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× ســيرة أبو الفضل العباس

O والدته ×:

ن�ساء  �سّيدة  وريحانته   ‘ الر�سول  ب�سعة  �سهادة  بعد    
اأخاه  علي×  الإمام  اأوكل  الزهراء÷،  فاطمة  العاملني 
عقيًل - وكان عاملًا باأن�ساب العرب -  اأن يخطب له ْامراأة 
�سجاعًا  زكيًا  غلمًا  لتلد  ليتزّوجها،  الفحول  ولدتها  قد 
لين�سر ولده الإمام احل�سني × يف ميدان كربلء فاأ�سار 
يف  لي�ص  فاإّنه  الكلبية،  البنني  اأّم  بال�سّيدة  عقيل  عليه 

العرب من هو اأ�سجع من اأهلها، ول اأفر�ص. 

وحما�سن  الآداب،  و�سمّو  الوثيق  والإميان  الراجح،  العقل  فيها  راأى  وقد   ،× علي  الإمام  تزّوجها 
ال�سفات.

واأ�سرقت  العبا�ص×، وقد ازدهرت يرثب،  الف�سل  اأبو  البنني هو  اأّم  لل�سّيدة  اأّول مولود زكّي  وكان 
رت موجات من الفرح وال�سرور بني اأفراد الأ�سرة العلوية، فقد ولد قمرهم امل�سرق  الدنيا بولدته و�سرَ

الذي اأ�ساء �سماء الدنيا بف�سائله وماآثره، واأ�ساف اإىل الها�سميني جمدًا خالدًا وذكرًا ندّيًا عطرًا.

O نشأته ×:

 ن�ساأ اأبو الف�سل العّبا�ص× ن�ساأًة �ساحلة كرمية، قّلما يظفر بها اإن�سان، فقد ن�ساأ يف ظلل اأبيه رائد 
العدالة الجتماعية يف الأر�ص. 

فغّذاه بعلومه وتقواه، واأ�ساع يف نف�سه النزعات ال�سريفة، والعادات الطّيبة ليكون مثاًل عنه، وامنوذجًا 
اأبا الف�سل يف طفولته، وعنايته كاأ�سّد ما تكون  ملثله، حيث قام اأمري املوؤمنني علي× برعاية ولده 
العناية فاأفا�ص عليه مكّونات نف�سه العظيمة العامرة باِلميان واملثل العليا، وقد تو�ّسم فيه اأّنه �سيكون 

بطًل من اأبطال اِل�سلم. 

يتلّقى  فكان  اجلّنة،  اأهل  �سباب  �سّيدي   ’ واحل�سني  احل�سن  ال�سبطني  اأخويه  الف�سل  اأبو  ولزم 
الإمام  ال�سهداء  اأبا  اأخاه  الرفيعة، وقد لزم ب�سورة خا�سة  الآداب  واأ�س�ص  الف�سيلة،  منهما قواعد 

احل�سني×، فكان ل يفارقه يف حّله وترحاله. 

وقد تاأّثر ب�سلوكه، وانطبعت يف قرارة نف�سه ُمُثله الكرمية و�سجاياه احلميدة، حتى �سار �سورة �سادقة 
عنه، يحكيه يف مثله واجتاهاته.
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O صفاته ×:

1 ـ الإيثار: جتلى الإيثار باأ�سمى معانيه يف اأبي الف�سل العبا�ص×، حيث يقول الإمام ال�سجاد ×: 
لرَه اهلل بجناحني،  »رحم اهلل عمي العبا�ص، فلقد اآثر واأبلى، وفدى اأخاه بنف�سه، حتى قطعت يداه، فاأبدرَ
يطري بهما مع امللئكة يف اجلنة، كما جعل جلعفر بن اأبي طالب عليه ال�سلم، واإن للعبا�ص عند اهلل 

تبارك وتعاىل منزلة يغبطه عليها جميع ال�سهداء يوم القيامة«1.

2. ال�سجاعة: ورث اأبو الف�سل هذه ال�سفة الكرمية من اأبيه الإمام علي ×، واأخواله الذين ُعرفوا 
بال�سجاعة من بني �سائر الأحياء العربية.

3 ـ اِلباء: اأبى × اأن يعي�ص ذليًل يف ظّل احلكم الأموي الظامل، فْاندفع اإىل �ساحات اجلهاد كما 
حتت  املوت  اأّن  واأعلن  والكرامة،  العّزة  �سعار  رفع  الذي  الأحرار  اأبو  اأخوه  ْاندفع 

ظلل الأ�سّنة �سعادة، واحلياة مع الظاملني برمًا.

تذوب من هولها  التي  واملحن  امل�سائب  الطف من  يوم  به  اأملّت  فقد  ال�سرب:  ـ   4
اجلبال، فلم يجزع، ومل يدٍل باأّي كلمة تدّل على �سخطه، وعدم ر�ساه مبا جرى 
�سّيد  باأخيه  مقتديًا  العظيم،  اخلالق  اإىل  اأمره  �سّلم  واإمّنا  بيته،  اأهل  وعلى  عليه 

ال�سهداء ×.

5 ـ قّوة الإرادة: لقد �سطر العبا�ص × اأروع ال�سور يف قوة باأ�سه، و�سلبة اإرادته، 
فان�سّم اإىل مع�سكر احلق، ومل يهن، ومل ينكل، وبرز على م�سرح التاريخ كاأعظم 

قائد فّذ.

O اإلمام علي  ×  ُيقّبل ساعدي العباس ×:

كان اِلمام علي × يو�سع العبا�ص تقبيًل، وذات يوم اأجل�سه يف حجره، و�سّمر عن 
�ساعديه، فجعل الإمام يقّبلهما، وهو غارق يف البكاء، فبهرت اأّم البنني، وراحت 

تقول لِلمام: »ما يبكيك ؟«.

الكّفني، وتذّكرت ما  اإىل هذين  فاأجابها ب�سوت خافت حزين النربات: »نظرت 
يجري عليهما...«. 

بهم�سات  اِلمام  فاأجابها  عليهما«،  »ماذا يجري  قائلة:  بلهفة  البنني  اأّم  �سارعت 
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مليئة بالرَ�سى واحلزن قائًل: »اإّنهما ُيقطعان من الزند..«. 

ف�سارعت وهي مذهولة قائلة: » ملاذا يقطعان «.. فاأخربها باأّنهما يقطعان يف ن�سرة الإ�سلم، والذّب 
عن اأخيه احل�سني ×. 

 ‘ اأّم البنني يف البكاء، وحمدت اهلل تعاىل يف اأن يكون ولدها فداًء ل�سبط ر�سول اهلل  فاأجه�ست 
وريحانته × 2.

O أبو الفضل العباس × في كالم المعصومين:

- ورد عن اِلمام زين العابدين × اأنه قال: »رحم اهلل عّمي العبا�ص، فلقد اآثر واأبلى، وفدى اأخاه 
بنف�سه، حتى ُقطعت يداه، فاأبدله اهلل بجناحني، يطري بهما مع امللئكة يف اجلّنة، كما جعل جلعفر بن 

اأبي طالب، وان للعّبا�ص عند اهلل تبارك وتعاىل منزلة يغبطه عليها جميع ال�سهداء يوم القيامة..«.

لب اِلميان، جاهد مع اأخيه  - اِلمام ال�سادق ×:»كان عّمي العّبا�ص بن علي × نافذ الب�سرية، �سُ
احل�سني، واأبلى بلًء ح�سنًا، وم�سى �سهيدًا.. «.

زيارة  انتهى من  وبعدما  والفداء كربلء،  ال�سهادة  اأر�ص   × ال�سادق  اِلمام  وزار   -
اِلمام احل�سني× واأهل بيته واملجتبني من اأ�سحابه، انطلق ب�سوق اإىل زيارة قرب عّمه 
العّبا�ص، ووقف على املرقد املعّظم، وزاره بالزيارة التالية التي تنّم عن �سمّو منزلة 

العّبا�ص، وعظيم مكانته، وقد ا�ستهّل زيارته بقوله: 

»�سلم اهلل، و�سلم ملئكته املقّربني، واأنبيائه املر�سلني، وعباده ال�ساحلني، وجميع ال�سهداء 
وال�سّديقني والزاكيات الطّيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن اأمري املوؤمنني... 

بال�ساحلني،  مقتديًا  اأمرك،  من  ب�سرية  على  م�سيت  واّنك  تنكل،  ومل  تهن  مل  اأّنك  اأ�سهد 
ومتبعًا للنبّيني، فجمع اهلل بيننا، وبينك وبني ر�سوله واأوليائه يف منازل املخبتني، فاّنه اأرحم 

الراحمني..«

- ويزوره �ساحب الع�سر والزمان # قائًل: 

»ال�سلم على اأبي الف�سل العّبا�ص ابن اأمري املوؤمنني، املوؤا�سي اأخاه بنف�سه، الآخذ 
اإليه مبائه، املقطوعة يداه، لعن اهلل  اأم�سه، الفادي له، الواقي، ال�ساعي  لغده من 

قاتليه يزيد بن الرقاد، وحكيم بن الطفيل الطائي..«
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O العالمة الُتسَتري وتوسله بالعباس ×:

من  هـ،   1313 �سنة  املتوفى  الت�سرتي  الرحيم  عبد  ال�سيخ  املتبّحر  العّلمة  اجلليل  ال�سيخ  عن  روي 
تلمذة ال�سيخ الأن�ساري اأعلى اهلّل مقامه، قال:

احلرم  يف  اأنا  وبينما  العّبا�ص،  الف�سل  اأبا  ق�سدت  ُثّم  احل�سني،  اهلّل  عبد  اأبا  ال�سهيد  الإمام  زرت 
الأقد�ص اإذ راأيت زائرًا من الأعراب ومعه غلم م�سلول، وربطه بال�سباك، وتو�ّسل به وت�سّرع، واإذا 
ثيابه  وخّرقوا  عليه،  النا�ص  فاجتمع  العّبا�ص،  �سافاين  ي�سيح:  وهو  عّلة،  به  ولي�ص  نه�ص  قد  الغلم 

للترّبك بها.

فلّما اأب�سرت هذا بعيني تقّدمت نحو ال�سباك وعاتبته عتابًا مقذعًا، وقلت: يغتنم املعيدي اجلاهل 
اأمامك،  املثول  والتاأّدب يف  واملعرفة فيك،  العلم  اأحمله من  واأنا مع ما  وينكفاأ م�سرورًا،  املُنى  منك 
اأرجع خائبًا ل تق�سي حاجتي؟! فل اأزورك بعد هذا اأبدًا، ُثّم راجعتني نف�سي، وتنّبهت جلايّف عتبي، 

فا�ستغفرت ربي �سبحانه مّما اأ�ساأت مع )عبا�ص اليقني والهداية(.

وملّا ُعدت اإىل النجف الأ�سرف اأتاين ال�سيخ املرت�سى الأن�ساري قّد�ص 
اهلّل روحه الزاكية، واأخرج �سّرتني وقال: هذا ما طلبته من اأبي الف�سل 
العّبا�ص، ا�سرتي دارًا، وحّج البيت احلرام، ولأجلهما كان تو�ّسلي باأبي 

الف�سل3.
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‘




 والدة اإلمــــــــام الحـــــسيــــــن  ×
وولده اإلمام زين العابـدين  ×

وأخيه أبي الفضل العبــاس × 
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O تزيني امل�ساجد وال�سوارع الرئي�سّية وال�ساحات العامة يف البلدة.

O اإ�ساءة ال�سموع ليلة الولدة العطرة يف كاّفة اأرجاء البلدة.

O عر�ص الأفلم املرتبطة بالولدة.

O اإقامة ندوات فكرّية حول: - اأهداف ثورة الإمام احل�سني ×.
                                                     - مقارنة ما بني مرحلتي الإمام احل�سن، والإمام احل�سني ’.

                                                     - ر�سالة احلقوق »د�ستور حياة املوؤمن«. 

O تنفيذ حما�سرات حــول:  - الأمر باملعروف والنهي عن املنكر اأ�سا�ص خروج الإمام احل�سني ×.
                                                     - واجبات املوؤمن اجتاه اأخيه املوؤمن.

                                                     - الدعاء الو�سيلة التي ا�ستخدمها الإمام ال�سّجاد × )اأهميته، مفهومه، تاأثريه.(

املري�ص،  زيارة  اآداب  مع مراعاة  لهم،  الورود  وتقدمي  وعيادتهم  امل�ست�سفيات  املر�سى يف  زيارة   O
اإكرامًا للإمام زين العابدين ×.

O اإقامة ن�ساط خا�ّص للأيتام يف الفوج )ميكن اأن يكون اإىل مدينة الألعاب(، وتوزيع الهدايا عليهم 
تاأ�سيًا بحنان وراأفة الإمام احل�سني ×.

الإمام  ال�سهداء  ب�سّيد  املقتدين  �سرية  على  والتعّرف  واجلرحى  والأ�سرى  ال�سهداء  عوائل  زيارة   O
احل�سني ×.

O اإقامة �سهرة يف الفوج يتّم فيها ذكر الق�سائد والق�س�ص حول املع�سومني، وت�سليط ال�سوء على 
و�ساياهم واإر�ساداتهم واأقوالهم، يف اإطار تناف�سّي بني الوحدات واجلماعات.

O زيارة مقام ال�سيدة خولة بنت الإمام احل�سني ×.

O مهرجانات الألعاب، وميكن اأن تتنوع وفقًا ملا يلي: مهرجان )الألعاب الريا�سّية، الألعاب ال�سعبّية، 
الألعاب البهلوانّية، الكرم�ص...(، وذلك بالإ�ستفادة من قر�ص املواد الفنّية املرفق.

O اإقامة خمّيم يتخّلله برنامج عبادّي ترفيهّي ترتكز من خلله مفاهيم ثورة اأبي عبد اهلل ×.

O تنفيذ عر�ص م�سرحّي.

اإقامة حواجز املحّبة على املفا�سل الرئي�سّية للبلدة حيث يتّم توزيع احللوى والهدايا على املاّرة   O
مب�ساحبة اأ�سوات املوالد والأنا�سيد امللئمة للمنا�سبة.

O اإقامة مباراة حفظ اأحاديث اأو ق�س�ص املولودين يف هذه الأيام املباركة.
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الــجــــهـــــة النشاط#
المستهدفة
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 والدة اإلمام الحسين ×  وابنه السجاد × وأخيه العباس ×  
 خطة أنشطة


