فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
تابستان  1401ـ محرم  1444ـ شماره دهم

نقش حضرت عباس و خاندانش در نشر فرهنگ اهلبیت
االسالموالمسلمیناحمدفالحزاده


حجت

*

َّ َ
َ َ َ ُ َّ ُ ُ ُ َ ُ
بات ُه بإذن َر ِّبه َو َّالذی َخ ُب َث ال ُ
یخر ُج ِإال نکدا»
قال الله تعالی« :و البلد الطیب یخرج ن
ِِ ِ ِ ِ

1

مقدمه

عباس بن علی از شخصیتهای نامدار تاریخ شیعه ،همواره از سوی اهلبیت و شییعیا
مورد احترام بوده است .ایشا در کربال به شهادت رسیید ،امیا یز از او دانیدانر ندرزنیدا و
ّ
نوادگا ) نیز به شیوه شایستهای همواره در دراز و نشیبهای تاریخ اسالم ،یار و حتی مبلغ داندا
اهلبیت بودند .یوند این دانواده با یشوایا شیعه در تمامی تاریخ ائمه حتیی تیا زمیا
غیبت صغری در منابع دیده میشیود .یادتیهها گوییای ن اسیت کیه کیارکرد درهن یی ی سیاسیی
دانییدا عبییاس بیین علییی بییه دنیید دسییته تیسییی میشییودب بخشییی از ایشییا از شییاگردا
اهلبیت و نویسندگا سرشناس شیعی در عصر دود بودند ،شماری در قیامهای شیعیا بیه
یاری ایشا میشتادتند و بعضی نیز ارتباط عاطفی عمییی با اهلبیت داشتند.
اهمیت محیط خانه در تربیت نسلی

تربیت نسلی ،یکی از شادههای دانر تربیت است .بر ایین اسیاس ،مربیی بهگونیهای محیی و
محتوای تربیتی را نماده میکند که دستک تا دند نسل ،این روند تربیتی ادامیه ییدا کنید .ییرو
همین سیاست ،امام علی که دود رورشیادته مکتب قرننی یامبر ددا بود ،درزنیدانر را
به همین شیوه تربیت کرده بودب زیرا در سنت یامبرا الهی ،درزندا مؤمن میبایست ادامهدهنیده
ْ َ ُ ْ ُ
َ
یدنُ ذ ِّریی
راه درا دود باشند .به همین سبب زکریا اینگونه دعا میکیرد « َر ِّب ه ْب ِلیی ِِی ل
* دکتری تاریخ اسالم.

 .1اعراف « 58و سرزمین اکیزه نو شیرین) گیاهر به درما روردگار میروید ،اما سرزمینهای بدطینت نو
شورهزار) جز گیاه نادیز و بیارزش از ن نمیروید».
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ً َّ

َط َیبة ِإُْ َس ِم ُیع َا ُّلدعاء».
الب َل ُ
توجه به خانواده و محیط زندگی ،همواره یری از سفارشهای آشهرار قهرآن اسهت .آیهه « َو َ
لد
َ
َّ ُ ُ ُ َ ُ
بات ُه بإذن َر ِّبه َو َّالذ َخ ُب َث ال ُ
يخر ُج ِإ َّال ْکدا» 2،به محیط رشد انسانی اشهاره دارد و
الطی يخرج ْ
ِِ ِ ِ ِ
اولین دریافت از معنای آن ،این است که آدمی در هر جایی که پرورش یابد؛ خوی همانجا را بهه
خود میگیرد؛ رنانره رسولخدا فرموده استِ « :إ َذا َأع َ،ى هاّلل َأحدكُم ََیَلر ًا َفلْیبَلد ْأ ِبن ْف ِس ِ
َله َو
َْ َ َ
ْ
ُّ َ َ ْ ْ
َأ ْه ِّ َب ْی ِته؛ 3هر گاه خدا به یری از شما خیری عطا کرد ،ابتدا خهود و خهانوادهاش را از آن بهرهمنهد
سازد» .در واقع روش پیامبران الهی این بود که فرزندان را جزئهی از خهود و ادامهدهنهده راه خهود
َ 4
َّ
میدانستند و اینگونه دعا میکردندَ « :ر َّبنا إ ِّْي َأ ْس َک ْن ُت م ْن ُذ ِّر َّيتلي  ...ل ُی ُ
قیملوا الصلالة»؛ « َر ِّب
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ ِّجني َو أ ْهلي؛ 5پروردگارا! من و خاندانم را نجات ببخش».
بنابراین راهبرد تربیت نسلی ،یک امر قرآنهی بهود کهه در خانهه امهام علهی پیگیهری میشهد و
اینگونه حضرت عباس نیهز ماننهد حسهنین و سهایر فرزنهدان ،تحهت برنامهه تربیتهی آن
حضرت قرار داشت .این برنامهها در سه مرحله «بینشافزایی»« ،دانشافزایی» و «مهارتافزایی»
اجرا میشد .با این نگاه تربیتی اگر ره نامهه  31امهام علهی در نهجالبالغهه خطهاب بهه امهام
حسن است ،اما حرایت از آن دارد که این برنامه تربیتی برای یرایهک فرزنهدان اجرایهی شهده
است؛ زیرا آن حضرت فرزندانش را پارهتن خود میدانست:
1

َ ِ
ِ
َ
َ
َ
َو َو ََ ْدتُ َ َب ْعضىَ ،ب ّْ َو ََ ْدتُ َ كُلِّىَ ،حتَّى كَأ َّن َشیئ ًا لَ ْ أ َص َاب َ أ َص َابنىَ ،وكَأ َّن ال َْمَل ْ َ لََل ْ
اك َأتَ ِانىَ ،ف َعنَ ِانى ِم ْن َأ ْم ِر َك َما َْع ِن ِینى ِم ْن َأ ْم ِر نَ ْف ِسى؛ 6رهون تهو را جزیهی از وجهود خهود
َأتَ َ
بلره تمام وجود خودم یافتم ،گویی که اگر ناراحتی به تو رسد ،به من رسیده و اگهر مهرگ دامانهت

را بگیرد ،دامن مرا گرفته؛ به این جهت توجه به کار تو را اهتمام به کار خود یافتم.
ٍ
ِ
ض ال َْخ ِالی ِة مَلا ُأل ِْق ِ
سپس در ادامه میفرمایهدِ « :إنَّما َولِْم الْْد ِ
كاْلَ ْر ِ
َله
ث ْ
ُ ََ
َلى ف َیهَلا م ْ
َلىء َو ِبلَ ْت ُ
َ َ
َ
َلن َش ْ
َ
ِ
َف َب َاد ْرتُک ِب ْاْلَ َد ِب َو ْب َّ َأ ْن ََ ْق ُس َ َو ْلبُک؛ و از آنجا که قلب جوان همچون زمین خالی اسهت و ههر
 .1آلعمران.38 :
 .2اعراف.58 :
 .3محمدباقر مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،36ص .362
 .4ابراهیم.37 :
 .5شعراء.169 :
 .6ابنمیثم ،شرح نهجالبالغه ،ج  ،5ص « :2روی جعفر بن بابویه القمی ان هاه الوصیة کتبها
بن حنفیه رضیاللهعنه».
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باری در آن پاشیده شود ،آن را میپایرد؛ پیش از آنره قلبت سخت شود و فررت به امهور دیگهر
مشغول گردد (گفتنیها را گفتم)».
درباره تربیت نسلی در روزگار معاصر میتوان به خاندان بسیاری از علمای برجسهته شهیعه و نیهز
خاندان معظم شهدا و بسیاری از مؤمنان اشاره کهرد کهه بها تربیهت صهحیح دینهی و خهانوادگی،
توانستهاند نسلی نمونه و خدوم به جامعه تحویل دهند .برای مثهال میتهوان بهه خانهدان آیتاللهه
خامنهای اشاره کرد که نسل در نسل از پدرشان (سید جهواد) و جدشهان (سهید حسهین) ،از
1
علما و اهل تقوا و مبارز در راه خدا بودند.
مادر نیز در این تربیت ،نقش تعیینکنندهای دارد؛ رنانره امالبنهین ،مهادر عبهاس نیهز همهواره
همین مسیر تربیت اسالمی را پیمود .این بانوی ارجمند پس از حاد ه کربال نیز همهواره در مسهیر
اهلبیت قرار داشت .او در حهالی کهه دسهت فرزنهد عبهاس را ه کهه عبیداللهه نهام داشهت ه
میگرفت ،روزها به بقیع میرفت و برای فرزندانش مر یهسرایی میکرد .مردم مدینه بهرای شهنیدن
مر یههای جانسوز او اجتماع ،و همنوای با او گریه میکردند .عزاداری او به اندازهای جانسوز بهود
ّ
که حتی هنگامی که مروان بن حرم آن منظره را دید ،متا ر شد و اشک ریخت 2.مادران شهدا نیهز
با تأسی به زنان اهلبیت و این بانوی ارجمند ،صبر و استقامت را پیشه کردند و به نماد صهبر
و بردباری برای خدا تبدیل شدند .مادر شهیدان سجادیان (سید کریم  18سهاله ،سهید کهاظم،19
سید داود  27ساله و سید قاسم  35ساله) که همسرش هم شهید شهد ،بعهد از  35سهال ریهزی
3
جز «سالمتی حضرت آقا» نمیخواهد.
«فرق مادر شهید
با تمام مادران دیگر زمین
خالصه میشود به این:
مادر شهید،
پیش از آنره مادر شهید میشود،
 .1پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آ ار آیتالله العظمی خامنهای« ،نگاهی گهارا بهه زندگینامهه حضهرت
آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای».1393/01/01 ،
https://farsi.khamenei.ir/memory-content?id=26142#_ftn3

 .2علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی ،مقاتل الطالبیین ،ص .90
 .3خبرگزاری مشرق« ،پای حرفهای همسر شهیدی که مادر  4شهید است» ،1393/01/31 ،کد خبر.302392 :
https://www.mashreghnews.ir/news/302392
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«شهید» میشود »...

1

به اهلبیت

تربیت نسلی و عالقه حضرت عباس

پیوند قلبی حضرت عباس با خاندان اهلبیت  ،از همان زمان امام علی شهرل گرفتهه
بود 2.ایشان جزو آن دسته از فرزندان امام علی بود که در شمار یاران حسهنین بودنهد و از
امام علی روایت نیز نقل میکردند .بعدها نوادگانش این روایتها را سینه به سینه بت کردند.
در یری از این روایتها آمده است:
روزی امام علی

همه پسرانش و از جمله عباس

را فرا خواند و به آنهها فرمهود« :در میهان

خودتان ،کورکترها به بزرگترها احترام بگااریهد و بزرگترهها نسهبت بهه کورکترهها مهربهان
باشید .در فراگیری دین تالش کنیهد و تقهوی پیشهه نماییهد  ...و همگهی از حسهنین

ببرید» 3.عباس

در خانه امام علی

کتب و احادیثی را که امام علی

فرمهان

مسائل شهرعی و احرهام اسهالمی را فهرا میگرفهت و

بت و ضبط نموده بودند ،در اختیار داشت.

4

بعد از شهادت امام حسن  ،نزدیکترین شخص به امام  ،برادرش حضرت عبهاس بهود
که در جایگاه معاون ایشان ،در کربال به س َمت پررمداری سپاه برگزیده شد 5.ایهن میهزان عالقهه
میان حضرت عباس و اهلبیت  ،دو طرفه بود؛ رنانره وقتهی دشهمن در روز تاسهوعا بهه
سوی سپاه امام حسین حرکهت کهرد ،آن حضهرت بها لحنهی بسهیار محبهتآمیز بهه بهرادرش
ِ
ِ
َلم َو َمَلا
ِم ِبنَ ْفسي َأ ْن َ ََا َأَي! َحتَّى تَ ْل َقا ُه ْم َو تَ ُق َل ل َُه ْم َمَلا لَكُ ْ
عباس فرمهودََ « :ا َعبَّا ُ ! ْاركَ ْ
َب َدا لَكُ ْم َو تَ ْس َأل َُه ْم َع َّما ََ َاء ِب ِه ْم؛ 6ای عباس! جانم به فدایت ای بهرادر! سهوار شهو و بهرو از آن٬هها
بپرس! هدف آنها ریست؟ ره روی داده است و بپهرس رهه دسهتور تهازهای بهه آنهان داده شهده
است؟» .این در حالی بود که امام حسین بیش از  20سال از ایشان بزرگتهر بهود .در آن سهو
 .1خبرگزاری بینالمللی قرآن« ،فرق مادر شهید با تمام مادران دیگر زمین» ،1397/11/29 ،کد خبر.3791357 :
(شاعر مریم سقالطونی)
https://iqna.ir/fa/news/3791357

 .2ابنحجر العسقالنی ،اإلصابة فی تمییز الصحابة ،ج  ،4ص .465
 .3یحیی بن الحسین بن قاسم رسی ،درر االحادیث النبویة باالسانید الیحیویة ،ص .39
 .4محمد بن حسن صفار ،بصائر الدرجات ،ج  ،1ص .160
 .5علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی ،مقاتل الطالبیین ،ص90؛ مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،45ص.4
 .6احمد بن یحیی بالذری ،انساب األشراف ،ج  ،3ص.391
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حضرت عباس نیز در معرکه داغ کربال ،نهایت وفاداری را به جا آورد و به برادرانش (فرزنهدان
امالبنین) فرمود« :بروید در پیشگاه امام حسین بجنگید و از ایشان دفاع کنید» 1.خهود نیهز بهه
مبارزه پرداخت تا به شهادت رسید 2.هنگام شهادت آن حضرت نیز ایهن عاطفهه دو طرفهه تهداوم
یافت و امام حسین بر بالینش آمد و فرمود« :خدا تو را پاداش خیر عطا بفرماید که در راه خهدا
3
حق جهاد را به جا آوردی».
نرته مهم این ماجرا ،نگاه اعتقادی حضرت عباس به امام بود و آن را به صراحت هنگام رد
کردن اماننامه شمر بیان کرد و لقب اعتقادی «ابن رسولالله» را برای امام حسین به کهار بهرد:
«شمر! خدا تو و اماننامهات را لعنت کند؛ رطور ما در امان باشهیم ،امها پسهر رسهولخدا در
امان نباشد» 4.پس از شهادت نیز مانند مؤمن آلیس که قرآن درباره او میفرمایدَ « :ي َال ْی َت َق ْ
لو ِمی
َ َ
َي ْع َل ُم َ
ونِ ،ب َما غُ َر ِلی َر ِّبی َو َج َع َل ِنی ِم َن ْال ُم ْک َر ِم َین» 5،پس از شهادت در راه خدا از مقهربین درگهاه
الهی ،و به لقب «باب الحوائج» معروف شد.
مند ماه بنیهاشد به عباس است تام متن

ب د امالبنین مام و علتی بتاب بترام متن

ر خسرو خ باا

بتتاا خیتتام متتن

ب ت د عبتتاس تتام ور
َ َ
لبالب از می حب حسینی رته بام متن

رادم ن به ز ر بار ملتد و تلتت و خت اری

6

ب د ا ن ا تخارم بذ ،به

من ا سرباز با بازم به از لط

بازماندگان عباس بن علی

خراو تری

به بر ترا عالد رته وابب احتترام متن

در تاریخ

همه خاندان و فرزندان حضرت عباس به پیروی از آن حضرت همواره در خهط اهلبیهت
بودند .بنا بر اسناد تاریخی و نسبشناسی ،از حضرت ابوالفضل عباس تنها یک پسهر بهه نهام
ُ
«عبیدالله» به جای ماند که مادرش لبابه ،دختر عبیدالله بن عبهاس بهن عبهدالمطلب بهود و ایهن
 .1احمد بن داود دینوری ،األخبار الطوال ،ص .257
 .2محمدباقر مجلسی ،بحاراألنوار ،ج  ،45ص .50
 .3لبیب بیضون ،موسوعة کربالء ،ج  ،2ص .138
 .4احمد بن یحیی بالذری ،انساب االشراف ،ج  ،3ص391؛ محمد بن جریر طبری ،تاریخ الطبری ،ج  ، 5ص
415؛ لوط بن یحیی ابومخنف ،وقعه الطف ،ج  ،3ص .10
 .5یس.25 - 27 :
 .6ژولیده نیشابوری.
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فرزند ،در کربال اسیر شده بود.
ابنشهرآشوب در مناقب آل ابیطالب  ،به پسر دیگری برای آن حضرت بهه نهام محمهد اشهاره
کرده است که در کربال شهید شد ،اما این نام در هیچ یک از کتب پیش از او وجهود نهدارد .طبهق
سخن مورخان و عالمان علم انساب ،از عبیدالله پسر عباس دو پسر به نامههای «حسهن» 2و
«عبدالله» به جای ماند که از «عبدالله» نسهلی بهاقی نمانهد .حسهن ،نهوه حضهرت عبهاس ،
فرزندانی داشت که نامشان به این ترتیب بت شده است :عباس ،ابراهیم ،حمزه ،عبیداللهه ،علهی
3
و فضل.
ّ
 عباس بن حسن بن عبیدالله بن عباس  ،شش پسر به نامهای عبیدالله ،علی ،حمزه ،احمد،
4
عباس و فضل از او به جا ماند .هر کدام از این شش برادر ،بعدها نسلی از ایشان به جای ماند.
 ابراهیم فرزند حسن بن عبیدالله بن عباس که خهود از فقیههان ،ادیبهان و زاههدان بهه شهمار
میرفت ،صاحب دو پسر به نامهای علی و حسن شد .برخی معتقدند بعدها علی بهه قهم آمهد و
«شاه سید علی» امامزاده معروف قم ،هموست .گفته شده وی  19پسر داشت.
 حمزه بن حسن بن عبیدالله بن عباس  ،از او دو پسر به نامهای «علی» و «قاسم» بهه جهای
5
ماند.
 عبیدالله بن حسن بن عبیدالله بن عباس  ،نسل زیادی از وی به جها مانهد و بیشهتر خانهدان
عباس بن علی از او ادامه یافتند 6.او پنج پسر داشت که یری از آنها به نام «عبدالله» ،بهه تنههایی
7
 17پسر داشت.
 علی بن حسن بن عبیدالله بن عباس  ،نسل زیادی از وی به جای مانهد .یرهی از پسهرانش،
 .1نعمان بن محمد تمیمی مغربی ،شرح األخبار ،ج  ،3ص .198
 .2محمد بن تاجالدین ابنطقطقی ،االصیلی فی انساب الطالبیین ،ص .328
 .3سید عزالدین مروزی ،الفخری فی انساب الطالبیین ،ص 169؛ فخرالدین محمد بن عمر رازی ،الشجرة المبارکة،
ص  198و .199
 .4فخرالدین محمد بن عمر رازی ،الشجرة المبارکة ،ص199؛ سید عزالدین مروزی ،الفخری فی انساب الطالبیین،
ص.170
 .5محمد بن تاجالدین ابنطقطقی ،االصیلی فی انساب الطالبیین ،ص 330؛ سید عزالدین مروزی ،الفخری فی
انساب الطالبیین ،ص.171
 .6عزالدین مروزی ،الفخری فی انساب الطالبیین ،ص.171
 .7همان.
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1

«حسین» معروف به ابوعبدالله در مدینه ساکن شد که هشت پسر داشت.
ّ
 فضل بن حسن بن عبیدالله بن عباس  ،یری از شعرای بنیهاشم بود که نسل او از طریق دو
2
پسرش «محمد» و «عباس» ادامه یافت.
تعامل خاندان ابوالفضل عباس

با اهلبیت

پس از شهادت حضرت عباس  ،ارتباط خاندان امهام حسهین و بازمانهدگان عبهاس بهه
دلیل مصیبت مشتر کربال با یردیگر ،تنگاتنگ شد و نقش امالبنین در این میهان بسهیار پررنهگ
بود 3.از این زمان به بعد ،ارتباط عاطفی و اعتقادی دو خاندان در مآخا تهاریخی و حهدیثی دیهده
میشود .برای مثال عبیدالله بن عباس به پسر عمویش ،امام سجاد بسیار عالقمنهد بهود و
در مجالس خانگی امام حاضهر میشهد .در یرهی از ایهن دیهدارها ،آن حضهرت نگهاهی بهه
عبیدالله انداخت و فرمود:

ِ
ِِ
ِ
َلز َو
اّلل َع َّ
اّلل ال َْعبَّا َ َفلَ َق ْد وثَ َر َو َأ ْبلَى َو َف َدى َأ ََ ُاه ِبنَ ْفسه َحتَّى ُوَ ،عَل ْ ََ َ
َلد ُاه َف َأ ْب َدل ُ
ََله ه ّ ُ
َرح َم ه ّ ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َلن َأ ِبي َط ِال ٍ
َلر ب ِ
ِ
ََ َّّ ِب ِهما ََ َن َ ِ ِ ِ ِ
َلِم َو ِإ َّن
اح ْین ََُ ،یر به َما َم َو ال َْم َائ َكة في ال َْجنَّة َك َما ََ َعَل َّ ل َج ْع َف ْ
َ
ِللْعبا ِ ِعند ه ِ
اّلل َتبارك و َتعالَى من ِزلَ ًة َ ْغ ِب ُ،ه ِبها َ ِ
یو الش َه َد ِاء ََ ْ َ ال ِْق َی َامة؛ 4خهدای تعهالی
م
َْ ّ َ َ َ َ َ َْ َ ُ َ َ ُ
َ َّ
عمویم عباس را رحمت کند .ره سختیها کشید و خود را فدای برادرش نمود تا دسهتانش قطهع
شد و پروردگار دو بال به وی هدیه کرد که مانند جعفر طیار به همراه فرشهتگان در بهشهت پهرواز
نماید .او نزد خدا جایگاهی دارد که شهدا به آن غبطه میخورند.

بعدها نوادگان حضرت عباس نیز با ائمه شیعه
میکردند که در سه بخش به آنها اشاره میشود.
 .1شاگردان اهلبیت

ارتباط نزدیری داشتند یا در قیامها شهرکت

و نویسندگان سرشناس شیعی

در میان خاندان آن حضرت ،برخی جزو یاران قه و درسهترار اهلبیهت بودنهد کهه شههرت
زیادی داشتند .برای مثال حمزه بن قاسم بن علی بن حمزه بن حسن بن عبیدالله بهن عبهاس ،
یری از راویان شیعه و قة بود که احادی زیادی گردآوری کرد و کتهابی نیهز دربهاره راویهان امهام
 .1محمد بن تاجالدین ابنطقطقی ،االصیلی فی انساب الطالبیین ،ص .329
 .2همان ،ص .330
 .3علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی ،مقاتل الطالبیین ،ص.90
 .4محمدباقر مجلسی ،بحاراألنوار ،ج  ،22ص  274و ج  ،44ص .298
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صادق با نام َمن َروی عن جعفور بون محمود نوشهت 1.وی در عرصهه گسهترش بهاور بهه
2
مهدویت نیز فعال بود .از او روایتهایی درباره قیام قائم در منابع بت شده است.
ابوالقاسم علی بن محمد ،از نوادگان حضرت عباس و از جمله راویان اهلبیهت بهود کهه
روایتهای حقانیت اهلبیت را در شرایط حساس عصر عباسیان از زبان رسولخدا نقل
کرده است .برای مثال روایتی از رسولخدا را رنین نقل کرده است:

َْلد ِه ا ْل َق ِ
َلدي و ِمَلن ول ِ
صیي و ِإما ُأم ِتي و ََ ِلی َف ِتَلي علَیهَلا بع ِ
ِ ٍ ِ
ِ
َلائ ُم
ِإ َّن َعل َّي ْب َن َأ ِبي َطالِم َو ِّ َ َ ُ َّ َ
َ ْ ُ
َ َْ َْ
َل ه ِ
ِ
ض ِو ْسً ،ا َو َع ْد ً كَ َما ُم ِلئَ ْ ََ ْ ر ًا َو ُظلْمَل ًا؛3بدانیهد کهه علهی
اّلل ِبه ْاْلَ ْر َ
ال ُْم ْنتَ َظ ُر الَّذي ََ ْم َ ُ ّ ُ
بن ابیطالب  ،جانشین و امام پس از من است .مهدی

از نسل او خواهد آمهد و دنیها را پهر

از عدل و داد خواهد کرد ،هنگامی که پر از ستم و ظلم شده است.

ّ
محمد بن حمزه بن حسن بن عبیدالله بن عباس که مردی دانا و ارجمند بود ،مانند یک مبلهغ
دینی به بصره و شهرهای دیگر میرفت و درآنجا حدی های امهام رضها را بهرای مهردم بهازگو
میکرد 4.حمزه بن قاسم بن حمزه بن حسن بن عبیدالله بن عباس نیز از اخبهار اهلبیهت
5
به خوبی آگاه ،و برای روشنگری مردم ،راوی رخدادهای مربوط به خاندان اهلبیت بود.
َّ
َّ
موسی بن محمد بن اسماعیل بن عبدالله بن عبیدالله بن عبهاس نیهز روایتهی دربهاره سلسهله
ائمه از زمان امام علی به بعد نقل کرده است که در منابع این روایهت منهاقبی بهت شهده
است 6.همچنین عبیدالله بن علی از نوادگان حضرت عبهاس  ،کتهاب جعفریوات را کهه دوره
کامل فقه شیعه است ،تألیف نموده و در سال  312ق رحلت کرده است.
 .2ارتباط عاطفی خاندان حضرت ابوالفضل عباس

با اهلبیت

عالقه و دوستی میان خاندان حضرت ابوالفضل عباس بها ائمهه  ،تها آن انهدازه گسهترده و
مداوم بود که تا قرنها همچنان حفظ شد .برای نمونه محمد بن علهی بهن حمهزه بهن حسهن بهن
عبیدالله بن عباس  ،از راویان امامین عسرریین  ،تا آنجا به امام نزدیهک بهود کهه مهادر
 .1حسن بن یوسف حلی ،رجال العالمة الحلی ،ص .53
 .2محمد بن علی صدوق ،الخصال ،ج  ،1ص .169
 .3علی بن موسی ابنطاووس ،الیقین باختصاص موالنا علی

بإمرة المؤمنین ،ص .494

 .4محمد بن تاجالدین ابنطقطقی ،االصیلی فی انساب الطالبین ،ص .330
 .5معافی بن زکریا جریری نهروانی ،الجلیس الصالح الکافی و األنیس الناصح الشافی ،ص .759
 .6محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .204
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1

امام زمان پس از شهادت امام حسن عسرری در خانه او اقامت گزید.
ّ
ّ
عبد الله بن حسن بن عبیدالله بن عباس نیز هنگامی که امام رضا در مرو ولیعههد بهود ،در
2
کنار آن حضرت بود.
 .3قیامکنندگان از خاندان حضرت ابوالفضل عباس

برخی از افراد خاندان حضرت ابوالفضل عباس در طول تاری علیه دولتهای سهتمگر قیهام
کردند .برای مثال در سال  247هجری قمری ،علی بن عبدالله بن محمد بن فضل بن حسن بهن
عبیدالله بن عباس در منطقه هجر علیه عباسیان قیام کرد و مهردم بسهیاری نیهز بهه دور او گهرد
آمدند ،اما این قیام شرست خورد 3.بخشی از نوادگان آن حضرت نیز هنگامی کهه سهایر علویهان
قیام میکردند ،به قیام آنها میپیوستند.
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