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المحاضرة األولى 

ية ـــــــاســــــــــوة العبــدعــال
 

  

 الخالفة ، فكان استالم إلىلم يكن للعباسيين في الواقع في الحقب األولى تطلعات 
العباس و أبناؤه شديدي الحماس لعلي ، ولكن طموحهم ما لبث أن ظهر على يدي 

أحدىم وىو محمد بن علي بن العباس حيث أصبح زعيما إلحدى التنظيمات 
المعارضة الشيعية ، وتم ذلك حسب ما جاء غي غالبية المصادر التاريخية صدفة ، 

فقد زاره أبو ىاشم عبد اهلل بن محمد بن الحنفية ، الذي كان صاحب الدعوة 
الكيسانية الشيعية و إمامها ، توفى عنده وقبل وفاتو عينو ليخلفو في اإلمامة ، ذلك 

أنو كان ال يملك ولدا ، وكان الخليفة األموي سليمان بن عبد الملك قد عرف بأمره 
، وأدرك خطورة دعوتو ، فاستدعاه إليو ودس لو السم  فمات بالحميمة حيث كان 

. يسكن محمد بن علي بن عبد اهلل بن العباس 

والى جانب ىذه الرواية فان ىناك روايات أخرى جاءت على متن كتب التاريخ مغايرة 
لهذه الرواية منها ما ذكره صاحب العيون و الحدائق و المقريزي عن بيعة محمد بن 



لما أراد الخراسانيين القيام في أمر الدعوة لواحد من آل رسول اهلل قالوا "علي فقال 
ال يصلح ىذا األمر إال لرجل من ىؤالء القوم ، وال يصلح لرجل يجمع الناس على أن 

 شرفا و أفضلهم في نفسو دينا و أسخاىم كفا، أعظمهمفيو ثالث خصال يكون 
فيكون قوم يتبعونهم لشرفو وموضعو ،وقوم يتبعونو لبراعتو وفضلو، ويتبعونو لشجاعتو 

فقدموا المدينة فدلوىم على محمد بن علي بن عبد اهلل بن العباس فمضوا . وكرمو 
إليو  

 إلىوتدل ىذه الرواية داللة صريحة على أن الفضل  في البيعة لمحمد بن علي يعود 
الخراسانيين وأن ىؤالء كانوا يريدون رجال من أىل البيت  سواء أكان علويا أم عباسيا 

. أم جعفريا

أعلم عمو العباس أن  (ص )و ورد في الكتاب نفسو رواية أخرى فحواىا أن الرسول
 ولده ، ويقول ىذا الحديث المنسوب للرسول أنو عليو السالم قال إلىالخالفة تؤول 

أنها ستكون في ولده، وأنو حين أتاه بابنو عبد اهلل أذن : لعمو العباس رضي اهلل عنو 
 أبيو إلىاللهم فقهو في الدين وعلمو التأويل ثم دفعو : في أذنو و تفل في فيو ، وقال 

 201المقريزي ص " خذ إليك أبا األمالك: وقال لو

كما يرى ابن خلدون بأن الدولة العباسية من الدول الشيعة ، وأن العباسيين من فرقة 
الكيسانية  وىؤالء يقولون بإمامة محمد بن علي بن الحنفية  بعد علي بن أبي طالب ، 

 ابن علي بن عبد اهلل بن عباس ، إلى أبي ىاشم عبد اهلل ثم ابنو إلىثم من بعده 
 ىؤالء أن من أىل خراسان في خالفة العباسيين ، ويرى الروانديةويذكر أيضا رأي 

ألنو وارثو وعاصبو لقولو تعالى (ص)العباس أحق الناس باإلمامة بعد النبي  يزعمون بأن
وأن الناس منعوه من ذلك " و أولوا األرحام بعضهم أولى بعض في كتاب اهلل " 



 البراءة من الشيخين ويجيزون بيعة علي إلى ولده ويذىبون إلى أن رده إلىوظلموه 
. ألن العباس قد بايعو

و مهما اختلفت الروايات ، يمكن القول بأن الدعوة العباسية كانت دعوة سياسية ، 
اخذت عن الشيعة دعوتهم الى حق آل البيت في الخالفة دون حصرىا في آل علي 

 .نكاألمويي وفيما عدا ذلك فإن العباسيين ظلوا من أىل السنة

 

 


