيح من سرة اإلمام عي )عليه السالم(، السيد جعفر مرتض العامي، ج1، ص266.

)3( ارسار الشهادة، ج2، ص544.
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ففي مسر اإلمام عي )عليه السالم( اىل حرب معاوية ووصوله اىل كربالء اخر 
أمر املؤمنن أصحابه بمرع أبناءه وهذا يؤكد أن اإلمام ُمطَِّلع إّطالعًا تامًا عى 
تلك الثلة الطاهرة، فعن األصبغ بن نباتة، عن عي )عليه السالم(، قال: أتينا معه 
رحاهلم،  وموضع  ركاهبم  مناخ  هاهنا  فقال:  السالم(  )عليه  احلسن  قر  موضع 
وهاهنا مهراق دمائهم، فتية من آل حمّمد )صى اهلل عليه وآله( يقّتلون هبذه العرصة 

تبكي عليهم الساء واألرض)1(.

العباس وبكائه عليه فكل  تقبيل كف  املقرم من  السيد  التي يروهيا  الرواية  ويف 
ذلك يدل عى أن أمر املؤمنن )عليه السالم( كان عاملًا عارفا بأولئك الفتية الكرام 
وبالصوص قمر العشرة ملا له من أمهية كبرة كونه املكلف األول يف قيادة جيش 

اإلمام احلسن )عليه السالم(.

الوجه الثاني: بيان منزلة أم البنني ومكانتها عند اهلل 

إن وجود درة طاهرة هبذا الوفاء وهذا اإليان واإلخالص ال بد أن يظهرها اهلل 
البيوت  أفضل  يف  اهلل  جعلها  فقد  والتضحية،  الوفاء  يف  اعى  مثاًل  لتكون  للخلق 
واطهرهن، فمن خالل سيد األوصياء وعقيل ابن أيب طالب أظهر اهلل هذه السيدة 

الفاضلة)2(. 

روي أّن أمر املؤمنن )عليه السالم( وقف بالكوفة يف املوضع الذي صلب فيه زيد بن عي، وبكى حّتى   )1(
اخضّلت حليته، وبكى الناس لبكائه، فقيل له: يا أمر املؤمنن مما بكاؤك فقد أبكيت أصحابك ؟ فقال: إّن 
رجال من ولدي يصلب يف هذا املوضع ال أرى فيه خشية من رىض أن ينظر إىل عورته(، املالحم والفتن، 

ابن طاووس، ص244.
)2( قال الشيخ النقدي نقال عن جمموعة الشهيد األول. )كانت ]أم البنن[ من النساء الفاضالت العارفات 
بحق اهل البيت )عليهم السالم( كا كانت فصيحة بليغة لسنة ورعة ذات زهد و تقى وعبادة، وإل كبارها 
وجاللتها زارهتا زينب الكرى بعد منرفها من واقعة الطف كا كانت تزورها أيام العيد، كتاب زينب 

الكرى، العالمة النقدي، ص11.
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واهلل سبحانه وتعاىل حينا جيعل سيدة حتل حمل الزهراء ويكون أبناء فاطمة حتت 
رعايتها، جيب ان تكون هذه السيدة متصفة بصفات كثرة فمن هذه الصفات:  

1- التواضع : 

فهـذه السـيدة الطاهـرة رغـم أهنـا مـن أشف البيوتـات وأفضلهـا حسـبًا ونسـبًا، 
إال أهنـا مل تعـِط لنفسـها قـدرًا أمـام أبنـاء الزهراء، فهـي تعلم يف أي بيـت جعلها اهلل، 
وتعلـم جيـدًا أن اإلنسـان مهـا وصل اىل القمة فهـو صغر أمام هـذا البيت الطاهر، 
الـذي اختـاره اهلل أن يكـون مهبـط وحيه، فهـذه الصفة من أهم الصفـات التي حيبها 
اهلل، لـذا اختارهـا اهلل وفضلهـا عـى سـائر النسـاء، ولتواضعهـا كانـت تعتـر نفسـها 
خادمـة لعـي وأبنـاء الزهـراء، لذا صـارت عظيمة وكبـرة عند اهلل وعنـد أهل البيت 

فعـي كان جيلهـا وحيرتمهـا ومل جيـد فيها غـر االنحناء له.

عـن جابـر بـن عبـد اهلل االنصـاري قـال: )كنـا جلوسـا عنـد رسـول اهلل )صى اهلل 
عليـه وآلـه(، فذكرنـا النسـاء وفضـل بعضهـن، عـى بعـض فقـال رسـول اهلل )صـى 
اهلل عليـه وآلـه(: » أال أخركـم ؟ » فقلنـا: بـى يـا رسـول اهلل، فأخرنـا فقـال: » إن 
مـن خـر نسـائكم الولـود الـودود والسـترة، العزيـزة يف أهلهـا، الذليلـة مـع بعلها، 
املترجـة مـع زوجهـا، احلصـان عـن غره، التي تسـمع قولـه وتطيع أمـره، وإذا خال 

هبـا بذلـت له مـا أراد منهـا()1(.

النسـاء  مـن  كانـت  اقـار  اربعـة  انجبـت  التـي  الـودود  الولـود  السـيدة  فهـذه 
الفاضـالت، فـاهلل سـبحانه خيتـار ألوليائـه أعظـم البيوتـات وأنزههـا، وملـا للعباس 
مـن أمهيـة كبـرة يف اإلسـالم، فقـد اختـار له سـبحانه هـذه األم املثالية، لتكون سـببًا 

يف هتيئـة هـذا القائـد النـاص.

)1( الوايف، الفيض الكاشاين، ج21، ص58.



41الفصل االول: صناعة القائد يف رؤية  اإلمام علي

2- الرأفة والشفقة :

طيبة  حنونة  أم  من  بد  ال  السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  الصديقة  رحيل  بعد 
فاطمة،  عن  بدالً  السالم(  )عليهم  زينب  واحلوراء  السبطن  برعاية  تقوم  طاهرة 
فكانت السيدة أم البنن أهال لذلك رغم أن فاطمة ال مثيل هلا، لكن هذه السيدة 

اعجبت اإلمام عليًا، فقد ظهر احلنان والطيب من خالل ترفاهتا.

 قال السيد املقرم: )وبلغ من عظمتها ومعرفتها وتبرها بمقام أهل البيت أهنا 
ملا ُأدِخلت عى أمر املؤمنن )عليه السالم( وكان احلسنان مريضن اخذت تالطف 
القول معها وتلقي اليها من طيب الكالم ما يأخذ بمجامع القلوب وما برحت 

عى ذلك حتسن السرة معها وتضع هلا كاألم احلنون()1(.

عى  الطاهرة  السيدة  هذه  شفقة  توضح  التي  املشهورة  األخرى  املواقف  ومن 
احلسن  يتأمل  ال  كي  باسمها  يسميها  ال  أن  املؤمنن  أمر  من  طلبت  أهنا  احلسنن 
نابع  الرأفة وهذا العطف  واحلسن لعل اسم فاطمة يذكرهم بأمهم فاطمة، فهذه 

)1( قمر بني هاشم، املقرم، ص25. يروى: حينا كان عقيل حيدث أبيها حزام بشأن خطبة ابنته فاطمة ألخيه 
اإلمام عي )عليه السالم(، كانت فاطمة حتدث أمها بحلم رأته يف منامها، كأهنا هي جالسة يف دارها إذ 
وقع القمر يف حجرها، وتبعه أربع كواكب ) نجوم ( وملا انتهت من حديثها دخل أبيها يبرشها ويبرش أمها 
بقدوم عقيل بن أيب طالب لطبة فاطمة إىل أخيه اإلمام عي )عليه السالم( وملا سمع أبيها احللم استبرش، 
وقال: لقد حقق اهلل رؤياك يا بنيتي فأبرشي بسعادة الدنيا واآلخرة. وزفت إىل اإلمام أمر املؤمنن عي 
)عليه السالم(، وقد رأى فيها النضج والعقل الراجح، وهي مل تزل يف ريعان شباهبا ومل تبلغ العرشين من 
عمرها، باإلضافة إىل اإليان العميق، وسمو األخالق، وحماسن الصفات، واإلخالص، فأعزها )عليه 

السالم( فكانت جديرة أن تكون قرينة اإليان وسمو الذات.

ويروى ليلة زفافها قالت لإلمام عي )عليه السالم( يل إليك حاجة، قال )عليه السالم(: وما حاجتك ؟ 
قالت: أرجو أن ال تسميني فاطمة لئال ينكر قلب اإلمامن احلسنن وأختيها ويتذكروا أمهم، عند ذلك 
ساها بكنيتها أم البنن، وهذه واحدة من رضوب األدب والوفاء لسيدة نساء العاملن بعد رحيلها. كتاب 

العقيلة والفواطم احلاج حسن الشاكري، ص116.
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من  أكثر  فاطمة  ابناء  عى  وشفقتها  رأفتها  وكانت  البيت  آلل  وحب  معرفة  عن 
شفقتها عى أبناءها وهذا ما زاد من منزلتها.

وثنتان  صاحلتان  ثنتان  أربعة:  النساء  بني  )يا  قال:  لولده  لقان  وصايا  فمن 
التي  نفسها،  يف  الذليلة  قومها  يف  الرشيفة  فهي  الصاحلتن  إحدى  فأما  ملعونتان 
بيتها،  القليل يف يدهيا كثر، الصاحلة يف  ابتليت صرت،  إن أعطيت شكرت وإن 
عى  تعطف  الرحيم  كاألم  هي  زوجها،  عى  بخر  تعود  الولود،  الودود  والثانية 
كبرهم وترحم صغرهم وحتب ولد زوجها وإن كانوا من غرها، جامعة الشمل، 
األمحر  كالذهب  فهي  والولد،  واملال  واألهل  النفس،  يف  مصلحة  البعل،  مرضية 

طوبى ملن رزقها ، إن شهد زوجها أعانته وإن غاب عنها حفظته...()1(.

فهذه الصفات الطيبة يف الزوجة الصاحلة التي ذكرها لقان لولده كانت متوفرة 
يف شخصية أم البنن )عليها السالم( فرشف ام البنن من شف اهلاشميات ألن اهلل 

ال يضع أولياءه إال يف أرحام مطهرة.

ترأف  وكانت  زوجها،  مع  متواضعة  كانت  قومها،  يف  العزيزة  السيدة  فهذه 
قلبها كال احلبن، فهي  باحلسنن وحتبها حب اإلمامة وحب األمومة فاجتمع يف 
سيدة عاملة فاضلة تقية نقية كانت جتمع أبناءها ومل تفرق بن أحد وأخر بل كانت 

متيز احلسنن كوهنا حجة اهلل.

تربية  يف  تعينه  السالم(،  )عليه  عي  عند  مرضية  الفاضلة  السيدة  هذه  وكانت   
عياله، فإذا وصفتها بالذهب فقد ظلمتها فهي من معدن أطهر وأزكى.

وعى الرغم من أن أم البنن ليست هاشمية األصل، إال أننا نعدها من اهلاشميات 
لقرهبا من بني هاشم روحًا وجسدًا. 

)1( االختصاص، الشيخ املفيد، ص339.
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3- االيثار :

أحد،  يبق من ولدها  فلم  لدهيا  ما  الطاهرة وبذلت كل  السيدة  آثرت هذه  فقد 
للناس حينا جاء برش  بان وفاؤها وإيثارها  للتضحية وااليثار، وقد  فكانت رمزًا 
يأتيها  ان  برشًا عسى  استقبل  من  أول  البنن هي  أم  السيدة  فكانت  احلسن  ينعى 
بخر يرها، فكان يعزهيا بمرع أبناءها واحد تلو االخر فلم تسأل عنهم وإنا 

سؤاهلا كان عن احلسن بن عي.

روي يف كتاب املجالس العاشورائية )ملا دخل بشر بن حذمل املدينة املنورة لينعى 
لك  اهلل  عظم  هلا:  فقال  العباس(  أم  )وهي  البنن  بأم  التقى  السالم(  )عليه  احلسن 
األجر بولدك عبد اهلل، قالت له: أسألك عن سيدي وموالي احلسن. قال هلا: عظم 
اهلل األجر بولدك جعفر، قالت له: أسألك عن سيدي وموالي احلسن، قال هلا: عظم 
اهلل لك األجر بولدك عثان، قالت له: أسألك عن سيدي وموالي احلسن، قال هلا: 
عظم اهلل لك األجر بولدك العباس، قالت له: أسألك عن سيدي وموالي احلسن()1(.

فقد هان مقتل أوالدها حينا سمعت بالفاجعة األعظم فهذا خامس أهل العباء 
قد برج بالدماء فكانت تنادي واحسينا قبل ان تنعى أوالدها األربعة.

سنة،  وثالثون  أربع  العمر  من  وله  استشهد  السالم(  )عليه  العباس  )أن  روي 
وأن ُأّمه أم البنن كانت ترج لرثاء العباس )عليه السالم( وإخوته إىل البقيع فتبكي 
وتندب فتبكي كل من يمّر هبا واليستغرب البكاء من املوايل فقد كانت أم البنن ُتبكي 
مروان بن احلكم إذا مر هبا وشاهد شجوها وهو أكر املعاندين آلل بيت الرسول 
)صى اهلل عليه وآله(، ومن قول ُأّم البنن يف رثاء أيب الفضل العباس وسائر أبناءها:

)1(  املجالس الفاخرة يف مصائب العرتة الطاهرة، السيد شف الدين، ص246.
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يا مَنْ رَأى العَبّاسَ َكرَّ عَلى جَماهِريِ النََّقد                وَوَراهُ مِنْ َأبْناءِ حَيْدَرَ ُكلُّ َليْثٍ ذِي َلبَدِ 

أنِْبْئتُ َأنَّ ابْنِـــي ُأصِيبَ بِـــرَأسِهِ مَْقُطوعَ يَدِ               وَيْلِي عَلى شِبْلِي َأماَل بِـرَأسِهِ َضرْبُ العَمَدِ

َلوْ كانَ سَيُْفكَ فِي يَدَيْكَ َلما دَنا مِنْكَ َأحَدٌ 

وهلا أيضًا :
          

ِ البَنِــــــــن  ُأمَّ  وَيْــــــــكِ  تَدْعُونِّــــــــي  العَِريــــــــِن ال  بُِليُــــــــوثِ  ِرينِــــــــي  ُتَذكِّ   

ْ ــــــــم  ــــــــي ُأدْعــــــــى بِِه ــــــــونَ لِ ــــــــتْ بَنُ ــنِ كانَ ــ ــ ــ ــنْ بَنِ ــ ــ ــ ــتُ وَال مِ ــ ــ ــ ــوْمَ َأصْبَحْ ــ ــ ــ  وَاليَ

الرُّبــــــــى ُنسُــــــــوِر  مِْثــــــــُل  ــنِ َأرْبَعَــــــــٌة  ــ ــ ــ ــِع الوَتِ ــ ــ ــ ــوْتَ بَِقْط ــ ــ ــ ــوا املَ ــ ــ ــ ــدْ واصَُل ــ ــ ــ  َق

ْ َأشْــــــــاَهُم  اخلِرْصــــــــانُ  ــن تَنــــــــاَزعَ  ــ ــ ــ ــًا َطعِ ــ ــ ــ ــى صَِريع ــ ــ ــمْ أمْســ ــ ــ ــ هُ  َفُكلُّ
يــــمِــيـِن)))  يـــــا َليْتَ شِـــعِْري َأَكمــــا َأخْـــــبَرُوا                   بِــــَأنَّ عَــبّـــــــــاســـــــًا َقــطِــيـــــعُ الَّ

ت منهم،  فهذه السيدة الوفية جعلت هلا مكانة عظيمة بن أهل البيت حتى ُعدَّ
ذلك لوفائها وفدائها بأربعة أقار ال مثيل هلم منهم قمر العشرة الذي سطر بمجده 

أروع البطوالت والتضحية والفداء.

الوجه الثالث: االستشارة من ذوي اخلربة واملرو ءة 

الزوجة وذلك ألمهية  اختيار  اىل  القدوم  الواعي االستشارة عند  البدَّ لإلنسان 
األمر فالذي يقدم عى مرشوع  كهذا جيب عليه أن يستشر أصحاب الرة، فمثل 
عقيل وذلك النسب واحلسب العظيم الطاهر يكفيك عن شفه وصدقه كان من 
اإلمام  أراد  لذا  االنساب  يف  اليه  ترجع  العرب  وكانت  العرب  بأنساب  العارفن 

)1(  مفاتيح اجلنان، الشيخ عباس القمي، ص643.
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لفت انتباهنا اىل هذا االمر كي نحذو حذوه ونستشر من هو أهل للمشورة وهذا 
أمر مهم يف اختيار الزوجة الصاحلة.

كان يقال إن يف قريش اربعة يتحاكم إليهم يف علم النسب وأيام قريش ويرجع 
اىل قوهلم وهم عقيل بن ابى طالب وخمرمة بن نوفل الزهري وابو اجلهم بن حذيفة 

العدوي وحويط بن عبد العزى العامري)1(. 

وقد حذر رسول اهلل  )صى اهلل عليه وآله وسلم( من العوامل الوراثية السلبية  ففي 
رواية قام رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله وسلم( خطيبا فقال: )أهيا الناس إياكم وخرضاء 
الدمن، قيل: يا رسول اهلل وما خرضاء الدمن ؟ قال: املرأة احلسناء يف منبت السوء()2(. 

قال الشيخ املفيد )فشبه املرأة احلسناء من أصل السوء بالرضة التي تظهر عى 
األمطار عليها، فهي وإن كانت نرضة حسنة  البيوت عند وقوع  أفنية  املزابل ويف 

فإهنا عى النجاسات من العذرة وأمثاهلا نابتة، وليس هلا بقاء، وال هبا انتفاع()3(. 

اهتم  لذا  يأيت من جهة األب ومن جهة األم  الوراثي  العامل  نفهم مما تقدم أن 
اإلمام هبذا اجلانب، فالعباس بن عي )عليه السالم( قد ورث املحاسن اهلاشمية 
فضاًل عى العامرية فلو أتينا اىل العامل الوراثي أليب الفضل من جانب األب فبنو 
بالشجاعة وغرها من الصفات األخرى من  الناس  هاشم ال يضاهيهم أحد من 
كرم وجود ومجال وقوة جسانية فهم اسياد البرش، كذلك امتازت عشرة ام البنن 
يف الكثر من الصفات الطيبة ومن ابرزها الشجاعة وهذه الصفة جامعة للكثر من 
املحاسن فال يكون االنسان شجاعا إال وكان يتصف بصفات اخرى منها الكرم 

واجلود وغر ذلك من الصفات األخرى.

)1( االستيعاب، ابن عبد الر، ج3، ص1079.
)2( الكايف، الشيخ الكليني، ج5، ص332.

)3( املقنع، الشيخ املفيد، ص513.
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املقصد الثاني: ذكر بعض أجداد املوىل قمر العشرية من طرف األب واألم . 

فمن أجداد املوىل ايب الفضل )عليه السالم( الذين اشتهروا بالسيادة والرياسة:

1- قصي بن كالب :

قريش  قبائل  مجع  أنه  وذلك  جمّمعا  يسمى:  وكان  زيد،  اسمه:  قتيبة:  ابن  قال   
فأنزهلا مكة، وبنى دار النّدوة، وأخذ املفتاح من »خزاعة«)1(.

وقد )عظم أمر قيص حتى استخلص البيت من خزاعة وحارهبم وأجالهم عن 
احلرم وصارت إليه السدانة والرفادة والسقاية، ومجع قبائل قريش وكانت متفرقة 

يف البوادي فأسكنها احلرم ولذلك سمى جممعا قال الشاعر:

ــر أبوكــــــــم قصــــــــي كان يدعــــــــى جممعــــــــا ــ ــ ــ ــن فه ــ ــ ــ ــل م ــ ــ ــ ــع اهلل القبائ ــ ــ ــه مجــ ــ ــ ــ  ب

وبنى دار الندوة، وهي أول دار بنيت بمكة فلم يكن يعقد أمرا جتتمع فيه قريش 
إال فيها، فصار له مع السدانة والرفادة والسقاية النداوة واللواء()2(.

2- عبد مناف بن قصي بن كالب :

من أجداد رسول اهلل )صى اهلل عليه ]وآله[ وسلم( كان يسمي قمر البطحاء، 
وكان له أمر قريش، بعد موت أبيه)3(.

فهذا املجد وهذا الرشف كان ينتقل من قريش اىل قريش حتى حاز عبد مناف هذه املآثر 
من آبائه، فقد ورث منهم الكرم واجلود والرياسة والسقاية وغرها من املآثر األخرى.

)1( املعارف، ابن قتيبة الدينوري، ص70.
)2( عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب، أمحد بن عي احلسيني ) ابن عنبة (، ص26.

)3( األعالم، خر الدين الزركي، ج4، ص166.



47الفصل االول: صناعة القائد يف رؤية  اإلمام علي

وجاء يف تاريخ اليعقويب: رأس عبد مناف بن قيص، وجّل قدره، وعظم شفه، 
وملا كر َأَمر عبد مناف ابنه جاءته خزاعة وبنو احلارث بن عبد مناة بن كنانة يسألونه 
احللف ليعزوا به، فعقد بينهم احللف الذي يقال له حلف األحابيش، وكان مدبر 
بني كنانة الذي سأل عبد مناف عقد احللف: عمرو بن هلل بن معيص بن عامر، 
الركن: يقوم رجل من قريش وآخر من األحابيش،  وكان حتالف األحابيش عى 
والركن،  واملقام،  البيت،  باهلل، وحرمة هذا  فيحلفان  الركن،  أيدهيا عى  فيضعان 
عليها،  ومن  األرض  اهلل  يرث  حتى  مجيعا،  اللق  عى  النر  عى  احلرام  والشهر 
وعى التعاقد، وعى التعاون عى كل من كادهم من الناس مجيعا ما بل بحر صوفة 
، وما قام حرى وثبر، وما طلعت شمس من مرشقها إىل يوم القيامة، فسمي حلف 

األحابيش)1(.

وكان يسمى فخر البطحاء، وكان له الشوكة يف قريش)2(.

3- هاشم بن عبد مناف :

ولد عبد مناف بن قيص هاشا، واسمه عمرو، وكان يقال له عمرو العى)3(.

تابعة  قريش  له  وصارت  الرياسة،  له  واستقرت  والسقاية  الرفادة  هاشم  ملك 
تنقاد ألوامره)4(.

وجاء يف مجهرة خطب العرب: )تنافرت قريش وخزاعة إىل هاشم بن عبد مناف 
فخطبهم با أذعن له الفريقان بالطاعة فقال يف خطبته: أهيا الناس نحن آل إبراهيم 

)1( تاريخ اليعقويب، ج1، ص241.
)2( موسوعة بطل العلقمي، ج2، ص65.

)3( تاريخ اليعقويب، ج1، ص241.
)4( موسوعة بطل العلقمي، ج2، ص68.
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مكة وسكان  وأرباب  بن كالب  وبنو قيص  كنانة  بن  النرض  وبنو  إساعيل  وذرية 
احلرم لنا ذروة احلسب ومعدن املجد ولكل يف كل حلف جيب عليه نرته وإجابة 
أنتم كغصني شجرة  يا بني قيص  دعوته إال ما دعا إىل عقوق عشرة وقطع رحم 
يصيبه  العشرة  ورامي  بغمده  إال  يصان  ال  والسيف  صاحبه  أوحش  كر  أهيا 
سهمه ومن أحمكه اللجاج أخرجه إىل البغي أهيا الناس احللم شف والصر ظفر 
واملعروف كنز واجلود سؤدد واجلهل سفه واأليام دول والدهر غر واملرء منسوب 
إىل فعله ومأخوذ بعمله فاصطنعوا املعروف تكسبوا احلمد ودعوا الفضول جتانبكم 
السفهاء وأكرموا اجلليس يعمر ناديكم وحاموا الليط يرغب يف جواركم وأنصفوا 
واألخالق  وإياكم  رفعة  فإهنا  األخالق  بمكارم  وعليكم  بكم  يوثق  أنفسكم  من 
الدنية فإهنا تضع الرشف وهتدم املجد وإن هننهة اجلاهل أهون من جريرته ورأس 
العشرة حيمل أثقاهلا ومقام احلليم عظة ملن انتفع به، فقالت قريش رضينا بك أبا 

نضلة وهي كنيته()1(.

أما أبو طالب فهو سيد البطحاء وشيخ قريش وبيضة البلد، قال الراغب: )وبيضة 
البلد ملا يقال يف املدح والذم، أما املدح فلمن كان مصونا من بن أهل البلد ورئيسا 

فيهم، وعى ذلك قول الشاعر:

 كانــــــــت قريــــــــش بيضــــــــة فتفلقــــــــت             فاملــــــــخ خالصــــــــه لعبــــــــد منــــــــاف)))

فهذا هو جد العباس األول الذي أودعه اهلل رعاية خاتم الرسل وأكرمه بوليد 
الكعبة، كان سيدًا من السادة له من الفضائل واملكارم ما جعل البعض يبغضه ملا له 

من منزلة عظيمة ودرجة رفيعة عند اهلل ورسوله.

)1( مجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة، أمحد زكي صفوت، ج1، ص75 - 76.
)2( املفردات يف غريب القرآن، الراغب األصفهاين، ص67.
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جاء يف تاريخ اليعقويب: )كان لكل واحد من ولد عبد املطلب شف وذكر وفضل 
فقال: رجال كأهنم مجال  البيت  بن مالك مالعب األسنة  وقدر وجمد. وحج عامر 
فرآهم  متيم  بني  من  ناس  يف  صيفي  بن  أكثم  وحج  مكة.  متنع  هبؤالء  فقال:  جون، 
خيرتقون البطحاء كأهنم أبرجة الفضة يلحقون األرض جراهنم. فقال: يا بني متيم إذا 
أحب اهلل أن ينشئ دولة نبت هلا مثل هؤالء. هؤالء غرس اهلل ال غرس الرجال()1(.

العرب وهلم جمد ال  أسياد  بني هاشم  كان مطمئنا من جانبه كون  فاإلمام عي 
يضاهى فهم صنائع اهلل بشهادة الناس، ولكنه )عليه السالم( كان يبحث عن امرأة 
ذات حسب ونسب لتكون خر وعاء هلذا القائد كي حيفظه اهلل من رجس الشيطان 

كا حفظ اباءه وأهل بيته وطهرهم تطهرا.

اجلانب الوراثي عن طريق أم البنني:

اإلمام  فهدف  العرب،  قادة  أي:  العرب،  فحول  ولدهتا  السالم(  )عليه  وقوله 
هدف ساٍم وهو هتيئة قائد ينشأ بن قادة كبار ال يعرفون معنى اهلزيمة وإن دخلوا 

اىل سوح القتال فإما النر أو الشهادة املرشفة وإن كلفهم ذلك قطع أيدهيم.

يف  وانتقلت  قيس،  يف  واحلكومة  الرئاسة  كانت  اليعقويب  تاريخ  يف  جاء  فقد 
عدوان، وكان أول من حكم منهم ورأس: عامر بن الرضب، ثم صارت يف فزارة، 

ثم صارت يف عبس، ثم صارت يف بني عامر بن صعصعة، ومل تزل فيهم)2(.

وقال السيد عبد الرزاق املقرم )وقد ظهرت يف أيب الفضل الشجاعتان اهلاشمية 
ناحية  فمن  والعامرية  الوصّين،  سّيد  أبيه  ناحية  فمن  واألرقى،  األربى  هي  التي 
ُأّمه ُأّم البنن، فإّن من قومها أبا براء عامر بن مالك بن جعفر بن كالب، جّد ثامة 

تاريخ اليعقويب، ج2 ص12.  )1(
)2( املصدر نفسه، ج1، ص227.
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لفروسيته  األسنّة،  مالعب  له:  قيل  البنن،  ألُّم  الثاين  اجلّد  وهو  البنن،  أم  والدة 
وشجاعته، لّقبه بذلك حّسان ملا رآه يقاتل الفرسان وحده وقد أحاطوا به قال: ما 

هذا إالّ مالعب األسنة. وقيل: إّن أوس بن حجر قال فيه: 

ــعُ ــ ــ ــــِب أمجــ ــ ــ ــــُظ الكتائِ ــ ــــهُ حــ ــ ــ ــــراح َل ــ ــ ــــرُ                   َف ــ ــنّة عامــ ــ ــ ــــــراف األســ ــــــب أطــ  ياعــ

وهو الذي استعانه ابن أخيه عامر بن الطفيل عى منافرة علقمة بن عالثه ابن عوف 
بن األحوص، مّلا تفاخرا عى أن يسوق ُكّل منها مائة ناقة تكون ملن حيكم له، ووضع 
ُكّل منها رهنًا ملن أبناءهم عى يد رجل من بني الوحيد، فسّمي الضمن إىل اليوم، 
وهو الكفيل، وملا استعانه عامر دفع إليه نعليه وقال له: استعن هبا يف منافرتك، فإيّن 

قد ربعت هبا أربعن مرابعًا.

واملرباع: ما يأخذه الرئيس من ربع الغنيمة دون أصحابه، خالصًا لنفسه، وذلك 
عندما كانوا يغزون يف اجلاهلية ويف ذلك أنشد األصمعي: 

والصفايــــــــا املربــــــــاع  لــــــــك   وحكمــــــــك والنشــــــــيطة والفضــــــــول  

 وأنشد غره:

لصلبـه اجليـوش  ربـع  الـذي  األحيـاء منّـا  يف  يعـد  وهـو   عشـرون 

          وهذان النعالن من خمتصات الرئيس التي خيرج هبا يف األيام الاّصة، وإالّ فال 
مزية هلا حّتى يستعن هبا عى املنافرة.

اجلّدة  الطفيل بن مالك بن جعفر بن كالب وهو أخو عمرة،  بن  ومنهم عامر 
األّوىل ألُّم البنن، كان عامر أسود أهل زمانه، وأشهر فرسان العرب بأسًا ونجدة، 
وأبعدها اسًا، حّتى بلغ أّن قير إذا قدم عليه قادم من العرب قال: ما بينك وبن 

عامر بن الطفيل؟ فإّن ذكر نسبًا عظم عنده وأرفده، وإالّ أعرض عنه.
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بن  عامر  عّم  ابن  أنت  قير:  له  قال  له،  فانتسب  عالثة  بن  علقمة  عليه  وفد 
الطفيل؟ فغضب علقمة، ُثّم إّنه دخل عى ملك الروم فقال له: انتسب؟ فانتسب 

له، قال امللك: أنت ابن عّم عامر بن الطفيل؟ فغضب وخرج عنه.

ومنهم عروة الرّحال بن عتبة بن جعفر بن كالب، والد كبشة، اجلّدة الثانية ألُّم 
البنن، كان وّفادًا عى امللوك، وله قدر عندهم، ومن هنا ُسّمي الرّحال، وهو الذي 
أجاز لطيمة النعان التي كان يبعث هبا ُكّل عام إىل سوق عكاظ، فقتله الراض بن 
قيس الكناين واستاق العر، وبسببه هاجت حرب الفجار بن حي خندف وقيس.

كان  البنن،  ألُّم  األُوىل  اجلّدة  عمرة،  والد  وهو  قرزل،  فارس  الطفيل،  ومنهم 
معروفًا بالشجاعة والفروسية، وهو أخو مالعب األسنّة، وربيعة وعبيدة ومعاوية 
بنو جعفر بن كالب يقال ألُمهم: ُأّم البنن، وإياها عنى لبيد بن ربيعة بن مالك بن 
الربيع بن  املنذر، وكان سمره  النعان بن  بنو جعفر عى  جعفر بن كالب ملا وفد 
زياد العبيس، فاهتموه بالسعي عليهم، فلّا غدوا عى النعان كان معهم لبيد وهو 

أصغرهم، فرأوا النعان يأكل مع الربيع فقال لبيد:

 يــــــــا واهــــــــبَ اخلــــــــري اجلزيــــــــل مــــــــن ســــــــعة
ــــــــن صعصعــــــــة  وحنــــــــنُ خــــــــري عامــــــــر ب
ــــــــون اهلــــــــام وســــــــط اخليضعــــــــة  الضارب
 ختــــــــر عــــــــن هــــــــذا خبــــــــريًا فامسعــــــــه
 إنّ ُأسّــــــــته مــــــــن بــــــــرص ملمّعــــــــة
 يُوجلهــــــــا حّتــــــــى يــــــــواري اشــــــــجعه

األربعــــــــة البنــــــــن  ُأم  بنــــــــو   حنــــــــنُ 
املدعدعــــــــة اجلفنــــــــة   املطعمــــــــون 
 إليــــــــك جاوزنــــــــا بــــــــادًا مُســــــــبعة
 مهــــــــاً أبيــــــــتَ اللعــــــــن ال تــــــــأكل معــــــــه
إصبعــــــــه فيهــــــــا  يُــــــــوجل   وإّنــــــــه 
 كأّنمــــــــا يطلــــــــب شــــــــيئًا ضيّعــــــــه
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فلم ينكر عليه النعان وال أحد من العرب ألّن هلم شفًا ال يدافع، ولذلك طرد 
النعان الربيع عن مسامرته وقال له:

شرّد برحــلك عنّي حــيـث شئت وال                  تكثر عليّ ودع عنكَ األباطيا
قد قيل ذلك إنّ حقًا وإن كذبًا                   فمــا اعتــذارك يف شـيء إذا قـــيـــــــا)1(

الوليد  هذا  يتوارث  أن  هو  السالم(  )عليه  العباس  لولده  اإلمام  أراده  ما  فهذا 
من أجداده الروح القيادية، املتسمة بالرشف والشجاعة والكرم واجلود والصفات 
الطيبة  السمعة  له  أراد  كذلك  القائد،  شخصية  يف  تتواجد  أن  بد  ال  التي  النبيلة 
والصيت الشائع من كال اجلانبن ألن القائد يتصدر مقدمة اجليش لذا ال بد وأن 

يكون من ذوي البيوتات  الطاهرة والسوابق احلسنة.

 املطلب الثاني: النشأة القيادية للموىل أبي الفضل )( عن طريق اإلكتساب . 

نشأ هذا القائد العظيم بن أعظم قادة الدنيا بعد رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله(، 
والذين هبم حفظ اهلل شيعة نبيه األكرم )صى اهلل عليه وآله(، وهم الذين اوىص هبم 
الثاين، فمن خالل هذه  الثقل  باتباعهم وهم  رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( وأمرنا 
املسألة سوف نبن نشأته القيادية وما اكتسبه هذا القائد من أولئك احلجج األطهار، 
فالعباس بن عي فتح عينيه وهو ينظر اىل هؤالء القادة العظام، حتى اكتسب منهم مجيع 
املزايا احلميدة والصفات النبيلة التي حواها أولئك احلجج، فمن خالل هذا البحث 

سنبن نشأته )عليه السالم( مع من خصهم اهلل بالسيادة والرياسة والوالية املطلقة.

)1( قمر بني هاشم، عبد الرزاق املوسوي املقرم، ص18- 21.

جاء يف كتاب االغاين، أليب الفرج األصفهاين، ج11، ص96، قال شأس: )ال تدخلوا عى بني عامر ؛ فإين 
أعلم النّاس هبم ، قد قاتلتهم وقاتلوين وهزمتهم وهزموين ، فا رأيت قوما قطَّ أقلق بمنزل من بني عامر!  

واهلل ما وجدت هلم مثال إالَّ الّشجاع(.
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. )( املقصد األول: نشأته مع والده أمري املؤمنني 

هذه  ويف  العشرة،  قمر  للموىل  الوراثية  النشأة  عن  السابقة  املسألة  يف  تكلمنا 
املسألة نتكلم عن نشأته االكتسابية، فكا قلنا إن أمر املؤمنن )عليه السالم( كان 
يعلم أن اهلل قد ادخر له قمرًا من أبناءه يكون ناصًا للحسن يوم الطف، لذا سعى 
أمر املؤمنن )عليه السالم( جاهدًا اىل اختيار األم الصاحلة هلذا الوليد وقد أعطاه 
اهلل مراده، ثم بقى اجلانب الثاين املهم الذي ال يقل أمهية عن اجلانب الوراثي وهو 

اجلانب االكتسايب.

فال بد لإلمام أن ينشأ هذا الوليد بكيفية خاصة، فللولد حقوق عى الوالد، ومن هذه 
)جيب  السالم(:  )عليه  الصادق  اإلمام  قال  وتأديبه،  وتسميته،  االم،  اختيار  احلقوق: 
للولد عى والده ثالث خصال: اختياره لوالدته، وحتسن اسمه، واملبالغة يف تأديبه()1(.

احلق األول: )اختيار األم( .

كان سبب اختيار أمر املؤمنن )عليه السالم( أم البنن ألمرين:

األمر األول: تأثرها من حيث الوراثة وقد حتدثنا عن ذلك مسبقا.

األمر الثان: تأثرها من خالل الرتبية.

 فاإلنسان حيتاج اىل أم طيبة طاهرة يتعلم منها الطفل احلنان والعادات الطيبة، 
ألن األم هلا الدور األكر يف تربية األبناء، كون األب مكلف بكسب املعاش وباقي 
املتطلبات األخرى، لذا اختار اإلمام عي لولده العباس أوىف األمهات وأطيبهن كي 
يرتبى تربية خاصة ويرعى برعاية خاصة فمن أعطي حنانًا بطفولته سوف ينعكس 

عليه ذلك احلنان يف كره.

)1(  مستدرك سفينة البحار، الشيخ عي النازي الشاهرودي، ج10، ص443.
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فأم البنن من النساء الفاضالت التقيات ذوات الصيت الشائع وهي عاملة فاضلة 
أخيه عقيل عن خطوبة  اإلمام مع  تكلم  أن  ذات فصاحة وساحة ونبل، فمجرد 
امرأة طاهرة أشار عقيل اىل أم البنن بدون تفكر او مراجعة حساب، فهذا دليل 

عى الرشف والسمعة الطيبة هلذه املرأة.

 فكانت )رضوان اهلل عليها( تعلم أبناءها كيفية التعامل مع ابناء فاطمة، وان ال 
ينادوهم بأخي وانا ينادوهم بسيدي.

فاإلمام عي اتبع وصايا رسول اهلل فكان العباس ثمرة تلك الوصايا، فمن وصايا 
النبي لعي صلوات اهلل عليها: »يا عيل حق الولد عى والده أن يسن اسمه وأدبه، 

ويضعه موضعا صالا«))). 

فهذه السيدة الوفية الطاهرة ربت ابناءها عى الوفاء والوالء آلل البيت حتى ذاع 
صيتهم بن الناس فكان عينتهم وقمرهم هذا القائد.

ولكي يكون العباس قائدًا وفيًا وبطال شجاعا جعلت أم البنن )رضوان اهلل عليها( 
تربيته بن أحضان أبيه وأخيه احلسن واحلسن )عليهم السالم( واخته زينب، ألهنا 
امام  بسيطة  نفسها  ترى  أهنا  إال  طاهرة  طيبة  بصفات  حتلت  مها  أهنا  جيدًا  تعلم 
أصحاب الكساء ولكن رغم ذلك اإلحساس وذلك الشعور الذي ينتاهبا إال أهنا 
سعت جاهدة بغرس الوفاء يف نفس العباس مع العلم ان العباس ولد وهو منغمس 
تؤدي دورها  كانت  السالم( ولكنها  )عليهم  البيت  واملحبة آلل  والوفاء  بالطاعة 
وتعر عن مشاعرها وحبها الصادق للحسن، فالعباس عاش بن خيار اللق من 

أب وأم وأخوة وأخوات طاهرات فاضالت وهذا ما جعل منه عظيًا.

)1( من ال حيرضه الفقيه، الشيخ الصدوق، ج4، ص371.
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أما: احلق الثاني: )حتسني االسم( .

االسم  ولده  أحدكم  ينحل  ما  أول  )إن  وآله(:  عليه  اهلل  )صى  اهلل  رسول  عن 
احلسن، فليحسن أحدكم اسم ولده()1(.

وقال اإلمام الكاظم )عليه السالم(: )أول ما ير الرجل ولده أن يسميه باسم 
حسن، فليحسن أحدكم اسم ولده()2(.

فمن خالل هذه األحاديث الرشيفة نفهم أن االسم له تأثر كبر عى املسمى من 
لذا كان  اجيابيًا،  أو  انطباعًا سلبيًا  يعطي االسم  فقد  النفسية واالجتاعية،  الناحية 
من حق الولد عى الوالد أن حيسن اسمه، فاألب يستطيع أن يعكس هذا االسم اىل 
االجياب او السلب، فإن ساه اسًا طيبًا سيؤثر عى الصبي تأثرًا اجيابيًا، وعكس 
ذلك اذا اختار له اسًا غر مناسب، لذا كان النبي يغر بعض األساء التي سميت 
يف اجلاهلية، فعن اإلمام الّصادق، عن أبيه )عليها السالم(: قال: )كان رسول اهلل 

)صى اهلل عليه وآله( يغّر األساء القبيحة يف الرجال والبلدان()3(.

وعن ابن عمر: إن رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( غر اسم  عاصية، وقال: 
)أنت مجيلة()4(.

ويف رواية وفد عى النبي )صى اهلل عليه وآله( فقال: )ما اسمك؟ فقال: بغيض. 
قال: أنت حبيب، فساه حبيبا()5(.

)1( مستدرك الوسائل، مرزا حسن النوري الطريس، ج15، ص125.
)2( الكايف، ج6، ص18.

)3( قرب االسناد، احلمري القمي، ص93.
)4( سنن أيب داود، سليان بن األشعث السجستاين، ج2، ص466.

)5( أسد الغابة، ابن االثر، ج1، ص374.
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فكانت  احلروب  كثرة  هو  االساء  هبذه  اوالدهم  العرب  تسمية  يف  السبب  وكان 
العرب يف اجلاهلية ترعب خصومها هبذه االساء، فعن أمحد بن أشيم عن الرضا )عليه 
بكلب ونمر وفهد  أوالدهم  العرب  فداك مل سموا  له: )جعلت  قلت  قال:  السالم( 
بأساء  العدو  عى  هتول  فكانت  حرب  أصحاب  العرب  كانت  قال:  ذلك؟  وأشباه 

أوالدهم ويسمون عبيدهم فرجًا ومباركًا وميمونًا وأشباه ذلك يتيمنون هبا()1(.

األنبياء  كأساء  بأساء  الصبية  أو  الصبي  تسمية  عى  املطهرة  السنة  حثت  وقد 
واألوصياء والسيدات الفاضالت كالصديقة فاطمة الزهراء )عليها السالم(.

فقد روي عن السكوين قال: )دخلت عى أيب عبد اهلل )عليه السالم( وأنا مغموم 
مكروب، فقال يل: يا سكوين مما غمك ؟ قلت: ولدت يل ابنة فقال: يا سكوين عى 
األرض ثقلها وعى اهلل رزقها، تعيش يف غر أجلك وتأكل من غر رزقك، فرى 
واهلل عني، فقال يل: ما سميتها ؟ قلت: فاطمة، قال آه آه ثم وضع يده عى جبهته 
فقال: قال رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله(: حق الولد عى والده إذا كان ذكرا أن 
السباحة وإذا  أمه، ويستحسن اسمه، ويعلمه كتاب اهلل ويطهره، ويعلمه  يستفره 
كانت أنثى أن يستفره أمها، ويستحسن اسمها، ويعلمها سورة النور، وال يعلمها 
سورة يوسف، وال ينزهلا الغرف، ويعجل رساحها إىل بيت زوجها، أما إذا سميتها 

فاطمة فال تسبها وال تلعنها وال ترضهبا()2(.

يعلم  كان  االسم  هبذا  العشرة  قمر  وليده  سمى  حينا  السالم(  )عليه  فاإلمام 
جيدًا سبب هذه التسمية، قال ابن منظور: )َعَبَس َيْعبُِس َعْبسًا وَعبَّس: َقطََّب ما بن 
عينيه، ورجل عابٌِس من قوم ُعُبوٍس، ويوم عابٌِس وَعُبوٌس: شديٌد، والَعنَْبيسُّ من 

َأساء األَسد ُأخذ من الُعُبوِس فالعباس اسم من أساء األسد()3(.

)1( معاين األخبار ، الشيخ الصدوق، ص391.
)2( الكايف، الشيخ الكليني، ج6، ص49، ح6.

)3( لسان العرب، ابن منظور، ج6، ص128.
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ابـن  وقـال  األُسـود،  منـه  هَتْـُرُب  الـِذي  األََسـُد  )والَعابِـُس:  الزبيـدي:  وقـال 
َي الرُجـُل َعبَّاسـًا.  : وبـه ُسـمِّ : كالَعُبـوِس والَعّبـاِس، قـال اْبـن األَْعـَرايِبّ األْعـرايِبّ

ِزيـه جُمْـَرى َزْيـٍد، وَمـن َقـال:  والَعّبـاُس: اسـم َعَلـٍم، فَمـن قـال: َعّبـاٌس، فهـو جُيْ
ى: الَعّباُس وما  َعـَل الرجـَل هـو الـيَء بَعْينِه، قـال ابن ِجنِـّ ـَا َأراَد َأن جَيْ الَعّبـاُس، فإِنَّ

َأشـبهه مـن األَوَصـاِف الغالَِبـة()1(. 

فقـد اختـار أمـر املؤمنـن )عليـه السـالم(، اسـًا هلـذا الوليـد الطاهر، وهـو الئق 
بصفاتـه فالعبـاس عبوٌس شـديد عـى الكافريـن، رحيم عى املكرمـن، وقد وصف 
اهللِ  َرُسـوُل  ـٌد  ﴿حُمَمَّ تعـاىل:  قـال  الوصـف،  هبـذا  معـه  ومـن  األكـرم  الرسـول  اهلل 
ًدا َيْبَتُغـوَن َفْضًا ِمَن  ًعا ُسـجَّ ـاُء َبْينَُهْم َتَراُهْم ُركَّ اِر ُرمَحَ اُء َعـَى اْلُكفَّ َوالَِّذيـَن َمَعـُه َأِشـدَّ

اهللِ َوِرْضَواًنـا ِسـيَمُهْم ِف ُوُجوِهِهـْم﴾)2(.

وقيـل عبـاس كشـداد األسـد الضـاري كانـت األعـداء ترجـف ابداهنـا وترتعـد 
مفاصلهـا وتعبـس وجوههـم خوفـا إذا بـرز اليهـم)3(.

فالعبـاس بـن عـي يمتلك من الشـجاعة مـا ال يمتلكها إال املعصومون، لذا سـاه 
اإلمـام هبـذا اإلسـم وذلـك لعلـم اإلمام هبـذا القائـد، فكان العـدو بمجـرد أن يلفظ 
اسـم العبـاس ترتعـد فرائصـه خوفـا فهـذا هـو القائـد الـذي اخـرت به السـاء أمر 

املؤمنـن فهـو االخ النـاص واملّدخر للحسـن )عليه السـالم(.

)1( تاج العروس الزبيدي، ج8، ص349.
)2( الفتح: 29.

)3( معايل السبطن، الفصل التاسع، املجلس التاسع عرش، ص396.
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احلق الثالث: )املبالغة يف تأديبه( .

ومنها  العلوم  مجيع  منه  وأخذ  النبي  حجر  يف  السالم(  )عليه  عي  اإلمام  تربى 
العلوم الرتبوية، فمن خالل جمالسته لرسول هلل )صى اهلل عليه وآله( تعلم منه كيفية 
النبي  أدبه  اهلل وعي  أدبه  فالنبي  بلوغه،  منذ صغره حتى  كاماًل  بناءًا  اإلنسان  بناء 

وعي أديب املكرمن. 

عن اإلمام عي )عليه السالم( قال: »... يا كميل إن رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( 
أدبه اهلل )عز وجل( وهو أدبني وأنا أؤدب الؤمنن وأورث األدب الكرمن«))).

 فالعباس بن عي أديب األئمة فقد تربى بن ادباء اهلل ومن زكاهم اهلل وهذهبم 
وبرهم، الذين اذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهرا، فصار العباس بن عي 

مهذبًا مؤدبًا حيمل بن جانبيه مجيع املكارم واملحاسن اجلميلة.

واإلمام )عليه السالم( يعرف جيدًا حقوق االبن عى الوالد، فقد أدى اإلمام مجيع 
هذه احلقوق املرتتبة عليه، قال أمر املؤمنن )عليه السالم(: »تب للولد عى والده 

ثاث خصال: اختياره لوالدته، وحتسن اسمه، والبالغة ف تأديبه«))).

األخالق  هذه  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صى  األكرم  النبي  من  اإلمام  تعلم  كا 
احلميدة فكان يرفع له يف كل يوم من اخالقه علًا حتى صار ُخلق عي كخلق حممد 
)صى اهلل عليه وآله( وإال ملا قال عّي نفيس، وقد ربى أمر املؤمنن )عليه السالم( 

أبناءه عى هذا النحو فكانت تربيتهم تربية حممدية هاشمية علوية منبعها واحد.

)1( بحار األنوار، ج74، ص267، مستدرك الوسائل، ج17، ص267، مصباح البالغة )مستدرك هنج البالغة(، 
املؤلف : املرجهاين، ج1، ص115.

)2( حتف العقول، ابن شعبة احلراين، ص322.
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 لذا نجد أن العباس بن عي )عليه السالم( مل يقل ألخيه احلسن اخي وإنا يناديه 
سيدي، إال حن مرعه فقد ناداه يا اخي وذلك حينا قطعت يداه وأصابوه بعمد 

وسقط عى املرشعة فحينها ناداه بأخي كانت غاية العباس هو بيان معنى األخوة.

كذلك من اآلداب التي تعلمها املوىل ابو الفضل )عليه السالم( عدم الكالم يف 
حرضة اسياده وعدم البدء يف كالم وابداء الراي معهم فلم نقرأ يف كتب التاريخ 
أن العباس خالف أخاه أو أبدى له الرأي وهذا دليل عى أنه عامل فاضل يعرف من 

هو احلجة.  

احلسن  اإلمام  كذلك  للطف،  مّدخر  أنه  خيره  واإلمام  العباس  ولد  أن  ومنذ 
واحلسن والسيدة زينب فالكل حيشمه ويعطيه دروسًا يف الوفاء ومثل العباس عامل 
فطن ال خيفى عليه ذلك، لذا نشأ العباس )عليه السالم(  بكيفية خاصة بن قادة 
عظام هم حجج اهلل وقادته يف أرضه، فضاًل عن اخوانه من أبناء عي كمحمد ابن 
احلنفية وغرهم من أهل بيته، فكل هؤالء هم أصحاب رايات وقادة عسكريون، 
ويكفيه أمر املؤمنن فعي وحده مدرسة قتالية بل مملكة عظيمة ال يضاهيها أحد 
فلم يذكر التاريخ أن اإلمام عليًا خر يف معركة، فهذا دليل عى حنكته وكياسته يف 
قيادة اجليش، فالعباس )عليه السالم( فتح عينيه وهو ينظر اىل هذا القائد العظيم 
ان يكون ذا علم  فالقائد جيب  الكثر من األمور  احلنون فمنذ طفولته كان يعلمه 

ودراية مع ما يمتلكه من قوة جسانية لذا كان اإلمام ينشأ ولده عى هذا املنهاج. 

روي يف مستدرك الوسائل: )ملا كان العباس وزينب -ولدي عي )عليه الّسالم(- 
صغرين، قال عي )عليه الّسالم( للعباس: قل: واحٌد، فقال: واحٌد، فقال: قل: 
اثنان . فقال: استحي أن أقول باللسان الذي قلت واحد ) اثنان ( فقبل عي )عليه 
الّسالم( عينيه «، وزاد عليه يف حاشية األصل: » ثم التفت إىل زينب، وكانت عى 
يساره، والعباس عن يمينه، فقالت: يا أبتاه أحتبنا ؟ قال: نعم يا بنية، أوالدنا أكبادنا، 
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فقالت: يا أبتاه حبان ال جيتمعان يف قلب املؤمن: حب اهلل، وحب األوالد، وإن كان 
ال ُبّد فالشفقة لنا، واحلب هلل خالصًا فازداد عي )عليه السالم( هبا حبا()1(. 

فاإلمام ازداد حبًا وهبجة هبذا القائد الفطن ألن من شائط القيادة يف االسالم 
العلم واحللم والفطنة، والعلم جامع هلذه الفضائل فال يتكلم هبذا الكالم إال عامل 
العلم  العباس بن عي زق  عظيم وقد ورد عن املعصومن )عليهم السالم(: )إن 

زقا()2(، فالعباس منذ صغره كان عاملًا وما هذا إال مؤش عى أنه من املصطفن.

فأمر املؤمنن )عليه السالم( أراد أن هيون عى ولده احلسن )عليه السالم( هبذا 
القمر ملا حيدث له يوم الطف من مصاب عظيم، لذا أنشأه بكيفية خاصة.

 ففي مسر جيش اإلمام وقد مروا بكربالء قال أمر املؤمنن )عليه السالم( البن 
عباس: )... والذي نفس عي بيده، لقد حدثني الصادق املصدق أبو القاسم )صى 
اهلل عليه وآله( أين سأراها يف خروجي إىل أهل البغي علينا، وهذه أرض كرب وبالء، 
يدفن فيها احلسن وسبعة عرش رجال من ولدي وولد فاطمة، وأهنا لفي الساوات 
معروفة، تذكر أرض كرب وبالء كا تذكر بقعة احلرمن وبقعة بيت املقدس. ثم  
قال: يا ابن عباس، اطلب يل حوهلا بعر الظباء، فواهلل ما كذبت وال كذبت، وهي 
مصفرة، لوهنا لون الزعفران. قال ابن عباس: فطلبتها فوجدهتا جمتمعة، فناديته: يا 
أمر املؤمنن، قد أصبتها عى الصفة التي وصفتها يل . فقال عي )عليه السالم(: 
إليها، فحملها وشمها، وقال:  السالم( هيرول  )عليه  قام  ثم  اهلل ورسوله.  صدق 
هي هي بعينها، أتعلم -يا بن عباس- ما هذه األبعار؟ هذه قد شمها عيسى ابن 
مريم )عليه السالم(، وذلك أنه مر هبا ومعه احلواريون فرأى ها هنا الظباء جمتمعة 

)1( مستدرك الوسائل مرزا حسن النوري الطريس، ج15، ص215، خامتة املستدرك، مرزا حسن النوري 
الطريس، ج8، هامش،ص 106.

)2( قمر بني هاشم، عبد الرزاق املوسوي املقرم، ص52، ارسار الشهادة، ص324.
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وهي تبكي ، فجلس عيسى )عليه السالم( وجلس احلواريون معه ، فبكى وبكى 
احلواريون وهم ال يدرون مل جلس ومل بكى. فقالوا: يا روح اهلل وكلمته ، ما يبكيك 
؟ قال : أتعلمون أي أرض هذه ؟ قالوا: ال، قال: هذه أرض يقتل فيها فرخ الرسول 
أمحد وفرخ احلرة الطاهرة البتول شبيهة أمي، ويلحد فيها، طينة أطيب من املسك 
ألهنا طينة الفرخ املستشهد، وهكذا تكون طينة األنبياء وأوالد األنبياء، فهذه الظباء 
تكلمني وتقول: إهنا ترعى يف هذه األرض شوقا إىل تربة الفرخ املبارك، وزعمت 
أهنا آمنة يف هذه األرض، ثم رضب بيده إىل هذه الصران فشمها، وقال: هذه بعر 
الظباء عى هذا الطيب ملكان حشيشها، اللهم فأبقها أبدا حتى يشمها أبوه فتكون 
له عزاء وسلوة، قال: فبقيت إىل يوم الناس هذا، وقد اصفرت لطول زمنها، وهذه 
أرض كرب وبالء، ثم قال بأعى صوته: يا رب عيسى ابن مريم، ال تبارك يف قتلته، 
واملعن عليه، والاذل له، ثم بكى بكاء طويال وبكينا معه حتى سقط لوجهه وغي 
عليه طويال، ثم أفاق، فأخذ البعر فره يف ردائه، وأمرين أن أصها كذلك ، ثم 
قال : يا بن عباس، إذا رأيتها تنفجر دما عبيطا ويسيل منها دم عبيط ، فاعلم أن أبا 
عبد اهلل قد قتل هبا ودفن . قال ابن عباس: فواهلل لقد كنت أحفظها أشد من حفظي 
لبعض ما افرتض اهلل عز وجل عي، وأنا ال أحلها من طرف كمي ، فبينا أنا نائم يف 
البيت إذ انتبهت فإذا هي تسيل دما عبيطا، وكان كمي قد امتأل دما عبيطا ، فجلست 
وأنا باك، وقلت: قد قتل واهلل احلسن، واهلل ما كذبني عي قط يف حديث حدثني، 
وال أخرين بيء قط أنه يكون إال كان كذلك، ألن رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( 
كان خيره بأشياء ال خير هبا غره، ففزعت وخرجت، وذلك عند الفجر، فرأيت 
واهلل املدينة كأهنا ضباب ال يستبن منها أثر عن، ثم طلعت الشمس فرأيت كأهنا 
منكسفة، ورأيت كأن حيطان املدينة عليها دم عبيط، فجلست وأنا باك، فقلت: قد 

قتل واهلل احلسن، وسمعت صوتا من ناحية البيت، وهو يقول:
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الرســــــــول آل  اصــــــــروا       

األمــــــــن الــــــــروح  نـــــــــزل           

النحــــــــول الفــــــــرخ   قتــــــــل 

وعـــــويـــــــــــــل  بـــبـــــــــكاء 

املحرم  الساعة، وكان شهر  تلك  فأثبت عندي،  بأعى صوته وبكيت،  ثم بكى 
يوم عاشوراء لعرش مضن منه، فوجدته قتل يوم ورد علينا خره وتارخيه كذلك، 
فحدثت هذا احلديث أولئك الذين كانوا معه، فقالوا: واهلل لقد سمعنا ما سمعت 

ونحن يف املعركة ، وال ندري ما هو، فكنا نرى أنه الرض )عليه السالم()1(.

فاإلمـام عـي )عليـه السـالم( كان عارفـا بـا جيـري عـى ولـده احلسـن، لـذا أراد 
لـه اخـا وفيـا وأمـًا طيبـة حتب احلسـن اكثر مـن حبهـا لولدها وقـد اعطـاه اهلل ذلك. 

ففـي روايـة يروهيـا السـيد املقـرم )نقـال عـن كتـاب قمـر بنـي هاشـم الفـاريس، 
ص21، ان أم البنـن رأت أمـر املؤمنـن )عليـه السـالم( يف بعـض األيـام أَجَلـس 
ر عن سـاعديه وقبلها وبكى فأدهشـها  ابـا الفضـل )عليه السـالم( عـى فخذه وشـمَّ
احلـال ألهنـا مل تكـن تعهـد صبيـًا بتلـك الشـائل العلويـة ينظـر اليـه أبـوه ويبكي من 
دون سـبب ظاهـر وملـا أوقفهـا أمـر املؤمنـن عـى غامـض القضـاء ومـا جيـري عـى 
يـده مـن القطـع يف نـرة احلسـن )عليـه السـالم( بكت وأعولـت وشـاركها من يف 
الـدار يف الزفـرة واحلـرة غـر ان سـيد االوصياء برشهـا بمكانة ولدهـا العزيز عند 
اهلل جـل شـأنه ومـا حبـاه عـن يديه بجناحن يطر هبـا مع املالئكـة يف اجلنة كا جعل 

ذلـك جلعفـر بـن أيب طالـب فقامـت حتمـل برشى األبـد والسـعادة الالـدة()2(.

)1( األمايل، الشيخ الصدوق، ص695- 696.
)2( قمر بني هاشم، عبد الرزاق املقرم، ص28، نقال عن كتاب قمر بني هاشم الفاريس، ص21.
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مل خييـب العبـاس ظـن أبيـه فقـد صـار العباس كاشـف الكـرب عن وجه احلسـن 
ذلـك ملـا لـه مـن صفـات تـر احلسـن مـن غـرة ووفـاء وصفـات ال مثيـل هلـا، 
فاملعصـوم مـن الصعـب أن يرتيض بشـخص عـادي ألن املعصوم خمتلـف يف عالقته 
مـع اهلل لـذا ال يكشـف كربـه إال شـخص طاهـر قريـب مـن اهلل يمتلـك الكثـر مـن 

الصفـات واملزايـا التـي جتعلـه مميـزًا.

وكان املـوىل أبـو الفضـل )عليـه السـالم( يعلـم أنـه مّدخـر للطف منذ صغـره لذا 
كان يـروض نفسـه عى حتمل املسـؤولية وكانـت أم البنن تالحظ العبـاس كثرًا لذا 

صـار هبـذا اللق وهـذه الصفات.

قـال السـيد املقـرم: )مل تكـن كل البصائـر يف ايب الفضـل )عليه السـالم( اكتسـابية 
بـل كان جمتبـال مـن طينة القداسـة التي مزجيهـا النور اإلهلي حتـى تكونت يف صلب 
مـن هـو مثـال احلـق ذلـك الـذي لـو كشـف عنـه الغطـاء مـا ازداد يقينـا فلـم يصـل 
ابـو الفضـل )عليـه السـالم( اىل عامل الوجـود إال وهو معـدن الـذكاء والفطنة وآذان 
واعيـة للمعـارف اإلهليـة ومـادة قابلـة لصـوغ الفضائل كلهـا فاحتضنه حجـر العلم 
والعمـل حجـر اليقـن وااليـان وعادت ارومتـه الطيبة هيـكال للتوحيـد يغذيه ابوه 
باملعرفـة فتـرشق عليـه انوار امللكـوت وارسار الالهوت وهتب عليه نسـات الغيب 

فيستنشـق منهـا احلقائق()1(.

)1( قمر بني هاشم، عبد الرزاق املقرم، ص49.
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املقصد الثاني: جهاده مع ابيه .

إن معرفتـه )عليـه السـالم( باألمور واألحداث التي سـتجري يف املسـتقبل جعل 
مـن أمـر املؤمنـن )عليه السـالم( ينشـأ أبناءه عـى محل السـالح ويصنع منهـم قادة 

كـي يبقى الديـن عامرا . 

فحينـا اسـتلم أمـر املؤمنـن شـؤون الدولـة، مرقـت طائفـة ثـم خرجـت طائفـة 
اخـرى فـكل تلـك األحداث السياسـية واحلـروب التي جـرت قد شـهدها العباس 
مـع ابيـه وقد شـارك مع والده بعض احلـروب ومنها حرب صفن وقيـل النهروان.

فأمـر املؤمنـن )عليـه السـالم( كان يصطحـب العبـاس يف تلـك املعـارك كـي 
يصنـع منـه بطـال وقائـدًا ال هيـاب املـوت.

يـروى: أّنـه يف بعـض أّيـام صّفـن خـرج مـن جيش أمـر املؤمنـن )عليه السـالم( 
شـاب عـى وجهـه نقـاب، تعلوه اهليبـة، وتظهر عليـه الشـجاعة، يقّدر عمره بالسـبع 
عـرشة سـنة، يطلـب املبارزة، فهابه النـاس، وندب معاوية إليه أبا الشـعثاء، فقال: إّن 
أهـل الشـام يعدوننـي بألـف فارس، ولكن أرسـل إليـه أحد أوالدي، وكانوا سـبعة، 
وُكّلـا خـرج أحـد منهم قتله حّتـى أتى عليهم، فسـاء ذلك أبا الشـعثاء وأغضبه، ومّلا 
بـرز إليـه أحلقـه هبـم، فهابـه اجلمـع ومل جيـرؤ أحـد عـى مبارزتـه، وتعّجـب أصحاب 
أمـر املؤمنـن )عليـه السـالم( من هذه البسـالة التي ال تعـدو اهلاشـمين، ومل يعرفوه 
ملـكان نقابـه، وملـا رجـع إىل مقـّره دعـاه أبـوه أمـر املؤمنـن )عليـه السـالم( وأزال 

النقـاب عنـه، فـإذا هـو »قمر بني هاشـم« ولـده العّبـاس )عليه السـالم()1(.

)1( قمر بني هاشم، عبد الرزاق املقرم، ص122، ينظر كتاب الكريت األمحر، ص301.
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وكان العباس عضدًا ألخيه احلسن يف تلك املعارك التي خاضوها مع والدهم 
امر املؤمنن )عليه السالم( فقد محل العباس مع اخيه احلسن وجمموعة من األنصار 

عى جيش معاوية حتى أزاحوهم عن مراكزهم وكشفوا الفرات)1(.

احلرب  خدع  وبعض  اجليش  ادارة  كيفية  أبيه  من  يتعلم  السالم(  )عليه  وكان 
التي ال بد للقائد أن يتعلمها وقد كان أمر املؤمنن يتبادل مع قمر العشرة املالبس 
معاوية  عسكر  من  )خرج  أنه  للخوارزمي  املناقب  يف  جاء  العدو،  يعرفه  ال  لكي 
فيغمزه  الدرهم  يأخذ   « قويا   « مهيبا  وكان  يزن  ذي  ابن  آل  من  أبرهة  بن  كريب 
بإهبامه فيذهب بكتابته فقال له معاوية: ان عليا يرز بنفسه وكل أحد ال يتجارس 
عى مبارزته وقتاله، قال كريب: أنا أبرز إليه، فخرج إىل صف أهل العراق ونادى: 
الزبيدي فسأله من أنت ؟ فعرفه نفسه  إليه مرتفع بن وضاح  ليرز إيل عي، فرز 
فقال: كفؤ كريم وتكافحا فسبقه كريب فقتله ونادى: ليرز إيل أشجعكم أو عي، 
فرز إليه شحبيل بن بكر وقال لكريب: يا شقي أال تتفكر يف لقاء اهلل ورسوله يوم 
احلساب عن سفك الدم احلرام، قال كريب: إن صاحب الباطل من آوى قتلة عثان 
ثم تكافحا فقتله كريب، ثم برز إليه احلرث بن اجلالح الشيباين وكان زاهدا صواما 

قواما وهو يقول:

         هذا علي واهلدى حقا معه                          حنن نصرناه على من نازعه

ثم تكافحا فقتله كريب فدعا عي )عليه السالم( ابنه العباس، وكان تاما كامال 
من الرجال فأمره بأن ينزل عن فرسه وينزع ثيابه، ففعل فلبس عي )عليه السالم( 
عن  كريب  جيبن  لئال  فرسه  وأركبه  ثيابه  العباس  ابنه  وألبس  فرسه  وركب  ثيابه 
مبارزته، فلا همَّ عي بذلك جاءه عبد اهلل بن عدي احلارثي وقال: يا أمر املؤمنن 

)1( ينظر، الكريت األمحر، ص301.
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بحق إمامتك فائذن يل أبارزه، فإن قتلته وإال قتلت شهيدا بن يديك، فأذن له عي 
فتقدم إىل كريب وهو يقول:

 هــــــــذا علــــــــي واهلــــــــدى يقــــــــوده

يــــــــؤوده وال  الدهــــــــر  يســــــــأم   ال 

 مــــــــن خــــــــري  عيــــــــدان قريــــــــش عــــــــوده

وجــــــــوده معاجــــــــز   وعـلـمـــــــــه 

فتصارعا ساعة، ثم صعه كريب، ثم برز إليه عي )عليه السالم( متنكرا وحذره 
بأس اهلل وسخطه، فقال له كريب: أترى سيفي هذا ؟ لقد قتلت به كثرا  مثلك ، ثم 
محل عى عي بسيفه فاتقاه بحجفته، ثم رضبه عي )عليه السالم( عى رأسه فشقه 

حتى سقط نصفن وقال:
      

ــــاص ــ ــروح قصــ ــ ــ ــــس واجلــ ــ ــ ــــس بالنف ــ ــ  النف

 بيــــــــدي عنــــــــد ملتقــــــــى احلــــــــرب ســــــــيف

 مرهــــــــف الشــــــــفرتن أبيــــــــض كامللــــــــح

ــــــــس للقــــــــرن بالضــــــــراب خــــــــاص  لي

االخــــــــاص يزينــــــــه   هامشــــــــي 

دالص احلديــــــــد  مــــــــن   ودرعــــــــي 

ثم انرف أمر املؤمنن )عليه السالم( وقال البنه حممد: »قف مكاين فإن طالب 
وتره يأتيك«، فوقف حممد عند مرع كريب فأتاه أحد بني عمه وقال: أين الفارس 
الذي قتل ابن عمي؟ قال حممد: وما سؤالك عنه، فانا أنوب عنه، فغضب الشامي 
من  قتل  حتى  فقتله  آخر  إليه  فرز  فرعه،  حممد  عليه  ومحل  حممد،  عى  ومحل 
الشامين سبعة، فأتاه شاب وقال ملحمد: أنت قتلت عمي وإخويت، فرزت إليك 
ألشفي صدري منك أو أحلق هبم؟ وقال: ثم تكافحا مليا فرضبه حممد فرعه()1(.

)1( املناقب، املوفق الوارزمي، ص227- 228.
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فالعباس بن عي كان تامًا كاماًل وكان له من العمر الرشيف سبعة عرش عامًا)1(، 
فلو قاتل ابو الفضل العباس صناديد العرب هبذا العمر الرشيف فال نستغرب من 
ذلك، فقد سبق وأن قاتل أمر املؤمنن )عليه السالم( أشجع فرسان العرب وهو 

هبذا العمر.

ومما يؤكد أن العباس شارك مع ابيه يف احلروب هو خوف بني امية منه، فلوال 
أهنم شاهدوا قتاله مسبقًا ملا عرضوا عليه االمان يف الطف.

فتواجـده جنـب هـذا القائـد العظيم عّلمه الكثـر من األمور، كذلك اسـتاعه لطب 
أبيـه التـي يأمـر هبـا املقاتلـن بالثبـات والعـض عى النواجـذ والصـر وعدم الفـرار كلها 
تقويـة لعزيمـة اجلنـد، والعبـاس بـن عـي مـع امتالكـه هـذه القـوة والقـدرة والشـجاعة 
حينـا يسـمع ذلـك مـن ابيـه يزداد قوة وبسـالة حتـى وصل اىل حد أنـه ُعدَّ جيشـًا بأكمله 

ففـي هـذه املعركـة قـد اسـتفاد العبـاس )عليه السـالم( من والـده أمـورًا منها:

- فنون الرب:

 فعدم كشف اللثام وتغير املالبس تعد من الدع احلربية فالبعض بل األغلب 
حينا يرون عليًا هو املقبل ينهزمون لذا كان يضع نقابًا كي ال يعرفوه.

أن  يعتقدون  قد  يعرفون من هو  الشجاعة وال  فارسًا هبذه  يرون   كذلك حينا 
هنالك الكثر يف جيش اإلمام هبذه القوة والبسالة فبهذا تكون معنوياهتم منكرة 

مما يساعد عى النر.

وقد فعل أمر املؤمنن )عليه السالم( املوقف نفسه مع العباس بن احلارث بن 
عبد املطلب حيث اخذ ثيابه ولبسها وبرز اىل العدو.

)1( ينظر الكريت األمحر، ج2، ص300.
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روي يف املناقب ايضًا )أنه برز يف اليوم التاسع عرش من أصحاب معاوية عثان 
ابن وائل، وكان يعد بائة فارس وله أخ يسمى محزة يعدمها معاوية للشدائد وجعل 
عثان بن وائل يلعب برحمه وسيفه، والعباس بن احلارث بن عبد املطلب ينظر إليه 
املؤمنن  أمر  إليه وقد هناين  أبرز  أنا  لسليان:  فقال  الزاعي  بن صد  مع سليان 

)عليه السالم( ويف قلبي أين اقتله، فرز إليه وقال:
    

ــه ــ ــ ــروب بنفســ ــ ــ ــي احلــ ــ ــ ــل إذا غشــ ــ ــ ــ  بط

 بــــــــــطل إذا أفــــــــر ت نواجــــــــــذ وقعــــــــة

 كانـت وحادته كحملة عسـكر

الـرؤوس كحصـد زرع مثمـر  حصـد 

فرصة  جتد  أال  للعباس:  سليان  فقال  بصاحبه  أحدمها  يظفر  فلم  مليا،  فتكافحا 
عليه؟ فقال: فيه شجاعة ثم رضبه بعد ذلك العباس فرمى برأسه ووقف مكانه، فرز 
إليه أخوه محزة فأرسل إليه عي )عليه السالم( فنهاه عن مبارزته وقال له: انزع ثيابك 
وناولني سالحك وقف مكاين وأنا أخرج إليه، فتنكر عي وخرج إىل محزة فظن محزة 
إبطه وكتفه ونصف  فقطع  السالم(  أخاه، فرضبه عي )عليه  قتل  الذي  العباس  انه 
وجهه ورأسه فتعجب اليانيون من تلك الرضبة وهابوا العباس وبرز إىل عي )عليه 
السالم( عمرو بن عنبس اللخمي وكان شجاعا »فجعل يلعب برحمه وسيفه، فقال 
عي )عليه السالم(: هلم للمكافحة، فليس هذا وقت اللعب، فحمل عمرو عى عي 
فبان نصفه وبقى  فاتقاها بحجفته ثم رضبه عي وسطه  السالم( محلة منكرة  )عليه 
نصفه عى فرسه فقال عمرو بن العاص: ما هذه إال رضبة عي فكذبه معاوية فقال له 
عمرو: قل للخيل حتمل عليه، فإن ثبت مكانه فهو عي بن أيب طالب، فحملوا عليه 
وثالثن  ثالثة  منهم  قتل  حتى  يقتلهم  فجعل  عليهم  محل  ثم  يتزعزع  ومل  هلم  فثبت 
رجال، فقال األشرت: يا أمر املؤمنن ال تتعب نفسك، فقال عي )عليه السالم(: كان 
رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( أكرم الناس عى اهلل تعاىل وقد قاتل بنفسه يوم أحد 
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ويوم حنن ويوم خير، ولو أن معاوية وعمرا برزا »إيل لتخلص شيعتي مما يقاسونه، 
فقال األشرت: بحق قرابتك من رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( فانرف وأنا أحارهبم 

اليوم فأذن له عي )عليه السالم( يف ذلك فقال األشرت:

ــــــــت عــــــــن العلــــــــى ــــــــري واحنرف ــــــــت وف  لقي

ــــــــن هنــــــــد غــــــــارة  ان مل أشــــــــن علــــــــى اب

 خيــــــــا كأمثــــــــال الســــــــعاىل شــــــــزبا

عبــــــــوس بوجــــــــه  أضيــــــــايف   ولقيــــــــت 

ــــوس ــ ــ ــاب نف ــ ــ ــــن هنــ ــ ــ ــا م ــ ــ ــ ــل يوم ــ ــ  مل ختــ

ــــــــض يف الكريهــــــــة شــــــــوس  يعــــــــدو ببي

مشـوس)1(. شـعاع  أو  بـــرق  ومضـان  فـكأنـــــه      عــليـــهــم  احلــديــد  حــــمى    

- حسم الوقف من قبل القائد:

حسمت  قد  معركة  من  وكم  واالنكسار،  الضعف  اىل  اجلند  يتعرض  ال  لكي 
هو  احلقيقي  فالقائد  وغرها،  وخير  الندق  معركة  منها  السالم(  )عليه  يده  عى 
من يتصدى اىل الصعاب وهذا األمر يذكرنا بموقف العباس حينا منعوا املاء عن 
العباس املكلف األول من قبل احلسن لكشفها، ذلك لعلم اإلمام  احلسن فكان 

احلسن )عليه السالم( بأنه قادر عى حل هذه املشكلة.

فمن ينشأ مع قائد يرتقب الشهادة ويعّدها مكرمة وفضيلة ال بعدها فضيلة ينشأ 
نشاءة خمتلفة، فمن كالم ألمر املؤمنن )عليه السالم(، قال: )إِنَّ َأْكَرَم امْلَْوِت اْلَقْتُل، 
َعَى  ِميَتٍة  ِمْن   ، َعَيَّ َأْهَوُن  ْيِف  بِالسَّ َبٍة  رَضْ بَِيِده، ألَْلُف  َطالٍِب  َأيِب  اْبِن  َنْفُس  ِذي  والَّ

اْلِفَراِش يِف َغْرِ َطاَعِة اهلل()2(.

)1( املناقب، للموفق الوارزمي، ص230 - 232.
)2( هنج البالغة، الطبة: 123 ومن كالم له ) ع ( قاله ألصحابه يف ساحة احلرب بصفن، ص179.
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القيادة  ابيه  العباس من  تعلم  فقد  العشرة  نشأ معه قمر  الذي  القائد  فهذا هو   
احلقيقية، فن املؤكد أن يف احلقبة التي عاشها املوىل أيب الفضل مع أبيه أمر املؤمنن 
قد تعلم منه كثرًا من األمور وأخره عن األحداث التي سوف جتري يف الطف، 
وكان يوصيه كثرًا بحب السبطن واتباعهم ومن أهم وصايا أمر املؤمنن لولده 
عطشان  احلسن  وأخوه  املاء  يرشب  ال  أن  املرشعة  ملك  إذا  أنه  أوصاه  العباس 
املؤمنن عاش هذه  أمر  الظعينة، ألن  زينب ومحاية  السيدة  بكفالة  أيضا  وأوصاه 
األحداث قبل ولده، فقد دافع أمر املؤمنن عن رسول اهلل وتكفل محاية حرم النبي 
وهاجر وجاهد مع رسول اهلل ومل يفارقه أبدًا، فأراد اإلمام أن يزرع يف قلب العباس 

روح الوفاء والتضحية والذب عن حرم النبي وأهل بيته.

وللعباس بن عي مكانة عظيمة عند أمر املؤمنن )عليه السالم( وقد عده اإلمام 
والسيدة  السبطن  برعاية  حظي  البنن  أم  من  مولود  أول  كونه  فاطمة،  أبناء  من 
زينب، فكانت رعايته خاصة فهو القائد الذي برش به اإلمام وكان يرتقبه قبل جميئه 

اىل الدنيا، وما ذلك إال بعلم من اهلل.

قال الشيخ عي النازي: )انه كان عند وفاة أمر املؤمنن )عليه السالم( يف درجة 
رفيعة ومقام كريم()1(.

فهذا املقام الذي ناله عند سيد األوصياء كان عن علم بأن العباس ممن ادخروا 
لنرة الدين ونرة سيد شباب اهل اجلنة.

جاء يف معايل السبطن عن كتاب عدة الشهور: )ملا كانت ليلة احلادي والعرشين 
من شهر رمضان وأشف عي )عليه السالم( عى املوت أخذ العباس وضمه اىل 

)1( مستدركات علم رجال احلديث، الشيخ عي النازي الشاهرودي، ج4، ص350.
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صدره الرشيف وقال: ولدي وستقر عيني بك يف يوم القيامة ولدي إذا كان يوم 
عاشوراء ودخلت املرشعة اياك أن ترشب املاء وأخوك احلسن عطشان()1(.

فاإلمام )عليه السالم( يعلم أن العباس كفؤ ال يرتيض أن يرشب املاء لذا قال له 
ستقر عيني بك، ويعلم ايضا ان اهلل سبحانه قد ادخر العباس للحسن كا ادخره 
لرسول اهلل، وإنا يوصيه حبا باحلسن وما سيجري عليه من ظلم، فقمر العشرة 
ورث من ابيه روح الفداء وروح التضحية وااليثار ومجيع الفضائل واملكارم حتى 

صار العباس يقارن بأبيه يف الشجاعة والبسالة وغر ذلك من الفضائل األخرى.

املقصد الثالث: نشأته القيادية مع سيدي شباب أهل اجلنة .

من أهم األمور التي اعتمد عليها أمر املؤمنن )عليه السالم( يف بناء شخصية 
العباس القيادية أنه )عليه السالم( جعل العباس بن يدي ابناء الزهراء كي يكتسب 

منهم الصفات القيادية فهؤالء احلجج هم قادة الكون بعد النبي والويص.

فكالمها تربى بن أحضان رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( وتعلا علومه وورثا 
)عليه  اإلمام  رسمه  الذي  املخطط  ذلك  ضمن  فمن  احلسنة،  الصفات  مجيع  منه 
السالم( يف هتيئة هذا القائد أنه )عليه السالم( جعل العباس يكتسب منهم ويأخذ 

عنهم تلك العلوم واملعارف ويتعلم منهم كيفية القيادة.

    . )( نشأته القيادية مع أخيه احلسن بن علي :
ً
أوال

بعد استشهاد سيد الوصين )عليه السالم( توىل اإلمام احلسن قيادة األمة فكانت 
الظروف أصعب عى املؤمنن حيث بدأ معاوية بإغراء املسلمن باألموال الطائلة 
فقد شهد ذلك الزمان الكثر من التقلبات ومن ابرزها أن عبيد اهلل بن العباس ابن 

)1( معايل السبطن، الفصل التاسع املجلس احلادي والعرشون، ص411.
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عم االمام احلسن )عليه السالم(، ومن أبرز قادة جيشه، قد صالح معاوية بعدما 
اغراه معاوية بأموال طائلة، فكان هذا احلدث أحد االسباب التي جعلت االمام 

احلسن يصالح معاوية.

جاء يف اإلرشاد ان معاوية )أرسل إىل عبيد اهلل بن العباس يرغبه يف املصر إليه، 
وضمن له ألف ألف درهم، يعجل له منها النصف، ويعطيه النصف اآلخر عند 
دخوله الكوفة، فانسل عبيد اهلل بن العباس يف الليل إىل معسكر معاوية يف خاصته، 

وأصبح الناس قد فقدوا أمرهم، فصى هبم قيس ريض اهلل عنه ونظر يف أمورهم.

فازدادت بصرة احلسن )عليه السالم( بخذالن القوم له، وفساد نيات املحكمة 
فيه با أظهروه له من السب والتكفر واستحالل دمه وهنب أمواله، ومل يبق معه من 
املؤمنن )عليه السالم(، وهم  أبيه أمر  يأمن غوائله إال خاصة من شيعته وشيعة 

مجاعة ال تقوم ألجناد الشام()1(.

)عليه  احلسن  اإلمام  عى  جرى  وما  املؤملة  األحداث  تلك  جيدًا  تأملنا  فلوا 
الغادر  السالم( من مأساة، فاملوت اهون عى االمام من الصلح مع معاوية ذلك 
الفاجر، ولكنه )عليه السالم( اراد هبذا الصلح حقن دماء املسلمن، وبالصوص 
تلك الثلة التي كانت مع احلسن يوم عاشوراء من أهل بيته وأصحابه وغرهم من 

األنصار الطيبن املوالن لذا كان االمام احلسن )عليه السام( املمهد لتلك الثورة.

فتلك احلقبة التي عاشها العباس بن عي )عليه السالم( مع اخيه احلسن قد اكسبته 
من أخيه الكثر من األمور السياسة، فالقائد ال يكون قائدًا إال وأن يكون له دور 
سيايس فبعض األحداث ال تعالج باحلرب وإنا تعالج بالسياسة، والعباس بن عي  
)عليه السالم( كان نافذ البصرة يعرف من هم ابناء فاطمة ويعرف جيدًا دوره مع 

)1( االرشاد، الشيخ املفيد، ج2، ص13.
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االمام احلسن )عليه السالم(، فلم نجد أن املوىل ابا الفضل قد اعرتض عى اخيه 
بكلمة، بل كان عارفا أن ما يقوم به االمام احلسن هو عن الصواب، وقد عرف 

املسلمون ذلك بعد استشهاد كريم اهل البيت )عليه السالم(.

يروى أنه سئل ابن إسحاق متى ذل الناس قال: حيث مات احلسن بن عي 
عليه السالم)1(.

فمن املؤكد أن قيادة اإلمام احلسن قد اعطت للعباس بن عي )عليها السالم( 
يرى  ما  ألن  اليوم،  لذلك  يتهيأ  العباس  زال  فال  القيادة،  كيفية  يف  كثرة  دروسًا 
العباس يف يوم العاش أصعب وأشد من مجيع هذه الظروف، فالصر عى املصاب 
وجترع الغصص والنكبات مع اخوته، وحتمل كالم الشامتن واملنافقن واجلهالء 
به  يمر  ما  الرسالة، وكل  بيت  وتعدهيم عى  ومدى خساستهم  الناس  واستيعاب 
اإلمام احلسن سوف حيدث يف عاشوراء بل تزداد قساوة األموين فال بد من هتيئة 
النفس لتلك املواقف األشد واألصعب، لكي يؤدي العباس دوره القيادي الكامل 
وأن يوضح للناس معنى التضحية والفداء يف سبيل الدين، وكشف نوايا األموين.

الظروف الصعبة والقاسية مع اخيه احلسن حتى ُدسَّ  العباس تلك  فقد حتمل 
السم اىل كريم أهل البيت فكان ذلك احلدث من أعظم املصائب وأفجعها عليه بعد 

مقتل أبيه أمر املؤمنن.

. )( نشأته القيادية مع أخيه احلسني بن علي :
ً
 ثانيا

اإلمام  أخاه  اوىص  السالم(  )عليه  عي  بن  احلسن  اإلمام  اىل  السم  ُدس  حينا 
احلسن ان يدفنه يف البقيع كي ال تشب الفتنة ألن اإلمام احلسن )عليه السالم( كان 

)1( الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة، السيد عي خان املدين الشرازي، ص429.
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يعرف جيدًا نوايا بني امية فال تفى عنه تلك املكائد)1(.

)1( ، ففي رواية تروى عن عبد اهلل بن إبراهيم عن زياد املخارقي قال: )ملا حرضت احلسن )عليه السالم( 
الوفاة استدعى احلسن بن عي )عليها السالم( فقال: » يا أخي، إين مفارقك والحق بريب )عز وجل( 
وأنا  دهيت،  أين  ومن  السم،  سقاين  بمن  لعارف  وإين  الطست،  يف  بكبدي  ورميت  السم  سقيت  وقد 
أخاصمه إىل اهلل تعاىل، فبحقي عليك إن تكلمت يف ذلك بيء، وانتظر ما حيدث اهلل عز ذكره يف، فإذا 
قضيت فغمضني وغسلني وكفني وامحلني عى رسيري إىل قر جدي رسول اهلل صى اهلل عليه وآله ألجدد 

به عهدا، ثم ردين إىل قر جديت فاطمة بنت أسد رمحة اهلل عليها فادفني هناك.

وستعلم يا ابن أم أن القوم يظنون أنكم تريدون دفني عند رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( فيجلبون يف منعكم 
عن ذلك، وباهلل أقسم عليك أن ال هتريق يف أمري حمجمة دم » ثم وىص )عليه السالم( إليه بأهله وولده 
وتركاته، وما كان وىص به إليه أمر املؤمنن )عليه السالم( حن استخلفه وأهله ملقامه، ودل شيعته عى 

استخالفه ونصبه هلم علا من بعده .

فلا مض )عليه السالم( لسبيله غسله احلسن )عليه السالم( وكفنه ومحله عى رسيره، ومل يشك مروان ومن 
معه من بني أمية أهنم سيدفنونه عند رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( فتجمعوا له ولبسوا السالح، فلا 
توجه به احلسن بن عي )عليها السالم( إىل قر جده رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( ليجدد به عهدا أقبلوا 
إليهم يف مجعهم، وحلقتهم عائشة عى بغل وهي تقول: مايل ولكم تريدون أن تدخلوا بيتي من ال أحب، 
وجعل مروان يقول: يا رب هيجا هي خر من دعة أيدفن عثان يف أقىص املدينة، ويدفن احلسن مع النبي 

؟ ! ال يكون ذلك أبدا وأنا أمحل السيف.

وكادت الفتنة تقع بن بني هاشم وبني أمية، فبادر ابن عباس إىل مروان فقال له: ارجع يا مروان من حيث 
جئت، فإنا ما نريد )أن ندفن صاحبنا( عند رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( لكنا نريد أن نجدد به عهدا 
بزيارته ، ثم نرده إىل جدته فاطمة )عليها السالم( فندفنه عندها بوصيته بذلك، ولو كان وىص بدفنه مع 
النبي )صى اهلل عليه وآله( لعلمت أنك أقر باعا من ردنا عن ذلك، لكنه )عليه السالم( كان أعلم باهلل 
ورسوله وبحرمة قره من أن يطرق عليه هدما كا طرق ذلك غره، ودخل بيته بغر إذنه. ثم أقبل عى 
عائشة فقال هلا: وا سوأتاه ! يوما عى بغل ويوما عى مجل، تريدين أن تطفئي نور اهلل، وتقاتلن أولياء 
اهلل، ارجعي فقد كفيت الذي تافن وبلغت ما حتبن، واهلل تعاىل منتر ألهل هذا البيت ولو بعد حن( 

االرشاد، ج2، ص17- 18.
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فلوال وصية سيد شباب أهل اجلنة لكان يوم الطف ذلك اليوم، وألراهم قمر 
العشرة يوما عبوسا يتذكره بنو امية اىل ابد اآلبدين، ولكن العباس منقاد اىل قادته 

وسادته ابناء فاطمة )عليهم السالم(، فاملشيئة االهلية اقتضت ان تؤجل الطف.

فكانت قيادة اإلمام احلسن )عليه السالم( عرش سنن حتى استلم اإلمام احلسن 
القيادة فحذا حذو اخيه، فلم جيعل الفتنة تشب واستمر اإلمام احلسن بمنهاج اخيه 

احلسن حتى هلك معاوية.

هنا تغر احلال فيزيد )عليه اللعنة( شارب المر ومالعب القردة قد حكم وجهر 
بالكفر فمثل احلسن بن عي ال يبايع من هو معلن الفساد.

أيب  بن  عقبة  بن  الوليد  إىل  يزيد  كتب  معاوية  مات  )ملا  شهراشوب:  ابن  روى 
سفيان باملدينة يأخذ البيعة من هؤالء األربعة أخذا ضيقا ليست فيه رخصة فمن 
تأبى عليك منهم فارضب عنقه وابعث إيل برأسه، فأحرض الوليد مروان وشاوره 
يف  فوجه  يعلموا،  ان  قبل  البيعة  منهم  وتأخذ  حترضهم  أن  الرأي  فقال:  ذلك  يف 
طلبهم وكانوا عند الرتبة فقال عبد الرمحن وعبد اهلل: ندخل دورنا ونغلق أبوابنا، 
وقال ابن الزبر: واهلل ما أبايع يزيدا ابدا، وقال احلسن بن عي )عليه السالم(: أنا 
ال بد يل من الدخول عى الوليد وأنظر ما يقول، ثم قال ملن حوله من أهل بيته: إذا 
انا دخلت عى الوليد وخاطبته وخاطبني وناظرته وناظرين كونوا عى الباب فإذا 
تقتلوا  الدار وال  إىل  فاهجموا  ارتفعت  قد  الصيحة قد علت واألصوات  سمعتم 
ليزيد،  أبايع  كانت  ما  قال:  الكتاب  وقرأ  عليه  دخل  فلا  الفتنة،  تثروا  وال  أحدا 
فقال مروان: بايع ألمر املؤمنن، فقال احلسن: كذبت ويلك عى املؤمنن من أمره 
عليهم ؟ فقام مروان وجرد سيفه وقال: مر سيافك ان يرضب عنقه قبل ان خيرج 
من الدار ودمه يف عنقي، وارتفعت الصيحة فهجم تسعة عرش رجال من أهل بيته 
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الوليد  فعزل  يزيد  إىل  الر  ووصل  معهم  احلسن  فخرج  خناجرهم  انتضوا  وقد 
ووالها مروان()1(. 

بن عي،  احلسن  اخيه  لنجدة  املقتحمن  أول  كان  بن عي  العباس  أن  املؤكد  فمن 
ونالحظ ان العباس ال زال مقيدًا من قبل االمام حتى يف هذه الظروف الصعبة، وإال 
مثل مروان وأمثال مروان )عليهم لعائن اهلل( ال يوقفون العباس، والدليل أنه )عليه 
السالم( أخرج احلسن بدون حدوث اي نزال فقد أجرهم عى السكوت وتقبل األمر.

فبنو أمية قد توعدوا بقتل ابن بنت رسول اهلل وإن كان يف بيت اهلل احلرام، وهذا 
العراق:)هيهات  اىل  املسر  بعدم  اعرتضه  حينا  عباس  البن  احلسن  اإلمام  قاله  ما 
أبايعهم  حتى  كنت  أين  يطلبوين  وإهنم  يرتكوين  ال  القوم  إن  عباس  بن  يا  ]هيهات[ 
منه  الستخرجوين  األرض  هوام  من  هامة  حجر  يف  كنت  لو  واهلل  ويقتلوين،  كرها 
وقتلوين، واهلل إهنم ليعتدون عي كا اعتدى اليهود يف يوم السبت واين يف أمر جدي 

رسول اهلل حيث أمرين وإنا هلل وإنا إليه راجعون()2(.

ومنها قال له: )ألن أقتل يف أي مكان من األرض أحب إيل من أن أقتل هنا فيستباح 
البلد احلرام بسببي()3(.

)عليها  عّي  بن  احلسن  صار  )ثّم  رواية  ويف  ص240،  ج3،  شهراشوب،  ابن  طالب،  أيب  آل  مناقب   )1(
السالم( إىل منزله، ثّم دعا باء، فلبس وتطّهر باملاء، وقام فصّى ركعتن، ودعا رّبه با أحّب يف صالته؛ 
فلّا فرغ من ذلك أرسل إىل فتيانه وعشرته ومواليه وأهل بيته فأعلمهم بشأنه، ثّم قال: ُكوُنوا بِباِب هَذا 
ُمُه، َفإْن َسِمْعُتْم َأنَّ َصْويت َقْد َعال، َوَسِمْعُتْم َكالمي َوِصْحُت بُِكْم ؛ َفاْدُخُلوا  ُجِل َفإيِّن ماض إَلْيِه َوُمَكلِّ الرَّ
ُيوَف َوال َتْعَجُلوا، َفإِْن َرَأْيُتْم ما َتْكَرُهوَن َفَضُعوا  ُسوِل ! َواْقَتِحُموا ِمْن َغْرِ إِْذن، ُثمَّ اْشَهُروا السُّ يا آَل الرَّ

ُسُيوَفُكْم، ُثمَّ اْقُتُلوا َمْن ُيريُد َقْتي( الفتوح أمحد ابن أعثم الكويف، ج5، ص13.
مدينة املعاجز، السيد هاشم البحراين، ج3، ص435.  )2(
)3( شح احقاق احلق، السيد املرعي، ج33، ص597.
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 فلا وصل األمر اىل هذا احلد بنوايا بني امية قام العباس )عليه السالم( فيهم خطيبا.

فقـد جـاء يف تقويـم الشـيعة )يف هذا اليوم سـنة 60هـ خرج موالنا اإلمام احلسـن 
)عليـه السـالم( مـن مكة اىل كربالء بيوم صعد قمر بني هاشـم  )عليه السـالم( فوق 
البيـت وقـال: )احلمـد هلل الـذي شف هـذا بقـدوم ابيـه مـن كان باألمس بيتـًا أصبح 
قبلـه، أهيـا الكفـرة الفجـرة! أتصـدون طريـق البيـت إلمـام الـررة، مـن هـو أحـق به 
مـن سـائر الريـة؟ من هـو أدنى به؟ ولوال حكـم اهلل اجلليـة وارساره العلية واختباره 
الريـة لطـار البيـت إليه قبـل ان يمي لديه، قد اسـتلم الناس احلجر واحلجر يسـتلم 
يديـه ولـو مل تكـن مشـيئة مـوالي جمبوله من مشـية الرمحـن، لوقعت عليكـم كالصقر 
الغضبـان عـى عصافـر الطـران، اتوفـون قومـا يلعـب باملـوت يف الطفولـة فكيـف 

كان يف الرجوليـة ولفديـت باحلامات لسـيد الريـات دون احليوانات.

هيهـات فانظـروا ثم انظروا ممن شـارب المر وممن صاحـب احلوض والكوثر؟ 
وممن يف بيته الغواين السكران وممــن يف بيته الوحي والقران؟ وممن يف بيته اللهوات 
والدنسـات وممـن يف بيتـه التطهـر واآليـات؟ هيهـات وانتـم وقعتـم يف الغلطة التي 
قـد وقعـت فيهـا قريـش ألهنـم ارادوا قتـل رسـول اهلل )صـى اهلل عليـه والـه( وانتـم 
تريـدون قتـل ابـن بنـت نبيكـم، وال يمكـن هلـم مـادام أمـر املؤمنن )صـى اهلل عليه 
والـه( حيـا وكيـف يمكـن لكـم قتـل ايب عبـداهلل احلسـن )عليـه السـالم( مـا دمـت 
حيـا سـليال؟ تعالـوا اخركـم بسـبيله بادورا قتـي وارضبـوا عنقي ليحصـل مرادكم 
البلـغ اهلل مداركـم وبـدد اعاركم واوالدكـم ولعنة اهلل عليكم وعـى اجدادكم()1(.

)1( تقويم الشيعة، عبد احلسن النيشابوري، ص424، نقال عن خطيب كعبة لعي أصغر يونسيان، نقال عن 
مناقب السادة الكرام لعن العارفن اهلندي.
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فوجود أيب الفضل العباس اىل جانب اإلمام )عليه السالم( يعني وجود حاجز 
كبر جيب تطيه كي يصل العدو اىل مراده فهذا الكالم بمثابة انذار لبني امية وقد 

اثبت العباس كالمه )عليه السالم(.

 ففي رواية )أن العباس ملا رأى وحدته عليه السالم أتى أخاه وقال: يا أخي هل 
من رخصة ؟ فبكى احلسن عليه السالم بكاء شديدا ثم قال: يا أخي أنت صاحب 

لوائي وإذا مضيت تفرق عسكري()1(. 

فاإلمام احلسن )عليه السالم( يؤكد كالم املوىل ايب الفضل بأن وجود قمر العشرة 
يف  الفاقة  احلسن  معسكر  تتوسط  التي  الراية  فهذه  اإلمام،  معسكر  بقاء  يعنى 

كربالء تعني األمان.
السالم(:  قال )عليه  أن احلسن بن عي  العباس روي  الفضل  ايب  فبعد مرع 

)َجزاَك اهللُ ِمْن َأخ َخْرًا، َلَقْد جاَهْدَت يِف اهللِ َحقَّ ِجهاِدِه .
وصخت زينب وقالت: وا أخاه ! وا عّباساه! وا قّلة ناصاه! وا ضيعتاه من بعدك! 
فقال احلسن )عليه السالم(: إي، َواهللِ! ِمْن َبْعِدِه وا َضْيَعتاْه! وا اْنِقطاَع َظْهراْه! فجعل 

النساء يبكن ويندبن عليه، وبكى احلسن )عليه السالم(، وأنشأ يقول:

شَــــــــقيقي يــــــــا  عَيْــــــــي  ُنــــــــورَ  يــــــــا   َأخــــــــي 

ــــــــى ــــــــتَ َأخــــــــاَك حَّت ــــــــي ! نَصَحْ ــــــــنَ َأب ــــــــا ابْ  َأي

عَوْنــــــــي ُكنْــــــــتَ  مُنــــــــريًا  َقمَــــــــرًا   َأيــــــــا 

حَيــــــــاةٌ َلنــــــــا  تَطيــــــــبُ  ال   َفبَعْــــــــدََك 

ــــــــِق ــــــــتَ َكالرُّْكــــــــِن الْوَثي ــــــــدْ ُكنْ ــــــــي َق  َفل

 سَــــــــقاَك اهلُل َكْأســــــــًا مِــــــــنْ رَحيــــــــق

 عَلــــــــى ُكلِّ النَّوائِــــــــِب فِــــــــي الْمَضيــــــــِق

 سَــــــــنُجْمَعُ فِــــــــي الَْغــــــــداةِ عََلــــــــى الْحَقيــــــــِق

 َأال لِّلـــــــــهِ شَــــــــــْكوائــــــــــــــي وَصَــــبْـــــــــــــــــري              وَمــــا َألْـــقــــــــــــــاهُ مِــــنْ َظــــــــــمــأ وَضــــيـــــــــق)2(.

)1( بحار االنوار، ج45، ص41.
)2( املصدر نفسه، ص399.
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ويف روايـة أخـرى )أّن العّبـاس بـن عـّي )عليـه السـالم( كان حامـل لـواء أخيـه 
فلـّا رآى مجيـع عسـكر احلسـن )عليـه السـالم( قتلـوا  احلسـن )عليـه السـالم(، 
وإخوانـه وبنـي عّمـه، بكـى وأّن إىل لقـاء رّبـه، إشـتاق وحـّن، فحمـل الرايـة وجـاء 
نحـو أخيـه احلسـن )عليـه السـالم (، وقـال: يـا أخي! هـل رخصة؟ فبكى احلسـن 
)عليـه السـالم( بكاًء شـديدًا حّتـى ابتّلت حليته املباركـة بالدموع، ثّم قـال: يا َأخي! 
ُكنْـَت اْلَعالَمـَة ِمـْن َعْسـَكري، َوجَمَْمـَع َعَدِدنـا، َفـإِذا َأْنـَت َغـَدْوَت َيـُؤوُل مَجُْعنـا إىَِل 

ـتاِت، َوِعاَرُتنـا َتنَْبِعـُث إىَِل اْلَـراِب()1(. الشَّ

فهـذا هـو القائـد الـذي ادخـره أمـر املؤمنـن )عليـه السـالم( ليـوم الطـف، فقـد 
أبـى العبـاس بـالًء حسـنا حتـى شـهد لـه أئمـة كـرام بذلـك املجهـود الكبـر. 

املطلب الثالث: الشروط القيادية املتوافرة يف شخصية قمر العشرية .

كان العبـاس كاشـف كـرب اخيـه احلسـن، واملحامـي عـن عيالـه، والـذاب عـن 
حرمـه، قـد توافـرت يف شـخصيته مجيـع املؤهـالت القياديـة التـي أوىص هبـا اإلمـام 
عـي مالـك األشـرت، فمـن كالم لـه )عليه السـالم( ملالك االشـرت قـال فيـه: ».. َفَولِّ 
ِمـْن ُجنُـوِدَك، َأْنَصَحُهْم ِف َنْفِسـَك هلل ولَِرُسـولِه وإِلَماِمَك، وَأْنَقاُهْم َجْيبـًا وَأْفَضَلُهْم 
َعَفـاِء وَينُْبـو َعَى  يُح إَِل اْلُعـْذِر، وَيـْرَأُف بِالضُّ ْن ُيْبطِـُئ َعـِن اْلَغَضـِب وَيْسـَتِ َـّ ِحْلـًم، ِم
ْعـُف، ُثـمَّ اْلَصـْق بَِذِوي اْلُـُروَءاِت  ْن اَل ُيثِـُيه اْلُعنْـُف واَل َيْقُعـُد بِـه الضَّ َـّ األَْقِوَيـاِء، وِم
النَّْجـَدِة  َأْهـِل  ُثـمَّ  َسـنَِة،  اْلَ ـَوابِِق  والسَّ ـِة  اِلَ الصَّ اْلُبُيوَتـاِت  وَأْهـِل  واألَْحَسـاِب، 
ـاٌع ِمـَن اْلَكـَرِم وُشـَعٌب ِمـَن اْلُعـْرِف«))).  ُـْم ِجَ ـَمَحِة، َفإِنَّ ـَخاِء والسَّ ـَجاَعِة والسَّ والشَّ

)1( املنتخب، ص287؛ معايل السبطن، الفصل التاسع، املجلس العرشون، ص402.
)2( الكتاب: 53، يف عهده اىل االشرت النخعي، ص433.



 صناعة القائد يف  فكر اإلمام علي 80

فلو اتينا اىل هذه الرشوط التي ذكرها االمام ملالك األشرت )رضوان اهلل تعاىل عليه( 
واستعرضناها يف شخصية أيب الفضل العباس )عليه السالم( سنجدها مطابقة طبق 

األصل مع قمر العشرة لذا اتبع االمام احلسن وصايا ابيه يف اختيار القائد. 

املقصد األول: )النصح( .

قوله )عليه السالم(: »َفَولِّ ِمْن ُجنُوِدَك، َأْنَصَحُهْم ِف َنْفِسَك هلل ولَِرُسولِه وإِلَماِمَك«. 

نصح: َنَصَح اليُء: َخَلَص، والناصُح: الالص من العسل وغره، وكل يشٍء 
َخَلَص، فقد َنَصَح)1(.

ْدِر ناِصُح القلب، ال غشَّ فيه،  ومن املجاَز قوهُلم رُجٌل ناصُح اجلَْيِب: َنِقيُّ الصَّ
والنُّْصُح: االجتهاُد يف امَلُشوَرِة، وقد يستعار فيقال: فالٌن ناصُح اجلَْيِب، َأي ناِصُح 

، وقيل: ناصُح اجلَيِب مثل قوهلم: طاهُر الثَّْوب)2(. الَقْلِب، ليس يف َقْلبه ِغشٌّ

فالنصح يعني اإلخالص، واالخالص نقيض الغش، وعى هذا األساس اختار 
اإلمام احلسن )عليه السالم( أنصح أهل بيته وأصحابه.

وقد جاء يف زيارة املوىل ايب الفضل التي تروى عن اإلمام الصادق )عليه السالم( 
بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة  »اشهد لك  العباس:  أنه قال يف حق عمه 

خللف النبي الرسل«))).

فالعباس بن عي نصح هلل ولرسوله وألمر املؤمنن ولفاطمة واحلسن واحلسن 
)عليهم السالم( بل بالغ يف النصيحة.

)1( لسان العرب، ج2، ص615.

)2( تاج العروس، ج4، ص231.
)3( كامل الزيارات،  جعفر بن حممد بن قولويه، ص440.
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قال اإلمام الصادق )عليه السالم( يف الزيارة نفسها: »وأشهد أنك قد بالغت 
ف النصيحة وأعطيت غاية الجهود«.

فقد بالغ قمر العشرة يف نصحه وجهاده حتى نال رضا اهلل واملعصومن )عليهم 
السالم(، قال رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله(: )من ضمن يل مخسا اضمن له اجلنة: 
النصيحة هلل عز وجل والنصيحة لرسوله، والنصيحة لكتاب اهلل، والنصيحة لدين 

اهلل، والنصيحة جلاعة املسلمن()1(. 

وقال الصادق يف الزيارة نفسها ايضًا: »أشهد َلَقْد َنَصْحَت هللِ َولَِرُسولِِه َوأِلِخيَك 
َفنِْعَم االَُخ امُلوايِس«، فقد شهد ملجهود العباس يف النصح أئمة كرام وحجج أطهار، 
سبحانه  له  الطاعة  هلل  النصح  ويعني  َوَرُسولِِه﴾)2(،  هللِ  َنَصُحوا  ﴿إَِذا  تعاىل:  قال 

واالخالص يف عبادته وجتنب نواهيه، والدعوة اليه يف الر والعالنية.

األحاديث  ومن  اهلل،  عند  الناس  أعظم  كان  االخرين  ونصح  نفسه  نصح  ومن 
الرشيفة األخرى التي تبن فضل املناصحة قوله )صى اهلل عليه وآله(: »إن أعظم 

الناس منزلة عند اهلل يوم القيامة أمشاهم ف أرضه بالنصيحة خللقه«))). 

الباطل  ترك  اىل  يدعو  ألنه  الناس  خيار  من  صار  لذا  نفع  ذا  يكون  والناصح 
واالستقامة واحلرص عى عمل الر لذا صار أحب اللق اىل اهلل سبحانه.

عن النبي )صى اهلل عليه ]وآله[ وسلم(، قال: قال اهلل )عز وجل(: »أحب ما تعبد 
يل به عبدي النصح يل«))). 

)1( روضة الواعظن، الفتال النيسابوري، ص424.
)2( التوبة: 91.

)3( وسائل الشيعة، احلر العامي، ج16، ص382، ح5.
)4( الرتغيب والرتهيب من احلديث الرشيف، عبد العظيم املنذري، ج2، ص577.
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فهـذا هـو هنـج األنبيـاء واألوليـاء والصاحلـن فهـم أنصـح العبـاد، والعبـاس بن 
عـي قـد سـار عـى هنـج احلـق فـكان )عليـه السـالم( مـن أنصـح العباد.

تنقسم املناصحة اىل قسمن:

- مناصحة قولية:

)عليـه  ألنـه  املجهـود  غايـة  وأعطـى  النصيحـة  يف  بالـغ  العبـاس  أن  ورد  وقـد 
السـالم( مل يـرتك حجـة عـى القـوم فقد نصح النـاس وبالـغ يف نصحهم وقـد ذكرنا 
تلـك الطبـة الرائعـة التـي خطبهـا املـوىل أبـو الفضـل  يف بيـت اهلل احلـرام حيث بن 

فيهـا منزلـة اإلمـام وعظمتـه وضـالل يزيـد وزمرتـه.

وملـا أراد القـوم أن هيجمـوا عى معسـكر اإلمام ارسـله اإلمام احلسـن ليتفاوض 
معهـم، وهـذا ايضـا شـاهد عـى أنـه )عليـه السـالم( مـن الناصحـن هلل ولرسـوله 

بيته. وأهـل 

 كذلـك حينـا أراد العبـاس )عليـه السـالم( أن يسـتقي للحسـن وعيالـه املـاء، 
فحينـا وصـل العلقمـي قام بنصحهـم وتذكرهتم، فلم يزيدهم نصحـه اال تعنتًا ألن 

اهلل طبـع عـى قلوهبـم وسـمعهم وابصارهـم فهـم ال يفقهـون كالم املـوىل.

ومل يـرز مـن معسـكر اإلمـام احلسـن )عليـه السـالم( مـن أصحـاب اإلمـام أو 
مـن أهـل بيتـه اال ونصـح القـوم، قـال تعـاىل: ﴿ َواَل َينَْفُعُكـْم ُنْصِحـي إِْن َأَرْدُت َأْن 
ُكْم َوإَِلْيِه ُتْرَجُعـوَن ﴾)1(، فكل هذه  َأْنَصـَح َلُكـْم إِْن َكاَن اهللُ ُيِريـُد َأْن ُيْغِوَيُكـْم ُهـَو َربُّ

املناصحـة تسـمى مناصحـة قولية.

)1( هود: 34.
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- الناصحة الفعلية:

أما املناصحة الفعلية، فكان للعباس دور كبر منها أنه )عليه السالم( مل يرتِض 
بأمان ابن زياد، كذلك مآثره، كتقديم اخوته للقتال وتضحيته وكل ما جرى عى 

ايب الفضل من مصائب تسمى مناصحة فعلية.

املقصد الثاني: )نقاوة اجليب( .

قوله )عليه السالم(: »وَأْنَقاُهْم َجْيبًا«: 

أي أطهرهم جيبا)1(.

فمن الرشائط األخرى التي توافرت يف شخصية ايب الفضل نقاوة اجليب، ويعني 
أنقاهم جيبًا، أي انقاهم ماالً، وهذا ال شك فيه فأبوه ممن شهد يف حقه املخالفون يف 
قسمته بيت املال واملساواة بينهم إذ كان أمر املؤمنن )عليه السالم( خليفة املسلمن 
إال انه يأكل البز وامللح ويعتق اململوك من كد يده، وكان يتوسد احلجر وينام وهو 

جائع فهذا دليل عى امانته وعفته.

والعباس بن عي تربى بحجر هذا القائد وهذا الليفة الذي شهد بحقه رسول 
اهلل )صى اهلل عليه وآله( فهو خر اللق بعده.

عليهم  تشتبه  فال  الشبهات  عن  البعد  كل  بعيدون  الطاهرون  الطيبون  فهؤالء 
األمور فهم أصحاب بصائر يعرفون احلالل من احلرام وال تتلط عليهم األمور 

لذا اختارهم اهلل وفضلهم عى سائر خلقه.

وليس يعني نقاوة اجليب نقاوة املال فقط، وإنا تشمل نقاوة الرائر فحينا نقول 
عن السيدات الفاضالت كالزهراء وزينب وام البنن وسائر النساء الطاهرات اهنن 

)1( توضيح هنج البالغة، السيد حممد احلسيني الشرازي، ج4، ص161.
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)نقيات اجليوب( أي أهنن طاهرات من دنس الشيطان، فالعباس بن عي كان طاهرًا 
غيورًا نقيا تقيًا ورعًا له من البصرة ما جيعله معصومًا. 

املقصد الثالث: )احللم( .

يُح إَِل اْلُعْذِر«: َّْن ُيْبطُِئ َعِن اْلَغَضِب وَيْسَتِ قوله )عليه السالم(: »وَأْفَضَلُهْم ِحْلًم ِم

اللغة: )احلليم: من أسائه تعاىل وهو الذي ال يستفزه الغضب، وحلم  جاء يف 
حيلم حلا - بضمتن وإسكان الثاين للتخفيف، إذا صفح وسرت، فهو حليم، وذوو 

األحالم والنهى: ذوو األناة والعقول()1(.

فالعباس بن عي كان حليا رشيدًا ال يغضب إال هلل وال يترع يف يشء، ورغم 
قوته وصالبته كان يتبع أمر اخيه احلسن، ذلك بأشد األزمات واملواقف، ومن 
)عليه  حلمه  تبن  التي  الفضل  ايب  املوىل  عى  مرت  التي  الصعبة  املواقف  تلك 
السالم( يوم دفن أخيه االمام احلسن بن عي )عليها السالم(، فالعباس باستطاعته 
ان يدفن االمام احلسن )عليه السالم( عند قر النبي ولكن حلمه واتباعه لوصية 

اخيه دفعانه اىل تقبل االمر.

واألكثر من ذلك يوم عاشوراء وتلك املأساة التي حدثت، وجور بني أمية إال 
لنا   يتضح  هنا  فمن  بذلك،  يأمره  احلسن  وكان  إال  ترفا  يترف  مل  العباس  أن 
مدى حلم العباس وصره وتقاته وادراكه لألمور ورجاحة عقله، فهو من قوم ال 
تاخذهم يف اهلل لومة الئم فتلك الصفات الطاهرة أهلته اىل أن يكون القائد األول 
يف جيش االمام احلسن واملستشار لديه، فاإلمام املعصوم ال يستشر إال من ذوي 

الرات واصحاب البصائر.

)1( جممع البحرين، الشيخ فخر الدين الطرحيي، ج6، ص49.
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فقد ساهم العباس بن عي )عليها السالم( يف انجاح تلك الثورة وكشف نوايا 
األموين، ألن احلسن اراد بتلك التضحيات كشف الستار للناس وفضح اللفاء 

الفاسدين واملمهدين لتلك احلكومة األموية الضالة املضلة.

املقصد الرابع: )الرأفة بالضعفاء والشدة على األقوياء( .

َعَفاِء وَينُْبو َعَى األَْقِوَياِء«. قوله )عليه السالم(: »وَيْرَأُف بِالضُّ

وهذه سجية العباس كان يرأف بالصغر والكبر، وهو ساقي العطاشى، حيث كان 
موضع اطمئنان النساء واالطفال، ولرأفته وعطفه جعله احلسن كافل عياله وحرمه.

فللعباس بن عي )عليها السالم( سات يعرفها كل مؤمن ومؤمنة، فكان النساء 
النساء تعرف جيدًا أن  العباس ألن  واألطفال وكل املخدرات تطمئن حينا ترى 

العباس بن عي غرة اهلل يف ارضه وتعرف شهامته وعطفه.

يراه غضبة اهلل وصاعقته، وهذه الصفات قد ورثها  العدو  املقابل نجد أن  ويف 
واكتسبها املوىل من أبيه أمر املؤمنن واخوته من أبناء فاطمة )صلوات اهلل عليهم 
يالعب  األقوياء  عى  شديدًا  الضعفاء)1(  عى  عطوفًا  كان  عي  فاإلمام  أمجعن(، 

القربة فحملها إىل  منها  ماء فأخذ  قربة  امرأة عى كتفها  إىل  السالم(: )نظر  املؤمنن )عليه  أمر  أن  يروى   )1(
موضعها وسأهلا عن حاهلا فقالت: بعث عي بن أيب طالب صاحبي إىل بعض الثغور فقتل وترك عي صبيانا 
يتامى وليس عندي يشء فقد أجلأتني الرضورة إىل خدمة الناس فانرف وبات ليلته قلقا ، فلا أصبح محل 
زنبيال فيه طعام فقال بعضهم: اعطني أمحله عنك، فقال: من حيمل وزري عني يوم القيامة، فأتى وقرع 
الباب فقالت من هذا؟ قال أنا ذلك العبد الذي محل معك القربة فافتحي فإن معي شيئا للصبيان فقالت: 
ريض اهلل عنك وحكم بيني وبن عي بن أيب طالب، فدخل وقال: اين أحببت اكتساب الثواب فاختاري 
بن أن تعجنن وتبزين وبن أن تعللن الصبيان ألخبز أنا، فقالت أنا بالبز أبر وعليه أقدر ولكن شأنك 
والصبيان فعللهم حتى أفرغ من البز، فعمدت إىل الدقيق فعجنته وعمد عي إىل اللحم فطبخه وجعل 
يلقم الصبيان من اللحم والتمر وغره فكلا ناول الصبيان من ذلك شيئا قال له: يا بني اجعل عي بن أيب 
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بعدم  ويشعر  يرتعد  املحارب  يراه  حينا  ولكن  فيطمئن،  اليتيم  يراه  اليتامى، 
االطمئنان وكأن املوت مقبل عليه.

عار  الفرار  أن  من  الرغم  فعى  الصفات،  هبذه  اتصف  عي  بن  العباس  كذلك 
عند العرب اال أن الفرار من عي ال يعد عندهم عارًا، كذلك األمر ينطبق مع ولده 

العباس فمن يفر منه ال يعاتب وال يعر فالكل هيابه.

القلوب  فهذه  القوى  هذه  متتلك  التي  القلوب  وهذه  النفوس  هلذه  عجبًا  فيا 
تتقلب ملرضاة اهلل، تارة رحيمة وتارة شديدة فهذه هي صفات االولياء والصديقن 

والصاحلن، فهم رمحاء فيا بينهم أشداء عى الكافرين.

اُء  ٌد َرُسوُل اهللِ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ جاء يف تفسر القمي، عن معنى قوله تعاىل: ﴿حُمَمَّ
ًدا َيْبَتُغوَن َفْضًا ِمَن اهللِ َوِرْضَواًنا ِسيَمُهْم  ًعا ُسجَّ اُء َبْينَُهْم َتَراُهْم ُركَّ اِر ُرمَحَ َعَى اْلُكفَّ
ْنِجيِل﴾)1(، فهذه  ُجوِد َذلَِك َمَثُلُهْم ِف التَّْوَراِة َوَمَثُلُهْم ِف اإْلِ ِف ُوُجوِهِهْم ِمْن َأَثِر السُّ
صفة رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( يف التوراة واإلنجيل وصفة أصحابه فلا بعثه 
اهلل )عز وجل( عرفه أهل الكتاب كا قال جل جالله، )فلا جاءهم ما عرفوا كفروا 
به( فكانت اليهود تقول للعرب قبل جميء النبي )صى اهلل عليه وآله( أهيا العرب 
وأفضلهم  األنبياء  آخر  وهو  بمدينة  مهاجرته  ويكون  بمكة  خيرج  نبي  أوان  هذا 
النبوة يلبس الشملة وجيتزئ بالكرة والتمرات،  يف عينيه محرة وبن كتفيه خاتم 

طالب يف حل مما مر يف امرك، فلا اختمر العجن قالت: يا عبد اهلل سجر التنور، فبادر لسجره فلا أشعله 
ولفح يف وجهه جعل يقول: ذق يا عي هذا جزاء من ضيع األرامل واليتامى، فرأته امرأة تعرفه فقالت 
وحيك هذا أمر املؤمنن، قال فبادرت املرأة وهي تقول وا حيائي منك يا أمر املؤمنن، فقال بل وا حيائي 

منك يا أمة اهلل فيا قرت يف امرك. )مناقب آل ايب طالب، ابن شهرآشوب، ج1، ص382.
)1( الفتح: 29.
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ويركب احلار العري، وهو الضحوك القتال يضع سيفه عى عاتقه، وال يبايل من 
القى يبلغ سلطانه منقطع الف واحلافر، لنقتلنكم به يا معرش العرب قتل عاد()1(.

توارثها  الصفة  النزال وهذه  املحراب ضحاكًا عند  بكاًء يف  املؤمنن  أمر  وكان 
العباس من أبيه أمر املؤمنن )عليه السالم(، قال السيد جعفر احلي:

عَـبَسَت وُجوهُ الَقوِم خَوفَ املَوتِ والـ                 عـبّـاسُ فـيـهـم ضـاحِـــــكٌ مَُتبَسِّمُ

َقَلبَ اليَمنَ على الشِّماِل وغاصَ يف الـ                اوسـاطِ يَـحـصُـدُ للرؤوِس ويَحطِمُ

اَلةِ ُترَغمُ بَـــَطـــــٌل تــــــورَّثَ مِـــن أبــــيــه شَجــــاعَـًة                فـيــهــــا اُنــــوفُ بـي الضَّ

أو تشتكي العــــطـش الفواطم  عنده                و بصـــــدِر صعدتــه الفــراتُ املفعم

ه اليمنى احلســـامُ املخذم)2(. ه اليسرى السقــــــــاءُ يــــقـلــــهُ                و بكفِّ يف كفِّ

املقصد اخلامس: )عدم اثارة العنف( .

ْعُف«. َّْن اَل ُيثُِيه اْلُعنُْف واَل َيْقُعُد بِه الضَّ قوله )عليه السالم(: »وِم

إن ما ذكرناه من أمر املناصحة واملبالغة يف النصح، خر دليل عى أن العباس ال 
يريد القتال ومل يكن ذلك بضعف منه وإنا اتباعه ملشيئة الرمحن والتأيس باحلجج 
وهذه الصفة من شيم الشجعان فكان رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( ال يبدأ بقتال 
كذلك امر املؤمنن وقد شهدنا مواقف اإلمام احلسن وما مر به من ظروف صعبة 
فلم يأمر اصحابه بالقتال، وقد سار عى هنجه احلسن بن عي، ففي رواية يروهيا 
املجليس، )نادى شمر بن ذي اجلوشن بأعى صوته: يا حسن أتعجلت بالنار قبل 

)1( تفسر القمي، ج1، ص33.
)2( جممع مصائب أهل البيت، ج1، ص315، للشاعر املرحوم السيد جعفر احلي، املتويف: 1315.
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يوم القيامة؟ فقال احلسن )عليه السالم(: من هذا كأنه شمر بن ذي اجلوشن ؟ فقالوا: 
نعم، فقال له: يا بن راعية املعزى أنت أوىل هبا صليا، ورام مسلم بن عوسجة أن 
يرميه بسهم فمنعه احلسن عليه السالم من ذلك، فقال له: دعني حتى أرميه فإن 
الفاسق من أعداء اهلل وعظاء اجلبارين، وقد أمكن اهلل منه، فقال له احلسن )عليه 

السالم(: ال ترمه فاين أكره أن أبدأهم بقتال()1(.

فعدم بدء القتال ال يعني الوف من العدو وإنا يكره االمام أن يبدأ القتال، فمن 
حكمة ألمر املؤمنن )عليه السالم( قاهلا لولده احلسن )عليه السالم(: »اَل َتْدُعَونَّ 

وٌع«))). اِعَي إَِلْيَها َباٍغ، واْلَباِغَي َمْصُ إَِل ُمَباَرَزٍة، وإِْن ُدِعيَت إَِلْيَها َفَأِجْب، َفإِنَّ الدَّ

ومن وصاياه )عليه السالم( ملالك االشرت قال: »يا مالك ال تبدأ القوم بقتال حتى 
يبدؤوك، واعذر إليهم، واجعل الجة عليهم«))).

نفهم من كالمه )عليه السالم( أن كل من يدعو اىل نزال فهو مروع ال حمالة، 
األمر الثاين إلقاء احلجة عى من يبدأ القتال، فعي بن ايب طالب كان يتبع هنج القرآن 

وما أمر به النبي االكرم )صى اهلل عليه وآله(.

 قال تعاىل: ﴿َوَقاتُِلوا ِف َسبِيِل اهللِ الَِّذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوا إِنَّ اهللَ اَل ُيِبُّ 
اْلُْعَتِديَن﴾)4(.

اْعَتَدى  َفَمِن  ِقَصاٌص  ُرَماُت  َواْلُ َراِم  اْلَ ْهِر  بِالشَّ َراُم  اْلَ ْهُر  ﴿الشَّ تعاىل:  وقوله 
ُقوا اهللَ َواْعَلُموا َأنَّ اهللَ َمَع اْلُتَِّقَن﴾)5(. َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتَّ

)1( بحار االنوار، ج45، ص5.
)2( احلكمة: 233.

)3(  الدر النظيم، يوسف بن حاتم الشامي املشغري العامي، ص355.
)4( البقرة: 190.
)5( البقرة: 194.
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فاهلل سبحانه وتعاىل ال حيب املعتدين، والعباس بن عي معروف يف طاعته وامتثاله 
هلل وللحجج، فلم يبدأ قمر العشرة يف قتال ولو أراد أن يبدأ لبدأ مع جيش احلر ابن 
يزيد الرياحي الذي ارسله عبيد اهلل بن زياد )عليه اللعنة( فكان ذلك العدد اير 

عليه من ذلك اجليش ولكن قمر العشرة منقاد ألئمته.

مل  أنه  إال  الفائقة  السالم(  )عليه  الفضل  أيب  املوىل  شجاعة  من  الرغم  وعى   
فهذا  نقابا عى وجهه  يضع  كان  أبيه يف صفن  مع  قتاله  للناس، حتى يف  يظهرها 
األمر يكشف لنا أن العباس )عليه السالم( ال يريد أن يظهر قوته للناس وإنا جهاده 
الكافرين ولكن  كان هلل، والعباس ليس بضعيف بل هو غضبة اهلل وصاعقته عى 
رغم ذلك كان ممن يبطئ الغضب وحاشا أليب الفضل ان يغضب عبثًا وإنا كان 
غضبه هلل، وهذه الصفة كانت متواجدة يف شخصية احلمزة بن عبد املطلب فكان 

صاحب محية وهذه احلمية كانت ممدوحة عند األئمة كوهنا خالصة هلل ولرسوله. 

فبنو هاشم من صفاهتم أهنم أهل كرم وجود وشجاعة فائقة وقد شهد هلم أعداؤهم 
بأهنم أشجع العرب، فمنهم محزة أسد اهلل وأسد رسوله، ومنهم جعفر الطيار ذو 
اجلناحن، ومنهم أمر املؤمنن الذي مل يشهد الكون مثيله، والعباس ورث الشجاعة 
منهم، وعى الرغم من ذلك إال أهنم  كانوا أحرص الناس عى عدم التفرقة والقتال، 

وكم من فتنة أطفئوها فهذا دليل عى اهنم ال حيبون العنف.

املقصد السادس: )املروءة( . 

قوله )عليه السالم(: »ُثمَّ اْلَصْق بَِذِوي اْلُُروَءاِت واألَْحَساِب«.

يعني بذوي املروءات، احلافظن لدينهم املتطهرين من دنس اجلاهلية، ففي رواية 
أن معاوية سأل اإلمام احلسن بن عي )عليها السالم( عن الكرم واملروءة؟ فقال 
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»أما الكرم فالتبع بالعروف واإلعطاء قبل السؤال، واالطعام ف الحل،  احلسن: 
وأداء  بضيفه  وقيامه  الدنس،  من  نفسه  وإحراز  دينه  الرجل  فحفظ  الروءة  وأما 

القوق وإفشاء السام«))).

فكم مرة عرض عى املوىل ايب الفضل األمان ولكنه )عليه السالم( رفض ذلك، 
فلم يرتِض قمر العشرة أن يكون يف مأمن أهل الرجس وأخوه احلسن ال أمان له.

عن أمر املؤمنن )عليه السالم( قال: »الروءة برية من اخلناء والغدر«)))، فالعباس 
بريء من هؤالء الكفرة الذين صدوا عن احلق.

فجهاده ضد هؤالء الكفرة، وأداؤه ما كلف به من قبل احلسن، ومبالغته يف جهاده 
توضح مدى مروءته.

وعنه )عليه السالم( ملا سئل عن املروءة قال: »حفظ الدين، وإعزاز النفس، ولن 
الكنف، وتعهد الصنيعة، وأداء القوق، والتحبب إل الناس«))).

وقال )عليه السالم(: »الروءة اسم جامع لسائر الفضائل والحاسن«))).

فالعباس بن عي )عليه السالم( هو من اسس الفضل، فكل فضيلة ترجع اليه 
وتنسب لشخصه، فقد مجع اهلل فيه فضائل مجة، منها َخلِقية ومنها ُخُلِقية، فكان مجال 

العباس مروءته.

وعنه )عليه السالم( قال: »عى قدر رشف النفس تكون الروءة«))).

)1( ترمجة اإلمام احلسن )عليه السالم(، ابن عساكر، ص165.
)2( ميزان احلكمة، الريشهري، ج4، ص2878.

)3( حتف العقول  عن آل الرسول )صى اهلل عليه وآله(، ابن شعبة احلراين، ص225. 
)4( ميزان احلكمة، الريشهري، ج3، ص2433.

)5( املصدر السابق، ج4، ص2878.
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 فمن هنا نقيس مروءة العباس فنفس العباس ال تقاس بنفوس عادية وأنا تقاس 
نفيس،  فداك  أي  انت()1(،  بنفيس  )اركب  االمام  قول  ذلك  ودليل  احلسن  بنفس 
وهذا ال يعني أن العباس يساوي اإلمام باملنزلة فاحلسن حجة اهلل فهو أعى درجة، 
ولكن كالم اإلمام احلسن )عليه السالم( لقمر العشرة يبن عظيم منزلة العباس 

وعلو نفسه الرشيفة حتى فدى تلك النفس الطاهرة.

املقصد السابع: )البيوتات الصاحلة والسوابق احلسنة( .

َسنَِة«. َوابِِق اْلَ ِة والسَّ اِلَ قوله )عليه السالم(: »وَأْهِل اْلُبُيوَتاِت الصَّ

ومن أصلح من بني هاشم وتلك البيوتات العريقة التي صارت مهبط وحي اهلل 
وحمل خمتلف املالئكة، فالعباس بن عي تربى يف ذلك البيت الذي أذن اهلل أن يرفع، 
فال يضاهي حسبه ونسبه وسابقية آبائه أحد من اللق، فوالده أول من أمن وصى 
مع النبي وجاهد يف سبيل اهلل حتى شهد له معاندوه، فلم ينكر سابقية أمر املؤمنن 

أحد من اللق.

ابُِقوَن * ُأوَلئَِك  ابُِقوَن السَّ عن ابن عباس، أنه قال: يف قول اهلل )عز وجل(: ﴿َوالسَّ
ُبوَن﴾، قال: سابق هذه األمة عي بن أيب طالب()2(. اْلَُقرَّ

ويف مناشدته )عليه السالم( يوم الشورى قال: )»نشدتكم اهلل، أفيكم أحد، نزلت 
ُبوَن﴾، غيي«؟ قالوا: اللهم ال())). ابُِقوَن * ُأوَلئَِك اْلَُقرَّ ابُِقوَن السَّ فيه ﴿َوالسَّ

فالقائد يكون من أبرز اجليش لذا حيتاج اىل مؤهالت كثرة ومن امهها ان تكون 
له عشرة عريقة من كال اجلانبن، ليباهي بذلك الصوم.

)1( االرشاد، الشيخ املفيد، ج2، ص90.
)2( شح األخبار، القايض النعان املغريب، ج2، ص350.

)3( املسرتشد، حممد بن جرير الطري )الشيعي(، ص352.
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املقصد الثامن: )أن يكون صاحب جندة وشجاعة وسخاء( .

اٌع  ُْم ِجَ َمَحِة، َفإِنَّ َخاِء والسَّ َجاَعِة والسَّ قوله )عليه السالم(: »ُثمَّ َأْهِل النَّْجَدِة والشَّ
ِمَن اْلَكَرِم وُشَعٌب ِمَن اْلُعْرِف«.    

فمعنى أهل النجدة أي النرة، ففي زيارة املوىل ايب الفضل )عليه السالم( قال 
افُِع  ابُِر اُلجاِهُد اُلحاِمي النَّارِصُ َواألُخ الدَّ االمام الصادق )عليه السالم(: »َفنِْعَم الصَّ

اِغُب« ...(. ِه الرَّ َعْن َأِخيِه اُلِجيُب إِل طاَعِة َربِّ

 وقوله أيضًا: )واستجاب له دعوته(، فالعباس استجاب لدعوة اإلمام حينا قال 
الصادق  يقول  لذا  أال من ناص ينرنا؟ فمن جييب دعوة اإلمام فقد أجاب اهلل 
»الجيب ال طاعة رّبه« فمن اطاع احلسن  العباس:  )عليه السالم( يف زيارة عمه 
فقد اطاع اهلل كون احلسن حجة اهلل، قال جابر: )ملا عزم احلسن بن عي )عليها 
السالم(، عى الروج إىل العراق أتيته فقلت له: أنت ولد رسول اهلل )صى اهلل عليه 
فإنه كان  أنك تصالح كا صالح أخوك احلسن،  إال  وآله(، وأحد سبطيه، الأرى 

موفقا راشدا.

فقال يل: »يا جابر، قد فعل أخي ذلك بأمر اهلل وأمر رسوله، وإن أيضا أفعل بأمر 
اهلل وأمر رسوله ..«( ))).

وهذا ما تعلمه قمر العشرة من ابيه فكان اإلمام أول املطيعن واملصدقن واملؤمنن 
بالنبي وهو يف حداثة سنه، وكان أول الناصين واملدافعن عن الدعوة وقد جاهد 
السباق يف  العباس كان  يده، كذلك  والفتح عى  النر  النبي حتى جاء  يدي  بن 

النجدة والنرة لسبط النبي.

)1( الثاقب يف املناقب، ص322. 
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جاء يف معايل السبطن: عن فخر املخدرات زينب )عليها السالم( قالت: ملا 
كانت ليلة عاشوراء )أو ليلة العاش( من املحرم خرجت من خيمتي ألتفقد أخي 
احلسن )عليه السالم( وأنصاره وقد أفرد له خيمة فوجدته جالسًا وحده يناجي 
إىل  ألمضن  واهلل  وحده؟  أخي  يرتك  الليلة  هذا  مثل  أيف  فقلت  القرآن  ويتلو  ربه 
منها  فسمعت  العباس  خيمة  إىل  فأتيت  بذلك  وأعاتبهم  عمومتي  وبني  اخويت 
واخويت  بني عمومتي  فوجدت  فيها  فنظرت  فوقفت عى ظهرها  ودمدمة  مههمة 
السالم(  )عليه  املؤمنن  أمر  بن  العباس  وبينهم  كاحللقة  جمتمعن  اخويت  وأوالد 
وهو جاث عى ركبته كاألسد عى فريسته فخطب فيهم خطبة ما سمعتها إال من 
احلسن )عليه السالم( مشتملة باحلمد والثناء هلل والصالة والسالم عى النبي )صى 
إذا  وبني عمومتي  اخويت  وبني  يا أخويت  آخر خطبته:  قال: يف  ثم  وآله(  اهلل عليه 
قولك  لك  نتعدى  يرجع ونحن ال  إليك  األمر  فقالوا:  تقولون؟  فا  الصباح  كان 
يقوم  الثقيل ال  أعني االصحاب- قوم غرباء واحلمل  إن هؤالء-  العباس:  فقال 
إال بأهله فإذا كان الصباح فأول من يرز إىل القتال أنتم نحن نقدمكم للموت لئال 
يقول الناس قدموا أصحاهبم فلا قتلوا عاجلوا املوت بأسيافهم ساعة بعد ساعة، 
فقامت بنو هاشم وسلوا سيوفهم يف وجه العباس وقالوا: نحن عى ما أنت عليه، 
قالت زينب فلا رأيت كثرة اجتاعهم وشدة عزمهم وإظهار شيمتهم سكن قلبي 
السالم(  أن أرجع إىل أخي احلسن )عليه  فأردت  العرة  وفرحت ولكن خنقتني 
وأخره بذلك فسمعت من خيمة حبيب بن مظاهر مههمة ودمدمة فمضيت إليها 
جمتمعن  هاشم  بني  نحو  عى  األصحاب  فوجدت  فيها  ونظرت  بظهرها  ووقفت 
املكان؟  هذا  اىل  مل جئتم  يا أصحايب  يقول:  مظاهر وهو  بن  وبينهم  حبيب  كاحللقة 
أوضحوا كالمكم رمحكم اهلل، فقالوا: أتينا لننر غريب فاطمة، فقال هلم: مل طلقتم 
فقالوا  قائلون  أنتم  الصباح فا  فإذا كان يف  فقالوا لذلك، قال حبيب:  حالئلكم؟ 
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الرأي رأيك وال نتعدى قوالً لك.. قال: فاذا صار الصباح فأول من يرز اىل القتال 
أنتم نحن نقدمكم للقتال؟ وال نرى هاشميًا مرضجًا بدمه وفينا عرق يرضب لئال 
بأنفسهم، فهزوا سيوفهم عى  للقتال وبخلوا عليهم  الناس قدموا ساداهتم  يقول 
وجهه وقالوا نحن عى ما أنت عليه، قالت زينب: ففرحت من ثباهتم ولكن خنقتني 
العرة فانرفت عنهم وأنا باكية وإذا بأخي، فقال: أخية.. فقلت: لبيك يا أخي 
فقال )عليه السالم( يا أختاه منذ رحلنا من املدينة ما رأيتك متبسمة أخريني ما سبب 
تبسمك؟ فقلت له يا أخي رأيت من فعل بني هاشم واألصحاب كذا وكذا فقال 
)عليه السالم( يل: يا أختاه اعلمي أن هؤالء أصحايب من عامل الذر، وهبم وعدين 
ثبات أقدامهم؟  جدي رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله(، هل حتبن أن تنظري إىل 
فقلت: نعم، فقال )عليه السالم(: عليك بظهر اليمة قالت زينب: قالت السيدة 
زينب صلوات اهلل وسالمه عليها : فوقفت عى ظهر اليمة، فنادى أخي احلسن 
)عليه السالم(: أين إخواين وبنو أعامي، فقامت بنو هاشم، وتسابق منهم العباس 
وقال: لبيك لبيك ما تقول؟. فقال احلسن عليه السالم : أريد أن أجدد لكم عهدا، 
عقيل،  وأوالد  جعفر،  وأوالد  عي،  وأوالد  احلسن،  وأوالد  احلسن،  أوالد  فأتى 
فأمرهم باجللوس فجلسوا. ثم نادى: أين حبيب بن مظاهر، أين زهر، أين هالل، 
أين األصحاب؟ فأقبلوا وتسابق منهم حبيب بن مظاهر وقال: لبيك يا أبا عبد اهلل 
فأتوا إليه وسيوفهم بأيدهيم، فأمرهم باجللوس فجلسوا، فخطب فيهم خطبة بليغة 
قتي وقتل من  ليس هلم قصد سوى  القوم  أن هؤالء  اعلموا  يا أصحايب  قال:  ثم 
هو معي، وأنا أخاف عليكم من القتل، فأنتم يف حل من بيعتي، ومن أحب منكم 
وتكلموا  هاشم  بنو  قامت  ذلك  فعند  الليل.  هذا  سواد  يف  فلينرف  االنراف 
احلسن  رأى  فلا  كالمهم،  بمثل  يتكلمون  وأخذوا  األصحاب  وقام  تكلموا،  با 
كذلك،  كنتم  إن  السالم:  عليه  قال  أقدامهم  وثبات  إقدامهم  حسن  السالم  عليه 
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فارفعوا رؤوسكم وانظروا إىل منازلكم يف اجلنة. فكشف هلم الغطاء ورأوا منازهلم 
مشتاقات  فإنا  العجل  العجل  ينادين:  العن  واحلور  فيها،  وقصورهم  وحورهم 
إليكم فقاموا بأمجعهم وسلوا سيوفهم وقالوا: يا أبا عبد اهلل ائذن لنا أن نغر عى 

القوم ونقاتلهم حتى يفعل اهلل بنا وهبم ما يشاء.

فقال )عليه السالم(: اجلسوا، رمحكم اهلل وجزاكم اهلل خرا. ثم قال: أال ومن 
وملاذا  وقال:  مظاهر  بن  عي  فقام  أسد،  بني  إىل  هبا  فلينرف  امرأة  رحله  يف  كان 
نسائكم  عى  وأخاف  قتي  بعد  تسبى  نسائي  إن   : السالم(  )عليه  فقال  سيدي؟  يا 
من السبي. فمض عي بن مظاهر إىل خيمته، فقامت زوجته إجالال له، فاستقبلته 
سمعت  إين  مظاهر  بن  يا  فقالت:  والتبسم.  دعيني  هلا:  فقال  وجهه  يف  وتبسمت 
غريب فاطمة خطب فيكم وسمعت يف آخرها مههمة ودمدمة فا علمت ما يقول؟ 
قال: يا هذه! إن احلسن عليه السالم قال لنا: أال ومن كان يف رحله امرأة فليذهب 
قال:  صانع؟  أنت  وما  فقالت:  تسبى!  ونسائي  أقتل  غدا  ألين  عمها  بني  إىل  هبا 
قومي حتى أحلقك ببني عمك بني أسد. فقامت ونطحت رأسها يف عمود اليمة، 
وقالت: واهلل! ما أنصفتني يا بن مظاهر! أيرك أن تسبى بنات رسول اهلل )صى اهلل 
عليه وآله(، وأنا آمنة من السبي!؟ أيرك أن تسلب زينب إزارها من رأسها، وأنا 
أسترت بإزاري!؟ أيرك أن تذهب من بنات الزهراء أقراطها، وأنا أتزين بقرطي!؟ 
أيرك أن يبيض وجهك عند رسول اهلل ويسود وجهي عند فاطمة الزهراء؟ واهلل! 
أنتم تواسون الرجال ونحن نوايس النساء. فرجع عي بن مظاهر إىل احلسن )عليه 
السالم( وهو يبكي. فقال له احلسن )عليه السالم( : ما يبكيك؟ فقال: سيدي! أبت 
األسدية إال مواساتكم! فبكى احلسن )عليه السالم( وقال: جزيتم عنا خرا...()1(.

)1( معايل السبطن يف أحوال احلسن واحلسن، السيد حممد مهدي احلائري، ص311- 312، الفصل الثامن، 
املجلس الثالث.
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فإن كان األنصار ونساؤهم أصحاب نجدة، فكيف بقائد جيش اإلمام وهو خمتار 
من قبل اإلمام احلسن، فاهلل سبحانه قد كشف للحسن عن أصحابه وأراه منازهلم.

ملمــــــــة لدفــــــــع  نــــــــودوا  إذا   واخليــــــــل بــــــــن مدعــــــــس ومكــــــــردس قــــــــوم 
 لبـــسوا القلـــوب على الدروع وأقبلوا                          يتهــافـتــــون على ذهـــــاب األنـــفـس)))

فاحلسن كان موعودًا هبذا األخ الناص قبل والدته فأمر املؤمنن )عليه السالم( 
سعى جاهدًا كي جيد أمًا طاهرة هلذا الوليد ليكون ناصًا للحسن، فمنذ ذلك احلن 
واحلسن يرتقب ذلك القائد الذي ادخره اهلل لنرته، فحينا ولد العباس فتح عينيه 
بوجه اإلمام احلسن )عليه السالم( فال زالت تلك النظرة مطبوعة يف عن العباس 

حتى آخر حلظة.

وقد برهن العباس بن عي )عليه السالم( والءه وحبه ألخيه احلسن )عليه السالم( 
حينا مجع بني هاشم وأمرهم بالتقدم اىل القتال، فكان السباق يف النجدة والنرة 

لسيد الشهداء. 

وكان احلسن )عليه السالم( حينا ينظر ألخيه العباس وهو هبذه القوة والصالبة 
بالسكينة  يشعرون  العباس  يرون  حينا  واالطفال  النساء  وكذلك  وبثباته،  به  ُير 
والطمأنينة، فقد توارث قمر العشرة من آبائه تلك اهليبة واكتسب من ابناء فاطمة هذه 
الشخصية، فاحلسن هو من انشأ قمر بني هاشم هبذه النشأة حتى صار قائد جيشه، 

وهذا األمر يذكرنا بمحمد وعي، فعي نشأ بحجر حممد حتى صار قائد جيشه.

فنشأته مع  احلسن بن عي كان هلا احلظ األوفر، مما زاده تعلقا بأخيه سيد الشهداء 
املقربن للحسن  فالعباس وإن نشأ بن يدي والده واإلمام احلسن فهو ايضا من 

)1( شح االخبار، القايض النعاين املغريب، ج3، هامش، ص184.
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يف تلك احلقبة، فهذه املالزمة تذكرنا بمالزمة امر املؤمنن لرسول اهلل )صى اهلل 
عليه وآله( يقول السيد املقرم: فكان هو وأخوه الشهيد من مصاديق قوله تعاىل: ﴿

ْمِس َوُضَحاَها * َواْلَقَمِر إَِذا َتَاَها﴾)1(.  َوالشَّ

والر يف ذلك هو أن العباس خلق للطف؛ يعني أنه )عليه السالم( خلق للحسن، 
وإنا تلك األيام التي قضاها مع ابيه أمر املؤمنن واخيه احلسن كانت هتيئة للطف 

فقد رسم اهلل للعباس هذا املخطط.

اْلَكَرِم  ِمَن  اٌع  ِجَ ُْم  َفإِنَّ َمَحِة،  والسَّ َخاِء  والسَّ َجاَعِة  »والشَّ السالم(:  )عليه  وقوله 
وُشَعٌب ِمَن اْلُعْرِف«، فالعباس بن عي اجتمعت به هذه الصفات فشجاعته يشهد 

هلا مجيع الناس.

أما  كرمه فال زال العباس بن عي باب اهلل الذي يؤتى منه، ويف حياته جاد العباس 
بروحه الطاهرة وجسده الطاهر واجلود بالنفس اقىص غاية اجلود.

أما ساحته فبنو هاشم معروفون يف الساحة ومقابلة اإلساءة باإلحسان وموقف احلر 
ابن يزيد الرياحي خر دليل عى ساحتهم، فمجرد أن تاب وندم َقبِل اإلمام احلسن 
اإلمام  تقبل  فبمجرد  ذلك،  عى  اعرتض  العشرة  قمر  أن  نسمع  فلم  وتوبته،  ندمه 

احلسن احلر تقبله مجيع املوجودين وبال شك أن العباس أول املساحمن بعد احلسن.

فالعباس بن عي عمل با يريض اهلل حتى نال هذه املكانة وهذه املنزلة فلقد اتبع 
رسول اهلل يف كل يشء؛ ذلك التباعه وانقياده التام ألمر املؤمنن وأبناء الزهراء، 

قال رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله(: )احلسن واحلسن امامان قاما أو قعدا()2(. 

)1( قمر العشرة، املقرم، ص26.
)2(  روضة الواعظن، الفتال النيسابوري، ص156.
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وغرها من األحاديث األخرى التي اوىص هبا النبي، فاحلسن واحلسن امامان 
هو  من  يعرف  فقيه  عامل  والعباس  حجة،  هو  به  يأمران  ما  فكل  الطاعة  مفرتضا 
احلجة لذا كان مسلا هلا اتم التسليم، فإن أمر اإلمام احلسن بالصر كان العباس 
املجاهدين  أول  العباس وكان  ثار  باجلهاد  اإلمام احلسن  امر  وإن  الصابرين  أول 
لذا شهد له اإلمام السجاد واإلمام الصادق يف جهاده وتسليمه واتباعه وبصرته 

وايانه الذي وصل به اىل حقائق االيان وصدق اليقن.

فالعباس تتلمذ بن يدي اعظم قادة شهد هلم التاريخ، عن الباقر )عليه السالم( 
قال: )ما تكلم احلسن بن يدي احلسن إعظاما له، وال تكلم حممد بن احلنفية بن 
يدي احلسن إعظاما له()1(، لذلك مل يتكلم قمر العشرة مع حجج اهلل إعظامًا هلم، 
فالعباس بن عي تتلمذ بن يدي احلسن مدة طويلة حتى اكتسب منه مجيع الصفات 
َسْنُ  الطيبة واألخالق احلميدة، عن أيب عبد اهلل )عليه السالم( قال: »ما َمشَى اْلُ
اْجَتَمعا،  إَذا  بَِمنْطِق  َبَدَرُه  َوال   ، َقطُّ السام(  َسِن )عليه  اْلَ َيَدِي  َبْنَ  السام(  )عليه 

َتْعظيًم َلُه«)2(، وهذا ما ال حظناه يف سرة املوىل ايب الفضل العباس )عليه السالم(.

)1( مناقب آل ايب طالب، ابن شهرآشوب، ج3، ص169.
)2(  مشكاة األنوار يف غرر األخبار، عي الطريس، ص295.
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 توطئة: 

إن الذات القدسية للموىل أيب الفضل العباس )عليه السالم( اسست عى التقوى 
والفضائل واملكارم ومجيع الكاالت النفسية املجردة من الشوائب، فروح العباس 
جبلت عى هذه القيم واملبادئ االنسانية السامية، فالعباس من العظاء والكرماء 
الذين تلدوا، فمثي ال يصل لذاته الطاهرة وال يدرك عمقها، ألن العباس ال يعرفه 
إال اإلمام املعصوم لذا نحن نستند اىل كالم األئمة يف حق هذا العبد الصالح كي 

نصل اىل عظيم منزلته ونسأل اهلل أن يعرفنا هبذا املوىل حق معرفته.

ومن أهم النصوص التي نستدل هبا عن عظيم منزلة املوىل قمر العشرة؛ الزيارة 
الواردة عن اإلمام الصادق )عليه السالم(، فضاًل عا ورد عن املعصومن يف حق 

العباس بن عي )عليها السالم(.

ففي الفصل األول سنتناول بعض الصفات الَلِقية والُلِقية التي ورثها واكتسبها 
هذا العبد الصالح من تلك الشجرة اهلاشمية واألنوار البهية، والعصمة العلوية، 
فالعباس تربى بحجر سيد اللق بعد رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله(، إذًا فاملنبع 

واحد فكالمها تربى نفس الرتبية.

ولقمر العشرة ألقاب كثرة منها موروثة ومنها مكتسبة ومن خالل هذا البحث 
والغوص يف بحر مكارم العباس الَلقية والُلقية سوف نصل اىل بعض احلقائق التي 
ال بد من معرفتها عن هذا املوىل الطاهر، فنسأل اهلل املوفقية يف خدمة قمر العشرة: 
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.  )( املطلب األول: الصفات اخَللقية للموىل أبي الفضل العباس

لكي يكون القائد مميزًا جيب أن تكون فيه صفات أساسية كالعلم واجلسم، وقد 
أضاف اهلل سبحانه وتعاىل هلذا القائد مجال الوجه فكان العباس قمرًا منرًا حتى قيل 

عنه قمر بني هاشم، ومن خالل هذا املطلب سنوضح ذلك.

املقصد األول: )البسطة يف اجلسم( . 

اهلل  )صلوات  آبائه  من  عي  بن  العباس  ورثها  التي  الَلقية  الصفات  أهم  من 
عليهم( هي البسطة يف اجلسم، فهذه الصفة من الصفات األساسية التي جيب أن 
يتصف هبا القائد، فاهلل سبحانه اختار طالوت ألنه سبحانه زاده بسطة يف اجلسم، 
يتميز  كان  السالم(  )عليها  بن عي  والعباس  الصفة  اتصف هبذه  العباس  كذلك 

بالضخامة، فكان عظيم اجلسم، وكان تامًا متناسقًا.

قال ابو الفرج األصفهاين، )كان العباس رجال وسيا مجيال يركب الفرس املطهم 
ورجاله تطان يف األرض وكان يقال له، قمر بني هاشم، وكان لواء احلسن بن 

عي )عليه السالم( معه يوم قتل()1(.

وجاء يف مستدرك علم الرجال يف ترمجة املوىل أيب الفضل العباس )عليه السالم(: 
)وكان شجاعا فارسا وسيا جسيا، يركب الفرس املطهم ورجاله تطان األرض، 

وكان من فقهاء أوالد األئمة عليهم السالم، وكان عدال ثقة نقيا تقيا()2(.

فقد ورث ذلك اجلسم من آبائه الكرام فـ )كان أبو طالب ]عليه السالم[ شيخا 
احلكمة  تعلمت  ممن  ألكثم:  قيل  احلكاء،  ووقار  امللوك  هباء  عليه  وسيا،  جسيا 

)1( مقاتل الطالبين، ابو الفرج األصفهاين، ص56.
)2( مستدركات علم رجال احلديث، الشيخ عي النازي الشاهرودي، ج4، ص350.
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والرئاسة واحللم والسيادة ؟ فقال: من حليف العلم واألدب، سيد العجم والعرب، 
أيب طالب بن عبد املطلب()1(.

وهذه الصفة جيب ان تتوفر يف القائد وإال لكان منتقصًا، فهيبة القائد تكون يف 
جسمه، وكلا زاد القائد طوالً زاد هيبة، وبال شك أن الفرسان هترب من الفارس 
اجلسيم، وبالصوص اذا كان جسورًا يف سوح الوغى، وقد سمعوا عن املوىل ايب 
يف  والده  مع  خاضها  التي  البطوالت  من  الكثر  السالم(  )عليه  العباس  الفضل 

صفن وغرها من املواقف االخرى، لذا كانوا هيابونه كثرًا.

 فالبسطة يف اجلسم من األمور األساسية التي جيب أن تتوفر يف شخصية القائد، 
وإذا أراد اهلل سبحانه أن يستخلف قوما زادهم بسطة وقوًة، قال تعاىل: ﴿َواْذُكُروا 

ْلِق َبْسَطًة ﴾)2(. إِْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن َبْعِد َقْوِم ُنوٍح َوَزاَدُكْم ِف اخْلَ

يف  وقيل  والصاد  بالسن  قرئ  َبْسَطًة﴾  ْلِق  اخْلَ ِف  ﴿َوَزاَدُكْم  قوله  تفسر  يف  جاء 
معناه قوالن: أحدمها - قال ابن زيد: زادهم قوة، وقال غره: أراد به املرة من بسط 
اليدين إذا فتحت عى أبعد أقطارها، وقال الزجاج والرماين: كان أقرهم طوله 
سبعن ذراعا وأطوهلم مئة ذراع، وقال قوم: كان أقرهم اثني عرش ذراعا، وقال 
أبو جعفر )عليه السالم(: »كانوا كأنم النخل الطوال، وكان الرجل منهم ينحت 

البل بيده فيهدم منه قطعة«))).

وقد اشتهر العباس ببطوالته، فكانت الفرسان تفر منه كا تفر من ابيه ملا له من 
الصدوق:  روى  عمران،  بن  موسى  كان  كا  البطش  شديد  كان  وقد  وقوة،  هيبة 

)1( مستدرك سفينة البحار، الشيخ عي النازي الشاهرودي، ج6، ص559.
)2( األعراف: 69.

)3( التبيان يف تفسر القرآن، الشيخ الطويس، ج4، ص445.
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فذكره  البطش،  بسطة يف اجلسم وشدة يف  أعطى  قد  السالم(  )عليه  )كان موسى 
الناس وشاع أمره()1(.

الطيبن، ومنهم:  اهليبة من أسالفه  الطول وتلك  والعباس بن عي ورث ذلك 
العباس بن عبد املطلب، فقد جاء يف كتاب املعارف للدينوري، أن )العباس بن عبد 

املطلب كان يمي يف الطوائف كأنه عارّية عى ناقة، والناس كلهم دونه()2(.   

مجيال  املطلب  عبد  بن  عباس  بن  اهلل  عبد  بن  عي  )كان  دمشق  تاريخ  يف  وجاء 
وتعجب الناس من طوله فقال رجل سمعهم يا سبحان اهلل كيف نقص الناس لقد 
أدركنا العباس بن عبد املطلب يطوف هبذا البيت كأنه فسطاط أبيض لطوله فحدثت 

بذلك عي بن عبد اهلل فقال كنت إىل منكب أيب وكان أيب إىل منكب جدي()3(.

أحد  طواال،  طالب  أيب  بن  عقيل  )كان  الشافعّي:  البلوّي  احلّجاج  ابن  وقال 
العرشة الّذين طوهلم عرش أشبار()4(. 

و)كان رسول اهلل )صى اهلل عليه ]وآله[ وسلم( فوق الربعة ومل يكن بالطويل 
املشذب وكان إذا مشى مع الطوال طاهلم()5(.

والنبي األكرم )صى اهلل عليه وآله( هو اإلنسان الكامل كان إذا مشى مع الطوال 
يطوهلم، فالطول من الكاالت التي تعطي لإلنسان هيبة ومجال، لذا خص اهلل هذا 

القائد هبذا القوام اليافع ليكون سند الدين.

)1( كال الدين ومتام النعمة، الشيخ الصدوق، ص150.
)2( املعارف، ابن قتيبة الدينوري، ص592.

)3( تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج43، ص50.
)4( عقيل ابن أيب طالب، األمحدي امليانجي، ص98.

)5( ربيع األبرار ونصوص األخبار، الزخمرشي، ج2، ص188.



  105الفصل الثاني: الصفات واأللقاب القيادية  اليت ورثها واكتسبها قمر العشرية

)عليه  احلسن  اإلمام  وكان  للمحارب،  كذلك  للقائد  كبرة  أمهية  له  فاجلسم 
السالم( حينا يرز من بني امية من له طول وضخامة، خيتار له من اصحابه اجلسيم 
الطويل، روى الطري أنه )خرج يسار موىل زياد بن أيب سفيان، وسامل موىل عبيد 
اهلل بن زياد، فقاال من يبارز ليخرج إلينا بعضكم قال فوثب حبيب بن مظاهر وبرير 
بن حضر فقال هلا حسن: اجلسا فقام عبد اهلل بن عمر الكلبي فقال أبا عبد اهلل 
رمحك اهلل ائذن يل فألخرج إليها فرأى حسن رجال آدم طويال شديد الساعدين 
قال  شئت  إن  اخرج  قتاال  لألقران  ألحسبه  إين  حسن  فقال  املنكبن  بن  ما  بعيد 
إلينا زهر بن  فخرج إليها فقاال له من أنت فانتسب هلا فقاال ال نعرفك ليخرج 
القن أو حبيب بن مظاهر أو برير بن خضر ويسار مستنتل)1( أمام سامل فقال له 
الكلبي يا ابن الزانية وبك رغبة عن مبارزة أحد من الناس وخيرج إليك أحد من 
الناس إال وهو خر منك ثم شد عليه فرضبه بسيفه حتى برد فإنه ملشتغل به يرضبه 
بسيفه إذ شد عليه سامل فصاح به قد رهقك العبد قال فلم يأبه له حتى غشيه فبدره 
الرضبة فاتقاه الكلبي بيده اليرى فأطار أصابع كفه اليرى ثم مال عليه الكلبي 

فرضبه حتى قتله وأقبل الكلبي مرجتزا وهو يقول وقد قتلها مجيعا:
         

 إن تنكرونــــــــي فأنــــــــا ابــــــــن كلــــــــب
وعصــــــــب مــــــــرة  ذو  امــــــــرؤ   إنــــــــي 
وهــــــــب أم  لــــــــك  زعيــــــــــم   إنــــــــي 

 حســــــــي ببيــــــــي يف عليــــــــم حســــــــي
ــــــــد النكــــــــب  ولســــــــت باخلــــــــوار عن
 بالطعــــــــن فيهــــــــم مقدمــــــــا والضــــــــرب

                                             ضرب غام مؤمن بالرب()2(.

فالطول يزيد من هيبة الرجل ويعتر من الرشائط املهمة يف اختيار القائد.

أي: متقدم أمام الصف.  )1(
)2( تاريخ الطري، حممد بن جرير الطري، ج4، ص226.
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املقصد الثاني: )احُلْسن( . 

وينقسم اىل:

ن اخلارجي( .
ْ
س

ُ
: )احل

ً
أوال

فاجلال من املظاهر العجيبة التي تبن قدرة اهلل يف بديع صنعته، فاهلل سبحانه أبدع 
يف خلق أوليائه وأنبيائه وزادهم عى غرهم من اجلال الباهر واحلسن الزاهر، وقد 
جعل مجال يوسف آية من آياته وهي معجزته يف ذلك الوقت، فضاًل عن معاجزه 
ِف  نِْسَوٌة  ﴿َوَقاَل  تعاىل:  قال  الكريم،  كتابه  يف  مجاله  عن  اهلل  حكى  وقد  األخرى، 
ا َلنََراَها ِف َضَاٍل ُمبٍِن  اْلَِدينَِة اْمَرَأُت اْلَعِزيِز ُتَراِوُد َفَتاَها َعْن َنْفِسِه َقْد َشَغَفَها ُحبًّا إِنَّ
نَّ ُمتََّكًأ َوآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمنُْهنَّ  * َفَلمَّ َسِمَعْت بَِمْكِرِهنَّ َأْرَسَلْت إَِلْيِهنَّ َوَأْعَتَدْت هَلُ
َنُه َوَقطَّْعَن َأْيِدهَيُنَّ َوُقْلَن َحاَش هللِ َما َهَذا  ينًا َوَقاَلِت اْخُرْج َعَلْيِهنَّ َفَلمَّ َرَأْينَُه َأْكَبْ ِسكِّ

ا إِْن َهَذا إاِلَّ َمَلٌك َكِريٌم * َقاَلْت َفَذلُِكنَّ الَِّذي ُلُْتنَّنِي فِيِه ﴾)1(.  َبرَشً

وقد اشتهر بنو هاشم باجلال ايضًا، ورسول  اهلل ممن فاق مجاله مجال يوسف، فقد 
جاء يف فتح الباري: )مل يبعث اهلل تعاىل نبيا إال حسن الوجه حسن الصوت، وكان 

نبيكم )صى اهلل عليه ]وآله[ وسلم(، أحسنهم وجها، وأحسنهم صوتا()2(.

املوىل  شخصية  يف  املتكامل  اجلال  فهذا  العشرة،  هذه  قمر  عن  نتكلم  أننا  وبا 
أيب الفضل العباس )عليه السالم( من مالمح عجيبة، وبسطة يف اجلسم قد ورثها 
لعبد مناف وهو  اتصفوا باجلال وقد قيل  فبنو هاشم  آبائه وأجداده،  العباس من 
أحد أجداد رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( قمر البطحاء)3(، ولعبد اهلل والد النبي 

)1( يوسف:  30- 32.
)2( فتح الباري، ابن حجر، ج7، ص162.

)3( ينظر األعالم، خر الدين الزركي، ج4، ص166.
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قمر احلرم، وكان هاشم يدعى القمر)1( وال شك ان أم البنن وتلك العشرة امتازوا 
باجلال ايضًا.

جاء يف السرة احللبية أن عبد اهلل كان )أحسن فتى يرى يف قريش وأمجلهم وكان 
نور النبي )صى اهلل عليه ]وآله[ وسلم( يرى يف وجهه كالكوكب الدري أي امليضء 
املنسوب إىل الدر حتى شغفت به نساء قريش ولقي منهن عناء ولينظر ما هذا العناء 

الذي لقيه منهن.

قيل إنه ملا تزوج آمنة مل تبق امرأة من قريش من بني خمزوم وعبد شمس وعبد 
مناف إال مرضت أي أسفا عى عدم تزوجها به()2(.

وعن ابن عباس عن أبيه: )مائتي أمرأة من بني خمزوم وعبد مناف متن وخرجن 
من الدنيا ومل يتزوجن أسفا عى ما فاهتن من عبد اهلل()3(.

ويف رواية أن معاوية سأل أحد املعمرين الذين أدركوا أجداد النبي )قال فأخرين 
هل رأيت هاشا قال نعم رأيت رجال طواالً حسن الوجه يقال إن بن عينيه بركة 
أو غرة بركة قال فهل رأيت أمية قال نعم رأيت رجال قصرا أعمى يقال ان يف وجه 

أشا وشؤما()4(. 

فهذه صفات أولياء اهلل إذ يمتازون باحلسن والبهجة سياهم يف وجوههم، ونجد 
يف املقابل صفات اعدائهم، فتلك النفوس القبيحة تظهر عى معانيهم فتكشف عن 
نواياهم الفاسدة، فاهلل سبحانه يكشف للخلق عن تلك النفوس فإن طابت ظهر 
فيها الورع واجلود والكاالت األخرى فتظهر عى وجوههم، والعكس يف اعداء 

)1( عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب، أمحد بن عي احلسيني ) ابن عنبة (، ص25.
)2( السرة احللبية، احللبي، ج1، ص62.

)3( ينظر بطل العلقمي، ج1، ص270.
)4( كنز الفوائد، أبو الفتح الكراجكي، ص261.
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الدين حيث يظهر الرش والشؤم يف تلك الوجوه وكأن اهلل يعطي عى حسب القلب 
فإن طاب القلب طاب اجلسد وإن خبث خبث اجلسد.

مكة  أهل  وسمع  باملغمس،  واجلند  أبرهة  )نزل  أنه  السمعاين  تفسر  يف  وجاء 
بذلك، وسيدهم يومئذ عبد املطلب بن هاشم، وأغار اجلند عى ما وجدوا من أموال 
إىل  املطلب،  عبد  إنه جاء  ثم  املطلب  لعبد  بعر  مائتي  وأخذوا  وإبلهم،  مكة  أهل 
أبرهة يف طلب بعره، وكان رجال جسيا وسيا، فلا رآه أبرهة أعجبه حسنه ومجاله 
فقال: ما حاجتك؟ فقال: أن ترد عي إبي، فقال لرتمجانه: قل )أمل جيعل كيدهم يف 
تضليل( له: أعجبني ما رأيت من هيئتك، ثم رغبت عنك حن سمعت كالمك، 
فقال عبد املطلب: وما الذي رغب امللك عني؟ فقال: جئت ألهدم شفك وشف 
آبائك، فرتكت ذكره وسألتني إبال أخذت لك! فقال له عبد املطلب: أنا رب اإلبل، 
وإن للبيت ربا يمنعه، فأمر برد اإلبل عليه، فعاد عبد املطلب، وأمر أهل مكة حتى 

تنرف يف رؤوس اجلبال، وقال: قد جاءكم ماال قبل لكم به()1(.

والعباس بن عي ورث هذا اجلال من ابائه الطاهرين فهذه اجلينات الوراثية التي 
العامرين، حتى  اهلاشمين فضاًل عى مجال  فيها مجال  اهلل  املوىل مجع  انتقلت هلذا 
صار قمر بني هاشم، فذلك اجلال الباهر واحلسن الزاهر للموىل ايب الفضل جعله 
العشرة وأي عشرة تلك حتى صار قمرها، فكان عي بن ايب طالب )عليه  قمر 
السالم( اقرب الناس َخلقًا وُخلقا لرسول اهلل وقيل يف وصفه )عليه السالم(: )كأن 

وجهه القمر ليلة البدر حسنا()2(.

العابدين عي بن احلسن، عن  روى الصدوق )رمحه اهلل( يف األمايل، عن سيد 
أبيه )عليها السالم(، قال: نظر رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( ذات يوم إىل عي بن 

)1( تفسر السمعاين، السمعاين، ج6، ص283.
)2( ينظر بحار األنوار، العالمة املجليس، ج35، ص2.
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أيب طالب )عليه السالم( وقد أقبل وحوله مجاعة من أصحابه، فقال: )من أراد أن 
ينظر إىل يوسف يف مجاله، وإىل إبراهيم يف سخائه، وإىل سليان يف هبجته، وإىل داود 

يف قوته، فلينظر إىل هذا()1(.

وجاء يف املناقب البن شهر آشوب يف صفة فاطمة، )كانت كأهنا القمر ليلة البدر 
أو الشمس كفرت غاما أو خرجت من السحاب وكانت بيضاء بضة()2(.

وقيل يف وصف االمام احلسن )عليه السالم(: )كان له مجال عظيم، ونور يتأللئ 
يف جبينه وخده ييضء حواليه يف الليلة الظلاء وكان أشبه الناس برسول اهلل ) صى 

اهلل عليه وآله وسلم ()3(.

فعى الرغم من وجود أقار كاحلسن واحلسن فضاًل عى عي األكر، والقاسم 
ابن احلسن، وزين العباد، وبقية اخوة العباس، فهم اشبه اللق برسول اهلل وأمر 
فأي  السالم(  العباس )عليه  الفضل  العشرة كان أليب  أن لقب قمر  إال  املؤمنن، 
مجال هذا وأي حسن وأي طلعة واشاقة حتى قيل عنه قمر بني هاشم، ولعظيم 
وصفه كانت ألم البنن )رضوان اهلل تعاىل عليها( أبيات تتعوذ هبا من ش احلاسدين 

تقول يف هذه األبيات:

بالواحــــــــد أعيــــــــذه         
والـــــــــــقاعد قائـــــــــم        

 مــــــــن عــــــــن كل حاســــــــد
 مسلــمهــــــــــــم واجلـــــاحــــــــــــد

                 صـــادرهــم  والـــــــوارد                                      مــــولـــــودهــم والــــــــــــــوالــــــــد)4(

)1( األمايل، الشيخ الصدوق، ص757.
)2( مناقب آل ايب طالب، ابن شهراشوب، ج3، ص132.

)3( اإلمام احلسن يف أحاديث الفريقن، السيد عي األبطحي، ج2، ص259، نقال عن، حمارضات األوائل 
واألواخر لعي درة احلنفي : 71 ، حياة احلسن : 1 / 36 ، بطل العلقمي : 2 / 144 .

)4( املنمق، حممد بن حبيب البغدادي، ص351.
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وقيل: أول ما ولد العباس بن عي كان يلقب يف زمنه قمر بني هاشم ويكنى بأيب 
املدينة بان بوالدته وبأول  العباس ونوره الذي اشق يف ساء  )1(، فجال  الفضل 

اشاقة، فسبحان اهلل احسن الالقن.

الوسامة  السالم(  )عليه  العباس  الفضل  أيب  يف  جعل  قد  وتعاىل  سبحانه  فاهلل 
القلب  مجيل  هو  كذلك  واجلسم،  الوجه  مجيل  كان  فالعباس  العجيب،  واجلال 
والروح، مما زاده متيزًا عن سائر اللق، فهذا هو قائد جيش اإلمام احلسن فقد مجع 
اهلل يف هذا القائد كاالت نفسية وجسانية حتى صار مرضب مثل للقيادة الفذة من 

مجيع النواحي ألن اجلال يعطي للقيادة جانبًا كاليًا.

روي عن األصبغ بن نباتة أنه قال: )رأيت رجال من بني أبان بن دارم أسود الوجه 
وقد كنت أعرفه شديد البياض مجيال، فسألته عن سبب تغره وقلت له: ما كدت 
فا  السجود،  أثر  بكربالء وسيا جسيا، بن عينيه  قتلت رجال  اين  فقال:  أعرفك، 
بت ليلة منذ قتلته إىل االن إال وقد جاءين يف النوم وأخذ بتالبيبي وقادين إىل جهنم، 
فيدفعني فيها فأظل أصيح، فال يبقى أحد يف احلي إال ويسمع صياحي قال: فانترش 
الر، فقالت جارة له: انه ما زلنا نسمع صياحه حتى ما يدعنا ننام شيئا من الليل 
، فقمت يف شباب احلي إىل زوجته فسألناها فقالت: أما إذا أخر هو عن نفسه، فال 
أبعد اهلل غره، قد صدقكم، قال: واملقتول هو العباس بن عي )عليها السالم(()2(. 

ويف رواية أخرى أن الرجل الذي علق رأس العباس هو حرملة بن كاهل األسدي 
)عليه لعنة اهلل( فعن هشام بن حممد عن القاسم )بن األصبغ( املجاشعي قال: )ملا( 
أيت بالرؤوس إىل الكوفة إذ فارس من أحسن الناس وجها قد علق يف لبب فرسه 
رأس )... كأنه القمر ليلة متامه والفرس طوح فإذا طأطأ رأسه حلق الرأس باألرض. 

)1( ينظر، مقتل االمام احلسن، أبو خمنف األزدي، ص176.
)2( مقتل احلسن )عليه السالم(، أبو خمنف األزدي، ص181. 
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فقلت له: رأس من هذا ؟ قال: رأس )العباس بن عي( )ريض اهلل عنها(. )قلت: 
فصار  بحرملة(  وإذا  أياما  فلبث  قال:  األسدي،  الكاهل  بن  حرملة  قال:  وأنت؟ 
وجهه أشد سوادا من القار  )فقلت له: لقد رأيتك يوم محلت الرأس وما يف العرب 
وقال:  فبكى(  منك!  أسود وجها  أقبح وإال  إال  اليوم  أدري  وما  منك  أنظر وجها 
اليوم( ما متر عي ليلة إال واثنان يأخذان بضبعي ثم  )واهلل منذ محلت الرأس وإىل 
ينتهيان يب إىل النار فيدفعاين فيها )وأنا أنكص فتسفعني( ثم مات عى أقبح حال()1(.

فرغم ذلك املصاب وما جرى له من طعن ورضب كان وجهه مرشقًا كالقمر 
عي  بن  فالعباس  الالقن،  احسن  اهلل  فسبحان  احلال  ذلك  يف  وهو  حتى  الزاهر 
آية من آيات اجلال ورغم ذلك اجلال الارق مل يذكر مجاله بمقدار محيته وغرته 

ووفائه فكان مجاله  الداخي أكثر شهرة من مجاله الارجي. 

: )احلسن الباطني( . 
ً
ثانيا

قد استعرضنا حسن العباس الظاهري، أما حسنه الباطني، فقد ظهر يف الطف 
فضاًل  املقدسة،  ذاته  يف  فطري  مجال  من  يملك  وما  فالعباس  واضحة،  بصورة 
لقمر  الطاهرة، صار  الذوات  املعصومن، وتلك  املوىل من مجال روح  اكتسبه  عّا 
العشرة مجال داخي شهد له أئمة كبار، ومن أهم املواقف التي تبن عظيم منزلته 
وما يضم من جواهر يف ذاته املقدسة؛ يوم عرض فيه االمام احلسن )عليه السالم( 
عى اصحابه أن يرتكوه وأن يتخذوا ذلك الليل مجال، فظهر مجال العباس الباطني 
وكشف عن روحه الطاهرة حينا قال )ال أرانا اهلل ذلك اليوم( فالعباس كان أول 

املبتدئن بذلك الكالم.

)1(  ينابيع املودة لذوي القربى، القندوزي، ج3، ص44.
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جاء يف مقاتل الطالبين: قام احلسن يف أصحابه خطيبا فقال: اللهم إنك تعلم 
إين ال أعلم أصحابا خرا من أصحايب، وال أهل بيت خرا من أهل بيتي فجزاكم 
اهلل خرا فقد آزرتم وعاونتم، والقوم ال يريدون غري ولو قتلوين مل يبتغوا غري 
العباس بن  إليه  بأنفسكم، فقال  الليل فتفرقوا يف سواده وانجوا  أحدا فإذا جنكم 
نقول  فاذا  احلرام  والشهر  اهلل  معاذ  له:  فقالوا  عقيل  وبنو  ابنه،  وعي  أخوه،  عي 
للنبل  تركنا سيدنا وابن سيدنا وعادنا وتركناه غرضا  إنا  إليهم  إذا رجعنا  للناس 
ودريئة للرماح وجزرا للسباع وفررنا عنه رغبة يف احلياة معاذ اهلل، بل نحيا بحياتك 

ونموت معك فبكى وبكوا عليه، وجزاهم خرا)1(.

وروى أهل السر عن الضحاك بن قيس املرشقي قال: )إن احلسن )عليه السالم( 
مجع تلك الليلة )ليلة عاشورا( أهل بيته وأصحابه فخطبهم بخطبته التي قال فيها: 
أما بعد فإين ال أعلم أهل بيت الخ.. فقام العباس فقال: مل نفعل ذلك لنبقى بعدك، 

ال أرانا اهلل ذلك ابدا، ثم تكلم أهل بيته وأصحابه با يشبه هذا الكالم()2(. 

كذلك حينا ملك العباس املرشعة وكان املاء بيديه الرشيفتن، رفضت روح العباس 
ان ترشب واحلسن وعياله عطاشى.

عى  يقوى  جتعله  الرشبة  هذه  لعل  املاء  ذلك  اىل  احلاجة  بأمس  كان  فالعباس   
املاء،  ترشب  أن  أبت  الطاهرة  الذات  وتلك  العشرة  قمر  لكن  االبطال،  مقارعة 

وفضلت البقاء عى هذا احلال لكي توايس نفس احلسن.

فهذا هو اجلال الذايت الذي اشق بوجه العباس وأهل بيته فتلك االبدان الطاهرة 

)1( مقالتل الطالبين، أبو الفرج األصفهاين، ص74.
)2( مقتل احلسن )عليه السالم( ابو خمنف األزدي، ص177.
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مجاهلم مجال رباين، فكم من موقف اظهر فيه سبحانه مجال عي بن أيب طالب  )عليه 
السالم( الباطني؛ كمبيته يف الفراش، وكم من مرة عرض نفسه الرشيفة اىل القتل 

يف سبيل اهلل ورسوله.

 كذلك االمام احلسن وما أظهر اهلل من تلك الذات الكريمة، وقد اظهر اهلل مجال 
روح احلسن حينا صار اإلمام احلسن بنفس موقف العباس.

ألخيه  مواساته  يف  طبيعيًا  شيئًا  ويعّده  العباس  موقف  البعض  يستوعب  فقد   
وعدم شبه للاء، فقد ُعهد العباس منذ صغره عى هذا الوفاء. 

ولكن ليس من الطبيعي أن احلسن مل يرشب املاء والفرس عطشان ومل يسبقه يف 
شب املاء، جاء يف معايل السبطن أن احلسن بن عي )عليه السالم( )دخل املرشعة، 
وأقحم الفرس عى الفرات فلا أولغ الفرس برأسه ليرشب، قال )عليه السالم(: 
أنت عطشان وأنا عطشان واهلل ال ذقت املاء حتى ترشب، فلا سمع الفرس كالم 

احلسن )عليه السالم( شال برأسه ومل يرشب كأنه فهم الكالم()1(. 

فهذا اجلانب االنساين الذي أظهره احلسن ليس لكي يوصل لنا هذا املشهد فقط، 
وإنا رأفة احلسن تشمل حتى احليوانات لذا اختاره اهلل أن يكون حجته عى ارضه.

تلك  عن  لنا  ليكشف  املواقف  هبذه  وحججه  أولياءه  جيعل  وتعاىل  فسبحانه 
الذوات الطاهرة واجلواهر الزاهرة ليكونوا لنا األسوة.

فالعبـاس بـن عـي تأسـى هبـذه األنفـس الزكيـة حتـى وصـل اىل هذا املسـتوى 
املنزلة.  وهـذه 

)1( معايل السبطن، الفصل العاش، املجلس الثاين، ص431.
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والعباس وما يملك من مجال عجيب، قد بذله للدين فقد اهدى للزهراء تلك 
جسده  من  يبَق  فلم  وجسمه  وعينه  الرشيف  رأسه  عن  فضاًل  الطاهرتن  الكفن 
الطاهر يشء إال كان موضع رمح او نبلة او طعنة فكان مجال روح العباس بمقدار 

ما ُوِصف لنا من مجال الوجه، بل فاق مجال الباطن مجال الظاهر.

الصفات  يف  نجده  سوف  العباس  ذات  يف  يكمن  الذي  واجلال  احلُسن  وهذا 
الُُلقية للموىل ايب الفضل العباس، وسنتطرق اىل هذه الصفات يف املبحث القادم.

املطلب الثاني: الصفات اخُلُلِقية .

خص سبحانه وتعاىل قمر العشرة بصفات ُخُلقية كثرة فمن خالل هذا املطلب 
سنذكر بعض صفات املوىل الُلقية التي كان يتحى هبا:

املقصد األول: )الِعلم( .                    

العباس بن عي من أهل بيت زقو العلم زقا، وقد ورد ذلك عن لسان أمر املؤمنن: 
)عليه السالم( قال: »ان العباس بن عيل زق العلم زقا«))).

قـال السـيد املقـرم: )وهـذا من ابداع التشـبيه واالسـتعارة فإن الزق يسـتعمل يف تغذية 
الطائـر فرخـه حـن مل يقَو عى الغذاء بنفسـه وحيث اسـتعمل االمام )عليه السـالم( وهو 
العـارف بأسـاليب الـكالم هـذه اللفظة هنا نعـرف ان ابا الفضل )عليه السـالم( كان حمل 

القابليـة لتلقـي العلـوم واملعـارف مذ كان طفـاًل ورضيعًا كا هو كذلك بـال ريب()2(.

فـكل انسـان حيتـاج اىل وقـت كـي حيصـل عـى العلـم حتـى يمـر بمراحـل كـي 
يتلقـى العلـم بشـكل تدرجيـي وهـذا حـال اجلميـع، وإن كان هنالـك تفـاوت بـن 

)1( ارسار الشهادة، ج2، ص495.
)2( قمر بني هاشم، السيد املقرم، ص52.
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النـاس لكـن هـذا التفـاوت يكون بنسـب قليلة، لكن قمـر بني هاشـم اختلف، فقد 
ًة ِمـْن ِعنِْدَنا  زق العلـم منـذ الصغـر، قـال تعاىل: ﴿َفَوَجـَدا َعْبًدا ِمـْن ِعَباِدَنـا آَتْينَاُه َرمْحَ
ْمـَت  ا ُعلِّ َـّ َمـِن ِم بُِعـَك َعـَى َأْن ُتَعلِّ ـا ِعْلـًم * َقـاَل َلـُه ُموَسـى َهـْل َأتَّ ْمنَـاُه ِمـْن َلُدنَّ َوَعلَّ

ا﴾)1(. ُرْشـًدا * َقـاَل إِنََّك َلـْن َتْسـَتطِيَع َمِعَي َصـْبً

فهـذه اآليـة تبـن أن تلقـي العلـم يتأتـى عـن طريقتـن؛ طريقـة حصوليـة)2( 
حضوريـة)3(.  وطريقـة 

فهذا العبد الصالح وهو الرض )عليه السالم( ممن علمه اهلل ذلك العلم وأهلمه 
إياه كا أهلمه لقمر العشرة، ولكن نبي اهلل موسى )عليه السالم( يف هذا املوقف 

كان علمه اكتسابيًا كا توضحه اآلية املباركة.

فالعباس بن عي ورث العلم من آبائه واكتسبه بطريقة خمتلفة كا هو حال أمر املؤمنن 
)عليه السالم(، فعن األصبغ بن نباتة، قال: )ملا جلس عي )عليه السالم( يف الالفة 
وبايعه الناس، خرج إىل املسجد متعما بعامة رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله(، البسًا 
بردة رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( منتعال نعل رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله(، متقلدا 
سيف رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( فصعد املنر، فجلس عليه متمكنا، ثم شبك بن 
أصابعه، فوضعها أسفل بطنه، ثم قال: يا معرش الناس، سلوين قبل أن تفقدوين، هذا 

)1( الكهف: 65- 67.
)2( حضور املعلوم بنفسه لدى العامل به، فيتم له إدراكه والعلم به من خالل احلقيقة املعلومة ذاهتا، ومن دون توسط 

أي يشء، وهذا هو املصطلح عليه بالعلم احلضوري. كتاب العصمة، السيد كال احليدري، ص121. 
العلم به من خالل صورته، فهو ال يدركه من خالل ذاته، بل عر صورته احلاكية  )3( حضور املعلوم عند 
والكاشفة عنه، وهذا يعني وجود وسيط بن العامل واملعلوم، فهو ال حيرض بنفسه لدى العامل، وال يشهده 
السيد  العصمة،  بالعلم احلصويل. كتاب  العامل بل يشاهد صورته احلاكية عنه، وهذا هو املصطلح عليه 

كال احليدري، ص121.
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سفط العلم، هذا لعاب رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله(، هذا ما زقني رسول اهلل )صى 
اهلل عليه وآله( زقا زقا، سلوين فإن عندي علم األولن واآلخرين...()1(.

فكا كان رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( يغذي أمر املؤمنن هذه العلوم، كذلك 
الربانية،  عي بن أيب طالب  )عليه السالم( غذا ولده قمر بني هاشم هذه العلوم 

فكانت هذه العلوم منسجمة ومتحدة مع تلك الذوات الطاهرة.  

عن رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله(: )علم الباطن رس من أرسار اهلل )عز وجل(، 
وحكم من حكم اهلل، يقذفه يف قلوب من شاء من عباده()2(.

من شاء من عباده، أي: من يريد العلم ويطلبه من اهلل.

والعباس بن عي أخذ علومه يف أوائل عمره من أبيه وأمه وإخوته )3(.

أضف اىل ذلك أنه أخذ علمه من سيدة شهد هلا اإلمام زين العابدين بأهنا عاملة 
غر معلمة وفهمة غر مفهمة.

فقد أخذ العباس بن عي علمه من معينه ونمره، فقد تتلمذ عى يد خيار اللق 
من األولن واالخرين، فعي سيد اللق بعد رسول اهلل واحلسنان مها سيدا شباب 
اهل اجلنة فهم أهل العلم، إذ حازوا مراث النبوة فكان قمر العشرة )عليه السالم( 
والتعاليم  األهلية  العلوم  جوهر  من  مأخوذ  فعلمه  أثرهم،  عى  وماضيًا  هلم  تابعًا 
الربانية التي مصدرها ومرجعها نبي الرمحة )صى اهلل عليه وآله وسلم(، لذا حينا 

نقول أن العباس كان عاملًا وفقيهًا فال شك يف ذلك.

)1( األمايل، الشيخ الصدوق، ص422.
)2( ميزان احلكمة، ج3، ص2107.

)3( ينظر: معايل السبطن الفصل التاسع، املجلس الثامن يف ذكر أوالد أم البنن، ص390، نقال عن )كنز 
املصائب(.
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»الذي عنده علم الكتاب هو أمي الؤمنن  عن أيب عبد اهلل )عليه السالم( قال: 
وسئل عن الذي عنده علم من الكتاب اعلم أم الذي عنده علم  )عليه السام(« 
الكتاب فقال »ما كان علم الذي عنده علم من الكتاب عند الذي عنده علم الكتاب 
)عليه  املؤمنن  أمر  فقال  البحر«،  ماء  من  بجناحها  البعوضة  تأخذ  ما  بقدر  إال 
السالم( »أال ان العلم الذي هبط به آدم من السمء إل األرض وجيع ما فضلت به 

النبيون إل خاتم النبين ف عتة خاتم النبين صى اهلل عليه وآله«())).

وكان أبو الفضل )عليه السالم( طفال صغرًا وهو موحد هلل حق توحيده، فحينا 
قال له أمر املؤمنن )قل: واحٌد، فقال: واحٌد، فقال: قل: اثنان، فقال: استحي أن 

أقول باللسان الذي قلت واحد )اثنان( ..()2(.

فهذه املعرفة باهلل ال يصل هلا شيخ كبر، فمن هذه الرواية نثبت ان قمر العشرة 
كان خمتلفًا، فهو هبذا العمر يستحي من اهلل ويعلم ان اهلل مطلع عى العباد، فكيف 
ال يكون قمر العشرة من العلاء الفضالء، وهو ابن أول القوم اسالمًا واقدمهم 

ايانًا وأحرصهم عى الدين.

ما  واعطاهم من فضله  بفضائل  بني هاشم وخصهم  أكرم  وتعاىل  واهلل سبحانه 
موالنا  خطبة  ففي  هبا،  اهلل  اكرمهم  مكرمة  أول  العلم  فكان  مقرب  ملك  يبلغه  مل 
سيد الساجدين التي خطبها يف الشام، قال )عليه السالم(: »أهيا الناس أعطينا ستا 
وفضلنا بسبع: أعطينا العلم، واللم، والسمحة، والفصاحة، والشجاعة، والحبة 

ف قلوب الؤمنن...«))).

)1( تفسر القمي، ج1، ص367.
)2( خامتة املستدرك، مرزا حسن النوري الطريس، ج8، ص106.

)3( بحار االنوار، ج45، ص138.
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البصرة  نافذ  كان  السالم(  )عليه  انه  شخصه  عى  وانعكاسها  علمه  آثار  ومن 
صلب االيان مسلًا ألمر اهلل، فكل صفاته تدل عى علمه.

 فاهلل سبحانه وتعاىل كا زاده بسطًة يف اجلسم فقد زاده بسطًة يف العلم واحلكمة، 
ان  قيادة اجليش جيب  املؤكد ان اإلمام احلسن حينا خيتار من ينوب عنه يف  ومن 
خيتار من بن العلاء اعلمهم ومن بن الفضالء افضلهم واكرمهم واطيبهم ومن 

الشجعان اشجعهم، فصار االختيار له.

العلاء  انه من  دليل عى  ابيه واخوته  العشرة مع  قمر  به  فكل ترف ترف 
الفضالء وممن زقوا العلم زقا، فكان ال خيالفهم يف قول وال بفعل بل كان تابعًا، 
وهذا االتباع واالنقياد التام دليل عى علم العباس وتبحره يف كتاب اهلل والعلوم 
الدينية وإال ملا امتلك هذه البصرة، فال يصل االنسان اىل هذه املكانة وهذا القرب 

إال ان يكون عاملا عامال بعلمه.

العباس بن علي من فقهاء أهل البيت:

)عليهم  األئمة  أوالد  فقهاء  من  العباس  )كان  املطلب:  منتهى  كتاب  يف  جاء 
السالم(، وكان عدال ثقة نقيا تقيا()1(.

قال أمر املؤمنن )عليه السالم(: ».. العال بمنزلة الصائم القائم الجاهد ف سبيل 
اهلل، وإذا مات العال انثلم ف االسام ثلمة ال تسد إل يوم القيامة«)2(.

ذكرنا هذا احلديث لنبن عظيم منزلة املوىل ايب الفضل فهو عامل وفقيه اخذ علمه من 
باب علم النبي، فكان ذا شأن كبر قبل شهادته كونه من العلاء والفقهاء، ولعلمه 
وعظيم قدره حينا قتل ترك فراغا ال يسد اىل يوم القيامة لذا ورد يف الزيارة املباركة 

)1( منتهى املطلب، العالمة احلي، ج6، ص367، مستدركات علم الرجال، عي النازي، ج4، ص350.
)2( الصال الشيخ الصدوق، ص504.
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اَلحاِرَم  ِمنَْك  اْسَتَحلَّْت  ًة  ُامَّ اهلل  َوَلَعَن  َظَلَمْتَك  ًة  ُامَّ اهلل  َوَلَعَن  َقَتَلْتَك  ًة  ُامَّ اهلل  »َفَلَعَن 
َواْنَتَهَكْت ُحْرَمَة اإلْساِم«))). 

فمن املؤكد أن العامل كلا زاد علا وقدرًا كلا زادت هذه الثلمة، لذا بقتله )عليه 
السالم( قد انتهكوا حرمة االسالم كونه من فقهاء أهل البيت )عليهم السالم(.

جاء يف كتاب العصمة الكرى للموىل ايب الفضل أنه: )مها بلغت ذروة إنتهاك 
املؤمن فال تصل إىل إنتهاك حرمة اإلسالم، ولكن إنتهاك املوىل أيب الفضل العباس 
)عليه السالم( يؤدي إنتهاك حرمة اإلسالم، ومن املعلوم أن انتهاك حرمة اإلسالم 
الكفر وما ذاك إال ألنه  العباس تستلزم  إنتهاك حرمة  بعينه ما يعني أن  الكفر  هو 
معصوم كعصمة األنبياء واملرسلن، ومما يؤكد ما أشنا إليه أن نفس العبارة املتقدمة 
انتهكت  بأنه ممن  الزيارة شاهدًا لإلمام  الصادق يف نفس  قد ذكرها موالنا اإلمام 
بقتله حرمة اإلسالم فيقول: »السالم عليك يا صيع العرة الساكبة وقرين املصيبة 

ًة استحلت منك املحارم وانتهكت فيك حرمة اإلسالم...« الراتبة، لعن اهلل أمَّ
اإلمام  سيِّدنا  املوىل  مع  السالم(  )عليه  الفضل  أيب  املوىل  مساواة  إنَّ  وباجلملة: 
احلسن )عليه السالم( يف كون قتلها سببًا إلنتهاك حرمة اإلسالم، لداللة كرى 

عى عصمة العبد الصالح )عليه السالم(  ..()2(.

يقـول اإلمـام الصـادق يف زيارتـه ايضـًا: »لعـن اهلل مـن قتلـك، ولعـن اهلل من جهل 
حقـك، واسـتخف بحرمتـك، ولعـن اهلل مـن حـال بينـك وبن مـاء الفرات«. 

درجة  له  العباس  كون  ملعون،  أنه  املؤكد  من  العباس  قتل  عى  يتجرأ  من  إن 
عظيمة عند اهلل فكلا كان اإلنسان قريبًا اىل اهلل زادت حرمته، وال يكون اإلنسان 

أقرب اال بعلمه وخشيته وقربه من اهلل.

)1( مفاتيح اجلنان، الشيخ عباس القمي ) مرتجم : نجفي (، ص641.
)2( العصمة الكرى لويّل اهلل العباس بن أمر املؤمنن )عليه السالم(، ص65.
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القسم  األفعال، روى مجاعة عن  أقبح  العباس من  كذلك االستخفاف بحرمة 
بن األصبغ بن نباتة قال: )رأيت رجال من بني أبان بن دارم أسود الوجه وقد كنت 
البياض مجيال، فسألته عن سبب تغره وقلت له: ما كدت أعرفك،  أعرفه شديد 
ليلة  أثر السجود، فا بت  فقال: اين قتلت رجال بكربالء وسيا جسيا، بن عينيه 
منذ قتلته إىل اآلن إال وقد جاءين يف النوم وأخذ بتالبيبي وقادين إىل جهنم، فيدفعني 
فيها فأظل أصيح، فال يبقى أحد يف احلي اال ويسمع صياحي قال: فانترش الر، 
فقالت جارة له: انه ما زلنا نسمع صياحه حتى ما يدعنا ننام شيئا من الليل ، فقمت 
يف شباب احلي إىل زوجته فسألناها فقالت: أما إذا أخر هو عن نفسه، فال أبعد اهلل 

غره، قد صدقكم، قال: واملقتول هو العباس بن عي )عليها السالم()1(.

فهذا هو حال من جهل حق املوىل واستخف بحرمته، حيث الزي والعار يف 
الدنيا واالخرة.

وقوله )عليه السالم(: »لعن اهلل من جهل حقك«.

نفهم من هذه العبارة أن للعباس بن عي حقوقًا جيب علينا معرفتها، ومن هذه 
احلقوق:

أوالً: جيب أن نعرف أنه ويل من أولياء اهلل .

ثانيًا: إنه من أكابر العلاء والفقهاء الذين اخذوا علمهم من احلجج بدون واسطة 
فبهذا يكون العباس أعلم اللق وأفقههم بعد احلجج األطهار.

ُر ُأوُلو  َيَتَذكَّ َم  إِنَّ َيْعَلُموَن  َوالَِّذيَن اَل  َيْعَلُموَن  الَِّذيَن  َيْسَتِوي  ﴿ُقْل َهْل  قال تعاىل: 
اأْلَْلَباِب﴾)2(.

)1( مقتل احلسن )عليه السالم(، أبو خمنف األزدي، ص181. 
)2( الزمر: 9.
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ثالثًا: إنه معصوم)1( ابن معصوم أخ معصومن عم معصومن.  

رابعًا: إن له منزلة عظيمة إذ يغبطه مجيع الشهداء والصديقن، وهبذه الغبطة نعرف 
أن شهادته كانت أعى درجات الشهادة ونستثني سيد الشهداء )عليه السالم(.

خامسًا: إن منزلته تتلو احلجج األطهار. 

واستخف  املوىل  كان ممن جهل حق  ذلك  بغر  وتكلم  األمور  فمن جهل هذه 
بحرمته، فالذي يستخف بعلم العباس وقداسة العباس ومنزلة العباس ويقلل من 

شأنه فهو مطرود من رمحة اهلل بنص اإلمام الصادق.

وقد ورد يف زيارة عاشوراء: )لعن اهلل أمة دفعتكم عن مقامكم، وأزالتكم عن 
مراتبكم التي رتبكم اهلل فيها()2(.

فمقام العباس عظيم عند اهلل واملعصومن، فمن ساوى هذا العبد الصالح مع 
غره من الناس العادين كان مستخفًا بحرمته وممن جهل حقه؛ ألن منزلة العباس 
األنبياء  مع  يقاس  وإنا  الناس  من  غره  مع  تقاس  أن  من  وأرفع  أجل  ومكانته 
والصديقن والصاحلن، قال تعاىل: ﴿ُقْل َهْل َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصُي َأْم َهْل َتْسَتِوي 
الظُُّلَمُت َوالنُّوُر﴾)3(، فلو احصينا صفاته وما يمتلك من فضائل أليقنا أن شخص 

العباس ال يقاس إال بمن كملت مجيع صفاته غر القابلة للخطأ. 

وقد بن اإلمام الصادق يف زيارة املوىل أيب الفضل قرب العباس ومنزلته من اهلل، 
قوله )عليه السالم(: )سالم اهلل وسالم مالئكته املقربن، وأنبيائه املرسلن، وعباده 

)1( لعصمة العباس مبحث خاص سنتطرق له يف املقصد السابع.
)2( كامل الزيارات، ص329.

)3( الرعد: 16.
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تغتدي وتروح،  فيا  الطيبات  الشهداء والصديقن، والزاكيات  الصاحلن، ومجيع 
عليك يا ابن أمر املؤمنن()1(. 

منزلته  دليل عى عظيم  وأنبيائه ورسله  اهلل ومالئكته  من  املتواصل  السالم  فهذا 
العباس:  عمه  زيارة  يف  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  يقول  لذا  اهلل،  من  وقربه 
الدنيا  النجاة يف  به تعني  املعرفة  بيني وبينه وبن رسولك وأوليائك(، فإن  )وعرف 
واآلخرة، لذا جيب علينا معرفته كي نقتدي به، والعباس بن عي اهل ألن يقتدى به.

أن  ذلك  احلقيقية  باملعرفة  العشرة  لقمر  البعض  معرفة  عدم  سبب  ولعل 
العباس بن عي نسى ذاته املقدسة وانشغل بخدمة السبطن فلم يتكلم بحياته 
إال بالرضورة احرتاما حلجج اهلل وهذا ما تعلمه من األئمة )عليهم السالم(، 
فعن أيب عبد اهلل )عليه السالم( قال: )ال يكون إمامان إال وأحدمها صامت ال 

يتكلم، حتى يميض األول()2(.

لذا مل نجد يف سرة املوىل أيب الفضل سوى االنقياد والتسليم والطاعة هلل ولرسوله 
وللحجج، ولكن ملن له معرفة وبصرة من خالل هذا االنقياد وهذا التسليم يستدل 
)...ان  السالم(:  قال )عليه  للمفضل  الصادق  اإلمام  املوىل، ومن كالم  عى علم 
الدين وأصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقن وهو االيان وهو إمام أمته 

وأهل زمانه فمن عرفه عرف اهلل ومن أنكره أنكر اهلل ودينه()3(.

باحلجج األطهار  األئمة، معرفته  ابناء  فقهاء  أنه من  التي دلت عى  الشواهد  ومن 
شعيب  فعن  هبا،  مروا  التي  األدوار  مجيع  يف  معهم  والثبات  تام  بشكل  واستيعاهبم 

)1( كامل الزيارات، ص440.
)2( بحار األنوار، ج25، ص107.

)3(  بصائر الدرجات، حممد بن احلسن بن فروخ )الصفار(، ص549.
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احلداد، قال: سمعت الصادق جعفر بن حممد )عليه السالم( يقول: )إن حديثنا صعب 
مستصعب، ال حيتمله إال ملك مقرب، أو نبي مرسل أو عبد امتحن اهلل قلبه لاليان()1(.

وكذلك جهاده معهم، خر دليل عى تبحره يف العلوم اإلهلية، فقد جاهد قمر 
العشرة مع أئمة اهلدى بقلبه ويده ولسانه.

وحماربتهم،  الدين  أعداء  جهاد  من  الفضل  ابو  به  قام  وما  أعاله  خالل  فمن 
ومعرفته بوجوب نرة اإلمام والذب عنه وعن حرمه، ووجوب االحتساب يف 
سبيل هلل، والصر عى املصيبة والثبات، وحرمة الغدر ووجوب الوفاء مع اإلمام 

بالبيعة، نثبت أنه )عليه السالم( كان من فقهاء أهل البيت وعلائهم.

العصور  مر  املجاهدين عى  أعظم  بل هو من  املجاهدين  بن عي من  فالعباس 
لصره  ذلك  املجاهدين؛  مجيع  مكانته  عى  يغبطه  وصار  الرشيف  اسمه  تلد  لذا 

واحتسابه يف ذات اهلل)2(.

املقصد الثاني: )الشجاعة( .  

من الصفات والكاالت النفسية األخرى التي اتصف هبا قمر العشرة: )الشجاعة( 
وهي مفخرة من مفاخر العرب، والشجاعة من صفات األنبياء واألولياء، وال يصل 

االنسان اىل هذه الصفة إال أن يمتلك قوة ايانية وقوة جسانية.

ـجاعُة: ِشـّدُة الَقْلِب يف البْأس، واألَْشـَجُع مـن الرجال: مثل  جـاء يف اللغـة: )الشَّ
ـٌة كاهلَـَوج لُقّوته ويسـمى به األََسـُد، ويقال لأَلسـد  ـجاع، ويقـال للـذي فيـه ِخفَّ الشُّ

ُبوَءة َشـْجعاُء()3(. َأْشـَجُع وللَّ

)1( األمايل، الشيخ الصدوق، ص52.
ومن اراد االستزادة فلراجع: العبد الصالح العباس بن عي بن ايب طالب، السيد هادي املوسوي.  )2(

)3( لسان العرب، ابن منظور، ج8، ص173.
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ويف االصطالح، الشجاعة: )هي االقدام عى املكاره يف وقت احلاجة، وإهانة 
املوت()1(. 

أن يتصف بصفات كثرة منها اإليان والكرم،  وال يكون اإلنسان شجاعًا إال 
واجلود، والوفاء، والصدق، وغرها من الصفات األخرى.

واإلنسان يرث الشجاعة من آبائه ولكن قد تقوى هذه الصفة أو تضعف بحسب 
السالم( كان  العباس بن عي )عليه  أن  لذا نجد  فيه االنسان،  الذي يرتبى  املكان 

يتصف هبذه الصفة ملا له من مقومات نفسية ومعنوية.

العرب،  فرسان  بيت أشجع  تربى يف  ثم  آبائه  الشجاعتن من  والعباس ورث 
وقد تكلمنا يف الفصل األول عن اجداد املوىل ايب الفضل من أمه فاطمة الكالبية 
فهذه  والده  عليًا  أن  ويكفيه  الشجعان)2(،  هلا  شهد  التي  الفائقة  وشجاعتهم 

وحدها مكرمة.

 وكيف ال يكون العباس بطاًل جسورًا وقائدًا عظيًا وهو يرى ذلك األب وهو 
خيطب يف القوم ويتوغل يف صفوفهم.

السالم(،  )عليه  املؤمنن  ألمر  الرائعة  الطب  لتلك  واستاعه  أبيه  مع  فجهاده 
واملقاتلة  احلرب  تعليم  يف  السالم(  )عليه  له  كالم  فمن  له،  مثيل  ال  بطاًل  جعلته 
اْلُْسلِِمَن  »َمَعارِشَ  بصفن:  اللقاء  أول  أو  اهلرير  ليلة  ألصحابه  قاله  أنه  واملشهور 
ُيوِف  لِلسُّ َأْنَبى  ه  َفإِنَّ النََّواِجِذ،  َعَى  وا  وَعضُّ كِينََة  السَّ ْلَبُبوا  وَتَ ْشَيَة،  اخْلَ اْسَتْشِعُروا 
ْزَر  اخْلَ ُظوا  واْلَ َها،  َسلِّ َقْبَل  َأْغَمِدَها  ِف  ُيوَف  السُّ وَقْلِقُلوا  الأْلَمَة،  وَأْكِمُلوا  اِم  اهْلَ َعِن 
ُكْم بَِعْنِ اهلل  َطا، واْعَلُموا َأنَّ ُيوَف بِاخْلُ ْزَر، وَنافُِحوا بِالظَُّبى وِصُلوا السُّ واْطُعنُوا الشَّ

)1( معارج هنج البالغة، عي بن زيد البيهقي، ص30.
)2( ومن أراد االستزادة فالراجع، موسوعة بطل العلقمي، ج1، ص118اىل ص183. 
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ه َعاٌر ِف األَْعَقاِب وَناٌر  ، َفإِنَّ وَمَع اْبِن َعمِّ َرُسوِل اهلل، َفَعاِوُدوا اْلَكرَّ واْسَتْحُيوا ِمَن اْلَفرِّ
َساِب، وطِيُبوا َعْن َأْنُفِسُكْم َنْفسًا، واْمُشوا إَِل اْلَْوِت َمْشيًا ُسُجحًا، وَعَلْيُكْم  َيْوَم اْلِ
ه،  ْيَطاَن َكاِمٌن ِف كِْسِ ُبوا َثَبَجه َفإِنَّ الشَّ َواِق اْلَُطنَِّب، َفاْضِ َواِد األَْعَظِم والرِّ َذا السَّ ِبَ
َر لِلنُُّكوِص ِرْجًا، َفَصْمدًا َصْمدًا َحتَّى َينَْجيِلَ َلُكْم َعُموُد  َم لِْلَوْثَبِة َيدًا وَأخَّ وَقْد َقدَّ

ُكْم َأْعمَلُكْم«))). ، وَأْنُتُم األَْعَلْوَن واهلل َمَعُكْم وَلْن َيِتَ قِّ اْلَ

الصحابة  فبعض  املقاتل،  منها  يستفيد  نفسية  الكلات هي عر ودروس  فتلك 
واملقربن من أمر املؤمنن )عليه السالم( وصلوا اىل حد اإلعجاز يف قتاهلم كالك 
األشرت، فكيف بالذي نشأ وهو صغر يف حجر هذا القائد العظيم الذي ورث منه 

حماسن االخالق وطيب الصال.

جاء يف مروج الذهب )وقد كان أصحاب اجلمل محلوا عى ميمنة عي وميرته 
فكشفوها، فأتاه بعض ولد عقيل وعي خيِفق نعاسًا عى قَربوس رسجه، فقال له: يا 

عم، قد بلغت ميمنتك وميرتك حيث ترى، وأنت تفق نعاسًا ؟

قال: اسكت يا ابن أخي، فان لعمك يومًا ال يعدوه، واهلل ما يبايل عمك وقع عى 
املوت أو وقع املوت عليه، ثم بعث اىل ولده حممد ابن احلنفية  وكان صاحب رايته: 
امحل عى القوم، فأبطأ حممد بحملته، وكان بإزائه قوم من الرماة ينتظر نفاد سهامهم 

فأتاه عي فقال:

مًا إال عى سهم أو سنان، وإين منتظر نفاد سهامهم  هال محلت، فقال ال أجد متقدَّ
وأمحل، فقال له: امحل بن األسنة ، فإن للموت عليك جنة()2(.

)1( هنج البالغة، حتقيق )صبحي الصالح(، خطبة: 66، ص97.
)2( مروج الذهب، ج2، ص366.
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فمن ينشأ مع قائد عظيم كعي بن أيب طالب )عليه السالم( ال بد أن يكون خمتلفًا 
يف قتاله ونزاله وصوالته، وقد شهد ملحمد ابن احلنفية يف شجاعته حتى األعداء فهذا 

السيد اهلاشمي والبطل العلوي قد أبطأ يف هذا املوقف وكان ينتظر نفاد سهامهم.

أما العباس بن عي )عليه السالم( فكان موقفه اقوى فقد تناثرت عليه السهام 
من كل جانب فكان ال يكرتث هلا وال لتلك اجلموع الغفرة إنا مهه ايصال املاء اىل 

خميم اإلمام احلسن ومن ارجوزة له )عليه السالم( قال: 

»ال ارهب الوت اذا الوت رقى«.

عقيل  أخيه  أبناء  ألحد  السالم(  )عليه  املؤمنن  أمر  بكالم  يذكرنا  الكالم  فهذا 
)عليه السالم(: »واهلل ما يبايل عمك وقع عى الوت أو وقع الوت عليه«.

وقد ظهرت الشجاعة العباسية منذ صباه، بل ظهرت شجاعته منذ طفولته فهذا 
أبو طالب  هو حال اهلاشمين، قال رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله(: )لو ولد 

الناس كلهم لكانوا شجعانا()1(.

فبن ما ورثه العباس من ابائه واجداده وما اكتسبه؛ فضاًل عى شجاعته اصبح 
العباس ال يقاس إال باحلجج من حيث الشجاعة والبسالة.

فصار هذا القائد كأبيه يف سوح القتال جيندل األبطال ويقلب احلال، وقد كان 
بني  ومن  األنصار  من  أبطال  وجود  رغم  العدو  وكان  الطف  يوم  بأكمله  جيشًا 
العشرة،  قمر  من  وخوفهم  مههم  لكن  شجاعتهم  يف  التاريخ  هلم  يشهد  هاشم 

بمقدار خوفهم من الباقن ملا رأوا له من بطوالت يوم صفن.

)1( شجرة طوبى، الشيخ حممد مهدي احلائري، ج2، ص305.
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قال أبو جعفر وابن األثر: )ملا نشبت احلرب بن الفريقن تقدم عمر بن خالد 
ومواله سعد، وجممع بن عبد اهلل، وجنادة بن احلرث فشدوا مقدمن بأسيافهم عى 
من  وقطعوهم  حيوزوهنم،  فأخذوا  الناس  عليهم  عطف  فيهم  وغلوا  فلا  الناس، 
أصحاهبم، فندب احلسن )عليه السالم( هلم أخاه العباس فحمل عى القوم وحده، 
فأتى  عليه  فسلموا  إليهم  وخلص  أصحابه  عن  فرقهم  حتى  بسيفه  فيهم  فرضب 
هبم، ولكنهم كانوا جرحى فأبوا عليه أن يستنقذهم ساملن، فعاودوا القتال وهو 

يدفع عنهم حتى قتلوا يف مكان واحد فعاد العباس إىل أخيه وأخره بخرهم()1(.

فالعباس بن عي يمتلك شجاعة فائقة ولوال القربة والعطش الذي اجهده لكان 
مرعه  يكون  أن  شاء  القدر  ولكن  عددهم،  كثر  وإن  له  يصلوا  أن  الصعب  من 

جنب الرشيعة، كي يبقى ذكره خالدًا، فشجاعة العباس ال توصف.

ومن أبرز بطوالته يف الطف أنه )عليه السالم( قد جلب املاء لعيال احلسن يوم 
السابع من حمرم احلرام، وقد جعل ابن سعد عى الرشيعة اربعة آالف مقاتل، إال 
أنه مل يكرتث لذلك اجلمع بل مهه ايصال املاء وقد فعل ذلك وأوصل املاء اىل عيال 

احلسن بعد أن كشف املرشعة وقتل كل من تقدم له. 

وقد اختلفت شجاعة اهلاشمين عن غرهم فهي شجاعة مع مروءة فكان اإلمام 
مطمئنون  فهم  اهلاشمين  حال  وهذا  روحه  فتزهق  واحدة  رضبة  العدو  يرضب 
حتى يف سوح القتال، عكس أعدائهم حيث كانوا يقتلون هبمجية ويرضبون بشكل 
التي  املأساة  قسنا  ولو  ثباهتم،  عدم  عى  دليل  وهذا  باحلجارة  ويقذفون  عشوائي 
جرت عى احلسن والعباس ومصارع الشهداء لعرفنا أن العدو كان مرعوبا منهم، 
ذلك من خالل الطعن والرضب فلم يكتفوا بقطع يمن العباس وشاله بل رموه 

)1( مقتل احلسن ابو خمنف، ص178.
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بالنبال حتى أصابوا جسمه الطاهر ومل يكن مكان من جسده الرشيف إال وأصابوه 
كذلك اإلمام احلسن قد تعرض لثالث وثالثن طعنة وأربعة وثالثن رضبة)1(، فا 

فعله بنو امية بكرام اللق. إنا هو تعبر عن جبنهم وخساستهم.

املقصد الثالث: )الوفاء( . 

: الـذي  قـال ابـن منظـور: )الوفـاُء: ضـد الَغـْدر، يقـال: َوىَف بعهـده)2(، والـَويِفُّ
ذر)3(.    بالنَـّ ُيوُفـون  التنزيـل العزيـز:  ، ويف  ُيعطِـي احلـقَّ ويْأخـذ احلـقَّ

ومن اآليات التي تؤكد عى االلتزام بالوفاء والعهد، قوله تعاىل: ﴿َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد 
إِنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئواًل﴾)4(، وقوله تعاىل: ﴿َوَأْوُفوا بَِعْهِد اهللِ إَِذا َعاَهْدُتْم﴾)5(.

فاهلل سبحانه وتعاىل، يعلمنا الوفاء بكل يشء بالنذر والعهود، لكي نتصف هبذه 
الصفة احلسنة التي اتصف هبا أنبياءه وأولياءه فهي صفة عظيمة وال يكون اإلنسان 

مؤمنًا حتى يتصف هبذه الصفة.

والوفاء من أشهر صفات املوىل أيب الفضل )عليه السالم( التي حتلت هبا نفسه 
الرشيفة، فقد كان وفيًا ألبناء فاطمة ومصدقًا هلم، وهذا ما تعلمه من أبيه وامه.

 فعي )عليه السالم( كان وفيًا خملصًا مع النبي، وأم البنن كانت من السيدات 
الفظالت التي وفت مع عي والزهراء يف رعايتها للسبطن والسيدة زينب.

السالم(: )وجد يف احلسن ثالث وثالثون طعنة  الصادق )عليه  اللهوف ص339، عن اإلمام  )1( جاء يف 
وأربع وثالثون رضبة(. 
)2( لسان العرب، ص398.
)3( املصدر نفسه، ص399.

)4( اإلرساء: 34.
)5( النحل: 91.
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فهذا العرق اهلاشمي الذي غرس عى الوفاء والصدق حتى صار مثاالً عظيًا للناس، 
ْدِق واَل َأْعَلُم ُجنًَّة  ا النَّاُس إِنَّ اْلَوَفاَء َتْوَأُم الصِّ َ قال أمر املؤمنن )عليه السالم(: »َأهيُّ

َأْوَقى ِمنْه«))).

فهاتان صفتان متالزمتان، فاإلنسان ال يكون وفيًا اال أن يكون صادقًا، ومن ال وفاء 
له ال صدق له، وقد شهد للعباس بن عي )عليها السالم( بالوفاء والتسليم والتصديق 
والوفاء  والتصديق  بالتسليم  لك  )اشهد  السالم(:  )عليه  بقوله  الصادق  اإلمام 
املبلغ،  والويص  العامل،  والدليل  املنتجب،  والسبط  املرسل،  النبي  للف  والنصيحة 
واحلسن  احلسن  وعن  املؤمنن  أمر  وعن  رسوله  عن  اهلل  فجزاك  املهتضم  واملظلوم 
صلوات اهلل عليهم أفضل اجلزاء، با صرت واحتسبت واعنت، فنعم عقبى الدار()2(. 

فشهادة اإلمام لقمر العشرة تعني شهادة اهلل هلذا العبد الصالح بالتسليم والتصديق 
والوفاء والنصيحة، فبهذا الوفاء وهذه االعانة قد نال املوىل ابو الفضل افضل اجلزاء 
يف دار الدنيا ودار االخرة؛ ففي الدنيا جعل اهلل اسمه يف علين وجعل قره ملجأ 
قدره  وعظيم  فلمنزلته  اآلخرة  يف  أما  الناس،  حوائج  وباب  والسائلن  الائفن 

يغبطه مجيع الشهداء والصديقن.   

 ويف تكملة زيارة املوىل، يقول اإلمام الصادق )عليه السالم(: »َأشهد وُأشهد اهلل 
انك مضيت عى ما مىض عليه البدريون والجاهدون ف سبيل اهلل، الناصحون له 
ف جهاد أعدائه، البالغون ف نصة أوليائه، الذابون عن أحبائه، فجزاك اهلل أفضل 
ببيعته، واستجاب  الزاء، وأكثر الزاء، وأوفر الزاء، وأوىف جزاء أحد من وىف 
غاية  وأعطيت  النصيحة،  ف  بالغت  قد  انك  واشهد  امره،  والة  وأطاع  دعوته،  له 

)1( هنج البالغة، الطبة: 41، ص83.
)2( كامل الزيارات، جعفر بن حممد بن قولويه، ص440.
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الجهود، فبعثك اهلل ف الشهداء، وجعل روحك مع أرواح السعداء، وأعطاك من 
النبين  جنانه افسحها منزال، وأفضلها غرفا، ورفع ذكرك ف علين، وحرشك مع 

والصديقن والشهداء والصالن وحسن أولئك رفيقا«))).   

فالبدريون ممن وفوا ببيعتهم مع رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( ومل يبدلوا فمنهم من 
استشهد ومنهم من يرتقب اما النر أو الشهادة، لذا ذكرهم اإلمام يف هذه الزيارة، 

فالعباس مض مثل أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا اهلل، حتى قتل صابرًا حمتسبًا.

والعباس من الذين وفوا مع احلسن حتى أعطاه اهلل منزلة عظيمة ودرجة رفيعة 
يغبطه عليها مجيع الشهداء والصديقن ذلك لوفائه وصدقه.

فمن وىف مع اهلل فاهلل سبحانه وتعاىل سوف يفي له بكل ما وعد به عباده الصاحلن 
بأوىف جزاء املحسنن.

وقد ذكر اإلمام الصادق )عليه السالم( البدرين ذلك لوجه التشابه بن البدرين 
وأهل الطف:

الوجه األول:

كان مصر الدين هبؤالء الرجال األوفياء مع قلة العدد وكثرة العدو، كذلك أهل 
الطف فلوالهم ملا استقام الدين، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثرة بإذن اهلل، فعى 

الرغم من قلتهم إال أهنم جاهدوا وصابروا ورابطوا حتى نرهم اهلل.

والبدريون اصحاب بصرة وايان وثبات ومن ابرزهم عي بن أيب طالب  )عليه 
السالم( ومحزة بن عبد املطلب )عليه السالم( وغرهم من الرجال  األكفاء، فهؤالء 

هم أهل بدر الذي مض قمر العشرة عى اثرهم.

)1( كامل الزيارات، جعفر بن حممد بن قولويه، ص442.
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فجهاده مع أخيه احلسن بكربالء كجهاد البدرين مع رسول اهلل بل فاق العباس 
جهاد البدرين ذلك بسبب تواجد النساء والعيال فهذا ثقل كبر ال حيمله اال ابن عي.

فكان جهاده من أعظم اجلهاد إذ جاهد العباس بيده  ولسانه وقلبه وكل ما يملك 
من قوة حتى بذل غاية املجهود، ففي زيارة املوىل جاء:

اُلِجيُب إِل طاَعِة  َأِخيِه  َعْن  افُِع  الدَّ النَّارِصُ َواألُخ  ابُِر اُلجاِهُد اُلحاِمي  »َفنِْعَم الصَّ
َقَك اهلل بَِدَرَجِة  ُه ِمَن الثَّواِب اَلِزيِل َوالثَّناِء اَلِميِل َوَأْلَ اِغُب فِيم َزِهَد فِيِه َغْيُ ِه الرَّ َربِّ

آبائَِك ِف َجنَّاِت النَِّعيِم«.

 فالعباس بن عي مض عى ما مض عليه والده أمر املؤمنن وبقية الشهداء حتى 
أحلقه اهلل بدرجتهم يف اجلنة فهذا هو االتباع الصحيح وهذا هو استحقاق كل ويف 

وىف هلل ولرسوله وللحجج الكرام. 

والوجه الثان:

إن قريشًا أرادوا قتل رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( ليقضوا عى اإلسالم فهم 
يعلمون أن وجوده يعني بقاء اإلسالم.

 كذلك بنو أمية أرادوا قتل ابن بنت نبيهم ألهنم علموا ايضًا أن وجود احلسن 
يعني وجود الدين وبقاءه، فكان دفاع البدرين وأهل الطف دفاعًا عقائديًا فهؤالء 
البدرين وشهداء  الفرق بن  . لكن  امامهم  نبيهم وهؤالء دافعوا عن  دافعوا عن 
الطف أن أهل بدر كان هلم األمل يف الفوز ولكن أصحاب احلسن كانوا يعلمون 
اهلل  أحباء  صاروا  حتى  منازهلم  ورفعت  أجرهم  زاد  لذا  بشهادهتم،  فوزهم  أن 

وأولياءه وأصفياءه وأوداءه)1(.

)1( يف كامل الزيارات، ص464، حينا نزور الشهداء نقول )السالم عليكم يا أولياء اهلل وأحباءه ، السالم 
عليكم يا أصفياء اهلل وأوداءه(. 
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عن شيبان، قال: )أقبلنا مع عّي بن أيب طالب )عليه السالم( من صفن حّتى نزلنا 
كربالء وهو عى بغلة له، فنزل عن البغلة فأخذ كفًا من حتت حافر البغلة فشّمها ثّم 
قّبلها ووضعها عى عينيه وبكى وقال: وأّي حبيب ُيقتل يف هذا املوضع، كأين أنظر 
إىل ثقل من آل رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( قد أناخوا هبذا الوادي، فخرجتم 
إليهم فقتلتموهم، ويٌل لكم منهم، وويٌل هلم منكم، ما أعلم شهداء أفضل منهم 
إالّ شهداء خلقهم مع حمّمد )صى اهلل عليه وآله( ببدر، ثّم قال: ائتوين برجل محار 
أو فّك محار، فأتيته برجل محار مّيت فأوتده يف موضع حافر البغلة، فلا قتل احلسن 
)عليه السالم( جئت فاستخرجت رجل احلار من موضع دمه )عليه السالم( وإن 

أصحابه لربض حوله()1(.

عـن أيب عبـد اهلل )عليـه السـالم( قـال: )خـرج أمر املؤمنـن )صلـوات اهلل عليه( 
يسـر بالنـاس حّتـى إذا كان مـن كربالء عى مسـرة ميل أو ميلن، تقـّدم بن أيدهيم 
حّتـى صـار بمصـارع الشـهداء ، ثـّم قـال )قبور( قبـض فيها مائتـا نبـي ومائتا ويّص 
ومائتـا سـبط شـهداء بأتباعهـم ، فطـاف هبـا عـى بغلتـه خارجـًا رجليه مـن الركاب 
وال  قبلهـم،  كان  مـن  يسـبقهم  ال  شـهداء  ومصـارع  ركاب  منـاخ  يقـول:  وأنشـأ 

يلحقهـم مـن كان بعدهـم()2(.

ومن أهم املواقف العظيمة واملرشفة التي كشفت عن وفائه ووفاء اخوته من أم 
اللعنة(  البنن وهم عبد اهلل، وجعفر، وعثان )عليهم السالم( أن ابن زياد )عليه 
عرض عليهم األمان يف الطف فحينا سمعوا قوله غضبوا ونبع الوفاء من أعينهم، 

)1( مسند اإلمام عي، السيد حسن القبانجي، ج8، ص396.
)2( املصدر نفسه، ج8، ص397.
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قال عبد اهلل بن أيب املحل بن حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر 
بن كالب ]البن زياد عليه اللعنة[: )أصلح اهلل األمر، ان بني أختنا مع احلسن فإن 
رأيت أن تكتب هلم أمانا فعلت، قال: نعم ونعمة عن، فأمر كاتبه فكتب هلم أمانا 
فبعث به عبد اهلل بن أيب املحل مع موىل له يقال له كزمان ، فلا قدم عليهم دعاهم 
فقال: هذا أمان بعث به خالكم، فقال له الفتية: أقرئ خالنا السالم وقل له: ان ال 

حاجة لنا يف أمانكم ، أمان اهلل خر من أمان ابن سمية!..

وجاء شمر حتى وقف عى أصحاب احلسن فقال: أين بنو أختنا؟ فخرج إليه 
العباس وجعفر وعثان بنو عي فقالوا له: مالك وما تريد؟ قال: أنتم يا بني أختي 
آمنون، قال له الفتية: لعنك اهلل ولعن أمانك ألن كنت خالنا أتؤمننا وابن رسول 

اهلل ال أمان له؟!!()1(.

احلسن  اجلوشن حتى وقف عى معسكر  بن ذي  )أقبل شمر  اخرى  رواية  ويف 
ريض اهلل عنه فنادى بأعى صوته: أين بنو أختنا، عبد اهلل وجعفر والعباس بنو عي 
بن أيب طالب! فقال احلسن إلخوته: »أجيبوه وإن كان فاسقا فإنه من أخوالكم!« 
تقتلوا  فال  آمنون  أنتم  أختي!  بني  يا  فقال:  تريد؟  وما  شأنك  ما  فقالوا:  فنادوه، 
أنفسكم مع أخيكم احلسن، والزموا طاعة أمر املؤمنن يزيد بن معاوية! فقال له 
»تبا لك يا شمر ولعنك اهلل ولعن ما جئت به من  العباس بن عي ريض اهلل عنه: 
أمانك هذا يا عدو اهلل! أتأمرنا أن ندخل ف طاعة العناد ونتك نصة أخينا السن 

ريض اهلل عنه«، قال: فرجع الشمر إىل معسكره مغتاظا())).

)1( مقتل احلسن، ابو خمنف األزدي، ص103 - 104.
)2(  الفتوح، أمحد بن أعثم الكويف، ج5، ص94.
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لشمر:  قال  السالم(  )عليه  بن عي  العباس  أن  ابن طاووس  اللهوف روى  ويف 
».. تبت يداك ولعن ما جئتنا به من أمانك يا عدو اهلل أتأمرنا ان نتك أخانا وسيدنا 

السن ابن فاطمة عليهم السام وندخل ف طاعة اللعناء وأوالد اللعناء«))). 

فأي وفاء هذا وأي سباق يتسابقون به هؤالء الفتية األطهار عى حب احلسن، 
فمثل الشمر وابن زياد وجالوزهتم )عليهم لعنة اهلل( ال يستوعبون وفاء العباس 
واخوته وال يعرفون مدى وفائهم وطاعتهم ألخيهم احلسن، فهذا عرض خمجل 

يستحي منه العباس وأخوته كون هؤالء من عشرهتم ويعرضون عليهم األمان. 

فكان الرد عليهم كرد رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( حينا عرضوا عليه السيادة 
فقال هلم »واهلل لو وضعوا الشمس ف يميني والقمر ف شميل عى إن أترك هذا االمر 

ما تركته حتى يظهره اهلل أو أهلك«))).

فبهذا الرد كان العباس واخوته من األوفياء، ألن الوفاء ملثل هؤالء غدر عند اهلل، 
»اْلَوَفاُء  فيها:  قال  السالم(  له )عليه  والغدر هبم وفاء عنده سبحانه، فمن حكمة 

ألَْهِل اْلَغْدِر َغْدٌر ِعنَْد اهلل، واْلَغْدُر بَِأْهِل اْلَغْدِر َوَفاٌء ِعنَْد اهلل«))).

فالذي تربى بحجر احلق وينبوع الوفاء ال يرتيض بالغدر وال يقبل بالذل، وال 
يقبل بقائد غر حسن، فألجل ذلك الوفاء قد جعل اهلل له قرًا بجوار أخيه احلسن 
وجعله رمزًا من رموز الوفاء ذلك لطاعته وتصديقه واتباعه للف النبي، فلمزار 

العباس خصوصية عجيبة حيث جعله اهلل بابًا للحوائج تكرمة هلذا الوفاء.

)1( اللهوف يف قتى الطفوف، السيد ابن طاووس، ص54.
)2( شح ابن أيب احلديد، ج14، ص54.

)3( هنج البالغة، احلكمة: 259.
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بطاعة  أوصته  التي  البنن  أم  ألمه  ووىف  اخيه،  مع  وذممه  بعهوده  وىف  فالعباس 
احلسن وخدمته، كذلك وىف ألبيه حينا أوصاه بأن ال يرشب املاء وأخوه احلسن 
ابنها،  دون  نفسه  ببذل  للزهراء  ووىف  للحسن،  بنرته  للحسن  ووىف  عطشان، 
ولكن لن نقول يا سكينه أنه مل يِف بعدم رجوعه باملاء حاشاه من ذلك، فقد أصابوا 
قربته وقطعوا يمينه وشاله فكان معذورًا فلذلك بقى العباس عى الرشيعة مل يرتِض 

أن حيمله احلسن خجاًل منه.

فلو  واالباء،  والتضحية  والفداء  الوفاء  رمز  العباس  يكون  أن  القدر  شاء  فقد   
قالوا ما معنى كلمة َويف لقلت تعني العباس.

املقصد الرابع: )اإلباء( .

: ذو إِباٍء شديد إِذا كان ممتنعًا، ورجل َأَبياٌن: ذو إِباٍء شديد.  جاء يف اللغة: )َأيبٌّ
اء إِذا َأبى َأن ُيضاَم، واإِلباُء:  َأبَّ يًا إِذا امتنع عليه، ورجل  َتَأبِّ َتَأبَّى عليه  ويقال: 

َأشدُّ االمتناع()1(.

فبنو هاشم هم أباة العرب وفخرها وعزها، والعباس بن عي ورث هذه الصفة 
واكتسبها من آبائه وأجداده فتلك النفس االبية التي رفضت كل باطل وأبت إال احلق 
صارت مرضب مثل يف اإلباء وله يرثي العباس ابن أمر املؤمنن عي )عليه السالم(:

   أبا الفضل يا من أسس الفضل واإلبا                أبى الفضل اال ان تكون له أبا )2(

)1( لسان العرب ج14، ص4.
)2( أعيان الشيعة، السيد حمسن األمن، ج6، ص443.
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فاإلبـاء مـن شـيم األطهـار وشـائل الكـرام الذيـن رفضـوا االسـتعباد واجلـور 
فأبـت نفوسـهم الظلـم وامتنعـت عـن كل رذيلـة، والعبـاس بن عـي تأبى نفسـه اال 

أن تكـون مطيعـة هلل ولرسـوله وألخيـه احلسـن )عليـه السـالم(.

فهـذه النفـس العزيـزة أبـت أن ترخـص إال ملـن هـو أغـى منهـا، وال توجـد نفـس 
أبـى  لـذا  اهلل واحلجـج،  بنـت رسـول  ابـن  نفـس  الطاهـرة سـوى  نفسـه  مـن  أغـى 
العبـاس أن يـرشب املـاء وأخوه عطشـان، وأبـى أن خيضع للظلم وقـد أحاطت بابن 
بنـت فاطمـة زمـر الضـالل، والعبـاس غيـور يأبى العـار وأي عـار أكثر من تـرك ابن 
فاطمـة واللحـاق بابـن آكلـة األكبـاد، فليـس من فعـال الديـن أن يرتك العبـد مواله، 
وليـس مـن فعـال الديـن أن ال يوايس االخ أخـاه، وهذا ما عر عنه املـوىل أبو الفضل 
يف ابياتـه حينـا ملـك الرشيعـة فأبـت نفسـه الرشيفة أن تـرشب املاء واحلسـن يتلظى 

عطشـى فقـال )عليه السـالم(:

 يــــــــا نفــــــــس مــــــــن بعــــــــد احلســــــــن هونــــــــي

املنــــــــون واردَ  حســــــــنٌ   هــــــــذا 

ديــــــــي فعــــــــال  هــــــــذا  مــــــــا   تــــــــاهلل 

ــي ــ ــ ــ ــت أن تكون ــ ــ ــ ــده ال كن ــ ــ ــ  وبع

املعــــــــن بــــــــارد   وتشــــــــربن 

اليقــــــــنِ صــــــــادق  فعــــــــال   وال 

فقد شح العباس عى نفسه يف سبيل ان يسقي احلسن وأطفال احلسن وقد ملك 
الرشيعة ومل يرشب حتى استشهد عطشانًا.



  137الفصل الثاني: الصفات واأللقاب القيادية  اليت ورثها واكتسبها قمر العشرية

املقصد اخلامس: )اإلميان( . 

ْقت به)2((. قال ابن منظور: )اإِلياُن: التصديُق)1(،وآَمنْت باليء إذا َصدَّ

بالقلب واللسان واجلوارح،  التصديق  التصديق، وجيب أن يكون  فاإليان يعني 
الرضا )عليه  بقلبه عى لسانه، فعن اإلمام  فال يكون اإلنسان مؤمنا حتى يكون ما 
السالم( قال: )إن اإليان هو التصديق بالقلب والعمل باألركان والقول باللسان()3(.

فمن هذا احلديث نذكر ايان املوىل ايب الفضل، فالعباس بن عي )عليه السالم(  
إنا كان جمهوده نتيجة ملا وصل إليه من حقائق اإليان.

والتصديق«،  بالتسليم  لك  »أشهد  العباس:  عمه  زيارة  يف  الصادق  اإلمام  قال 
فمعنى التسليم، أي أنه )عليه السالم( كان مسلًا ألمر مواله احلسن يف كل يشء، 
مؤمنا  يكون  أن  إال  مسلا  اإلنسان  يكون  وال  اإليان،  درجات  أعى  والتسليم 
مصدقًا، ومن غرر حكمه )عليه السالم( قال: )أصل االيان التسليم ألمر اهلل()4(. 

عن املفضل بن عمرو قال: )قلت أليب عبد اهلل )عليه السالم( باي يشء علم 
املؤمن انه مؤمن قال: »بالتسليم هلل ف كل ما ورد عليه«()5(.

َينُْسْبَها  ومن حكمة ألمر املؤمنن )عليه السالم( قال: »ألَْنُسَبنَّ اإِلْسَاَم نِْسَبًة َلْ 
َأَحٌد َقْبيِل، اإِلْسَاُم ُهَو التَّْسلِيُم والتَّْسلِيُم ُهَو اْلَيِقُن، واْلَيِقُن ُهَو التَّْصِديُق والتَّْصِديُق 

)1( لسان العرب، ج13، ص23.

)2( املصدر نفسه، ج13، ص24.
)3( التبيان يف تفسر القرآن، الشيخ الطويس، ج1، ص55.

)4( عيون احلكم واملواعظ، عي بن حممد الليثي الواسطي، ص121.
)5( بصائر الدرجات، حممد بن احلسن بن فروخ )الصفار(، ص542.
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ُهَو اإِلْقَراُر، واإِلْقَراُر ُهَو األََداُء واألََداُء ُهَو اْلَعَمُل«))).

فالعبـاس عـامل عامل وفقيـه تتلمذ عى يد مواله أمر املؤمنن واحلسـن واحلسـن 
)عليهـم السـالم( فحينا يكون مسـلا للحسـن ومصدقا له، ال ألجـل األخوة وانا 

كان عارفـا أن احلسـن حجة اهلل يف أرضه.

 قـال تعـاىل: ﴿َوَمـْن ُيْسـلِْم َوْجَهـُه إَِل اهللِ َوُهـَو حُمِْسـٌن َفَقـِد اْسَتْمَسـَك بِاْلُعـْرَوِة 
بالواليـة)3(. قـال  اأْلُُمـوِر﴾)2(.  َعاِقَبـُة  اهللِ  َوإَِل  اْلُوْثَقـى 

 وعـن اإلمـام الصـادق )عليـه السـالم( قـال: »كان عمنـا العبـاس صلـب االيـمن 
جاهـد مـع أيب عبـد اهلل وأبـى بـاء حسـنا ومـىض شـهيدا«))). 

 فقائـد جيـش االمام احلسـن )عليه السـالم( ليس مؤمنًا فحسـب بل كان صلب 
االيـان، ثابتًا ال يتزعزع رغم الشـدائد.

وقـد ُسـِئَل اإلمـام )عليـه السـالم( َعـِن دعائـم اإِليـَاِن، َفَقـاَل: »اإِليـَمُن َعـَى َأْرَبِع 
َهـاِد .ايمنـا ف يقـن«))). ، واْلَيِقـِن، واْلَعـْدِل، واْلِ ـْبِ َدَعائِـَم: َعـَى الصَّ

فهـذه الدعائـم األربعـة كانـت منغرسـة يف نفس العبـاس منذ صغـره، حتى صار 
قائـدًا عظيًا صبـورًا رحيًا.

)1( هنج البالغة، احلكمة: 125.
)2( لقان: 22.

)3( تفسر القمي، ج2، ص166.
)4( مقتل اإلمام احلسن، ابو خمنف، ص176.

)5( هنج البالغة، احلكمة: 31.
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والقائد جيب أن يكون صلب االيان ألن ظروف احلرب والضغوطات التي حتيط 
به يف املعركة قد تكون صعبة جدًا لذلك حينا نقول أن مسألة القيادة يف الطف مسألة 
مرتبطة بالساء، ذلك ألن درجات اإليان خمتلفة بن شخص وآخر، فالبعض يصل 
اىل مرحلة يفقد فيها ايانه، قال أمر املؤمنن )عليه السالم(: »َفِمَن اإِليَمِن َما َيُكوُن 

ُدوِر«))). َثابِتًا ُمْسَتِقّرًا ِف اْلُقُلوِب، وِمنُْه َما َيُكوُن َعَواِريَّ َبْنَ اْلُقُلوِب والصُّ

لذا كان االختيار من عند اهلل ملن هو كفؤ هلذه املسؤولية، فالعباس بن عي رغم 
املصائب التي رآها والظمأ وحال العيال، والنساء من بكاء وعطش وجوع، فهذا 
احلال يقلل العزيمة ويضعف اهلمة عند البعض، إال أنه )عليه السالم( كان صلبًا 
 قويًا ثابتًا بل كلا اشتد به االمر كان )عليه السالم( يزداد ايانًا ومحّية، قال تعاىل: 

َم اْلُْؤِمنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا بِاهللِ َوَرُسولِِه ُثمَّ َلْ َيْرَتاُبوا﴾. ﴿إِنَّ

والعباس بن عي قد شاهد أهل بيته واخوته ُيقتلون أمامه لكنه )عليه السالم( مل 
يرتدد حلظة عن اجلهاد بل كان يتشوق لقتال األعداء.

إذا  الؤمن أشد من زبر الديد، إن الديد  »إن  السالم(:  أبو عبد اهلل )عليه  قال 
دخل النار الَن، وإن الؤمن لو قتل ونرش ثم قتل ونرش، ل يتغي قلبه«))).

فهذا القائد العظيم الذي قض حياته وهو بجنب احلسن كان ال يفارقه ابدًا، وقد 
اكتسب منه مجيع الصفات والكاالت.

ففـي روايـة تـروى عـن عـي بـن احلسـن )عليهـا السـالم( قـال: »لـا اشـتد االمـر 
بالسـن بـن عـيل ابـن أيب طالـب )عليهـم السـام(، نظـر إليـه مـن كان معه فـإذا هو 

)1( هنج البالغة: الطبة 189، ص280، حتقيق صبحي الصالح.
)2( املحاسن،  أمحد بن حممد بن خالد الرقي، ج1، ص251.
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بخافهـم ألنـم كلـم اشـتد األمـر تغـيت ألوانـم وارتعـدت فرائصهـم ووجلـت 
تـرشق  خصائصـه  مـن  معـه  مـن  وبعـض  السـام(  )عليـه  السـن  وكان  قلوبـم 
ألوانـم وتـدأ جوارحهـم وتسـكن نفوسـهم، فقـال بعضهـم لبعـض: انظـروا ال 
يبـايل بالـوت! فقـال هلـم السـن )عليـه السـام(: صـبا بنـي الكـرام، فم الـوت إال 
قنطـرة تعـب بكـم عـن البـؤس والـراء إل النان الواسـعة والنعيـم الدائمـة فأيكم 
يكـره أن ينتقـل مـن سـجن إل قـص ومـا هـو ألعدائكـم إال كمـن ينتقـل مـن قـص 
إل سـجن وعـذاب، إن أيب حدثنـي عـن رسـول اهلل )صـى اهلل عليـه وآلـه( أن الدنيـا 
سـجن الؤمـن وجنـة الكافـر والـوت جـس هـؤالء إل جناتـم وجـس هـؤالء إل 

بـت«))). جحيمهـم، مـا َكَذبـت وال ُكذِّ

فقائـد جيـش احلسـن )عليـه السـالم( مـن تلـك النفـوس التـي هتـدأ جوارحهـم 
وتسـكن نفوسـهم عنـد األهـوال ودليـل ذلـك انـه كان مبتسـا يف الشـدائد فهـذه 
االبتسـامة دليـل عـى ايانـه ويقينـه، فكاشـف الكرب ال يكشـف كرب احلسـن إال 

وفيـه هـذه الصفة. 

وعـى الرغـم مـن غرتـه اهلاشـمية وعرقه الـذي ينبـض للجهـاد، كان بمجرد ان 
يكلمـه اإلمـام احلسـن هيـدأ ومـا هـذا إال تعبر عـن ايانه وطاعتـه وتسـليمه ملواله.

وإيـان العبـاس ال يقـاس إال بإيـان املعصومـن، ألن املواقـف التي ثبـت فيها ال 
يتحملهـا إال معصـوم، فهـذه النفـوس الطاهـرة كانـت مطمئنـة راضيـة بقضـاء اهلل 
وقـدره، فقبـل أن يستشـهد املوىل أبو الفضل )عليه السـالم( كان يبرش نفسـه بقوله: 

)وأبـرشي برمحـة اجلبار(.

)1( معاين األخبار، الشيخ الصدوق، ص288. 
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فلـم ينظـر املـوىل أبـو الفضل اىل اجلانب املؤمل واملأسـاوي، وإنا نظـر اىل رمحة اهلل، 
فهـذه الدرجـة مـن االيـان وهذا اليقـن قد جعل العبـاس ينظر اىل ما وراء الشـهادة 

من نعيـم أبدي. 

ومـن خـالل التضحيـات واألعال احلسـنة نعرف مـدى ايان االنسـان، فاإليان 
يثبـت بالعمـل، فلـو تتبعنـا سـرة املـوىل ايب الفضـل وما قام بـه من أعـال حتى صار 
كاشـف الكـرب عـن وجـه احلسـن؛ فالـذي يكشـف كـرب احلسـن كيـف تكـون 
اعالـه، واحلسـن بـن عـي ال ينكـرب اال ألمـور تـص الديـن، إذًا فأعـال العبـاس 
وإكـرام  الضعيـف،  ومعاونـة  اهلل،  سـبيل  يف  اجلهـاد  منهـا  الديـن،  تـص  مجيعهـا 
الضيـف، ونـرة املظلـوم، وغرها من األعـال االخرى، فكل ما يقـوم به العباس 

مـن عمـل هـو نابـع عـن ايانـه العميـق الـذي وصـل اىل حقائـق االيان.

املقصد السادس: )البصرية( .

مـن الصفـات الُُلقيـة التـي اتصـف هبـا أوليـاء اهلل هـي البصـرة والعبـاس بن عي 
مـض عـى يقـن مـن دينه وبصـرة مـن أمره.

جـاء يف اللغـة: )الَبصـرة اسـم ملـا اعتقـد يف القلـب مـن الديـن وحتقيـق األَمـر؛ 
ابـن  فَِطنَـه؛ عـن  َأي  َأعمـى اهلل بصائـره  العـرب:  تقـول  الفطنـة،  الَبصـرة  وقيـل: 
األَعـرايب: ويف حديـث ابـن عبـاس: َأن معاويـة ملـا قـال هلم: يـا بني هاشـم ُتصابون 
يف َأبصاركـم، قالـوا لـه: وَأنتـم يـا بنـي ُأمية تصابـون يف بصائركـم، وَفَعـَل ذلك عى 

َبِصـَرٍة َأي عـى َعْمـٍد، وعـى غـر َبصـرة َأي عـى غـر يقـن()1(.

)1( لسان العرب، ابن منظور، ج4، ص65.
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أما يف االصطالح: فهي ملكة يف االنسان يميز هبا احلق من الباطل وال تأيت هذه 
البصرة إال من العلم واملعرفة والصفاء النفيس، وقد تتفاوت هذه امللكة من شخص 
آلخر حسب درجة االيان واليقن، فحينا يقول االمام الصادق )عليه السالم(: 

)كان عمنا العباس بن عي نافذ البصرة(، أي ال جمال فيه اىل الشك والرتدد.

وعرفها البعض هي: )البّينة والداللة التي يبر هبا اليء عى ما هو به()1(.

وعن اإلمام الصادق )عليه السالم(: »إن الؤمنن بعضهم أفضل من بعض، وبعضهم 
أكثر صاة من بعض، وبعضهم أنفذ بصا من بعض، وهي الدرجات«))).

َبَعنِي﴾)3(. قال تعاىل: ﴿ُقْل َهِذِه َسبِييِل َأْدُعو إَِل اهللِ َعَى َبِصَيٍة َأَنا َوَمِن اتَّ

عن ايب جعفر )عليه السالم( يف قوله: »ُقْل َهِذِه َسبِييِل َأْدُعو إَِل اهللِ َعَى َبِصَيٍة َأَنا 
الؤمنن )عليه  َبَعنِي«)))، قال: )ذاك رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( وامي  اتَّ َوَمِن 

السام(، واألوصياء من بعدهم())).

فالبصرة صفة تكمن يف ذات االنسان، واملتبر يف دينه هو املؤمن احلقيقي الذي 
ال هتزه الصعاب وال متيل به الرياح حيث تشاء، وإنا تقوده بصرته.

وهذا القائد العظيم الذي نتكلم عنه ليس من أصحاب البصرة فقط، بل كان 
نافذ البصرة، قال جعفر بن حممد الصادق )عليه السالم(: )كان عمنا العباس بن 

عي نافذ البصرة()6(.

)1( القرآن وفضائل أهل البيت ) ع (، حممد الصاحلي األنديمشكي، ص141.
)2( ميزان احلكمة، ج3، ص1870.

)3( يوسف: 108.

)4( يوسف: 108.
)5( تفسر نور الثقلن، ج2، ص477.

)6( مقتل احلسن، ابو خمنف، ص176.
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بنور جبينه  فتسطع  ايانه  أعاق  ينظر هبا يف  بل بصائر  له بصرة  ليس  فالعباس 
الذي ينر به الظالم، وما هذا النور الذي يسطع من جبينه إال انعكاس عن بصرته 

التي شهد هبا احلجج االطهار.

 وقول اإلمام الصادق يف زيارته للموىل ايب الفضل )عليه السالم(: )اشهد انك مل 
هتن ومل تنكل، وانك مضيت عى بصرة من امرك، مقتديا بالصاحلن، ومتبعا للنبين، 
مجع اهلل بيننا وبينك وبن رسوله وأوليائه يف منازل املحسنن، فإنه ارحم الرامحن()1(.

مع  تري  اجلوارح،  ومجيع  والنفس  والروح  والقلب  العقل  يف  نور  فالبصرة 
أولياء اهلل مرى الدم يف اجلسد.

قال رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله(: )قسم العقل عى ثالثة أجزاء، فمن كانت 
فيه كمل عقله، ومن مل تكن فيه فال عقل له: حسن املعرفة باهلل )عز وجل(، وحسن 

الطاعة له، وحسن البصرة عى أمره()2(. 

العباس بن عي )عليها السالم(  البصرة( أي أن  فقوله )عليه السالم(: )نافذ 
كان يرى األشياء بحقيقتها.

وقد جاء يف كتاب منازل السائرين: )البصرة ما خيلَّصك من احلرة، وهي عى 
ثالث درجات: الدرجة األوىل أن تعلم أّن الر القائم بتمهيد الرشيعة يصدر عن 

عن ال تاف عواقبها، فرتى من حّقه أن تلّذه يقينا، وتغضب له غرة.

تلوين  ويف  العدل،  إصابة  وإضالله  احلّق  هداية  يف  تشهد  أن  الثانية:  والدرجة 
أقسامه رعاية الّر، وتعاين يف جذبه حبل الوصال.

)1( كامل الزيارات،  جعفر بن حممد بن قولويه، ص442.
)2( الصال ، الشيخ الصدوق، ص102.
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والدرجة الثالثة: بصرة تفّجر املعرفة، وتثبت اإلشارة، وتنبت الفراسة()1(.

فاإلنسان حينا يكرس حياته يف سبيل اهلل ويبقى عى فطرته ويرتك الدنيا وملذاهتا 
فإن اهلل سبحانه وتعاىل جيعله متبرًا متنورًا بنور القداسة، وهذا النور الذي يقذفه 

اهلل يف قلبه وروحه وبدنه جيعله من املتبرين الذين يرون األشياء بحقيقتها.

املقصد السابع: )العصمة( .  

قبل البدء بذكر عصمة املوىل أيب الفضل العباس )عليه السالم( ال بد من بيان 
معنى العصمة.

قال ابن منظور: )الِعْصمة يف كالم العرب: امَلنُْع، وِعْصمُة اهلل َعْبَده: أن َيْعِصَمه 
مما ُيوبُِقه، َعَصمه َيْعِصُمه َعْصًا: منََعه وَوَقاه، ويف التنزيل: ال عاِصَم اليوَم ِمْن َأْمِر 
َعَصْمُته  يقال:  احِلْفُظ،  والَعْصمة:  امَلْرحوُم،  إال  َمْعصوَم  ال  أي  َرِحَم؛  َمْن  إال  اهلل 

فاْنَعَصَم، واْعَتَصْمُت باهلل إذا امتنْعُت بُلْطِفه من امَلْعِصية()2(.

أما العصمة اصطالحًا: )قوة راسخة يف النفس )ملكة(، يمتنع هبا اإلنسان عن 
اقرتاف املعايص وارتكاب األخطاء()3(.

وقيل: )هي امللكة اليقينية التي ال يمكن لصاحبها أن يعيص اهلل تعاىل بحسب ما 
آتاه اهلل من العلم املانع له من ارتكاب املعايص واألخطاء()4(.

فمن الصفات التي اتصف هبا هذا العبد الصالح العصمة، والعصمة ملكة متنع 
أمر اختياري ال جري، فاهلل  املعايص صغرها وكبرها، وهو  ارتكاب  العبد عن 

)1(  منازل السائرين، عبد اهلل األنصاري، ص94.
)2( لسان العرب، ج12، ص403 - 404.

)3( بداية املعرفة، حسن مكي العامي، ص217.
)4( العصمة الكرى لويل اهلل، ص45.



  145الفصل الثاني: الصفات واأللقاب القيادية  اليت ورثها واكتسبها قمر العشرية

له  الصفة ثم هييئ  فيه هذه  إنا يوجد  سبحانه وتعاىل حينا يعصم عبدًا من عباده 
فاهلل سبحانه وتعاىل وجدهم مطيعن  املالئكة  احلال مع  العصمة، كا هو  اسباب 
منزهن من كل شائبة، فلذلك عصمهم وهّيأ هلم اسبابًا ومن أهم تلك األسباب أنه 

سبحانه جردهم عن الغرائز كغريزة الشهوة وغرها من الغرائز االخرى.

هذه  من  جيردهم  فلم  الصاحلن  العباد  وباقي  واألولياء  واحلجج  األنبياء  أما 
الشهوات ولكن هيأ هلم بيئة طاهرة منذ أن خلقهم يف عامل األصالب حتى نقلهم 
اىل عامل األرحام ثم اىل هذا العامل فكل ذلك تدبر منه تعاىل بعد ما وجدهم مطيعن 

منزهن، كذلك هيء اهلل لوليه قمر العشرة هذه االسباب.

 ومنها: انه سبحانه جعله يتقلب بن اصالب شاخمة وارحام مطهرة، ثم جعل 
تربيته عى يد خيار اللق، حتى صار العباس بن عي )عليه السالم( هبذا املستوى 
العايل من االيان واملعرفة والبصرة والشجاعة واجلود وكل الصفات التي تتواجد 

يف شخصية املعصوم.

وقد قسم البعض العصمة عى قسمن:

العصمة االستكفائية: 

وهي العصمة التي ال حيتاج صاحبها اىل غره، كعصمة رسول اهلل واألنبياء واحلجج)1(.

العصمة غر االستكفائية:

وهي العصمة التي حيتاج صاحبها اىل غره، فهذه العصمة جاءت عن طريق 
االكتساب)2(.

)1( ينظر قمر بني هاشم، السيد املقرم، ص76.
)2( ينظر املرجع نفسه.
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هبذه  متحليًا  كان  هاشم(  بني  )قمر  أن  قلنا  أن  البدع  من  )ليس  املقرم  السيد  قال 
احللية بعد أن يكون مصاغًا من نور القداسة الذي ال يازجها أي شن وعى هذا كان 
معتقد شيخ الطائفة وإمامها احلجة الشيخ حممد طه نجف )قدس رسه( فإنه قال برتمجة 
العباس من كتاب )اتقان املقال( ص75 هو أجل من أن يذكر يف املقام بل املناسب أن 

يذكر عند ذكر أهل بيت املعصومن )عليه وعليهم أفضل التحية والسالم(.

فرتاه مل يقل عند ذكر رجاالت أهل بيته األعاظم، بل اثبت املعصومن منهم، وليس 
هذا العدول إاّل ألنـَّه يرتأي يف صفهم ويعده منهم.

وتابعه عى ذلك العالمة مرزا حممد عي األورد بادي فقال من قصيدته املتقّدمة:

ــــــــاب واهلــــــــدى ــــــــاس الكت  أجــــــــّل عب

ــي ــ ــ ــ ــهمه فينث ــ ــ ــش ســ ــ ــ ــ ــن أن يطي ــ ــ ــ  ع

ــة ــ ــ ــ ــي عصم ــ ــ ــ ــن الن ــ ــ ــ ــرط يف اب ــ ــ  مل نشــ

بــــــــه قـــــــــــال  مــــــــا  غــــــــري   اقـــــــــــول   وال 

كقولــــــــه حجــــــــة  منــــــــه   فالفعــــــــل 

ــا ــ ــ ــ ــــاب العب ــ ــــن واصحــ ــ ــ ــم والدي ــ ــ ــ  والعل

 واالثــــــــم قــــــــد اثقــــــــل منــــــــه منكبــــــــا

اذنبــــــــا قــــــــد  انــــــــه  نقــــــــول   وال 

 )طــــــــه اإلمــــــــام) يف الرجــــــــال النجبــــــــا

 يف الــــــــكل يــــــــروي عــــــــن ذويــــــــه النقبــــــــا

بالثقافة  نعرفه  الشيعة،  علاء  من  عامل  ينكرها  مل  الفضل  أيب  يف  النظرية  وهذه 
احلّجة  اهلل  آية  ُأرجوزة  من  استضأنا  وقد  الناضجة،  باألفكار  والتقّدم  العلمّية، 
املديح حقائق  التي ستقرأها يف فصل  اهلل(  )رمحه  األصفهاين  الشيخ حمّمد حسن 
راهنة، وكرائم نفيسة، سمت بأيب الفضل إىل أوج العظمة، وأخذت به إىل حظائر 

القدس، وصعدت به إىل أعى مرتبة من العصّمة.

وممّا يزيدنا بصرة يف عصمته ما ذكرناه سابقًا يف شح قول الصادق: »لعن اهلل ُأمة 
استحّلت منك الحارم وانتهكت ف قتلك حرمة اإلسام«.
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فإّن ُحرمة اإلسـالم ال تنتهك بقتل أي مسـلم مها كان عظيًا، ومها كان أثره يف 
اإلسـالم مشـكورًا، إالّ أن يكـون هـو اإلمـام املعصوم، فلـو مل يبلغ العّبـاس املراتب 
السـاوية يف العلـم والعمـل ملقـام أهـل البيت ملا اسـتحّق هذا الطـاب، وهذا معنى 

العصمـة. نعم، هي غـر واجبة.. ()1(.

بـر وال  بـاهلل ملحـة  )مـا أشكـت  السـالم(:  )عليـه  الفضـل  ايب  املـوىل  وقـول 
خالفـت رسـول اهلل )صـى اهلل عليـه وآلـه( فيـا أمـر، وأنـا منـه الورقـة مـن الشـجر 
وعـى األصـول تثبـت الفـروع(، فهـذا الـكالم دليـل عـى عصمتـه )عليه السـالم(: 
فالعبـاس بـن عـي مل يـرشك بـاهلل طرفـة عـن كونـه نشـأ يف بيـت التوحيـد فـكان مـن 

اصـول قويـة ودوحـة هاشـمية، غـر قابلـة للخطـأ.

)وقد سئل: متى أسلم عي؟ قال: ومتى كفر إال أنه جدد االسالم()2(.

 فقـد تـرج املوىل قمر العشـرة من جامعـة أمر املؤمنن التي حـوت مجيع العلوم 
املحمدية، ومن ينشـأ يف بيت العصمة ال شـك أنه معصوم.

والعباس بن عي اتبع أمر املؤمنن واحلجج فبهذا االتباع الكامل، نال رضا النبي.

 فالعبـاس عـامل وفقيـه مـذ كان طفـاًل، وهذا مؤش عـى اختالفه عن سـائر الناس 
يف ادراكـه وفطنتـه منذ صغره.

ومـن األمـور االخـرى التـي اسـتدل هبـا السـيد املقـرم عـى عصمـة املـوىل هـي 
مشـاركتة يف تغسـيل سـبط رسول اهلل اإلمام احلسن )عليه السـالم( دون ان يغمض 
عينيـه أو يضـع اي يشء حيجبـه عن النظر اىل جسـد املعصوم، فهـذه احدى كرامات 

املـوىل وخصائصه. 

)1( قمر بني هاشم، للمقرم، ص76.
)2( مناقب آل أيب طالب، ج1، ص292.
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يقـول السـيد عبد الـرزاق: عن قوله )عليه السـالم(: )»وإّن لعّمـي العّباس منزلة 
يغبطـه عليها جيع الشـهداء يـوم القيامة« .

يدخـل يف عمـوم لفـظ الشـهداء صحيـة بيـت الوحـي )أبو احلسـن عـي األكر(، 
العّبـاس غـر  بـه، وإذا كان  القـول يف عصّمتـه يف الرسـالة الاصـة  الـذي أفضنـا 
معصـوم كيـف يغبطـه املعصـوم عى ما ُأعطـي من رفعـة ومقام عـاٍل؟ ألّن املعصوم 
ال يغبـط غـره، فـال بـّد أن يكـون للعّبـاس أعـى مرتبـة مـن العصمـة كـا عرفـت، 
ومـن هنـا غبـط منزلتـه التي أعدت لـه مجيع الشـهداء، حّتى مـن كان معصومًا كعي 

األكـر وأمثالـه، غـر األئمـة )صلـوات اهلل عليهـم أمجعـن(()1(.

كذلـك مـن األمـور األخـرى التـي اسـتدل هبـا البعـض عـى عصمـة املـوىل قمـر 
العشـرة هـو تـويل اإلمـام السـجاد دفـن عمـه وحـده دون ان يعينه عى ذلـك أحد، 
فـكل األجسـاد الطاهـرة قـد أسـهم بنـو اسـد يف دفنهـا مـع اإلمـام السـجاد )عليـه 
السـالم( إال جسـد اإلمـام احلسـن وأخـوه أبـو الفضـل حيـث قـال هلـم )إن معـي 

يعينني(.  مـن 

ـه العبـاس )عليـه السـالم( فـرآه  قـال الـراوي: )ثـمَّ مشـى )عليـه السـالم( إىل عمِّ
بتلـك احلالـة التـي أدهشـت املالئكـة بـن أطبـاق السـاء، وأبكـت احلـور يف غـرف 
س قائـال: عـى الدنيـا بعـدك العفـا يـا قمـر بني  اجلنـان، ووقـع عليـه يلثـم نحـره املقـدَّ
هاشـم، وعليك مني السـالم من شـهيد حمتسـب ورمحة اهلل وبركاته، وشقَّ له رضحيًا، 
وأنزلـه وحـده كـا فعـل بأبيـه الشـهيد، وقـال لبنـي أسـد: إن معي مـن يعيننـي..()2(.

)1( قمر العشرة، املقرم‘ ص76.
)2( املجالس العاشورية يف املآتم احلسينية، ص467. 
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ويف روايـة قـال لبنـي أسـد: )انظـروا هـل بقـي أحـد، فقالـوا نعـم، يا أخـا العرب 
بقـي بطـل مطـروح عـى املسـناة، وحولـه جثتان وكلـا محلنـا جانبًا منه سـقط اآلخر 
لكثـرة رضب السـيوف والسـهام، فقـال: امضـوا بنـا إليـه فمضينـا، فلـا رآه انكـب 
عليـه يقبلـه، وهـو يقـول: عـى الدنيـا بعـدك العفـا يا قمـر بني هاشـم، وعليـك مني 
السـالم مـن شـهيد حمتسـب ورمحـة اهلل وبركاته ثـم أمرنا أن نشـق له رضحيـًا ففعلنا، 

ثـم أنزلـه وحـده ومل يرشك معـه أحدًا منـا()1(.

يقول السيد املقرم: )أما اإلمام فاألمر فيه واضح ألنه ال يي امره إال إمام مثله 
الشهيد،  الصديق  بعمه  فعله  اىل حقيقته وكنهه،  نكاد نصل  الذي ال  األمر  ولكن 
مثل ما فعل بأبيه الويص وليس ذلك إال ألن ذلك اهليكل املطهر ال يمسه إال ذوات 
طاهرة يف ساعة هي أقرب حاالته اىل املوىل سبحانه وال يدنو منه من ليس من أهل 

ذلك املحل األرفع()2(.

ويتحصل من ذلك أن العباس معصوم سواء كانت عصمته استكفائية او غر 
استكفائية.

وقد يكون سبب تقسيم البعض العصمة عى قسمن؛ لكي ال يشتبه الناس بن 
عصمة األئمة االثني عرش وغرهم من األولياء الصاحلن فقد يساوي البعض بن 

االئمة االثني عرش وبعض اولياء اهلل لذا قسموا العصمة عى هذا النحو.

وقد فند البعض هذا الرأي وقال ان املعصوم اما يكون معصومًا أو ال يكون ألن 
العصمة ملكة يف اإلنسان متنع صاحبها عن الوقوع يف املعصية وقيل: )إّن التفرقة بن 

)1( معايل السبطن، الفصل احلادي عرش، املجلس الامس ص486.
)2( قمر بني هاشم، ص73.
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العصمة الصغرى والكرى تفرقة عقلية وليس ثمة ما يؤيدها يف اآليات واألخبار، 
والتقييد بنسبة العصمة الصغرى إىل املوىل الكريم الصّديق الشهيد العباس ابن أمر 
املؤمنن عّي عليه السالم من قبل بعض العلاء، إنَّا هو حر وتقييد غر حاص 
شخصية  اجتهادات  سوى  كوهنا  تعدو  ال  األغيار،  عن  ومانعًا  جامعًا  يكون  ال 
طبقًا لفهم النصِّ لدى هذا الفريق من العلاء، وهي اجتهادات ال تعرِّ عن الرأي 
الصحيح ملتكلمي الطائفة املحّقة، فضاًل عن نظر املعصوم عليه السالم فلربا يكون 
أصحاب رأي العصمة الصغرى اإلكتسابية قد أصابوا الواقع بحسب نظرهم وإْن 
مل يكونوا كذلك بحسب نظرنا العلمي، وال يصح التعبد برأي هذا الفريق -ال سيَّا 
وأنَّه خارج عن جادة الدليل املعتر واإلحتياط بالتورع عن القول با نعتره بخسًا 
بحقِّ العباس ويّل اهلل الذي تشهد مواقفه ومعاجزه عى علو شأنه عند اهلل تعاىل- وال 
احلاس الشديد هلذا الرأي الضعيف مادام األمر دائرًا مدار االجتهاد بفهم النص 
الدال عى عصمة العبد الصالح أيب الفضل العباس عليه السالم ، فاملحققون من 
علاء الطائفة يعتقدون بعصمته عليه السالم إال أن الالف يف ماهية هذه العصمة، 
هل هي كرى أم صغرى، ذاتية أم اكتسابية؟، فذهب كّل فريٍق إىل رأي، واألقوى 

عندنا هو العصمة الكرى()1(.

ويتضح لنا: ان الفرق بن العصمة االستكفائية والعصمة غر االستكفائية: هو 
أن صاحب العصمة االستكفائية هو املكلف من قبل اهلل يف ادارة شؤون األمة من 
أحكام شعية وغرها من األمور بنص من قبله تعاىل، أما صاحب العصمة غر 
عليه،  نص  من  ألمر  خاضعًا  ويكون  نفسه،  عى  عصمته  يف  يكتفي  االستكفائية 

حيث هنالك من ينوب عنه يف تويل شؤون الكون.

ة  آية اهلل احلجَّ الديني  املؤمنن )عليه السالم(، ساحة املرجع  العباس بن أمر  )1( العصمة الكرى لويّل اهلل 
املحقق: الشيخ حممد مجيل مّحود العامي، ص10.



  151الفصل الثاني: الصفات واأللقاب القيادية  اليت ورثها واكتسبها قمر العشرية

 عن أيب بصر قال: )سألت أبا عبد اهلل )عليه السالم( عن قول اهلل )عز وجل(: 
﴿أطيعـوا اهلل وأطيعـوا الرسـول وأويل األمـر منكـم﴾ فقـال: نزلـت يف عـي بـن أيب 
طالـب واحلسـن واحلسـن )عليهـم السـالم(: فقلـت لـه: إن النـاس يقولـون: فا له 
مل يسـم عليـا وأهـل بيتـه عليهـم السـالم يف كتـاب اهلل )عـز و جـل( ؟ قـال: فقـال: 
قولـوا هلـم: إن رسـول اهلل )صـى اهلل عليـه وآلـه( نزلـت عليـه الصـالة ومل يسـم اهلل 
هلـم ثالثـا وال أربعـا ، حتـى كان رسـول اهلل )صـى اهلل عليـه وآلـه( هـو الـذي فـر 
ذلـك هلـم، ونزلـت عليـه الـزكاة ومل يسـم هلـم مـن كل أربعـن درمهـا درهـم، حتـى 
كان رسـول اهلل )صـى اهلل عليـه وآلـه( هـو الـذي فـر ذلـك هلـم، ونـزل احلـج فلـم 
يقـل هلـم: طوفوا أسـبوعا حتى كان رسـول اهلل )صى اهلل عليه وآلـه( هو الذي فر 
ذلـك هلـم، ونزلـت » أطيعـوا اهلل وأطيعـوا الرسـول وأويل األمـر منكـم » - ونزلت 
يف عـي واحلسـن واحلسـن - فقـال رسـول اهلل )صـى اهلل عليـه وآلـه(: يف عـي: مـن 
كنـت مـواله، فعـي مـواله، وقـال صـى اهلل عليـه وآلـه أوصيكـم بكتـاب اهلل وأهـل 
بيتـي، فـإين سـألت اهلل )عـز وجـل( أن ال يفـرق بينها حتـى يوردمها عـي احلوض، 
فأعطـاين ذلـك وقـال: ال تعلموهـم فهم أعلـم منكم، وقال: إهنم لـن خيرجوكم من 
بـاب هـدى، ولـن يدخلوكم يف باب ضاللة، فلو سـكت رسـول اهلل )صى اهلل عليه 
وآلـه( فلـم يبـن مـن أهـل بيتـه، الدعاهـا آل فـالن وآل فـالن، لكن اهلل )عـز وجل( 
أنزلـه يف كتابـه تصديقـا لنبيـه )صـى اهلل عليـه وآلـه( إنـا يريـد اهلل ليذهـب عنكـم 
الرجـس أهـل البيـت ويطهركـم تطهـرا » فـكان عـي واحلسـن واحلسـن وفاطمـة 
عليهـم السـالم ، فأدخلهـم رسـول اهلل )صـى اهلل عليـه وآلـه( حتت الكسـاء يف بيت 
أم سـلمة، ثـم قـال: اللهـم إن لكل نبي أهال وثقال وهؤالء أهـل بيتي وثقي، فقالت 
أم سـلمة: ألسـت مـن أهلـك ؟ فقـال: إنـك إىل خر ولكن هـؤالء أهـي وثقي، فلا 
قبـض رسـول اهلل )صـى اهلل عليـه وآلـه( كان عـي أوىل النـاس بالناس لكثـرة ما بلغ 
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فيـه رسـول اهلل )صـى اهلل عليـه وآلـه( وإقامتـه للنـاس وأخـذه بيـده، فلـا مض عي 
مل يكـن يسـتطيع عـي ومل يكـن ليفعـل أن يدخـل حممـد بن عـي وال العبـاس بن عي 
وال واحـدا مـن ولـده إذا لقـال احلسـن واحلسـن: إن اهلل تبـارك وتعـاىل أنـزل فينـا 
كـا أنـزل فيـك فأمـر بطاعتنـا كا أمـر بطاعتـك وبلغ فينا رسـول اهلل )صـى اهلل عليه 
وآلـه( كـا بلـغ فيـك وأذهـب عنـا الرجـس كـا أذهبـه عنـك، فلا مـض عـي )عليه 
السـالم( كان احلسـن )عليـه السـالم( أوىل هبـا لكـره، فلا تويف مل يسـتطع أن يدخل 
ولـده ومل يكـن ليفعـل ذلـك واهلل عـز وجـل يقـول: )وأولـوا األرحـام بعضهم أوىل 
ببعـض يف كتـاب اهلل( فيجعلهـا يف ولـده إذا لقـال احلسـن أمـر اهلل بطاعتـي كـا أمـر 
بطاعتـك و طاعـة أبيـك وبلـغ يف رسـول اهلل )صـى اهلل عليـه وآلـه( كـا بلـغ فيـك 
ويف أبيـك وأذهـب اهلل عنـي الرجـس كـا أذهب عنك وعـن أبيك، فلـا صارت إىل 
احلسـن )عليـه السـالم( مل يكـن أحـد من أهـل بيته يسـتطيع أن يدعي عليـه كا كان 
هـو يدعـي عـى أخيـه وعى أبيـه، لـو أرادا أن يرفا االمر عنـه ومل يكونـا ليفعال ثم 
صـارت حـن أفضـت إىل احلسـن عليـه السـالم فجـرى تأويـل هـذه اآليـة »وأولوا 
األرحـام بعضهـم أوىل ببعـض يف كتـاب اهلل« ثـم صـارت مـن بعـد احلسـن لعي بن 
احلسـن، ثـم صـارت من بعـد عي بن احلسـن إىل حممد بن عي )عليه السـالم(()1(.

فذكـر قمـر العشـرة مـن قبـل اإلمـام الصـادق مـع مـن هلـم شـأن الواليـة ذلـك 
لثقـل العبـاس بـن عـي ومكانتـه عنـد األئمـة ومـا يملـك مـن علـوم ومعـارف مجة. 

ونفهـم ايضـًا أن للعصمـة درجـات)2( كـا أن لليقن درجـات قال اإلمـام الّصادق 

)1( الكايف، الشيخ الكليني، ج1، ص286 - 288.
كالسيدة احلوراء  اهلل عليهم(  األنبياء واألئمة )صلوات  لغر  بالعصمة  نقول  أن  )2( س 1235: هل يصح 
زينب )عليها السالم( وأيب الفضل العباس )عليه السالم(، وهل للعصمة مراتب؟: العصمة التي ذكرها 
اهلل يف آية التطهر خمتصة بالنبي وفاطمة واألئمة )عليهم السالم( املعر عنهم بأربعة عرش معصوما، ويف 
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)عليه الّسـالم(: )اليقن يوصل العبد إىل كّل حال سـنّي ومقام عجيب، أخر رسـول 
اهلل )صـىَّ اهلل عليـه و آلـه( عـن عظم شـأن اليقن حـن ذكر عنده اّن عيسـى ابن مريم 

)عليـه الّسـالم(، كان يمـي عى املاء، فقـال: لو ازداد يقينه ملشـى يف اهلواء()1(.

كانت  اهلل  من  حملَّهم  جاللة  مع  الّسالم(،  )عليهم  االنبياء  رتب  اّن  هبذا  )فدّل 
تتفاضل عى حقيقة اليقن ال غر()2(. 

وقول اإلمام العباس:

                فليس هذا من فعال ديي                       وال فعال صادق اليقنِ

دليل عى أن العباس من اصحاب اليقن و)مما ذكره بعض املحققن )رضوان 
ارقى  السالم( من  العباس )عليه  الفضل  ابا  أن  استبان  قال: وقد  تعاىل عليه(  اهلل 
درجات اليقن العرفاين التي ال يمكن ان يتجاوزها إال من كان معصومًا بالعصمة 

اإلهلية التي هي حقيقة النبوة واإلمامة)3(.

سائر الناس من املنتسبن إىل النبي أو األئمة ) صلوات اهلل عليهم ( ال تكون هذه العصمة ، ولكن يمكن 
أن تكون بمرتبة نازلة، يمتازون هبا عن سائر األتقياء والصلحاء، وهذا كا يف أيب الفضل العباس ، والسيدة 
زينب )عليها السالم( وغرمها ممن ورد يف حقهم بعض األخبار )سالم اهلل عليهم أمجعن( كيف ال يكون 
وخطبها  أرسها،  فإن  الظاملن،  بوجه  قيامه  يف  السالم(  )عليه  احلسن  شيكة  زينب  السيدة  فإن   ، كذلك 
الفضل  أبا  وإن   ، متواتر  مشهور  معروف  السالم(  )عليه  أبيها  لسان  عن  نطقت  كأهنا  هبا  نطقت  إذا  التي 
العباس )عليه السالم( فداؤه يف سبيل أخيه احلسن )عليه السالم( وما حتمل من املصائب يف سبيل الدين 
، وتشييد مذهب التشيع أمر معروف بن عامة املسلمن، فضال عن املؤمنن، واهلل العامل، صاط النجاة، 

السيد الوئي، ج3، ص425.
)1( مصباح الرشيعة ومفتاح احلقيقة )فاريس(، املنسوب لإلمام الصادق )عليه السالم( )مرتجم : گيالين(، ص525.

)2( املصدر نفسه، ص525.
)3( ينظر، قمر بني هاشم، السيد أمحد شكر، ص152.
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املطلب الثالث: األلقاب املوروثة واملكتسبة لقمر العشرية . 

إن لقمـر العشـرة )عليـه السـالم( عدة ألقاب منهـا موروثة ومنها مكتسـبة، وقد 
عـد لـه الشـيخ عي النازي سـتة عـرش لقبا)1(، فمـن ألقابه )عليه السـالم(: السـقاء، 
وحامـل اللـواء، وقمـر العشـرة وغرهـا مـن األلقـاب األخـرى، ومـن خـالل هذا 

املطلـب سـنتناول بعـض ألقاب قمر العشـرة: 

املقصد األول: )لقب العبد الصاحل( .   

العبادة: هي غاية الضوع والتذلل، ولذلك ال حتسن إال هلل تعاىل الذي هو موىل 
أعظم النعم، فهو حقيق بغاية الشكر)2(.

الح: ضّد الفساد؛ َصَلح َيْصَلُح وَيْصُلح َصالحًا وُصُلوحًا، ورجل صالح  والصَّ
يف نفسه من قوم ُصَلحاء وُمْصِلح يف َأعاله وُأموره، وقد َأْصَلحه اهلل )3(.   

فلقب )العبد الصالح( من األلقاب التي توضح منزلة املوىل قمر العشرة )عليه 
السالم( ومكانته عند اهلل، ففي زيارة اإلمام الصادق )عليه السالم( لعمه العباس 
يقول )عليه السالم(: )السالم عليك أهيا العبد الصالح، املطيع هلل ولرسوله ولفاطمة 

الزهراء واحلسن واحلسن()4(. 

فسـبحانه وتعـاىل ما خلق اللق إال ليعبدوا، فشـهادة اإلمام لعمـه العباس )عليه 
السـالم( بالعبوديـة هلل الواحـد والطاعـة له سـبحانه دليـل عى أن قمر العشـرة كان 

)1( ينظر، مستدرك علم رجال احلديث، الشيخ عي النازي الشاهرودي، ج4، ص350.
)2( جممع البحرين، الطرحيي، ج3، ص92.

)3( لسان العرب، ج2، ص516.
)4( كامل الزيارات، جعفر بن حممد بن قولويه، ص441.
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مـن العابديـن الزاهديـن الذيـن عبـدوا اهلل حـق عبادتـه وأطاعـوه حـق طاعتـه وقـد 
اتضحـت طاعتـه هلل مـن خـالل طاعتـه للحجـج، وإال ملـا وصفـه اإلمـام بالعبـد 
الصالـح، فشـخصية العبـاس بـن عـي مطابقـة جلميـع معـاين العبودية التـي اتصف 

هبـا عبـاد اهلل الصاحلون. 

ودار  الدنيـا  دار  يف  العظيمـة  واملنزلـة  الرفعـة  لعبـاده  أراد  وتعـاىل  سـبحانه  واهلل 
االخـرة لـذا أمرهـم بالعبوديـة لـه وحـده، فـكان األنبيـاء واألوليـاء يترشفـون هبـذا 
اللقـب ويتسـابقون عـى ان يكونـوا اقـرب العبـاد له سـبحانه وأصلحهـم يف أرضه.

فقمـر العشـرة مـن األوليـاء الصاحلـن والعبـاد املكرمـن الذيـن عبـدوا اهلل ومل 
يرشكـوا بـه طرفـة عـن، فمنـذ صغـره كان مـن املوحديـن .

وهـذه العبوديـة هلل الواحـد كان يستشـعرها منذ صغره، وهذا دليـل كاٍف عى أنه 
مـن املصطفن الطاهرين.

ومن كالم لقمر العشـرة خاطب به أحد جالوزة ابن زياد، قال )عليه السـالم(: 
)مـا أشكـت بـاهلل ملحة بـر، وال خالفت رسـول اهلل )صى اهلل عليه وآلـه( فيا أمر 
وأنـا منـه)1( الورقـة مـن الشـجرة، وعـى األصـول تثبـت الفـروع... فكم مـن صبي 

صغـر خـر من شـيخ كبر عند اهلل تعـاىل()2(. 

والعباس بن عي منذ نشـأته يف عامل االصالب، كان ينتقل من سـاجد اىل سـاجد 
ومـن عابـد اىل عابـد حتـى صـار العباس مـن عبـاد اهلل املخلصن فبنو هاشـم ترجع 

سـاللتهم اىل كرام اللق.

)1( يعني النبي. 
)2( أرسار الشهاداة، الفاضل الدربندي، ج2، ص105.
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 ثـم نشـأ قمـر العشـرة )عليه السـالم( بن أطهـر اللق الذيـن نالوا أعـى مراتب 
العبوديـة، فكانـت روحـه الطاهرة منغمسـة بالطاعة هلل الواحد ومسـلمة ألمره. 

ولقـب العبـد الصالـح ال يطلـق إال للعبـاد املقربـن الذيـن بذلـوا اقىص مـا لدهيم 
اٌب﴾)1(.  ـُه َأوَّ يف إحيـاء ديـن اهلل، قـال تعـاىل: ﴿َواْذُكـْر َعْبَدَنـا َداُووَد َذا اأْلَْيِد إِنَّ

ِذيـَن َكَفـُروا اْمـَرَأَت ُنـوٍح َواْمـَرَأَت ُلـوٍط َكاَنَتا  َب اهللُ َمَثـًا لِلَّ وقولـه تعـاىل :﴿َضَ
ـْنِ ﴾)2(. ـَت َعْبَدْيـِن ِمـْن ِعَباِدَنا َصاِلَ حَتْ

ُتنَا آَتْينَاَهـا إِْبَراِهيَم َعـَى َقْوِمِه َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشـاُء  وقولـه تعـاىل: ﴿َوتِْلـَك ُحجَّ
ـَك َحكِيـٌم َعلِيـٌم * َوَوَهْبنَـا َلـُه إِْسـَحاَق َوَيْعُقـوَب ُكاًّ َهَدْينَا َوُنوًحـا َهَدْينَا ِمْن  إِنَّ َربَّ
َوَكَذلِـَك  َوَهـاُروَن  َوُموَسـى  َوُيوُسـَف  ـوَب  َوَأيُّ َوُسـَلْيَمَن  َداُووَد  تِـِه  يَّ ُذرِّ َوِمـْن  َقْبـُل 

ـَن ﴾)3(. اِلِ َيـى َوِعيَسـى َوإِْلَيـاَس ُكلٌّ ِمـَن الصَّ ـا َوَيْ َنْجـِزي اْلُْحِسـنَِن * َوَزَكِريَّ

وكان رسـول اهلل )صـى اهلل عليـه وآلـه( أقـرب اللـق اىل اهلل وهـو حبيبـه ونجيبه 
ى بَِعْبـِدِه َلْيـًا ِمـَن  قـد وصفـه اهلل هبـذه الوصـف، قـال تعـاىل: ﴿ُسـْبَحاَن الَّـِذي َأْسَ

ـَراِم إَِل اْلَْسـِجِد اأْلَْقـَى﴾)4(. اْلَْسـِجِد اْلَ

كذلـك عيسـى ابـن مريـم مـن األنبيـاء املقربـن وممـن اصطفاهـم اهلل وفضلهم  عى 
سـائر خلقـه كان  يقـول: ﴿إِنِّ َعْبـُد اهلل آَتـاِنَ اْلكَِتـاَب َوَجَعَلنِـي َنبِيًّا﴾)5(.

)1( ص: 17.
)2( التحريم: 10.

)3( األنعام: 83 - 85.
)4( االرساء: 1.
)5( مريم: 30.
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السالم(:  قال )عليه  الكلمة  كتبه هبذه  يفتتح  السالم(  املؤمنن )عليه  أمر  وكان 
»ِمْن َعْبِد اهلل َعيِلٍّ َأِمِي اْلُْؤِمنَِن إَِل َأْهِل اْلُكوَفِة«))).

ومن كتاب له )عليه السالم( إىل أهل مر ملا وىل عليهم األشرت قال )عليه السالم(: 
»ِمْن َعْبِد اهلل َعيِلٍّ َأِمِي اْلُْؤِمنَِن«))).

وغرهـا مـن الكتـب األخـرى التـي يفتتحهـا بالعبوديـة، ذلـك ليوضـح هلـم أن 
االنسـان سـواء كان زعيـًا او رئيسـًا فهـو عبـد مـن عبيـد اهلل ولقـب العبـد عنـد عي 

اجلهـا واقرهبـا اليه.

ومن دعاء أمر املؤمنن )صلوات اهلل عليه( »إهلي كفى يب عزا أن أكون لك عبدا 
وكفى يب فخرا أن تكون يل ربا«))).

فأمر املؤمنن )عليه السالم( يعتز هبذا اللقب ومن املؤكد أن قمر العرشة يعتز به 
كون العبودية ولقب العبد الصالح عزة وفخر، ألن العزة هلل وملن أطاعه من العباد.

عكـس ذلـك الذلـة ملن خالفه وعصـاه ورفض ان يكـون عبدًا له، وهـذا ما حدث 
إلبليـس عليـه اللعنـة فقـد صغـره اهلل بتكـره ورفضه للعبوديـة؛ ألن السـجود آلدم 
كانـت عبوديـة هلل وطاعـة لـه سـبحانه، فرفضـه ذلـك االمـر قد خـرج مـن العبودية 
َرَع لَِباَس  لـذا كان مـن الارسيـن الصاغرين، قال أمـر املؤمنن )عليه السـالم(: »ادَّ
ِعـِه،  فُّ ِه، وَوَضَعـُه بَِتَ ِ ـَرُه اهللُ بَِتَكـبُّ ِز، وَخَلـَع ِقنَـاَع التََّذلُّـِل، َأاَل َتـَرْوَن َكْيـَف َصغَّ التََّعـزُّ

)1( هنج البالغة، ت صبحي الصالح، الكتاب: رقم )1( أرسله إىل أهل الكوفة - عند مسره من املدينة إىل 
البرة، ص363. 

)2( املصدر نفسه الكتاب: 38، ص410.
)3( كنز الفوائد، أيب الفتح الكراجكي، ص181.
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ْنَيـا َمْدُحـورًا، وَأَعـدَّ َلُه ِف اآلِخَرِة َسـِعيًا«))). َفَجَعَلـُه ِف الدُّ

َة  فمـن هنـا نفهـم ان العبوديـة عـزة كـا جـاء يف قولـه تعـاىل: ﴿َمـْن َكاَن ُيِريـُد اْلِعزَّ
ُة َجِيًعـا ﴾)2(، واهلل سـبحانه وتعـاىل إذا أحـب عبدًا وصفه هبـذه الوصف،  َفللـِه اْلِعـزَّ
ومـا للمالئكـة من منزلـة وقربى من اهلل قـد وصفهم بقوله: ﴿عبـاد مكرمون﴾، إال 

ان االنسـان اذا عبـد اهلل حـق عبادتـه، كان اقـرب اىل اهلل منهم.

فعـن حممـد بـن مسـلم قـال: )سـمعت أبـا جعفـر )عليـه السـالم( يذكـر أنـه أتـى 
رسـول اهلل )صـى اهلل عليـه وآلـه( ملـك فقـال: إن اهلل )عـز وجـل( خيـرك أن تكون 
عبـدا رسـوال متواضعـا أو ملـكا رسـوال، قـال: فنظـر إىل جرئيـل وأومـأ بيـده أن 
تواضـع، فقـال: عبـدا متواضعا، رسـوال، فقال الرسـول: مع أنـه ال ينقصك مما عند 

ربـك شـيئا، قـال: ومعـه مفاتيـح خزائـن األرض()3(.

وعـن بشـر الكنـايس قال: )سـمعت أبـا عبـد اهلل )عليه السـالم( يقـول: »وصلتم 
وقطـع النـاس وأحببتـم وأبغـض النـاس وعرفتـم وأنكـر النـاس وهـو الـق إن اهلل 
اتـذ حممـدا )صـى اهلل عليـه وآلـه( عبدا قبـل أن يتخذه نبيـا وإن عليا )عليه السـام( 

كان عبـدا ناصحـا هلل عـز وجـل«())).

ـَن﴾)5(، ﴿َفاْجَتبـاُه  اِلِ ـُه َفَجَعَلـُه ِمـَن الصَّ وجـاء يف تفسـر قولـه تعـاىل: ﴿َفاْجَتَبـاُه َربُّ

)1( هنج البالغة، الطبة: 192، ص287.
)2( فاطر: 10.

)3( الكايف، الشيخ الكليني، ج2، ص122.
)4( الكايف، ج8، ص146.

)5( القلم: 50.
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ـَن﴾: مـن الكاملـن يف الّصـالح()1(. اِلِ َربُّـُه﴾، أي : اختـاره، ﴿َفَجَعَلـُه ِمـَن الصَّ

نفهـم ممـا تقـدم إن ما وصـل له األنبياء واألوليـاء من منزلة ودرجـة رفيعة وقربى 
مـن اهلل، كان سـببها عبوديتهـم وشـعورهم هبـا وصـالح انفسـهم وصـالح النـاس، 

فهـم عبـاد مكرمـون ال خيالفـون اهلل، وممـن اصلحوا يف االرض ومل يفسـدوا.

 ومن مصاديق العبودية الالصة؛ الطاعة هلل ولرسوله وللحجج، قال تعاىل: 
يِقَن  دِّ ُسـوَل َفُأوَلئَِك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اهللُ َعَلْيِهْم ِمَن النَّبِيَِّن َوالصِّ ﴿َوَمْن ُيطِِع اهللَ َوالرَّ

َن َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيًقا﴾)2(. اِلِ َهَداِء َوالصَّ َوالشُّ

عـن أيب جعفـر )عليه السـالم(، قال: »أعينونا بالورع فإنـه من لقي اهلل )عز وجل( 
منكـم بالـورع كان لـه عنـد اهلل فرجـا، وإن اهلل )عـز وجـل( يقـول: ﴿وَمـْن ُيطِـِع اهلل 
ـَهداِء  يِقـَن والشُّ دِّ ُسـوَل َفُأولئِـَك َمـَع الَِّذيـَن َأْنَعـَم اهلل َعَلْيِهـْم ِمـَن النَّبِيِّـَن والصِّ والرَّ
ـَن وَحُسـَن ُأولئِـَك َرفِيقًا﴾ فمنـا النبي، ومنا الصديق، ومنا الشـهداء، ومنا  اِلِ والصَّ

الصالون«))).

فلقـب العبـد الصالـح للمـوىل أيب الفضـل مـن أعظـم األلقـاب وأجلهـا، ولـوال 
خضوعـه وخشـوعه وانقياده وتسـليمه وطاعته، وتصديقه للواحـد األحد، ورغبته 
بالثـواب، وجتنبـه العقـاب، وحبه الصادق للخمسـة األطهار، ملا وصـل العباس اىل 

هـذه املرتبـة وهـذه الدرجـة التـي شـهد هبا أئمـة كبار.

)1( تفسر كنز الدقائق وبحر الغرائب، الشيخ حممد بن حممد رضا القمي املشهدي، ج13، ص395.
)2( النساء: 69.

)3(  الرهان يف تفسر القرآن، السيد هاشم البحراين، ج2، ص124.
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والعباس بن عي نشأ مع أعبد خلق اهلل وأقرهبم اليه، بعد نبيه االكرم )صى اهلل 
عليه وآله(، فعي بن أيب طالب  اول خملوق عبد اهلل مع النبي، ومل يرشك باهلل طرفة 
عن، كذلك اإلمام احلسن واإلمام احلسن فهم حججه يف أرضه، ونوره يف عرشه 
يسبحون اهلل ال يفرتون، فمثل العباس وهو هبذا االخالص والوفاء والعلم واحللم 

كيف ال يكون من عباد اهلل املخلصن واملصطفن.

األعضاء،  بجميع  كانت  السالم(  )عليه  العباس  )عبادة  املظفر:  الشيخ  يقول 
فلسانه عبد اهلل بالذكر والشكر والدعاء واالستغفار واألمر باملعروف والنهي عن 

املنكر والدعاية اىل إمامه وأخيه احلسن )عليه السالم(.

أمـا جبهتـه فقـد أثر هبا السـجود؛ وأمـا عينه فقد نبـت فيها السـهم يف اجلهاد دون 
إمامـه؛ وأمـا يـداه فقطعتهـا مـن الزنـد بعـد أن عبد هبـا اهلل تعـاىل أنواعًا مـن العبادة، 
العطـاء والسـجود والركـوع  جاهـد هبـا األشار ورفعهـا يف األذكار وبسـطها يف 

وغـر ذلك.

قام هبا يف كل  فقد  احلديد؛ وأما رجاله  بعامود  فقد فضخت هامته  وأما رأسه 
عبادة وسعى هبا اىل كل خر ومشى هبا اىل كل جهاد ومحل املاء لعطاشى آل حممد 
وآخر عبادة عبد هبا أنه جعل يفحص هبا حن سقط عى شاطئ  العلقمي مفضوخ 

اهلامة مقطوع اليدين؛ وأما وجهه الكريم فقد سالت عليه الدماء يف سبيل اهلل ..

واما صدره الرشيف فقد وزعته األسنة والسيوف والنبال املحددة وهكذا سبيل 
سائر أعضائه حتى جاء يف وصفه أنه إذا محل منه جانب سقط اآلخر لكثرة رضب 

السيوف وطعن الرماح()1(.  

)1( موسوعة بطل العلقمي، ج2، ص314.
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املقصد الثاني: )لقب حامل اللواء( .  

مـن االلقـاب التـي اشـتهر هبـا قمـر العشـر )حامـل اللـواء(، فـال حيمـل اللـواء 
إال مـن اكتملـت بـه مجيـع الصفـات القياديـة وقـد )امجـع اصحـاب املقاتـل عـى أن 
رايـة احلسـن )عليـه السـالم( بذلك اليـوم كانت بيـد أخيـه العباس )عليه السـالم( 
كـا كانـت رايـة رسـول اهلل )صـى اهلل عليـه وآله( بيـد أمـر املؤمنن )عليه السـالم( 
وهـذا شـاهد عـى كونـه أشـجع النـاس وأن عمـدة اإلمـام يف حفـظ اليـام ودفـع 
الطغـام اللئـام عنهـا كانت مرتبطة بوجـوده الرشيـف.. وإن كان كل واحد من أهل 

البيـت أسـدًا هصـورًا وحامـي محـاة، ومدافعـًا عـن احلـق بأعـى ما عنـده()1(.

قـال ابـن منظور: واللِّواء: لِواء األَمـر، واللِّواء: الَعَلم، واجلمـع َأْلِوَية وَألِوياٌت، 
األَخـرة مجـع اجلمع ؛ قـال: ُجنُْح النَّوايِص نحـُو َأْلِوياهِتا، ويف احلديـث: لِواُء احلَْمِد 

بيـدي يـوَم القيامِة؛ اللِّواء: الرايُة وال يمسـكها إاِل صاحُب اجلَْيش )2(.

فاللـواء ال يكـون إال ملـن جتمعـت بـه مجيـع الكـاالت النفسـية واجلسـدية، قـال 
َعُلوَها إاِلَّ  أمـر املؤمنـن )عليـه السـالم(: »َوَراَيَتُكْم َفـَا ُتِيُلوَهـا َوالَ ُتِلُّوَهـا َوالَ َتْ

بَِأْيـِدي ُشـْجَعانُِكْم«))).

فلقـب حامـل اللـواء كان جديـرا بـه قمـر العشـرة، فـال حيمـل هـذا اللـواء 
إال الشـجاع املؤمـن، وقـد تـوارث هـذا اللقـب واكتسـبه مـن آبائـه وأهـل بيتـه 

السـالم(.  )عليهـم 

)1( الكريت األمحر، ص444.
)2( لسان العرب، ج15، ص266.

)3( هنج البالغة، 124 ومن كالم له ) ع ( يف حث أصحابه عى القتال، ص180.
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وكان أمـر املؤمنـن )عليـه السـالم( حامـل لـواء اإلسـالم يف حيـاة رسـول اهلل 
)صـى اهلل عليـه وآلـه( ومل تـزل هـذه الرايـة يتوارثهـا الشـجعان حتـى صـارت بيـد 

املـوىل أيب الفضـل )عليـه السـالم(.

فقـد روي يف اإلرشـاد عـن البحـرتي القريي قـال: )كانت راية قريـش ولواؤها 
مجيعـا بيـد قـيص بـن كالب، ثـم مل تـزل الرايـة يف يـد ولـد عبـد املطلب حيملهـا منهم 
مـن حـرض احلـرب، حتـى بعـث اهلل رسـوله )صـى اهلل عليـه وآلـه( فصـارت رايـة 
قريـش وغـر ذلـك إىل النبـي )صى اهلل عليـه وآله( فأقرهـا يف بني هاشـم، وأعطاها 
رسـول اهلل )صـى اهلل عليـه وآله( عـي بن أيب طالب  )عليها السـالم( يف غزاة ودان 
وهـي أول غـزاة محـل فيهـا رايـة يف االسـالم مـع النبـي )صـى اهلل عليـه وآلـه( ثـم مل 
تـزل معـه يف املشـاهد، ببدر وهي البطشـة الكرى، ويف يوم أحـد وكان اللواء يومئذ 
يف بنـي عبـد الـدار، فأعطـاه رسـول اهلل )صـى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( مصعـب بـن 
عمـر، فاستشـهد ووقـع اللـواء من يده فتشـوفته القبائـل، فأخذه رسـول اهلل )صى 
اهلل عليـه وآلـه( فدفعـه إىل عـي بـن أيب طالب )عليه السـالم( فجمع لـه يومئذ الراية 

واللـواء فهـا إىل اليـوم يف بني هاشـم()1(.

وعـن زيـد بـن عـي عـن آبائـه )عليهـم السـالم( قـال: )كـرت زنـد عـي يـوم 
اللـواء مـن يـده  أحـد ويف يـده لـواء رسـول اهلل )صـى اهلل عليـه وآلـه( فسـقط 
فتحامـاه املسـلمون أن يأخـذوه، فقـال رسـول اهلل: فضعـوه يف يـده الشـال فإنـه 

صاحـب لوائـي يف الدنيـا واآلخـرة()2(.

)1( اإلرشاد الشيخ املفيد، ج1، ص79.
)2( مناقب آل ايب طالب )عليهم السالم( ابن شهراشوب، ج3، ص85.
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النبي  أراد  األحزاب  معركة  ويف  زحف،  كل  يف  النبي  لواء  صاحب  عي  فكان 
األكرم )صى اهلل عليه وآله( أن يرهن للمسلمن أن هذه الراية ال تليق إال بعي وال 

يتم الفتح إال به.

قال الراوندي: )أنه ملا سار إىل خير أخذ أبو بكر الراية إىل باب احلصن فحارهبم 
فحملت اليهود فرجع منهزما جيبن أصحابه وجيبنونه، وملا كان من الغد أخذ عمر 
الراية وخرج، ثم رجع جيبن الناس. فغضب رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( وقال: 
الراية غدا رجال  أما ألعطن  أقوام يرجعون منهزمن جيبنون أصحاهبم؟!  بال  ما 
حيب اهلل ورسوله، وحيبه اهلل ورسوله، كرارا غر فرار ال يرجع حتى يفتح اهلل عى 
واألنصار  املهاجرين  مجيع  فتطاول  العن،  أرمد  السالم(  )عليه  عي  وكان  يديه، 
خرج  الغد  من  كان  فلا  جبال.  وال  سهال  ال  شيئا،  يبر  ال  فإنه  عي  أما  وقالوا: 
رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( من اليمة والراية يف يده فركزها وقال: أين عي؟ 
فقيل: يا رسول اهلل هو رمد معصوب العينن. قال: هاتوه إيل . فأيت به يقاد ففتح 
رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( عينيه ثم تفل فيها، فكأنا مل ترمدا قط، ثم قال: 
»اللهم أذهب عنه الر والبد« فكان عي يقول: ما وجدت بعد ذلك حرا وال بردا 
يف صيف وال شتاء. ثم دفع إليه الراية ثم قال له: »س ف السلمن إل باب الصن، 
إما أن يدخلوا ف االسام، وهلم ما للمسلمن  وادعهم إل إحدى ثاث خصال: 
الذمة  وهلم  والصلح،  بالزية  يذعنوا  أن  وإما  هلم،  وأمواهلم  عليهم،  ما  وعليهم 
وأمواهلم هلم، وإما الرب، فإن هم اختاروا الرب فحاربم«، فأخذها وسار هبا 
اليهود ويف أوهلم مرحب  واملسلمون خلفه حتى واىف باب احلصن فاستقبله محاة 
هيدر كا هيدر البعر، فدعاهم إىل االسالم فأبوا، ثم دعاهم إىل الذمة فأبوا، فحمل 
بابه،  وردوا  احلصن  ودخلوا  يديه  بن  فاهنزموا  السالم  عليه  املؤمنن  أمر  عليهم 
وكان الباب حجرا منقورا يف صخر، والباب من احلجر يف ذلك الصخر املنقور كأنه 
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حجر رحى، ويف وسطه ثقب لطيف، فرمى أمر املؤمنن عليه السالم بقوسه من 
يده اليرى، وجعل يده اليرى يف ذلك الثقب الذي يف وسط احلجر دون اليمنى 
ألن السيف كان يف يده اليمنى، ثم جذبه إليه فاهنار الصخر املنقور، وصار الباب 
يف يده اليرى، فحملت عليه اليهود، فجعل ذلك ترسا له، ومحل عليهم فرضب 
مرحبا، فقتله واهنزم اليهود من بن يديه، فرمى عند ذلك باحلجر بيده اليرى إىل 
خلفه، فمر احلجر -الذي هو الباب- عى رؤوس الناس من املسلمن إىل أن وقع 
فكانت:  الباب  فيها  التي مض  املسافة  فذرعنا  املسلمون:  وقال  العسكر؛  آخر  يف 
أربعن ذراعا ، ثم اجتمعنا عى ذلك الباب لنرفعه من األرض، وكنا أربعن رجال 

حتى هتيأ لنا أن نرفعه قليال من األرض())).

كذلك ال تليق الراية وال يليق هذا اللقب بعد أمر املؤمنن )عليه السالم( إال 
أعطاه  حتى  بجدارة،  اللقب  هذا  نال  عي  بن  والعباس  السالم(  )عليهم  ألبناءه 
الراية العظمى، كا اعطى رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( رايته العظمى  احلسن 

ألخيه ووصيه فصار العباس حامل اللواء.

عن جعفر بن حممد قال: )عبأ احلسن بن عي أصحابه فأعطى رايته أخاه العباس 
بن عي عليه السالم()2(.

واحلسن بن عي وهو زعيم اجليش، كان حريصا أشد احلرص عى حامل اللواء 
لعّدة أسباب منها:

السبب األول: إن حامل اللواء يعّد العامود الفقري للجيش، فإن سقط اللواء 
اهنار اجليش لذا كان سبب اصار احلسن عى ابقائه يف قلب اجليش.

)1(  الرائج واجلرائح، قطب الدين الراوندي، ج1، ص159 - 160.
)2( مقاتل الطالبين، أيب الفرج األصفهاين، ص55.
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السبب الثان: ثقل العباس يف جيش االمام فاحلسن بن عي يعدُّ العباس جيشًا 
بأكمله، وهذه النظرة كانت عند األعداء ايضًا، فبعض بني امية بل اكثرهم كانوا 
حارضين بصفن وقد شاهدوا قتال العباس وبطوالته مع والده أمر املؤمنن فلم 

تزل تلك البطوالت والصوالت العباسية يف ذاكرهتم.  

لذا كان االمام يدخره للصعاب، فوجود راية العباس خفاقة يف ساء كربالء تعني 
بقاء احلسن واليام بمأمن.

واحلسن حينا يعد قمر العشرة  جيشًا بأكمله فاإلمام ال يبالغ يف ذلك وإنا هي 
حقائق، فالذي يكشف هنر العلقمي وعليه أربعة أالف مقاتل ثم جيلب املاء اىل خميم 
احلسن أال يكون جيشا بأكمله، ولو مل تكن بمسؤوليته جلب املاء ألفنى العباس 
االمام  قبل  من  مكلفًا  العباس  يكون  أن  شاء  القدر  لكن  العلقمي،  عى  كان  من 
احلسن هبذا األمر، ففي تكملة الرواية، قال العباس: )قد ضاق صدري وسئمت 
من احلياة وأريد أن أطلب ثأري من هؤالء املنافقن، فقال احلسن )عليه السالم(: 
فلم  وحذرهم  ووعظهم  العباس  فذهب  املاء،  من  قليال  األطفال  هلؤالء  فاطلب 
ينفعهم فرجع إىل أخيه فأخره فسمع األطفال ينادون: العطش العطش ! فركب 
كانوا  ممن  آالف  أربعة  به  فأحاط  الفرات  نحو  وقصد  والقربة،  رحمه  وأخذ  فرسه 
رجال  ثانن  روي  ما  عى  منهم  وقتل  فكشفهم  بالنبال  ورموه  بالفرات،  موكلن 
حتى دخل املاء، فلا أراد أن يرشب غرفة من املاء، ذكر عطش احلسن وأهل بيته، 
فرمى املاء ومال القربة ومحلها عى كتفه األيمن، وتوجه نحو اليمة، فقطعوا عليه 
يده  األزرق عى  نوفل  به من كل جانب، فحارهبم حتى رضبه  الطريق وأحاطوا 
اليرى  يده  فقطع  نوفل  فرضبه  األير  كتفه  عى  القربة  فحمل  فقطعها،  اليمنى 
من الزند، فحمل القربة بأسنانه فجاءه سهم فأصاب القربة وأريق ماؤها ثم جاءه 
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سهم آخر فأصاب صدره ، فانقلب عن فرسه وصاح إىل أخيه احلسن: أدركني، 
فلا أتاه رآه صيعا فبكى ومحله إىل اليمة، ثم قالوا: وملا قتل العباس قال احلسن 

عليه السالم: اآلن انكر ظهري وقلت حيلتي()1(.

لقـد رسـم اهلل سـبحانه وتعـاىل هلـم هـذا الطريـق وشـاء هلـم ان يقتلـوا صـرًا يف 
سـبيله كـي تتخلـد واقعـة كربـالء ويتخلـد ذكرهـم، وهـذا القائـد العظيـم الـذي مل 
يـرتك رايـة الديـن تسـقط حتـى قطعـت كلتـا يـداه، فـكان مهـه أن ال تنكـس هـذه 
الرايـة فيغـروا عى احلسـن وحرمـه، ومهه اآلخر هـو ايصال املاء اىل خميم احلسـن، 
فألجـل حامـل اللـواء، فليسـطر التاريـخ أرواع املالحـم والبطـوالت والتضحيات 

والفـداء بحـق هـذا القائـد العظيـم.

 املقصد الثالث: )لقب املواسي( . 

جاء يف الزيارة املباركة: »َأْشَهُد َلَقْد َنَصْحَت هللِ َولَِرُسولِِه َواِل ِخيَك َفنِْعَم االَُخ اُلواِس«.

ففـي اللغـة: )املَؤاسـاة املشـاركة، ما ُيَؤاِسـيه مـا ُيِصيبه بخر من قـول العرب آِس 
تـه وال قرابتـه شـيئًا مْأخـوذ مـن  فالنـًا بخـر َأي َأِصْبـه، وقيـل: مـا ُيَؤاسـيه مـن َمَودَّ
األَْوِس وهـو الَعـْوض، ويقـال: هـو يـؤايِس يف مالـه َأي يسـاِوي، ويقـال: َرِحـم اهلل 

َرُجـاًل َأْعطـى مـن َفْضـٍل وآَسـى من َكفـاٍف()2(.

ولقـب املـوايس مـن االلقاب التي اكتسـبها املـوىل من أبيه عي بـن أيب طالب  )عليه 
السـالم( فـكان عي نعم املوايس واملحامي عن رسـول اهلل )صـى اهلل عليه وإله(.

)1( بحار األنوار، ج45، ص39- 42.
)2( لسان العرب، ج14، ص36.
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ففـي معركـة أحـد ).. وقـد اهنـزم أصحابـه فلـم يـزل أمـر املؤمنـن )عليه السـالم( 
يقاتلهـم حتـى أصابـه يف وجهـه ورأسـه وصـدره وبطنـه ويديـه ورجليـه تسـعون 
جراحـة فتحامـوه، وسـمعوا مناديـا ينـادي مـن السـاء »ال سـيف إال ذو الفقـار وال 
فتـى إال عـيل« فنـزل جرئيـل عـى رسـول اهلل )صـى اهلل عليـه وآلـه( فقـال: »هـذه 
واهلل املواسـاة يـا حممـد« فقال رسـول اهلل )صـى اهلل عليه وآله( »ألن منـه وهو مني« 

وقـال جرئيـل »وأنـا منكـا«)1(.

فاإلنسـان ال يعـرف أخـاه إال يف سـاعة الشـدة، فـكان يـوم أحـد شـاهدًا آخـر عـى 
مواسـاة أمـر املؤمنـن لرسـول اهلل )صى اهلل عليـه وآله(، كذلك كان الطف شـاهدًا 
لقمـر العشـرة يف مواسـاته لسـيد شـباب اهل اجلنة، فمـن حكمة له )عليه السـالم( 

قـال: »مـا حفظت األخـوة بمثل الواسـاة«))).

ومـن وصيـة لـه )عليـه السـالم( قـال لكميـل: »ومـن أخـوك؟ أخـوك، الـذي ال 
خيذلـك عنـد الشـديدة وال يقعـد عنـك عنـد الريـرة«))).

فكـا واسـى أمـر املؤمنـن رسـول اهلل )صـى اهلل عليـه وآلـه( فقد واسـى العباس 
احلسـن  أصحـاب  وقتـل  القتـال  اشـتد  فحينـا  مواسـاة،  بأشـد  احلسـن  مـواله 
واستشـهدوا مجيعـا ثم استشـهد عي األكـر وكثر القتل يف بني هاشـم، أراد العباس 
أن يـوايس أخـاه فقـال ألخوتـه الثالثـة مـن أمـه وأبيـه، وهـم: عبـد اهلل، وجعفـر، 
وعثـان، يـا بنـي أمـي تقدموا للقتـال، وحامـوا عن سـيدكم حتى تستشـهدوا دونه، 

وقـد نصحتـم هلل ولرسـوله.

)1( تفسر القمي، عي بن ابراهيم القمي، ج1، ص116.
)2( عيون احلكم، ص477.

)3( حتف العقول عن آل الرسول ) ص (، ابن شعبة احلراين، ص173.
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وحينـا خياطـب املـوىل قمر العشـرة اخوته مـن أبيه وأمـه، يقول هلـم: »حاموا عن 
سـيدكم وليـس اخيكـم«، فهذا مـا تعلمه العبـاس منذ صغره.

جاء يف ابصار العن: )إنه ملا قتل أصحاب احلسن )عليه السالم( ومجلة من أهل 
بيته دعا العباس إخوته األكر فاألكر، وقال هلم: تقدموا، فأول من دعاه عبد اهلل 
أخوه ألبيه وأمه فقال: »تقدم يا أخي حتى أراك قتيا وأحتسبك فإنه ال ولد لك«، 

فتقدم بن يديه وجعل يرضب بسيفه قدما وجيول فيهم وهو يقول: 

    أنــــــا ابن الـــنجدة واألفضــــال                        ذاك عــلي الـخري  يف األفـعـــال

   سيف رسول اهلل ذو النكال                       يف كل يــــوم ظـــاهر األهــوال

فشد عليه هاين بن ثبيت الرضمي فرضبه عى رأسه فقتله()1(.

اهلل وعثان دعا جعفرا  العباس ألبيه وأمه عبد  قتل أخوة  ملا  السر:  أهل  وقال 
فقال له : »تقدم إىل احلرب حتى أراك قتيال كأخويك فأحتسبك كا احتسبتها، فإنه 

ال ولد لكم«، فتقدم وشد عى األعداء يرضب فيهم بسيفه وهو يقول:

          إني أنــا جـعـفر ذو الـمعايل                        ابن علي اخلري ذي األفضال)2(

فقوله عليه السالم )ال ولد لكم(، أراد به أن يبن أمله وحزنه عى أخوته، فهؤالء 
األطهار مل يكن لدهيم عقب، فمن املؤسف ان ينقطع ذلك النسل الرشيف، فهذا ما 

أشار إليه املوىل أبو الفضل، كي يعظم مصاهبم.

)1( ابصار العن يف أنصار احلسن ) ع (، الشيخ حممد الساوي، ص68.
)2( املصدر السابق، ص70.
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كذلك أراد )عليه السالم( أن يبن غاية األموين فتلك الزمر الضالة ارادوا أن 
يمحوا نسل النبي والعرتة الطاهرة، ذلك النسل الذي هو مفخرة العرب، لكن اهلل 
امية، وأين ذكرهم  بني  اهلائل من  العدد  فأين ذلك  سبحانه جعل شانئهم االبرت، 

وإن ُذِكروا إنا ُيذكرون للعن، أما ابناء عي فقد خلدهم التاريخ فهذا هو الكوثر.

فأفنوا  مجيعهم،  أخوته  العباس  قدم  أعظم،  املواساة  وتكون  األجر  يعظم  ولكي 
انفسهم لكي يبقى الدين عامرًا، فلهذه املواساة وبذهلم انفسهم، قد جعل اهلل اساءهم 

كالنجوم املرشقة فال يوجد انسان مؤمن إال وهو يعرف من هم أبناء أم البنن.

وغاية العباس ايضا هو أن يبقى مع أخيه احلسن يواسيه ويشاركه املصاب بكل 
يشء كي ال يقر معه.

فسبحانه وتعاىل خلقنا ألجلهم ولكي نسمع هذه البطوالت وهذه التضحيات 
ونعرف أن هنالك من اللق من وصل اىل اليقن باهلل حتى فداه بكل ما لديه من 

مال وبنن وأنفس طاهرة زكية.

جاء يف كتاب قمر بني هاشم للسيد املقرم: إن أمر املؤمنن دعا العباس وضمه 
اليه وقبل بن عينيه وأخذ عليه العهد اذا ملك املاء يوم الطف أن ال يذوق قطرة منه 
قطرة وأخوه احلسن عطشان فقول ارباب املقاتل نفض املاء من يده ومل يرشبه انا 

هو ألجل الوصية من أبيه املرتض.
    

ــه ــ ــ ــ ــوة ب ــ ــ ــرات أســ ــ ــ ــ ــــذق الف ــ ــ  مل ي
ــــــــة ــــــــل غـلـ ــــــــن يب ــــــــر يف الدي ــــــــم ي  لـ

ــخبا ــ ــ ــ ــو الـ ــ ــ ــ ــائه نـحـــ ــ ــ ــ ــمما بــمــ ــ ــ ــ  ميــ
ــــــــا ــــــــد أهلب ــــــــه الظمــــــــا ق ــــــــوه فـيـــ  وصـنــ

والـمـرتــــضـى أوصــى الـيـه فـي ابنه                               وصـــيـــة صـــدتــه عن أن يـشربــا)1(

)1( قمر بني هاشم، املقرم، ص62.
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وجاء يف مقتل احلسن أليب خمنف حينا استاذن من أخيه احلسن فقال )عليه 
السالم( له: أنت حامل لوائي، فقال: لقد ضاق صدري وسئمت احلياة، فقال له 
احلسن )عليه السالم(: ان عزمت فاستسق لنا ماءا، فأخذ قربته ومحل عى القوم 
حتى مأل القربة قالوا واغرتف من املاء غرفة ثم ذكر عطش احلسن )عليه السالم( 

فرمى هبا وقال:

ــــــــي ــــــــا نفــــــــس مــــــــن بعــــــــد احلســــــــن هون ــي ي ــ ــ ــ ــــت أن تكون ــ ــ ــده ال كن ــ ــ ــ  وبع

هــذا الـحـــــــســــيــــن وارد الـــمنــــــــــــون                 وتــــــــــــشــر بـيــــــــن بـــــــارد الــمعــــيــــن)1(

ويف زيارة الناحية املقدسة املروية عن احلجة املنتظر )عج( نقول )السالم عى أيب 
الفضل العباس بن أمر املؤمنن املوايس أخاه بنفسه، اآلخذ لغده من أمسه، الفادي 
له، الواقي الساعي إليه بائه، املقطوعة يداه، لعن اهلل قاتليه يزيد بن الرقاد احليتي 

وحكيم بن الطفيل الطائي)2(.

دينه  يوايس  وانا  فقط،  والده  وابن  أخاه  كونه  احلسن  أخاه  يوايس  ال  فاإلمام 
وإمامه الذي احاطته الزمر الباغية.

جسده  وجعل  وعينن  قطيعتن  كفن  العباس  قدم  فقد  أكر  املواساة  ولتكون 
الطاهر عرضة للسيوف والرماح حتى اثخن باجلراح.

يقول الفاضل الدربندي: محل عى الرجال وجدل األبطال حتى قرب من أخيه 
احلسن )عليه السالم( وهو يقول: 

)1( : مقتل احلسن ) ع ( أبو خمنف األزدي، ص179.
)2( اقبال االعال، السيد ابن طاووس، ج3، ص74.
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          يــــــــــــا حســــــــن بــــــــن علــــــــي

بســــــــوء ينالـــــــــــوك  لــــــــن      

 إن يريــــــــد القــــــــوم فقــــــــدك

جــــــــدك نالــــــــــــوه   إمنــــــــا 
     إن عـنـــدي مــن مــصـــــابي                   مـثـــــل مــــا إن هــــو عــنـــــــدك)1(

وما  والنساء،  العيال  األحبة وحال  فقد  بقلب احلسن من  الذي  واألمل  فاحلزن 
اللقب،  العباس وإال ملا حاز هذا  وصل له الدين من ضياع، نفسه موجود بقلب 
فتلك املسؤولية التي بعاتق اإلمام احلسن كان يتقاسمها معه قمر العشرة لذا صار 

كاشف الكرب عن وجه احلسن.

وحتى يف أواخر عمره الرشيف كان يوايس أخاه ويتفكر يف حاله وما سيجري 
عليه، فقد روي )أن احلسن أخذ رأس العباس )عليه السالم( ووضعه يف حجره 
وجعل يمسح الدم عن عينه فرآه وهو يبكي فقال احلسن )عليه السالم( ما يبكيك 
يا أبا الفضل؟ قال: أخي يا نور عيني وكيف ال أبكي ومثلك اآلن جئتني وأخذت 
رأيس عن الرتاب فبعد ساعة من يرفع رأسك عن الرتاب؟ ومن يمسح الرتاب عن 
وجهك وكان احلسن )عليه السالم( جالسًا إذ شهق العباس شهقة وفارقت روحه 

الطيبة وصاح احلسن عليه السالم وا أخاه()2(.

لقد نيس العباس أمل الكفن وأمل العامود وأمل السهام وذلك املصاب، وكان )عليه 
السالم( يستشعر وحدة احلسن، فلو سطرنا املؤلفات عى ان نصل اىل عمق املوىل 

ايب الفضل ملا وصلنا اىل تلك الذات املقدسة وما حوته من صفات نبيله.

)1( ارسار الشهادة، ج2، ص499.
)2(  معايل السبطن، الفصل التاسع، املجلس احلادي والعرشون، ص407.
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املقصد الرابع: )لقب السّقاء( .   

من األلقاب التي حازها املوىل أبو الفضل وتوارثها من آبائه هي السقاية، وقد 
تكون أحب األلقاب إليه.

 والسقاية: هي إرواء الكبد الظامئ، وبا أن املاء سبب احلياة، صارت السقاية من 
أعظم األعال وأجلها عند اهلل بعد اإليان به واجلهاد يف سبيله)1(، فال يصل اإلنسان اىل 
هذه الصفة إال أن يكون رجاًل نبياًل يتصف بصفات كثرة كالسخاء، واجلود، والشجاعة 
وغرها من الفضائل األخرى؛ فمن أحبه اهلل جعله من السقاءين، وبنو هاشم من أجود 

خلق اهلل فهم ساللة النبوة وحمط وحيه لذا نالوا هذا اللقب وهذه املكرمة.

 ومن األحاديث الرشيفة التي ذكرت أمهية السقاية وفضيلتها يف االسالم:

إبراد  األعمل  أفضل  »من  قال:  أنه  وآله(،  عليه  اهلل  )صى  اهلل  رسول  عن  أوالً: 
الكبد الرى« يعني سقي الاء))).

ثانيـًا: عـن أيب علقمـة مـوىل بني هاشـم، قال: )صى بنا رسـول اهلل )صـى اهلل عليه 
وآلـه( الصبـح، ثـم التفـت إلينا فقـال: »معارش أصحـايب، رأيت البارحـة عمي محزة 

َوَجاَهَد يِف َسبِيِل  َواْلَيْوِم اآلِْخِر  بِاهللِ  آَمَن  َكَمْن  َراِم  امْلَْسِجِد احلَْ َوِعَاَرَة  اجِّ  ِسَقاَيَة احلَْ )1( قال تعاىل: ﴿َأَجَعْلُتْم 
اهللِ اَل َيْسَتُووَن ِعنَْد اهللِ﴾، التوبة: 19، وهذه اآلية ال تنفي فضيلة السقاية ولكن تبن فضل االيان باهلل 
واجلهاد يف سبيله، فال يستوي أي يشء مع هاتن الفضيلتن وإن كانت فضيلة السقاية فضيلة عظيمة، عن 
أيب بصر عن أحدمها يف قول اهلل : ) أجعلتم سقاية احلاج وعارة املسجد احلرام ( قال : نزلت يف عي ومحزة 
وجعفر والعباس وشيبة اهنم فخروا يف السقاية واحلجابة، فأنزل اهلل: )أجعلتم سقاية احلاج ( إىل قوله : 
)واليوم اآلخر( اآلية، فكان عي ومحزة وجعفر والعباس )عليهم السالم( الذين آمنوا باهلل واليوم اآلخر 

و جاهدوا يف سبيل اهلل ال يستوون عند اهلل(، تفسر العيايش، ج2، ص83، ح35. 
)2(  مستدرك الوسائل، مرزا حسن النوري الطريس، ج7، ص250.
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بـن عبـد الطلـب، وأخـي جعفـر بـن أيب طالـب، وبـن أيدهيـم طبـق مـن نبـق، فأكا 
سـاعة فتحـول هلـم النبـق عنبـا، فـأكا سـاعة فتحـول العنـب رطبـا، فدنـوت منهـم 
فقلـت: بـأيب أنتـم، أي االعـمل أفضـل؟ فقـاال: وجدنـا أفضـل األعـمل: الصـاة 

عليـك، وسـقي الـاء، وحـب عـيل بـن أيب طالـب )عليـه السـام(«())).

فمـن بـن أفضـل األعـال التـي اختارهـا اهلل هـي السـقاية فمـن هنـا نعرف سـبب 
تفاخـر بنـي هاشـم هبـذه املكرمـة فهـي شف دنيـوي وشف أخـروي.

 ومـن خـالل هـذه األحاديـث نعـرف ملـاذا زاد اهلل بني هاشـم وبالصوص املوىل 
أبـا الفضـل شفـًا ورفعـًة حتى صـار بابًا من أبـواب اهلل. 

فالسـقاية جتـري يف عـروق أيب الفضـل )عليـه السـالم(، ومـن يـروي انسـانًا عاديًا 
يدخلـه اهلل فسـيح جناتـه ويعطيـه منزلـة رفيعـة فكيـف بسـاقي عطاشـى كربـالء 

ومنهـم سـيد شـباب أهـل اجلنـة فمـن يسـقي حجـة اهلل فقـد سـقى ينبـوع احليـاة.

وقـد كان مـع اإلمـام حجتا زماهنـم منهم اإلمام السـجاد، واإلمـام الباقر )عليها 
السـالم( ناهيـك عـن منزلـة عـي األكـر والطفـل الرضيـع والقاسـم بـن احلسـن، 
ورقيـة وسـكينة وخولـة والسـيدة زينـب وغرهـن مـن النسـاء الفاضـالت، فهؤالء 
األطهـار مـن رجـال ونسـاء كانـوا بأمـس احلاجـة اىل املاء بسـبب منـع بني اميـة املاء 
عنهـم، فـكان العبـاس سـاقيهم فأجـر العبـاس ال يعلمـه إال هـو سـبحانه، لـذا كان 

لقـب السـقاء وأبـو قربـة مـن أقـرب الكنـى واأللقاب لـدى املـوىل وأحبهـن إليه. 

ومن أسالف املوىل الذين اتصفوا هبذه الصفة )قيص( )وهاشم( )وعبد املطلب(.

)1(  مستدرك الوسائل، مرزا حسن النوري الطريس، ج7، ص250.
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 قـال السـيد عبـد الـرزاق املقـرم أن قريشـًا أذعنـت )لقـيص( بسـقاية احلـاج فـكان 
يطـرح الزبيـب يف املـاء ويسـقيهم كـا كان يسـقيهم اللبـن)1(.

واحلجابـة  والسـقاية  الكعبـة  مفاتيـح  )هاشـم(  لــ  سـلمت  قريشـًا  أن  البحـار  ويف 
والرفـادة ومصـادر أمـور النـاس ومواردهـا، وسـلموا إليه لـواء نزار، وقوس إسـاعيل 
عليـه السـالم، وقميـص إبراهيـم )عليه السـالم(، ونعل شـيث عليه السـالم، وخاتم 
نـوح عليـه السـالم، فلـا احتـوى عـى ذلـك كلـه ظهـر فخـره وجمـده، وكان يقـوم 

باحلـاج ويرعاهـم، ويتـوىل أمورهـم ويكرمهـم، وال ينرفـون إال شـاكرين.

قـال أبـو احلسـن البكـري: وكان هاشـم إذا أهـل هـالل ذي احلجـة يأمـر النـاس 
باالجتـاع إىل الكعبـة، فـإذا اجتمعـوا قـام خطيبـا )ويقـول: »معـاش النـاس إنكـم 
جـران اهلل وجـران بيته، وإنه سـيأتيكم يف هذا املوسـم زوار بيـت اهلل وهم أضياف 
اهلل، واألضيـاف هـم أوىل بالكرامـة، وقـد خصكـم اهلل تعـاىل هبم وأكرمكـم، وإهنم 
سـيأتونكم شـعثا غـرا مـن كل فـج عميـق، ويقصدونكـم مـن كل مـكان سـحيق، 
فأقروهـم وامحوهـم وأكرموهـم يكرمكـم اهلل تعـاىل« وكانـت قريـش تـرج املـال 
الكثـر مـن أمواهلـا، وكان هاشـم ينصـب أحـواض األديـم، وجيعـل فيهـا مـاء مـن 
مـاء زمـزم، ويمـأل باقـي احليـاض مـن سـائر اآلبـار بحيـث تـرشب احلجـاج، وكان 
مـن عادتـه أنـه يطعمهم قبـل الرتوية بيوم، وكان حيمـل هلم الطعـام إىل منى وعرفة، 
وكان يثـرد هلـم اللحـم والسـمن والتمـر، ويسـقيهم اللبـن إىل حيـث تصـدر الناس 

مـن منـى، ثم يقطـع عنهـم الضيافـة()2(.

)1( ينظر، كتاب قمر بني هاشم عبد الرزاق املوسوي املقرم، ص41.
)2( بحار األنوار، ج15، ص37 - 38.
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وقام عبد املطلب بسقاية احلاج كا كان آباؤه يفعلون ذلك بل قام عبد املطلب 
بحفر زمزم حتى صار الناس ال حيتاجون لآلبار، فقد روي يف السرة احللبية كان 
الناس قبل ظهور زمزم ترشب من آبار حفرت بمكة وأول من حفر هبا بئرا قيص 
كا تقدم وكان املاء العذب بمكة قليال وملا حفر عبد املطلب زمزم بنى عليها حوضا 
حن  هنارا  فيصلحه  حسدا  ليال  قريش  من  قوم  فيكره  يمآلنه  وولده  هو  وصار 
املطلب غضبا  به غضب عبد  أكثروا من ذلك وجاء شخص واغتسل  فلا  يصبح 
شديدا فأري يف املنام أن قل اللهم إين ال أحلها ملغتسل وهي لشارب حل وبل أي 

حالل مباح)1(.

فكل هذه السقاية التي ذكرناها تسمى سقاية فعلية، أما السقاية القولية يعرعنها 
باالستسقاء، وال يستسقي القوم اال ذو جاه عظيم ومنزلة عالية عنده سبحانه.

يروى أنَّ أبا طالب )رضوان اهلل تعاىل عليه( استقى برسول اهلل )صى اهلل عليه 
وآله( ملا أصاب قريش قحط  ويف ذلك يقول أبو طالب من قصيدة يمدح هبا النبي 

)صى اهلل عليه وآله وسلم( وشف وكرم أكثر من ثانن بيتا:

      وأبيض يستسقى الغمام بوجهه                    ثـمال اليتامى عصمة لألرامل))2(

يروهيــا  روايــة  ففــي  واحلســن،  باحلســن  يستســقي  املؤمنــن  أمــر  وهــذا 
طالــب أيب  بــن  عــي  إىل  الكوفــة  أهــل  مــن  قــوم  )جــاء  اهلل  رمحــه   الصــدوق 
 )عليــه الســالم( فقالــوا لــه: )يــا أمر املؤمنــن ادع لنا بدعــوات يف االستســقاء( فدعا

)1( ينظر السرة احللبية، ج1، ص57.
)2( السرة احللبية، احللبي، ج1، ص189- 190.
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عــي )عليــه الســالم( احلســن واحلســن )عليهــا الســالم( فقــال: »يــا حســن ادع«، 
ــمء  ــواب ب ــح األب ــحاب بفت ــا الس ــج لن ــم هي ــالم(: »الله ــه الس ــن )علي ــال احلس فق
ــه  ــن )علي ــال للحس ــم ق ــاب، ...، ث ــا وه ــكاب ي ــاب وانس ــاب بانصب ــاب ورب عب
الســالم(: ادُع فقــال احلســن )عليــه الســالم(: »اللهــم معطــي اخلــيات مــن 
مظانــا، ومنــزل الرمحــات مــن معادنــا، وجمــري الــبكات عــى أهلهــا، منــك 
الغيــث الغيــث، وأنــت الغيــاث الســتغاث ...«، فــا تــم كالمــه حتــى صــب اهلل املــاء 
صبــا، وســئل ســلان الفــاريس ريض اهلل عنــه فقيــل لــه: يــا أبــا عبــد اهلل هــذا شــئ 
علــاه؟ فقــال: وحيكــم أمل تســمعوا قــول رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( حيــث 

ــي«))1(. ــت الكمــة عــى لســان أهــل بيت ــول: »أجري يق

)1( من ال حيرضه الفقيه، الشيخ الصدوق، ج1، ص535- 538، ح1504.

وَهاَمْت  َأْرُضنَا  ْت  واْغَرَّ ِجَباُلنَا،  اْنَصاَحْت  َقِد  )اللُهمَّ  قال:  االستسقاء  يف  السالم(  )عليه  له  خطبة  ومن   
َد يِف َمَراتِِعَها، واحْلَنَِن إىَِل  دُّ َ ْت َعِجيَج الثََّكاىَل َعَى َأْواَلِدَها، وَملَِّت الرتَّ ْت يِف َمَرابِِضَها، وَعجَّ َ رَّ نَا، وحَتَ َدَوابُّ
َها،  هَتَا يِف َمَذاِهبَِها، وَأنِينََها يِف َمَواجِلِ ِة - اللُهمَّ َفاْرَحْم َحْرَ ِة، وَحنَِن احْلَانَّ َمَواِرِدَها، اللُهمَّ َفاْرَحْم َأنَِن اآلنَّ
َجاَء لِْلُمْبَتِئِس،  نَِن، وَأْخَلَفْتنَا خَمَاِيُل اجْلُوِد، َفُكنَْت الرَّ اللُهمَّ َخَرْجنَا إَِلْيَك، ِحَن اْعَتَكَرْت َعَلْينَا َحَدابُِر السِّ
َواُم، َأالَّ ُتَؤاِخَذَنا بَِأْعَالِنَا، واَل َتْأُخَذَنا  واْلَباَلَغ لِْلُمْلَتِمِس َنْدُعوَك ِحَن َقنََط األََناُم، وُمنَِع اْلَغَاُم وَهَلَك السَّ
ِيي بِه َما  بِيِع امْلُْغِدِق - والنََّباِت امْلُونِِق َسّحًا َواباًِل، حُتْ َحاِب امْلُنَْبِعِق، والرَّ بُِذُنوبِنَا، واْنرُشْ َعَلْينَا َرمْحََتَك بِالسَّ
ًة َطيَِّبًة ُمَباَرَكًة، َهنِيَئًة َمِريَعًة، َزاِكيًا  ًة َعامَّ َقْد َماَت، وَتُردُّ بِه َما َقْد َفاَت، اللُهمَّ ُسْقَيا ِمنَْك حُمِْيَيًة ُمْرِوَيًة، َتامَّ
ِيي هِبَا امْلَيَِّت ِمْن باَِلِدَك، اللُهمَّ ُسْقَيا  ِعيَف ِمْن ِعَباِدَك، وحُتْ َنْبُتَها َثاِمرًا َفْرُعَها َنارِضًا َوَرُقَها، ُتنِْعُش هِبَا الضَّ
َمَواِشينَا،  هِبَا  ثَِاُرَنا، وَتِعيُش  هِبَا  َجنَاُبنَا، وُتْقبُِل  هِبَا  ِوَهاُدَنا، وخُيِْصُب  هِبَا  ِري  نَِجاُدَنا، وجَتْ هِبَا  ُتْعِشُب  ِمنَْك 
امْلُْرِمَلِة  تَِك  َبِريَّ َبَرَكاتَِك اْلَواِسَعِة، وَعَطاَياَك اجْلَِزيَلِة، َعَى  َأَقاِصينَا، وَتْسَتِعُن هِبَا َضَواِحينَا، ِمْن  وَتنَْدى هِبَا 
ِفُز اْلَقْطُر ِمنَْها  وَوْحِشَك امْلُْهَمَلِة، وَأْنِزْل َعَلْينَا َسَاًء خُمِْضَلًة ِمْدَرارًا َهاطَِلًة، ُيَدافُِع اْلَوْدُق ِمنَْها اْلَوْدَق، وحَيْ
اٍن ِذَهاهُبَا - َحتَّى خُيِْصَب إِلْمَراِعَها  اْلَقْطَر َغْرَ ُخلٍَّب َبْرُقَها، واَل َجَهاٍم َعاِرُضَها، واَل َقَزٍع َرَباهُبَا، واَل َشفَّ
َكتَِها امْلُْسنُِتوَن - َفإِنََّك ُتنِْزُل اْلَغْيَث ِمْن َبْعِد َما َقنَُطوا - وَتنرُْشُ َرمْحََتَك وَأْنَت * ) اْلَويِلُّ  َيا بَِرَ امْلُْجِدُبوَن - وحَيْ

احْلَِميُد ( ، هنج البالغة.
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وقـد قـام أمـر املؤمنن )عليه السـالم( بأعظم من هذه السـقاية وذلـك يف معركة 
بـدر حيـث أجهـد املسـلمن العطش فلم يتجـرأ أحد الوصـول اىل ذلك البئر لشـدة 

الظلمـة وهـول املوقـف إال عـي )عليه السـالم(، ففي مناقب ابن شهرآشـوب:

)قـال احلـارث: ملـا كانـت ليلـة بدر قـال النبي )صـى اهلل عليـه وآله(، من يسـتقي 
لنـا مـن املـاء؟ فأحجـم النـاس فقـام عـي فاحتضـن فرسـه ثم اتـى بئـرا بعيـدة القعر 
مظلمـة فانحـدر فيهـا فأوحـى اهلل إىل جرئيـل وميكائيـل وإرسافيـل، تأهبـوا لنـرة 
حممـد وحزبـه، فهبطـوا مـن السـاء هلـم لغـط يذعـر مـن يسـمعه فلـا حـاذوا البئـر 

سـلموا عليـه مـن عنـد آخرهـم اكرامـا وتبجيـال()1(.

)1( آل ايب طالب، مناقب ابن شهرآشوب، ج2، ص80.

انه نزل أمر املؤمنن )عليه السالم( بالعسكر عند وقعة صفن عند قرية  وروى ابن شهراشوب ايضًا، 
يا مالك ان اهلل سيسقينا يف هذا املكان  الناس عى غر ماء ؟ فقال  صندودياء فقال مالك األشرت: ينزل 
احتفر أنت وأصحابك فاحتفروا فإذا هم بصخرة سوداء عظيمة فيها حلقة جلن فعجزوا عن قلعها وهم 
مائة رجل فرفع أمر املؤمنن يده إىل الساء وهو يقول : طاب طاب يا عامل يا طيبوثا بوثة شميا كرباجا نوثا 
توديثا برجوثا آمن آمن يا رب العاملن يا رب موسى وهارون ثم اجتذهبا فرماها عن العن أربعن ذراعا 
فظهر ماء أعذب من الشهد وأبرد من الثلج وأصفى من الياقوت فرشبنا وسقينا ثم رد الصخرة وأمرنا 
أن نحثو عليها الرتاب فلا رسنا غر بعيد قال: من منكم يعرف موضع العن ؟ قلنا: كلنا، فرجعنا فخفي 
مكاهنا علينا فإذا راهب مستقبل من صومعة فلا بر به أمر املؤمنن قال: شمعون ؟ قال: نعم هذا اسمي 
سمتني به أمي ما اطلع عليه إال اهلل ثم أنت، قال: وما تشاء يا شمعون ؟ قال: هذا العن واسمه قال: هذا 
عن زاحوما ويف نسخة راجوه وهو من اجلنة شب منها ثالثائة نبي وثالثة عرش وصيًا وأنا آخر الوصين 
شبت منه ، قال : هكذا وجدت يف مجيع كتب اإلنجيل وهذا الدير بني عى قالع هذه الصخرة وخمرج 

املاء من حتتها ومل يدركه عامل قبي غري وقد رزقنيه اهلل، وأسلم.

ويف رواية انه جب شعيب ثم رحل أمر املؤمنن والراهب يقدمه حتى نزل صفن فلا التقى الصفان كان 
أول من اصابته الشهادة فنزل أمر املؤمنن وعيناه هتمالن وهو يقول املرء مع من أحب الراهب معنا يوم 

القيامة( ، مناقب آل ايب طالب، ابن شهرآشوب، ج2، ص123.
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وكان أمـر املؤمنـن )عليـه السـالم( يسـقي حتـى العـدو، ففـي معركـة صفـن 
حينـا ملـك معاويـة النهـر منـع جيـش االمـام مـن شب املـاء، لكـن اإلمـام حينـا 
كشـف اجليـش وصـار النهـر بحوزتـه، مل يمنـع املاء عـن معسـكر االعداء بـل أباحه 
ومـا هـذا الفعـل إال تعبـر عـن انسـانية أمـر املؤمنـن )عليـه السـالم( فهو االنسـان 

احلقيقـي الـذي ذكـر يف كتـاب اهلل العزيـز.

كذلـك موقـف االمـام احلسـن بـن عـي )عليـه السـالم( مع احلـر وسـقايته للحر 
ومـن كان معـه يذكرنـا بموقـف ابيـه أمـر املؤمنـن )عليـه السـالم(، ففـي االرشـاد 
للشـيخ املفيـد: )جـاء القوم زهاء ألـف فارس مع احلر بن يزيـد التميمي حتى وقف 
هـو وخيلـه مقابـل احلسـن )عليـه السـالم( يف حـر الظهـرة، واحلسـن وأصحابـه 
معتمـون متقلـدو أسـيافهم، فقـال احلسـن )عليـه السـالم( لفتيانـه: » اسـقوا القـوم 
وأرووهـم مـن املـاء، ورشـفوا اليـل ترشـيفا » ففعلـوا وأقبلـوا يملـؤون القصـاع 
والطسـاس مـن املـاء ثـم يدنوهنا مـن الفرس، فـإذا عب فيهـا ثالثا أو أربعا أو مخسـا 
عزلـت عنـه وسـقوا آخر، حتى سـقوها كلها، فقـال عي بن الطعـان املحاريب: كنت 
مـع احلـر يومئـذ فجئـت يف آخـر مـن جـاء مـن أصحابـه، فلـا رأى احلسـن )عليـه 
السـالم( مـا يب وبفـريس مـن العطش قـال: »أنـخ الراويـة« والراوية عندي السـقاء، 
ثـم قـال: »يـا ابـن أخـي أنـخ اجلمـل« فأنختـه فقـال: »اشب« فجعلت كلـا شبت 
سـال املـاء مـن السـقاء، فقال احلسـن )عليه السـالم(: »اخنـث السـقاء« أي اعطفه، 

فلـم أدر كيـف أفعـل، فقـام فخنثـه فرشبت وسـقيت فـريس()1(. 

)1( االرشاد، الشيخ املفيد، ج2، ص78.



  179الفصل الثاني: الصفات واأللقاب القيادية  اليت ورثها واكتسبها قمر العشرية

الظـروف، فلـو كان غـر  العـدو يف اشـد  النفـوس املطمئنـة كانـت تسـقي  فهـذه 
ابـن بنـت رسـول اهلل يف هـذا املوقـف الدخـر هـذا املـاء، لكـن مبـدأ احلسـن ونفسـه 
الطاهـرة تأبـى أن تكـون شـحيحة، فهذا مـا تعلمه املـوىل أبو الفضل مـن ابيه واخوته 
األطهـار، فالسـقاية يف احلـرب مـن أصعـب السـقايا فهـي حتتـاج اىل نفـوس مطمئنة، 
وهـذا مـا عظـم موقـف املـوىل أيب الفضـل فمـن خالل مـا ورثـه واكتسـبه العباس بن 
عـي )عليـه السـالم( مـن هـذه النفوس الطيبـة فضاًل عن نفسـه القدسـية التي حوت 
مجيـع هـذه الصفـات، كان لقـب السـقاء يليـق بـه أكثر مـن مجيع اآلبـاء ولـو قارنا بن 
سـقاية العبـاس وسـقاية آبائـه وأجـداده لرجـح العبـاس، والدليـل هـو أن العبـاس 
كان سـاقي احلسـن وأهـل بيتـه وأصحابـه وهم يف أشـد ظمـأ وأصعب موقـف، قال 
اإلمـام الصـادق )عليـه السـالم(: )من سـقى املاء يف موضـع يوجد فيه املـاء كان كمن 
أعتـق رقبـة، ومـن سـقى املاء يف موضـع ال يوجد فيه املـاء كان كمن أحيا نفسـا، »ومن 

أحياهـا فكأنـا أحيـا الناس مجيعـا«()1(.

ومـن خطبـة له )صلوات اهلل وسـالمه عليـه وعى آله( يوم الفتح قـال: »...ان كل 
دم ومـال ومأثـرة كانـت ف الاهلية حتت قدمي إال ما كان من سـقاية الاج وسـدانة 

البيـت فإن قد أمضيتهـا ألهلها«))).

وبـال شـك أن رسـول اهلل )صـى اهلل عليـه وآلـه( بعلـم اهلل املسـبق قـد أمـض هـذا 
األمـر اىل املـوىل أيب الفضـل ألنـه أهـل لذلـك، فالنبـي يف كثـر مـن الروايـات كان 
خيـر اإلمـام عليـًا وفاطمـة عن مقتـل ولده احلسـن وأهل بيتـه يف كربـالء ورواية ام 
سـلمة وعروجـه اىل كربـالء ورؤيتـه ألهـل بيتـه وهم خمضبـن بدمائهم خر شـاهد 

)1( مكارم االخالق، الشيخ الطريس، ص135.
)2( مسند أمحد، ج2، ص103.
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عـى مـا نقـول، ففـي رواية عن أم سـلمة )ريض اهلل عنها( أهنا قالت: )خرج رسـول 
اهلل )صـى اهلل عليـه وآلـه( مـن عندنـا ذات ليلـة فغـاب عنـا طويـال، ثـم جاءنـا وهـو 
أشـعث أغـر ويـده مضمومـة، فقلـت: يـا رسـول اهلل، مـا يل أراك شـعثا مغـرا؟! 
فقـال: »أسي يب ف هـذا الوقـت إل موضـع مـن العـراق يقـال هلـا كربـاء، فأريـت 
فيـه مـصع السـن ابنـي وجاعـة مـن ولـدي وأهـل بيتـي، فلـم أزل ألقـط دماءهـم 
فهـا هـي ف يدي« وبسـطها إيل فقـال: »خذهيا واحتفظـي با« فأخذهتا فإذا هي شـبه 
تراب أمحر، فوضعته يف قارورة وسـددت رأسـها واحتفظت به، فلا خرج احلسـن 
)عليـه السـالم( مـن مكـة متوجهـا نحو العـراق، كنت أخـرج تلك القـارورة يف كل 
يـوم وليلـة فأشـمها وأنظـر إليهـا ثـم أبكـي ملصابـه، فلـا كان يف اليـوم العـاش مـن 
املحـرم -وهـو اليـوم الـذي قتـل فيـه عليـه السـالم- أخرجتهـا يف أول النهـار وهي 
بحاهلـا، ثـم عـدت إليهـا آخـر النهـار فإذا هـي دم عبيـط، فصحـت يف بيتـي وبكيت 
وكظمـت غيظـي خمافـة أن يسـمع أعداؤهـم باملدينـة فيرعـوا بالشـاتة، فلـم أزل 

حافظـة للوقـت حتـى جـاء الناعـي ينعاه فحقـق ما رأيـت())).

فسـبحانه وتعـاىل كشـف لرسـول اهلل عـن تلـك الفتيـة، فمثـل العباس وهو اشـبه 
النـاس بعـي قـوال وفعـال ال خيفـى عن رسـول اهلل )صـى اهلل عليـه وآله(.

 وقولـه )صـى اهلل عليـه وآله(: )فـإين قد أمضيتهـا ألهلها(، يعني السـقاية فالنبي 
امضاهـا ملـن هـو احـق هبـا، ألن هـذه الفضيلـة ال يورثهـا النبـي إال لرجـل مـن أهـل 
بيتـه، إذ أهنـا مـن أفضـل األعـال فقـد أورثهـا لعي واحلسـن واحلسـن ومن ثـم نال 

هـذا الـرشف أبـو الفضل.

)1( االرشاد، الشيخ املفيد، ج2، ص130- 131.
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فالعبـاس خلـق هلـذا اليـوم وخلـق ليـؤدي هـذه األدوار ومـن بـن تلـك األدوار 
السـقاية حيـث كانت السـيدة الطاهـرة أم البنن واإلمـام عي هييئانه هلـذا الدور منذ 

صغـره وكان العبـاس مسـتعدًا اسـتعدادًا تامًا هلـذا اليوم. 

السـالم(  )عليـه  احلسـن  عـى  العطـش  اشـتد  )ملـا  االشـجان  لواعـج  يف  روي 
وأصحابـه أمـر أخـاه العبـاس بـن عـي )عليهـا السـالم( فسـار يف عرشيـن راجـال 
حيملـون القـرب وثالثـن فارسـا فجـاءوا حتى دنـوا من املاء ليـال وأمامهـم نافع بن 
هـالل البجـي حيمـل اللـواء فقـال عمرو بن احلجـاج: َمـن الرجل؟ قـال: نافع، قال 
مـا جـاء بـك؟ قـال: جئنـا نـرشب من هـذا املـاء الـذي حألمتونا عنـه، قـال: فاشب 
هنيئـا قـال ال واهلل ال اشب منـه قطـرة واحلسـن عطشـان هـو وأصحابـه، فقالوا ال 
سـبيل إىل سـقي هـؤالء إنـا وضعنـا هبـذا املـكان لنمنعهـم املـاء، فقـال نافـع لرجاله 
امـألوا قربكـم فمـأل وهـا وثـار إليهـم عمـر بـن احلجـاج وأصحابـه فحمـل عليهم 
العبـاس ونافـع بـن هـالل فكشـفوهم واقبلـوا باملـاء ثـم عـاد عمـرو بـن احلجـاج 
وأصحابـه وأرادوا ان يقطعـوا عليهـم الطريـق فقاتلهـم العبـاس وأصحابـه حتـى 

ردوهـم وجـاءوا باملـاء إىل احلسـن )عليـه السـالم(()1(.

وجـاء يف كتـاب أرسار الشـهادة للفاضل الدربندي )ملا سـمع العبـاس ]األطفال 
وهـم ينـادون العطـش العطـش[ رمـق بطرفـه إىل السـاء وقـال: إهلي وسـيدي أريد 
أن أعتـد بعـديت وأمـأل هلـؤالء األطفـال قربـة مـن املـاء، فركـب فرسـه وأخـذ رحمـه، 

والقربـة يف كتفـه، وقصـد الفرات.

العباس االكر، الشيخ  العلقمي  )1( لواعج األشجان، السيد حمسن األمن، ص111، ينظر موسوعة بطل 
املظفر، ج2، ص44.
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ويف بعض مقاتل أصحابنا:

أنه ملا نادى احلسن أما من ذاّب يذّب عن حرم رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( 
خرج اليه أخوه العباس وقّبل بن عينيه، وسار حّتى أتى إىل الرشيعة، وإذا دوهنا 
عرشة آالف فارس مدرعة، فلم هيولوه، فصاحت له الرجال من كل جانب ومكان: 

من أنت يا غالم؟ فقال: أنا العباس بن عي بن أيب طالب.

ثم نادى يا بني فالح، أنا ابن أختكم أم عاصم الكالبية، وأنا عطشان، وأهل بيت 
وإليه  حمرومون،  منه  ونحن  والنازير  للكالب  مباح  وهو  املاء  من  يذادون  حممد 
باحلرة ناظرون، فقال له عمر بن احلجاج: يعّز عي يا ابن األخت ما نزل بك من 
ابن األخت، فسار  يا  املاء، دونك والفرات  إليك  العطش، ولو علمت ألرسلت 

العباس حتى نزل الفرات وجعل يمأل القربة.

فبلغ خره اىل عمر بن سعد فقال: عي برأس عمر بن احلجاج، حيث يقوي علينا 
أعداءنا، فبعث إليه عمر بن احلجاج، وهو يقول: ال تعجل عي إنا عملت ذلك 
ألحتال عى قتله، وهنر عليه الرجال وقال: دونكم العباس فقد حصل بأيديكم، 
فذكر  يرشب  أن  وهم  املاء  عى  مكب  وهو  إليه  تسارعوا  وقد  العباس  رآهم  فلا 
عطش أخيه احلسن )عليه السالم( فلم يرشب وحط القربة عن عاتقه، واستقبل 

القوم يرضهبم بسيفه وكأنه النار يف األحطاب، وهو ينشد ويقول:

         أنا الذي أعرف عند الزجمرة                    ابن عــلي الـمسـمـى حيدرة

         فــــأثـبـتــــوا اليــوم لنــا يــا كفرة                    لــــــعر ة الـحـــمـد وآل البــــــقرة

ثم محل عى القوم وهو يقتل فيهم، حتى قتل من أبطاهلم وسادهتم مائة، ثم عاد 
اىل القربة فاحتملها عى عاتقه وهو يقول:
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 هلل عــــــــن رأت مــــــــا قــــــــد أحــــــــاط بنــــــــا

ــها ــ ــ ــادت بأنفســ ــ ــ ــة جــ ــ ــ ــ ــذا عصب ــ ــ ــ ــا حب ــ ــ ــ  ي

ــــــــة ــــــــاب الســــــــيف مكرم ــــــــوت حتــــــــت ذب  امل

الدعيــــــــات وأوالد  اللئــــــــام   مــــــــن 

الغاضريــــــــات بــــــــأرض  حتــــــــل   حتــــــــى 

ــــــــات ــــــــده ســــــــكنى جلن  إذ كان مــــــــن بع

ثم محل عى الرجال وجدل األبطال حتى قرب من أخيه احلسن )عليه السالم( 
وهو يقول:

علــــــــي بــــــــن  حســــــــن  يــــــــا     

بســــــــوء ينالــــــــوك  لــــــــن    

      إن عنــــــــدي مــــــــن مصابــــــــي

فقــــــــدك القــــــــوم  يريــــــــد   إن 

جـــــــــــدك نالـــــــــــوه   إمنـــــــــــا 

عنــــــــدك هــــــــو  مــــــــا   مثــــــــل 

التغلبي،  صديف  بن  املارد  له  يقال  رجل  سعد  بن  عمر  عسكر  يف  وكان  قال: 
ثم  األبطال، خرق أطاره ولطم عى وجهه  قتل  العباس من  فعله  ما  اىل  نظر  فلا 
قال ألصحابه: ال بارك اهلل فيكم، أما واهلل لو أخذ كل واحد منكم ملء كّفه ترابًا 
لطمرمتوه، ولكنكم تظهرون النصيحة وأنتم حتت الفضيحة، ثم نادى بأعى صوته: 

أقسم عى من كان يف رقبته بيعة األمر يزيد، وكان حتت الطاعة، إال اعتزل عن 
احلرب وأمسك عن النزال، فأنا هلذا الغالم الذي قد أباد الرجال، وقتل األبطال 
وأودى الشجعان وأفناهم باحلسام والسنان، ثم من بعده أقتل أخاه احلسن ومن 

بقي من أصحابه معه.

فقال له شمر ]عليه لعنة اهلل[: إذا قد ضمنت انك تكون كفؤ الناس أمجع، ارجع 
إىل األمر عمر بن سعد وأطلعه عى انك تأتيه بالقوم أمجعن إذا كان بك غنى عنا.

فقال له املارد: يا شمر، أما واهلل ما فيكم خر ألنفسكم، فكيف تعرون غركم.
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فقال له الشمر: ها نحن نرجع إىل رأيك وأمرك وننظر فعالك معه.

ثم قال الشمر للناس: اعتزلوه عى احلرب حتى ننظر ما يكون منها.

رأسه  عى  وجعل  الزرد،  ضيقن  درعن  عليه  وأفرغ  صديف،  بن  املارد  فأقبل 
بيضة عادية، وركب فرسًا أشقر أعى ما يكون من اليل، وأخذ بيده رحمًا طوياًل، 
فرز إىل العباس بن عي )عليه السالم(، فالتفت العباس فرآه وهو طالب له يرعد 
ويرق، فعلم أنه فارس القوم، فثبت له حتى إذا قاربه صاح به املارد: يا غالم ارحم 
نفسك واغمد حسامك، واظهر للناس، فالسالمة أوىل من الندامة، فكم من طالب 
أمر حيل بينه وبن ما طلبة وغافصه )1( أجله، واعلم أنه مل حياربك يف هذا اليوم أشد 
قسوة مني، وقد نزع اهلل الرمحة عليك من قلبي، وقد نصحت إن قبلت النصيحة 

ثم أنشأ يقول:

ــــــــي نصحتــــــــك ان قبلــــــــت نصيحــــــــي  إن

 ولقــــــــد رمحتــــــــك إذ رأيتــــــــك يافعــــــــًا

ــــــــش خبــــــــري   معيشــــــــة ــــــــادة تعــ  أعــــــــط القيـــ

ــــــــك مــــــــن احلســــــــام القاطــــــــع   حــــــــذرا علي

بيافــــــــع يقــــــــاس  ال  مثلــــــــي   ولعــــــــل 

ــع ــ ــ ــ ــذاب واق ــ ــ ــــن عــ ــ ــ ــــك م ــ ــ  أوال فدون

إال  أتيت  أراك  ما  له:  قال  نظامه  به من  أتى  العباس كالمه وما  فلا سمع  قال: 
أو  الرياح،  أِن أرى جعلك يف مناخ تذروه  بتفضيل، غر  بجميل، وال نطقت إال 
يف الصخر األطمس، ال  تقبله األنفس، وكالمك كالراب يلوح، فإذا قصد صار 
أرضًا بوار،  والذي أّصلته أن استسلم إليك فذلك بعيد الوصول صعب احلصول، 
وأنا يا عدو اهلل وعدو رسوله، فمعهود للقاء األبطال والصر عى البالء يف النزال 

)1( فاجأه وأخذه عى غرة.



  185الفصل الثاني: الصفات واأللقاب القيادية  اليت ورثها واكتسبها قمر العشرية

ومكافحة الفرسان وباهلل املستعان، فمن كملت هذه األوصاف فيه فال خياف ممن 
برز إليه، ويلك أليس يل اتصال برسول اهلل )صى اهلل عليه وآله(؟ وأنا غصن متصل 
بشجرته، وحتفة من نور جوهره ومن كان من هذه الشجرة فال يدخل حتت الذمام 
وال خياف رضب احلسام، فأنا ابن عي، ال أعجز من مبارزة االقران، وما أشكت 
باهلل ملحة بر، وال خالفت رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( فيا أمر، وأنا منه الورقة 
من الشجرة، وعى األصول تثبت الفروع، فاصف عنك ما أملته، فا أنا ممن يأسى 

عى احلياة، وال جيزع من الوفاة، فخذ يف اجلد واصف عنك، ثم أنشأ يقول:

ــــــور الزمــــــــان القاطــــــــع ــــــرًا علــــــــى جــ  صــ

 ال جتزعــــــــن فــــــــكل شــــــــيء هالــــــــك

ــــــــي الدهــــــــر منــــــــه بأســــــــهم  فلئــــــــن رمان

 فكــــــــم لنــــــــا مــــــــن وقعــــــــت شــــــــابت هلــــــــا

ــع ــ ــ ــ ــن داف ــ ــ ــ ــا م ــ ــ ــا أن هلــ ــ ــ ــ ــة م ــ ــ ــ  ومني

 حاشــــــــا ملثلــــــــي أن يكــــــــون جبــــــــازع

 وتفــــــــرق مــــــــن بعــــــــد مشــــــــل جامــــــــع

ــــــــر مــــــــن ضــــــــراب قاطــــــــع  قمــــــــم األصاغ

قال: فلا سمع املارد كالم العباس وما أتى به من شعره، مل يعط صرًا دون أن 
حقق عليه باحلملة وبادره بالطعنة، وهو يظن أن أمره هن، وقد وصل إليه، وقد 
الرمح  عى  العباس  قبض  السنان،  إليه  وصل  اذا  حتى  نفسه،  من  العباس  مكنه 
وجذبه إليه، فكاد يقلع املارد من رسجه، فخال له الرمح، ورد يده اىل سيفه وقد 

تلله الجل عندما ملك منه رحمه.

قال: فرشع العباس الرمح للارد فصاح به: يا عدو اهلل، إنني أرجو من اهلل تعاىل 
وطعن  العباس  فبادره  عليه،  وقحم  العباس  عى  املارد  فجال  برحمك،  اقتلك  أن 
جواده يف خاصته فشب به اجلواد ووثب املارد فاذا هو عى األرض ومل يكن للعن 
فاضطربت  الطوة،  ثقيل  اجلثة  عظيم  كان  ألنه  راجاًل،  العباس  قتال  عى  طاقة 
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الصفوف، وتصاحيت األلوف، وناداه الشمر: ال بأس عليك، ثم قال ألصحابه: 
ويلكم أدركوا صاحبكم قبل أن يقتل.

قال: فخرج إليه غالم له بحجرة)1( يقال هلا الطاوية)2(، فلا نظر إليه املارد فرح هبا 
وكف خجله، وصاح: يا غالم عجل بالطاوية قبل حلول الداهية، فأرسع هبا الغالم 
إليه، فكان العباس اسبق من عدو اهلل إليها، فوثب وثبات مرعات وصل هبا إىل 
الغالم، فطعنه بالرمح يف صدره فأخرجه من ظهره، واحتوى عى احلجرة فركبها، 

وعطف عى عدو اهلل، فلا رآه تغر وجهه وحار أمره فأيقن باهلالك. 

ثـم نـادى بأعـى صوته: يـا قوم أغلب عـى جوادي واقتـل برحمي، ياهلا من سـبة، 
ومعـرة، قـال: فحمـل الشـمر واتبعـه سـنان بـن انـس وخويل بـن يزيـد االصبحي، 
وأمحـد بـن مالـك، وبـرش بـن سـوط، ومجلـة مـن اجليـش، فنضـوا األعنـة وقدمـوا 
األسـنة وجـردوا السـيوف، وتصاحيت الرجـال، ومالت نحو العبـاس، فناداه أخوه 

احلسـن )عليـه السـالم( مـا انتظـارك يـا أخي بعـدو اهلل؟ فقـد غدر القـوم بك.

قال: ونظر العباس إىل رسعة اليل وجميئهم كالسيل، فعطف عليه برحمه، فناداه 
املارد: يا ابن عي، رفقا بأسرك يكون لك شاكرًا، فقال العباس: ويلك أبمثي يلقي 
إليه الدع واملحال، ما أصنع بأسر وقد قرب املسر؟ ثم طعنه يف نحره، وذبحه من 

األذن اىل األذن، فانجدل صيعا، خيور يف دمه.

ووصلـت اليـل والرجـال إىل العبـاس، فعطـف عليهـم وهـو عـى ظهـر الطاويـة، 
وكانـت اليـل تزيـد عـن مخسـائة فـارس، فلـم يكـن إال سـاعة حتـى قتـل منهـم ثانـن 

)1( احلجرة: الفرس. 
مشهد  يف  العن  قرة  كتاب  يف  واملارد  الطاوية  حديث  )ذكر  ص306،  ج2،  األمحر،  الكريت  يف  جاء   )2(

احلسن(.
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رجـاًل، وأشف الباقـون عى اهلرب، فعندها محل عمر بن سـعد، وزحفت إثره األعالم، 
ومالـت إليـه، فصـاح بـه أخـوه احلسـن )عليـه السـالم(: »يا أخـي اسـند إيل ألدفع عنك 
وتدفـع عنـي«، فجعـل العبـاس يقاتـل وهـو متأخـر وقـد أدركته اليـل والرمـاح كأجام 

القصـب، وصـار يـرضب فيهـم يمينـا وشـاالً، إىل أن وصـل ألخيـه احلسـن ... .

فصـاح بـه الشـمر )لعنـه اهلل(: يـا ابن عـي إن كنت قد رجلـت املارد عـن الطاوية 
فلـا وصـل  املدائـن،  يـوم سـابط  التـي كانـت ألخيـك احلسـن  وقتلتـه فهـي واهلل 
العبـاس إىل أخيـه احلسـن )عليـه السـالم( ذكر لـه ما قاله الشـمر من خـر الطاوية، 
فنظـر احلسـن )عليـه السـالم( وقـال: هـذه واهلل الطاويـة التـي كانـت مللـك الـري، 

وإنـه ملـا قتلـه أيب عـي بـن أيب طالـب  وهبهـا ألخـي احلسـن...

وصـارت الطاويـة تلـوذ بموالنـا احلسـن )عليـه السـالم(، ودخـل العبـاس إىل 
خيمـة احلـرم بالسـقاء الـذي معـه، فتواسـوا به األطفـال ومل يـرووا، ألنه مـا بقي فيه 

إال أربعـة أواق مـاء ...()1(.

فال زال العباس بن عي يقاتل بن يدي اخيه احلسن ويدافع عن حرمه ويطلب 
هلم املاء حتى قتل )عليه السالم( ففي االرشاد، محلت اجلاعة عى احلسن )عليه 
السالم( فغلبوه عى عسكره، واشتد به العطش، فركب املسناة يريد الفرات وبن 
يديه العباس أخوه، فاعرتضته خيل ابن سعد وفيهم رجل من بني دارم فقال هلم: 
ويلكم حولوا بينه وبن الفرات وال متكنوه من املاء، فقال احلسن )عليه السالم(: 
»اللهم أظمئه« فغضب الدارمي ورماه بسهم فأثبته يف حنكه، فانتزع احلسن عليه 
قال:  ثم  به  فرمى  بالدم،  راحتاه  فامتألت  حنكه  حتت  يده  وبسط  السهم  السالم 

)1( ارسار الشهادة: ج2، ص498- 500.
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ثم رجع إىل مكانه وقد اشتد به  »اللهم إن أشكو إليك ما يفعل بابن بنت نبيك« 
قتل  حتى  وحده  يقاتلهم  فجعل  عنه،  فاقتطعوه  بالعباس  القوم  وأحاط  العطش. 
-رضوان اهلل عليه - وكان املتويل لقتله زيد بن ورقاء احلنفي وحكيم بن الطفيل 

السنبيس بعد أن أثخن باجلراح فلم يستطع حراكا())).

املقصد اخلامس: )لقب الطيار( .

من األلقاب التي توارثها املوىل أبو الفضل العباس )عليه السالم( لقب الطيار، 
كعمه جعفر بن ايب طالب )عليه السالم( فكالمها حاز هذا اللقب بجدارة، وكان 
القطيعتن  كفيها  بدل  أبدهلا  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أن  اللقب  هبذا  تسميتها  سبب 

جناحن يطران هبا مع املالئكة.

فالعباس بن عي )عليه السالم( مل يرث ومل يكتسب من أي شخصية عادية، وانا 
مجع اهلل فيه أعظم الصفات التي كانت يف آبائه وأعامه، فللطيار صفات أحبها اهلل 

منها حبه للفقراء وجمالستهم.

روى الطراين: )كان جعفر حيب املساكن جيلس إليهم حيدثهم وحيدثوه وكان 
رسول اهلل )صى اهلل عليه ]وآله[ وسلم( يسميه أبو املساكن()2(.

وكان جعفر يتصف بالسخاء وحسن املجاورة، فقد روي أنه كان يقول ألبيه أيب 
طالب )عليه السالم( يا أبه اين ألستحي ان أطعم طعاما وجراين ال يقدرون عى 

مثله وكان يقول له أبوه إين ألرجو ان يكون فيك خلف من عبد املطلب )3(.

)1( االرشاد، ج2، ص109- 110.
)2( املعجم الكبر، الطراين، ج2، ص109.

)3( الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة، السيد عي خان املدين الشرازي، ص69. 
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وقد كان جعفر )عليه السالم( موضع فخر واعتزاز للنبي وعرتته )صلوات اهلل 
وسالمه عليهم( فعن أيب أيوب األنصاري، قال رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( 
لفاطمة: »ومنا من له جناحان يطي بم ف النة حيث يشاء وهو ابن عم أبيك جعفر«))).

النبي حزنًا شديدًا، كذلك حزن اإلمام عي أشد احلزن  وحينا قتل جعفر حزن 
عى أخيه )قال جابر: فلا كان اليوم الذي وقع فيه القتال صى النبي )صى اهلل عليه 

وآله( بنا الفجر ثم صعد املنر فقال: 

»قد التقى اخوانكم مع الرشكن فأقبل يدثنا بكّرات بعضهم عى بعض« إىل أن 
قال: »قتل زيد بن حارثة وسقطت الراية« ثم قال: »قد أخذها جعفر بن أيب طالب 
وتقدم للحرب با« ثم بكى وقال: »قطعت يده وقد أخذ الراية بيده األخرى«، ثم 
قال: »قطعت يده األخرى وقد ضم اللواء إل صدره إل أن أخب بشهادته« وبكى 
رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( ومجيع من حرض ومل يكن عي حارضا، فعند ذلك 

دخل عي )عليه السالم( يف املسجد فلا بر به النبي )صى اهلل عليه وآله( قال: 

»إن عليا ال يطيق انصتوا واسكتوا« فسكتوا فلا دخل عي ونظر يف وجوه الناس 
قال: »يا رسول اهلل هل لك علم بأخي جعفر« فبكى رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله 
وسلم( وقال: »آجرك اهلل يا أبا السن لقد قتل« فبكى أمر املؤمنن )عليه السالم( 

وقال: »إنا هلل وإنا إليه راجعون، اآلن انقصم ظهري«())).

)1( أعيان الشيعة، السيد حمسن األميني، ج2، ص52.
)2( شجرة طوبى، حممد مهدي احلائري، ج2، ص299، ويف البحار، قال عبد اهلل بن دينار: قدم لقان من سفر 
فلقي غالمه يف الطريق فقال: ما فعل أيب ؟ قال: مات، قال: ملكت أمري، قال: ما فعلت امرأيت ؟ قال: 
ماتت، قال: جدد فرايش، قال: ما فعلت أختي؟ قال: ماتت ، قال: سرتت عوريت، قال: ما فعل أخي؟ 

قال: مات، قال: انقطع ظهري، بحار االنوار، ج13، ص424.
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وهذه الكلمة األخرة تذكرنا بقول اإلمام احلسن حينا رأى أخاه العباس صيعًا 
عى هنر العلقمي، قال )عليه السالم(: »اآلن انكس ظهري وقلت حيلتي«)1(.

فكان مرع العباس من أشد املواقف التي شهدها سيد الشهداء، ألنه العالمة يف 
معسكره، لذا حينا قال اإلمام اآلن انكر ظهري فعاًل ان مرع ايب الفضل )عليه 
السالم( قد كر ظهر احلسن )عليه السالم( وادى اىل تشتت االطفال وتفرقهم يف 
البوادي وفيها قتل احلسن بن عي، فلمثل العباس فاليبِك الباكون وليندب النادبون.

عن ثابت بن أيب صفية، قال: )نظر سيد العابدين عي بن احلسن )عليها السالم( 
 إىل عبيـد اهلل بـن العبـاس بـن عـي بن أيب طالـب )عليه السـالم( فاسـتعر، ثم قال: 
»مـا مـن يوم أشـد عى رسـول اهلل )صـى اهلل عليه وآلـه( من يوم أحد، قتـل فيه عمه 
محـزة بـن عبـد الطلـب أسـد اهلل وأسـد رسـوله، وبعـده يـوم مؤتة قتـل فيه ابـن عمه 

جعفر بـن أيب طالب«.

ثـم قـال )عليـه السـالم(: »وال يـوم كيـوم السـن )عليـه السـام( ازدلـف إليـه 
ثاثـون ألـف رجـل، يزعمـون أنـم مـن هـذه األمـة كل يتقـرب إل اهلل )عـز وجل( 

بدمـه، وهـو بـاهلل يذكرهـم فـا يتعظـون، حتـى قتلـوه بغيـا وظلـم وعدوانـا«.

 ثم قال )عليه السالم(: »رحم اهلل العباس، فلقد آثر وأبى، وفدى أخاه بنفسه حتى
قطعـت يـداه، فأبدلـه اهلل عـز وجـل بـم جناحـن يطـي بـم مـع الائكـة ف النة كم 
جعـل لعفـر بـن أيب طالـب، وإن للعبـاس عنـد اهلل تبـارك وتعـال منزلـة يغبطـه بـا 

جيع الشـهداء يـوم القيامـة«())).

)1( بحار األنوار، ج45، ص42.
)2( األمايل، الشيخ الصدوق، ص547.
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طويل  واحلديث  وقال:  الصال،  يف  احلديث  هذا  الصدوق  الشيخ  روى  وقد 
أخذنا منه موضع احلاجة، وقد أخرجته بتامه مع ما رويته يف فضائل العباس بن 

عي عليها السالم يف كتاب مقتل احلسن بن عي عليها السالم)1(.

يقـول صاحـب الكريـت األمحـر: )يـدل كالم الصـدوق هـذا عى وفـرة االخبار يف 
فضـل العبـاس )عليـه السـالم( ولكنهـا ضاعـت بضيـاع الكتب التـي حوهتا فقـد ُفِقَد 
كثـر مـن كتـب الشـيعة، ألن مقتـل الصدوق غـر أماليه املعـروف باملجالـس قطعًا كا 
يظهـر مـن فهرسـت الشـيخ الطـويس وسـائر الفهـارس والكتـب الرجاليـة ومل يبَق من 

مؤلفـات الشـيخ الصـدوق الثالثائـة إال عـدد قليـل يف زماننا()2(.

فمقـام العبـاس بـن عـي ومقـام جعفر ابـن ايب طالب مـن أرفع املقامـات عند اهلل 
وعنـد احلجـج فهي مكانـة رفيعة ومنزلـة خاصة.

عـن الشـعبي قـال : )سـمعت عبـد اهلل بـن جعفـر يقـول : كنـت إذا سـألت علّيـا 
شـيئا فمنعنـي فقلـت لـه : بحـّق جعفـر أعطـاين()3(.

وقـد افتخـر بجعفـر بن أيب طالـب )عليه السـالم( اإلمام عي واإلمام احلسـن)4( 
واإلمام السـجاد)5( )عليهم السالم(. 

)1( الصال، ص68.
)2( الكريت األمحر، ج2، ص344.

)3( االستيعاب، ابن عبد الر، ج1، ص244.
)4(  ففي رواية قال اإلمام احلسن: ))أما بعد: فانسبوين فانظروا من أنا، ثم ارجعوا إىل أنفسكم وعاتبوها، 
وأول  عمه  وابن  وصيه  وابن  نبيكم،  بنت  ابن  ألست  حرمتي؟  وانتهاك  قتي  لكم  يصلح  هل  فانظروا 
املؤمنن املصدق لرسول اهلل با جاء به من عند ربه، أوليس محزة سيد الشهداء عمي، أوليس جعفر الطيار 

يف اجلنة بجناحن عمي..(، الثاقب يف املناقب، ص322. 
)عليه  َقاَل  الشام  وأهل  اللعنة(  )عليه  يزيد  أمام  فيها  خطب  السالم(  )عليه  السجاد  لإلمام  خطبة  من   )5(
َجاَعَة  َاَحَة َواْلَفَصاَحَة َوالشَّ ْلَم َوالسَّ ْلنَا بَِسْبٍع، ُأْعطِينَا اْلِعْلَم َواحْلِ َا النَّاُس، ُأْعطِينَا ِسّتًا َو ُفضِّ السالم(: )َأهيُّ
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 ومن كتاب له )عليه السالم( أرسله اىل معاوية ]وهو من حماسن الكتب[ يوضح 
به عظيم منزلتهم وما أكرمهم اهلل به من خصائص وكرامات ال يصل هلا اال نبي 
اهللِ  اْصطَِفاَء  ]فِيه[  َتْذُكُر  كَِتاُبَك  َأَتاِن  َفَقْد  َبْعُد،  ا  »َأمَّ السالم(:  )عليه  قال  مرسل، 
َدُه ِمْن َأْصَحابِِه، َفَلَقْد َخبََّأ  اُه بَِمْن َأيَّ دًا)صى اهلل عليه وآله( لِِدينِِه، َوَتْأيِيَدُه إِيَّ تعال حُمَمَّ
َنا بَِبَاِء اهللِ  ِعنَْدَنا، َونِْعَمتِِه َعَلْينَا ِف َنبِيِّنَا، َفُكنَْت  ِبُ ْهُر ِمنَْك َعَجبًا، إِْذ َطِفْقَت  ُتْ َلنَا الدَّ

ِدِه إَِل النَِّضاِل.  ِف ذلِك َكنَاِقِل الَّتْمِر إَِل َهَجَر، َأْو َداِعي ُمَسدِّ

اْعَتَزَلَك   َتمَّ  إِْن  َأْمرًا  َفَذَكْرَت  َوُفَاٌن،  ُفَاٌن  النَّاِس ِف االْْسَاِم  َأْفَضَل  َأنَّ  َوَزَعْمَت 
ائَِس َواْلَُسوَس!  ُه، َوإِْن َنَقَص َلْ َيْلَحْقَك َثْلُمُه، َوَما َأْنَت َواْلَفاِضَل َواْلَْفُضوَل، َوالسَّ ُكلُّ
َدَرَجاِتِْم،  َوَتْرتِيَب  لَِن،  االْوَّ اْلَُهاِجِريَن  َبْنَ  َوالـتَّْمييَز  الطَُّلَقاِء،  َوَأْبنَاِء  لِلطَُّلَقاِء  َوَما 
ْكُم  َوَتْعِريَف َطَبَقاِتِْم! َهْيَهاَت َلَقْد َحنَّ ِقْدٌح َلْيَس ِمنَْها، َوَطِفَق َيُْكُم فِيَها َمْن َعَلْيِه اْلُ
َرَك  ُر َحْيُث َأخَّ ا االْْنَساُن َعَى َظْلِعَك َوَتْعِرُف ُقُصوَر َذْرِعَك، َوَتَتَأخَّ َ ا! َأالَ َتْرَبُع َأهيُّ هَلَ
اٌغ  اْلَقَدُر! َفَم َعَلْيَك َغَلَبُة اْلَْغُلوِب، َوالَ َلَك َظَفُر الظَّافِِر! َوإِنََّك َلَذّهاٌب ِف التِّيِه َروَّ
ُث- َأنَّ َقْومًا اْسُتْشِهُدوا ف  َعِن اْلَقْصِد. َأالَ َتَرى -َغْيَ خُمِْب َلَك، لكِْن بِنِْعَمِة اهللِ ُأَحدِّ
َهَداِء،  َسبِيِل اهللِ ِمَن اْلُهاِجريَن، لُِكلٍّ َفْضٌل، َحتَّى إَِذا اْسُتْشِهَد َشِهيُدَنا ِقيَل: َسيُِّد الشُّ
ُه َرُسوُل اهللِ صى اهلل عليه وآله بَِسْبِعَن َتْكبَِيًة ِعنَْد َصَاتِِه َعَلْيِه!َأَوالَ َتَرى َأنَّ  َوَخصَّ
ُفِعَل  كَم  بَِواِحِدَنا  ُفِعَل  إَذا  َحتَّى  َفْضٌل-  اهللِ -َولُِكّل  َسبِيِل  ِف  َأْيدهِيِْم  ُقطَِّعْت  َقْومًا 
! َوَلْو الَ َما َنَى اهللُ َعنُْه ِمْن َتْزكَِيِة اْلَْرِء  نَاَحْنِ نَِّة َوُذو اْلَ بَِواِحِدِهْم، ِقيَل: الطَّيَّاُر ِف اْلَ
اِمِعَن.   السَّ آَذاُن  َها  َتُجُّ َوالَ  اْلُْؤِمنَِن،  ُقُلوُب  َتْعِرُفَها  ًة  َجَّ َفَضائَِل  َذاكٌِر  َلَذَكَر  َنْفَسُه، 

نَا، َوالنَّاُس َبْعُد َصنَائُِع َلنَا«))). ا َصنَائُِع َربِّ ِميَُّة، َفإِنَّ َفَدْع َعنَْك َمْن َماَلْت بِه الرَّ

َأَسُد  َوِمنَّا  يَّاُر،  الطَّ َوِمنَّا  يُق،  دِّ الصِّ َوِمنَّا  دًا،  حُمَمَّ امْلُْخَتاَر  النَّبِيَّ  ِمنَّا  بَِأنَّ  ْلنَا  َوُفضِّ امْلُْؤِمنَِن،  ُقُلوِب  يِف  َوامْلََحبََّة 
ِة، َمْن َعَرَفنِي َفَقْد َعَرَفنِي َوَمْن مَلْ َيْعِرْفنِي َأْنَبْأُتُه بَِحَسبِي َو َنَسبِي. اهللِ َوَأَسُد َرُسولِِه، َوِمنَّا ِسْبَطا َهِذِه اأْلُمَّ

)1( هنج البالغة، الطبة: 28 من كتاب له )عليه السالم( إىل معاوية، ص385- 387.
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وإذا  الرضورة  إال عند  يتفاضلون  يتفاخرون وال  اهنم ال  بني هاشم  فمن طبيعة 
تكلموا إنا ليوضحوا بعض احلقائق، وما قاله اإلمام عن خصائص شهدائهم إنا هي 
قطرة يف بحر، واإلمام )عليه السالم( يف كالمه هذا قد اشار اىل أمور غيبية بن فيها 

منزلة أبناءه أيضًا؛ فاحلسن والعباس من شهداء بني هاشم بل من سادة الشهداء.

فقوله )عليه السالم( :»إَِذا اْسُتْشِهَد َشِهيُدَنا«:

النبي وجعفر فقط، وإنا خيص االمام   فهذا الكالم ال ينحر يف محزة عم 
احلسن والعباس أيضًا،  فكالمها نال هذا اللقب فاحلسن حاز هذا اللقب كا 
حازه احلمزة بن عبد املطلب، لكن احلسن سبق األولن واألخرين حتى صار 

احلسن سيدًا عى السادات.

وقوله )عليه السالم(: »َحتَّى إَذا ُفِعَل بَِواِحِدَنا كَم ُفِعَل بَِواِحِدِهْم«:

أي: اذا قطعت يد شهيدنا عوضه اهلل بجناحن ولقب بـ )الطيار( وهذا ما أكرم 
اهلل به جعفرًا والعباس، فاهلل سبحانه وتعاىل قد عوض جعفر بن ايب طالب والعباس 

بن عي )عليها السالم( جناحن يطران هبا يف اجلنة. 

ي ايب الفضل العباس بابًا من أبوابه يف الدنيا واالخرة،  وقد جعل اهلل سبحانه كفَّ
وهذه كرامة من اهلل لتلك الكفن الطاهرتن.

قـال الفاضـل الدربنـدي: )وقد سـمعت عن بعـض من أثق به، أنـه نقل عن بعض 
املتتبعـن يف كتـب املقاتـل انـه قـال: إذا صـار يـوم املحـرش واشـتد األمـر عـى أهـل 
املحـرش بعـث رسـول اهلل )صـى اهلل عليـه وآلـه( أمـر املؤمنـن )عليـه السـالم( إىل 
فاطمـة )عليـه السـالم( لتحرض مقـام الشـفاعة، فيقول أمـر املؤمنن )عليه السـالم( 
»يـا فاطمـة مـا عنـدك من اسـباب الشـفاعة، ومـا ادخرت ألجل هـذا اليوم الـذي فيه 
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الفـزع األكـب؟«، فتقـول فاطمة: )عليها السـالم(: »يـا أمي الؤمنـن كفانا ألجل هذا 
القـام اليـدان القطوعتـان من ابنـي العباس«.

يقـول الفاضـل الدربنـدي ايضـًا: وقـد أخـرين مجـع مـن الثقـاة يف هـذا الزمـان: أن 
واحـدًا مـن مؤمنـي هذا العر، كان يزور سـيد الشـهداء يف كل يوم ثـالث مرات أو يف 
صبيحـة كل يـوم، ومـا كان يـزور العباس إال بعـد عرشين يوما أو ما يقـرب منه، وقد 
رأى يف الطيـف الصديقـة الطاهـرة، وسـلم عليهـا، فأعرضـت عنـه فقـال: بـأيب أنـت 
وأمـي ألي تقصـر منـي تعرضـن عنـي؟ قالـت: »إلعراضـك عـن زيارتـك ابنـي«، 
قـال: اين أزور ابنـك يف كل يـوم، قالت: »تزور ابني السـن )عليه السـام( وال تزور 

العبـاس«())). ابني 

 فمنـذ ان خلـق اهلل قمـر العشـرة كشـف اهلل لوليـه وويص نبيـه مـا سـيجري عـى 
هاتـن الكفـن، فـكان أمـر املؤمنـن )عليـه السـالم( يقبـل يديه.

وكــا كشــف اهلل لرســوله وأراه جعفــر وهــو يطــر مــع املالئكــة فقــد كشــف اهلل 
ــاه اهلل ســبحانه مــن  ــا حب ــاس وم ــه الســالم( عــن عمــه العب ــام الســجاد )علي لإلم

كرامــات.

فالعبـاس بـن عـي )عليـه السـالم( كان يتصـف بجميـع مـا اتصف به عمـه جعفر 
وإال ملـا وصـل اىل هـذا اللقـب، بـل فـاق العبـاس منزلـة عمه، ففـي الرواية السـابقة 
املرويـة عـن االمـام السـجاد تبـن فيهـا منزلـة العبـاس وأن منزلتـه يغبطهـا مجيـع 

الشـهداء والصديقـن.

)1( أرسار الشهادة، ج2، ص514.
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ابن عباس عن رسول اهلل )صى اهلل عليه  روي يف االمايل للشيخ الصدوق عن 
وآله(  قال: »..أما السن فإنه مني، وهو ابني وولدي، وخي اخللق بعد أخيه، وهو 
الستغيثن، وكهف  العالن، وغياث  الؤمنن، وخليفة رب  السلمن، ومول  إمام 
الستجيين، وحجة اهلل عى خلقه أجعن، وهو سيد شباب أهل النة، وباب نجاة 
األمة، أمره أمري، وطاعته طاعتي، من تبعه فإنه مني، ومن عصاه فليس مني، وإن 
لا رأيته تذكرت ما يصنع به بعدي، كأن به وقد استجار بحرمي وقبي فا جيار، 
بالشهادة،  وأبرشه  هجرت،  دار  عى  بالرحلة  وآمره  صدري،  إل  منامه  ف  فأضمه 
وفناء،  وقتل  وباء  كرب  أرض  مصعه  وموضع  مقتله  أرض  إل  عنها  فيحتل 

تنصه عصابة من السلمن، أولئك من سادة شهداء أمتي يوم القيامة ..«))). 

الربانيون،  وجاء يف روضة املتقن يف زيارة قبور الشهداء: )السالم عليكم أهيا 
اهلل  أنصار  أنكم  وأنصار وأشهد  لكم خلف  تبع ونحن  لكم  فرط ونحن  لنا  أنتم 

وسادات الشهداء يف الدنيا واآلخرة فإنكم أنصار اهلل كا قال اهلل عز وجل: 

ـْم ِف َسـبِيِل اهلل وما  يُّـوَن َكثِـٌي َفـم َوَهنُـوا لِـا َأصاَبُ ـْن ِمـْن َنبِـيٍّ قاَتـَل َمَعـُه ِربِّ ﴿َوَكَأيِّ
َضُعُفـوا وَمـا اْسـَتكاُنوا ﴾)2(.

ويف مقاتـل الطالبيـن، قام احلسـن يف أصحابـه خطيبا فقال: »اللهـم إنك تعلم ان 
ال اعلـم أصحابـا خـيا مـن أصحـايب، وال أهـل بيـت خـيا مـن أهـل بيتـي فجزاكم 

اهلل خـيا فقد آزرتـم وعاونتم«))).

فشهداء الطف هم سادات الشهداء فكيف بقادهتم. 

)1( األمايل، الشيخ الصدوق، ص177.
)2( روضة املتقن يف شح من ال حيرضه الفقيه، حممد تقي املجليس )األول(، ج5، ص434.

)3( مقاتل الطالبين، ص74.
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يقـول صاحـب كتاب الكريـت األمحر: )علمـت بريح األحاديـث الصحيحة 
والزيـارات أن فتيـان بنـي هاشـم الذيـن نالـوا الشـهادة يف كربـالء ليـس هلـم نظـر 
عـى وجـه األرض وهـذا القـول يف حـق ايب الفضـل أظهـر ألن درجته أعـى من كل 

درجـة إىل احلـد الـذي يغبطـه هبا الشـهداء()1(.

املقصد السادس: )لقب كبش الكتيبة( . 

من ألقاب املوىل ايب الفضل العباس )عليه السالم( كبش الكتيبة، قال الفراهيدي: 
)كبش الكتيبة: قائدها()2(، وقال اجلوهري: )كبش القوم: سيدهم()3(.

وهـذا اللقـب كان اإلمـام احلسـن يطلقـه عى قمر العشـرة )عليه السـالم(، روي 
انـه ملـا جتهـزت القافلـة وأراد اإلمـام احلسـن أن ينطلـق اىل كربـالء )نـادى اإلمـام 

)عليـه السـالم(: »أيـن أخـي؟ أين كبـش كتيبتـي«())).

فـكان العبـاس كبـش كتيبـة اإلمـام احلسـن، وكبـش الكتيبـة هـو القائـد الـذي 
يـرأس اجليـش، فمـن كانـت لـه جرأة واقـدام عى املكاره هـو من يلقب هبـذا اللقب 

ويتـوىل أمـر القيـادة، ومـن اختـر هلـذا املنصـب جيـب ان يكـون اشـجع اجليش.

فـال يطلـق هـذا اللقـب ألحـد إال مـن كملـت فيه مجيـع الصفـات التـي يتحى هبا 
القائـد، وهـذا اللقـب قـد اكتسـبه قمـر العشـرة مـن ابيـه أمـر املؤمنـن فعـي بن أيب 

)1(الكريت األمحر، ج2، ص349، املجلس الرابع، يف ذكر األخبار املأثورة.
)2( العن، الليل الفراهيدي، ج5، ص298.

)3( الصحاح، اجلوهري، ج3، ص1017.
)4( أرسار الشهادة، ج2، ص629، املجالس العاشورية يف املآتم احلسينية، الشيخ عبد اهلل ابن احلاج حسن آل 

درويش، نقاًل عن، معايل السبطن، احلائري، 1/ 220، وارسار الشهادة، الدربندي، ص367.
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طالـب  )عليـه السـالم( كان كبـش كتيبـة النبـي، فقد جاء يف االرشـاد )كانـت األلوية 
مـن قريـش مـع بنـي عبد الـدار، وكان لـواء املرشكن مع طلحـة بن أيب طلحـة، وكان 

يدعـى كبـش الكتيبة.

قال: ودفع رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( لواء املهاجرين إىل عي بن أيب طالب  
عليه السالم وجاء حتى قام حتت لواء األنصار.

إنكم قد  يا أصحاب األلوية،  فقال:  اللواء  أبو سفيان إىل أصحاب  قال: فجاء 
تعلمون أنا يؤتى القوم من قبل ألويتهم، وإنا أتيتم يوم بدر من قبل ألويتكم، فإن 

كنتم ترون أنكم قد ضعفتم عنها فادفعوها إلينا نكفكموها.

قال: فغضب طلحة بن أيب طلحة وقال: ألنا تقول هذا؟ واهلل ألوردنكم هبا اليوم 
حياض املوت، قال: وكان طلحة يسمى كبش الكتيبة.

قال: فتقدم وتقدم عي بن أيب طالب )عليه السالم( فقال عي: »من أنت؟« قال: 
أنا طلحة بن أيب طلحة، أنا كبش الكتيبة فمن أنت؟ قال: »أنا عيل بن أيب طالب بن 
ثم تقاربا فاختلفت بينها رضبتان، فرضبه عي بن أيب طالب )عليه  عبد الطلب« 
قط  مثلها  نسمع  مل  وصاح صيحة  عيناه  فبدرت  رأسه،  مقدم  السالم( رضبة عى 
اللواء من يده، فأخذه أخ له يقال مصعب، فرماه عاصم بن ثابت فقتله،  وسقط 
ثم أخذ اللواء أخ له يقال له عثان، فرماه عاصم -أيضا- فقتله، فأخذه عبد هلم 
يقال له صواب -وكان من أشد الناس- فرضب عي بن أيب طالب )عليه السالم( 
اللواء  فأخذ  فقطعها،  يده  عى  )فرضبه(  اليرى،  بيده  اللواء  فأخذ  فقطعها،  يده 
عى صدره ومجع يديه ومها مقطوعتان عليه، فرضبه عي عليه السالم عى أم رأسه 

فسقط صيعا واهنزم القوم، وأكب املسلمون عى الغنائم ....())).

)1( االرشاد، الشيخ املفيد، ج1، ص80 - 81، بحار األنوار، العالمة املجليس، ج20، ص82.
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فكبش الكتيبة هو الذي يتصدى للصعاب والذي يتقدم لرد املكاره واملعضالت، 
وكم من معضلة كان هلا أبو احلسن، فعي قاتل عمرو بن ود ومرحب وغرهم من 
صناديد العرب الذي شهد هلم التاريخ بشجاعتهم فلم يتجرأ أحد من املسلمن عى 
الروز هلؤالء غر ايب احلسن، فكان عمرو ابن ود من املقاتلن وممن هتابه الفرسان 
الناس هتابه،  التي يمتلكها جعلت  ناهيك عن تلك اهلمجية اجلاهلية  فهو شجاع 
فحينا سمعت اخته بمرعه تأسفت ولكن ملا سمعت أن قاتله عي بن أيب طالب 

)قالت: كفؤ كريم ثم أنشأت تقول:

   لو كان قاتـــــل عمرو غري  قاتـــله                لـكنـت أبـكـي عــليـه آخــر األبــد
   لكن قــــاتــــله من ال يــــعـاب به               من كان يدعى قديـما بيضة البلد)1(

فقمـر العشـرة ومـا لـه مـن ميـزات وصفـات نبيلـة حينـا يسـمع عـن أبيـه تلـك 
البطـوالت يـزداد قوًة وصالبًة، كذلك تواجده معـه يف احلروب كصفن والنهروان 

جعـَل العبـاس كأبيه.

وعى الرغم من قلة حروب املوىل أيب الفضل إال أن صيته شاع بن الناس، فالكل 
يعرف قوة العباس وصالبته فهم يعدونه جيشًا.

هذا  عن  لنا  التاريخ  ذكره  ما  وهذا  النهروان،  وقيل  صفن  يف  شارك  والعباس 
تذكر  مل  كثرة  مواقف  هنالك  ولعل  السالم(،  )عليه  املؤمنن  أمر  حياة  يف  البطل 

بسبب ضياع الكتب. 

أما يف حيات االمام احلسن فنحن نعلم ان احلسن صالح معاوية فكان دور املوالن 
هو السكوت وتقبل هذا الصلح.

)1( مناقب آل أيب طالب، ابن شهراشوب، ج1، ص171.
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ويف حياة اإلمام احلسن )عليه السالم( كان الطف هو الشاهد له، فلو مل يذكر 
التاريخ اي قتال أليب الفضل )عليه السالم( سوى تلك املواقف التي شهدها 
بالطف لكفاه ذلك من فخر، فالطف وحدها تشهد ببطوالته التي تلدت عى مر 

العصور واالزمان. 

فعى الرغم من وجود الكثر من االبطال الذين خلدهم التاريخ إال أن شجاعة 
العباس ال زالت تذكر بل يرضب هبا املثل األعى.

والعباس بن عي )عليها السالم( كان عارفا بموقعه وما لكبش الكتيبة من أمهيه 
كبرة بالنسبة اىل معسكر اإلمام احلسن )عليه السالم(، فحينا سقط )عليه السالم( 
قد  اسباب  للعباس  وكان  الرجوع،  يرتِض  مل  ليحمله  اإلمام  وأتاه  املسنات  عى 
جعلت احلسن يرتكه يف مكانه، ففي رواية يروهيا الفاضل الدربندي توضح تلك 
االسباب، قال اسحق: )فأتاه احلسن )عليه السالم( كالصقر إذا انحدر عى فريسته، 
بعد أن قتل من املعروفن سبعن رجاًل، فجاء نحو العباس  ففرقهم يمينًا وشاالً 
وهو ينادي: »وا أخاه وا عباسا، اآلن انكس ظهري وقلت حيلتي«، ثم انحنى عليه 
ليحتمله، ففتح العباس عينيه فرأى أخاه احلسن يريد أن حيمله، فقال له: »إل أين 
تريد يب يا أخي؟« فقال: »ال اخليمة«، فقال: »يا أخي بحق جدك رسول اهلل أن ال 
حتملني، دعني ف مكان هذا«، فقال )عليه السالم(: »لاذا؟« قال: »ألن مستٍح من 
ابنتك سكينة وقد وعدتا بالاء، ول آتا به، والثان أنا كبش كتيبتك وجممع عددك 
فقال احلسن  يقل عزمهم ويذل صبهم«،  فلربم  مقتول  وأنا  فإذا رآن أصحابك 

)عليه السالم(: »جزيت عن أخيك خيًا حيث نصتني حيًا وميتًا«())).

)1( أرسار الشهادة، ج2، ص504.
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فهذه النظرة القيادية العجيبة تثبت أن العباس ال مثيل له، إذ أنه هبذا احلال كان 
العشرة اسبابا مقنعة واحلسن بن عي  عليه السالم بغاية الرتكيز فقد اعطى قمر 
قائد عظيم يعرف مكانة العباس وتأثره عى النساء وباقي املوجودين يف معسكره، 
ففي تكملة الرواية، )قال: فوضعه يف مكانه ورجع اىل اليمة وهو يكفكف دموعه 
بكمه، فلا رأوه مقباًل أتت إليه سكينة ولزمت عنان جواده وقالت: يا أبتاه هل لك 
باملاء وليس له عادة أن خيلف وعده  أبطأ، وقد واعدين  أراه  العباس؟  علم بعمي 
أم هو جياهد األعداء؟ فعندها بكى احلسن )عليه السالم( وقال: يا ابتاه إن عمك 
العباس قتل وبلغت روحه اجلنان، فلا سمعته زينب صخت ونادت: وا اخاه وا 
عباساه وا قلة ناصاه وا ضيعتاه من بعدك، فقال احلسن )عليه السالم(: أي واهلل 
النساء يبكن ويندبن عليه، وبكى  انقطاع ظهراه، فجعلن  من بعده وا ضيعتاه وا 

احلسن )عليه السالم( معهم()1(. 

فالنساء واالطفال يعرفون جيدًا أن كبش الكتيبة اذا سقط حل الضياع هبم ملا له 
من أمهية كبرة فكبش الكتيبة هو قلب اجليش.

ونفس هذا الشعور شعر به بقية الرجال الذين بقوا بعد مرع العباس، قال 
الشيخ املظفر: )فقد بقي من أصحاب احلسن )عليه السالم( بعد شهادة العباس 
الرباب  موىل  سمعان  بن  وعقبة  العابدين  زين  فاإلمام  جرحى  وبعضهم  مجاعة 
وبعض املوايل كانوا أحياء، والضحاك املرشقي الذي نجى بعد شهادة العباس )عليه 
السالم( وعنه وعن عقبة بن سمعان تروى أخبار الطف ونجى زياد األقطع والد 
الفراء بعد أن قطعت يده بالطف، واملوقع األسدي ُأرس ونفاه ابن زياد اىل الزارة، 
بعد  قتل  املطاع  أيب  بن  وسويد  منها،  فرأ  جراحاته  أخواله  عالج  املثنى  واحلسن 
شهادة احلسن )عليه السالم( سمعهم وهو جريح يقولون: قتل احلسن، فأخرج 

)1( املصدر نفسه، ج2، ص504- 505.
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سكينًا فقاتل هبا فقتل، وسوار بن املنعم النهمي اهلمداين ُأرس جرحيًا ومات لستة 
السالم(  )عليه  العباس  مشاهدة  عند  يقل عزمهم  الذين  وغر هؤالء وهم  أشهر 
بعد  الباقون  وُأرس  عقبة  واستسلم  الضحاك  هرب  فقد  األمر  كان  وكذلك  قتياًل 
قتل احلسن )عليه السالم( وكانوا بوجوده واثقن بسالمة احلسن )عليه السالم( 
وبسالمة احلسن )عليه السالم( سالمتهم مضمونة، فإذا قتل العباس تيقنوا قتل 
احلسن )عليه السالم( فقل عزمهم، وهذا من التدبر وهو يدل عى مهارة العباس 

)عليه السالم( بالفنون احلربية وخرته هبا()1(.

ومن املؤكد أن حكمة اهلل يف بقاء العباس عى املرشعة، كي يكون لقمر العشرة 
قٌر مساٍو لقر أخيه احلسن، ويكون بابه الذي يؤتى منه.

فاهلل سبحانه وتعاىل حينا اطلع عى ذلك االحساس النابع من روح العباس وشعوره 
بالجل بعدم جلبه للاء، مع العلم أن املوىل أبا الفضل مل يقر بل بالغ العباس يف 
جهاد أعدائه، لكن هذا االحساس وهذا الشعور بالجل، قد ميزه عى غره حتى 

صار العباس روح احلسن كا كان أبوه روح الرسول. 

املقصد السابع: )لقب العميد( .

من األلقاب التي منحت للموىل ايب الفضل لقب )العميد(، ولقب العميد يمنح 
ألبرز شخصية يف اجليش او الكتيبة، ألن العميد من يعتمد عليه يف املواقف الصعبة، 

فالعميد هو سيد القوم وسندهم. 

َأ، والُعْمَدُة: ما ُيعَتَمُد عليه، واْعَتَمْدُت  جاء يف لسان العرب: )اْعَتَمد عى اليء: توكَّ
َكْلُت عليه()2(. عى اليء: اتكْأُت عليه، واعتمدت عليه يف كذا َأي اتَّ

)1( موسوعة بطل العلقمي، ج2، ص55.
لسان العرب، ج1  ص200.  )2(
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فاحلسـن بن عي كان يعتمد عى ايب الفضل يف ادارة اجليش ومحاية احلرم والكثر 
مـن االمـور العسـكرية، ففـي رواية )ملـا زحف القوم عـى ايب عبد اهلل احلسـن )قال 
لـه العبـاس بـن عـي رمحـة اهلل عليـه: »يـا أخـي أتـاك القـوم«، فنهـض ثـم قـال: »يـا 
عبـاس، اركـب -بنفـس أنـت يـا أخـي- حتـى تلقاهـم وتقول هلـم: ما لكـم وما بدا 

لكـم؟ وتسـأهلم عم جـاء بم« .

فأتاهـم العبـاس يف نحـو مـن عرشيـن فارسـا، منهـم زهـر بـن القـن وحبيـب بـن 
مظاهـر، فقـال هلـم العبـاس: »مـا بـدا لكم ومـا تريـدون؟« قالـوا: جاء أمـر األمر أن 
نعـرض عليكـم أن تنزلـوا عـى حكمـه أو نناجزكـم، قال: »فـا تعجلـوا حتى أرجع 
إل أيب عبـد اهلل فأعـرض عليـه مـا ذكرتـم«، فوقفـوا وقالـوا: القه فأعلمه، ثـم القنا با 

يقـول لك.

فانـرف العبـاس راجعا يركض إىل احلسـن )عليه السـالم( خيـره الر، ووقف 
أصحابـه خياطبـون القـوم ويعظوهنـم، ويكفوهنـم عن قتال احلسـن، فجـاء العباس 
فـإن  إليهـم  »ارجـع  فقـال:  القـوم،  قـال  بـا  فأخـره  السـالم(  )عليـه  احلسـن  إىل 
اسـتطعت أن تؤخرهـم إل الغـدوة وتدفعهـم عنـا العشـية، لعلنـا نصـيل لربنـا الليلـة 
وندعـوه ونسـتغفره، فهـو يعلـم أن قـد أحـب الصـاة لـه وتـاوة كتابـه والدعـاء 

واالسـتغفار«.

فمـض العبـاس إىل القـوم ورجـع مـن عندهـم ومعـه رسـول مـن قبـل عمـر بـن 
سـعد يقـول: إنـا قـد أجلناكم إىل غـد، فإن استسـلمتم رسحناكم إىل أمرنـا عبيد اهلل 

بـن زيـاد، وإن أبيتـم فلسـنا تاركيكم، وانـرف()1(.

)1( اإلرشاد الشيخ املفيد، ج2، ص90 - 91.
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فالـذي قـام بـه قمـر العشـرة )عليـه السـالم( ليـس بالـيء اهلـن ألن مثـل عمـر 
بن سـعد وشـمر وغرهـم ممن يريدون السـلطة، ووجـود كثرة مـن الطامعن بذلك 
اجليـش )لعنـة اهلل عليهـم امجعـن( كانـوا يريـدون قتـل ابـن بنـت رسـول اهلل بأرسع 
وقـت، كـي حيصلـوا عـى مغانمهـم، لكـن العبـاس بسياسـته اسـتطاع ان يؤجـل 
القتـال ليـوم آخـر، فهـذا األمـر حيتـاج اىل فصاحـة وطريقة خاصـة يف التعامـل بمثل 
هـذه املواقـف وخصوصـا مـع انـاس كهـؤالء، فاملـدة التي عاشـها قمر العشـرة مع 
ابيـه واخوتـه مـن ابنـاء عـي وفاطمـة قـد زادتـه خـرة يف ادارة امـور اجليـش، فمنـذ 

نشـأته وهـو يتهيـأ ملثـل هـذه املواقف.

وكان اإلمام احلسـن يصحبه يف اجللسـات الاصة، ففي رواية أنه )عليه السـالم( 
قـال لعمـر بـن سـعد )لعنـه اهلل(: »أن أريـد أن أكلمـك فالقنـي الليلـة بن عسـكري 
وعسـكرك«، فخـرج إليـه ابـن سـعد يف عرشيـن وخـرج إليـه احلسـن يف مثـل ذلك، 
فلـا التقيـا أمـر احلسـن )عليـه السـالم( أصحابـه فتنحـوا عنـه، وبقـي معـه أخـوه 
العبـاس، وابنـه عـي األكـر، وأمر عمر بن سـعد وأصحابـه فتنحوا عنـه، وبقي معه 

ابنـه حفـص وغالم لـه())).

وكان )عليـه السـالم( املتحـدث عـن لسـان أخيـه ومـا ذلـك إال لبيـان خصوصيـة 
العبـاس بـن عـي عند أخيه احلسـن واعتاده عليه يف املشـورة يف أمـور احلرب، ففي 
روايـة: قـال أبـو الفضـل العبـاس )عليه السـالم(: )»يا عمر بن سـعد، هذا احلسـن 
بـن بنـت رسـول اهلل )صـى اهلل عليـه وآلـه( يقـول: إنكـم قتلتـم أصحابـه وأخوتـه 
وبنـي عمـي، وبقـي فريـدًا مـع أوالده وعيالـه وهـم عطاشـى، قـد أحـرق الظمـأ 
قلوهبـم، فاسـقوهم شبـة من املاء، ألن أطفالـه وعياله وصلـوا إىل اهلالك، وهو مع 

)1( بحار األنوار، ج44، ص388.
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ذلـك يقـول: دعـوين اىل طـرف الروم واهلند وأخـي لكم احلجاز والعـراق، وأشط 
لكـم أن غـدًا يف القيامـة ال أخاصمكـم عنـد اهلل، حتـى يفعـل اهلل بكـم مـا يريد«. 

فلـا أوصـل العبـاس إليهـم الـكالم عن أخيـه، فمنهم من سـكت ومل يـرد جوابا، 
ومنهـم مـن جلـس يبكـي، فخرج الشـمر )لعنه اهلل( وشـبث بـن ربعي، فجـاءا نحو 
العبـاس وقـاال: يابـن أيب تـراب قـل ألخيـك لـو كان كل وجـه األرض مـاء وهـو 
حتـت أيدينـا مـا أسـقيناكم منـه قطـرة، إال أن تدخلـوا يف بيعـة يزيـد، فتبسـم العباس 

ومـض إىل أخيـه احلسـن )عليه السـالم(()1(.

امللفـت هبـذا املوقـف تبسـم العبـاس، فالعبـاس بـن عـي )عليـه السـالم( يتبسـم 
ملثـل هـذا العرض، فقمر العشـرة يعلم جيدًا أن مثل احلسـن ال يرضخ وال يسـاوم 
عـى حسـاب الديـن وال يرتـيض أن يكـون يزيـد شـارب المـر هو مـن يتـوىل قيادة 
األمـة، فمثـل هـذا العـرض يتبسـم لـه قمـر العشـرة، ولعـل هـذه االبتسـامة جلهـل 

هـؤالء الفسـقة وعـدم معرفتهـم بقـوة احلسـن وارادتـه وصالبته.   

كذلـك توضـح هـذه االبتسـامة اطمئنـان العبـاس، فهـذه هـي صفات اوليـاء اهلل، 
فعميـد جيـش اإلمـام كان مـن املطمئنـن، لـذا كان اإلمـام احلسـن يعتمـد عليه.

وكان اإلمـام السـجاد )عليـه السـالم( أول مـن يسـأل عليـه مـن الرجـال قمـر 
العشـرة كونـه عميـد اجليـش، ففـي رواية )مّلـا ضاق األمر باحلسـن )عليه السـالم( 
وقـد بقـي وحيـدًا فريـدًا، التفـت إىل خيم بنـي أبيه فرآهـا خالية منهم، ثـّم التفت إىل 
خيـم بنـي عقيـل فوجدهـا خاليـة منهـم، ثـّم التفـت إىل خيـم أصحابـه فلم يـر منهم 

َة إاِلّ بِـاهللِ الَعـِيّ الَعظيِم . أحـدًا، فجعـل يكثـر مـن قـول: ال َحـْوَل َوال ُقـوَّ

)1( املنتخب، الطرحيي، ج2، ص288.
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ثـّم ذهـب إىل خيـم النسـاء، فجـاء إىل خيمـة ولـده زيـن العابديـن )عليـه السـالم( 
فـرآه ملقـى عـى نطـع مـن األديـم، فدخـل عليـه وعنـده زينـب متّرضه، فلـّا نظـر إليه 
عـّي بـن احلسـن )عليها السـالم( أراد النهـوض فلم يتمّكن من شـّدة املـرض، فقال 
لعّمتـه: »أسـنديني إل صـدرك فهـذا ابـن رسـول اهلل )صـى اهلل عليـه وآله( قـد أقبل«، 
فجلسـت زينـب خلفـه وأسـندته إىل صدرهـا، فجعـل احلسـن )عليه السـالم( يسـأل 
ولـده عـن مرضـه، وهـو حيمـد اهلل تعـاىل، ثـّم قـال: »يـا أبتـاه ! مـا صنعـت اليـوم مـع 
هـؤالء النافقـن؟« فقـال له احلسـن )عليه السـالم(: »يـا َوَلدي! َقـِد اْسـَتْحَوَذ َعَلْيِهُم 
ـْرُب َبْينَنـا َوَبْينَُهـْم َلَعنَُهـُم اهللُ َحّتى فاَضِت  ـْيطاُن َفَأْنسـاُهْم ِذْكـَر اهللِ، َوَقـْد َشـبَّ اْلَ الشَّ

ِم ِمنّـا َوِمنُْهـْم« . األْْرُض بِالـدَّ

فقـال عـّي )عليـه السـالم(: »يـا أبتـاه! أيـن عّمـي العّبـاس؟ فلـّا سـأل عـن عّمـه 
اختنقـت زينـب بعرهتـا، وجعلـت تنظر إىل أخيها كيـف جييبه، ألّنه مل خيره بشـهادة 

عّمـه العّبـاس، خوفـًا مـن أن يشـتّد مرضه.

ـَك َقـْد ُقتِـَل، َقَطُعـوا َيَدْيـِه َعـى شـاطِِئ  ! إِنَّ َعمَّ فقـال )عليـه السـالم(: »يـا ُبنَـيَّ
اْلُفـراِت!« فبكى عّي بن احلسـن )عليه السـالم( بكاء شـديدًا حّتى غـي عليه()1(.

فوجـود  املخيـم،  قـرب  تواجـده  وأمهيـة  العبـاس  مكانـة  تعـرف  فاحلجـج 
العبـاس يعنـي وجود سـد كبر وحاجـز عظيم يمنع هؤالء الكفـرة من التقرب 

اىل حـرم احلسـن.

)1( معايل السبطن، الفصل العاش، املجلس السادس، ص440.
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املقصد الثامن: )لقب املستجار( .

كانت  اهلام  القائد  فهذا  )املستجار(  لقب  السالم(  )عليه  األخرى  ألقابه  ومن 
النساء واالطفال تستجر به، وليست النساء واالطفال من يستجر بالعباس فقط، 
بل كان اإلمام احلسن )عليه السالم( يستجر به، كا استجار النبي )صى اهلل عليه 

وآله( بأمر املؤمنن )عليه السالم( يوم أحد.

فعن عكرمة قال: )سمعت عليا عليه السالم يقول: »لا انزم الناس يوم أحد عن 
نفس، وكنت  أملك  ل  ما  عليه  الزع  وآله( لقني من  عليه  اهلل  اهلل )صى  رسول 
أمامه أضب بسيفي بن يديه، فرجعت أطلبه فلم أره، فقلت: ما كان رسول اهلل 
سيفي،  جفن  فكست  السمء،  إل  بيننا  من  رفع  وأظنه  القتى،  ف  رأيته  وما  ليفر، 
وقلت ف نفس ألقاتلن به عنه حتى أقتل، ومحلت عى القوم فأفرجوا فإذا أنا برسول 
اهلل )صى اهلل عليه وآله( قد وقع عى األرض مغشيا عليه، فقمت عى رأسه، فنظر 
إيل وقال: ما صنع الناس يا عيل؟ فقلت: كفروا -يا رسول اهلل- وولوا الدبر )من 
العدو( وأسلموك، فنظر النبي )صى اهلل عليه وآله( إل كتيبة قد أقبلت إليه، فقال 
يل: رد عني يا عيل هذه الكتيبة، فحملت عليها بسيفي أضبا يمينا وشمال حتى 
ولوا االدبار، فقال يل النبي )صى اهلل عليه وآله(: أما تسمع يا عيل مديك ف السمء، 
فبكيت  فتى إال عيل.  الفقار وال  ينادي، ال سيف إال ذو  له رضوان  يقال  إن ملكا 

سورا، ومحدت اهلل سبحانه عى نعمته«())).

وقد استجار احلسن بقمر العشرة يف طف كربالء، قال الشاعر حممد رضا االزري:

   يوم أبو الفضل استجار به اهلدى               والشمس من كدر العجاج لثامها)2(.

)1( االرشاد، الشيخ املفيد، ج1، ص87.
)2(  شهداء أهل البيت ) ع ( قمر بني هاشم، احلاج حسن الشاكري، ص41.
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بعض  من  )سمعت  قال:  التريزي،  عي  مال  احلاج  اجلليل  الشيخ  حدث  وقد 
اهلدى(،  به  استجار  الفضل  أبو  )يوم  قال:  ملا  األزري  أن  العرب  علاء  أفاضل 
ومعناه ان يوم استجار احلسن )عليه السالم( بأخيه العباس توقف يف ذلك وتيل 
أن هذا املراع من البيت لعله غر مقبول عند احلسن )عليه السالم( ولذا توقف 
يف مراعه اآلخر وما اتم البيت فنام ورأى احلسن )عليه السالم( يف منامه وقال 
استجرت  لقد  نعم  وأجدت،  أحسنت  ولقد  قلت  ما  ولنعم  له:  السالم(  )عليه 
لثاما( يعني  العجاج  بالعباس يوم عاشوراء ومتمه وقل بعده )والشمس من كدر 
استجرت به حن أغرت الساء واألرض واغرت من كثرة العجاج والغبار حتى 

كأن الشمس تلثمت وتنقبت بالعجاج()1(.  
فهذا هو غرة اهلل يف أرضه، خلق ليكون ناصًا ومعينا وبطاًل يستجر به احلسن 
ملا له من وفاء وحمبة ألصحاب الكساء، فهو من احلسن كعي من حممد )صى اهلل 

عليه وآله وسلم(. 

املقصد التاسع: )لقب حامي الظعينة( .     

الظعينة(  الفضل )عليه السالم( لقب )حامي  الشهرة للموىل أيب  من األلقاب 
فقد تكفل قمر العشرة بحاية الظعينة ومحاية السيدة زينب، فوجود العباس يعني 
وجود الطمأنينة والسكينة يف قلوب النساء واألطفال، ملا له من هيبة عجيبة تسكن 

هلا قلوب األطفال والنساء، وتضطرب هلا قلوب األعداء.

السالم بعد شهادة  الشهداء عليه  الدربندي: )الحظت قول سيد  الفاضل  قال 
يا أخي(، وهكذا  بعدك  وا ضيعتاه  انكر ظهري وقلت حيلتي،  )اآلن  العباس: 
اىل  اهتديت  أخي(،  يا  بعدك  )واضيعتاه  الطاهرة:  زينب  الصغرى  الصديقة  قول 

أصول ملكوتية وأرسار الهوتية. 

)1( معايل السبطن، ص400، الفصل التاسع املجلس العاش، نقال عن كتاب املنتخب، ص307.
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فمنها: أن حلياة العباس كانت عند حرم رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( والنساء 
الشهداء من األصحاب والعرتة  الطاهرات والبنات اهلاشميات بمنزلة حياة مجيع 
النبوية اهلاشمية، أي من اجلهة الراجعة اىل سكون واطمئنان قلوب احلرم والنساء 
الطاهرات وقوة افئدهتن وزوال الوف والدهشة واالضطراب عنهن، بل ان فائدة 
حياته عندهن كانت أزيد من حياة كل املستشهدين بن يدي اإلمام )عليه السالم()1(.

ويروي البعض )انه يف ليلة عاشوراء، وحيث أوكل اإلمام احلسن مهمة املحافظة 
عى املخيم إىل أخيه البطل العباس )عليها السالم( وقد كان العباس يراقب الوضع 

بكل حذر، فإذا به يرى سوادا بن اليم فنادى من أنت؟ فإذا به أخته زينب.

قـال العبـاس: »مـا أخرجـك ف سـواد هـذا الليـل يـا أختـاه؟«، قالت: جئـت لكي 
أحدثـك بحديـث ..، قـال: »اآلن حـى وقـت الديث«.

ثـم قصـت زينـب للعبـاس كيف ان أباهـا بعد وفاة أمهـا الصديقة سـالم اهلل عليها 
سـأل أخـاه عقيـال بـأن يدلـه عـى بنـت ولدهتـا الفحولـة مـن العـرب، فلـا سـأله مـا 
تصنـع هبـا، قـال لتلـد يل شـبال ينـر ابنـي احلسـن، ثـم أضافـت زينـب قائلـة: يـا 
أخـي احلـرم حرمـك، وهنالـك انتفـض العـرق اهلاشـمي بن عينـي العبـاس وقال: 

»أو تشـجعيني يـا أختـاه، ألنعمـن لـك عينـا«())).

فالسـيدة زينـب أرادت أن تقـول للعبـاس ان هـذا اليـوم هـو اليوم الـذي ادخرك 
ابـوك ألجلـه فـال تقـر، فالعباس ومـا يمتلك مـن بصرة عـرف غاية السـيدة، لذا 

مل تنـم للعبـاس عـن ومل يقـر قمـر العشـرة حتى قتـل ظامئا جنـب املاء. 

)1( ارسار الشهادة، ج2، ص545.
)2( الصديقة زينب )عليها السالم(، شقيقة احلسن، السيد حممد تقي املدريس، ص55.
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 قال الشـيخ املظفر )وكأهنم َخّصوه هبذا اللقب للفرق بينه وبن أخيه سـيد الشـهداء
اإلمـام احلسـن بـن عـي )عليـه السـالم( امللقـب بحامـي اإلسـالم وحامـي الـرشع 
املقـدس، ورتبـة العبـاس دون رتبـة احلسـن )عليـه السـالم( ومحايـة الظعينـة ادنى من 
محايـة الرشيعـة الغـراء رتبـة بـكل معنـى، ومـن جهـة ثانيـة إن اإلمـام احلسـن )عليـه 
السـالم( هـو االمـر والسـيد والقائـد وال يباش كل املهات بنفسـه وأنـه ال بد للرئيس 
مـن معتمـد يقـوم مقامـه وينـوب عنـه يف املهـات وكان مـن أهـل الكفـاءة لـه واألمهية 
يف القيـام بواجبـه ليحصـل االعتـاد عليـه يف مـا رشـح لـه وحيـث مل يكـن لسـبط النبي 
)صـى اهلل عليـه وآلـه( أهم من القيـام بحياطة العائلة املخدرة ومحايتهـا يف تلك الفيايف 
املوحشـة واملفـاوز املقرفـة وكان أوثـق القادمـن معـه يف نفسـه اخـوه العبـاس األكـر 
وابنـه عـي االكـر ملا فيهـا من الكفاءة لـكل مهم يناط هبـا فوظفها هلـذه املهمة، فكانا 
يقومـان برتحيـل العائلـة وإنزاهلـا ويتوليـان حراسـتها مـع فتيـان العلويـن، وأكثرمهـا 

قيامـًا هبـذا الواجـب وأشـدمها مبـاشة هلـذه الوظيفـة أبـو الفضل العبـاس()1(.

فـكان قمـر العشـرة اقـرب اهـل بيت احلسـن مـن تلك اليـام هو وعـي األكر، 
ففـي روايـة ملـا سـمع احلسـن اصـوات النسـاء من بـكاء وعويل أرسـل إليهـن أخاه 

العبـاس وعليـا ابنـه وقال هلا سـكتاهن فلعمـري ليكثـر بكاؤهن)2(.

فاإلمـام حينـا يرسـل قمـر العشـرة وعليـًا االكـر اىل النسـاء مـن املؤكـد أنـه عامل 
أن مثـل العبـاس وولـده عـي االكـر يزيـالن اهلمـوم ويطمئنـان النفوس ويكشـفان 

كـرب كل مكـروب.

)1( بطل العلقمي، الشيخ املظفر، ج2،  ص56.
)2( ينظر، لواعج األشجان، السيد حمسن األمن، ص113.
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وهذا اللقب قد اكتسبه قمر العشرة من ابيه، فعي بن أيب طالب  )عليه السالم( 
الطويس  الشيخ  روى  فقد  وآله(،  عليه  اهلل  )صى  حممد  النبي  ظعائن  حامي  كان 
السالم(  )عليه  طالب  أيب  بن  عي  إىل  وآله(  عليه  اهلل  )صى  اهلل  رسول  )كتب  أنه 
كتابا يأمره فيه باملسر إليه وقلة التلوم، وكان الرسول إليه أبا واقد الليثي، فلا أتاه 
كتاب رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( هتيأ للخروج واهلجرة، فآذن من كان معه 
من ضعفاء املؤمنن، فأمرهم أن يتسللوا ويتخففوا إذا مأل الليل بطن كل واد إىل 
ذي طوى، وخرج عي )عليه السالم( بفاطمة بنت رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( 
قيل  املطلب -وقد  بن عبد  الزبر  بنت  بنت أسد بن هاشم، وفاطمة  فاطمة  وأمه 
هي ضباعة- وتبعهم أيمن بن أم أيمن موىل رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( وأبو 
واقد رسول رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله(، فجعل يسوق بالرواحل فأعنف هبم، 
فقال عي )صلوات اهلل عليه(: ارفق بالنسوة يا أبا واقد، إهنن من الضعائف، قال: 
إين أخاف أن يدركنا الطالب -أو قال: الطلب- فقال عي )عليه السالم(: »أربع 
عليك، فإن رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( قال يل: يا عي، إهنم لن يصلوا من اآلن 
إليك با تكرهه«؛ ثم جعل -يعني عليا )عليه السالم(- يرق هبن رسقا رفيقا وهو 

يرجتز ويقول :

    لــيـــــــــس إال اهلل فـــارفع ظنــكا                      يكفيك رب الناس ما أمهكا 

قريش  من  فوارس  سبعة  وعددهم  الطلب،  أدركه  ضجنان  شارف  فلا  وسار 
مستلئمن، وثامنهم موىل حلرب بن أمية يدعى جناحا، فأقبل عي )عليه السالم( 
عى أيمن وأيب واقد، وقد تراءى القوم، فقال هلا: أنيخا اإلبل واعقالها، وتقدم 
حتى أنزل النسوة، ودنا القوم فاستقبلهم )عليه السالم( منتضيا سيفه، فاقبلوا عليه 
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فقالوا: أظننت أنك يا غدر ناج بالنسوة ؟ ! ارجع ال أبا لك، قال: فإن مل أفعل ؟ قالوا: 
لرتجعن راغا، أو لنرجعن بأكثرك شعرا وأهون بك من هالك، ودنا الفوارس من 
النسوة واملطايا ليثوروها، فحال عي )عليه السالم( بينهم وبينها، فأهوى له جناح 
بسيفه، فراغ عي )عليه السالم( عن رضبته وتتله عي )عليه السالم( فرضبه عى 
عاتقه، فأرسع السيف مضيا فيه حتى مس كاثبة فرسه، فكان )عليه السالم( يشد 

عى قدمه شد الفرس، أو الفارس عى فرسه، فشد عليهم بسيفه وهو يقول: 

      خـــلوا سبــيــل اجلــاهـــد اجملـاهد                      آلــيــــت ال أعبــد غــري   الواحــــد 

فتصدع عنه القوم وقالوا له: اغن عنا نفسك يا بن أيب طالب، قال: فإين منطلق 
إىل ابن عمي رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( بيثرب، فمن رسه أن أفري حلمه وأريق 

دمه فليتعقبني أو فليدن مني()1(.

فكا حامى أمر املؤمنن )عليه السالم( عن ظعائن النبي فقد حامى قمر العشرة 
العدد فاق احلد  الفضل كانت اصعب كون  عن ظعائن احلسن ولكن ظروف ايب 
املعقول فبنو امية تكالبوا وجتمعوا عى قتل ابن بنت رسول اهلل وسبي عياله واالغارة 
عى اليام وهنب ما فيها، لكن وجود قمر العشرة كان احلاجز أمام هؤالء الكفرة، 
فالعباس بن عي اعطى للقيادة معنى آخر حتى صارت القيادة هي التي تترشف به. 

والعبـاس بـن عـي كان عارفـا أن محاية الظعينـة من أهم األمـور وأوجبها فالذب 
عـن حرم رسـول اهلل من اعظـم اجلهاد.

قال النبي حممد )صى اهلل عليه وآله(: »من مات دون اهله فهو شهيد«. 

)1( األمايل، الشيخ الطويس، ص469- 470.
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فهـذا احلديـث يؤكـد عـى امهية حفـظ العـرض ووجوب الدفـاع عنـه، والعباس 
غـرة اهلل يف أرضـه ال يرتـيض أن حيـدث لبنـات النبـي وبقيـة احلرائر اي مكـروه فقد 

سـعى العبـاس جاهـدًا يف محايـة الظعينـة حتى قتـل دوهنم.

فلحايتـه الظعينـة وذبـه عـن حـرم احلسـن وصـره واحتسـابه وإعانتـه للحسـن 
وعيـال احلسـن نـال العبـاس بـن عـي أفضـل اجلـزاء وأوىف جـزاء املحسـنن.

زينـب ومجيـع  السـيدة  السـالم( شـعرت  بـن عـي )عليـه  العبـاس  مقتـل  فبعـد 
النسـاء واألطفـال بالغربـة، كـا احـس اإلمام احلسـن بذلك االحسـاس فقد اصبح 
احلسـن غريبـًا وحيـدًا بـال نـاص وال معن فـأي ثقل هـذا وأي قائـد ذاك الذي ترك 

هـذا الفـراغ الكبـر الـذي ال يمـأل مكانـه أحـد مـن الناس.
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اخلامتة

احلمـد هلل رب العاملـن والصـالة والسـالم عـى سـيد اللـق أمجعـن وعـى آلـه 
الطاهريـن..  الطيبـن 

 أما بعد..

فقد توصل البحث اىل عدة نتائج أبرزها:

أوالً: إن مـن الـرضوري وجـود القائـد لـذا كان رسـول اهلل )صـى اهلل عليه وآله( 
يصنـع مـن أهـل بيته وأصاحبـه قادة يعتمد عليهـم يف غيابه وكان يأمـر أمر املؤمنن 
)عليـه السـالم( باالقتـداء بـه، فكان ثمـرة ذلك االقتـداء هذه الثلة الطيبـة ومن أبرز 

هـؤالء القـادة بعد احلجج قمر العشـرة.

 ثانيًا: اهتام اإلمام )عليه السـالم( باجلانب الوراثي واالكتسـايب يؤكد أمهية هذين
 اجلانبـن ورضورهتـا يف صناعـة القائـد، فالوراثـة قانـون سـاوي لـذا جيـب األخـذ 
والعمـل بـه حـن الـرشوع بالـزواج كـي يصنـع مـن االبنـاء مـا حيـب، كذلـك العامـل 

االكتسـايب لـه الصوصيـة نفسـها.  

السـالم( يف  )عليـه  املؤمنـن  أمـر  قبـل  مـن  السـاوية  القوانـن  اتبـاع  إن  ثالثـًا: 
تنشـئة القائـد وصناعتـه، هـي مـن أوصلـت قمر العشـرة هلذا املسـتوى العـايل، فلم 
نسـمع ان هنالـك بطـال فـاق العبـاس قوة وشـجاعة وصالبة، غر احلجـج األطهار 

فالعبـاس وصـل اىل املسـتوى الـذي يفـوق اليـال.
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رابعًا: تعد االرسة من أهم العوامل التي تسهم يف تنشئة القائد.

خامسـًا: جيـب ان يكـون للقائـد صفـات وميـزات خاصـة تؤهلـه لتـويل القيـادة 
وهـذه الصفـات منهـا صفـات َخلقيـة ومنهـا ُخلقيـة.

سادسًا: جيب تنشئة القائد تنشئة دينية منذ صغره.  

سـابعًا: التنشـئة املبكـرة مـن اهم العوامـل التي تسـهم يف صناعة القائـد، فالطفل 
بفطرتـه يكتسـب مـن آبائـه وأهـل بيتـه املحيطـن بـه، لـذا كان أمـر املؤمنـن )عليـه 
يف  مرتسـخة  املفاهيـم  هـذه  تبقـى  كـي  الصغـر  منـذ  أبنـاءه  ويـريب  يعلـم  السـالم( 

اذهاهنـم حتـى الكـر.

ثامنًا: النظرة اىل املستقبل هي التي صنعت من هؤالء الطيبن قادة ومفكرين.

تاسـعًا: احلـرص عـى الديـن وسـالمة النـاس مـن الضياع هـذا ما جعـل من أمر 
املؤمنـن ) عليـه السـالم( ينشـأ مثل هـؤالء الفتيـة الكرام.

عـارشًا: إن اختيـار القائـد ال يكون اال مـن ذوي الرات والقـادة الكبار والذين 
هلـم حرفة يف هـذا املجال.

الـادي عـرش: الشـعور باملسـؤولية منـذ الصغـر مـا جعـل مـن قمـر العشـرة ان 
يكـون هبـذا املسـتوى العـايل.

الثان عرش: جيب تنشئة القائد جسديا ونفسيا.
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الثالـث عـرش: ان الـذي جعل مـن العباس خمتلفا عن غره هـو ايانه وبصرته وما 
حـوت نفسـه الطاهـرة من كاالت اخـرى منذ الصغـر، فالعباس مـن األولياء الذين 
أكرمهـم اهلل وتلطـف عليهـم منـذ النشـأة األوىل اىل أن وضعـه سـبحانه يف حجر عي 

بـن أيب طالـب  )عليـه السـالم( وكل هذا باسـتحقاق فهو يسـتحق ذلك اللطف.

هلل  طاعته  مدى  عن  كاشف  احلجج  اىل  وانقياده  العباس  اتباع  ان  عرش:  الرابع 
لنا  يتبن  يشء  بكل  هلم  والتسليم  احلجج  طاعة  خالل  فمن  سبحانه،  له  وانقياده 

مدى طاعته لالقه.

اخلامس عرش: إن الصفات وااللقاب التي ورثها واكتسبها قمر العشرة كانت 
هذه  عى  جمبولة  الذات  هذه  أن  فلوال  وبدنه  وروحه  العباس  نفس  مع  منسجمة 

الصفات والكاالت ملا تقبلتها.
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املصادر واملراجع

حممـد  الشـيخ  السـالم(:  )عليـه  احلسـن  أنصـار  يف  العـن  أبصـار   *
السـاوي، الوفـاة: 1370، حتقيـق: الشـيخ حممـد جعفر الطبـيس، الطبعة: 
األوىل، سـنة الطبـع: رمضان املبـارك 1419-1377 ش، املطبعة: مطبعة 
حـرس الثـورة اإلسـالمية، النـاش: مركـز الدراسـات اإلسـالمية ملمثليـة 

الـويل الفقيـه يف حـرس الثـورة اإلسـالمية.

 ،1960 الطبـع:  سـنة   ،538 الزخمرشي،الوفـاة:  البالغـة:  أسـاس   *
القاهـرة.  - الشـعب  ومطابـع  دار  النـاش: 

* أرسار القيـادة عنـد اإلمـام عـي )عليـه السـالم( مجيـل كامـل، الطبعـة 
األوىل 1437- 2016، دار العلـوم. 

* أعيـان الشـيعة، السـيد حمسـن األمن، الوفـاة: 1371، حتقيـق وتريج: 
حسـن األمن، الطبعة: الناش: دار التعـارف للمطبوعات -بروت- لبنان.

* إكسـر العبادات يف أرسار الشـهادات، للموىل العالمة الفقيه الشـيخ 
آغـا بـن عابـد الشـرَواين احلَاِئـري املعـرُوف بالفاضـل الدربنـدي أعى اهلل 
مقامـه، املتـوىف عـام 1285ه، حتقيـق الشـيخ حممـد مجعـة بـادي واالسـتاذ 

ملـة عطيـة اجلمـري، الطبعـة األوىل، 1415هــ - 1994م. 
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أكـر  عـي  حتقيـق:   ،413 الوفـاة:  املفيـد،  الشـيخ  االختصـاص،   *
الغفـاري، السـيد حممـود الزرنـدي، الطبعة: الثانية، سـنة الطبـع: 1414 - 
1993 م، النـاش: دار املفيـد للطباعة والنـرش والتوزيع - بروت - لبنان.

* اإلرشـاد، الشـيخ املفيـد، الوفـاة: 413، حتقيـق: مؤسسـة آل البيـت 
)عليهـم السـالم( لتحقيـق الرتاث، الطبعـة: الثانية، سـنة الطبع : 1414 - 
1993 م، النـاش: دار املفيـد للطباعة والنـرش والتوزيع - بروت - لبنان.

حممـد  عـي   : حتقيـق   ،463  : الوفـاة  الـر،  عبـد  ابـن  االسـتيعاب:   *
البجـاوي، الطبعـة: األوىل، سـنة الطبـع : 1412 - 1992 م، الناش: دار 

اجليـل - بـروت - لبنـان.

* اإلعجـاز العلمـي عنـد اإلمـام عـي )عليـه السـالم(، الدكتـور لبيـب 
بيضـون، مؤسسـة األعلمـي، بـروت لبنـان، الطبعـة االوىل: 1425هــ - 

.2005

* األمـايل، الشـيخ الصـدوق، الوفـاة: 381، حتقيـق : قسـم الدراسـات 
اإلسـالمية - مؤسسـة البعثـة - قـم، الطبعـة: األوىل، سـنة الطبـع: 1417 

النـاش: مركـز الطباعـة والنـرش يف مؤسسـة البعثة .

 * اإلمام احلسـن يف أحاديث الفريقن: السـيد عـي األبطحي، الطبعة: 
األوىل، سـنة الطبـع: مجـادي األوىل 1418، املطبعة: امر - قم.
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* التبيـان يف تفسـر القـرآن، املؤلـف: الشـيخ الطـويس، الوفـاة: 460، 
حتقيق وتصحيح: أمحد حبيب قصر العامي، الطبعة: األوىل، سـنة الطبع: 

رمضـان املبـارك 1409، املطبعـة: مطبعة مكتب اإلعالم اإلسـالمي.

* الرتغيـب والرتهيـب  مـن احلديـث الرشيـف، عبـد العظيـم املنذري، 
الوفاة: 656، سنة الطبع: 1408 - 1988 م، الناش: دار الفكر للطباعة 

والنـرش والتوزيع - بـروت - لبنان.

* التفسـر األصفـي، الفيـض الكاشـاين، الوفـاة: 1091، حتقيق: مركز 
األبحـاث والدراسـات اإلسـالمية، الطبعـة: األوىل، سـنة الطبـع: 1418 
- 1376 ش، مطبعـة مكتـب اإلعـالم اإلسـالمي، النـاش: مركـز النـرش 

التابـع ملكتـب اإلعالم اإلسـالمي.  

* الثاقـب يف املناقـب، ابـن محـزة الطـويس، الوفـاة : 560 حتقيـق: نبيـل 
رضـا علـوان، الطبعـة: الثانيـة، سـنة الطبـع : 1412، املطبعـة : الصـدر - 

قـم، النـاش: مؤسسـة أنصاريـان للطباعـة والنـرش - قـم املقدسـة.  

* الرائـج واجلرائح، قطب الدين الراونـدي، الوفاة: 573 املجموعة: 
مصـادر احلديـث الشـيعية، القسـم العـام، حتقيـق: مؤسسـة اإلمـام املهدي 
)عليـه السـالم(، بـإشاف السـيد حممـد باقـر املوحـد األبطحـي، الطبعـة: 
األوىل، كاملـة حمققـة، سـنة الطبـع: ذي احلجة 1409، املطبعـة: العلمية - 

قـم، النـاش: مؤسسـة اإلمام املهـدي - قم املقدسـة.  
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* الصـال: الشـيخ الصـدوق، تصحيـح وتعليـق: عـي أكـر الغفاري، 
سنة الطبع: 18 ذي القعدة احلرام 1403 - 1362 ش، املطبعة:  الناش: 

مؤسسـة النرش اإلسـالمي التابعة جلاعة املدرسـن بقـم املرشفة.

* الـدر النظيـم: يوسـف بـن حاتـم الشـامي املشـغري العامـي، الوفـاة: 
664، حتقيـق: الناش: مؤسسـة النرش اإلسـالمي التابعة جلاعة املدرسـن 

بقـم املرشفة.

املـدين  خـان  عـي  السـيد  الشـيعة:  طبقـات  يف  الرفيعـة  الدرجـات   *
الشـرازي، الوفـاة: 1120، حتقيـق: تقديـم: السـيد حممـد صـادق بحـر 
العلـوم، سـنة الطبـع: 1397، النـاش: منشـورات مكتبـة بصـريت - قـم.

* السـرة احللبية، احللبي، الوفاة: 1044، مصادر سـرة النبي واالئمة 
)عليهم السـالم(، سـنة الطبع: 1400، املطبعة: بروت - دار املعرفة.

* الصحيـح مـن سـرة النبـي األعظـم )صـى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(، 
السـيد جعفـر مرتـض العامـي،  الطبعـة: األوىل، سـنة الطبـع: 1426-
1385 ش املطبعـة: داراحلديـث، النـاش: دار احلديـث للطباعـة والنـرش 

- قـم - ايـران.

* الصديقـة زينـب )عليهـا السـالم( شـقيقة احلسـن )عليـه السـالم(: 
السـيد حممـد تقي املدريس،  الطبعة: االوىل، سـنة الطبـع: 1416، الناش: 

البقيع. منشـورات 
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* العصمـة الكـرى لـويّل اهلل العبـاس بـن أمـر املؤمنـن )عليـه السـالم( 
ـة املحقـق الشـيخ حممـد مجيـل مّحـود  آيـة اهلل احلجَّ سـاحة املرجـع الدينـي 
الطاهـرة  العـرتة  مركـز  م،   3144  - هــ   4141 األوىل،  الطبعـة  العامـي، 
للدراسات والبحوث. مؤسسة قمر بني هاشم )عليه السالم( للتسجيالت 

اإلسـالمية والطباعـة والنـرش ماليزيـا - كواالملبـور لبنـان - بـروت.

* العصمـة: السـيد كـال احليدري، بقلـم حممد القـايض، الطبعة األوىل 
.1997 -1417

* العقيلة والفواطم،  احلاج حسن الشاكري.

* الفتـوح: أمحـد بـن أعثم الكويف، الوفـاة: 314هـ، حتقيق: عي شـري 
)ماجسـتر يف التاريـخ اإلسـالمي(، الطبعـة: األوىل، سـنة الطبع: 1411، 

املطبعـة: دار األضـواء، النـاش: دار األضـواء للطباعة والنـرش والتوزيع.

الصاحلـي  حممـد  السـالم(:  )عليهـم  البيـت  أهـل  وفضائـل  القـرآن   *
األنديمشـكي، الطبعـة: األوىل، سـنة الطبـع: ذي القعـدة- 1425، املطبعـة: 

القربـى.  ذوي  النـاش:  افـق، 

* الـكايف: الشـيخ الكلينـي، الوفـاة: 329، تصحيح وتعليـق: عي أكر 
الغفـاري، الطبعـة : الامسـة  سـنة الطبـع: 1363 ش املطبعـة: حيـدري 

النـاش: دار الكتـب اإلسـالمية - طهـران.      
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* الكريت األمحر يف شائط املنر، الشـيخ حممد باقر تاقائني البرجندي، 
حتقيق: حممد شـعاع فاخر.

* اللهـوف يف قتـى الطفـوف: السـيد ابن طـاووس، الوفاة: 664، سـنة 
الطبـع: 1417، النـاش : أنـوار اهلدى - قـم - ايران.

* املجالـس العاشـورية يف املآتـم احلسـينية: الشـيخ عبـد اهلل ابـن احلـاج 
حسـن آل درويش، الطبعة : األوىل، سـنة الطبع: 1428، املطبعة : سـتاره 

- قـم/ النـاش: انتشـارات أهـل الذكـر - قـم - ايران.

* املجالـس الفاخـرة يف مصائـب العـرتة الطاهـرة،  السـيد شف الديـن، 
الوفـاة: 1377، حتقيـق: مراجعة وحتقيق: حممود بدري، الطبعة: األوىل، سـنة 
الطبـع: 1421، املطبعـة: عـرتت، الناش: مؤسسـة املعارف اإلسـالمية - قم.

* املحاسـن: أمحـد بـن حممد بـن خالد الرقـي، الوفـاة : 274، تصحيح 
وتعليق: السـيد جالل الدين احلسـيني )املحدث(، سـنة الطبع: 1370 - 

1330ش النـاش: دار الكتب اإلسـالمية - طهران.

* املسرتشـد: حممـد بـن جريـر الطـري )الشـيعي(، الوفـاة: ق 4، حتقيـق: 
الشيخ أمحد املحمودي، الطبعة: األوىل املحققة، سنة الطبع: 1415، املطبعة: 

سـلان الفـاريس - قـم/ الناش: مؤسسـة الثقافة اإلسـالمية لكوشـانبور.

* املعـارف: ابـن قتيبـة الدينـوري، الوفـاة: 276، حتقيـق: دكتـور 
ثروت عكاشـة،  الطبعة: الثانية، سـنة الطبع: 1969، املطبعة: مطابع 
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دار املعـارف بمـر.

دكتـور  الوفـاة: 276، حتقيـق:  الدينـوري،  قتيبـة  ابـن  املعـارف،   *
ثروت عكاشـة، الطبعة: الثانية، سـنة الطبع : 1969، املطبعة : مطابع 

دار املعـارف بمـر. 

* املعجم الكبر: الطراين، الوفاة: 360، حتقيق وتريج: محدي عبد املجيد 
السلفي، الطبعة: الثانية، مزيدة ومنقحة، الناش: دار إحياء الرتاث العريب.

 ،42 الوفـاة:  األصفهـاين،  الراغـب  القـرآن،  غريـب  يف  املفـردات   *
 .1404 الطبـع:  سـنة  الثانيـة،  الطبعـة: 

* املقنعـة، الشـيخ املفيـد، الوفـاة: 413، الطبعـة: الثانيـة، سـنة الطبـع: 
جلاعـة  التابعـة  اإلسـالمي  النـرش  مؤسسـة  النـاش:  املطبعـة:   1410

املرشفـة. بقـم  املدرسـن 

* املنتخـب: الشـيخ  فخـر الديـن الطرحيـي النجفـي، الوفـاة : 1085،  
مؤسسـة التاريـخ العـريب، بـروت - لبنـان.

* املنمـق: حممـد بـن حبيـب البغـدادي، الوفـاة: 245، صححـه وعلـق 
عليـه خورشـيد أمحـد فـاروق، نسـخة خمطوطة. 

* الوايف، الفيض الكاشاين،الوفاة: 1091، عني بالتحقيق والتصحيح والتعليق 
الطبعة:  األصفهاين  »العالمة«  احلسيني  الدين  ضياء  األصل  مع  واملقابلة  عليه 
األوىل، الناش: مكتبة االمام أمر املؤمنن عي )عليه السالم( العامة - أصفهان.  
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الزهـراء  الشـيخ عبـد  املجلـيس، حتقيـق:  العالمـة  األنـوار،  بحـار   *
العلـوي،  سـنة الطبـع: 1403 - 1983 املطبعـة: النـاش: دار الرضا - 

بـروت - لبنـان. 

* بدايـة املعرفة: الشـيخ حسـن مكـي العامي، الطبعـة األوىل، 1433- 
2012، مكتـب الكلمـة الطيبة، بغـداد - العراق.

* بصائـر الدرجـات، حممـد بـن احلسـن بـن فـروخ )الصفـار(، الوفـاة: 
290، تصحيـح وتعليـق وتقديـم: احلـاج مـرزا حسـن كوچه باغي، سـنة 
الطبـع: 1404-1362ش، املطبعـة: مطبعـة األمحدي-طهـران، النـاش: 

منشـورات األعلمـي - طهـران.

* تـاج العـروس،  الزبيـدي، الوفـاة: 1205، حتقيق: عي شـري، سـنة 
النـاش: دار  الفكـر - بـروت  املطبعـة: دار  الطبـع: 1414 - 1994م، 

الفكـر للطباعـة والنـرش والتوزيـع - بـروت.    

* تاريـخ الطـري، حممـد بـن جريـر الطـري، الوفـاة: 310، مراجعـة 
وتصحيـح وضبـط: نخبـة مـن العلـاء األجـالء، الطبعـة: الرابعـة، سـنة 
الطبـع: 1403 - 1983 م/ النـاش: مؤسسـة األعلمـي للمطبوعـات - 

بـروت - لبنـان. 

* تاريـخ اليعقـويب: اليعقـويب، الوفـاة: 284، النـاش: دار صـادر - 
بـروت  -  لبنـان.
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الطبـع:  الوفـاة: 571،  سـنة  ابـن عسـاكر،  تاريـخ مدينـة  دمشـق:   *
1415،  املطبعـة: دار الفكـر للطباعـة والنرش والتوزيع - بروت - لبنان.

* حتـف العقـول عـن آل الرسـول )صـى اهلل عليـه وآله(: ابن شـعبة احلراين: 
الوفـاة: ق 4، تصحيـح وتعليـق: عـي أكـر الغفـاري، الطبعـة: الثانيـة، سـنة 
الطبع: 1404 - 1363 ش، الناش: مؤسسـة النرش اإلسـالمي التابعة جلاعة 

املدرسـن بقـم املرشفة.

الوفـاة: 571،  ابـن عسـاكر،  السـالم(:  )عليـه  اإلمـام احلسـن  ترمجـة   *
حتقيق: الشـيخ حممد باقر املحمودي، الطبعة: األوىل، سـنة الطبع: 1400 - 
1980 م، النـاش: مؤسسـة املحمـودي للطباعـة والنرش - بـروت - لبنان.

* تفسـر العيـايش، املؤلـف: حممـد بن مسـعود العيايش، الوفـاة: 320، 
حتقيـق: احلـاج السـيد هاشـم الرسـويل املحـاليت، الطبعـة:  النـاش: املكتبة 

العلميـة اإلسـالمية - طهران.

* تفسـر القمـي،  عـي بن إبراهيم القمي، الوفـاة: نحو 329، تصحيح 
وتعليـق وتقديـم: السـيد طيب املوسـوي اجلزائـري، الطبعة: الثالثة، سـنة 
الطبـع: صفـر 1404، املطبعـة:  النـاش: مؤسسـة دار الكتـاب للطباعـة 

والنـرش - قـم - ايران.

* تفسـر جممـع البيـان،  الشـيخ الطـريس، الوفـاة: 548، حتقيـق وتعليق: 
جلنـة من العلاء واملحققن األخصائين، الطبعة: األوىل سـنة الطبع: 1415 

- 1995 م، النـاش: مؤسسـة األعلمـي للمطبوعـات - بروت - لبنان. 
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الثالثـة،  الطبعـة:  نيشـابوري،  احلسـن  عبـد  الشـيعة:  تقويـم   *
1432هــ. طهـران، 

* توضيـح هنـج البالغـة، حممـد احلسـيني الشـرازي، الوفـاة: 1422، 
النـاش: دار تـراث الشـيعة - طهـران - ايـران.

* تيسـر الكريم الرمحن يف كالم املنان: عبد الرمحن بن ناص السـعدي، 
الوفـاة : 1376، حتقيـق : ابـن عثيمـن، سـنة الطبـع : 1421 - 2000م، 

املطبعة : بروت - مؤسسـة الرسـالة، الناش : مؤسسـة الرسـالة.

* مجهـرة خطـب العرب يف عصور العربية الزاهرة، أمحد زكي صفوت،  
الطبعـة : الثانيـة، سـنة الطبـع: 1381 - 1962، املطبعـة: شكـة ومطبعـة 

مصطفى البـايب احللبي وأوالده.

* خامتـة املسـتدرك: مـرزا حسـن النـوري الطـريس، الوفـاة: 1320،  
الطبعـة: األوىل، سـنة الطبع: رجـب 1415 املطبعة : سـتارة - قم الناش: 

مؤسسـة آل البيـت )عليهـم السـالم( إلحيـاء الـرتاث - قـم - ايران.

* ربيـع األبـرار ونصـوص األخبار: الزخمرشي، الوفـاة : 538، حتقيق: 
م،   1992  -  1412 الطبـع:  سـنة  األوىل،  الطبعـة:  مهنـا،  األمـر  عبـد 

النـاش: مؤسسـة األعلمـي للمطبوعـات - بـروت.
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* روضـة املتقـن يف شح مـن ال حيـرضه الفقيـه، حممـد تقـي املجلـيس 
)األول(، نمقـه وعّلـق عليـه وأشف عـى طبعه »السـيد حسـن املوسـوي 

الكرمـاين والشـيخ عـي پنـاه اإلشـتهاردي«.  

* روضـة الواعظـن، الفتـال النيسـابوري، حتقيـق: تقديـم: السـيد 
حممـد مهـدي السـيد حسـن الرسـان،  النـاش: منشـورات  الرشيـف 

الـريض - قـم.

* زاد املسـر يف علم التفسـر: ابن اجلوزي، الوفاة : 597، حتقيق: 
حممـد بـن عبـد الرمحـن عبـد اهلل: الطبعـة األوىل، سـنة الطبـع : مجادى 
األوىل 1407 - كانـون الثـاين 1987 م، النـاش: دار الفكـر للطباعة 

والنـرش والتوزيع.

منشـورات  النـاش:  النقـدي،  جعفـر  الشـيخ  الكـرى،  زينـب   *
املفيـد.  مكتبـة 

* سـنن أيب داود،  سـليان بـن األشـعث السجسـتاين، الوفـاة : 275، 
حتقيـق وتعليق: سـعيد حممد اللحـام، الطبعة: األوىل، سـنة الطبع: 1410 

- 1990 م، النـاش: دار الفكـر للطباعـة والنـرش والتوزيـع.

 ،1369 الوفـاة:  احلائـري،  مهـدي  حممـد  الشـيخ  طوبـى:  شـجرة   *
الطبعـة: الامسـة، سـنة الطبـع: حمـرم احلـرام 1385، املطبعة: منشـورات 

النجـف األشف.   - احليدريـة ومطبعتهـا  املكتبـة 



228

الوفـاة : 363،  املغـريب،  النعـان  القـايض  املؤلـف:  * شح األخبـار، 
الطبـع:  سـنة  الثانيـة،  الطبعـة:  اجلـاليل،  احلسـيني  حممـد  السـيد  حتقيـق: 
مؤسسـة  النـاش:  اإلسـالمي،  النـرش  مؤسسـة  مطبعـة  املطبعـة:   ،1414

املرشفـة.  بقـم  املدرسـن  التابعـة جلاعـة  اإلسـالمي  النـرش 

* شح هنـج البالغـة: ابـن أيب احلديـد، الوفـاة: 656، حتقيـق: حممـد 
أبـو الفضـل إبراهيـم، الطبعـة: األوىل، سـنة الطبـع: 1378 - 1959 م، 

النـاش: دار إحيـاء الكتـب العربيـة - عيسـى البـايب احللبـي وشكاه.

* عقيـل بـن أيب طالـب، األمحدي امليانجي، حتقيـق ومراجعة: جمتبى 
فرجـي، الطبعـة: األوىل، سـنة الطبـع: 1425 - 1383ش، النـاش: 

دار احلديـث للطباعـة والنرش.

* عمـدة الطالـب يف أنسـاب آل أيب طالـب، أمحـد بـن عـي احلسـيني 
)ابـن عنبـة(، الوفـاة: 828، حتقيـق: تصحيح: حممـد حسـن آل الطالقاين، 

الطبعـة: الثانيـة، سـنة الطبـع: 1380- 1961 م.   

* عيـون أخبار الرضا )عليه السـالم( الشـيخ الصـدوق، الوفاة: 381، 
تصحيـح وتعليـق وتقديم: الشـيخ حسـن األعلمي، سـنة الطبـع: 1404 
- 1984 م، املطبعة: مطابع مؤسسـة األعلمي - بروت - لبنان، الناش: 

مؤسسـة األعلمي للمطبوعات - بـروت - لبنان. 
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* عيـون احلكـم واملواعـظ: عـي بـن حممـد الليثـي الواسـطي، الوفـاة: 
األوىل،  الطبعـة:  البرجنـدي،  احلسـيني  حسـن  الشـيخ  حتقيـق:   ،6 ق 

دار احلديـث. املطبعـة: 

* فتـح البـاري، ابـن حجر، الوفـاة: 852، الطبعة: الثانيـة، املطبعة: دار 
املعرفـة للطباعـة والنرش بـروت - لبنان.

سـنة  االوىل  الطبعـة:  التسـرتي،  تقـي  حممـد  الشـيخ  الرجـال،  قامـوس   *
الطبـع: 1419هــ، قـم، النـاش : مؤسسـة النـرش اإلسـالمي التابعـة جلاعـة 

املرشفـة. بقـم  املدرسـن 

* قبـال األعـال: السـيد ابـن طـاووس، الوفـاة: 664، حتقيـق: جـواد 
 ،1414 رجـب   : الطبـع  سـنة  األوىل،  الطبعـة:  االصفهـاين،  القيومـي 

اإلسـالمي. اإلعـالم  مكتـب  املطبعـة: 

* قرب االسناد، احلمري القمي، الوفاة: 304،  حتقيق: مؤسسة آل البيت 
)عليهم السالم( إلحياء الرتاث، الطبعة: األوىل، سنة الطبع: 1413، املطبعة: 
مهر - قم، الناش: مؤسسة آل البيت )عليهم السالم( إلحياء الرتاث - قم. 

 * قمـر بنـي هاشـم، عبـد الـرزاق املوسـوي  املقـرم، الطبعـة االوىل، 
سـنة الطبـع: 1389- 1431، منشـورات املطبعـة احليدريـة يف النجف 

1369هــ - 1949م.
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* كامـل الزيـارات، جعفـر بـن حممـد بـن قولويـه، الوفـاة: 367، 
حتقيـق: الشـيخ جـواد القيومـي، الطبعـة: األوىل، سـنة الطبـع: عيـد 
الغدير 1417، املطبعة: مؤسسـة النرش اإلسـالمي، الناش: مؤسسـة 

الفقاهة. نـرش 

* كشـف الغمـة يف معرفـة األئمـة: عـي بـن أيب الفتـح اإلربـي، الوفـاة: 
دار  النـاش:  م   1985  -  1405 الطبـع:  سـنة  الثانيـة  الطبعـة:    ،693

األضـواء - بـروت - لبنـان.

 ،381  : الوفـاة  الصـدوق،  الشـيخ  النعمـة،  ومتـام  الديـن  كـال   *
احلـرام  حمـرم  الطبـع:  سـنة  الغفـاري،  أكـر  عـي  وتعليـق:  تصحيـح 
1405 - 1363 ش، النـاش: مؤسسـة النـرش اإلسـالمي التابعة جلاعة 

املرشفـة.  بقـم  املدرسـن 

* كنـز العـال: املتقـي اهلنـدي، الوفـاة: 975،  ضبـط وتفسـر: الشـيخ 
الطبـع:  السـقا، سـنة  الشـيخ صفـوة  بكـري حيـاين، تصحيـح وفهرسـة: 

1409 - 1989م: مؤسسـة الرسـالة - بـروت - لبنـان.

* كنـز الفوائـد: أيب الفتـح الكراجكـي، الوفـاة : 449، الطبعـة: الثانية، 
سـنة الطبـع: 1369 ش، املطبعـة: غديـر، مكتبة املصطفـوي - قم.

* لسـان العـرب، ابـن منظور الوفاة : 711، سـنة الطبـع: حمرم 1405، 
الناش: نـرش أدب احلوزة.
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سـنة   ،1371  : الوفـاة  األمـن،  حمسـن  السـيد  األشـجان:  لواعـج   *
الطبـع: 1331، املطبعـة : مطبعـة العرفـان - صيـدا، النـاش : منشـورات 

مكتبـة بصـريت - قـم.

* جممع البحرين، الشـيخ فخر الدين الطرحيي، الوفاة: 1085 الطبعة: 
الثانية سـنة الطبع: شهريور ماه 1362 ش.

 ،346  : الوفـاة  املسـعودي،  اجلوهـر،  ومعـادن  الذهـب  مـروج   *
الطبعـة : الثانيـة، سـنة الطبـع: 1404 - 1363 ش - 1984 م، الناش: 

منشـورات دار اهلجـرة ايـران - قـم.

* مسـتدرك الوسـائل، مرزا حسـن النوري الطريس، الوفاة: 1320، 
الـرتاث، الطبعـة:  البيـت )عليهـم السـالم( إلحيـاء  حتقيـق: مؤسسـة آل 
األوىل املحققة، سـنة الطبع: 1408 - 1987 م، املطبعة: الناش: مؤسسـة 

آل البيـت )عليهـم السـالم( إلحيـاء الـرتاث - بـروت - لبنان.  

* مسـتدرك سـفينة البحار، الشـيخ عي النازي الشـاهرودي، الوفاة: 
1405، حتقيـق وتصحيح: الشـيخ حسـن بـن عي النازي، سـنة الطبع: 
1418، النـاش: مؤسسـة النـرش اإلسـالمي التابعـة جلاعـة املدرسـن 

بقـم املرشفة.

* مسـتدركات علم رجال احلديث، الشـيخ عي النازي  الشـاهرودي، 
الوفـاة: 1405 الطبعة: األوىل، سـنة الطبع: ربيع اآلخـر 1412، املطبعة: 

شـفق - طهران، النـاش: ابن املؤلف.
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* مسـند أمحـد: اإلمـام أمحـد بـن حنبـل، الوفـاة : 241، النـاش : دار 
صـادر - بـروت - لبنـان.

* مسـند اإلمـام الرضـا )عليـه السـالم(: الشـيخ عزيـز اهلل عطـاردي، 
جتميـع وترتيب: الشـيخ عزيـز اهلل عطاردي البوشـاين، سـنة الطبع: ربيع 
اآلخـر 1406، املطبعـة: مؤسسـة طبـع ونـرش آسـتان قـدس الرضـوي، 

النـاش: املؤمتـر العاملـي اإلمـام الرضـا )عليـه السـالم(.

* مسـند اإلمـام عـي )عليـه السـالم(: السـيد حسـن القبانجـي، حتقيق: 
الشـيخ طاهـر السـالمي، الطبعـة : األوىل، سـنة الطبـع: 1421 - 2000 
م، املطبعـة: األعلمي، الناش: منشـورات مؤسسـة األعلمي للمطبوعات 

بـروت - لبنان. 

 ،7 ق  الوفـاة:  الطـريس،  عـي  األخبـار،  غـرر  يف  األنـوار  مشـكاة   *
حتقيـق: مهـدي هوشـمند، الطبعـة: األوىل، سـنة الطبـع: 1418، املطبعة: 

احلديـث. دار 

الوفـاة:  املرجهـاين،  البالغـة(،  هنـج  )مسـتدرك  البالغـة  مصبـاح   *
.1388  : الطبـع  سـنة   ،1388

* مصبـاح الرشيعـة ومفتـاح احلقيقـة: املنسـوب لإلمـام الصـادق )عليه 
السـالم(، الوفـاة: 148،  الطبعـة: األوىل، سـنة الطبـع: 1400 - 1980 

م، النـاش: مؤسسـة األعلمـي للمطبوعـات بـروت - لبنان.
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السـالم(،  )عليهـا  واحلسـن  احلسـن  احـوال  يف  السـبطن  معـايل   *
الشـيخ حممـد مهمـدي احلائري،  الطبعـة االوىل، 1432هــ - 2011م، 

مؤسسـة البـالغ.

تصحيـح   ،381  : الوفـاة  الصـدوق،  الشـيخ  األخبـار،  معـاين   *
: 1379 - 1338 ش،  الطبـع  الغفـاري سـنة  أكـر  وتعليـق: عـي 
بقـم  املدرسـن  جلاعـة  التابعـة  اإلسـالمي  النـرش  مؤسسـة  النـاش: 

املرشفـة.  

* مفاتيـح اجلنـان،  الشـيخ عبـاس القمي )مرتجم: نجفـي(، الوفاة: 
1359، حتقيـق: تعريـب: السـيد حممـد رضـا النـوري النجفـي، سـنة 
الطبـع: 1385 ش - 2006 م، املطبعـة: البعثـة - قـم، النـاش: مكتبـة 

العزيـزي - قم.

تقديـم   ،356 الوفـاة:  األصفهـاين،  الفـرج  أبـو  الطالبيـن،  مقاتـل   *
وإشاف: كاظـم املظفـر، الطبعة: الثانية، سـنة الطبع: 1385 - 1965 م، 

النـاش: منشـورات املكتبـة احليدريـة ومطبعتهـا - النجـف األشف.  

* مقتـل احلسـن )عليـه السـالم(، أبـو خمنـف األزدي، الوفـاة : 157، 
تعليـق: حسـن الغفـاري/ املطبعـة: مطبعـة العلميـة - قـم.

الطبعـة:   ،548 الوفـاة:  الطـريس،  الشـيخ  األخـالق،   مـكارم   *
السادسـة، سـنة الطبع : 1392-1972 م، املطبعة: الناش: منشورات 

الرشيـف الـريض.
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* منـازل السـائرين: عبـد اهلل األنصـاري، الوفـاة: 481، حتقيـق: اعداد 
وتقديـم: عـي الشـرواين، الطبعـة: األوىل، سـنة الطبـع: 1417املطبعـة: 

قـدس - قـم، النـاش: مؤسسـة دار العلـم.

* مناقـب آل أيب طالـب: ابـن شـهر آشـوب، الوفـاة: 588، تصحيـح 
وشح ومقابلـة: جلنـة مـن أسـاتذة النجـف األشف، سـنة الطبع: 1376 
املكتبـة  النـاش:  األشف،  النجـف   - احليدريـة  املطبعـة:  م،   1956  -

النجـف األشف. احليدريـة - 

* مناقب اإلمام أمر املؤمنن )عليه السـالم( املؤلف: حممد بن سـليان 
الكـويف، الوفـاة: 300، حتقيـق: الشـيخ حممـد باقـر املحمـودي، الطبعـة: 
األوىل، سـنة الطبـع: حمـرم احلـرام 1412، املطبعـة: النهضـة الناش: جممع 

إحيـاء الثقافـة اإلسـالمية - قم املقدسـة. 

* منهـاج الراعـة يف شح هنـج البالغـة: حبيـب اهلل اهلاشـمي الوئـي، 
الوفـاة: 1324، حتقيق: سـيد إبراهيم امليانجي، الطبعـة : الرابعة، املطبعة: 

مطبعـة االسـالمية بطهران.

* موسـوعة بطـل العلقمـي،  العبـاس ابـن أمـر املؤمنـن عـي بـن أيب 
طالـب عليهـا السـالم، سـاحة  آيـة  اهلل املحقق الكبر الشـيخ عبـد الواحد 
املظفـر )قـدس رسه(، مؤسسـة الشـيخ املظفـر الثقافيـة العـراق - النجـف 

األشف، مؤسسـة  األعلمـي للمطبوعـات بـروت - لبنـان.

الطبعـة:  الريشـهري، حتقيـق: دار احلديـث،  * ميـزان احلكمـة، حممـد 
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احلديـث.   دار  النـاش:  األوىل،  

* هنـج البالغـة، خطـب اإلمـام عـي )عليـه السـالم(،  الوفـاة : 40،  ما 
اختـاره ومجعـه الرشيـف الـريض، ضبـط نصـه وابتكـر فهارسـه العلميـة: 
الدكتور صبحي صالح الطبعة: األوىل، سـنة الطبع : 1387 - 1967 م.

* وسـائل الشـيعة، احلـر العامـي الوفـاة: 1104 حتقيـق: مؤسسـة آل 
الطبـع:  الثانيـة، سـنة  الطبعـة:  الـرتاث  البيـت )عليهـم السـالم( إلحيـاء 
1414 املطبعـة: مهـر - قـم النـاش: مؤسسـة آل البيـت )عليهـم السـالم( 

إلحيـاء الـرتاث بقـم املرشفـة.   

* ينابيـع املـودة لذوي القربـى: القندوزي، الوفـاة : 1294، حتقيق: 
سـيد عي مجال أشف احلسـيني، الطبعة: األوىل، سـنة الطبع: 1416، 

أسوه. املطبعة: 
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