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 الممخص 

يتناول البحث موضوع ميم وحساس وىو قضية اسالم عم النبي ىو العباس بن 
 عبد المطمب حيث اختمفت المصادر القديمة والحديثة في شخصيتو وفي تاريخ اسالمو ،
فالبعض يرى انو اسمم في بداية الدعوة االسالمية البعض االخر يعتقد انو اسمم بعد 

 معركة بدر 

تعرض البحث الى معنى االيمان ومعنى الكفر، وتطرق ايضا الى عقيدة اباء 
 العباس بن عبد المطمب لكونيا النشأة الفكرية لعقيدتو. 

مى هللا عميو لة النبي دمحم)صوعرض البحث الدالئل التي تؤكد ايمانو العميق برسا
( من خالل ثباتو في معركة حنين مع افراد قميمين من بني ىاشم وىو ينادي وآلو وسمم(

 المنيزمين بالعودة لقتال المشركين. 
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Abstract 

This search deals with important and sensitive subject of I 

slam and houkdah  uncle of the prophet , which abbas bin abdul 

almtalb, differed ancient and modern sourees in his personality in 

the history of his conversion to I slam, some believe that he gave at 

the beginning of the Islamic dawa and other believe that he gave up 

after the battle of Bader.  

Find search to the meaning of faith and the meaning of 

infibelity, tle also touchcd on the doctrine of the fathers of abbas 

bin abdul multaib for being the intellectual upbringing of the 

doctrine. 

Search and display evidence demonstrating the deep faith of 

the prophet Muhammad amessagc through persistence in the Battle 

of honain with a few members of the bin hashim, which calls for the 

defeated to return to fight the polytheists.  
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 اسالم العباس بن عبدالمطمب  

 المقدمة
تعد شخصيو العباس بن عبد المطمب من شخصيات بني ىاشم التي كان ليا دور فعال 

البعثو ا لدمحميو ام بعدىا وقد جاءت ىذه االىميو الشخصيات من في المجتمع المكي سواء قبل 
شخص النبي دمحم)صمى هللا عميو والو وسمم(وقد كان اوالد عبد المطمب ومنيم العباس اعالم ىداة 

 في ميادين الوغى وساحات الجياد .

وقد اختمف المؤرخون في تاريخ اعالن واسالم العباس بن عبد المطمب فالبعض ذكر ان 
لعباس اسمم في بدايو الدعوه بل البعض االخر جعل العباس اسمم قبل البعثو ا لدمحميو اي قبل ا

ونحن كباحثين نستبعد ىذه الروايات  نزول الوحي عمى النبي )صمى هللا عميو والو وسمم(
.والبعض االخر ذكر ان العباس اسمم بعد معركو بدر وكان لممرخين عده ادلو قد استدلوا بيا 

 و االقرب لمصواب .وىذا ى

تعرضنا في ىذا البحث الى تعريف معنى االيمان والكفر وعقيده اباء  العباس قبل البعثو 
االسالميو وتوصمنا الى  الدمحميو وتعرضنا الى االدلو التي توكد اسالم العباس في بدايو الدعوه

 خميل )عميو السالم(نتائج ىي ان العباس كان عمى دين االحناف الموحدين دين النبي ابراىيم ال
وماجاء فيو النبي دمحم)صمى هللا عميو والو وسمم (ىو مكمل لما جاء فيو النبي ابراىيم االن 

 ىـ(.2العباس قد تاخر في اعالن اسالمو الى مابد معركو بدر )

ومنيا )السير  وقد اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى مصادر شتى ومنيا مصادر السيره
ىـ( و)كتاب 213ىـ(وكتاب) السيره النبويو(البن ىشام )ت 151والمغازي (البن اسحاق )ت 
ىـ( و)كتاب الصحيح من سيره النبي االعظم ( لمعاممي وغيرىا 774السيره النبويو ( البن كثير )

نسب من المصادر التي اليمكن االستغناء عنيا .ومن المصادر االخرى كتب االنساب كتاب )
ىـ( ومن كتب 279ىـ( وكتاب انساب االشراف )لمبالذري()ت236قريش ( لمصعب الزبيري )ت

ىـ(.ومن كتب الحديث النبوي التي ليا اىميو في 232الطبقات كتاب )الطبقات( البن سعد)ت
نقل حديث العباس بن عبد المطمب والنبي دمحم)صمى هللا عميو والو وسمم(ومنيا كتاب )مسند 

ىـ( وكتب 458ىـ(وكتاب )السنن الكبرى ( لمبييقي )ت 241ابن حنبل )ت  احمد (الحمد 
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وتاريخ اليعقوبي لميعقوبي )ت  ىـ(312لمطبري )ت  (يخ العام مثل كتاب )تاريخ الطبري التار 
 وكتاب مروج الذىب ومعادن الجوىر ىـ(571ىـ( وتاريخ دمشق البن عساكر)ت  284

 ىـ( .359لممسعودي)ت 

 (رى في مواضع متفرقو من البحث مثل كتاب )شرح نيج البالغوكما ساىمت مصادر اخ
ىـ( وغيرىا من 1111ىـ( وكتاب بحار االنوار لمعالمو المجمسي )ت656البن حديد المعتزلي )ت

 المصادر االخرى التي اليمكن االستغناء عنيا.

 اسالم العباس ابن عبد امطمب

َعْبد الم طَِّمِب َواخِتاَلَفاِت المؤرخين ِفي َوقِت،  قبل الخوض في َمسَأَلِة ِإساَلِم اْلَعبَّاِس ْبن  
ِق ِإَلى َتعريف ؛ ىو َوَزَمِن ِإساَلِمِو؛ اَل ب دَّ ِمن التََّطرُّ  (1)والوحدانية. التَّوحيد اإليَمان؛ َفاإِليَمان 

ِديَن َعَمى دين  العباس َتَربَّى      ِفي ِحجِر َأِبيِو َعْبد الم طَِّمِب، َوَكاَن َعْبد  الم طَِّمِب ِمن الم َوحِ 
ِف ِإْبَراِىيَم َوم وَسىِإْبَراِىيَم الخميل )عميو السالم( َوفي قولو تعالى: ح  ص 

وقد توارثتو اوالده ، ( 2)
 (3)الظمم والبغياباءه الكرام وعدم  لمسير عمى خطىكان َعْبد الم طَِّمب يحث أوالده  حيثمن بعده 

اوال: الجحود مع معرفة القمب :وىو عمى  اربعو انواع : ( 4)ضد االيمان  اما الكفر فيو
مْ كقولو َتَعاَلى  ي  وا ِبَيا َواْسَتْيَقَنْتَيا َأْنف س  َوَجَحد 

(5) 

 ثانيا: كفر المعاندة وىو أن يؤمن بقمبو ويأبى لسانو.

 وىو ان يؤمن بمسانو والقمب كافر.وثالثا: كفر النفاق 

 .(6)اإلنكار وىو كفر القمب والمسان  كفر :رابعا
 الحديث عن اسالم العباس البد من التطرق الى عقيده ودين اباء العباس واجداده.  وعند 

بعده والده من ألحجيج بيت هللا الحرام ثم إمتين َىِذِه المينة  ساق   كان َعْبد الم طَِّمب أبو اْلَعبَّاس
 اعر ِفي عبد المطمب:حيث يقول الشَّ 

ُد الِفيري                  َوَساِقي اْلَحِجيِج ُثمَّ ِلْمَخْيِر َىاِشم       يِّ  َوَعْبُد َمَناٍف َذِلَك السَّ
 (ٚ)ِسَقاَيُتُو َفْخًرا َعَمى ُكلِّ ِذي َفْخرِ               طوى زمزما ِعْنَد اْلَمَقاِم َفَأْصَبَحْت       
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بمشـركين ىو ما قالو  ليسوا )صمى هللا عميو والو وسمم(دمحمأباء النَِّبي   نَّ أَ ومما يدل َعَمى 

 الطاىرات(( أرحام))لم أزل أنقل من أصالب الطاىرين ِإَلى )صمى هللا عميو والو وسمم(رسول هللا 

وَن َنَجس  :. وقولو تعالى(8) ِإنََّما اْلم شـرك 
أبن عباس  نقل لنا . وبخصوص ىذا الموضوع (9)

ِفي الجاىمية  االذين ماتو  بآبائكمقال ))ال تفتخروا  صمى عميو والو وسمم( (عن رسول هللا حديثا
 (11) الذين ماتوا ِفي الجاىمية(( آبائكمبأنفو خير من  (12)لجعفو الذي نفسي بيده لما يدحرج ال
ركين بخالف ؤ اَلِء كانوا مشأن ىَ  صمى هللا عميو والو وسمم() مما يستنتج من حديث رسول هللا

ِفي  )صمى هللا عميو والو وسمم(ليو رسول هللا  حيث يقول رسول هللا إَعْبد الم طَِّمب الذي ينسب 
 قف عصيبة منيا غزوة حنين حيث فر الناس وىو يقول:امو 

 (   ٕٔ)انا ابن عبد المطمب          ب   ذِ  كَ لنَِّبّي َل اا نَ أَ              

 كان عبد المطمب مشرك فيل يعقل ان يفتخر بو الرسول )صمى هللا عميو والو وسمم( فأذا

َعْبد الم طَِّمب ِفي حممو الفيل عندما أراد أبرىة ىدمو أخذ َعْبد  إيمانويمكن أن يتجسد 
 الم طَِّمب بحمقة الباب وراح يدعو هللا بقولو:

 ااكمَ حِ منيم  عْ منَ افَ  بِّ ا رَ يَ    ا          اكَ وَ يم ِس رجو لَ  أَ لَ  بِّ ا رَ يَ         

 (ٖٔ)امنعيم أن يخربوا قراكا              إن عدو البيت من عاداكا        

السماوية التي نسخيا  األديانفجميع ، طمب يحث َعَمى صمة الرحم موقد كان عبد ال
لما ليا من أثر ِفي تكوين مجتمعا متماسكا  اإلسالمحثت َعَمى صمة الرحم وأكد عمييا  اإلسالم

طعام الطعام  أسريا لو نتائجو َعَمى المجتمع وكان َعْبد الم طَِّمب يوصي ولده بصمة الرحم وا 
. ومن ثم كان َعْبد الم طَِّمب (14)ويرغبيم ويرىبيم فعل من يراعي ِفي المتعقب معادا وبعثا ونشورا

بعد ( 15)األموروينياىم عن دنيات  األخالقم َعَمى مكارم يأمر أوالده بترك الظمم والبغي ويحثي
عقيده ام العباس    عان نوىنا الى عقيده التوحيد التي يدين بيا عبد المطمب البد من االشاره الى

ونستدل  نتيمو بنت جناب في تدين ايضا بعقيده التوحيد عمى دين ابراىيم الخميل )عميو السالم(
تو عندما اظمت ولدىا ظرارا وىو صغير فنذرت ان وجدتو تكسوا عمى ذلك من خالل الذي نذر 

. نستنتج من خالل ذلك ان ام العباس موحده فكيف ان يكون العباس مشترك (16)بالديباج الكعبو
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....."وفي (17)وكل من ابويو موحدين كما في قولو تعالى "وماكان ابراىيم ييوديا والنصرانيا
 فضل من المسممات االوائل بعد السيده خديجو )عمييا السالم(االسالم ذكرت الروايات ان ام ال

 وفييا يقول الشاعر: 

 (ٛٔ)وزوج رسول بن تخويمد  بيا ثمث السالم بعد دمحم                   

 :من ادلو القائمين التي توكد في ان العباس مسمم قبل البعثو االسالميو الدمحميو ومنياو 

)يا رسول هللا دعاني ِإَلى الدخول ِفي دينك أمارة )عن اْلَعبَّاس بن َعْبد الم طَِّمب قال قمت: -1
. قال: (22) إليو مال((وتشير اليو بأصبعك فحيث أشـرت  القمر(19)لنبوتك رأيتك ِفي الميد تناغي

نميل ِإَلى  ا النولكن(  كنت أحدثو ويحدثني ويمييني عن البكاء واسمع ووجنتو يسجد تحت العرش
سنوات  ةثالثى بسو  َىِذِه الرواية ونتفق مع رأي أحد الباحثين حيث يقول ان اْلَعبَّاس لم يكبر النَِّبي  

فكيف يذكر َىِذِه الحادثة وأضاف ِإَلى ذلك لماذا لم يذكر اْلَعبَّاس َىِذِه الحادثة اال بعد فتح 
ة  (21)َمكَّ

ِمب عندما أدركو الوفاة جمع بنيو وقال ))دمحم وقد أشارت الروايات ِإَلى وصية َعْبد الم طَّ 
ليب: انا لو فقال: كف شـرك فقال اْلَعبَّاس  أبو، احفظوا وصيتي فيو فقال فأغنوهيتيم فاوه، وعائل 

 أطيعلو  أنتلو فقال:  اطالب ان أبويو، فقال ذغضبان لعمك تؤ  أنتانا لو فقال َعْبد الم طَِّمب 
طالب ِفي  أبويا ابو ال تحزن فان لي ربا ال يضيعني فامسكو والو وسمم(صمى هللا عميو )فقال دمحم

َعْبد الم طَِّمب يرغب ِفي حماية  أبيواْلَعبَّاس منذ عيد  نَّ أعاله أَ ن الرواية مِ  محع  نَ  (22) حجره...((
و اجدر ى ألنوطالب  أبين َىِذِه الميمة وكمت ِإَلى أال صمى هللا عميو والو(إ(ورعاية النَِّبي  دمحم

 لنبي )صمى هللا عميو والو وسمم( .                                                بحماية ا

 ومن ادلو القائمين في ان العباس مسمم في بدايو البعثو الدمحميو :

قريش والتي مفادىا )... اخذ اْلَعبَّاس جعفرا ولم يزل عند اْلَعبَّاس  أصابتالتي  األزمة-1
طالب كان قد  أبي،  خاصة وان الروايات ذكرت ان جعفر بن (23) استغنى...(حتى اسمم و 
وزيد بن  «عميو السالم »عمي  اإلمامقيل كان ىو ثالث من اسمم بعد  إذاسمم قديما 

 .(25)، وىناك من يذكر انو اسمم بعد خمس وعشـرون رجالا  (24)حارثو



                                                                      

 ٖٔٛ (ٜٕٔٓ كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ممحق

 اسالم العباس بن عبدالمطمب  
كان ىو قد اسمم مبكرا وىو كان ِفي بيت اْلَعبَّاس  اذا وان صحت الروايو حال أيةوعمى 

 شخص مسمم فيل يجوز ان يكون شخص مسمم يكفمو بشخص كافر؟

عن َىؤ اَلِء فَيؤ اَلِء كانوا  اا ن اْلَعبَّاس ىو محاط بالمسممين ولم يكن غريبأاضف ِإَلى  .1
اْلَعبَّاس فيو سالم إخر أقربائو وىو َعَمى صمة واتصال بيم دائم فيذا يجعمنا نستبعد تأ

 سالمو.إمسمم ولكن يكتم 

فسماه العباس عبد هللا فاذا  (26)تكاد تتفق المصادر ان عبد هللا ولد في حصار الشعب .2
كان العباس مشرك فمماذا يسمي ابنو بعبد هللا وقد سمي العرب عبد هللا في مكو الن 

 (27) ىي اول بقعو من بقاع االرض عبد هللا فييا 

بي طالب عندما حضـرتو الوفاة أر  َعَمى لسان كخرى ىي ما ذألومن الروايات ا-4
وحزبو  ةوالصديق ِفي العرب كونوا لو وال ،ِفي قريش اأَلمين   و  نَّ إِ فَ  وصيكم بدمحم خيراا أ):)فقال

ة دم نفسي ولو كان ِفي األرشدحماة وهللا ال يسمك احد منكم سبيمو اال سعد وال يؤخذ بيدية 
لكففت عنو اليزاىز ولدفعت عنو الدواىي وانشد يخاطب عميا وجعفر  وفي اجمي تاخير

 .(28) ((حمزة واْلَعبَّاس أوأخوتو

يوصي اْلَعبَّاس  )صمى هللا عميو والو وسمم(طالب حامي رسول هللا أبييالحع من خطبة 
بي أوصى أبي ليب لما أك)صمى هللا عميو والو وسمم( بالنصـرة فاذا كان معادي لسول هللا 

 طالب.

 خرى:أبيات أوفي 

ِبّي الخير مشيدهأ         اـير عباسـم الخـي وعـعميا ابن      وصي بنصـر النَّ

 و الناساـفر ان تذودا دونــوجع        ي جانبوـد المخشــسوحمزة األ       
 ِفي نصـر احمد دون الناس اتراسا        دت ـوما ول أميلكم  اء كونوا فد       
 اساـبقواد الميل مـالو ِفي سـتخ         قول عوارضوــابيض مصبكل        
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وكان اْلَعبَّاس من ضمن  )صمى هللا عميو والو وسمم(رة النَِّبي  دمحمتوصي بنص األبياتىنا 
)صمى هللا عميو والو وسمم(                       رة النَِّبي  بنص «عميو السالم»طالب أبيبيم  أوصىمن 

بكر بن قحافة  أبيطالب بسند اْلَعبَّاس وبعضيا بسند  أبياضف ِإَلى ذلك ىنالك رواية عن   -5
طالب  أباهللا دمحم رسول هللا(( والخير المشيور ان  إالطالب ما مات حتى قال ال الو  أبين إ))

يا ابن  "وقال سو ِإَلى رسول هللاأليو اخوه اْلَعبَّاس ثم رفع ر فأصغى إعند الموت قال كالما خفيا 
 .(32)"يبمغك صوتو أنوهللا لقد قاليا عمك ولكن ضعف  أخي

ىو كافر  ألخيوطالب اسمم وتشيد الشيادتين فكيف يشيد  أن أباوىنا اْلَعبَّاس يشيد 
كميم  وأبناؤهوالسؤال ىنا ىل تقبل شيادة الكافر؟ بل نحن نستبعد الكفر عن َعْبد الم طَِّمب 

 وىو يعني مسمم حتى قبل اليجرة. «عميو السالم»مسممون َعَمى نيج ودين ِإْبَراِىيَم الخميل

سقاية َعَمى الفضال عن ذلك فان لمعباس الوظيفة الدينية واالجتماعية التي يتمتع بيا وىي -6
 قرهأفكيف يسقي الحجيج شخص مشـرك وقد  (31)ببي طالأزمزم ِفي الحجيج وكانت قبمة عند 

ة (هللا عميو والو وسمم )صمى رسول هللا ما المشـركون نَّ إِ :. وقولو تعالى(32)بنفسو عندما فتح َمكَّ
نجس

(33) ،                                                                                    

 أنن اْلَعبَّاس كان من ضمن المحصورين ِفي الشعب وقد ذكر المؤرخون أاضف ِإَلى ذلك -7  
 .(34)اْلَعبَّاس كان َعَمى دين قومو

َعْبد الم طَِّمب يرغب ِفي حماية ورعاية  أبياْلَعبَّاس منذ عيد  نَّ أعالىأَ ن الرواية مِ  حع  النَ 
ىو اجدر  ألنوطالب  أبيت ِإَلى ن َىِذِه الميمة وكمأال إ«صمى هللا عميو والو وسمم »النَِّبي  دمحم

.                                                                                                                                             (35)يبحماية النَّبِ 
حيث سال (36) بعصم الكوافر(( حيث امر هللا التفريق بين المسممو والمشرك ))التمسكوا -8

عن ايمان ابو طالب فقال))وعجبا ان هللا نيى رسولو ان يقر مسممو  (37)االمام عمي بن الحسين
ومن ىذا نستتنتج ان ام الفضل كان ليا اسبقيو في االسالم ورسول هللا (38) عمى نكاح كافر ((

 تبقى عمى عصمو كافر؟فكيف بمومنو  يقول فييا وفي اخواتيا )) المومنات االربع ((

ن اْلَعبَّاس بن َعْبد الم طَِّمب اسمم ليمة أوقد انفرد ابن عساكر بسند عمرو بن عثمان حيث قال -9



                                                                      

 ٖٖٛ (ٜٕٔٓ كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ممحق

 اسالم العباس بن عبدالمطمب  
عت من قبل ضنميل ليذه الرواية فبعض الروايات و أن ، ونحن بدورنا ال يمكن (39)الغار

                   سالمو .إعالن إ أخر ِفي سالم واْلَعبَّاس ىو مسمم لكن تظيار أسبقية ِفي اإلاْلَعبَّاسيين إل
 رعندما جاء امر هللا َتَعاَلى كما ِفي قولو َتَعاَلى ))وانذ اإلسالميةما يخص الدعوة  أما-12

كفيناك  أنا((، وقولو َتَعاَلى ))فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشـركين * األقربينعشيرتك 
لمرسول فكان ىو من  األقربينْبد الم طَِّمب ىو من ، ولما كان اْلَعبَّاس بن عَ (42) المستيزئين((

 تألفت مائدة عندما اعد ليم الرَّسول)صمى هللا عميو والو وسمم( ضمن الحاضـرين لدعوة الرَّسول
يدعوىم من يؤمن بي ويوازني  بني ىاشم ووجيائيم وىو أسرةفردا وىم من  وأربعينمن خمس 
 اإلمامووصي وخميفتي فيكم؟ وكررىا ثالث فمم يجبو سوى  أخييكون  أنَعَمى  األمرَعَمى ىذا 

 )صمى هللا عميو والو وسمم(، وعن ابن عباس عن اْلَعبَّاس قال لو الرَّسول(41)«عميو السالم»عمي
ر ِفي منازل قا حتى ندِإَلى السوق غ يمخرج أنتمنعو فيل  أخيكلي عندك وال عند  أرى ))ال 

القبائل التي  أىالييجتمع ِفي الناس من  ، وكانت مجمع العرب فكان الرَّسول (42) قبائل الناس((
هللا وتقيمون  إالال الو  أنقائال ))تشيدون  اإلسالميدعوىم ِإَلى  كانت معروفة يوم ذاك وىو

 ن بما جاء من عند هللا(( ، وىم يرفضون ويقولون ال حاجة لنا فيما جئتنا بو((ؤمنو الصالة وت

فقالوا انو يزعم انو  ليب وسال الناس عن ماذا كان يتحدث معيم الرَّسول أبومر  ومن ثم (43)
 .   (44)((ال ترفعوا براسو قوال فانو مجنون ييذي من راسو إالليب )) أبورسول هللا فقال ليم 

ليب عم  أبوىو  اإلسالميةالذي اعترض َعَمى الدعوة  أعاله أننستنتج من الرواية  
َتبَّْت َيَدا َأِبي وطبقا لذلك قد نزل هللا َتَعاَلى ِفي سورة المسد )صمى هللا عميو والو وسمم( الرَّسول

ولو كان اْلَعبَّاس  اإلسالميةنص ِفي اعتراض اْلَعبَّاس َعَمى الدعوة  أي،ولم يرد (45) َلَيب  َوَتبَّ 
اْلَعبَّاس قد  أنِفي رواية ليب وقد انفرد البخاري  أبيقد اعترض لنزلت فيو سورة كما نزلت ِفي 

فما كان من  اإلسالميدعوىم ِإَلى )صمى هللا عميو والو وسمم( النَِّبي   أقام عندما انكر َعَمى النَِّبي  
 (46) .وقد انقذه اْلَعبَّاس منيم.)صمى هللا عميو والو وسمم(رب النَِّبي  قاموا بض إالأنَىؤ اَلِء 

: ))كنت (47)رافع  أبواْلَعبَّاس ىناك رواية  إسالموتبقى الشكوك تحوم حول مسالة تاريخ 
 وأسممت أمالبيت فاسمم اْلَعبَّاس  أىلقد دخمنا  اإلسالمغالما لمعباس بن َعْبد الم طَِّمب وكان 

وكان ذا مال متفرق ِفي  إسالموالفضل وكان اْلَعبَّاس ييابو قومو ويكره خالفيم وكان يكتم 
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                                                                                             .(49)باس فاعتقني.( اْلعبإسالم رت النَِّبي  افع قال ))بشر  أبيعن  أخرى وفي رواية  ((قومو
 ومن ادلو القائمين في ان العباس مسمم قبل معركو بدر:

عند خروج المسممين ِإَلى  «صمى هللا عميو والو وسمم (())كتب اْلَعبَّاس ِإَلى رسول ال-1
 أنبدر يعممو السبب الذي خرج لو من مدارة قريش وانو غير مقاتل مع المشـركين وان امكنو 

صمى »اْلَعبَّاس كتب ِإَلى رسول هللا  أعاله أنيالحع من الرواية  (52) ينيزم بيم ويكسرىم فعل((
ييزم  بإمكانو أنَلى معركة بدر ومن ثم يبين لو لو كان سبب خروجو إِ  «هللا عميو والو وسمم

 قريش لصالح المسممين لفعل.

رجاال من بني ىاشم  أن))اني عرفت  «صمى هللا عميو والو وسمم"قول رسول هللا --2
من بني ىاشم فال يقتمو فمن  أحداوغيرىم قد خرجوا كرىا ال حاجة ليم بقتالنا فمن لقي منكم 
فال  «صمى هللا عميو والو وسمم»لقي منكم اْلَعبَّاس بن َعْبد الم طَِّمب فال يقتمو عم رسول هللا 

 يالحع من الروايو انو خرج مستكرىا . (51) خرج مستكرىا(( فإنمايقتمو 

الرواية وكان رايو  الرواية جدال ِفي الوسط االكاديمي فبعض الباحثين فند َىِذهِ أثارت َىِذِه 
فاذا كان ( 52)ويحافع َعَمى حياة مشـرك «صمى هللا عميو والو وسمم»لماذا؟ يوصي رسول هللا

ا ِبَغْيِر َنْفس  َأْو َفَساد  ِفي َمْن الشخص مكرىا َعَمى فعمو فال يجوز قتمو كما ِفي قولو َقَتَل َنْفسا
ا... اأْلَْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميعا

اْلَعبَّاس قتل شخصا  أنولم تذكر الروايات التاريخية  (53) 
طالب عندما خرجوا لمعركة بدر ))نحن نعمم  أبيوالدليل وكان الكفار يقولون لمعباس ولعقيل بن 

نما،  (54) ىواكم مع دمحم(( أن )صمى هللا عميو والو خروجيم كان كرىا وقد اكتفى رسول هللا وا 
 .(55)ِفي اخذ الفدية منيم فقط وسمم(

مني الغداء  يأخذ))... عالم )صمى هللا عميو والو وسمم(حديث اْلَعبَّاس مع رسول هللا-3  
وكنت مسمما ولكن القوم استكرىوني فقال رسوالعمم بما تقول فان هللا يجزيك ولكن ظاىر 

من الناس  أحداق ما اعمم كنت عمنيا. فافد نفسك... فقال اْلَعبَّاس فو الذي بعثك بالح أمرك
نتستنتج من حديث العباس ىو مسمم قبل .(56) غيري وغيرىا واني اعمم انك رسول هللا((

معركو بدر وذلك من خالل الحديث الذي دار بين العباس والنبي دمحم)صمى هللا عميو والو 
 وسمم(.



                                                                      

 ٖ٘ٛ (ٜٕٔٓ كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ممحق

 اسالم العباس بن عبدالمطمب  
 ومن ادلو القائمين ان العباس اسمم بعد معركو بدر

ت أكفأو  -كفار –بعد نياية معركة بدر نحر اْلَعبَّاس عشـرا من االبل فمم تطعميا قريش -1
واسمم اْلَعبَّاس وكان من كبار  )صمى هللا عميو والو وسمم( يا بميمو ِإَلى رسول هللامقدورىا لعم
 .(57)المسممين

 ))صمى هللا عميو والو وسمموبعد معركة بدر كان اْلَعبَّاس بن َعْبد الم طَِّمب عينا لرسول هللا -2
فمما اجتمعت قريش  )صمى هللا عميو والو وسمم( مشركين قريش ِإَلى رسول هللا بأخبارويكتب 

. كتب اْلَعبَّاس بن َعْبد (58)بعد معركة احد)صمى هللا عميو والو وسمم( َعَمى المسير ِإَلى رسول هللا
يسير ثالثا ِإَلى رسول  أناشترط عميو رجال من بني غفار و  واستأجرالم طَِّمب كتابا وختمو 

ليك فما كنت صانعا اذا حموا إقريشا قد اجتمعت المسير  أنيخبره )صمى هللا عميو والو وسمم(هللا
، وفييم سبعة مائة دارع (59)الف وقادوا مائتي فرسآبك فاصنعو وقد توجيوا اليك وىم ثالثة 

 .(62)من السالح اأوعبو  الف بعير وآوثالثة 

 ()صمى هللا عميو والو وسمماْلَعبَّاس كان يخبر رسول هللا أعاله أنفالمالحع َعَمى الرواية 
من اليالك بيالك  اإلسالميفيو يحافع َعَمى الدين  أخرى ذى ومن جية أكي ال يقع ِفي 

                                               .المسممين ِفي معركة احد

ابن عالط فاخبر العباس بسالمو رسول هللا)صمى هللا  (61)وفي يوم فتح خيبر اتى الحجاج-3
عميو والو وسمم(فسر العباس بذلك ولبس ثيابو وغدا الى المسجد فدخمو وطاف بالبيت واخبر 

وسق  (63)عباس فمحق بالنبي بالمدينو فاطعمو بخيبر مائتي.ثم خرج ال(62)قريش بسالمو الرسول
 (64)وتمر

يمانو اإلسالمبحفاظ اْلَعبَّاس َعَمى  األخرى ومن الدالئل -4 )صمى هللا واعتقاده برسول هللا  وا 
ة حيث قال  أبوىو ما دار بينو وبين عميو وسمم( سفيان لمعباس  أبوسفيان من حديث ِفي فتح َمكَّ

سفيان ليس  أباعظيما. فرد عميو اْلَعبَّاس موبخا.. ويحك يا  أخيكمك ابن ))... لقد اصبح م
 (65) النبوة(( أنيايممك 

اْلَعبَّاس كان ممن اسمم قبل فتح خيبر وكان من المتابعين  أعاله أنيالحع من الرواية 
انتصارات المسممين ومن ناحية  أخباروتسره  «"صمى هللا عميو والو وسمم رسول هللا ألخبار
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ة من اْلَعبَّاس بن َعْبد الم طَِّمب ىو من ىاجر أنيثبت  أخرى  ة ِإَلى المدينة قبل فتح َمكَّ   َمكَّ

يوم  إلسالمك))...فقال ميال يا عباس فو هللا  «صمى هللا عميو والو وسمم»قول رسول هللا-5 
كان احب ِإَلى  أن إسالمكاعمم  ألنيسالم الخطاب لو اسمم وذلك إلي من إسممت كان احب أ

 (66) الخطاب لو اسمم(( إسالمرسول هللا من 

ة ليالي منى من اجل أ  فِ  رسول هللا استأذنن اْلَعبَّاس أاضف ِإَلى ذلك -6 ن يبات بَمكَّ
ة أل)صمى الو عميو والو وسمم(. ولم يرخص النَِّبي  (67)سقايتو ال لمعباس من اجل إحد يبيت بَمكَّ
 . (69)راضي عنو ورسول هللا (68)سقايتو

 أبوومنيم  اإلسالموقد ساعد اْلَعبَّاس بن َعْبد الم طَِّمب َعَمى دخول بعض الشخصيات ِإَلى -7
تعمم اني  نأنسفيان الم يا أباويحك يا  «)صمى هللا عميو والو وسممسفيان ))... قال رسول هللا

َىِذِه وهللا فان ِفي النفس منيا  أما!  وأوصمك وأكرمك أحممكما  وأمي أنترسول هللا؟ فقال بابي 
 أنهللا وان دمحم رسول هللا  قبل  إالال الو  أنحتى االن شيئا فقال اْلَعبَّاس ويحك اسمم واشيد 

ىنا يالحع فضل اْلَعبَّاس ( (72)سفيان لشيادة الحق واسمم أبورب عنقك فقال اْلَعبَّاس فشيد تض
                                       .األمويةوكانت فيما بعد فضل لمدولة اْلَعبَّاسية َعَمى الدولة  اإلسالمسفيان ِإَلى  أبوبدخول 

يوم الفتح اْلَعبَّاس بن َعْبد  «"صمى هللا عميو والو وسمم ذلك وجو رسول هللا أنِإَلى  إضافة-8
ة  أىلالم طَِّمب ِإَلى  الن فعمت  أبي أماردوا عمي  «هللا عميو والو وسمم  "صمىعميو فقال فأبطأَمكَّ

رسول هللا  أن الروايةَعَمى  نالحعىنا .(71)راعمييم نا رمنياألضبو قريش ما فعمت ثقيف بعروة 
لربما أن يكون اْلَعبَّاس ىو أخر  أبييطمق َعَمى اْلَعبَّاس عمو كممة  «"صمى هللا عميو والو وسمم

صمى هللا عميو »م أجمعين ولكن نحن ال نميل ِفي أن يقول الرَّسولمن بقي من أبائو عمييم السال
َوَما :رمن عمييم النار والقران يشيد لو ِفي أخالقو ورحمتو كما ِفي قولو تعالىلض «والو وسمم

َأْرَسْمَناَك ِإالَّ َرْحَمةا ِلْمَعاَلِمينَ 
(72). 

ومعركو حنين نجد العباس يذود بنفسو عن رسول  لميجره وىي سنو فتح مكو ىـ(8وفي عام ) -9
ورسول هللا يقول لو  (73)ويثبت مع من ثبت من اىل بيت النبوه هللا )صمى هللا عميو والو وسمم(

.فيل يعقل ان يدافع عن شخص النبي  (74)ذكرىم بمعيد فيصيح العباس يااصحاب سوره البقره
ن اسالمو مبكرا يترك رسول هللا فارا ويجود بنفسو شخص حديث اسالمو في حين نجد من كا
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 اسالم العباس بن عبدالمطمب  
 بنفسيم ممايدل عمى العمق االيماني لمعباس. 

وان  اإلسالميةِإَلى ذلك نجد اْلَعبَّاس بن َعْبد الم طَِّمب ِفي المشاىد والحروب  باإلضافةىنا -12
ار ، س(75)كان لم يشترك بنفسو لكن يمد يد العون ِفي المعارك وخير شاىد َعَمى ذلك غزوة تبوك

ِفي جمع كثير ِإَلى تبوك من ارض الشام يطمب بدم  «) صمى هللا عميو والو وسممرسول هللا
ِإَلى رؤساء  «صمى هللا عميو والو وسمم  ووجو رسول هللا «عميو السالم»طالب أبيبن  (76)جعفر

الغنى َعَمى النفقة فانفقوا  أىلالقبائل والعشائر يستنفرىم ويرغبيم ِفي الجياد وحض رسول هللا 
ومن َىؤ اَلِء المتبرعين كان اْلَعبَّاس بن َعْبد الم طَِّمب حيث  .(77)نفقات كثيرة وفوقوا الضعفاء 

جيش  إلعانةلفا من مالو أبسبعين  أيضااْلَعبَّاس جيش المسممين بالزاد والراحمة وتبرع أمد
قالت ))ىاجرت ِإَلى رسول  «عميو والو وسمم "صمى هللا ، وعن عائشة عن رسول هللا(78)المسممين

رفة من تبوك فسمعت اْلَعبَّاس بن َعْبد الم طَِّمب يقول: يا منص «صمى هللا عميو والو وسمم»هللا
قل ال يفض هللا فاك  «صمى هللا عميو والو وسمم»امتدحك؟ فقال رسول هللا أريدرسول هللا اني 

 فقال:

اَلِل َوِفيِمْن َقْبِمَيا ِطْبَت            ُمْسَتْوَدٍع َحْيُث ُيْخَصُف اْلَوَرقُ        ِفي الظِّ

 قُ َـ َفة َوَل َعمـَت َوَل ُنطْ ـَأنْ            ر  ـَت اْلِباَلَد َل َبشَ ـُثمَّ َىَبطْ          

ِفيَن َوَقدْ             َرقُ َمُو اْلغَ ـَرا َوَأىْ ـَم َنسْ َـ َأْلج           َبْل ُنْطَفة  َتْرَكُب السَّ

 اَلم  َبَدا َطَبقُ ـى عَ َـ ِإَذا َمض           اِلٍب ِإَلى َرَحمٍ ـُتْنَقُل ِمْن َص          

 اَء َتْحَتَيا النُُّطقُ ـِخْنَدَف َعْميَ         َحتَّى اْحَتَوى َبْيُتَك اْلُمَيْيِمُن ِمنْ          

 اءت ِبُنوِرَك اأْلُُفقُ ـض فض          َوَأْنَت َلمَّا ُوِلْدَت َأْشَرَقِت اأْلَْر          

َياِء َوِفي النُّور           .(ٜٚ)رق ـاد نختـوسبل الرش      َفَنْحُن ِفي َذِلَك الضِّ

 

عمر بن الخطاب  وممايدل عمى العمق االيماني لمعباس ىو ماحدث في خالفو-11
وقد نسجت  .(82)استسقى بو عمر بن الخطاب وقد تفتحت لصوتو السماوات فاستسقت بو الناس
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 :ئالشعرية بحق اْلَعبَّاس ومنيا قال الناش األبياتالكثير من 
 ير دمحمـار صـلعمي المخت         اذا فاخر اْلَعبَّاس عم المصطفى     
 (ٔٛ)وسقاية الحجاج وسط المسجد        ظم شانوـيت المعـارة البـبعم     

 
اْلَعبَّاس كان َعَمى عقيدة التوحيد َعَمى ديانة النَِّبي   أننستنتج مما سبق ومما سبق  

 األصنامولم يكن وثني ولم تذكر الروايات انو كان من عبدت  (82)«عميو السالم»ِإْبَراِىيَم الخميل
َعْبد الم طَِّمب كان َعَمى عقيدة التوحيد وعمى ديانة النَِّبي  ِإْبَراِىيَم  أننوىنا  أن. وبعد األوثان أو
 «عميو السالم ». حنيفا مسمما ىو الدين الذي جاء بو النَِّبي  ِإْبَراِىيَم (82)«عميو السالم»خميل ال

 «عز وجل »هلل واإلسالموىو دين التوحيد  «صمى هللا عميو والو وسمم »ومن ثم كممو النَِّبي  دمحم
عبد  أبيوعقيدة اْلَعبَّاس ىي قبل البعثة مسمم َعَمى نيج  أن. فينا نستدل (83)رك والكفرونبذ الش

 إسالمو.                                                                            عقيدة اْلَعبَّاس بعد البعثة الدمحمية ىو مسمم ولكن كان يكتم  أمامب المط
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                                                                                                 ةالخاتم   
في ختام بحثنا المتواضع  ىذا البد ان نعرض اىم النتائج التي توصمنا الييا من خالل 

عمو من دراسو تاريخ اسالم العباس ففي البدايو كل الروايات التي ذكرت تاخير اسالم العباس لج
الطمقاء ىي روايات غير جديره  الىتمام وظعيفو وقد تكون موضوعو قصدىا االساءه لمعباس 
عم رسول هللا )صمى هللا عميو والو وسمم(فاذا كان العباس ىو عم الرسول ومن ذي القربى ومن 
  .زعماء بني ىاشم فمن المستبعد ان يتاخر في اسالمو لكنو مسمم وقد تاخر في اعالناس اسالمو

ناقشنا في بحثنا مسالو زوجو العباس لبابو بنت لحارث وىي من المسممات االؤائل وفي 
لبابو واخواتيا يقول رسول هللا االخوات المومنات االربع فكيف تبقى مسممو في عصمو كافر وقد 

ودرسنا مسالو سقايو العباس  امر هللا رسولو بمتفريق في قوال التتمسكوا في عصم الكوافر.
ج قبل االسالم وعندما فتح رسول هللا مكو اعادىا لمعباس يقرىا لو وخاصو والقران يذكر ان لمحجي

المشرك نجس .ناقشنا مسالو الروايات التي تدل عمى ان العباس اسمم قبل معركو بدر والروايات 
 التي تدل ان العباس اسمم بعد معركو بدر وىو الراي االقرب لمصواب 

ام العباس وتقصيو الخبار المشركين ففي معركو احد يكتب ثم حاولنا تقصي مدى اىتم
لمرسول اخبار المشركين وتخطيطيم لمحرب ضد لمسممين وفي معركو حنين نجد ان العباس 

 ويثبت مع من ثبت من اىل بيتو  وبعض يذود بنفسو عن رسول هللا )صمى هللا عميو والو وسمم(
واصحابو وفي معركو تبوك يقدم مساعدات ماليو ليقوي جيش المسممين ويرتجز بمشعر لمدح 
رسول هللا )صمى هللا عميو والو وسمم(  وفي خالفو عمر وممايد عمى ايمانو العميق يستسقي 

 عمر ابن الخطاب بو وبالمام عمي والحسن والحسين.   
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 اليوامش
-183طالب ابن عبد المطمب ،ص أبو  ؛لممزيد ينظر الدمحماوي،281،ص 3العين ،جالفراىيدي ، (1) 

184-185 

 .19سوره االعمى ،االيو : (2)

 .342،ص2المسعودي ،مروج الذىب،ج (3)

 .128،ص2الفيروزابادي ،القاموس المحيط،ج (4)

 .14سوره النمل االيو : (5)

 .356الفراىيدي ،العين،ج،ص  (6)

 98-97،ص1السيره النبويو،جابن ىشام، (7)

قصي ابن كالب )رسالو  فميح،احمد فرج، ؛499الرازي ،تفسير الرازي ؛الطوسي،االمالي،ص (8)
 .68(،ص ـى1433ماجستير غير منشوره ،جامعو البصره ،كميو التربيو ،

 28سوره التوبو ،االيو  (9)

،  11، لسان العرب ، ج الجعل وىو دابو سوداء من دواب االرض كالخنفساء . ابن منظور (12)
)رسالو ماجستير  ؛ لممزيد ينظر القرشي ،عمي كريم ،ال عبد المطمب ودورىم في الحياه العامو 112ص

 .229ىـ(،ص 14328غير منشوره ،جامعو بابل ،كميو التربيو ،

 .52السيوطي ،الرسائل التسع ،ص (11)

؛الساعدي ،ايمان 72،ص7كبرى ،ج؛ البييقي ،السنن ال327،ص2ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج (12)
 .35ىـ(،ص 1432مجيسر ،والدا النبي)رسالو ماجستيرغير منشوره ،جامعو البصره،كميو االداب،

ابوطالب  ؛الدمحماوي، 442،ص 1؛الطبري،تاريخ الطبري،ج44،ص1ابن ىشام ،السيره النبويو ،ج (13)
 منذ ورىم في الحياه العامو؛الخفاحي ،ميدي صالح لفتو ،بنو العباس ود192،ابن عبدالمطمب،ص
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الرسالو حتى العصر الراشدي )رسالو ماجستير غير منشوره ،جامعو البصره ،كميو التربيو  عصر
.؛القرشي ،عمي كريم ،ال عبد المطمب ودورىم في الحياه العامو منذ عصر 12(،ص ـى1432لمبنات،
(،ص ـى1428حتى العصر الراشدي )رسالو ماجستير غير منشوره جامعو بابل ،كميو التربيو  الرسالو

12. 

 .34،ص2مروج الذىب،ج المسعودي، (14)

 .89عبد المطمب  بن ىاشم ،ص ؛الدمحماوي ، 588-587،ص 2لنحل ،جالممل وا الشيرستاني، (15)

 .27ابن خياط ،طبقات خميفو ابن خياط ،ص (16)

  67عمران،االيو:سوره ال  (17)

 .12 ص،2ج،االشراف نساب ،البالذري  (18)

تناغي المناغاه من المغازلو اي تكمم الصبي بما ييوي من الكالم ،ابن منظور ،لسان  (19)
 .336،ص15العرب،ج

 .؛385،ص 15المجمسي ،بحار االنوار،ج-22. 1،ص42تاريخ دمشق ،ج ابن عساكر، (22)

 47،ص6بي ،جالصحيح من سيره الن العاممي، (21)

 . 35،ص 1ابن شير اشوب ،مناقب ال ابي طالب،ج (22) 

،الصدوق ،عمل 313،ص2،الطبري،تاريح الطبري ،ج229،ص 1النبويو ،ج ابن ىشام ،السيره (23)
 .169،ص1الشرائع ،ج

زيد ابن حارثو بن شرحبيل ابن كعب بن عبد القرن ابو اسامو مولى رسول هللا )صمى هللا عميو  (24)
قيل اصابو سباء في الجاىميو فتبناه الرسول وقيل ماكنا ندعو زيد االابن دمحم حتى نزلت قولو  وسمم(والو 

 .545،ص،2تعالى )ادعوىم البائيم(ابن عبد البر ،االستيعاب،ج

 .46؛الدمحماوي ،ابو طالب ابن عبد المطمب ،ص237،ص1ابن حجر ،االصابو ،ج (25)
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 .18؛ابن حزم،جميره انساب العرب،ص321،ص6ابن سعد ،الطبقات الكبرى،ج (26)

 .59؛الجوىري،السقيفو وفدك،ص8،ص6ابن ابي الحديد ،شرح نيج البالغو ،ج (27)

 .61-62لشيرازي ،الدرجات الرفيعو،ص، ا(28)

 .121-122ص ،2،االميني ،اعيان الشيعو،ج61ص الدرجات الرفيعو ، الشيرازي، (29)

 .72ص،4ابن ابي الحديد،شرح نيج البالغو ،ج (32)

 .228،ص72ابن عساكر ،تاريخ دمشق،ج (31)

 .28سوره التوبو االيو : (32)

 .74،ص1االزرقي ،اخبار مكو ،ج (33)

 .312،ص3ابن ابي الحديد ،شرح نيج البالغو ،ج (34)

 .185،ص 7،البييقي،السنن الكبرى،ج12سوره الممتحنو ،االيو : (35)

ه 74عمي بن الحسين بن ابي طالب زين العابدين وفيا جوادا خيرا فاضال توفي في المدينو سنو (36)
 .58ودفن في البقيع ،مصعب الزبيري ،ص

؛ القرشي ،عمي كريم ،ال عبد المطمب ودورىم 265،ص14ابن ابي الحديد،شرح نيج البالغو ،ج (37)
 ،رسالو ماجستير غير منشوره ،جامعو بابلفي الحياه العامو منذ عصر الرسالو حتى العصر الراشدي)

 232ه(،ص1428كميو التربيو 

،الغار ىو جبل بمكو الذي اختفى فيو الرسول )صمى هللا عميو والو 286،ص 26تاريخ دمشق ،ج (38)
 .86،ص2وسمم(،الحموي ،معجم البمدان ،ج

 .95سوره الحجر ،االيو: (39)

 .42،ص 2الكامل ،ج ،؛ابن االثير62،ص2تاريخ الطبري،ج الطبري، (42)
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 .159،ص2ج’ابن كثير ،السيره ،النبويو  (41)

 242،ص4صحيح البخاري،ج البخاري، (42)

 162-195،ص2ابن كثير،السيره النبويو ج  (43)

 1سوره المسد ،االيو: (44)

 .242،  ص4صحيح البخاري،ج (45)

عميو كنيتو واختمف المورخون في  ابو رافع وىو مولى رسول هللا )صمى هللا عميو والو وسمم(غمبت (46)
فمما  اسمو قيل اسمو ابراىيم وقيل اسمو ىرمز كان مولى لمعباس فوىبو لمنبي )صمى هللا عميو والو وسمم(

 االستيعاب، ابن عبد البر، فاعتقو. اسمم العباس بشر ابو رافع باسالمو لمنبي )صمى هللا عميو والو وسمم(
 .84،ص1ج

 .459ص ،2؛الحمبي ،السيره الحمبيو،ج397،ص2،جاالغاني االصفياني، (47)

 .295،ص26ابن عساكر،تاريخ دمشق،ج (48)

 .9،ص4انساب االشراف،ج البالذري، (49)

 الشيرازي، ؛12ص ،4ج ؛ابن سعد ،الطبقات الكبرى،458،ص2النبويو ،ج ابن ىشام ،السيره (52)
 .99،ص1الدرجات الرفيعو ،ج

 .45المطمب،صالدمحماوي ،ابو طالب ابن عبد  (51)

 .32سوره المائده االيو: (52)

 .384،ص4؛ االصفياني،االغاني،ج144-143،ص2الطبري،تاريح الطبري،ج (53)

 .329،ص3ابن كثير ،البدايو والنيايو ،ج (54)

 .459،ص2الحمبيو ،ج ؛الحمبي ،السيره353،ص1احمد ابن حنبل ،مسند احمد،ج (55)
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 .489؛المنمق،ص 162ابن حبيب،الحبر،ص (56)

؛عبد الحكيم ، ظافر عبد نافع العباس  بن عبد المطمب عم رسول 77،ص1المغازي ،ج الواقدي، (57)
 .423(،ص2،االعدد 11م  المجمد2211االساسيو  هللا )مجمو االبحاث كميو التربيو

 .37،ص2ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج (58)

 .199ابن عقبو ،المغازي،ص (59)

الى  (وىو من التجار خرج مع رسول هللا )صمى هللا عميو والو وسممالحجاج ابن عالط السممي  (62)
فتح خيبر وعندما فتحت خيبر ذىب الى مكيمياخذ مالو وتجارتو وكانت عند ام اشينو بنت ابي طمحو 

وبشر المسممين ىناك بفتح خيبر ،ابن ىشام ،السيره  فسمح لو الرسول )صمى هللا عميو والو وسمم(
 .426،ص3؛ابن كثير ،السيره النبويو ،ج827-826،ص3ج ،النبويو

 .18،ص4ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج (61)

الوسق ىي مكيمو معمومو وقيل ىي حمل بعير وىو ستون صاعا بصاع النبي )صمى هللا عميو  (62)
 .378،ص1لسان العرب،ج وىو خمس ارطال وثمث ،ابن منظور ، والو وسمم(

 .196،ص 1ج ابن عبد البر ،االستيعاب ، (63)

.                                            298،ص3؛ابن كثير ،البدايو والنيايو،ج862،ص 4النبويو ،ج ابن ىشام ،السيره (64)
؛ابن االثير ،الكامل 829،ص2؛الواقدي،المغازي،ج895،ص 4النبويو ،ج ابن ىشام ،السيره (65)
 .264،ص2ج

.                                                153ص ،5لبيقي ،سنن البيقي ،ج ؛ا167،ص2صحيح البخاري ،ج البخاري، (66)
.                                                          153،ص2؛الشافعي ،االم ،ج167،ص 2ابن ماجو ،سنن ابن ماجو ،ج( 67)
 . 859ص ،4النبويو ج السيره’ابن ىشام  (68)

عبد  نافع ، العباس عم الرسول )مجمو  ؛عبد الحكيم ،ظافر245،ص2الكامل ،جابن كثير ، (69)
 .423(ص2،العدد11االساسيو ،المجمد االبحاث كميو التربيو



                                                                      

 ٜٖ٘ (ٜٕٔٓ كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ممحق

 اسالم العباس بن عبدالمطمب  
  136، ص    1المبرد ،الكامل في المغو واالدب ،ج (72) 

                                                                                                   .212( سورة األحزاب ، االية 71)
            .67،ص2؛اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي ،ج945،ص4ابن ىشام ،السيره النبويو ،ج (72)

 ؛ابن االثير ،الكامل ،829،ص2؛الواقدي ،المغازي،ج895،ص4ابن ىشام،السيره النبويو ،ج( 73)
                                                                                                   .                                  264،ص2ج
 ؛                     75احمد ابن حنبل ،مسند ابن حنبل ؛المفيد ،االمالي ،ص (74)

ميجره ضد ل9غزوه تبوك وىي المعركو التي قادىا الرسول دمحم)صمى هللا عميو وال وسمم(سنو  (75)
 943.72،ص4النبويو ،ج ؛ابن ىشام ،السيره116الروم ،ابن حبيب ،المحبر،ص

لجماعو  جعفر ابن ابي طالب وىو اخو االمام عمي المو وابيو وىو اول من صمى صاله صالىا(76)
لميجره وقد استشيد فييا  8وقد ىاجر جعفر اليجرتين ،وقاد المسممين في غزوتو موتو   في البعثو

وقطعت  يداه فعوظو هللا بجناحين يطير بيما اشبو بجناحين المالئكو طار بيما الى الجنو ،ابن ىشام 
؛لممزيد ينظر الحجاج ،محسن مشكل فيد،جعفر ابن ابي طالب )اطروحو 7،ص 4،السيرىالنبويو ،ج

.                                                                                                            182-11م(،ص2229توراه غير منشوره ،جامعو البصره ،كميو االداب،دك
                                                                                 .                  67،ص2؛اليعقوبي ،تاريح اليعقوبي ،ج945، 4النبويو ،ج ابن ىشام ،السيره(77)

 ،؛الحمبي ،السيره الحمبيو48، 2؛المقريزي،امتاع االسماع ج243،ص1الطبرسي ،اعالم الورى ،ج(78)
 .122،ص3ج

 .؛ 469ص ،5ج ؛الصالحي الشامي ،سبل اليدى والرشاد،195،ص1ابن كثير ،السيره النبويو ،ج(79)
 .         158،ص1،الزاىر في معاني الكممات الناس ،ج االنباري 

   .                                                                                                                            165،ص2اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي ،ج( 82)

 .343،ص1اقب،جابن شير اشوب ،المن (81)

 .172،ص1الصدوق ،اكمال الدين ،ج (82)

 35،ص 1القرطبي ،الجامع الحكام القران ،ج (83)



                                                                     

 (ٜٕٔٓ كانون األول) ممحق العدد السابع والعشرون  

 الباحثة . رواء زامل شالل    محسن مشكل فيد د.م.أ.

ٖٜٙ 

 المصادر والمراجع

المصادر                                                                                                         اول :
القران الكريم                                                                                       -ٔ

 ىـ(632)ت ابن االثير ،عز الدين عمي بن دمحم الشيباني 

 اسد الغابو )دارالكتاب، د.ت بيروت ،انتشارات اسماعميان ( -2

ىـ(                                                                1386الكامل في التاريخ)بيروت، -3
             ىـ(                                               252االزرقي ،دمحم بن عبد هللا بن احمد )ت 

ىـ(                               1411اخبار مكو وماجاء فييا من اثار ،تحقيق رشدي صالح )قم ،-4
ىـ(                                                     151ابن اسحاق ،ابو الفرج عمي ابن الحسين)ت

 د. د.ت، .)معيد الدراسات والبحاث لمتعريف سيره ابن اسحاق )السير والمغازي(تحقيق دمحم حميد هللا -5
                                                                              م(                                                                                                                           

 -6ىـ(                                                256ابن اسماعيل ابن ابراىيم )ت دمحم البخاري،
 ه(1421صحيح البخاري،)دار الفكر ،

 ىـ(279البالذري ،احمد ابن يحيى ابن جابر )ت

ىـ(                                    1959انساب االشراف تحقيق دمحم حميد )دار المعارف، -7
 ىـ(458احمد ابن الحسين بن عمي)ت البييقي،

السنن الكبرى ،)دار الفكر،د.ت(                                                                -8
ىـ(                                                             323احمد ابن عبد العزيز)ت الجوىري،

ه،بيروت،شركو الكتبي لمطباعو والنشر(                                                                      1413، 2السقيفو وفدك تحقيق دمحم ىادي )ط-9
ىـ(                                           245ابو جعفر ابن اميو الياشمي البغدادي )ت  ابن حبيب،

 ىـ(1361المحبر )مطبعو الدائره ،-12

 اخبار قريش تحقيق احمد فاروق،)نسخو مخطوطو ،د.ت(المنمق في -11



                                                                      

 ٜٖٚ (ٜٕٔٓ كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ممحق

 اسالم العباس بن عبدالمطمب  
ىـ(                                                           852ابن حجر،شياب الدين ابو الفضل )ت

ىـ(                                 1415االصابو في تمييز الصحابو ،تحقيق احكد عبد الموجود واخرون)بيروت ، -12
ىـ(                                                                           456م ،عمي ابن احمد )تابن حز 

 ىـ(1243جميره انساب العرب)بيروت،-13

 ىـ(1244الحمبي ،عمي بن برىان الدين )ت 

                       السيره الحمبيو )دار المعرفو ،بيروت (                                             -14
ىـ(                                                     241ابن حنبل ،ابو عبد هللا احمد الشيباني )ت

مسند احمد ابن حنبل ،)دار صادر ،د.ت(                                                      -15
                                                             ىـ(   626الحموي ،شياب الدين ابو عبد هللا )ت

 ىـ(1399معجم البمدان ،)بيروت ،-16

ىـ(                                                  242ابوعمر خميفو ابن خياط الميثي )ت  ابن خياط،
 ىـ(1414طبقات خميفو بن خياط الميثي تحقيق سييل زكار )بيروت ،-17

ىـ(                                                                                                             748ذىبي ،شمس الدين دمحم)ت ال
       ىـ مؤسسو الرسالو (                                           1413،   9سير اعالم النبالء ،تحقيق شمس الدين االرنؤط)ط -17

ىـ(                                                                                     327الرازي ،ابو دمحم عبد الرحمن ابن حاتم )ت 
                         ،د.ت،د.م(                                                                                          3تفسيرالرازي )ط -18

ىـ(                                                                                                     762جمال الدين )ت الزيعمي،
 مطبعو الوفاء( ،ـى1415نصب الرايو تحقيق ايمن صالح )القاىره ،-19

ىـ(                                                                               232)تابن سعد،ابو عبدهللا دمحم ابن منيع البصري 
 ىـ(1422الطبقات الكبرى ،تحقيق عمي دمحم عمر )القاىره ،-22

       ىـ(                                                            911السيوطي،عبد الرحمن دمحم ابن احمد بن ابو بكر )ت 
 م،بيروت (1985الرسائل التسع )دار احياء العموم ،-21



                                                                     

 (ٜٕٔٓ كانون األول) ممحق العدد السابع والعشرون  

 الباحثة . رواء زامل شالل    محسن مشكل فيد د.م.أ.

ٖٜٛ 

ىـ(                                                                                           262ابن شبو ،عمر ابن شبو النميري )ت
 ىـ(1412تاريخ المدينو ، تحقيق فييم دمحم)قم ،-22

ىـ(                                                           224عبد هللا دمحم ابن ادريس )ت الشافعي ،ابو
ىـ ،دار الفكر(                                                                              1423، 2االم )ط-23

 ىـ( 1425النمازي ) عمي الشاىرودي،

 ىـ(1418،تحقيق حسين عمي النمازي )قم ، مستدرك سفينو البحار-24

ىـ(                                                                                    558ابن شير اشوب ،دمحم المازندي )ت
(                                                                ه،المطبعو الحيدريو1376مناقب ال ابي طالب )النجف االشرف، -25

ىـ(                                                                                   548الشير ستاني ،ابو الفتح دمحم عبد الكريم )ت 
 وت(الممل والنحل تحقبق امير عمي مينا واخرون )دار المعارف ،بير -26

ىـ(                                                                                       942الصالحي الشامي،دمحم ابن يوسف)ت
 ىـ،بيروت(1441سبل اليدى والرشاد في سيره خير العباد تحقيق عادل احمد )دارالكتب العمميو ،-27

 ىـ(381)تالشيخ الصدوق ،دمحم ابن عمي بابويو القمي 

اكمال الدين واتمام النعمو)مطبعو الحيدريو ،د.ت(                                                        -28
 ه،المكتبو الحيدريو(1385عمل الشرائع تحقيق دمحم صادق بحر العموم )النجف االشرف،-29

 ىـ(548الشيخ الطبرسي ،الفضل ابن الحسين)ت  

 ىـ(1417م اليدى )قم ،اعالم الورى باعال-32

ىـ(                                                                                                      562الطوسي ،ابن حمزه )ت
 ه،قم ،موسسو انصاريان(211412الثاقب في المناقب تحقيق نبيل رضا عموان )ط-31



                                                                      

 ٜٜٖ (ٜٕٔٓ كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ممحق

 اسالم العباس بن عبدالمطمب  
ىـ(                                                                 1413 النعمان )تالشيخ المفيد ،ابو عبد هللا دمحم بن دمحم

 ،دار المفيد(      ـى1414، 2االرشاد في المعرفو حجيج هللا عمى العباد )ط-32

                                           الطبري ،ابو جعفر دمحم بن جرير بن رستم )ت اوائل القرن الرابع ىـ(                                  
 ىـ،مؤسسو سممان الفارسي(1415المسترشد، تحقيق احمد الحمودي )قم  -33

 ،موسسو االعممي لممطبوعات (1423،بيروت ،4تاريخ الطبري،)ط -34

                                      ىـ(                                              463ابن عبد البر،ابو عمر يوسف القرطبي )ت 
،دار الجيل (                                                                                                    ىـ1412االستيعاب في معرفو االصحاب تحقيق دمحم عمي البجاوي )بيروت ، -35

ىـ(                                                                                   571ابن عساكر ،ابو القاسم عمي ابن ىبو )ت 
 ىـ(1415تاريخ مدينو دمشق ،تحقيق عمي شيري )بيروت ، -36

 ىـ(141ابن عقبو، ابو دمحم موسى )ت 

                                                                                ىـ(                   1994المغازي النبويو جمع دمحم باقشيش )المممكو المغربيو ، -37
 ىـ(855ابن عنبو ،دمحم ابن احمد العيني )ت

 ىـ(1429عمده الطالب في انساب ابي طالب تحقيق دمحم حسين ال الطالقاني )قم،  -38

 ىـ(     175الخميل احمد ابو عبد الرحمن )ت  الفراىيدي،

 ىـ،مؤسسو دار اليجره(1412، 2العين تخقيق ميدي المخزومي واخرون )ط-39

ىـ(                                                                               356،عمي ابن الحسين )ت ابو الفرج  االصفياني
 (االغاني)دار احياء التراث العربي -42

 ىـ(817الفيروز ابادي ،دمحم ابن يعقوب )ت

 



                                                                     

 (ٜٕٔٓ كانون األول) ممحق العدد السابع والعشرون  

 الباحثة . رواء زامل شالل    محسن مشكل فيد د.م.أ.

ٗٓٓ 

 )د.ت،د.م( القاموس المحيط-41

ىـ(                                                                671القرطبي دمحم بن احمد بن ابوبكر )ت

 ج.ت( الجامع الحكام القران الكريم )د.م،-42

                                                         ىـ(285المبرد،  ابو العباس دمحم ابن يزيد)ت 

دار الفكر العربي (                      ىـ،1417، 3الكامل في المغو واالدب ،تحقيق دمحم ابو الفضل )ط-43

ىـ(                                               957المتقي  اليندي ،عالء الدين عمي ابن حسام الدين )ت

 ىـ،موسسو الرسالو (1429كنز العمال في سنن االقوال واالفعال ،تحقيق صفوه السقا )بيروت ،-44

 ىـ(1111قي )تباقر ابن دمحم ت المجمسي، دمحم

 ىـ، بيروت ،مؤسسو الوفاء ( 1423، 2بحار االنوار )ط-45

ىـ(                                                    346ابو الحسن عمي ابن الحسين)ت المسعودي،

                             دار اليجره(                                              ىـ،1385مروج الذىب ومعادن الجوىر )قم ،-46

 ىـ(485احمد ابن عمي الشافعي )ت المقريزي،

امتاع االسماع بما لمنبي صمى هللا عميو والو وسمم من االحوال واالموال تحقيق دمحم عبد الحميد -47

                                                    ه،منشورات دمحم عمي بيضون(                                      1422النسمي )دار الكتب العمميو ،

 ىـ(711دمحم ابن مكرم الميدي )ت  ابن منظور،

 اداب الحوزه ( ىـ،1425لسان العرب ) قم،-48

 ىـ(213ابن ىشام ،عبد الممك ،بن ىشام ابن ايوب الحميري)ت 



                                                                      

 ٔٓٗ (ٜٕٔٓ كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ممحق

 اسالم العباس بن عبدالمطمب  

 ىـ(1383السيره النبويو تحقيق دمحم محيي الدين )القاىره ،-49

ىـ(                                                284،ابو دمحم الحسن بن احمد ابن يعقوب )ت  اليمداني
 ىـ،صنعاء(1412صفو جزيره العرب ،تحقيق دمحم ابن عمي االكوع ،)مطبعو االرشاد، -52

 ىـ(227الواقدي،عبد هللا دمحم ابن عمر)ت

ه(                                                                  1425مارسن جونس)دانس االسالمي، تحقيق، المغازي، -51
(                                                                                     ـى284احمد ابن ابو يعقوب بن جعفر )ت اليعقوبي،

 ،بيروت( تاريخ اليعقوبي )دار صادر-52

 الحديثوثانيا : المراجع 

 االمين، محسن عبد الكريم عبد عمي

 اعيان الشيعو ،تحقيق حسن االمين )بيروت ،دارالمعارف(-53

 االنباري، ابو بكر بن دمحم ابن القاسم                                               

 و الرسالو(ىـ،مؤسس1412الزاىر في معاني الكممات الناس تحقيق حاتم صالح )بيروت ،-54

     السبحاني،الشيخ جعفر                                                                                                          
 ، ىـ1433،لدمحميو اعداد يوسف جعفر )دار جواد االئموالدمحميو دراسو تحميميو لمسيره االسيره -55

 بيروت(   

ي صالح رسن                                                                                                               عم ، الدمحماوي 
ىـ،دار مكتبو البصائر 1433ابو طالب ابن عبد المطمب )موسسو االبصره لمكتاب الثقافي ،-56

 لمطباعو والنشر ،بيروت(



                                                                     

 (ٜٕٔٓ كانون األول) ممحق العدد السابع والعشرون  

 الباحثة . رواء زامل شالل    محسن مشكل فيد د.م.أ.

ٕٗٓ 

                                                                                                                                                    ةثالثا : الرسائل الجامعي
                          الحجاج ،محسن مشكل فيد                                                                                         -57

 ىـ(2229جعفر ابن ابي طالب )اطروحو دكتوراه غير منشوره ،جامعو البصره ،كميو االداب ،

 ميدي صالح لفتو                                                                                                                الخفاجي، -58
ودورىم في الحياه العامو منذ عصر الرسالو حتى العصر الراشدي )رسالو ماجستير غير  بنو العباس

(                                                                                               ـى1439منشوره جامعو البصره كميو التربيو لمبنات ،
                                                                                                     الساعدي ،ايمان مجيسر            -59

                            احمد فرج ،                                                                   فميح،ـ( ى2229والدا النبي )رسالو ماجستير غير منشوره ،جامعو البصره ،كميو االداب،
 م(2214قصي ابن كالب )رسالو ماجستير غير منشوره ،جامعو البصره ،كميو التربيو ، -62

القرشي ،عمي كريم                                                                                         
الو ماجستير غير منشوره ،جامعو بابل ،كميو التربيو ال عبد المطمب ودورىم في الحياه العامو )رس-61
 م(2229،

 رابعا : الدوريات 

عبد الحكيم ،ظافر عبد نافع                                                                -62
العباس ابن عبد المطمب عم الرسول حياتو ومكانتو عند قريش )مجمو ابحاث كميو التربيو االساسيو 

 (2العدد 11المجمد 

 عمي صالح  رسن                                                                الدمحماوي،

  (13العدد م،2212عبد المطمب بن ىاشم دراسو في اسمو ونسبو )مجمو الدراسات التاريخيو -36

 


