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Abdullah bin AL-Abbas (Unfairly Accused) 
 

 Dr. Mohsen al Qazwini (1)الدكتور محسن باقر القزويني 

 الخالصة  

كيــف تتضــارب   االفــرتاء علــ  عبــد اهلل بــ  العبــاس تكشــف لنــا عــ  ظــاهرة تار يــة خطــرية حيــ  هلــد
ا ات يف مضامينها وتوثيقها الحدى الشيصيات االسالمية الي لعبت دوراًكبرياً يف التار خ اإلسالم . الرو 

بــــن مــــ  اهتمــــه بالن اهــــة وبــــن مــــ  رّد عليــــه هــــ ِه التهمــــة. وكيــــف لعبــــت االهــــدا  السياســــية واالغــــراض 
  مـ  العد ـد مـ  الشيصية يف اهتا  مثل ه ه الشيصية،وأثر ذلك يف املاض  واحلاضـر حيـ  مازلنـا نسـم

الكّتاب كطه حسن يف كتاب )عل  وبنوه( وم  الفضائيات مـ   ـردد صـدى تلـك االك وبـة الـي أطلقتهـا 
االقال  املأجورة قبل أكثر م  ألف عا  عل  شيصية عظيمة خملصـة إلسـالمها وقائـدها وهـو عبـد اهلل بـ  

 .عباس حرب االمة واما  املفسر   وناصر امري املؤمنن 
Abstract 
Abdullah bin Al-Abbas was the councelor of the nation, cousin of Ameer 

Al-mu'mineen Ali bin Abi Talib, and his assistant, the man of difficulties, 

who accompanied him in all of his actions on war and peace, in crises and 

easy times in Al-Medina and in Al- Kufa, in Safeen, Al- Jamal and Al- 

Nahrawan. He was his shadow which followed him. He was his secret 
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which he never betrayed. He was his minister and councelor. He was the 

nearest person among his companions. The question is: did he ever 

abandon him, and disobeyed his commands, and even stole Bait almal, 

and fled to Al-Taif to buy Al-Jawari? Is it true that Al-Imam Ali accused him 

of stealing the Muslims' funds (mentioned in one of his messages in 

Nahjul-Balagah) which was retold by Ibn Abbas with Ameer Al- mu'mineen 

(peace be upon him).  

 المقدمة

عبد اهلل ب  العباس َحرباالمة اب  عم امري املـؤمنن علـ  بـ  اي طالـ  وسـاعده االميـ  ورجـل املهمـات 
وامللمات ال ي كان معه يف مجي  مواقفه يف احلرب والسلم يف الشـدة والرخـاء يف املد نـة والكوفـة يف صـفن 

ه  ومــا، كــان وز ــره ومستشــاره واقــرب واجلمــل والنهــروان كــان ظلــه الــ ي  قتفــ  اثــره وســره الــ ي مــا اباحــ
اصحابه اليه.. فهل  ا ترى تركه وخالف اوامره بل وسرق اموا  بيـت املـا  وهـرب هبـا اىل الطـائف ليشـرتي 
هبـــا اجلـــواري؟ح هـــل صـــحيد ان االمـــا  اهتمـــه بســـرقة امـــوا  املســـلمن يف احـــدى رســـائله املـــ كورة يف  ـــ  

 ؟ن ما قصة اب  عباس م  امري املؤمن ؟البالغة
حــو  هــ ا املقطــ  التــار    ــدور حثنــا لكشــف حقيقــة العالقــة بــن ابــ  عبــاس وامــري املــؤمنن. وهــل 

وســرقته  صــحيد مــا ذكــره الكشــ  يف رجالــه ومــا نقــل عــ  ال هــري والشــعم مــ  مفارقتــه المــري املــؤمنن 
 الموا  البصرة، البح   دور يف عدة حماور ه : 

 اواًل: م  هو عبد اهلل ب  عباس.
 ثانيا: مناقشة الروا ات امليالفة.

 ثالثا: الروا ة الصحيحة والواقعة كما ه .
 رابعا: م  كان وراء ه ه الروا ات الي اثارت زوبعة يف التار خ االسالم .

 عبد اهلل بن العباس:

هــو عبــد اهلل بــ  العبــاس بــ  عبــد املطلــ  شــيبة بــ  هاشــم وامســه عمــرو بــ  عبــد منــا  بــ  قصــ  بــ   
ة ب  كع  ب  لؤي ب  غالـ  بـ  فهـر القرشـ  اهلـاك  املكـ  مولـده بشـع  بـين هاشـم قبـل كالب ب  مر 

ثالثـن شـهرا وحـّدث عنه.أخـ  الفقـه عنـه مجاعـة مـنهم  عا  اهلجرة بثالث سنن صـح  النـم حممـداً 
ر عطاء ب  اي رباح وطاوس وجماهد وسعيد ب  جبري وعبيـد اهلل بـ  عبـد اهلل بـ  مسـعود وأبـو الشـعثاء جـاب

 .(1)ب  ز د واب  اي مليكة وعكرمة وميمون ب  مهران وعمرو ب  د نار وغريهم 
 وامه ا  الفضل لبابة بنت احلارث ب  َح ن ب  جبري اهلاللية م  هال  ب  عامر.
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اوالده اكربهم العباس وبه كان  كـىن وعلـ  أبـو اخللفـاء وهـو اصـغرهم والفضـل وحممـد وعبيـد اهلل وكـان 
لقامة مهيبا كامل العقل زك  النفس م  رجا  الكما ، انتقل اب  عبـاس مـ  ابو ـه اىل وسيما مجيال مد د ا

دار اهلجرة سنة الفتد وقد اسلم قبل ذلك،وروى خالد احل اء ع  عكرمـة عـ  ابـ  عبـاس قـا  مسـد النـم 
 رأس  ودعا يل باحلكمة. 

البصـرة، اختـاره االمـا   كان عل  مقدمة جيش االما  علـ  بـ  اي طالـ  يف معركـة اجلمـل وواله علـ 
ممثال يف التحكـيم واصـفا ا ـاه بقولـه )ان معاو ـة م  كـ  ليضـ  هلـ ا االمـر احـداً و هـو واثـ  برا ـه ونظـره يف 
عمــر بــ  العــاص وانــه ال  صــلد للتــويل اال مثلــه فعلــيكم بعبــد اهلل ابــ  عبــاس فــارعوه بــه فــان عمــرا ال  عقــد 

عنــدهو وال  ــرب  امــرا اال نقضــه وال  ــنق  امــرا اال ابرمــه( لكــ  عقــدا اال حلهــا عبــد اهلل،وال حيــل عقــد اال 
اىل اختيــار ابــو موســ  االشــعري.وقد  اخلــوراج رفضــوا ذلــك قــائلن ال فــرق بينــه وبــن علــ  فاضــطر 

 بعثه االما  حملاورة اخلوارج مرات عد دة داحضا حججهم صادعا باحل  ال ي كان ميثله االما  عل  
وعـ  االمـا  علـ  بـ  اي طالـ   يف القرن االو  اهلجري اذ روى ع  النم  عترب م  رواة احلد   

 .  واالما  احلس  
للهجرة يف منفاه ال ي نفاه إليه عبد اهلل ب  ال بري يف الطائف وصل  علـ  جنازتـه حممـد  48تويف سنة 

 ب  احلنفية رضوان اهلل عليه.
 المبحث االول: آراء العلماء في عبد اهلل بن عباس

  عليه كل م  ذكره م  ارباب الرجا  والرتاجم ن كر شواهد عل  ذلك:اثىن
وموالتــه  حالـه يف احملبــة واالخـالص ملوالنـا امـري املـؤمن علـ  )اوال: السـيد ابـ  طـاووس  قـا  عنـه )

والنصر له وال ب عنه واخلصا  يف رضاه واملؤازرة له مما الشبهة فيـه ب قـا  معرضـاً باخبـار الـ   ومثـل احلـرب 
 موض  ان حيسده الناس و باهتون 

 كضرائر احلسناء قل  لوجهها                     حسدا وبغيا انه ل ميم
 (7)وقا : ولو ورد يف مثله الف روا ة امك  ان تعرض للتهمة فكيف هب ه االخبار الضعيفة الركيكة

اشهر  المري املؤمن وتلمي ه حاله يف اجلاللة واالخالص  ثانيا: العالمة احلل  كان حمبا لعل  
 .(6)م  ان  ف 

ثالثـــا: الشـــيخ ابـــ  داوود )قـــدس ســـره( حالـــه اعظـــم مـــ  ان  شـــار اليـــه يف الفضـــل واجلاللـــة وحمبـــة امـــري 
 .(5) وانقياده اىل قوله املؤمنن 
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هـ  قو  عنه )ال ي اعتقده يف اب  عباس )رض  اهلل عنـه( انـه كـان مـ  2271رابعا: السيد عل  خان 
صن المـري املـؤمنن واوالده والشـك يف تشـيعه واميانـه وجعلـه يف الطبقـة االوىل مـ  الصـحابة يف  اعظم امليل

ب اورد مجعــا مــ  اقــوا  الصــحابة والعلمــاء يف اميانــه ووالئــه  (4)كتــاب الــدرجات الرفيعــة يف طبقــات الشــيعة(
 .المري املؤمنن 

وقـا   مل  يف تفسري القرآن ع  عل  خامسا: ذكره العامل  يف اعيان الشيعة بقوله: هو او  م  ا
 .(3) ابو اخلري يف طبقات املفسر   عند ذكره: )هو ترمجان القران وحرب االمة ورئيس املفسر  (

سادســا: اورد العالمــة التســرتي الروا ــات امليالفــة يف كتــاب هبــ  الصــباغة يف شــرح  ــ  البالغــة وردهــا 
 الي ذكرها اب  عبد ربه االندلس   بامجعها وم  دع جماال للشك بان ه ه الروا ات

والكش  موضوعة مؤكدا: )الظـاهر ان اجلعـل كـان بعـد وفـاة ابـ  عبـاس زمـان املـروانين وم  رتئـوا علـ  
 .(8)جعل مثله يف حياته بدليل انه م  نقل طع  احد فيه ب لك(

الفـة لـه يف كتـاب سابعا: حتدث السيد ابو القاسم اخلوئ  باسهاب عـ  ابـ  عبـاس وعـ  الروا ـات املي
معجـــم رجـــا  احلـــد   قـــائال: )هـــ ه الروا ـــة ومـــا قبلهـــا مـــ  طـــرق العامـــة ووالء ابـــ  عبـــاس المـــري املـــؤمنن 

هو السب  الوحيـد يف وضـ  هـ ه االخبـار الكاذبـة وتوجيـه الـتهم والطعـون عليـه حـا ان  ومالزمته له 
 وقـيس بـ  عبـادة واالشـرت( و لـ  يف  ا ـة معاو ة لعنه اهلل كان  لعنه بعد الصالة مـ  لعنـه عليـاً واحلسـنن

حد ثه ع  اب  عباس قائال )واملتحصل مما ذكرنا ان عبد اهلل بـ  عبـاس كـان جليـل القـدر مـدافعا عـ  امـري 
 .(9)( املؤمنن واحلسنن 

 الروايات المخالفة: المبحث الثاني

 ة بيت ما  البصرة وه :هناك ثالث روا ات تشري اىل حادثة ترك اب  عباس المرياملؤمنن وسرق
 اواًل: رواية العقد الفريد: 

قــا  ابــو بكــر بــ  اي شــيبة:  كــان عبــد اهلل بــ  عبــاس مــ  احــ  النــاس اىل عمــر بــ  اخلطــاب، وكــان 
، وم  سـتعمله قـي، فقـا  لـه  ومـاً: كـدت اسـتعملك، ولكـ   قدمه علـ  االكـابر مـ  اصـحاب حممـد 

 عل  التأو لح (21)اخش  ان تستحل الف ء
ما صار االمر اىل عل  اسـتعمله علـ  البصـرة، فاسـتحل الفـ ء علـ  تاو ـل قـو  اهلل تعـاىل ))واعلمـوا فل

 .امنا غنمتم م  ش ء فان هلل مخسه وللرسو  ول ي القرىب(( واستحله م  قرابته م  رسو  اهلل 
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ي وروى ابــو خمنــف عــ  ســليمان بــ  اي راشــد عــ  عبــد الــرمح  بــ  عبيــد قــا : مــر ابــ  عبــاس علــ  ا
االســود الــدفيل، فقــا  لــه: لــو كنــت مــ  البهــائم لكنــت مجــال ولــو كنــت راعيــا مــا بلغــت املرعــ  فكتــ  ابــو 

 االسود الدفيل اىل عل :
اما بعد، فان اهلل جعلك واليـا مؤمتنـا، وراعيـا مسـصوال، وقـد بلونـاك رمحـك اهلل فوجـدناك عظـيم االمانـة، 

اهم فـــال تاكـــل امـــواهلم، وال ترتشـــ  بشـــ ء يف ناصـــحا لالمـــة، تـــوفر هلـــم فيـــصهم، وتكـــف نفســـك عـــ  دنيـــ
احكامهم. واب  عمك قد اكل ماحتت  د ه م  غري علمك، فلم  سعين كتمانك ذلك، فانظر رمحـك اهلل 

 فيما هنالك، واكت  ايّل برا ك، فما احببت اتبعه ان شاء اهلل، والسال .
 فكت  اليه عل :

( وواىل علـــ  احلـــ ، وفـــارق اجلـــور  وقـــد كتبـــت امـــا بعـــد، فمثلـــك نصـــد االمـــا  واالمـــة )وأدى االمانـــة
لصاحبك مبا كتبـت ايّل فيـه )مـ  امـره(، وم اعلمـه بكتابـك ايل، فـال تـدع اعالمـ  مـا  كـون حضـرتك، ممـا 

 النظر فيه لالمة صالح، فانك ب لك جد ر، وهو ح  واج  هلل عليك، والسال .
 وكت  عل  اىل اب  عباس:

، ان كنــت فعلتــه فقــد اســيطت اهلل، واخ  ــت امانتــك، وعصــيت امــا بعــد، فانــه قــد بلغــين عنــك امــرٌ 
االرض واكلـــت مـــا حتـــت  ـــدك، فـــارف  ايل حســـابك،  (22)امامـــك، وخنـــت املســـلمن. بلغـــين انـــك جـــردت

 واعلم ان حساب اهلل اعظم م  حساب الناس والسال .
عليه حـاف،، فكت  اليه اب  عباس: اما بعد، فان كل ال ي بلغك باطل، وانا ملا حتت  دي ضابي، و 

 فال تصدق عل  الظنن، والسال .
فكت  اليه عل : امـا بعـد، فانـه ال  سـعين تركـك حـا تعلمـين مـا اخـ ت مـ  اجل  ـةو مـ  ا ـ  اخ تـه؟ 
–ومـــا وضـــعت منهـــا: ا ـــ  وضـــعته؟ فـــات  اهلل فيمـــا ائتمنتـــك عليـــه واســـرتعيتك ا ـــاه، فـــان املتـــاع مبـــا انـــت 

 والسال . قليل، وتباعته وبيلة ال تبيد،  (21)رازمه
فلما راى ان عليـا غـري مقلـ  عنـه كتـ  اليـه: امـا بعـد، فانـه بلغـين تعظيمـك علـ  مرزئـة مـا  بلغـك اين 

وخمبصهــا، ومبــا  (26)اهــل هــ ه الــبالد، وامي اهلل الن القــ  اهلل مبــا يف بطــ  هــ ه االرض مــ  عقيا ــا (27)رزأتــه
فكت دمـاء هـ ه االمـة النـا  بـ لك ذهبا، اح  ايل م  ان الق  اهلل وقـد سـ (25)عل  ظهرها م  طالعها

 امللك واالمرة. ابع  ايل عملك م  احببت، فاين ظاع ، والسال .

                                                       
 جرد االرض: عراها، واكل نباهتا. - 22
 رازمه: جامعه. - 21
 رزا املا : أي اصاب منه شيصا. - 27
 العقيان: ال ه . - 26
 طالع الش ء: ملؤه. - 25
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فلمـــا اراد عبـــد اهلل املســـري مـــ  البصـــرة دعـــا اخوالـــه بـــين هـــال  بـــ  عـــامر بـــ  صعصـــعة ليمنعـــوه، فجـــاء 
شــــجاعا الضــــحاك بــــ  عبــــد اهلل اهلــــاليل فاجــــاره، ومعــــه رجــــل مــــنهم  قــــا  لــــه عبــــد اهلل بــــ  رز ــــ ، وكــــان 

  فقالت بنو هال : ال غىن بنا ع  هوازن فقالت هـوازن: ال غـىن بنـا عـ  سـليم. ب اتـتهم قـيس، (24)بصيسا
فلما رأى اجتماعهم لـه محـل مـا كـان يف بيـت مـا  البصـرة، وكـان فيمـا زعمـوا سـتة اال  الـف، فجعلـه يف 

 .(23)الغرائر
 ثانيا رواية رجال الكشي وهي:
الصا غ اجلرجاين، ع  عبد الع    بـ  حممـد بـ  عبـد االعلـ  اجلـ ري،  قا  الكش : روى عل  ب    داد

عــ  خلــف امليرمــ  البغــدادي، عــ  ســفيان بــ  ســعيد، عــ  ال هــري، قــا  مسعــت احلــارث  قــو : اســتعمل 
علـــ  البصـــرة عبـــد اهلل بـــ  عبـــاس، فحمـــل كـــل مـــا  يف بيـــت املـــا  بالبصـــرة وحلـــ  مبكـــة وتـــرك  علـــ  
املنـرب حـن بلغـه ذلـك فبكـ ، فقـا  هـ ا ابـ   درهم، فصعد علـ   (28)وكان مبلغه الف الف عليا

يف علمـــه وقـــدره  فعـــل مثـــل هـــ ا فكيـــف  ـــؤم  مـــ  كـــان دونـــه، اللهـــم اين قـــد ممللـــتهم  عـــم رســـو  اهلل
 فارحين منهم واقبضين اليك غري عاج  وال ملو .

احتمـل عبـد اهلل  وقا : قا  شيخ م  اهل اليمامـة،  ـ كر عـ  معلـ  بـ  هـال ، عـ  الشـعم، قـا : ملـا
ب  عباس بيت ما  البصرة وذه  به اىل احلجاز: كت  اليه عل  ب  اي طال : م  عبد اهلل عل  ب  اي 
طال  اىل عبـد اهلل بـ  عبـاس، امـا بعـد: فـاين قـد كنـت اشـركتك يف امـاني وم  كـ  احـد مـ  اهـل بيـي يف 

ت ال مـان علـ  ابـ  عمـك قـد كلـ  والعـدو عليـه نفس  اوث  ملواسـا  ومـوازر  واداء االمانـة ايّل، فلمـا را ـ
وفارقتـه  (12): قلبت الب  عمك ظهر اجمل (11)وه ه االمور قد فشت (29)قد حرب وامانة الناس قد عرت

مـ  املفــارقن وخ لتــه أســوء خــ الن اخلــاذلن، فكأنــك م تكـ  تر ــد اهلل جبهــادك وكأنــك م تكــ  علــ  بينــة 
علـ  دنيـاهم وتنـوي غـرهتم، فلمـا امكنتـك الشـدة يف خيانـة  م  ربك وكانك امنا كنت تكيد امة حممد

رميــة  (11)امــة حممــد اســرعت الوثبــة وعجلــت العــدوة، فاختطفــت مــا قــدرت عليــه اختطــا  الــ ئ  االز 
ري كانك ال ابالك امنا جررت اىل اهلك تراثك مـ  ابيـك وامـك، سـبحان اهللح امـا تـؤم  باملعـاد املع ى الكب

اوما  كرب عليك ان تشرتى األماء وتـنكد النسـاء بـاموا  األرامـل واملهـاجر    اوما ختا  م  سوء احلساب

                                                       
 البصيس: ال ي اشتدت حاجته. - 24
 .216-211اب  عبد ربه االندلس : العقد الفر د  - 23
 يف الرتتي : الف الف درهم. - 28
 م  الع ة مبعىن القلة والضعف او م  العرى باملهملة مبعىن الن ع واال ا . اما - 29
 خ. ويف النه : وامانة الناس قد خ  ت وه ه االمة قد فنكت. –وه ه االمة قد فتنت  - 11
 بكسر االو  واجملنة: الرتس،  قا : قل  جمنه أي اسقي احلياء، وقل  ظهر اجمل  اذا حتو  اىل العداوة. - 12
خ واالز : الســر   اخلفيــف الــوركن. والرميــة: الصــيد. واملعــ ى مجــ  معــ  بالكســر. ويف الــنه : داميــة املعــ ى  –ملعــ  الكبــري ا - 11
 الكسرية.
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 الساد  عشر ال  د

 

ال    افاء اهلل عليهم ه ه البالد، اردد اىل القو  امواهلمح فو اهلل لـص  م تفعـل ب امكنـين اهلل منـك العـ رن 
وال  (17)وادةاهلل فيك، فو اهلل لو ان حسنا وحسينا فعـال مثـل الـ ي فعلـت ملـا كـان هلمـا عنـدي يف ذلـك هـ

 لواحد منهما عندي فيه رخصة حا اخ  احل  واز د اجلور ع  مظلومها، والسال .
فقــد اتــاين كتابــك، تعظــم علــ  اصــابة املــا  الــ ي  –قــا ، فكتــ  اليــه عبــد اهلل بــ  عبــاس، امــا بعــد 

 اخ ته م  بيت ما  البصرة: ولعمري ان يل يف بيت ما  اهلل اكثر مما اخ ت، والسال .
فالعجـ  كـل العجـ  مـ  تـ  ن نفسـك، ان لـك  –اما بعد    اليه عل  ب  اي طال قا ، فكت

يف بيـــت مـــا  اهلل اكثـــر ممـــا اخـــ ت واكثـــر ممـــا لرجـــل مـــ  املســـلمن: فقـــد افلحـــت ان كـــان متنيـــك الباطـــل 
وادعافك ماال  كون  نجيك م  االب وحيـل لـك مـا حـر  اهلل عليـك، عمـرك اهلل انـك النـت العبـد املهتـدي 

تشرتي مولدات مكة والطائف ختتـاره  علـ   (16)فقد بلغين انك اخت ت مكة وطنا وضربت هبا عطنا اذاًح
عينك وتعط  فيه  ما  غريك، واين ال قسم باهلل ري وربك رب الع ة: ما  سرين ان مااخ ت مـ  امـواهلم 

د بلغـــت املـــدا تأكلـــه رو ـــدا رو ـــدا، فكـــأّن قـــ (15)يل حـــال  ادعـــه لعقـــف مرياثـــا، فـــال غـــرو واشـــد باغتباطـــك
 –للتوبـة كـ لك ومـا ذلـك والت حـن منـاص  (14)وعرضت عل  ربك واحملـل الـ ي  تمـىن الرجعـة واملضـّي 

 والسال .
فقــد اكثــرت علــ  فــو اهلل الن القــ  اهلل جبميــ  مــا يف  –قــا  فكتــ  اليــه عبــد اهلل بــ  عبــاس امــا بعــد 

 .(13)االرض م  ذهبها وعقيا ا اح  ايل ان الق  اهلل بد  رجل مسلم 
 رواية تذكرة الخواص: : ثالثًا 

اخربنا ابو احلس  ب  النجار املقري قا : انبانا حممد ب  اي منصور انبأنا امحد ب  عل  ب  سوار انبأنا 
امحــد بــ  عبــد الواحــد بــ  حممــد احلر ــري انبأنــا امحــد بــ  حممــد اجلنــدي انبأنــا ابــو حامــد حممــد بــ  هــارون 

وهري حدثنا املأمون عبد اهلل ب  هارون ع  ابيه هارون ع  ابيه حممـد احلضرم  حدثنا ابراهيم ب  سعد اجل
املهــدي عــ  ابيــه اي جعفــر املنصــور عــ  ابيــه حممــد بــ  علــ  عــ  ابيــه علــ  بــ  عبــد اهلل بــ  عبــاس قــا  مــا 

ســال  عليــك )كانتفــاع  بكــال  كتــ  بــه امــري املــؤمنن كتــ  ايّل   انتفعــت بكــال  احــد بعــد رســو  اهلل 
فه فوت مام  ك  ليدركـه و سـره درك مـام  كـ  ليفوتـه فلـيك  سـرورك مبـا نلـت مـ  ن املرء  سو اما بعد: فا

امر آخرتك وليك  اسفك عل  مافاتك منها وما فاتك م  الدنيا فال تأسف  عليـه ولـيك   ـك فيمـا بعـد 
 .(املوت والسال 

                                                       
 بالفتد: اللن والرف  والرخصة. - 17
 بفتحتن واملعط  مربك االبل ومرب  الغنم حو  املاء. - 16
 ور اشد.اغتبي: كان يف مسرة وحس  حا  ويف نسية: فال غر  - 15
 خ. ويف النه : و تمىن املضي  الرجعة. –واملضي  للتوبة ل لك  - 14
 .42-41ص 221-219الكش : اختبار معرفة الرجا    - 13
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 عبـاس وبـن علـ  وقد روى السدي ه ا ع  اشياخه وقا : عقيبه كان الشيطان قد نـ ع بـن ابـ  
 مدة ب عاد اىل مواالته.

قــا : وســببه ان امــري املــؤمنن وىل ابــ  عبــاس البصــرة فمــر بــاي االســود الــدئل  فقــا  لــه لــو كنــت مــ  
 البهائم كنت مجال ولو كنت راعياً ما بلغت به املرع .

فوجــدناك عظــيم ، امــا بعــد: فــان اهلل جعلــك واليــاً مؤمتنــاً وقــد بلونــاك فكتــ  ابــو االســود اىل علــ  
االمانــة ناصــحاً للرعيــة ال تاكــل امــواهلم وال ترتشــ  يف احلكــم وان ابــ  عمــك قــد اكــل مــا حتــت  د ــه بغــري 

 علمك فلم  سعين كتمانك ذلك فانظر رمحك اهلل يف ذلك.
فكتــ  امــري املــؤمنن اىل اي االســود امــا بعــد: فمثلــك مــ  نصــد االمــا  واالمــة فــال تــدع اعالمــ  مبــا 

ممــا فيـــه صــالح لالمـــة فانــت بـــ لك جـــد ر ب كتــ  اىل ابـــ  عبــاس امـــا بعــد فـــاعلمين مـــا   كــون حضـــرتك
 اخ ت م  اخلراج واجل  ة ويف أي ش ء وضعته.

 فكت  اليه اب  عباس: ابع  ايل عملك م  احببت فاين ظاع  والسال .
بـ  زر ـ  يف  ب دعا اب  عباس اخواله م  بين هال  ب  عامر  فجـاءه الضـحاك بـ  عبيـد اهلل وعبـد اهلل

 مجاعـة واســتدع  قيســاً فجـاء فاخــ  مــا كــان يف بيـت املــا  مــ  االمــوا  وحلـ  بالطــائف فعارضــه علــ  
باخليــل ففاتــه اىل مكــة وكــان الــ ي عارضــه بكــر ومجاعــة مــ  البطــون فــاقتتلوا قتــاال كثــريا وجــرح مــ  الفــر قن 

 .مجاعة ب افلت اب  عباس يف عشر   م  اخواله اىل احلجاز فن   مكة
قــا  هشــا : كــان الــ ي اخــ ه مــ  بيــت املــا  اربعمائــة الــف درهــم وقيــل ســبعمائة الــف وملــا مضــ  اىل 
مكة كت  اليه امري املؤمنن سال  عليك اما بعد فاين اشركتك يف اماني وم  ك  احـد مـ  اهـل بيـي اوثـ  

ب والعــدو قــد كلــ  يف نفســ  منــك ملــؤازر  واداء االمانــة ايل فلمــا را ــت ال مــان علــ  ابــ  عمــك قــد حــر 
وأمانة الناس قد خربت واالمة قد افتتنت قلبـت البـ  عمـك ظهـر اجملـ  مبفارقتـه مـ  املفـارقن وخ النـه مـ  
اخلاذلن واختطفت ما قدرت عليه م  ما  االمة اختطا  ال ئ  فاردة املع ى اما توق  باملعاد وال ختـا  

ا  وتشرتي االماء باموا  االرامـل  واال تـا  اردد اىل رب العباد اما  كرب عليك انك تأكل احلرا  وتنكد احلر 
املسلمن امواهلم وواهلل لص  م تفعل الع رن اهلل فيك فان احلس  واحلسن لو فعال  ما فعلـت ملـا كـان هلمـا 

 عندي هوادة والسال .
العجـــ   فكتــ  اليـــه ابــ  عبـــاس: حقـــ  يف بيــت املـــا  اكثــر ممـــا اخـــ ت منــه، فكتـــ  اليــه علـــ  

  تــ  ن نفســك لــك انــك اخــ ت اقــل ممــا لــك وهــل انــت اال رجــل مــ  املســلمن وقــد علمــت العجــ  مــ
بسواب  اهل بدر وما كانوا  اخ ون غري ما فرض هلم وكف  بك انك اخت ت مكة وطنا وضـربت هبـا عطنـا 
تشرتي م  مولدات الطا ف ومكـة واملد نـة مـا تقـ  عليـه عينـك ومتيـل اليـه نفسـك تعطـ  فـيه  مـا  غـريك 

اقســـم بـــاهلل مـــا احـــ  ان مـــا اخـــ ت مـــ  امـــواهلم حـــالال ادعـــه بعـــدي مرياثـــا فكـــان قـــد بلغـــت املـــدى واين 
 وعرضت عليك اعمالك إذا باحملل األعل  ال ي  تمىن فيه املضي  للتوبة اخلالص والت حن مناص.

فكتــ  اليــه ابــ  عبــاس: الن القــ  اهلل بكــل مــا علــ  ظهــر االرض وبطنهــا احــ  ايل مــ  ان القــاه بــد  
 مرئ مسلم.ا
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: ان الـدماء الـي اشـرت اليهـا قـد خضـتها اىل سـاقيك وبـ لت يف اراقتهـا جهـدك فكت  اليه عليه 
 (18)ووضـعت باباحتهـا حظـك وتقشـعت عنهــا فتيـاك واذا م تسـتد فافعـل مـا شــصت قـا  ابـو اراكـة ب نــد 

والصــحيد انـه م  ــ   وقبــل امـري املــؤمنن عـ ره وقيــل انـه عــاد اىل الكوفـة  ابـ  عبـاس واعتــ ر اىل علـ  
 .(19)مقيماً مبكة حا استشهد عل  

 مناقشة الروايات المخالفة: المبحث الثالث

 مناقشة ابن ابي الحديد:
بعـــد أن أورد ابـــ  اي احلد ـــد كتـــاب أمـــري املـــؤمنن ومـــ  كتـــاب لـــه اىل بعـــ  عمالـــه قـــا : اختلفـــوا يف 

ا ــات وأســتندوا بألفــال مــ  الكتــاب كقولــه:   املكتــوب اليــه فقــا  األكثــر أنــه ابــ  عبــاس ورووا يف ذلــك رو 
اشركتك يف اماني وجعلتك بطاني وشعاري وأنه م  ك  يف اهل  رجٌل أوث  منك   وقولـه   رأ ـت ال مـان 
عل  اب  عمك قد كل   وه ه كلمة ال تقـا  االملثلـه، فأمـا غـريه مـ  افتـاء النـاس فـإن علـً  كـان  قـو  لـه 

عدود عندنا م  أويل األلباب  وقوله   لو أن احلسـ  واحلسـن  فهـ ا  ـد  علـ   ال أبا لك  وقوله: أ ها امل
 أن املكتوب اليه قر   أن  ري جمراه.

والخالفه،وم     أمرياً عل  البصرة اىل أن قتـل  وقا  آخرون: ه ا م  ك  وال فارق عبد اهلل علياً 
ه الــ ي كتبــه اىل معاو ــة مــ  البصــرة ملــا قتــل علــ : و ــد ى علــ  ذلــك مــا رواه أبــو الفــرج األصــفهاين مــ  كتابــ

وقد ذكرناه قبل، قالوا وكيف  كون ذلك وم  تدع معاو ـة وم  ـره اىل جبهتـه فقـد علمـتم كيـف عل  
واستماهلم اليه بـاألموا ، فمـالوا وتركـوا علياً،فمـا بـا  معاو ـة وقـد علـم الفجـوة  أختدع كثرياً م  عماله 

مل اب  عباس وال اجت به اىل نفسه، وكل م  قـرأ السـري وعـر  التـار خ  عـر  الي حدثت بينهما وم  ستع
فيما كان  لقاه مـ  قـوارع الكـال  وشـد ده، ومـا كـان  ثـين بـه  مشاقة اب  عباس ملعاو ة بعد وفاة عل  

. و ـ كر خصــاله وفضـائله، و صــدع بـه مـ  مناقبــه ومـنثره،فلو كــان بينهمـا غبـاراً او كــدراً ملـا كــان علـ  
 مر ك لك،بل كانت احلا  بالضد.اال

ب ارد  قــائاًل: وقــد أشــكل علــّ  أمــر هــ ا الكتاب،فــإن كــ بت النقــل وقلــت هــ ا كــال  موضــوع عليــه 
خالفت الرواة، فإ م أطبقوا علـ  روا ـة هـ ا الكـال  عنـه، وقـد ذكـر يف أكثـر كتـ  السـري،وإن صـرفته  

 (71)م  املتوقفن  اىل غريه م أعلم اىل م  أصرفه فأنا يف ه ا املوضوع 

                                                       
ويف نسية: ب ند  اب  عباس وعاد اىل مواله امري املؤمنن عليه السال  وجاء م  مكة معت را اليه واخربه انه فرق االموا    - 18

 ن اب  عباس قا  مبكة حا قتل امري املؤمنن عليه السال .يف اهلها، والصحيد ا
 .111-112اب  اجلوزي: ت كرة اخلواص  - 19
 .231و 249و 24اب  اي احلد د  - 71
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 تعليق العالمة التسرتي على توقف ابن ابي الحديد:
نــاقش العالمــة التســرتي توقــف إبــ  اي احلد ــد يف هــ ه املســألة بــن تكــ    الروا ــة وتصــد   مــا ع ــر  
ع  اب  عباس م  مالزمته المري املؤمنن فعل  قائاًل:   املصنف )ابـ  اي احلد ـد( توقـف حيـ  قـا  هنـا: 

اىل بعـــ  عمالـــه  وم  قـــل  اىل ابـــ   ب قبلـــه قـــد ذَكرنـــاه يف العنـــوان الســـاب    ويف كتـــاب لـــه ويف كتـــا
عبــاس  مــ  أنــه رأى مــ  نقــل الكتــابن حــد ثهما يف عبــد اهلل ب  ــ كر موقــف أبــو ز ــد وهــو أحــد املتــوقفن 

ارض العقـل والنقـل أ ضاً لينته  قائاًل.وكيف كان فيقـا  يف جـواب ابـ  اي احلد ـد انـه قاعـدة عقليـة إذا تعـ
يف حياته،واســتمالة معاو ــة مــ  انتهــازه   قــد  العقــل، فــإذا كــان معلومــاً مالزمتــه لطاعــة أمــري املــؤمنن 

الفرصـــة يف مثـــل ذلـــك نقطـــ  بـــأن النقـــل باطل.وبعـــد أن  ـــورد مؤاخ اتـــه علـــ  الروا ـــات امليتلفـــة يف متو ـــا 
خلصم خال  العقل والدرا ة فـأي عـربة مبثلـه مـ   ل  قائاًل:وباجلملة النقل فيه خمتلف و متعارض وخرب ا

الروا ـــة حـــا  قـــو  ابـــ  اي احلد ـــد ان كـــ بت النقـــل وقلـــت هـــ ا كـــال  موضـــوع خالفـــت الروا ـــة وكـــم مـــ  
 .(72)روا ات هلم خمالفة للدرا ة،ب  بدأ  عدد عدداً م  الروا ات الي ذكروها وه  خمالفة للعقل والواق  

 أخرى:معارضة هذه الرواية بروايات 
 هناك عدد م  الروا ات تنف الروا ات الثالث الي ذكرناها منها:

 اواًل: رواية ابي عبيدة:
وقــد ذكرهــا الســيد املرتضــ  يف الغــرر: دخــل عمــرو بــ  عبيــد علــ  ســليمان بــ  علــ  العباســ  فقــا  لــه 

 سليمان: أخربين ع  قو  عل  يف اب  عباس 
 يف   ااااااااااااااا فااااااااااااااي القم ااااااااااااااة والقم  ااااااااااااااة

 
 فااااااااااااااااااي ل  ااااااااااااااااااةوطااااااااااااااااااا  ب موال ااااااااااااااااااا  

 

حـا ق تـل وشـهد صـلد احلسـ ،  فقا  له عمرو: كيف  قو  عل  ه ا واب  عباس م   فـارق عليـاً 
اىل األمــوا  وهــو   فــرم بيــت مــا  الكوفــة كــل  وأي مــا   تمــ  يف بيــت مــا  البصــرة مــ  حاجــة علــ  

وذكر الطـربي هـ ه (71)مخيس و رشه، وقا  انه كان  قيل فيه، فكيف  رتك املا   تم  بالبصرة وه ا باطل
 فشــي  اىل احلســ   الروا ــة علــ  الشــكل اآل : إن ابــ  عبــاس م  ــربح البصــرة حــا ق تــل علــ  

 .(77)فشهد الصلد بينه وبن معاو ة ب رج  اىل البصرة وثقله هبا 
 ثان اً:  واية ابي م  ف:

استشـهد امـري املـؤمنن  إذ اورد ابو خمنف روا ة  سـتد  منهـا علـ  أّن ابـ  عبـاس كـان يف البصـرة عنـدما
 وم  فارقه كما ورد يف الروا ات الثالثة ذكره ابو فرج االصفهاين 

 بعد شهادة ابيه  ع  اي خمنف عندما  بدأ الناس  با عون احلس  
                                                       

 .89و 88و 8هب  الصباغة  - 72
 .21وجملد  217/ 1امايل الشر ف املرتض   - 71
 .6/219الطربي: - 77
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ب قا  اب  عباس بن  د ه، فدعا الناس اىل بيعته، فاستجابوا له، وقـالوا: مـا احبـه الينـا واحقـه باخلالفـة 
 ن   م  عل  املنرب. فبا عوه ب 

قــــا : ودس معاو ــــة رجــــال مــــ  بــــين محــــري اىل الكوفــــة ورجــــال مــــ  بــــين القــــن اىل البصــــرة  كتبــــان اليــــه 
ود  علـــ  القيـــين بالبصـــرة يف بـــين ســـليم، فاخـــ ا  (75)حلـــا  جر ـــر (76)باالخبـــار، فـــد  علـــ  احلمـــريي عنـــد

 .(74)وقتال
 الى م اوية:  وك ب الحس 

جا  كانك حت  اللقـاء، ومـا اشـك يف ذلـك، فتوقعـه ان شـاء اهلل، وقـد اما بعد، فانك دسست ايّل الر 
 بلغين انك كّت مبا ال  شمت به ذوو احلج ، وامنا مثلك يف ذلك كما قا  االو :

  ااالف الاابي مضااى (45)وقاا  ل اابي يبغااي
 وإ  ومااااااا  قااااااااا  ماااااااات م اااااااااااااا لكااااااااااااالبي     

 

 تجهاااااااااز ال ااااااااااارى مثااااااااااا ها فكااااااااااا   قاااااااااا   
 فااااااااي المب اااااااا  ل غ اااااااا يياااااااارو  ويمسااااااااي 

 

 فاجابه م اوية: 
امــا بعــد، فقــد وصــل كتابــك، وفهمــت مــا ذكــرت فيــه، ولقــد علمــت مبــا حــدث فلــم افــرح وم احــ ن وم 

 وان عل  ب  اي طال  كما قا  اعش  بين قيس ب  ثعلبة:  (،78)اكت وم اس
 وانااااااااااااااااا  الجاااااااااااااااااواد وانااااااااااااااااا  الااااااااااااااااابي 
 ج يااااااااااااااااااااار بط ااااااااااااااااااااا ة يااااااااااااااااااااوم ال قااااااااااااااااااااااا  

 ُمااااااااااااااازب  مااااااااااااا   اااااااااااااااا  ج البحاااااااااااااااا وماااااااااااااا 
 باااااااااااااااااااااا جود م اااااااااااااااااااه بااماااااااااااااااااااااااا ع اااااااااااااااااااااااا ه   

 
 

 
  (42)إذا ماااااااااا الق اااااااااااوب مااااااااا   الصاااااااااا و ا

 ء تضااااااااااااارب م هاااااااااااااااا ال سااااااااااااااء ال حاااااااااااااو ا
  (31)  ي  اااااااااو االكااااااااااااام وي  اااااااااو الجساااااااااو ا

 ف  طاااااااااااااي األلاااااااااااااوف وي طاااااااااااااى البااااااااااااا و ا 
 

 :(62)قا : وكت  عبد اهلل ب  العباس م  البصرة اىل معاو ة
، فانـك ودسـك اخـا بـين قـن اىل البصـرة تلـتمس مـ  غفـالت قـر ش مثـل الـ ي ظفـرت بـه مـ  أما بعد

 : (61)ميانيتك لكما قا  امية ب  السكر

                                                       
 يف ط وق )عبد(. - 76
ع  اي خمنف )قا : ملا بلغ معاو ة مصاب امري املؤمنن عل  دس رجال م  بـين القـن اىل البصـرة  241/  28يف االغاين  - 75

  تجسس االخبار و كت  هبا اليه فد  عل  القيين بالبصرة يف بين سليم فاخ  وقتل.
 .22/  6واب  اي احلد د  268االرشاد  - 74
 يف ط وق ) بق (. - 73
 فيهما )وم أ أس(. - 78
 .31يف د وان ص  االبيات - 79
 يف د وانه )م  خلي  الفرات  غش  اإلكا (. - 61
 .6/21واب  اي احلد د  241/ 28االغاين  - 62
 عـين ابـ   –يف االغاين )كما قا  الشـاعر( ويف ابـ  اي احلد ـد كمـا قـا  اميـة بـ  اي الصـلت ويف ط وق )كمـا قـا  اميـة  - 61

 االشكر( وهو حتر ف.



 

   )المف رى ع  ه(عب  اهلل ب  ال با 
 

29 

 لااااااااااااااا مرا إنااااااااااااااي وال اااااااااااااازاعي طااااااااااااااااا قاً 
 اثااااااااااااااا ت ع  اااااااااااااااااها  ااااااااااااافر  بكراعاااااااااااااااااها

 صااااا يقك اه كاااااوا (34)َ ااااامو  بقاااااوم مااااا 
 

 
 (33)كاااااااااااا  جة عاااااااااااااد ح فهاااااااااااا ت حافاااااااااااااااار

 ا اااااااار ال  اااااااا  ت حاااااااار فظ اااااااا  بهااااااااا ماااااااا  
  (31)اصاباااااااااهم يااااااااوم ماااااااا  الاااااااا هر اصفااااااااار

 

 فاجابه معاو ة:
ظنـاً وسـوء راي،  (64)اما بعد، فان احلس  ب  عل  قد كت  ايل بنحو مـا كتبـت بـه، وانبـأين مبـا م اجـ 

 :(63)وانك م تص  مثلكم ومثل  ولك  مثلنا ما قاله طارق اخل اع   ي  امية ع  ه ا الشعر
 ي لصاااااااااااااااادقفاااااااااااااااواهلل ماااااااااااااااا اد ي وانااااااااااااااا

 اع اااااااااااااُف ا  كانااااااااااااا   ب  اااااااااااااة اه كااااااااااااا 
 

 ات ااااااااااااااب  (34)الااااااااااااااى أي ماااااااااااااا  يظ  اااااااااااااااي 
 (32)ونااااااااااة ب اااااااااي لح اااااااااا   ااااااااار فااااااااا نفروا

 

ومعاو ـة، وهـ ا  ـدح  مـا  (51)ذكرنا هـ ه الروا ـة بالتفصـيل لتـدلل علـ  سـوء العالقـة بـن ابـ  عبـاس 
 .ذ كر م  روا ات ان اب  عباس ترك علياً 

 الكشي يقول التسرتي:مناقشة العالمة التسرتي لرواية رجال 
وأما روا ة الكش  للكتاب بسند آخر عرفته فنسية كتابه مصحفة خمتلطة سنداً ومتناً حيـ  ال وجـ  

الصـائغ  ناالعتماد عل  مـا تفـرد بـه كمـا برهنـا عليـه يف الرجـا  كيـرب آخـر رواه، فقـا : روى علـ  بـ   ـ دا
  خلـف املي ومـ  البغـدادي عـ  سـفيان بـ  اجلرجاين ع  عبد الع    بـ  حممـد بـ  عبـد األعلـ  اجلـ ري عـ

عل  البصرة عبد اهلل ب  العباس، فحمل ك لَّ ما يف بيت  سعيد ع  ال هري ع  احلرث: استعمل علٌ  
املنــرب حــن بلغــه  ، وكــان مبلغــه الفــ  ألــف درهـم فصــعد علــ  مـا  البصــرة وحلــ  مبكــة وتــرك علـ   

دره  فعل مثل ه ا فكيف  ؤم  م  كان دونـه، اللهـم اين ذلك فبك  وقا : ه ا اب  عم النم يف علمه وق
 .(51)مضافاً اىل جمهولية رواته (52)قد مللتهم وأقبضين اليك غري عاج  وال ملو  
                                                       

 صد قك(.يف االغاين )بقو  هم  - 67
 يف اخلطية واالغاين )كنعجة عاد( ويف ط وق )غاز( ويف اب  اي احلد د )كنعجة غادت(. - 66
 يف االصو  واب  اي احلد د )م  الدهر اصفر( ويف االغاين )اعسر( وفيه ا ضا )اصعر( - 65
 ك ا يف االصو  واالغاين ويف اب  اي احلد د )مبا م حيق  سوء ظ  وراي يف(  - 64
)قـا  ابــو عمـرو الشــيباين: اصـي  قــو  مـ  بــن جنـدع بــ  ليـ  بــ  بكـر بــ  هـوازن رهــي اميـة بــ   242/  28الغـاين يف ا - 63

 ـو  املر سـ  يف غـ وة بـين املصـطل  وكـانوا جريانـه  ومصـ  ومعهـم نـاس مـ  بـين  االسكر.  قا  هلم: بنو زبينة اصـاهبم اصـحاب النـم
ا  لـه: طـارق، فاهتمـه بنـو ليـ  وانـه د  علـيهم، وكانـت خ اعـة مسـلمها ومشـركها حليان م  ه  ل، وم  بين جندع رجل م  خ اعة  ق

علــ  قــر ش فقــا  امــرية بــ  االســكر لطــارق اخل اعــ  )لعمــرك اين واخل اعــ  طارقــاً( فاجابــه طــارق اخل اعــ  فقــا   مييلــون اىل النــم 
 )لعمرك ما ادري واين لقائل(.

 أي التهمة، فاصله اظنت، ب ابد  وادغم. اظنه: اهتمه، وهو افتعل م  الظنة بالكسر - 68
 انفروا: شردوا، ويف االغاين )نفروا(. - 69
 .46-41ابو الفرج االصفهاين: مقاتل الطالبين ص  - 51
 219حد    4رجا  الكش  ص - 52
 99و 91و 8هب  الصباغة  - 51
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 أما رجا  الروا ة فهم:
 هـ(:101الُشعبي ) -1

هو عامر ب  شراحيل ب  عبد، وهـو كـويف وأمـه مـ  سـم جلـوالء، ولـد لسـت سـنن خلـت مـ  خالفـة 
طــاب، وتــويف ســنة ثــالث ومائــة. وكــان مــ  خــواص بــين اميــة، اســتيدمه عبــد امللــك بــ  مــروان عمــر بــ  اخل

 ممثاًل عنه اىل ملك الرو .
 قــو  عنــه الشــيخ املفيــد: كــان مشــهوراً بالنصــ  لعلــ  ولشــيعته وذر تــه، وكــان معروفــاً بالكــ ب ســكرياً 

 مخرياً مقامراً عياراً.
 أنه شهد البصرة م  عل  امامنائـة مـ  االنصـار وتسـعمائة و ستدرك الشيخ املفيد: وقد أمج  أهل السري

م  أهل بيعة الرضوان وسبعون م  أهل بدر وكان الشعم قد نقـل إن عليـاً دخـل اللحـد ومـا حفـ، القـرآن 
وبلغ به ك به أنه قا : م  شـهد اجلمـل مـ  الصـحابة االّ أربعـة، فـإن جـافوا هبـا يف مـ  ذكـروا فإنـه كـ اب: 

 .(57)وال بري عل  وعمار وطلحة 
 هـ(:161سفيان بن سعيد )ت  -2

أبو عبد اهلل الثوري سفيان ب  سعيد ب  مسروق ب  جبري الثوري ذكره الكش  يف رجاله يف حماورة بـن 
وعدد م  االشياص جـافوا مـ  منـاط  بعيـدة وهـم قـد مسعـوا أخبـاراً أرادوا أن  علمـوا  اإلما  الصادق 

ألخبار املنقولة ع  االما  أمري املؤمنن وبقية االئمة وحا ع  االمـا  صدقها م  سقمها والكثري م  ه ِه ا
 .الصادق رواها سفيان الثوري وقد بن هلم االما  ك ب تلك الروا ات واألخبار 

ومــ  مجلــة مــا ذكــروه أن عليــاً ملــا قتــل أهــل صــفن بكــ  علــيهم ب قــا : مجــ  اهلل بيــين وبيــنهم يف اجلنــة 
 أكل ذبا د اهل ال مة.  وأ ضاً أن أمري املؤمنن

مـ  ال ميسـد علـ   وروى ع  االما  الصادق النبي  كلـه حـال  إال اخلمـر وروى عـ  االمـا  البـاقر 
 خفيه فهو صاح  بدعة.اىل اخر ما رواه م  تلك االحاد   املك وبة عل  االئمة.

ه اهلل  ـو  القيامـة وال ضاح املوقف هلؤالء طل  االما  أن  كتبوا عنه م  ك ب علينـا أهـل البيـت حشـر 
 .(56)أعم  

 (55) وذكر اخلوئ  اعرتاض سفيان الثوري عل  االما  الصادق 
 (54)وقا  عنه العالمة يف اخلالصة: ليس م  أصحابنا 

                                                       
 .124املفيد: الفصو  امليتارة ص  - 57
 .794رجا  الكش : ص - 56
 .8/257د   ص معجم رجا  احل - 55
 م  حقل السن. 4يف الباب  1احلل  اخلالصة  - 54
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 هـ(:181الزهري )حي -1
هو أبو بكر حممد ب  مسلم ب  عبيد اهلل ب  عبد اهلل ب  احلرث ب  شهاب ب  زهـرة بـ  كـالب، ذكـره 

هــ فأكرمـه الرشـيد  286وأثنوا عليه ثناًء بليغاً، روى اخلطي  البغدادي انه قد  بغـداد سـنة علماء اجلمهور 
واظهــر بــره وســصل عــ  الغنــاء فــأفا بتحليلــه وأتــاه بعــ  أصــحاب احلــد   ليســم  منــه احاد ــ  ال هــري 

 .(58)كارهاً   ذكره القم  انه كان عثمانياً وكان خلالفة عل   (53)فسمعه   تغىن 
 اصادر الثالثةتناقضات امل

قلمــا حيــدث يف مصــدر واحــد أن جتــد فيــه التنــاق  يف تشــيي  أحــد الرجــا  بــن الــ   واملــدح، وهــ ا 
 ــد  علــ  ضــرورة التقصــ  والبحــ  قبــل اصــدار احلكــم النهــائ  علــ  ذلــك الشــي  الــ ي  ــراد تقييمــه. 

اس حيـ  جـاءت وه ا هو املنه  العلم  الصحيد ال ي    ان  تبعه كل م  كت  ع  عبد اهلل بـ  عبـ
الروا ات امليالفة له متعارضة م  كم كبري مـ  الروا ـات املؤ ـدة لـه والـي تثـين عليـه، وسـنجد هـ ه الروا ـات 
ضـم  تلـك املصــادر الـي كانــت وراء نشـر تلــك االك وبـة وهــ  كتـاب العقــد الفر ـد وكتــاب رجـا  الكشــ  

 وكتاب ت كرة اخلواص:
 :ك اب ال ق  الفري   :أوالً 

عبــد ربــه االندلســ  روا ــة عــ  اجتمــاع معاو ــة بــاب  عبــاس مشــتماًل علــ  حــوار جــاد حــو  إذ أورد ابــ  
 موقف اهلاكين واستغال  الوالة الموا  الدولة ن كر احلوار باكمله:

))اجتمعت قر ش الشا  واحلجاز عند معاو ة وفيهم عبد اهلل ب  عباس،وكان جر صاً عل  معاو ة حّقـاراً 
ه،فقا  معاو ـــة: رحـــم اهلل أبـــا ســـفيان والعبـــاس، كانـــا صـــفّين دون النـــاس، لـــه، فبلغـــه عنـــه بعـــ  مـــا غّمـــ

فحفظت امليت يف احل  واحلّ  يف امليت، استعملك عل    ا اب  عباس عل  البصرة، واستعمل أخاك عبيـد 
 اهلل عل  اليم ، واستعمل أخـاك متّامـا علـ  املد نـة،فلما كـان مـ  االمـر مـا كان،هنـأتكم مـا يف أ ـد كم،وم
أكشـــفكم عمـــا وعـــت غرائركم،وقلـــت: آخـــ  اليـــو  وأعطـــ  غـــداً مثلـــه.وعلمت أن بـــدء اللـــؤ   ضـــر بعاقبـــة 
ـــه اإلبـــل،  ـــ ا   بلغـــين عـــنكم مـــا تـــربك ل ـــو شـــصت ألخـــ ت حالقـــيمكم وقيّـــأتكم مـــا أكلـــتم. وال   الكر ،ول

وحـــاربتموين وذنـــوبكم إلينـــا أكثـــر مـــ  ذنوبنـــا إلـــيكم: خـــ لتم عثمـــان باملد نـــة،وقتلتم أنصـــاره  ـــو  اجلمـــل، 
بصـــفن،ولعمري لبنـــو تـــيم وعـــدي أعظـــم ذنوبـــا منـــا إلـــيكم،إذ صـــرفوا عـــنكم هـــ ا االمر،وســـنوا فـــيكم هـــ ه 
الســنة،فحا مــا أغضــ  اجلفــون علــ  الق ى،وأســح  الــ  و  علــ  األذى، وأقــو  لعــل اهلل وعســ ...ما 

 تقو   ا اب  عباس ؟ح.
ا صـفين متفاوضـن،م  كـ  ألي مـ  مـا  مـا قا : فتكلم اب  عباس فقـا : رحـم اهلل أبانـا وأبـاك، كانـ

فضـل أباك،وكــان أبــوك كــ لك أليو ولكــ  مـ  هنّــأ أبــاك بإخــاء أي أكثــر ممـ  هنــأ أي بإخــاء أبيــك، نصــر 

                                                       
 .6/86اخلطي  البغدادي و تار خ بغداد و - 53
 .1/712القم : الكىن واأللقاب  - 58
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أي أبــاك يف اجلاهليــة، وحقــ  دمــه يف اإلســال ،وأما اســتعما  علــ َّ إ انــا فلنفســه دون هــواه وقــد اســتعملت 
ابـــ  احلضــرمّ  علــ  البصـــرة فَـَقتَــَل،واب  بشــر بـــ  أرطــاة علــ  الـــيم  أنــت رجــاال هلـــواك ال لنفســك، مــنهم 

فياَن،وحبي  ب  مرة علـ  احلجـاز فَـر ّدووالضـحاك بـ  قـيس الفهـري علـ  الكوفـة فحصـ ،ولو طلبـت مـا 
عندنا وقينا أعراضـنا،وليس الـ ي  بلغـك عنـا بـأعظم مـ  الـ ي  بلغنـا عنـك،ولو وضـ  أصـغر ذنـوبكم إلينـا 

قها، ولو وض  أدىن ع رنا إليكم عل  مائة سيصة حلّسنها. وأما خ لنا عثمان فلـو ل منـا عل  مائة حسنة حمل
نصــره لنصــرناه، وأمــا قتلنــا أنصــاره  ــو  اجلمــل فعلــ  خــروجهم ممــا دخلــوا فيــه وأمــا حربنــا إ ــاك بصــفن فعلــ  

 .(59)( (تركك احلّ  وادعائك الباطل،وأما إغرافك إ انا بتيم وعدي فلو أردناها ما غلبونا عليها
 عل  ما  أ :   فيدنا ه ا احلوار ال ي مت بن معاو ة واب  عباس عق  صلد االما  احلس  

العداء املستحكم بن معاو ة وعبد اهلل ب  عباس،فلو كانـت هنـاك هـوة بـن ابـ  عبـاس وامـري املـؤمنن  .2
العبـاس مـ  أن عبـد  لكان معاو ة قـد اسـتغلها حمـاواًل أن  قربـه اليـه كمـا قـّرب أخـاه عبيـد اهلل بـ  

 اهلل كان االوىل يف ضمه اىل الصف األموي أل يته ومكانته املرموقة.
لوكانــت هنــاك أ ــة عمليــة للتالعــ  بــأموا  البصــرة مــ  قبــل ابــ  عبــاس لــ ّكره معاو ــة بــه واهتمــه بــه يف  .1

قبـــا  اهتـــا  ابـــ  عبـــاس لـــوالة معاو ـــة كاحلضـــرم  وابـــ  أرطـــاة و حبيـــ  بـــ  مـــرة والضـــحاك بـــ  قـــيس 
التالع  بأموا  الدولة وقتـل النفـوس الطـاهرة وظلـم العبـاد. إذ كانـت حادثـة البصـرة حجـة قو ـة بيـد ب

 معاو ة يف الدفاع ع  نفسه أما  إهتامات اب  عباس.
قــو  ابــ  عبــاس   وامــا اســتعما  علــّ  ا انــا فلنفســه دون هــواه وقــد اســتعملت انــت رجــااًل هلــواك ال  .7

فإنـه م  ـرت    ة الي توالهـا ابـ  عبـاس مـ  قبـل امـري املـؤمنن لنفسك :  ؤكد للتار خ طبيعة الوال
اب  عباس ع  هوى ولدواف  دنيو ة بل كـان وراء توليـه اهـدافاً اخرو ـة سيحاسـ  عليهـا امـري املـؤمنن 

لو اساء اختيار والته ومـنهم ابـ  عبـاس شحاشـاه ذلـكذ. وهـ ه احلقيقـة هـ  الـي رمسـت العالقـة  
ووالتـــه فكـــان شـــد داً علـــيهم  عـــنفهم علـــ  االمـــور الصـــغرية كحضـــور موائـــد  بـــن امـــري املـــؤمنن 

 االغنياء.فكيف بسرقة املا  العا .
 :ك اب  جاة الكشي:ثان اً 

اىل جان  تلك الروا ة الي تنا  م  اب  عباس جاء الكش  بروا ة معاكسة متاماً حي  تربأ ابـ  عبـاس 
 ون  الروا ة هو: ع  مجي  تلك التهم الي أوردهتا تلك الروا ة 

))محدو ه وابراهيم، قاال حدثنا ا ّـوب بـ  نـوح، عـ  صـفوان بـ  حيـا، عـ  عاصـم بـ  محيـد،ع  سـال  
بــ  ســعيد، عــ  عبــد اهلل بــ  عبــد  اليــل رجــل مــ  اهــل الطــائف، قــا : اتينــا ابــ  عبــاس )رمحــة اهلل عليهمــا(  

ىل صـح  الـدار، قا ،فافـاق، فقـا : نعوده يف مرضه ال ي مات فيهو قا ، فاغم  عليه يف البيت فـاخرج ا
اين ســـاهاجر هجـــرتن واين ســـاخرج مـــ  هجـــر : فهـــاجرت هجـــرة مـــ  –قـــا   ان خليلـــ  رســـو  اهلل 

واين ساعم : فعميـت، واين سـاغرق: فاصـابين حّكـة فطـرحين اهلـ   وهجرة م  عل   رسو  اهلل 
مخســة: مــ  النــاكثن وهــم اصــحاب يف البحــر فغفلــوا عــين فغرقــت ب اســتيرجوين بعــد، وامــرين ان أبــرأ مــ  
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اجلمــل ومــ  القاســطن وهــم اصــحاب الشــا  ومــ  اخلــوارج وهــم اهــل النهــروان ومــ  القدر ّــة الــ    ضــاهوا 
النصارى يف د نهم فقالوا القـدر ومـ  املرجصـة الـ    ضـاهوا اليهـود يف د ـنهم فقـالوا اهلل اعلم،قـا ، ب قـا : 

ي طالــــ  وامــــوت علــــ  مــــا مــــات عليــــه علــــّ  بــــ  اي اللهــــم اين احيــــ  علــــ  مــــاحي  عليــــه علــــّ  بــــ  ا
طال ،قا ،ب مات فغسَّـل وكّفـ  ب صلــّ  علـ  سـر ره، قـا و فجـاء طـائران ابيضـان فـدخال يف كفنـه فـرأى 

 .(41)الناس إن هو فقهه فدف ((
 تؤك  هبه الرواية:

  االكــر  وعلــ  لســان ابــ  عبــاس وهــو يف اللحظــات األخــرية مــ  حياتــه بانــه التــ   بتعليمــات الرســو  .2
عندما أمره أن  تـربأ مـ  مخسـة مـ  النـاكثن والقاسـطن واملـارقن والقدر ـة واملرجصـة وبـاألحرى انـه كـان 
ملت مــاً بوالئــه واميانــه بــأمري املــؤمنن وانــه ميثــل اإلســال  احلقيقــ  فهــل مــ  املعقــو  بعــد كــل ذلــك  ــون 

 حاجة اىل م   قف اىل جانبه.يف اللحظات احلرجة الي كان  االمانه و رتك امري املؤمنن 
آخــر كلمــة خرجــت مــ  فــم ابــ  عبــاس هــ ا الــدعاء: اللهــم اين احيــ  علــ  مــاحي  عليــه علــّ  بــ  اي  .1

وهــو مــا  تنــاق  مــ   –كمــا يف الروا ــة   -طالــ  وامــوت علــ  مــا مــات عليــه علــّ  بــ  اي طالــ  : 
 وهو  واجه أعداءه الطامعن . وحيداً  املروي سابقاً بأنه سرق اموا  البصرة وترك امري املؤمنن 

دخـــو  طـــائر   ابيضـــن يف كفنـــه وقـــد رأى النـــاس  –كمـــا يف الروا ـــة   –النها ـــة االخـــرية البـــ  عبـــاس  .7
ذلك،داللــة واضــحة علــ  حســ  اخلامتــة حليــاة رجــل وقــف مــدافعاً عــ  إمامــه نصــرياً ملبادئــه وم تكــ  

 .(42)(221-219هناك أ ة خمالفات م  قبيل ما ورد يف الروا ة رقم )

 :كتاب تذكرة الخواص :ثالثًا
ارسـل اليـه بكتـاب  أورد سبي ب  اجلوزي روا ة أخرى مناقضة للروا ـة املتقدمـة،إذ ذكـر بـان االمـا  

  امــا بعــد فــإن املــرء  ســوفه فــوت مــام  كــ   دركــه و ســره درك مــام  كــ  ليفوتــه..  فعلــ  ابــ  عبــاس علــ  
كأنتفـاع  بكـال  كتـ  امـري املـؤمنن بـه ايّل    عـد النـم ه ا الكتاب قائاًل:  ما انتفعت بكال  أحـد ب

(41) . 
وهــ ا حيــتم علينــا أن نــرف  الروا ــة الســابقة ال ــا التنســجم مــ  جــواب ابــ  عبــاس علــ  الكتــاب الــ ي  

وهــ ا مــا  توافــ  مــ  أغلــ  املصــادر التار يــة كتــار خ الطــربي واليعقــوي وابــ   كتبــه اليــه امــري املــؤمنن 
 كما أوردنا ذلك.  أعثم )الفتوح(
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 الرواية المؤيده البن عباس   الرابع: المبحث

هناك روا ة اوردها بع  كبار املؤرخن تتناق  م  الروا ات السابقة وهـ  تـدلل علـ  حقيقـة مـا جـرى 
بن اب  عباس وامري املؤمنن وإن املسألة م تك  بتلك الصورة القامتة فال حد   ع  سرقة وال هروب مـ  

 تاركة المري املؤمنن وقد أورد ه ه الروا ة مؤرخان مهمان  ا اليعقوي واب  أعثم الكويف.البصرة وال م
 وفيما  أ  ن  الروا تن كما جاءتا يف كتاب اليعقوي وكتاب الفتوح .

  يف كتابه:اليعقوبي  ما أورده نص  :أواًل
علـّ   علمـه أّن عبـد اهلل أخـ    وكت  أبو األسود الدئل ، وكـان خليفـة عبـد اهلل بـ  عبـاس بالبصـرة،إىل

م  بيت املا  عشرة آال  درهم، فكت  إليه  أمره بردها،فامتن ،فكت   قسم له باهلل لرتّدنـّها، فلما رّدهـا 
 ،عبـــد اهلل بـــ  عبـــاس، أو رد أكثرها،كتـــ  إليـــه علـــّ : أمـــا بعـــد، فـــإّن املـــرء  ســـرّه درك مـــا م  كـــ  ليفوتـــه

أتـاك مـ  الـدنيا فـال تكثـر بـه فرحـاً، ومـا فاتـك منهـا فـال تكثـر عليـه  و سوفه فـوت مـا م  كـ  ليدركـه، فـاذا
ج عاً،واجعل ّ ك ملا بعد املوت، والسال . فكان اب  عباس  قو : ما اتّعظت بكال  قـّي اتّــعاظ  بكـال  

 .(47)أمري املؤمنن  
قة األمـوا  واهلـروب وه ا الن  مطاب  ملا اورده سبي ب  اجلوزي يف الروا ة الثانية والي تنف  وجـود سـر 

   م  البصرة ومتاركة امري املؤمنن 
  :نص  واية اب  أعثم الكوفي :ثان اً 

 خرب عبد اهلل ب  عباس وز اد ب  أبيه وأي األسود الدفيل وما جرى بينهم قا : ب بع  عل  إىل عبـد 
ناس. قا  فـدعا عبـد اهلل بـ  اهلل ب  العباس وهو عامله عل  البصرة  أمره أن  رج إىل املوسم فيقيم احل  لل

عبــاس بــأي األســود الــدفيل فاســتيلفه علــ  صــالة البصــرة، ودعــا ب  ــاد بــ  أبيــه فجعلــه علــ  اخلراج،وجتهــ  
 عبد اهلل ب  عباس وخرج إىل املوسم.

 قا : وجرت بن أي األسود وز اد ب  أبيه منافرة،فهجاه أبو األسود وقا  فيه ه ه األبيات:
 اادا  سالاااااااااااااااااااةأال با غاااااااااااااااااا ع اااااااااااااااااااي  يااااااااااااااااا

 فمااااااااااا لااااااااااك ماااااااااا  و د إذا مااااااااااا لق   اااااااااااي
 ومااااااااا لااااااااي إذا مااااااااا أ  ااااااااف الااااااااود ب   ااااااااا
 ألاااااااااااام تااااااااااااار أناااااااااااااي ال أكااااااااااااو    ماااااااااااااا ي

 

 

 يحاااااااه إل اااااااه حاااااااا ه كاااااااااااااااا  ماااااا  األ  
 يقطااااااع دونااااااي طاااااارف ع  اااااااااااي كالماغاضاااااااي
 أماااار القااااوى م ااااه )و( ت ماااا  فااااي ال قاااااااااااض
 يكااااو  اااااوة اال   فااااي الطااااوة وال اااار 

 
 بلغ أبا األسود بعد ذلك شأنذ ز ادا  شتمه و قو  فيه القبيد، فأنشأ  قو : قا : ب

 نبئااااااااااااااا  أ   ياااااااااااااااادا ظااااااااااااااا  يش م ااااااااااااااااي
 قاااااااااا  لاااااااااااق    ياااااااااااادا ثاااااااااام ق اااااااااااا  لااااااااااااه
 ح اااااااااااام تااااااااااابكرني فاااااااااااي كااااااااااا  مج ماااااااااااع

 
 والقاااااااااااوة يك اااااااااااب ع ااااااااااا  اهلل وال ماااااااااااااااا 

 ه الرساااااا مااااا  قبااااا  ذلاااااك ماااااا جااااااءت بااااا
 عرضاااااااااا وأنااااااااا  إذا ماااااااااا  ااااااااائ  ت  قااااااااااا 
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 ح اااااااااااااااام تشااااااااااااااا م ي ح اااااااااااااااام تبكرنااااااااااااااااي
 ثااااااااااااام ت اااااااااااااود وت ساااااااااااااى ماااااااااااااا يوافق ااااااااااااااي

 

 وقااااااااااا  ظ مااااااااااا  وتسااااااااااا  في وت  صااااااااااااااا 
 وال اااااااااب  ي ااااااااا م )و( ال سااااااااا ا  وال جااااااااا 

 

قا : وقد  عبد اهلل ب  العباس م  احل ، فأقبل إليه ز اد ب  أبيـه فشـك  إليـه أبـا األسـود الـدفيل وذكـر 
  البهـائم لكنـت مجـالو ولـو كنـت أن قد هجاه، فأرسـل إليـه ابـ  عبـاس فـدعاه فقـا : أمـا واهلل لـو كنـت مـ

للجمل راعيا ملا بلغت به املرع  وال أحسنت القيا  عليه يف املاء، ما لك ولألحرارح هتجـوهم وتقـو  فـيهم 
 القبيد وت كر أعراضهم مبا ال   ، اخرج عين، فعل اهلل بك وفعل ح

ل : أما بعد، فإن اهلل قا : فيرج أبو األسود م  عند اب  عباس مغضبا، ب كت  إىل عل  ب  اي طا
تبارك وتعـاىل قـد جعلـك  ـا أمـري املـؤمنن واليـا مؤمتنـا وراعيـا مسـؤوال،ولقد بلونـاك فوجـدناك عظـيم األمانـة، 
ناصـــــحا للرعيـــــةو تـــــوفر علـــــيهم حقـــــوقهم وت جـــــر نفســـــك عـــــ  دنيـــــاهم،وال تأكـــــل أمـــــواهلم وال ترتشـــــ  يف 

 ســعين كتمانــك ذلك،فــانظر رمحــك اهلل فيمــا أمــواهلم،وان ابــ  عمــك هــ ا قــد أكــل مــا  اهلل بغــري حــ ،فلم 
 .-إن شاء اهلل–ههنا واكت  إيل برأ ك فيما أحببت م  ذلك 

قــا : فكتــ  إليــه علــ  )رضــ  اهلل عنــه(: أمــا بعــد: فمثلــك نصــد اإلمــا  واألمــة ود  علــ  احلــ ، وقــد  
ن حضرتك ما كتبت إىل صاحبك فيما ذكرت م  أمره وم أعلمه بكتابك إيل، فال تدع  إعالم  مبا  كو 

 .-والسال  عليك ورمحة اهلل وبركاته –فإنه واج  عليك يف د نك  فيه النظر ألمة حممد 
 قا : ب كت  عل  إىل عبد اهلل ب  العباس:أما بعد، ا ب  العباس ح

فقــد بلغــين عنــك أمــور اهلل أعلــم هبا،فــإن تكــ  حقــا فلســت أرضــاها لــك، وإن تكــ  بــاطال فإامهــا علــ  
ا ورد عليــك كتــاي هــ ا فــأعلمين يف جوابــه مــا أخــ ت مــ  مــا  البصــرة، مــ  أ ــ  أخ تــه، مــ  اقرتفهــا، فــإذ
 وفيم وضعته.

قا  فكت  إليه اب  عباس: أما بعد، فقد علمت ال ي بلغك عـين، وإن الـ ي أبلغـك الباطـل،وإين ملـا 
 حتت  دي لضابي وحاف،، فال تصدق أقوا  الوشاة ما م  ك  .

البصـرة وقعـد يف من لـه، فكتـ  إليـه علـ  بـ  اي طالـ  رضـ  اهلل عنـه  قا : ب اعت   ابـ  عبـاس عمـل
 .(46)بكتاب  ع له فيه عل  غضبه و ك ب م  سع  به إليه وأعاده إىل عمله 

وهــو مطــاب  للــن  املتقــد  الــ ي أورده اليعقــوي مــ  شــ ء مــ  التفصــيل وهــو  نفــ  األمــور الثالثــة الــي 
 .بصرة واهلروب اىل احلجاز واالنفصا  ع  امري املؤمنن أوردهتا الروا ة امليالفة: سرقة ما  ال

فلــم  كــ  هنــا التعــدي علــ  بيــت املــا  وم  فــر ابــ  عبــاس اىل احلجــاز بــل ا رســل اىل احلجــاز بــأمر مــ  
امــري املــؤمنن ليكــون امرياًعلــ  احلــاج، وم  ــرتك البصــرة وال الوال ــة بــل رمبــا اعتــ   بضــعة ا ــا  عنــدما وصــلته 

ملـــؤمنن ب عـــاد اىل عملـــه بعـــد الرســـالة الثانيـــة الـــي بعثهـــا اليـــه  ؤكـــد لـــه امانتـــه وصـــدقه، وحـــا رســـالة امـــري ا
الــ ي  موضــوع االعتــ ا  رمبــا غــري صــحيد و مبــالغ بــه ملــا عــر  عــ  ابــ  عبــاس وحمبتــه ألمــري املــؤمنن 

 .ضعف أ يته نف  وجود مثل ه ا املوقف عل  
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 مناقشة الروايات والرأي الاصحيح
ات الــي ذكرناهــا ســابقاً هلــد التنــاق  بــن تلــك الــي تــد   ابــ  عبــاس وتتهمــه بســرقة األمــوا  مــ  الروا ــ

والفرار م  البصرة وترك امـري املـؤمنن وبـن مـا  نفـ  ذلـك مجلـة وتفصـياًل وترفـ  مـ  شـأنه اىل مسـتوى عبـد 
 اهلل ب  جعفر ومح ة م  الصحابة.

اس أخ  قلياًل او كثريا م  بيـت املـا  ال مـ  بـاب وبن تلك الروا ات وه ه هناك م  ذكر بأّن اب  عب
التجاوز بل م  باب العار ة ب اعاده اليه،رمبا اجتهد فأخطأ وه ه الصورة ال تصل اىل حد االهتـا  بالسـرقة 
واخلروج ع  طاعة امري املؤمنن. والرجل ليس معصوماً لك  السياسة والصراعات عل  الكراس  واملناصـ  

ال وبعة وه  وراء ه ه املوجة م  االهتامات الـي اهتـم هبـا ابـ  عبـاس. طبعـاً بعـد وفاتـه ه  الي اثارت ه ه 
. فاملرجد للمنصف والباحـ  ولكـل مـ  حقـ  يف هـ ا املوضـوع مـ  علمـاء - ملصاحل سن كرها فيما بعد–

لســيد الرجــا  كالعالمــة احللــ  والســيد ابــ  طــاووس والشــيخ ابــ  داوود والعالمــة التســرتي وحمســ  االمــن وا
اخلــوئ  هــو رفــ  تلــك الروا ــات امليالفــة وتــرجيد الروا ــات الــي تنــ ه ابــ  عبــاس مــ  كــل شــائبة او شــبهة 

 فاملرجد هو ما ذه  اليه اليعقوي واب  اعثم لالسباب اآلتية:
كـــال املصـــدر   )اليعقوي(و)الفتـــوح(  كـــاد  تفقـــان علـــ  صـــورة متشـــاهبة وقعـــت مـــ  خـــال  حادثـــة  .2

ب ما تل  ذلك م  مواقف الب  عباس خبال  املصادر الثالثة الي  عل  الوشا ة وموقف االما  
ذكرت الروا ة امليالفة والي تتناق  و الصورة الي تعرضها للحادثة وه ا ما  شري اىل اخـتال  الـرواة 

 يف النقل السباب سياسية أو شيصية.
تهمـا يف النقـل وتـدقي  االسـانيد ال ي ع ر  عـ  املـؤرخنا ابـ  وضـاح اليعقـوي وابـ  اعـثم الكـويف امان .1

واختيــار الصــحيد مــ  الســقيم االمــر الــ ي جعــل مــ  الكتــابن مصــدر   مهمــن مــ  مصــادر التــار خ 
 االسالم  باالخ  يف تدو   احلقبة الي وقعت فيها الفنت والن اعات.

 عبيـدة روا ـة تواف  ما ورد يف املصـدر   مـ  املصـادر املعتـربة كتـار خ الطـربي الـ ي اورد بسـنده عـ  اي .7
موافقـة متامــا ملـا ذكــر يف املصــدر   مـ  امانــه ابـ  عبــاس وان شــيصاً م حيـدث مــ  قبيـل الســرقة واهلــروب 

 اىل احلجاز.
تناق  املصادر الثالثة م  نفسها م  حي  ا ا أتت علـ  ذكـر روا ـات خمالفـة متامـاً ملـا ذكرهتـا حـو   .6

ومــ  جانــ  آخــر  وتــرك امــري املــؤمنن ابــ  عبــاس. فمــ  جانــ  تــتهم ابــ  عبــاس بســرقة األمــوا  
تأ  بروا ات تظهر اب  عباس كأروع ما  كون الوايل امليل  لقائده. فأ ة روا ة نصدق الروا ات الي 

،ا  الروا ــات املنقولـة بســند صـحيد وأكــدهتا دسـتها األ ـادي املعاد ــة البـ  عبــاس والمـري املـؤمنن 
 الكت  املعتربة وا دها العقل واملنط .

 ؟روج لهذه الروايات  من
ويف ختا  البح  كان البد م  وقفـة مـ  مـ  رّوج هلـ ه الروا ـة وهـو مـ  لـه مصـلحة سياسـية يف اثارهتـا 
وباألخ  عنـدما نعـر  بـأن الـرتو   هلـا قـد مت بعـد وفـاة ابـ  عبـاس وبالدقـة يف بدا ـة قيـا  الدولـة العباسـية  

كان بعد وفاة اب  عباس،وم  رتئـوا علـ  جعـل مثلـه   كما نّوه العالمة التسرتي ع  ذلك  الظاهر أن اجلعل
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يف حياته بدليل إنه م  نقل طع  أحد منه ب لك م  كون معاو ة وخواصه بصدد الطعـ  عليـه وعلـ  بـاق  
   (45)بين هاشم مبا استطاعوا

يون مـ  وعل  رأي التسرتي أن الروا ة أنتشرت  ا ة الدولـة االمو ـة يف زمـ  املـروانين عنـدما بـدأ العباسـ
ــــة  ــــف بقــــاع الدول ــــة يف ثــــورات وحركــــات انتشــــرت يف خمتل ــــة االمو  العلو ــــون  تعــــاونون علــــ  إســــقاط الدول
االسالمية. وكان اهلد  م  ذلك خل  الفتنة بن العباسين والعلو ن، وال ي  ؤكد ذلك ما نقلـه املرتضـ  

ن واليـاً علـ  البصـرة يف زمـ  ع  اي عبيدة عندما دخل عل  سليمان ب  علـ  بـ  عبـد اهلل بـ  العبـاس وكـا
 اي العباس السفاح فقا  له سليمان: اخربين ع  قو  عل  يف اب  عباس 

  فتينا يف القملة والقميلة                وطار بأموالنا يف ليلة
حــــا قتــــل وشــــهد صــــلد  فقـــا  لــــه عمــــرو: كيــــف  قــــو  علـــ  هــــ ا وابــــ  عبــــاس م  فــــارق عليـــاً 

أن الروا ـة وضـعت يف تلـك الفـرتة وأخـ ت تنتشـر كـالر د سـيما وأن األجـواء  . فه ا ما  ؤكد لنا(44)احلس 
السياســـية كانـــت تســـاعد علـــ  انتشـــارها حـــا أن الـــبع  مـــ  رجـــاالت الشـــيعة تعـــاملوا معهـــا كمســـلمات 

   فظهرت عل  كت  قيمة كرجا  الكش .
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