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 چکیده
ویژه تفسیر است.    سالمی بههای مختلف علوم ا عباس، صحابی مشهور و از سرآمدان حوزه  عبداهلل بن

دهنتد  ثرترر روایتار وی     نگاهی اجمالی به منابع روایی مختلف اعم از تفسیر، تاریخ، لغ. و    نشان
هتا، متمن بیتان     آوری، تجزیته و تحلیتد داده   ای، جمتع  ثارگیری روش ثتابخانه اس.  این مقاله با به

اس.    باره ار متعارض رجالیان شیعه در این عباس، در صدد تحلید روای های رجالیان دربار  ابن دیدگاه
انتد    اجمال دربار  وی سخن گفتته  تفصید و در منابع رجالی شیعه، به های رجالی اهد سن.، به در ثتاب

دلیتد   اند، در منتابع شتیعی بته    عباس تأثید ثرده اگرچه رجالیان اهد سن.، همگی بر مدح و توثیق ابن
هایی جدی درگرفته است.  تحلیتد انتقتادی  تن       آورده، بحث روایار متعارمی ثه نخستین بار ثشی

دلیتد متعف، اتهتام و     هتا بته   دهد ثه سند آن عباس نقد ثرده، نشان می روایتی ثه ثشی در جرح ابن
بودن برخی راویان، و متن آن به دالیلی از جمله ناسازگاری با واقعی.، تزلزل و جعد، غیرقابتد   مجهول

ای با استناد به دالیلی از جمله، خطاب  ار ثشی و برخی منابع تاریخی، عدهاعتماد اس.  بر مبنای روای
انتد ثته    المال بصره شده عباس از بی. های تاریخی و    مدعی سرق. ابن ، گزارشالبالغه نه  14نامۀ 

در نتام بتردن از ثتارگزاران،     های مدعیان، صراح. حضرر علتی  دلید تناقض گزارش این ادعا به
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 مقدمه .1
هاای   هاای ساده   شرایط زمان، نوع زندگی، صفات اخالقی و اجتماعی غالب شخصیت

دار اسات  زیارا در آن   نوعی از پیچیدگی و ابهام برخاور  دلیل فاصلۀ زمانی به گذشته، به
هاا، تاالش جادی و شافافی      زمان نسبت به ثبت دقیق وقایع زنادگی و شخصایت آن  

 ،هاای تااریخی   حال، تنها منبع معرفتی ما دربارۀ شخصایت   صورت نگرفته است. با این
هاا در   مانده اعم از منابع رجالی، تااریخی و روایاات منلاول از آن    جای اسناد و مدارک به
 ترین عباس است. وی از برجسته ها، عبداهلل بن  . یکی از این شخصیتمتون مختلف است
است که روایات بسیاری از او در منابع فاریلین   و حضرت علی اصحاب پیامبر

هاای گونااگون تفسایری، فلهای، کالمای،       عباس در زمینه های ابن شود. دیدگاه می  دیده
مواره مهم و ماورد اساتناد باوده    تاریخی و...، چه در زمان حیاتش چه در دوران بعد، ه

است و حتی برخی عالمان به هنگام تعارض روایات، رأی وی را بار دیگاران تارجی     
 اند.   داده

هاای علمای، اوصاا  و     در منابع رجالی، اطالعاتی دربارۀ دورۀ حیاات، توانمنادی  
صادا او را تعادیل    عباس آمده است. گرچه تمام رجالیان اهل سنت هام  های ابن ویژگی

اناد، در برخای مناابع رجاالی شایعه       رده و با اوصافی که داللت بر ماد  دارد ساتوده  ک
( پنج روایات  0۱3برخوردی دوگانه برای او وجود دارد. نخستین بار در رجال کشی)م 

عباس آمده است. این روایات با دیگر روایاتی که خودِ کشی و دیگر مناابع   در قد  ابن
اند، متعارض است. در واقع از یک سو با توجه به  هعباس آورد رجالی شیعه در مد  ابن

هاای گونااگون دینای، باا کرارت روایاات        اش بر حوزه عباس و تأثیرگذاری جایگاه ابن
های حاکی از مد  او در منابع شیعی مواجهیم، از سوی دیگر با  منلول از وی و گزارش

رو، این پژوهش  زاینعباس مورد اتهام و قد  است. ا توجه به آنچه کشی ذکر کرده، ابن
عباس، در صدد تحلیال تعاارض روایاات     ابن  ضمن بررسی تفصیلی شخصیت رجالی

 مد  و قد  کشی با ذکر ادلۀ موافلان و مخالفان است. 
 پیشینۀ تحقیق .2

های بسیاری دربارۀ  عباس در علم تفسیر، تاکنون پژوهش با توجه به جایگاه برجستۀ ابن
اناد باه بررسای     ن، برخی از محللان هم سعی کارده او صورت گرفته است. در این میا
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)عااملی،   عباس و اموال البصره دراسة و تحلیال  ابن شخصیت رجالی او بپردازند. کتاب
ق( که در آن از میان پنج روایت قد  کشی، تنهاا دو روایات مرباوه باه اماوال      ۴۱4۵

بررسی شده، از این باره  هم از منظر تاریخی بدون بیان دیدگاه رجالیان در این  بصره، آن
( نموناۀ دیگار در ایان    ۴03۹)ذاکری، طالب سیمای کارگزاران علی بن ابینمونه است. 

 زمینه است که در آن مانند کتاب پیشین عمل شده است. 
عبااس   ابن»(، ۴0۵0 )حجتی،«ریعباس و ملام او در تفس مورد ابن در قیتحل»ملاالت 

(، ۴03۱الجاوینی،  «)عبااس ابوالتفسایر   ابان » (،۴03۱آستانه ربیعی، «)و ملام او در تفسیر
ها تنها به  های هستند که در آن ( و... نمونه۴031جاد الحق، «)عباس حبراألمة عبداهلل بن»

، مد  او و جایگاهش در تفسیر پرداخته شاده و باه روایاات قاد  او     عباس ابن یمعرف
ماان حیاات رساول    عبااس در ز  ابان »در این میان، تنها در ملالاۀ   ای نشده است. اشاره
( به روایات مد  ۴093حمزه، «)و نلش وی در روایات میان اهل تسنن و تشیع خدا

طاور   عباس اشاره شده، اما تنها نلد یکای از روایاات، آن هام باه     و ذم کشی دربارۀ ابن
 مختصر آمده است.

عباس به بیاان مبااحری    رو، با توجه به اینکه غالب آثار مذکور در خصوص ابن ازاین
و کمتار    های اخالقی و جایگاه تفسیری او پرداختاه  نامه، اوصا ، ویژگی م از زندگیاع

اند، همچناان جاای تحلیال و     به روایات قد  کشی دربارۀ وی و تحلیل آن توجه کرده
   باره وجود دارد.  بررسی موشکافانۀ این روایات و شیوۀ برخورد رجالیان در این

 عباس از منظر رجالیان اهل سنت ابن .3

 ( صحابی معرو  پیامبر0، ص۵تا، ج بخاری، بیمکنی به ابوالعباس)عباس  عبداهلل بن
اناد و حتای یاک ماورد      عباس را ساتوده  ابن بدون استرنا، منابع رجالی اهل سنت است.

هاا مسالم و    قدری نازد آن  عباس به اند. وثاقت ابن جر  و قد  در مورد وی ذکر نکرده
به ذکر توصیفات کلای بسانده و برخای دیگار از      بدیهی بوده که برخی در معرفی وی

هاای مختلاف    الفاظ مد  و توثیق مختلف که ناظر به تخصص و مهاارت او در حاوزه  
اند. الفاظی که نشان از گسترۀ علم، میزان فصاحت و  علوم گوناگون است، استفاده کرده

ست. این اش در زمینۀ حدیث، تفسیر و فله ا جاللتش نزد دیگر صحابه و نیز برجستگی
مازی،    43۵، ص49، جق۴۱۴۵عسااکر،   )ابان «البحار »، «حبراالماة »از:  ند ا الفاظ عبارت
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، ۴تاا، ج  )ذهبی، بای «العصر  عالم» ،(۴94، ص0تا، ج اثیر، بی ابن  ۴۵۱، ص۴۵ج ،ق۴۱3۹
 صاحابی »، (۴41، ص۱، جق۴۱۴۵حجار،   )ابان «الناس  افص » و «الناس  اعلم»(، ۱3ص
، 49ق، ج۴۱۴۵عسااکر،   )ابان «اللرآن نعم ترجمان »(، 9۵ص ،۱م، ج۴933زرکلی، «)الجلیل 

 «المفسارین   رئیس»، (۴94، ص0تا، ج اثیر، بی   ابن۴۵۱، ص۴۵ق، ج۴۱3۹  مزی، 43۵ص
حجار،   )ابان «اعلم من بلی بما أنزل علی محماد »، (۱43، ص۴تا، ج )حاجی خلیفه، بی

)کحالاه،  «فلیاه » ،(۱3، ص۴تاا، ج  )ذهبی، بی«محدث، مفسر، امام» ،(39، ص۴ق، ج۴۱۴۵
 (00۴، ص0ق، ج۴۱۴0)ذهبی، «.العصر فلیه »، (۹۹، ص۹تا، ج بی

  عبااس  دهد که آنچه رجالیان در تعدیل نسابت باه ابان    دقت در این الفاظ نشان می
  عباس است اند، جایگاه علمی ابن اهمیت دانسته و خود را موظف به بیان آن کرده حائز

 منتج به تعدیل و توثیق رجالی او شده است.عباس  به عبارت دیگر جایگاه علمی ابن
 عباس از منظر رجالیان شیعه ابن  .4

های  عباس کمتر مورد توجه بوده و بیشتر گزارش حیات ابن ۀدر منابع رجالی شیعه دور
( بدون 1۹ص، ق۴۱۴9برقی)رجال تاریخی در مورد او ذکر شده است. نخستین بار در 

 .ذکر شده است پیامبرعباس در شمار صحابی  توصیفی، ابن  هیچ
 صاورت  باه هم ناه   آن (4۱4، صق۴۱۴۹)نجاشی رجالعباس در  پس از آن، نام ابن

یحیی بن احمد بن عیسی الجلاودی   عبدالعزیز بن مستلل، بلکه ذیل عنوان فردی به نام 
بوده، آماده   ( که شیخ بصره و از اصحاب امام باقر004مللب به ابواحمد)م البصری

هاای   در این بخش حدود دویسات کتااب از جلاودی در زمیناه    ( ۱۵3است. نجاشی)م
برد که از ایان   نام می ...ل، نفسیر، فله، قرائات، طب، نجوم ویمختلف تاریخ، سیره، فضا

شود که برخی از ایان   عباس. نجاشی در پایان یادآور می مورد آن متعلق به ابن 44تعداد 
 ها را خود دیده است. کتاب

رجال ، (41۴، ص۴، جق۴۱3۱طوسی، )الرجال  ختیار معرفةادر منابع بعدی همچون 
التحریار  ، (۴93، صق۴۱۴1)حلای،  خالصة االقاوال  (،۴4۴، صق۴094)داوود ابن ابی

، 0، جق۴۱۴3)تفرشای،  الرجاال  نلاد ، (0۴4، صق۴۱۴۴ )صااحب المعاالم،  الطاووسی
هاانی،  )بهبتعلیلة علی منهج الملال(، ۱9۱، ص۴تا، ج )اردبیلی، بیجامع الرواة (،۴۴3ص
( ۱0، ص۵، جق۴۱۴4)نمازی شااهرودی،  مستدرکات علم رجال الحدیث، (44۹تا،  بی
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اند، به حیات او اعم از زمان  و مدخلی را به وی اختصاص داده  عباس نام برده که از ابن
ای نشاده اسات.    باره، مشایخ و شاگردانش هیچ اشاره  در این مکان تولد، اختال  آراو 

، امال اممال  ، فوائد الرجالیه، معالم العلما، الدین هرست منتجبفدر برخی منابع همچون 
 الادین  فهرسات منتجاب  یک راوی، هم نیامده است. البته صااحب   عنوان بهحتی نام او 

 .است  آورده ل امام علییعباس در ذکر فضا ( روایاتی از ابن0۵3ا0۵4، ص۴0۹۹)
عبااس   کار ناام ابان   در این میان برخی منابع همچون رجال شیخ طوسی تنهاا باه ذ  

( اکتفاا  13، صهماان )( و امام علای ۱4، ص۴۱۴۵)طوسی، راوی پیامبر عنوان به
، (4۱۵، ص۴۴، ج۴۱۴0خاویی،  )معجم رجال الحادیث اند، برخی دیگر هم، مانند  کرده
  عبااس دانساته   شاگرد ابن عنوان بهابی ربا  را   و عطاء بن عباس را شاگرد پیامبر ابن

محماد طااهر    )ابان إکلیل المنهج فی تحلیق المطلاب رتر همچون است. تنها منابع متأخ
)مادنی،  الدرجات الرفیعه فی طبلاات الشایعه  ( و ۵۵3، صق۴۱4۵خراسانی الکرباسی، 

اند  طور مختصر به مواردی همچون، مکان و سال تولد او اشاره کرده ، به(99، ص۴091
 خذ شده باشد. رسد از منابع رجالی اهل سنت ا که به نظر می

 حیاات،  ۀدوردر ملایسه باا  عباس،  ر عین حال در منابع شیعی در ذکر اوصا  ابند
باره هم صفات مأخوذ از منابع اهل سانت مانناد     شود که در این توجه بیشتری دیده می

 االمة و رئیس حبر»، «اللرآن  ترجمان» ،به نلل از مجاهد( ۴33، ص۴091)مدنی، «البحر»
و هام   (المفسرین طبلات به نلل از ابوالخیر صاحب  ۵۵، ص3تا، ج )امین، بی«المفسرین 

مراغی، «)المفسرین  شیخ» (،۴۵3، ص4، جق۴۱۴۹قمی، «)اللرآن  فارس»غیر آن از جمله 
 «المخلصین ألمیرالمؤمنین  اعظم» (،۴93، صق۴۱۴1حلی، «)محباً لعلی» (،۹، صم۴9۱۹
 شود.  دیده می (۴3۴، ص۴091)مدنی، 
عباس بین منابع رجالی شیعه و اهل سانت یاک تفااوت     بنبرخورد با ا ۀشیواما در 

 کشای  رجاال عمده وجود دارد. این تفاوت ناشی از روایاتی است که نخستین باار در  
روایات در   0عباس آورده،  روایتی که وی در توصیف ابن 3ذکر شده است. از مجموع 

ه نلال ایان   مورد در قد  اوست و با توجه به روشی که کشی دارد، صارفاً با   ۵مد  و 
های بعد  کند. برخی از رجالیان شیعه در دوره روایات بسنده کرده و خود اظهار نظر نمی

 اند. به این تعارض توجه کرده و در ملام رفع آن برآمده
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 روایات مدح .5
 از حمیاد   بان  عاصام  از یحیای   بن صفوان از نو   بن ایوب از ابراهیم و حمدویه .۴ا۵

 او کاه  کنناد  مای  طائف نلال  یکی از اهالی عبدی اللیل، از  بن عبداهلل از سعید  بن سالم
دا خداونا »: گفت می که نمود مالقات شد، مرگش به منجر ای که بیماری در را عباس ابن

طالب را زنده نگاه داشتی و بمیران بر آنچه که علی  ابی  مرا زنده بدار بدانچه که علی بن
، ۴، جق۴۱3۱ )طوسای، .ت نماود از آن وفاا پاس  و  «طالاب بار آن مارده اسات     ابی بن
 (41۹ص
 اماام  از جاری   ابان  از بشیر  بن جعفر از حسین  بن محمد از معرو   بن جعفر .4ا۵
ی سافید از کفانش   ا پرناده  ،عباس وفات یافات  ی که ابنهنگام» کند: می نلل صادق
فرمایاد:   در اداماه مای   اماام  «.هاا مخفی شد و به آسمان رفت تا از دیدهشد خارج 

داشت و زمانی که کودک بود، مادرش او را لبااس   عباس را بسیار دوست می ابن پدرم»
عباس هاانگامی کاه بیناایی     ساخت، ابن المطلب رها می پوشاند و با کودکان بنی عبد می

علای    به پدرم گفت: تو کیستی؟ پدرم گفت: من محمد بن ،خویش را از دست داده بود
کند و اگار کسای    تو را کفایت می، [ر معرفید] عباس گفت: این حسین هاستم، ابن  بن

  (4۹3، ص۴ج، همان«).تنشناسد، تو را نشناخته اس [نامتو را ]با این 
مطار نلال     نعمان از پدرش از معاذ بن  علی بن  معرو  از حسین بن  جعفر بن .0ا۵
پاس از  »هاشم گفات برخای اساتادانم بارایم روایات کردناد:         کند که اسماعیل بن می

نزد عایشاه فرساتاد   سفیر خود  عنوان بهعباس را  بنا ر جمل، امام علیشکست لشک
عبااس   ابان  .هاد اقامت، دساتور د  ترک محلاو را به سرعت بخشیدن در حرکت و  که
ورود  ۀیاافتم، اجااز   خلاف در کناار بصاره    هنگامی که او را در منزلگاه بنای » گوید: مى

 یی بارای نشساتن نیاافتم،   جاشدم. خواستم که به من اجازه نداد، پس بدون اجازه وارد 
گلیم را کشیدم و بار آن   گلیمى بود. اى دیدم که بر آن اتاق، اثاثیه ۀدر گوش ،نظر افکندم
خال  سنت رفتاار  بر ،عباس اى ابنعایشه گفت: . عایشه هم در پشت پرده بود. نشستم
باه وی   .«ما بدون اجاازه نشساتى   ۀو بر اثاثی یوارد شد ما بدون اجازه ۀدر خان کردی،
تو آنجاسات   ۀما به تو سنت آموختیم. خانو  ما از تو به تعلیم سنت، سزاوارتریم»گفتم: 
کاه بار خاود ساتم روا      تو را در آن نهاد و تو از آن بیرون آمدى، درحاالى  پیامبر که
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را نافرماانى   پیاامبر  بر پروردگارت طغیان کاردى و  ،، بر دینت سرپوش نهادىهداشت
شویم و جاز باه    ات بدان وارد نمى ات بازگشتى، بدون اجازه هان. پس هرگاه به خکردی

مارا باه ساوى تاو      طالاب  اباى    على بن ،نشینیم. امیرمؤمنان ات نمى فرمانت بر اثاثیه
مدینه حرکت کنی و به اقامت انادک در بصاره بسانده    سمت  که به تو بگویم به فرستاد
 باه او گفاتم:   !«خطاب باود  بن ، که عمربر امیرمؤمنانرحمت خدا »عایشه گفت:  «.کنی
هایى بر او خشامگین باشاند و    گرچه چهره امیرمؤمنان است، یشانبه خدا سوگند که ا»

مؤمنان و  هایى در برابرش به خاک مالیده شوند! بدان، به خدا سوگند، همانا او امیر دماغ
 ،اتردانا  تار،  باساابله و داشاته   خویشاوندی و نسابی را باا پیاامبر    ۀرابطترین  نزدیک
عایشه گفت: این فرماان را   .«دارد نلش و حضورى بیشتر از پدر تو و عمر وتر  هبرجست
را  یشاان آمدم و ا سپس برخاستم و نزد امیرمؤمنانگوید:  میعباس  ابن «...پذیرم نمى

من آگاه باودم  »فرمود:  ، باخبر ساختم. امامگفته بودماز سخنان عایشه و آنچه به او 
 (419ا41۹، همان)«.که تو را فرستادم

 اهلل خاویی  اند. تنها آیات  یک از رجالیان پس از کشی، روایات مد  را رد نکرده هیچ
در ه ما روایت صحیح هارچند»گوید:  این روایات می ر/بادر (4۵3، ص۴۴، جق۴۱۴0)

 ۀاستفاض اماروایات ضعف سندی وجود دارد،  ۀو در هام عباس نیافتیم ابن یمد  و ثنا
 و اطمیناان باه صادور    نیاز کرده است بی آنرا از بررسی سندی پیرامون این روایات ما 

 «.گردد اجماالً حاصل می از این روایات از امام معصوم برخی
 روایات قدح .6
عیسای از اباراهیم     یزید انباری از حماد بن  معرو  از طریق یعلوب بن  جعفر بن .۴ا۹
فردی نازد پادرم   »فرمود:  ام باقرکند که ام یسار نلل می  عمر یمانی از فضیل بن  بن

ای کاه در قارآن    داند کاه هار آیاه    کند می عباس، گمان می آمد و گفت فالنی، یعنی ابن
به آن مرد فرماود از او بپارس    است، کی و در مورد چه کسی نازل شده است. امام

 ال وَ" (،14: )اساراء "سَآِ ل   أَضَآ    وَ  أَعْمآى  الْآخََِِ    فِی فَهُوَ  أَعْمى هذِهِ فِی انَک مَنْ وَ"آیات 
ُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیهَا یا"( و 0۱: )هود"مْکلَ أَنْصَحَ أَنْ أَرَدْتُ إ نْ نُصْحِی مْکینْفَعُ ُوا  وَ اصَِْ   وَ صآاَِ 

چه کسی ناازل شاده اسات...،     بارۀدر( 433: )آل عمران"تُفْلِحُونَ مْکلَعَلَّ اهلل اتَّقُوا وَ راِ طُوا
ما ناازل شاده    پدرش و آیۀ دیگر دربارۀعبداهلل و  اید دو آیۀ اول دربارۀفرم می امام
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 (41۱، ص۴، جق۴۱3۱)طوسی، «.است

 از قتیباه   بان  محماد   بان  روایت فوق با سند دیگری که در آن ابوالحسن علی .4ا۹
از اماام   زیااد  بان  محماد   بان  احماد  از عمیار  ابای   بان  محمد از او و شاذان  بن فضل
 (41۱، ص۴،جق۴۱3۱)طوسی، .ه، نیز آمده استروایت کرد سجاد

اباراهیم    گفتنی است این روایت در برخی منابع غیر رجالی همچون تفسیر علی بن
  بن إبراهیم عن عیسى  بن حماد عن أبی حدثنی» با سند( 40، ص4، ج۴0۹1)قمی، قمی
اساراء آماده کاه     ساورۀ  14ذیال آیاۀ   « جعفار  أبای  عن الطفیل أبی عن الیمانی عمر
ابراهیم نلل کارده اسات. در ایان      ( نیز آن را از علی بن۴9۹، ص0، جق۴۱۴۵ویزی)ح

 شود. روایت دیده نمی رۀبانه اظهار نظری درگو کشی، هیچ رجالمنابع هم، همچون 

 از سالیمان   بان  حمادان  از ایاوب  بان  احماد   بان  جعفر از مسعود  بن محمد .0ا۹
ش پادر  از الخطّاب کوفی ابی  بن حسین  بن محمد از یمانی محمد  بن عبداهلل ابومحمد

 عباس و محمد بن خوردیم که ابن ای غذا می کند که بر سفره نلل می حسین از طاووس
حنفیاه آن را گرفات و    غذا نشست، ابان  ۀحنفیه نیز حضور داشتند، ناگاه ملخی بر سفر 

تار  خداوناد به »گفتناد:  « سیاه بار باال ملاخ چیسات؟     ۀدانید که این نلط آیا می»گفت: 
باودم،   فرماود: خادمت پیاامبر    طالب علی بن ابیپدرم، »محمد گفت: « .داند می

سیاه بر بال ملخ چیست؟ گفتم خدا و رسولش بهتر  طۀدانی این نل فرمود: یا علی آیا می
بر بال آن نوشته شده است که من خادا، پرودگاار جهانیاان    »فرمود:  دانند. پیامبر می

ی از لشکرهایم خلق نماودم کاه آن را نازد هار کاس از      لشکر عنوان بههستم و ملخ را 
کنناد و   چرا این قوم بر ماا افتخاار مای   »عباس گفت:  ابن« .بندگانم که بخواهم، بفرستم

ها فرزناد هماان کسای هساتند کاه مان        آن»محمد گفت:  «؟گویند که از ما داناترند می
و کاه در  کاه از ایان جریاان بااخبر شاد، فاردی را نازد آن د        امام حسان « .هستم
خبر آنچه در موقع دیدن ملخ گفتیاد، باه   »ها گفت:  الحرام بودند، فرستاد و به آن مسجد

عباس  را پدر ابن« لَِ ئْسَ الْعَشِلَُ وَ  لَِ ئْسَ الْمَوْلىف» ۀن نزول آیأش ، ... در ادامه امام«من رسید
نماوده  آگااه   و فرزندانش خود او را از عاقبت بد خداوند در این آیه»و فرمود:  دانست
 (41۹، ص۴، جق۴۱3۱)طوسی، «.است

عبد االعلی الجازری    محمد بن  یزداد الصائغ جرجانی از عبدالعزیز بن  علی بن .۱ا۹
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کناد کاه حاارث     ساعید از زهاری نلال مای      بغدادی از سفیان بن ۴از خلف المحرومی
تماام اماوال    والی بصره نهاده بود، اماا او  عنوان بهعباس را  ابن، امام علی»گوید:  می
 را ترک نمود، امامو  هبه مکه برد ،رسید هزار درهم می ودبه که مبلغ آن بصره  المال بیت

اینکاه  »گفات:   بر منبار رفات و گریاه نماود و     رسید، حضرتکه این خبر به   هنگامی
چگوناه   شاود،  با این علم و منزلت چناین کااری را مرتکاب مای     پیامبرعموی پسر
مارا از آناان    ام، هاا خساته شاده    داشت؟ بار خدایا من از این نانطمیتوان به غیر او ا می

 (419، همان)«.راحت گردان و به سوی خود ببر

کناد کاه هنگاامی کاه      هالل از شعبی نلل می  شیخی از اهل یمامه از معلی بن .۵ا۹
ای باه او نوشات:    در ناماه  مکه رفت، امامسمت  بهعبداهلل اموال بصره را برداشته و 

تار از   یک از خویشانم مطمئن هیچداده و ، من تو را در امانت خود شریک قرار ما بعدا»
باود. اماا چاون    ن اپشتیبانی من و ادای امانت به مان    وبرای موافلت حق  ا  تو نزد من

خشم نموده و امانت مردم  اوعمویت سخت گرفته و دشمن علیه دیدی روزگار بر پسر
از او  .رعمویت پشت کردی، بمانند پشات ساپر  ، به پسشتهپراکنده گ و کارهاتباه گشته 
کنندگان به او خیانت  از او جدا شدی و همراه خیانتکردی و همراه جداشدگان  دوری
های خادا را در نظار نداشاتی و دارای دلیال و حجات از جاناب        کوشش گویاکردی، 

قصاد  و  با این مردم حیله کاردی خاطر دنیا  هبنماید که تو  پروردگارت نبودی! چنین می
بارای تاو    نسابت باه ماردم    تها را بفریبی و چون خیان شان آن داشتی از جهت دارایی

ممکن شد، زود حمله نمودی و با عجله خود را بر اماوال افکنادی و باه ملاداری کاه      
مانناد رباودن    هب .شد زنان و یتیمان نگاهداری می توانستی ربودی. از اموالی که برای بیوه

پا افتاده را. سبحان اهلل! آیا باه معااد ایماان ناداری؟ یاا از      گرگ سبکران، بز مجرو  از 
آمادی.   ترسی؟ ای آنکه نزد ماا از خردمنادان باه شامار مای      در آخرت نمی رسیحساب

خاوری و   دانی حرام می شماری، با اینکه می چگونه خوردن و آشامیدن مال را جایز می
کاه از   کنای درحاالی   واج میخری و با زنان ازد آشامی؟ و چگونه کنیزان را می حرام می
ها قارار داده   ها را برای آن خدا این مال هستند و مؤمنان و مجاهدان فلیران، ن،مال یتیما
های ایان   ییاده است. پس از خدا بترس و دارکرشهر را محافظت  ،این افراد ۀوسیل و به

تواناا گرداناد،   خدا مرا بر تاو   ها بازگردان که اگر این کار را نکنی و افراد را به خود آن
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 ،ام ه را با شمشیری بزنم که کسی را با آن نزدو تو نزد خدا عذر بیاورم و ت ۀآینه دربارهر
آنچاه تاو    به خدا سوگند اگر حسن و حساین  .جز آنکه در آتش وارد شده است

کردم و با خواهش از من به چیزی دسات   کردی انجام داده بودند، با ایشان سازش نمی
ها را از باین   آمده از ستم آن وجود ا از آنان بستانم و باطل بهنگاه که حق رتا آ ،یافتند نمی

ای برای مان حاالل    که از آنان برده کند، چنانچه مالی که مرا شاد نمی خدا قسمببرم. به 
چاشت شتر  باشد و آن را پس از خود برای دیگران به ارث بگذارم. پس شتاب مکن و

ای و  های و زیر خاک پنهاان گشات   ه تو به آخرت رسیدهرا آهسته بچران که به آن ماند ک
در جایی که ستمکار در آنجا بر اثر حسرت و انادوه  است کردارت به تو نمایانده شده 

 آن زماان، کاه   درحاالی  ،کناد  حق برگشت به دنیا را آرزو مای  ۀزند و تباه کنند فریاد می
 (433ا419، همان«).گریختن)از عذاب الهی( نیست ۀهنگام

 با روایات قدح  برخورد رجالیان شیعهیوۀ . ش۷
ها در ارتباه با روایات قد ، متفاوت بوده است. اولین بار در قارن هشاتم    گیری موضع

و  من أصحاب رسول اهلل، کان محباً لعلی»با عبارت  (۴93، صق۴۱۴1)عالمه حلی
ذکار   أشهر من أن یخفی و قاد  تلمیذه، حاله فی الجاللة و االخالص ألمیرالمؤمنین

هاایی همچاون    با ذکار ماالک  « الکشی احادیث تتضمن قدحا فیه، و هو أجل من ذلک
 اش نازد  و شااگردی  باه حضارت علای    عباس، حبّ او بودن ابن صحابی پیامبر
بررسای   بارای عباس و نلد روایات کشای پرداختاه و    صراحت به دفاع از ابن ایشان، به

، ارجااع  کتااب الکبیار   ،ل یعنای تفصیلی روایات قد  کشی، به کتاب دیگرش در رجاا 
  4دهد که ظاهراً از میان رفته است. می

 :)ناک  پس از آن دیگر منابع رجالی غالباً یا به ذکر گفتار کشی در این باره اکتفا کرده
تفصیل به نلاد   یا اینکه به (۱9۱، ص۴تا، ج اردبیلی، بی  ۴۴3، ص0، جق۴۱۴3تفرشی، 

، ۴091مدنی،   0۴4، صق۴۱۴۴احب المعالم، ص :)نک.اند متنی و سند روایات پرداخته
به نلاد کلای ساند     برخی نیز فلط (4۵۹ا4۱۵، ص۴۴، جق۴۱۴0خویی،   ۴۱۵ا99ص

در این میان  (۵1، ص۴تا، ج )امین، بی.دانند السند می پرداخته و تمامی روایات را ضعیف
اماا   (44۹صتاا،   )بهبهانی، بای .اند برخی هم بدون بررسی سند، متن روایات را رد کرده

جاز یاک    هروایات کشی اسات و با   رۀباها در نلد همۀآنچه مشهود است، این است که 



 عباس تحلید انتقادی روایار متعارض ثشی در جرح و تعدید ابن  251

 

روایات دیگاری در قاد      0کناد،  از کاافی نلال مای    معجم الرجاال روایتی که صاحب 
یان عباس در میان رجال عباس نیامده است. این امر خود نشان از جایگاه ارزشمند ابن ابن

داوود حتی نیاز باه بررسای    ابی  ای که برخی مانند ابن گونه متلدم و متأخر شیعه دارد، به
حاله أعظم من أن یشار إلیه فای الفضال و   »گوید:  روایات قد  ندیده و در این باره می

( صااحب المعاالم   ۴4۴، ص۴094«).و انلیاده إلی قوله الجاللة و محبة امیرالمؤمنین
امیرالمؤمنین و المواالة و النصرة حاله فی المحبة و االخالص لموالنا »هم با گفتار مشابه 

له و الذب عنه و الخصام فی رضاه و الموازرة مما الشبهة فیه و قد کان یعتمد ذلک ماع  
به دفااع از   (0۴۱، صق۴۱۴۴«)من یجب اعتماده معه بعده علی ما نطق به لسان السیره

باس بر چند ع شود که رجالیان شیعه در دفاع از ابن است. مالحظه می  عباس پرداخته ابن
باودن، دوساتدار، شااگرد و مطیاع فارامین       مطلب که عبارتند از: صحابی رسول اهلل

 اند. تأکید کرده بودن او حضرت علی
 . نقد سندی1ـ۷

سند روایات قد ، عالوه بر دو نلد کلی که یکی ضعیف و شااذ باودن و    در خصوص
صااحب  مند وی)عبااس و جایگااه ارزشا    دلیل حسادت به ابان  دیگری جعلی بودن، به

 های ذیل ذکر شده است: (، نلد0۴۱، صق۴۱۴۴المعالم، 
کاه در ساند    عمار الیماانی    ابراهیم بنو ضعف  معرو   عدم وثاقت جعفر بن .۴

( هام،  031اباراهیم قمای)م    همچنین در نلل علی بان  است.  روایت اول آمده
 ( توثیق نشده است. ۴۴3ابوالطفیل)م

 قتیباه   توجه به اینکه علی بان محماد بان   روایت دوم هم، رجالیان با  مورددر  .4
اناد:   ندانساته و گفتاه   را مورد اعتمااد  روایت این معرو  به نلل مرسل است،

 احماد بان   دلیل مجهاول باودن   حتی اگر سند حدیث صحی  دانسته شود، به»
 (4۵۴ص ،۴۴، جق۴۱۴0خویی، «).، روایت مورد اعتماد نیستزیاد  محمد بن

 (4۵4ص، همان).ضعف تمام راویان روایت سوم .0

( هار دو باا   ۴4۱( و زهاری)م ۴۹۴ساعید)م   در مورد روایت چهارم، سفیان بن .۱
 (0۴۵، صق۴۱۴۴)صاحب المعالم، .اند جر  شده« عدو»و « متهم» ظالفا

زیارا از یاک طار  شایخ       حدیث پنجم، سند آن بسیار ضعیف اسات  دربارۀ .۵
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ابال  کاه در ساند آن آماده، غیرق    یمانی مجهول است و از سوی دیگار شاعبی  
( گفتنی است در مورد روایات چهاارم و پانجم خاویی     جا همان).اعتماد است

این روایات از طریق عامه نلل شده و در جعل آن هماین باس کاه    »گوید:  می
عباس  بوده و معاویه خود ابن عباس مالزم و همراه همیشگی امام علی ابن

ه و مالاک  عبااد  و قیس بان  امام حسینرا همراه با امام علی، امام حسن و 
 (4۵۹، ص۴۴، جق۴۱۴0خویی، «).کرده است اشتر بعد از نماز لعن می

دلیل ضعف حسان   شایان ذکر است روایتی هم که خویی به نلل از کلینی آورده، به
 (جا همان).ضعیف است حریش،  عباس بن  بن
 . نقد متنی2ـ۷

ار شأن نزول ذکر شاده، باا واقعیات ناساازگ     عنوان بهروایت اول آنچه  بارۀدر .۴
است و به فرض هم که این روایت صحی  باشد، مصداق آیات ماذکور پادر   

 اول در نیسات بگاوییم آیاۀ   عباس است، نه خود او. ضمن اینکه صاحی    ابن
زیرا او در هنگام نزول آن آیه یا متولاد نشاده     عباس نازل شده است مورد ابن

رت ( از طرفای ذکار عباا   ۹3۹، ص4، ج۴03۹ )ذاکری،.و یا کودک بوده است
همیشه از باب سبب نزول نیست، گاهی هد  صحابه از ذکر ایان  « نزلت فیه»

، ۴، ج۴۱۴3سایوطی،   :)ناک .عبارت، بیان حکم بوده اسات، ناه سابب نازول    
 (۴41ص

عبااس باا اینکاه بایاد      زیارا ابان   متن آن متزلزل است روایت سوم نیز  دربارۀ .4
کاه   د، درحالیزن حنفیه بگوید، به خاندان عصمت تعریض می سخنی در رد ابن

اسات کاه عباداهلل     و علای  حنفیه ذکر کرده، مربوه به پیاامبر  آنچه ابن
شود کاه اماام    همچنین از روایت برداشت می .ها بوده است معتر  به علم آن

 کاه  درحالیعباس هر دو را مورد مؤاخذه قرار داده،  حنفیه و ابن ، ابنحسن
( ۹30، ص4ج، ۴03۹، )ذاکاری .حنفیه ذکر نشده اسات  سخنان حضرت به ابن

( همین روایت نلال شاده   ۱33، ص4، ج۴013برقی) محاسنعالوه بر این در 
گوید بر روی بال  حنفیه، زمانی که می عباس در پاسخ به ابن است که در آن ابن

« هذا واهلل من مکنون علمنا، فاحتفظ باه »گوید:  ملخ چه چیزی نوشته شده، می
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این روایت آورده،  و آنچه کشی در ادامۀ پذیرد و با این جمله روایت پایان می
احترامای نکارده    تنها به ائمه بای  عباس نه ابن ،شود. طبق روایت برقی دیده نمی

دانسته و ابن حنفیاه را باه حفاظ ایان      است، بلکه خود را نیز از اهل بیت
کند. وجود چنین روایاتی، احتمال جعلی بودن روایت کشای   علم سفارش می
 کند. را بیشتر می

ویژه میان مورخان،  هب تر بوده،برانگیز ین روایات، آنچه بیش از بلیه بحثاما از میان ا
عبااس از اماوال بصاره     سرقت ابان  ت که در ارتباه با شبهۀروایات چهارم و پنجم اس
شخصایت وی، تنهاا باه     های خاود درباارۀ   عباس در بررسی است. موافلان خیانت ابن

و باه آن    بااه باا دیگار روایاات قاد  نظاری ناداده       له اشاره کرده و در ارتئهمین مس
ها منابع حدیری و تااریخی   طور هم که اشاره شد، غالب این کتاب اند. و همان نپرداخته

عباس را رد  خیانت ابن اتفاق رجالیان، مسئلۀ به هستند، نه منابع رجالی. وگرنه اکرر قریب
 شود. ایشان ذکر می ۀکه در ادامه ادل  اند کرده

 المال بصره عباس از بیت هۀ سرقت ابن. شب8
 عباس اقوال موافقان خیانت ابن .1ـ8

 عباس را به چند دسته تلسیم کرد: توان اقوال موافلان خیانت ابن در مجموع می
بصره را ترک کرده و  در زمان حضرت علی عباس ابن الف. گروهی معتلدند که

، محسان  (۴۴44، ص۴01۵)بحرانای میارم   . ابنالمال را با خود به حجاز برده است بیت
( 14، ص43، جق۴۱33خاویی) ، هاشمی اعیان الشیعه( صاحب ۵1، ص۴تا، ج امین)بی
عالمه مجلسی از این دسته افاراد هساتند. در ایان بااره      و ،شر  منهاج البراعهصاحب 

عباس را مرتد دانسته   ( تا جایی پیش رفته که ابن44۵، ص۹۹، جق۴۱30عالمه مجلسی)
 !نامد  می از حضرت علی و او را منحر 

، ۱، جق۴۱30)، طباری (۴۵3، ص۵، جق۴۱31)دیگار همچاون ذهبای   گروهی ب. 
بخشاای از او  عتلدناادم الاادرجات الرفیعااه( صاااحب ۴۴9، ص۴091، ماادنی)(۴39ص
 ،امیرالماؤمنین  امامات زماان   درالمال بصره را با خود به مکه برده است، اما نه  بیت

 ایشان. بلکه پس از شهادت 
ز آنجاا  گویند که عبداهلل پس از اینکه این عمل را انجام داد، ا ی دیگر هم میج. برخ
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امام، توبه کرد و به ساوی ایشاان   از شنیدن مواعظ پس که از نفسی پاک برخوردار بود، 
از این دسته افراد است. او اخبار رسیده از طریق شیعه و  نهج السعادهبازگشت. صاحب 

داناد. باا ایان     مستفیض، بلکه در حد تواتر اجمالی مای را  مورد خیانت عبداهللسنی در 
عباس و امام  ها و مکاتباتی که گفته شده بین ابن همه او بر این اعتلاد است که تمام نلل

، ق۴۱۴3)محماودی،  .ها باطل نیسات  آن طور که همۀ انجام شده، صحی  نیست، همان
 ۱(0۱3، ص۵ج

ضامن اینکاه   ( ۴10اا ۴13، ص۴۹، ج۴013الحدیاد)  ابی د. گروهی دیگر همانند ابن
داند، فلط اقوال را ذکر کرده و خود در این باره  عباس را قول اکرر می دیدگاه خیانت ابن

 .دهد کند و هیچ نظری نمی توقف می
 عباس دالیل موافقان خیانت ابن .2ـ8
 ۵البالغه نهج 41. خطاب نامۀ 1ـ2ـ8

است. ایان افاراد بار ایان      البالغه نهج ۱۴عباس، نامۀ  معتلدان به خیانت ابن کی از ادلۀی
عباس است، هرچناد در خاود ناماه، اسامی از او نیاماده       اعتلادند مخاطب این نامه ابن

قدری بدیهی است که آن را قول مشاهور   ز منظر برخی از این افراد این مسئله بهاست. ا
 دیگار هام پاا را فراتار گذاشاته و     برخای   (۴۴44، ص۴01۵میرم بحرانی،  )ابن.دانند می
را ذکار  « عبااس  عباداهلل بان  »که در شروع نامه آماده،  « الی بعض عماله»جای عبارت  به

اد ایان خطااب بادون شاک     از نظر این افر (۱99، ص00، جق۴۱30 )مجلسی،.اند کرده
قلبت البان عماک ظهار    »از جمله نامه موجود در عبارات عباس است. اینان  ابن دربارۀ
پاس باا   : فال ابن عماک آسایت  » و« ساختی پیمانت را با پسرعمویت دگرگون: المجن

  دانند. را شاهد مدعای خود می« پسرعمویت همراهی نکردی
الحدیاد در   ابای  عباس را مشهور دانسته، ابن به ابن ۱۴ که برخی خطاب نامۀ در حالی

، زیرا است این نامه برای من مشکل ایجاد کرده»گوید:  باره توقف کرده است و می  این
اند، با راویان حدیث مخالفت  اند و به دروغ نلل کرده بسته ا به علیر آناگر بگویم 

اتفااق دارناد و در اکرار     ،ام. زیرا آنان بر اینکه این روایت از حضارت نلال شاده    کرده
 اوعباس اسات، آنچاه از    بنانلل شده است. اگر بگویم که ملصود هم های سیره  کتاب
ماانع   ،مالزم و همراه او بود رالمؤمنیندانم که در زمان حیات و بعد از مرگ امی می
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دانام باه چاه کسای از      من خواهد شد. اگر بگویم نامه را به فرد دیگاری نوشاته، نمای   
دهاد کاه مخاطاب آن از اقاوام و پسار       بوده است. این نامه نشان مای  خاندان علی
، ۴013«).کانم  اظهاار نظاری نمای    آن ۀمن دربار ،، بنابرایناست بوده امام عموهای

 (۴10، ص۴۹ج
تر شوند، مکاتباتی  خود مصمم ۀشود طرفداران این نظریه بر گفت اما آنچه موجب می

عباس صورت گرفتاه اسات. یکای از ایان      و ابن است که پس از این نامه بین امام
 ۀاما بعد، ناما »گوید:  امام آمده که می عباس در جواب نامۀ ای است که از ابن موارد، نامه

المال بصره، بزرگ قلمداد کرده بود، باه جاان    که دریافتی مرا از بیتای  شما رسید، نامه
، هماان «).والساالم  .ام بوده است المال بیشتر از ملدار دریافتی خودم که حق من در بیت

آور  راساتی شاگفت   هاما بعد، ب»نویسد:  در جواب او می امام (۴13، ص۴۹، ج۴013
الماال بیشاتر از یاک فارد معماولی از       ستایی بر اینکاه در بیات   است که تو خود را می

چند که آرزوی باطال داشاته و مادعی چیازی     ی هرمسلمین حق داری و خود رستگار
گمان حال   این ها را بر تو حالل نکند. با ناهانت نجات ندهد و حرامگباشی که تو را از 

، به من اطاالع دادناد کاه تاو مکاه را وطان       !یافته و خوشبختی؟ که تو هدایت کنی می
چیزهاای تاازه در مکاه، مدیناه و طاایف       ،ای تخاب کرده و به آنجا سخت دل بساته ان
خادا   .کان  گرد و تجدیدنظررپردازی، پس ب ها را می خری و از پول دیگران بهای آن می

، باازگردان خداوند برگرد و اموال مسلمانان را باه خودشاان    سوی به. تو را هدایت کند
رهاا   ای، کارده و آنچاه را جماع    شاده جادا  که تو از دوستانت  گذشتدیری نخواهد 

از دوستان و  و فرش دفن خواهی شد گاه تکیهای از زمین بدون  خواهی کرد و در قطعه
نیاز و به آنچاه قبال از خاود     ای بی آورده گردی، از آنچه به وجود خدا و ملیم خاک می

 (جا همان)«.نیازمند خواهی شد. والسالم ،ای فرستاده

بار ایان    عباس، گفتار کسانی را که منکر این جریاان شاده و   بنمعتلدان به خیانت ا
باه عبیاداهلل   را که بلکه این نامه ، فاصله نگرفته عباس هیچگاه از علی بنا باورند که

دانند، بر این اعتلادند از  ، رد و عالوه بر اینکه این گفته را فاقد سند مینوشته شده است
هم کسی نباوده کاه در راه حاق از احادی      عباس معصوم نبوده و علی آنجا که ابن
طور که در ناماه از اماام حسان و     همان ترین فرزندان او باشد، چند محبوببترسد، هر
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 ایان گوناه ماوارد   الزم است به خویشااوندان نزدیاک در   برد،  نام می امام حسین
، 3تاا، ج  اماین، بای    ۴۴40، ص۴01۵میرم بحرانی،  )ابن سختگیری بیشتری داشته باشد

 (۵1ص
باعاث جادایی   و درشاتی  سارزنش   حال این ساختگیری،  در عین »گویند:  اینان می

از یارانش  یکیاین بود که هرگاه بر  شود، زیرا روش امام نمی عباس از امام ابن
 کرد، چه بزرگ بود یا کوچاک، چاه نزدیاک    اخذه میؤماو را  ،اخذه داشتؤاستحلاق م

 عمال گرفات و یاا آن شاخص از     پس می و بازهلل را از ا ا بود یا دور و هنگامی که حق
کاه فرماوده    گشات، چناان   میبه همان حال قبلی نسبت به او بااز شد،  خود پشیمان می

است: عزیز نزد من خوار است تا وقتی که حق را از او بازستانم و ذلیل نزد مان عزیاز   
کاه   دیبا محبت عمیق و پیوند خویشااون  ،است تا وقتی که حق او را بازگیرم. بنابراین

عباس، جدایی  با ابن ناخوشایند علی بین ایشان وجود داشته، درشتی و رودرروییما
از طرفی بعید است کاه   (۴۴40ص، همان)«.کرده استنو اختالفی را میان ایشان ایجاد 

خطاب امام به عبیداهلل باشد، زیرا او کارگزار ایشان در یمان باوده و چناین مطلبای در     
، ۴01۵میرم بحرانی،  ابن  ۴10، ص۴۹، ج۴013الحدید،  ابی ابن).مورد او نلل نشده است

 (۴۴40ص
 های تاریخی   . گزارش2ـ2ـ8

های تاریخی است که در  المال، گزارش عباس از بیت یکی از دالیل موافلان برداشت ابن
ها از این اخبار عالوه بر روایاات   این باره در منابع شیعی و سنی آمده که ظاهراً مراد آن

عباس رد و بدل  و ابن مان مکاتباتی است که پس از این ماجرا، میان امامهکشی، 
 متواتر اجمالی عباس در باب خیانت ابناخبار اند که  شده است. این افراد حتی مدعی

آور  زیارا تاواتر علام     عدالت مخبر یا وثاقات او الزم نیسات   ،و در خبر متواتر است
هاا   د این اخبار را پذیرفت و دلیلی بر رد آنبای لذا .است، گرچه مخبر آن موثق نباشد

که حق وی  کرده تصور می خاطر نزدیکی خود با رسول خدا عبداهلل به زیرانیست، 
و  0۱4، ص۵ق، ج۴۱۴3)محماودی،  .المال بیشتر از حق عماوم ماردم اسات    در بیت
0۱۴) 

گفتنی است عالوه بر این اخبار، روایاتی هم در مناابع تااریخی اهال سانت دیاده      
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شود که مورد استناد طرفداران این دیدگاه است، با این تفاوت که اکرر این منابع این  می
گویند مربوه به  دانند، بلکه می نمی جریان را مربوه به زمان خالفت حضرت علی

 ( ۴3۵، ص۵، جق۴۱31ذهبی،  :)نک.بعد از شهادت ایشان است
از ماام و عباداهلل،   ( ضمن اشااره باه مکاتباات میاان ا    ۴39، ص۱، جق۴۱30طبری)

بود و بعاد از آن باه بصاره     کند که عبداهلل شاهد صل  امام مجتبی ابوعبیده نلل می
. گفت روزی من است، با خاود باه حجااز بارد     از مال آنجا را که می کمی آمد و ملدار
له، مفارقات  ئ( دیگر هم بدون ذکار ایان مسا   ۴94، ص0، ج۴03۵ابن اثیر، برخی منابع)

  دانند. ت بصره را مربوه به قبل از شهادت امام میعباس از حکوم ابن
اناد،   هاایی کاه طرفاداران ایان دیادگاه باه آن اساتناد کارده         یکی دیگر از گازارش 

 زبیر است، هرچند برخای همچاون عالماه تساتری      عباس با عبداهلل بن گوی ابن و گفت
ت کاه  دانند. نلال شاده اسا    ( این روایت را مرسل و بدون سند می۱۱3، ۹، جق۴۱0۴)
زبیر در حال سخنرانی بود حضاور داشات،     عباس در مکه در مجلسی که عبداهلل بن ابن
گوناه کاه    اینجا مردی است که خداوند قلاب او را کاور کارده، هماان    »زبیر گفت:  ابن
کند ازدواج موقات باا زناان از طار  خادا و       هایش را کور کرده است، خیال می چشم

حاال آنکاه دیاروز    ، دهاد  وا مای تمورچه فو  مورد یک شپش رسولش حالل بوده و در
چگوناه او را در ایان کاار     .المال را با خود برده و مسلمین را تارک نماوده اسات    بیت

و  المؤمنین و یاران رسول خدا ام داده و با امجحال آنکه کاری بزرگتر ان ،مالمت کنم
ضامن   عبااس  ابان « .کرده، جنگیاده اسات   کسی که با دست خود از پیامبر حمایت می

ها مالی بودند که  آن»گوید:  زبیر، درمورد اموال بصره می پاسخگویی به تمام ادعاهای ابن
کمتر از حاق ماا    ،حلی را دادیم و ملداری که مانده حق هر ذی ،آوری کرده بودیم جمع

، الحدید ابی )ابن.«ها را به خاطر حلمان برداشتیم ما هم آناست. بود که در کتاب خدا آمده 
 (۴49، ص43، ج۴013

عبااس منکار ادعاای     اینکه ابن»گویند:  اند، می افرادی که به این گزارش استناد کرده
زبیار   تأییاد گفتاار ابان    ۀزبیر در این باره نشده، بلکه اموال را حق خود دانسته، نشان ابن

گزارش است. هرچند  از موافلان این الدرجات الرفیعهصاحب « .عباس است توسط ابن
عباس پاس از شاهادت    مورخان، که ابن گفتۀکند، اما  عباس دفاع می ابنشدت از  وی به
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حاارث    ، ملداری از اموال بصره را برداشت و به حجاز رفت و عبداهلل بنامام علی
 )مادنی، .داناد   پذیرد و گزارش فوق را مؤید دیدگاه خود مای  را جایگزین خود کرد، می

 ( ۴۴9، ص۴091
  ومت عادالنۀ امام علیعباس از حک . ناامیدی ابن3ـ2ـ8

 اماام  از ایجاد حکومت عادالنۀعباس، ناامیدی او  از دیگر دالیل مدعیان خیانت ابن
کرد، شاهد حوادث تلخ و  سال و اندی که بر بصره حکومتچهار  عبداهلل درزیرا  است 

قدرت خود را تحکیم بخشیده و  دید که معاویه با مکر و حیله شیرین زیادی بود. او می
در آغاز  برای جنگ نهرواناو شاهد بود  است. ایجاد کرده نفاق میان یاران علی در
کاه افارادی کاه در     درحاالی  ،از مردم بصره اعالم آمادگی کردند هزار و پانصد نفرتنها 

. ایان بارای عباداهلل    ندرساید  المال نام و نشان داشتند به شصت هزار نفر می دیوان بیت
های  یورششاهد اند. او  تفاوت شده گونه بی حت فرمانش اینکننده بود که افراد ت نگران
در ملابال ایان    اماام  کاه  درحالیبود،  مرزهای خالفت علی به معاویهدرپی  پی

دور بود  هها از مناصب حکومتی ب اندیشید. سال عباس به آینده می ابن ...تجاوزها تنها بود
از  (۵۴۹، ص4، ج۴03۹کاری،  )ذا.و اکنون که به ملامی رسیده، دچار مشکل شده است

و المال به تجارت آالت لهاو و موسایلی    زودی با اموال بیت هدید که معاویه ب می طرفی
هاای ابریشامی بارای ارکاان سیاساتش       کنیزان خواننده خواهد پرداخت و لباس مبادلۀ

او  لذا عالقۀتوشه خواهد کرد. هاشم را بدون زادو زودی بنی خواهد خرید و در نتیجه به
نیازهاای  رفاع  الماال و خارج آن در    زندگی و آرزوهای بلندش او را به باردن بیات   به

برای خود در مکه  ( پس از آن0۱4، ص۵، جق۴۱۴3)محمودی، .شخصی خود واداشت
و طائف، زمین، ساختمان، کنیز و غالم خریداری نماود، ایان کاار او باعاث نااراحتی      

زنان و یتیمان  ها هزار نفر از بیوه دهشد، زیرا آن اموال برای تأمین معاش  شدید امام
 (14، ص43، جق۴۱33)هاشمی خویی، .بود

جاز آنچاه محسان     هشاود، با   شود دالیلی که در میان موافلان دیاده مای   مشاهده می
های مورخان و افاراد غیار    ( ذکر کرده است، سایر موارد، دیدگاه۵1، ص3تا، ج امین)بی

رجاالی اسات همگای قابال رد       ای غیار نلدهای مذکور عموماً نلاده  رجالی است، لذا
 شود. باشد که در ادامه بیان می می
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 عباس . دالیل رد خیانت ابن3ـ8
 در نام بردن از کارگزارانش . صراحت امام1ـ3ـ8

ای باه برخای افاراد،     در مواردی که نامه دهد که امام نشان می البالغه نهجگذری به 
خطااب   ۵ ، ناماۀ کند نام آن فرد را بیان میصراحت  نویسد، به ویژه کارگزاران خود می هب
ای از مباحث حکاومتی، اهمیات و    ضمن بیان پاره ( که امام۱۴ماشعث بن قیس)به 

 ۱0 ۀشود، همچنین نام المال متذکر می جایگاه آن، مسئولیت اشعث را در برخورد با بیت
فاارس( را  اردشایر خرة)فیروزآبااد    ه شیبانی در منطلاۀ که کارگزار خود مصللة بن هبیر

کناد، از ایان نموناه هساتند. لاذا باا توجاه باه          دلیل رعایت نکردن عدالت توبیخ می به
عباس و اشااره باه وی باا     صراحت حضرت در سخن گفتن، دلیلی بر عدم ذکر نام ابن

 وجود ندارد.« الی بعض عماله»عبارت 

 های موافقان درگزارش  تناقض .2ـ3ـ8

ایان   هدر ذکار برخای مساائل اسات، از جملا       قضها، تنا دلیل دیگر در رد این گزارش
الماال برداشاته اسات، برخای      عباس از بیت میزانی است که ابنت، در خصوص تناقضا

( دیگر ۴۴9، ۴091مدنی،   0۱0، ص۵ق، ج۴031مبلغی را ذکر کرده، برخی)محمودی، 
یز ( دیگر ن۴39، ۱تا، ج گویند مبلغی برداشته است، برخی)طبری، بی بدون ذکر عدد، می

اند،  گویند او مبلغ کمی برداشته است. در میان افرادی هم که عددی را تعیین کرده می
( مورد دیگار  ۴14، ص۴09۱شود.)نک: بالذری،  ها ارقام متفاوت دیده می در گزارش

عباس است، به این صاورت کاه    از وجود تناقض در ارتباه با والی بصره پس از ابن
( 99، ص1تاا، ج  ساعد، بای   اند، برخی)ابن اره نکردهبرخی از روایات به این مسئله اش

( را ذکار  ۴۴9، ص۴091حارث)ناک: مادنی،    ابواالسود دوئلی و برخی هم عبداهلل بن
  اند. کرده

، ۴01۵میارم بحرانای،    مورد دیگر در ارتباه با زمان وقوع حادثه اسات، برخای)ابن  
ماان حضارت   ( این واقعه را مرباوه باه ز  14، ص43، ج۴۱33هاشمی خویی،   ۴۴40
اناد،   پس از جنگ صفین، برخی هم مربوه به قبال از جناگ صافین دانساته     علی

در جمال و   عباس باا اماام علای    حتی منابع اهل سنت هم همراهی ابن که درحالی
، 0، ج۴03۵اثیار،   ( برخی)ابن9۵، ص۱، جم۴933زرکلی،  :)نک.کنند صفین را تأیید می
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( دیگر هام مرباوه باه    ۴۴9، ص۴091مدنی،   ۴۵3، ص۵، جق۴۱31 ذهبی،  031ص
، ۱، جق۴۱30 دیگر)طباری،  دانند. جای تعجب است که برخای  پس از شهادت امام می

اناد، باه    دانساته  ماجرا را مربوه به پس از صال  اماام حسان    که درحالی( ۴39ص
 اند! عباس نیز اشاره کرده و ابن مکاتبات امام علی

تفااق را مرباوه باه زماان امامات      ها ضمن اینکاه ایان ا   برخی دیگر از این گزارش
سال و انادی والای   چهار عباس حدود  دانند، بر این باورند که ابن می حضرت علی
عبااس   در این صورت زمان خیانت ابن (۵۴۹، ص4، ج۴03۹)ذاکری، .است  بصره بوده

همین افراد مدعی  که درحالی ،رسد می به بعد از شهادت امام، یعنی زمان امام حسن
 بازگشات!  عباس پس از مدتی از عمل خود پشیمان شده و نزد اماام  ابنهستند که 

 (۵41ص، همان :)نک
 وجاود ها رد و بادل شاده، تنااقض     حتی در متن برخی از مکاتباتی هم که میان آن

نویساد، از عباارات    عباس می ابن ۀدر جواب نام ای که امام مرال در نامه برای  دارد
شاود، ایان در حاالی     عباس برداشت مای  نکوهش ابن نوعی توبیخ و به ابتدایی امام

 ناک: )!شاوی  زودی از دوساتان خادا مای    باه  است که در انتهای نامه آماده اسات کاه   
 (۴13، ص۴۹، ج۴013الحدید،  ابی ابن

 عباس های ابن . عدم مشاهدۀ امالک و مستغالت در دارایی3ـ3ـ8

ی امالک و مساتغالت  شود که وی دارا عباس مشاهده نمی زندگی ابن  ۀدر بررسی سیر
عبااس   زیادی باشد و یا اینکه به فلرا و نیازمندان هدایا و اماوالی را ببخشاد، پاس ابان    

در بخشاندگی ماال و   ( اگار او  ۵1، صق۴۱4۵ است؟!)عاملی، اموال دزدی را کجا برده
اقدامی انجام داده بود، در منابع رجالی اهل سانت کاه در ملایساه باا مناابع       ثروت و...
شد. عالوه بر این چگونه ممکن  اند، ذکر می طور مفصل به معرفی وی پرداخته شیعی، به

عباس از کارگزاری بصره اکتفا کند و به پاس گارفتن    تنها به عزل ابن است که امام
عباس با خود برده و صر  خوشگذرانی کرده است، اقادام نکناد و او را    اموالی که ابن

 بدون مجازات رها کند!
 عباس و موضع او نسبت به ائمه ریخی ابن. حیات تا4ـ3ـ8 

به نظار   اند، عباس در اثبات ادعای خود به دالیلی استناد کرده هرچند مدعیان خیانت ابن
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عباس در رد این دیدگاه کافی باشد، حیااتی کاه    رسد تنها بررسی حیات تاریخی ابن می
ؤیاد  است. م و دفاع از اهل بیت سراسر مصاحبت و همنشینی با حضرت علی

 قاعادۀ »گویاد:   ( اسات کاه مای   ۱4۹، ص۹، جق۴۱0۴این مطلب، گفتار عالمه تستری)
عللی این است که در تعارض علل و نلل، علل ملدم است، توضی  آنکاه زماانی کاه    

چه در زمان حیاتش چه بعد آن، اماری واضا  و مسالم     عباس با علی مالزمت ابن
عباس نسبت به اهال   ر موضع ابنهای تاریخی که بیانگ گزارش« .است، نلل باطل است

 باشد. است، مؤید این دیدگاه می بیت
 عِاس در دفاع از امام علی موضع اِن الف.

شود، موضع وی  عباس مشاهده می یکی از موارد مشهودی که در حیات تاریخی ابن
له حتای در زماان خلفاا، یعنای قبال از باه       است. این مسئ نسبت به حضرت علی
گویی او به اشکاالت  شود. پاسخ خوبی دیده می هم به علیخالفت رسیدن حضرت 

 عباس از حلانیات علای   ای از دفاع ابن و ایرادات عمر در خصوص خالفت، نمونه
کناد و در   باره در اثبات گفتار خاود باه آیاات قارآن اساتناد مای        دفاع است که در این

بات حلانیت خود و در نتیجه اث نشینی علی واردی که عمر قصد توجیه علت خانهم
مراال در پاساخ عمار کاه مادعی       برایدهد.  عباس پاسخ مناسب به وی می را دارد، ابن

را کناار   است قریش از آنجا که نبوت و خالفت در یک خاندان جمع نشود، علای 
گوید: اگر خال  میل قریش نباید انجام شود، پس نبوت نیاز نبایاد واقاع     گذاشتند، می

 َ هُواک ِ أَنَّهُمْ کذلِ»فرماید:  مخالف بودند، حال آنکه خداوند میشد، زیرا قریش با آن  می

او در این زمینه  (1۴، ص0۴ج ،ق۴۱30)مجلسی، .(9: محمد«)أَعْمالَهُم فَأَحَِْطَ اهلل أَنْزَلَ ما
گونه تاوجیهی بارای عمار بااقی      داد که جای هیچ ای صری  و قاطعانه پاسخ می گونه به
( را کنم ماردم ماوالی شاما)علی    گمان می»گوید:  و میگذاشت. وقتی عمر به ا نمی
، در «سن دانستند، از این رو، خالفت و امور مملکت اسالمی را به او واگذار نکردند کم

خداوناد او را کوچاک   »گویاد:   نشمردن را خادا دانساته و مای    پاسخ او، مالک کوچک
 امینای، «).کاه بخواناد  برائت برگزید تا آن را برای ماردم م  ۀنشمرد و برای خواندن سور

شود که او با زیرکای و قاطعیات هام در تأییاد اماام       ( مالحظه می04۹، ص۹، ج۴091
نسبت به ابوبکر  برتری امام علی نی آورده و هم اینکه گریزی به مسئلۀاستشهاد قرآ
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 زده است. 
بارای خالفات، باه     سان حضارت علای    در جای دیگر نیز عمر در توجی  کام 

مگار   ،دانی که خداوند هیچ پیغمبری را باه نباوت برنگزیاد    یا نمیآ گوید: عباس می ابن
آیاا  »: گویاد  ، وی در جواب او با استناد به قرآن می«سالگی چهلسن پس از رسیدن به 
: ماریم «)صَآِ لا  مَکالْحُ آتَلناهُ وَ»فرمایاد:   ای که می نشنیده را یحیی ۀگفتار خدا را دربار

 (10، ص۴، ج۴013الحدید،  ابی )ابن.(۴4
عبااس   آنجا که ابنشود،  له عالوه بر زمان عمر، در زمان عرمان هم دیده میاین مسئ

سیاسای حاج از    وجه در مراسم مهام عباادی   ، به هیچبودالحاج برگزیده  امیر عنوان بهرا 
طول کشید، با تشدید عرمان چهل روز  ۀمدت محاصر هنگامی کهحمایت نکرد.  عرمان
مکاه را   نوشت و نامۀ از جمله حجاج مکه مناطق مختلفهایی به  نامه عرمان ،محاصره
باه مکاه    عبااس  ساخنرانی ابان   طریف فرستاد. نافع در روز عرفه هنگام  نافع بن توسط

عرمان را خواند. عرمان در این نامه از وضعیت باد خاویش    ۀرسید و در جمع مردم نام
م ناماه، باا اینکاه    عبااس پاس از اتماا    ابان . اما سخن گفته و از مردم یاری خواسته بود

 سخنرانی خود را ادامه داد و باه هایچ   ،کرده بود وی در مراسم شرکت ۀنمایند عنوان به
 (0۵، ص۴تا، ج قتیبه دینوری، بی ابن).عرمان سخن نگفت ۀنام ۀوجه دربار 

دانسات،   می را حق امام خالفتعرمان، از آنجا که  ۀهمچنین در جریان محاصر
کرد. پس از برگزاری حج، عایشاه   رای خالفت مخالفت میشدت با انتخاب دیگران ب به

دهم  ای پسر عباس تو دارای منطق و خرد هستی، تو را به خدا سوگند می»به او گفت: 
عرماان بیناا گشاته و حلیلات      ۀکه مردم را از دور طلحه پراکنده نکنی، زیرا مردم دربار

کاه پایاانش نزدیاک    برایشان واض  شده و از شهرهای دور و نزدیک برای موضاوعی  
 الماال گماشاته و   اند و به من گزارش رسیده که طلحه کسانی را بر بیت شده، گرد آمده

رساد کاه او باه خواسات خادا روش       کلید خزائن را در دست گرفتاه و باه نظار مای    
ای مادر! اگار کاار   »عباس در جواب او گفت:  ابن «ش ابوبکر را در پیش گیرد.پسرعموی

عایشاه در جاواب او   « .آورند روی نمی دم به فردی جز علیعرمان پایان بگیرد، مر
، بان ابای الحدیاد   ا«).عباس بس کن من دوست ندارم با تو کشمکش کنم ابن»گوید:  می

 (۴39، ص۴، ج۴013
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چناد در زماان   شاود. هر  مای  تار  پررنگعباس  ، نلش ابندر زمان حضرت علی
هماواره   ن اماام علای  خلفا به وی نلش حکومتی و اجرایی داده نشاد، اماا در دورا  

عباس در جنگ جمل پیش از آغاز نبرد  یاور، مشاور و از کارگزاران سپاه ایشان بود. ابن
ات  دایای زاده »یابد که نازد زبیار رفتاه و باه او بگویاد:       مأموریت می از سوی امام

گوید مرا در حجاز شناختی و در عراق به جا نیاوردی؟ چه چیز تو را از آنچه بر تو  می
 عباس نزد اماام  ( جایگاه ابن0۴البالغه، خطبۀ  نهج«).ار شده بود، رویگردان کردآشک
فرساتد،   که او را بارای صاحبت باا زبیار مای       ای برجسته و ممتاز بود که زمانی گونه به
هرکس پسرعمویی مانند فرزند عبااس داشاته باشاد، خداوناد چشام او را      »فرماید:  می

 (۴19، ص۴، ج۴011شوشتری، «).روشن نموده است
نبرد نیز شجاعانه حضور داشاته و   ه بر مسئولیت خطیر سفارت، در صحنۀوی عالو

بصره، فرماندهی جنا  راست سپاه را باه عهاده   سمت  به در زمان حرکت سپاه امام
 عنوان بهپس از شکست لشکر جمل هم ( ۴1، ص۴۱، ج۴013الحدید،  )ابن ابی.گیرد می

وگاوی او باا    را به بازگشت به مدینه فرمان دهد، گفات سفیر امام، نزد عایشه رفته تا او 
، «أماس برساول اهلل رحمااً   »، «امیرالمؤمنین»با عنوان  عایشه، خواندن حضرت علی

، «أکرر آثاراً مان اباوبکر و عمار   »و «ً أعلی منارا»، «اکرر علماً»، «أقدم سبلاً»، «أقرب قرابة»
ای کاه   گوناه  باه  ت نزد عایشه اسات، عباس در دفاع از حضر ای دیگر از گفتار ابن نمونه

من آگاه باودم کاه   » ، ایشان او را ستوده و فرمود:عباس نزد امام پس از بازگشت ابن
 (43۹ا419، صق۴۱3۱)طوسی، «.تو را فرستادم

ه منصاوب نماود و در ارتبااه    او را به والیت بصر پس از جنگ جمل هم، امام
 (۴۵3، ص۱، جق۴۱۴۵ابن حجر، ).تعامل با مردم به وی سفارشاتی کرد با شیوۀ

مبنی بر تشویق مردم  امام عباس، نامۀ در زمان جنگ صفین نیز، پس از آنکه ابن
ای شورانگیز خواند که منجر باه فاراهم آمادن ساپاهی      د، خطبهکربه کارزار را دریافت 

رسا و بیاان فصای      عظیم از قبایل مختلف بصره شد. خود او نیز با شمشیر آخته، زبان
را یاری نمود و در پیکارهای گوناگون این نبرد، فرماندهی جنا  چپ ساپاه را   امام

و مرالب معاویه،  به عهده داشت. و در جریان نبرد ضمن بیان فضایل حضرت علی
ق، ۴034)ابن مازاحم،  .دکر کوشی در راه حق دعوت می یارانش را به پایداری و سخت
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 (۴0۵و  ۴0۱، ص۴090ساز،  نیل ، برای توضی  بیشتر نک:۴۴3ا۴۴۹ص
هاا و دفااع از عملکارد آن     در جناگ  موارد نشان از اطاعت او از اماام   این همۀ

برانگیز وی در جنگ، باعث شد که  آفرینی برجسته و تحسین حضرت دارد. همین نلش
نوشات و از   اوای باه   بحبوحۀ جنگ صفین، ناماه  در لذامعاویه به فکر فریب او بیفتد. 

خاود نوشاته باود: شاما      ۀبه جنگ کمک خواست. معاویه در نام دادن برای خاتمهوی 
له شاتاب  ئه یاران عرمان هساتید و در ایان مسا   هاشم همواره در پیِ آزار رساندن ب بنی
قتال  خااطر دوساتی و خونخاواهی عرماان باه       جا که طلحه و زبیر را باه کنید، تا آن می

ست، پس چگونه به حکومت میه اا  علت حکومت کردن بنی رساندید. اگر این رفتارها به
 گویاد  وی همچناین مای  )ابوبکر و عمر( تن دادید و از آنان اطاعت کردید؟ و تَیم عَدی

بعاد از اماام    اسات. او که بر اثر جنگ، از مردان قریش جز شش نفر، کسی باقی نمانده 
که اگر ماردم  بود و نظرش این دانست عباس را برترین فردِ قریش  ، عبداهلل بنعلی

تر بود تا بیعت باا   کردند، معاویه به این بیعت راضی عباس بیعت می بناعرمان با بعد از 
 (۱۴۵و  ۱۴۱ق، ۴034مزاحم،  )ابن!طالب علی بن ابی

 اینکاه »: نوشات  او باه  و شاد  خشامگین  خواناد،  را معاویاه  نامۀ عبداهلل که هنگامی
 زمانی در را عرمان وت که بدان داریم، شتاب رساندن به یاران عرمان آزار در ما ای نوشته
 کاه  بادان  هام  زبیر و طلحه مورد در. نکردی یاری و گذاشتی تنها داشت، نیاز تو به که
 طالاب  کاه  درحاالی  و نماوده  تناگ  او بار  را عرصاه  و کردند قیام علی علیه ها آن

سر به شورش برداشتند. ما نیز به خااطر   ،را شکسته بودند خود بیعت و بودند حکومت
گاویی از ماردان قاریش جاز      تو و آنان جنگیدیم. اما در مورد اینکه مای با  ،ظلم و ستم

ها و بهترین آنان علیه تو، همراه با ما جنگیدناد و   شش نفر باقی نمانده، بدان که اکرر آن
 هماان  بودناد،  بهتار  عرمان از عمر و ابوبکر دانند که کردند، میآنانی هم که ما را یاری 

 بیعات  مان  باا  ماردم  اگار  ای این بااره کاه نوشاته    اما در. بود بهتر تو از عرمان که طور
که از من بهتار   بدانی که مردم با علی باید نمودند، می اطاعت مرا همگی کردند، می
کنند. این را هم بدان کاه   حال باز همۀ مردم از او اطاعت نمی  این بیعت کردند و با ،بود

را چاه باه خالفات     باشد. توحکومت تنها از آنِ کسی است که در شورا حضور داشته 
ای! خالفت تنها متعلق به مهاجران نخساتین اسات و    شدهپسر آزاد ۀشدمعاویه؟ تو آزاد
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 (۴۵0، ص0 ج ،ق۴۱۴۴اعرم،  ابن  ۱۴۵ص، همان).طللاء در آن حلی ندارند
باشاد.   سزاوار نیست که در این جنگ معاویه همانند علی»وی همچنین گفت: 

کرد و با حجت به پایان آورد، اما معاویه با ساتمگری  جنگ را برای حق آغاز  علی
عاص پس از دریافت پاسخ نامه، باه   عمرو بن« .و سرکشی آغاز کرد و به اسرا  کشاند

 «.عبادالمطلب هساتند   ۀیکی است. هار دو زاد  عباس با علی دل ابن»معاویه گفت: 
 (۱۴۵ا۱۴0، ص۴034مزاحم،  )ابن

بر درایت، زیرکی و دانایی  ز سوی امامماجرای حکمیت هم مهر تأیید دیگری ا
 دانایم اماام   طور که می زیرا همان  عباس و اعتماد ایشان به رأی و نظر وی بود ابن

چند ساپاهیان باه ایان امار توجاه نکارده و       کرد، هرعباس را معرفی  برای حکمیت ابن
س که از قی  ( استدالل امرال اشعث بن۱99، ص۴034مزاحم،   )ابن.ابوموسی را برگزیدند
 )طباری، .«الفارق بیناه و باین علای    »عباس بودند، این بود کاه   مخالفان حکم بودن ابن

عبااس باه اماام     نزدیکی بیش از حاد ابان   ۀدهند له نشانئ( این مس90، ص۵، جق۴۱30
فرقای   ای که بین او و اماام  گونه هاست، به از نظر سخنوری و بیان دیدگاه علی

 قائل نبودند.
، در جریان جناگ نهاروان هویادا    عباس در کنار امام ر ابندیگر از حضو نمونۀ

عباس نهاد و  ابن ۀخطیر احتجاج با خوارج را به عهد وظیفۀ شود که در آن، امام می
زیرا قرآن وجاوه معناایی     از وی خواست در سخن گفتن با ایشان با قرآن مناظره نکند

ند کاه راهای بارای گریاز از آن     پذیرد. بلکه با ایشان به سنت مناظره ک گوناگونی را می
خاود باا خاوارج کاه در      خشی از مناظرۀعباس در ب ( ابن11 البالغه، نامۀ )نهج.یابند نمی

، من از نزد داماد و پسرعموی رسول خدا»ها گفت:  حروراء مستلر شده بودند، به آن
باه،  عبدر ابان «).ام تر اسات، آماده   آگاه همان که از همگان به پروردگار و سنت پیامبر

تعاداد  ( گفتنی است وی پس از صحبت بسیار با آنان، موفق شد 400، ص4، جق۴۱3۱
 (40، ص0تا، ج ، بیسعد بنا).کندرا متلاعد به بازگشت خوارج زیادی از 

مراال   بارای کارد،   حکومت امام هم دفاع مای  ۀها و شیو او عالوه بر این، از سیاست
کارده و او از   حتی کاه باه علای   شعبه در مجلس معاویه از نصای   وقتی که مغیرة بن

بااه خاادا سااوگند، »عباااس بااه او گفاات:  پااذیرش آن ساارباز زده بااود یاااد کاارد، اباان
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به رأی پسندیده و موارد دوراندیشی و چگونگی انجام کارها، داناتر از  امیرالمؤمنین
ه هم در موردی که خداوند او را از آن کار منع فرمود این بود که رایزنی تو را بپذیرد. آن

 ،( باا ایان بیاان   034 و 03۴، ص۹، ج۴013الحدیاد،   ابای   ابان «).و سخت گرفته اسات 
گاران باا خادا و رساولش      عباس از سویی معاویه را از مصادیق گمراهاان و ساتیزه   ابن

نباوده و در   دانسته و از سوی دیگر اعالم کرده که معاویه، امین و مورد اعتماد علی
دانساته   به او، مخالف احکام خدا و سنت پیاامبر پایان تلویحاً سپردن امارت شام را 

کاه در   ای مهام در سیاسات علای    است. وی در انتهای کالمش به مغیره، باه نکتاه  
دانسات، اشااره    ، رأی خود را از آرای اهال جهاان برتار مای    ااطاعت فرمان خدا و تلو

 (۴۵3، ص۴090ساز،  نیل :)نک.کند می
 عِاس نسِت ِه امام حسن موضع اِن ب.
شود، بلکه  نمی تنها محدود به زمان امام علی بیت  عباس از اهل ایت ابنحم

 .فراخواناد  پس از شهادت ایشان به کوفه بازگشت و مردم را به بیعت با امام حسن
 او تا زمان صل  امام حسنگفته شده است که  (00ق، ص۴03۵ فرج اصفهانی، )ابی

 (۴۱۴، ص۵، ج۴۱30ری، طب  ۹4ص ،همان).با معاویه در کوفه حضور داشت
بیند  را می عباس در دفاع از امام حسن هنگامی که معاویه از یک سو موضع ابن

برد، زمانی کاه ماردم زیاادی در     می  عباس در میان مردم پی و از سوی دیگر به نفوذ ابن
الماال شاام    دهاد وارد بیات   اند، به او پیشنهاد می مسجد جامع شام اطرا  او جمع شده

این مال نه از آن »گوید:  عباس با رد پیشنهاد او می خواد بردارد، اما ابن ه میچشود و هر
من است و نه از تو، اگر اجازه دهی حق هر صاحب حلای را باه او باازگردانم، آنچاه     

المال شاد و کااله قرمازی را کاه گفتاه       وی سپس وارد بیت« .خواهم برخواهم داشت
او با این  (۴۵۴، ص4، ج۴۱۴۹)قمی، .بود، برداشت و خارج شد شد از آن علی می

کارش عالوه بر اینکه ثابت کرد نیاازی باه ماال و ثاروت نادارد و کااله منساوب باه         
الماال حاق هار     خاطر تبرک و تیمن برداشته است، نشان داد که بیت هرا تنها ب علی

 صاحب حق است، نه او.
 خانادان باه  خوبی نشانگر احترام وی  هب موضع او در جریان شهادت امام حسن

، و دفن ایشان در کنار پیاامبر  است. وی در تشییع پیکر مطهر امام بیت  اهل
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عبااس   حکم مواجهه شاد. ابان    همراهی نمود که این امر با مخالفت عایشه و مروان بن
 روز ما و روز تو یکسان نیست، تو روزی بار شاتر  »پس از ممانعت عایشه به او گفت: 
( هستی، آیا روز شاتر تاو را   زمان تدفین امام حسن)جنگ جمل( و روزی بر استر)

را  ای. تو حجاب رساول خادا   کافی نبود تا اینکه بگویند روزی هم سوار استر شده
ای و اراده کردی که نور خدا را خاموش کنی. اما خداوند نور خود را کامل  کنار گذاشته

باه ساوی او بااز     خواهد کرد گرچه مشرکان کراهت داشته باشند. ما بارای خاداییم و  
از من دور شو و ا  بر تاو و  »در این هنگام عایشه با عصبانیت به او گفت:  «گردیم. می

 (۴۵4و  ۴۱۴، ص۱۱، جق۴۱30مجلسی، «).قومت باد
 عباس بابت اینکه پس از شهادت امام حسن در جای دیگر هم که معاویه به ابن

کناد کاه تاا     عیت تصاری  مای  گوید، در پاسخ معاویه با قاط بزرگ قوم شده، تبریک می
هست، این امر امکان ندارد، زیارا او رئایس    فرزند رسول خدا زمانی که حسین

 (۴۵۵، ص4تا، ج )یعلوبی، بی.قوم است
به سفر حاج رفات و از آنجاا باه      عاویه بعد از شهادت امام حسنهنگامی که م

 د،یم بخشا کناد و قادرت خاود را تحکا    ی مدینه سفر کرد تا از نزدیک اوضاع را بررس
تا اینکه به جمعی از قریش رسید. چون او را دیدناد همگای    د،مردم به استلبال او آمدن

عباس کاه   ضمن بیان این مطلب به ابنتعظیم وی برخاستند. معاویه  بهعباس  به جز ابن
صفین مانع احترام تو به من شد، با حالت کنایه متذکر شد که من نیاز پسارعموی    کینۀ

بان   عمار »معاویاه گفات:    ۀه باه گفتا  جعباس بدون تو ابنرا کشتید.  عرمانم که شما او
عبااس گفات:    ابان  «.عمر را کافری کشت»معاویه گفت:  «.خطاب نیز مظلوم کشته شد

عبااس گفات:    ابان  «.پس عرمان را چه کسی کشت؟ پاسخ داد: مسلمانان او را کشاتند »
ل شد و ساخن را باه   معاویه خج «.غایت قوی است این در ابطال مدعای تو حجتی به»

ایام کاه ماردم را از ذکار      خود نوشته حکومت حوزۀما به »جایی دیگر کشاند و گفت: 
 بیت نهی کنند. باید تو نیز زبان خود را از ذکار مناقاب ایشاان نگااه      مناقب علی و اهل

عبااس   ابان  «ناه. »گفت:  «کنی؟ آیا ما را از قرائت قرآن نهی می»عباس گفت:  ابن «.داری
عبااس گفات:    ابان  «آری.»گفات:   «نمایی؟ تعلل و تفکر در معنای آن منع می از»گفت: 

پس قرآن بخوانیم و اصالً معنی آن را که خداوند تعالی اراده کرده، تحلیق نکنیم و باه  »
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آن را بار وجهای   معنی آن را سؤال کن از کساانی کاه   »گفت:  «موجب آن عمل نکنیم؟
خدای تعالی قرآن »عبداهلل گفت:  «.بیت توستکه مغایر تأویل تو و اهل  کنند تأویل می

را نازل نکرده مگر بر اهل بیت ما، چگونه معانی آن را از آل ابوسفیان و آل ابی معیط و 
 «هاا قارار دادی؟   تو ما را معادل با ایان گاروه  »معاویه گفت:  «یهود و نصارا سؤال کنیم!

 را ندادم، مگر وقتی که امات تو را هم ردیف آنان قرار  ،به جان خود سوگند»پاسخ داد: 
، ۴03۹   طبرسی،۴31، ص۴، ج۴011)شوشتری، ...«قرآن نهی کردی ۀوسیل از عبادت به

 (۴۹، ص4ج

های معاویاه و محکومیات وی    عباس با خودخواهی ابن ۀاین واقعه حکایت از ملابل
قرآن و فهام درسات معاانی آن باا ذکار       عباس، قرائت توان گفت از منظر ابن میدارد. 
 زیرا آنان مصداق بارز اکرر آیاات قارآن    همسان است و اهل بیت ل علییفضا
درخور توجه آن اسات کاه    ۀ. نکتاست نازل شده ایشانو آیات زیادی در شأن  هستند

 یاامبر پکه از طریاق   ،معاویه از خواندن قرآن ناراحت نیست، بلکه از فهم صحی  آن
 ت.ناراحت اس ،نلل شده
 ِه امام حسلنعِاس نسِت  موضع اِن ج.

عباس، موضعی موافق با ایشان داشاته و زماانی کاه     نیز ابن در زمان امام حسین
به خادا  »را به بیعت با یزید دعوت کرد، به معاویه گفت:  معاویه وی و امام حسین

و کسی است که از اصحاب کسااء   سوگند این امر)خالفت( از آنِ ذریۀ رسول خدا
 (433ا۴9۱، ص۴ج تا، قتیبه دینوری، بی ابن«)و از خاندانی مطهر است...

عباس از بایم فریاب و    ابن داشتند، عراق به عزیمت قصد حسین امام زمانی که
 باه اماام   رو ازاین .منصر  سازد این سفر از را دغل اهل عراق، قصد داشت ایشان

 عراق مردم جانب از من همانا. مکن شتاب کار این در و کن صبر عمو، پسر ای»گفت: 
ی فریبکارند. در شهر خود باقی بمان که در این صاورت  قوم آنان چراکه بیمناکم، تو بر

به سوی  قصد ماندن در مکه را نداری،اگر به هر دلیل  و سرور مردم حجاز خواهی بود
جا  هاست و شیعیان پدرت در آن ها و دره آنجا مکانی وسیع و دارای قلعه زیرایمن برو، 

 (03۱، ص۵، جق۴۱30)طبری، «.سکونت دارند
 به ناراحتی با عبداهلل و داشتند ابراز عراق به سفر برای را خود قطعی تصمیم امام اما
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 خاارج  مکاه  از و کنی می ترک را حجاز که کنی می روشن را زبیر ابن چشم»: گفت امام
 شما که با وجود ای است گونه به. اکنون اوضاع کنی باز می او برای را عرصه و شوی می
ممکن بود، هر کاری انجاام دهام کاه    کند. به خدا سوگند اگر  به او توجه نمی کس هیچ

در جای دیگار نلال شاده کاه      (جا همان)«.کردم شما را از رفتن منصر  کنم، چنین می
ای فرزند رسول خدا، گاویی مارا   » عباس در پایان دیدار خود با امام به ایشان گفت: ابن

که تو را یاری نمایم. به خادا ساوگند، یلاین     کنی و امید داری به سوی خود دعوت می
کاه   دارم از دست بدهم، مطمئنمکه دارم که اگر در پیشگاه شما بجنگم تا تمام آنچه را 

ام. اکنون من در محضار شاما هساتم، هار دساتوری       باز هم حق شما را رعایت نکرده
 (4۵، ص۵ج، ق۴۱۴۴اعرم،  ابن«).اری شما حاضرمزبفرمایید من در خدمتگ

 ۀاسات، اماا اینکاه در واقعا     عباس از اماام  این موارد نشان از حمایت ابن همۀ
دلیل عدم اعتلاد او به امامت ایشان و از روی مخالفات   عاشورا امام را همراهی نکرد، به

های تاریخی علت، نابینانی اوسات. حتای برخای از مورخاان      نبود، بلکه طبق گزاراش
)مساعودی،  .اناد  دانسته و حسنین علی عباس را گریه بر امام علت نابینایی ابن

طباق برخای از    (۴۱۴، ص۴090سااز،   نیال    برای توضی  بیشتر نک:۱۴، ص0تا، ج بی
تا،  به نلل از ابن قتیبه، بی مسعودی).عباس در زمان معاویه هم نابینا بوده است ها ابن نلل
 .ده باود بینای کار   نیز نابینا شدن ابن عبااس را پایش   ( گفتنی است که پیامبر۵39ص

 (40۹، ص۴3، جق۴۱۴۵)طبرانی، 
 د. موضع اِن عِاس پس از قلام عاشورا

باه بیعات باا     را ماردم  و نمود قیام زبیر  بن عبداهلل که هنگامی و کربال واقعۀ از پس
عباداهلل ضامن    .بیعات کناد   او باا  درخواست کارد تاا   نیز عباس ابن از فراخواند، خود

زبیار   تمام مردم با او بیعت کردند، او نیز باا ابان   به او گفت هرگاه خودداری از این امر،
عباس سخت گرفات و   بنازبیر به این سخن راضی نشد و بر  بناما اد. کربیعت خواهد 

 (۴39، ص0، ج۴03۵اثیار،   )ابان .باز هم حاضر به بیعات نشاد   او اما او را تهدید نمود.
 را آنان نکنند بیعت اگر که کرد تهدید را حنفیه بن محمد و او دست برنداشته و زبیر ابن
را به طاائف تبعیاد    عباس ابندر نهایت پس از ناامیدی از بیعت، . کشید خواهد آتش به
 (۴39، ص0، ج۴03۵اثیر،  ابن  1۵ و 1۱، ص۵ج تا، بی ،سعد )ابن.کرد
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ای  در ناماه  به یزید بن معاویه رساید و یزیاد   زبیر عباس با ابن بیعت نکردن ابن رخب
عباس را از یااد نخواهاد بارد و از     بناهیچگاه نیکی  یادآور شد ،ضمن ابراز خوشحالی

خواسات مراقاب گفتاار فریبنادۀ      از او ویخواهد که به او پاداش نیک دهاد.   خدا می
 اوزبیر بیعت نکرده، مردم را از گرویدن باه   زبیر باشد و با اعالم این مطلب که با ابن بنا
ذکار ایان ساخن توساط یزیاد، نشاان از        (4۱3 و 4۱1، ص4تا، ج بی )یعلوبى،.داردباز

هاای   گیاری  ای کاه موضاع   گوناه  باه   عبااس نازد او دارد   جایگاه و منزلت اجتماعی ابن
گوناه نسابت باه     کننده بوده است کاه ایان   عباس در عرصة سیاست نزد یزید تعیین ابن

 دهد. عباس واکنش نشان می عملکرد ابن
شادید او،   نکاوهش  ضامن  و نوشت او به طوالنی ای نامه یزید، پاسخ در عباس ابن

 من از»: نوشت عباس ابن! او دوستی ذکر نه و داشته را یزید مد  قصد نه متذکر شد که
دارم، هیچگااه  باز زبیر بن عبداهلل با بیعت از و بخوانم تو سوی به را مردم که ای خواسته

ن پادر! آیاا گماا    هستی. ای بی علی  که تو قاتل حسین بنبت نشود، چراشادی نصی
وی  «کنم؟ و فرزندان عبدالمطلب را فراموش می ای من کشتن حسین بن علی کرده

 اوباه   عاشورا، یزید را به شادت ماورد نکاوهش قارار داد و     ضمن یادآور شدن واقعۀ
و یااران   ول به خاک و خون کشیده شدن فرزند رساول خادا  سئیادآوری نمود که م

بیر نیز سهیم است. عبداهلل در انتهای ناماۀ  ز  ایشان است و در اعمال و فجایع عبداهلل بن
فرصتی است تا انتلام خود را در این دنیا از او بگیرد و  که به دنبال خود به یزید نوشت

مطمئن است که در قیامت از یزید انتلام خواهاد   ،اگر در این دنیا موفق به این کار نشد
 (4۵3ا4۱3ن، صهما).گرفت
هاا و   ای از حمایات  که ذکر شد، تنها گوشه خیتاریهای  این روایات و گزارش همۀ
خیانات   کاه شابهۀ   اسات  ویژه حضرت علی هب عباس از ائمه های ابن همکاری

کند.  رد می را نوعی رویارویی او با امام علی عباس در ارتباه با اموال بصره و به ابن
ان ماورد اعتمااد ایشا    و نماینادۀ  ها همراه حضرت علی عباس که در تمام جنگ ابن

او که شخصایت   .کند بیت با مخالفان مناظره می  بوده، در تمامی مجالس در دفاع از اهل
داناد   تواند مرتکب عملی شود که می داند، چگونه می می علمی خود را مدیون علی

که طبق  درحالیمخالفت کند،  واکنش امام چگونه است! چگونه ممکن است با امام
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او در تحلق امامات تاالش    ۀانداز کس به ( هیچ۱۵0، ص۹، ج۴۱0۴عالمه تستری) گفتۀ
 زبیر و عایشه مناظره و محاجه کرد. نکرد و در این باره با عمر، عرمان، معاویه، ابن

 گیری نتیجه. ۹
عبااس نشاان    بررسی اقوال و آراء مذکور در مناابع رجاالی فاریلین در خصاوص ابان     

 دهد: می
ز کتب خود را به توصیف رجالیان اهل سنت به نسبت شیعه، حجم بیشتری ا  .۴

رجالیان شیعه، به اجمال به معرفای او   که درحالیاند،   عباس اختصاص داده ابن
اند، بلکه این گونه ماوارد را   پرداخته و به ندرت به ذکر اوصا  او اشاره کرده

 اند. بیشتر از رجال اهل سنت نلل کرده

توانمنادی علمای    رۀباعباس، در بیشتر اوصا  رجالیان اهل سنت در مورد ابن .4
عباس، منجر به تعدیل رجاالی او   وی است. به عبارت دیگر جایگاه علمی ابن

 شده است. 

یک تفاوت مهم میان منابع رجالی فرقین در توصیف ابن عبااس وجاود دارد     .0
عباس در منابع رجالی اهل سانت و جار  و    ند از تعدیل مطلق ابنا که عبارت

ین دوگانگی ناشی از روایات متعارضای  تعدیل در برخی منابع رجالی شیعه. ا
است که نخستین بار کشی، بدون هیچ اظهار نظری در رجال خود، نلل کارده  

 است. 

عدم اعتبار سند روایات جر  کشی به دالیلی از جملاه ضاعف، اتهاام راوی،     .۱
دلیل تزلزل، ناسازگاری با واقعیات و جعلای باودن،     مجهول بودن و متن آن به

 عباس راج  باشد. تعدیل رجالی در مورد ابن شود دیدگاه موجب می

سارقت   در ارتباه با شبهۀعباس،  دو مورد از روایات جر  کشی در مورد ابن .۵
المال بصره است. این شابهه عاالوه بار روایاات کشای، در مناابع        وی از بیت

تاریخی هم آمده است. اما در عین حال موافلان ایان دیادگاه، غالبااً در میاان     
 شود تا رجالیان.  یمورخان دیده م

عباس با دالیلی از جمله تنااقض   های تاریخی در خصوص سرقت ابن گزارش .۹
در ناام باردن از    ها، مخالفت با تصاری  اماام علای    اطالعات این گزارش
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عبااس و موضاع او نسابت باه اهال       کارگزاران، تعارض با حیات تاریخی ابن
 شود. رد می بیت

تارین دالیال رجالیاان     یکی از مهام  عباس نسبت به ائمه موضع مربت ابن .1
 شیعه، در تعدیل او است.

 
 ها نوشت پی
صاورت مخزومای    باه  (4۵4، ص۴۴، ج۴۱۴0)خویی،  معجم رجال الحدیث. واژۀ محرومی در کتاب ۴

 آمده که طبق نلل دیگر منابع، همین واژۀ مخزومی صحی  است.
گویاد:   ( است کاه مای  ۴3۵، ص۴، ج۴011) مجالس المؤمنین. شاهد این مدعا گفتار قاضی نوراهلل در 4
من به آنچه در این کتاب آمده، دست نیافتم و از بعضی ثلات شنیدم که ایان کتااب قبال از اینکاه در     »

دیگر کتب آورده شود، در حین وقایعی که بعد از وفات سلطان محمد خدابنده اتفاق افتاد، از بین رفتاه  
 «است.
حسان، از   محمد بن ابی عبداهلل و محمد بان »( با سند 4۱1ص، ۴، ج۴0۹0. در این روایت که کلینی )0

کناد   نلل می از امام صادق« عباس محمد از حسن بن   یحیی از احمد بن  زیاد و محمد بن  سهل بن
در مجلسی که پدرم نشسته بود و افرادی هم نزد او بودند، ناگهان پدرم خندیدند تا آنجاا  »که فرمودند: 

عباس معتلد است  دانید چرا خندیدم؟ گفتند: نه، فرمود: ابن د و فرمود: میکه دو چشمش پر از اشک ش
عبااس آیاا    ( است، من به او گفتم ای ابان ۴0)احلا : « اسْتَقامُوا ثُمَّ اهلل رَُِّنَا قالُوا الَّذِینَ إ نَّ»که او شامل آیۀ 
تو را از بیم و اندوه خبار   ای که دوستی خود را نسبت به تو در دنیا و آخرت و ایمنی فرشتگان را دیده

ْوَ  الْمُؤْمِنُونَ إ نَّمَا»عباس گفت: خداوند فرمود:  دهند؟ ابن (، هماناا هماۀ امات در ایان     ۴3)حجارات:  « إِ 
 (4۵0، ص۴۴، ج۴۱۴0)خویی، «خاطر کمی عللش رها کردم... ا بهاند. پس خندیدم و او ر حکم شریک

أما بعد فإنک قد اکرارت علای و واهلل   »عباس، عبارت  و ابن برای مرال وی در مکاتبات میان امام. ۱
ألن أللی اهلل قد احتویت علی کنوز األرض کلها ذهبها و علیانها و لجینها أحب إلای مان أن أللااه بادم     

بگویاد،   عباس چنین کلماتی به امام داند  زیرا بعید است که ابن را جعلی می« امریء مسلم والسالم
 است. صی پیامبرداند ایشان و با اینکه می

و جعلتاک شاعاری و    اما بعد، فاانی کنات اشارکتک فای اماانتی      الی بعض عماله ع و من کتاب له. »۵
و لم یکن رجل من اهلی اوثق منک فی نفسی لمواساتی و موازرتی و اداء االمانه الی فلما رایات   بطانتی

هاذه االماه قاد فنکات و      و امانه النااس قاد خزیات،    عمک قد کلب و العدو قد حرب الزمان علی ابن
و خنته ماع الخاائنین،    قلبت البن عمک ظهر المجن ففارقته مع المفارقین و خذلته مع الخاذلین ،شغرت

و کانک لم تکن علی بینه من  فال ابن عمک آسیت، و ال االمانه ادیت و کانک لم تکن اهلل ترید بجهادک
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ی غرتهم عن فیئهم، فلما امکنتاک الشاده فای    ربک و کانک انما کنت تکید هذه االمه عن دنیاهم، و تنو
و عاجلت الوثبه و اختطفت ما قدرت علیه من اماوالهم المصاونه الراملهام و     خیاته االمه اسرعت الکره

ایتامهم اختطا  الذئب االزل دامیه المعزی الکسیره، فحملته الی الحجااز رحیاب الصادر بحملاه، غیار      
الی اهلک تراثک من ابیاک و اماک فسابحان اهلل اماا تاؤمن      متاثم من اخذه کانک ال ابا لغیرک حدرت 

او ما تخا  نلاش الحساب ایها المعدود کان عندنا من اولی االلباب، کیف تسیغ شرابا و طعاماا   ؟بالمعاد
کل حراما و تشرب حراما و تبتاع االماء و تنک  النساء من اموال الیتامی و المسااکین  أو انت تعلم انک ت
مجاهدین، الذین افاء اهلل علیهم هذه االموالو احرز بهم هاذه الابالد فااتق اهلل و اردد الای     و المؤمنین و ال

و ال ضربنک بسیفی الاذی  ک هؤالء اللوم اموالهم، فانک لم تفعل ثم امکننی اهلل منک العذرن الی اهلل فی
ت ماا کانات لهماا    ما ضربت به احدا اال دخل النار و واهلل لو ان الحسن و الحسین فعال مرل الاذی فعلا  

عندی هواده و ال ظفرا منی باراده، حتی آخذ الحق منهما، و ازی  الباطل عان مظلمتهماا، و اقسام بااهلل     
فض  رویدا، فکاناک   ،رب العالمین ما یسرنی ان ما اخذته من اموالهم حالل لی، اترکه میراثا لمن بعدی

ل الذی ینادی الظالم فیه بالحسره، قد بلغت المدی و دفنت تحت الرری و عرضت علیک اعمالک بالمح
 .«و الت حین مناص» الرجعه،و یتمنی المضیع فیه 
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