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شگفتاریپ

گون   با دو احساس گونهم،یمان ی مرانی و در شکوه و وسعت آن حمیشو ی مرهی آب خیلی نکرانی به بای گاه که بر کناره درآن

 رفت می در کامش فروخواهمی که اگر تن به آن بسپارکرانهی بشکوه بنی اشگاهی در پیمناکی و خشوع و بیاحساس فروتن: مییرو روبه

 مغبون و تنها م،یبخش که اگر چشم از آن بردار  و آرامبی نجی آبنی با اي و انس و همزادیدل آمد؛ و احساس هممیو بر نخواه

.  ماندمیخواه

 و یرانی ح،يشو ی مرهی خرشیگاه که در عظمت وصف ناپذآن : به عباس بنگر. اند  گونهنی از همزی نکرانهی بزرگ و بيها انسان

 جانت ي و ژرفایمان ی مرهی در او ذخیرگاهید. يری چشم از او برگیتوان ی حال، هرگز نمنی و با اردیگ ی را فرامتیخشوع سر تا پا

.  شدی غرقه خواهي روشی پی اگر گامیدان ی گرچه م،یبخش ی موت طرااش یرا از شکوه و بزرگ

 تی به هدارتی حنی اچهی تا از درمیستیا ی عباس ميای بر ساحل دراق،ی همراه با اشتاطی احتنی با ااز،ی به نختهی خشوع آمنی ابا

 ده،ی خميها واژه. میی نگاه او به بوستان عصمت نظر بگشای تا از پنجره اشراقم؛یابی خشوع به شهود دست نی تا از رهگذر ام؛یبرس

 ییای حضور شرمسارانه و محتاجانه بر ساحل درنی گواه اتراود، ی که از هر تبسم قلم میوق، و ادب به شختهیقلم لرزان، اشک آم

. اند کرانهیب

 نی بر استادنی اي کسان برانی است، سزاوارتررفتهی نقش پذهنی منی و نام عباس کارنامه افتخارات جانبازان اادی که به نکیا

 ری دست در زدنیاند، همانان که درغلت  را حس کردهي و جانبازثاریر در گرماگرم ا حضويها ساحل، همانانند؛ همانان که لحظه

. اند دهی شن»کیلب«اند و صد  گفته»  عباسای «کی که ناناند، هما  را لمس کردهشی خويپا

 نیقیو . مییآشنا بگشا مخاطبان ي روشی دفتر را پنی تا امیا افتهی و جانبازان، افتخار ي جانبازادی نام و منی که به میسعادتمند

 ي از آن وااليریپذ  سرمشقي خواهد بود برايا  تماشا و درنگ توشهنی همم،ی را ندارای درنی تن زدن به ايارای که گر چه میدار

 که در ذهن و جان جانبازان ما نشسته است، عمق »یعباس بن عل «شهی حاصل گردد که رسم و راه و اندد مقصونیپس اگر ا. یول

. می و خداوند را شاکرمیا دهی به مقصد رسرد،یر پذو استمرا

 از ی مخاطبانيگون برا  گونهي ثمره آن را در دفترهامیدواری و اممیا  گسترده را آغاز کردهی است پژوهشي هدف، چندنی ابا

. ر گفتگو دارد با جوانان پاکدل سشتری تالش است که بنی حاصل انی نخستد،ی رو دارشی که پيدفتر. میسطوح مختلف عرضه کن

 با یی و روایخی تاريها  پژوههنیتر ناب. ستی نی نشانزیانگ  و بحثی کالميها  و چونند و چی محض علمي اثر، از تکاپونیدر ا

 يها بحث.  فشرده شودي نسل سترگ پانیا» عباس پسند «تی بر تربشتری و جوان پسند گرد آمده است تا بای ساده و گویزبان

!  باذنه و عونهن،ی پسي دفترهاي براماند ی مگر،ی ديها  از گونهگرید

 ی جانبازان انقالب اسالمادی بني و هنری اجتماع،ی امور فرهنگمعاونت

  .  جانبازانی اسالمقاتی تحقمرکز

سندهی نوسخن

ه جامه جان  است کینشی ارباب معرفت، به سان آبشار باتی در حشمندانهی اندی و نگرشنی ديای اولی به زندگانمانهی صمینگاه

 و های تا در گذر سختکند ی می آدمبی و جاودان نصستهی شای ارمغانرد؛یگ ی دل از آن طراوت مي و سراشود ی مریبدان تطه

. ابدی دست سحوادث به سالمت عبور کند و بر قله قد

 و فرصت آموزاند یتن را به ما م و آگاهانه رفستنیآموز است که چگونه ز  درسیرةالمعارفی داالسالم هی حضرت ابوالفضل علیزندگان

. سازند ی را فراهم متی به مقام آدمدنیرس
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 امام تی از فروغ معنوي پرتوالسالم هی عباس علتی از رهگذر ترب-  از شوق و ارادت نگاشته شده است ی که با قلم- دفتر نی ادر

 روشن از يا نهی و آشود ی انسان مبی نصي فرزند در پرورشهاالسالمی علنیالبن  امتی والی از روشنيا  و جلوهالسالم هی علیعل

. گردد ی مانی خردورزان نمادگانی برابر د»السالم هی ابوالفضل عللیفضا«

 و فرزندان واالمقام آن پاك هاالسالمی در گستره سخنان دخت آفتاب؛ فاطمه زهرا علی آن انسان آسمانتی شخصيری چشمگشعاع

. آورد یبه ارمغان م» سپهساالر عشق «ی معرفت و مردانگعهی از شرنیری شيو شهد است فتهی شانیعی شنیبانو، بهجت آفر

 ی زندگانيها  لحظهنی و از آغازمی دل گذاري پاالسالم هی علرمؤمنانی امي به سراهاشم ی بنيها  تا از کوچهمیرو ی منهی هم به مدبا

  . می با او همراه شوالسالم، هیپور دلبندش عباس عل

   ماهالدیم

: السالم هی علی علتحضر

. 194؛ سردار کربال، ص 105، ص 10ثمرات االعواد، ج =سیرنویز**» . العباس زقّ العلم زقّاي ولدان«

  .  علم آموختی در کودکرد،یگ ی که از مادر خود آب و غذا مي فرزندم عباس، به سان نوزاد کبوترهمانا

   نهی ماه در مدطلوع

 ي را نور،ي هجر26 روز شعبان سال نی آفتاب، جمعه، چهارمیی و تابش طالگرفت ی مییروشنا دی نگاه خورشمی با ننهی مدنیزم

، 7، ج )يده جلد (ن،ی محسن امدی سعه،ی الشانی؛ اع6، ص 2 عبدالواحد المظفر، ج ،یبطل العلقم=سیرنویز **دیبخش ی مگرید

. 25 ص ،ی؛ العباس بن عل429ص 

 ي آغوش خود را به روهاشم ی بنيها  و کوچهشد ی از شور و عشق مزی لبرالسالم هیعل ی علنیرالمؤمنی امفتگانی شي دلهابلور

 ي موالدهی نور سداری دي فراگرفته بود و براي را شبنم شادالسالم همی علتیمندان اهل ب چهره عالقه. گشود یزائران خانه حضرت م

. گرفتند ی میشی پگریکدی بر شیخو

.  معطر ساخته بودی را از عطر شادمانالسالم همی علتی اهل بفتگانی شيبود و با حضور خود دلها طلوع کرده نهی تازه در مد»ماه«

 را فراگرفته بود و نگاه همگان به سخاوت لبان موال بود تا انتخاب نام طفل را هی و فاطمه کالبالسالم هی علیشور و هلهله، خانه عل

؛ قمر 46 ص ،ي الناصری محمد علالسالم، هی علیمولد العباس بن عل=سیرنویز **ابندی کالم او را بنی اولینیرینظاره کنند و ش

 24 ص ،ی؛ العباس بن عل17 هاشم، عبدالرزاق المقرم، ص یبن

امام فرزند دلبند خود را به .  کردالسالم هی علی علمی خود را تقدزی قنداقه عزهاالسالم،ی علنیالبن  مادر کودك، امای هنگام گونی ادر

 با رمؤمنانیام.  گشودندکیلب به تبر» ماه«و » مهر «وندی را ربود و همگان از پانی نگاه اطرافرت،ی بهت و حد؛ین چسبانهیس

.  اقامه گفتي راست فرزند خود اذان و در گوش چپ وش در گوی آسمانییصدا

 تا در گلستان وجود دی افشانشی قلب فرزند خونی در سرزمی بذر بندگرت،ی حيها  لحظهنی در آغازالسالم هی امام علبی ترتنیبد

 شهی شود و تا هميجار» امامت« همتش آبشار شوق به ي شود، از بلنداانینما» نبوت« و »دیتوح« و عشق به مانیاو شاخسار ا

.  باشدز سبي سرو»تیوال« سار هی در ساامیا

 انیافزا نام فرزند خود را ب  و روحنیژه مهرآفر با واالسالم هی طفل فرونشست، امام علدی اذان و اقامه بر روان پاك و سپمی نسچون

: فرمود
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،  .53 - 54 هاشم، ص ی قمر بنی؛ زندگان25همان، ص =سیرنویز** نبرد دانی شجاعت و قهرمان مشهی بریش: یعنی »عباس«

. ان و متبسم شادیکی و نری است و در مقابل خنی که در برابر باطل و ستم عبوس و خشمگی از شجاعان اسالم، قهرمانيدالور

. 25 ص ،یالعباس بن عل=سیرنویز**

 شادمان و شی خوي شوي از خشنودهی فاطمه کالبگرانی از دشی فراگرفته بود و بدی از عشق و اميا  را هالهانی چشم اطرافرواق

. خرسند بود

و دستان کوچک . 24، ص همان=سیرنویز **دی محبت بخشي طفل را صداکری بلور پالسالم هی علی لحظه، الماس بوسه علنی ادر

 اشک از يناگهان گوهرها.  شددهیچی بعد با توفان غم درهم پی لحظاتي شادنی عشق و عاطفه آشنا شد؛ اما اری حرنیعباس با اول

:  آن حضرت دلها را ماالمال از اندوه ساخت و فرمودهی گري شد، صداداری پدشیمای سنهیس بر السالم هی علرمؤمنانی امدگانید

.  از بدن جدا خواهد شدن،ی برادرش حسياری فرات در عهیدر کنار شر. روز کربال=سیرنویز **الطف، ومی ي دستهانی انمیب ی مایگو

  . 53 هاشم، ص ی قمر بنی؛ زندگان119 ص ه،یخصائص العباس=سیرنویز**

  الدی روز منیهفتم

 دهیبنا به سنت پسند.  خدا مترنم ساختادی را با شیان خو و لبدی فرزند دلبند خود را طلبالد،ی روز منی در هفتمالسالم هی علیعل

 قهی به عنوان عق،يسپس گوسفند. به مستمندان داد)  نقرهایو ( و هم وزن آنها، طال دی سر کودك را تراشيبای زياسالم، موها

 پابرجا و سالم مانده، ز،ی پاك عباس عزکری پ،ی قرباننیتا به برکت آن صدقات و ا. 25 ص ،یالعباس بن عل=سیرنویز**ذبح کرد 

.  جاودان باشدی برکاتي او طوبای زندگانامیا

 ی علنشی رو بر بنیاز ا. گشود ی مانی آشنادگانی خاطرات را در مقابل دیی طالي نوزاد، دفتری و نام حماسالسالم هی امام علگفتار

 را لی برادر خود عقالسالم هی علرمؤمنانی که امکردند ی مادی ياز روز. ستودند ی را ملی و انتخاب عقگفتند ی منی آفرالسالم هیعل

 آن درباره اصالت لهی و به وسشود ی که با آن آبا و اجداد افراد شناخته میعلم=سیرنویز**» علم انساب «ي تا از بلندادیطلب

 و لی اصيا خانواده. فکندی بی مختلفلی به قبای، نگاه .دیآ یبها به دست م  گرانی آنان اطالعاتی اخالقی و صفات روحیخانوادگ

. دی به وجود آردلی دالور، سرآمد و شی نهد تا با انتخاب او فرزندانفی و عفپاك ییشجاع را انتخاب کند و انگشت اشاره بر بانو

که  باورند نی از مورخان بر ایبرخ=سیرنویز. **دی را برگز»نیالبن ام «ای »هیفاطمه کالب «لی عق،ينگر  و ژرفقی تحقی از مدتپس

، ص 4 ج ،ي طبرخیتار: ك.ر. ( بوده استالسالم هی پس از وفات فاطمه زهرا علن،یالبن  با امالسالم هی علی علرمؤمنانیاز ازدواج ام

 ی وصلت پس از ازدواج علنی معتقدند اگری دیو بعض) 181 ص 1 ابوالفداء، ج خی؛ تار397، ص 3 ج ر،یاث  ابنخی؛ تار118

، مطلب السؤول، 145؛ الفصول المهمه، ص 117، ص 2مناقب ابن شهرآشوب، ج : ك. ر. (گرفته است با امامه صورت السالم هیعل

پدر او » حزام بن خالد«.  را داشتاش ي افتخار مادر»یلیل«ای که ثمامه ییبانو). 72؛ العباس، ص 157؛ سردار کربال، ص 63ص 

 آوردند ی فرود ممی زمان در برابرشان سر تسلنی که سالطي و شجاعت قرار داشت، به طوريرمردی دلي اجداد وباچهیدر د. بود

.. 128 ص 2 المقال، ج حی؛ تنق69العباس، ص =سیرنویز**

 کننده يباز« و کرد یآور مقابله م او با پنجاه رزم.  بودي وي جد مادرشد، ی فرد عرب محسوب منی عامر بن خالد، که شجاعترابوبراء

 هستند لهی قبنی مردمان عرب انیرکتری و زنیشجاعتر:  خاندان گفتنی افی در توصلیق رو عنیاز ا.  لقب داشت»ها زهیبا ن

. 69؛ العباس، ص 92 ص به،یقت  ابنف؛ معار128همان، ص =سیرنویز**

.  بودمند  بهرهتی واال داشت و از اخالص و صفا در والی معرفتالسالم همی علتی بود که به اهل بي از بانوان فرزانه و ارجمندنیالبن ام

 به دی عامی در اهاالسالمی علي کبرنبی که زي داشت، به طورستهی شای مقامهاالسالمی اساس، نزد فرزندان فاطمه زهرا علنیبر ا

 چون به - ی بنا به نقل- بدان حد بود که السالم همی علتی درباره اهل بزی عزتی شخصنیگستره شناخت ا. شتافت ی مي ودارید
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 که السالم هی علنی و امام حسالسالم هی مهربان از امام حسن علي دلسوز و پرستاريدرآمد، به سان مادر السالم هی علیازدواج عل

؛ مولد العباس 73العباس، ص =سیرنویز **دی سالمت آنها کوشنی خاص در تأمیت کرد و با عطوفییرای بودند، مواظبت و پذماریب

   .158؛ سردار کربال، ص 25 - 27 ص السالم، هی علیبن عل

    عباسی کودکدوران

.  و کمال در مقابل او قرار داشتیی دانامان،ی معرفت، انهی آغاز شد که پدر گرانقدر او چون آی عباس در حالتی طفوليروزها

.  نهادي بر وقی عميری تأثالسالم هی علی علی و رفتار آسمانیگفتار اله

 يا در خانه. 92العباس، ص =سیرنویز. **کرد یار جهاد و تقوا حس م و در کندید ی علوم و معارف پدر ميای خود را بر ساحل دراو

 محل نزول آمدند، ی که فرشتگان با خضوع و خشوع در آن فرود ميا  بود؛ خانهافتهی ي از افالك برتریکه بر خاك قرار داشت ول

وام گرفته از اشعار بلند =سیرنویز **دش ی محسوب مدواری هر امدی آن، پناهگاه هر پناهنده و امربان بود و آغوش مهتیاسرار هدا

). 190؛ سردار کربال، ص 37 هاشم، ص یقمر بن: ك. ر( کشوان نی محمد حسدیمرحوم س

 یبا فراست. گرفت ی وجود پدر نور مدی معرفت بود و به سان ماه تابان از خورشکرانه ی بيای درنی زورق نشی در کودکعباس

 ی علرمؤمنانیام. برد ی ماری بسيها  امام بهرهنشی بي بود و از بلنداتی والقین حقا خرمنیچ  فراوان، خوشهی و دقتریچشمگ

: کند ی مفی توصنی چنرا پرورش و تکامل فرزندش السالم، هیعل

؛ العباس، 62 ص السالم، هی علی؛ مولد العباس بن عل105، ص 10ثمرات االعواد، ج =سیرنویز**» . العباس زقّ العلم زقّاي ولدان«

.. 94ص 

. گرفت ی از من معارف فرامردیگ ی علم آموخت و به سان نوزاد کبوتر که از مادرش آب و غذا می فرزندم عباس در کودکهمانا

 زی عظمت فرزند عزي کوتاه، بلندای است، با عباراترینظ ی بقی حقاانی بر الفاظ دارد و در بری چشمگی که تسلطالسالم، هی علامام

. 92العباس، ص =سیرنویز** برخوردار بوده است می عظیتی از قابلتی عباس از هنگام طفول کهدهد ی محیخود را توض

. کیبگو :  به فرزندش فرمودالسالم هی امام علشد، ی مي جاري که الفاظ بر زبان ویی روزهانی رو، در آغازنی ااز

. کی:  گفتعباس

. بگو دو:  ادامه دادحضرت

، ص 1 ج جا،یفرسان اله=سیرنویز **میام دو بگو  خواندهیگانگی که خدا را به ی با زبانکنم یشرم م:  کرد و گفتي خوددارعباس

.. 815، ص 3 ج عه،ی؛ مستدرك وسائل الش190

 ندهی عباس فراهم کرد تا در آی و جوانی نوجوانامی اي پاك و مبارك برايا  در آغوش امامت و دامان عصمت، شالودهپرورش

.  باشدی استقامت و سنگربان حماسه و مردانگ بلند قامت ازیحوادث، نخل

 را در اندوه انی که آشناراند ی بر زبان می رو گاه سخناننی از اکرد؛ ی عباس را نظاره مندهی آالسالم هی علی علزیآم رتی بصنگاه

 پدر بر يها  شاهد بوسهزیآم تی رضاي گذارد و با لبخندالسالم هی علی فرزند دلبندش را در آغوش علنیالبن  اميروز. برد یفروم

.  را سؤال کرداش ي شوهیبا تعجب فراوان علت گر.  شدي جارالسالم هی علرمؤمنانی امدگانی غم از دشکدستان کودك بود که سر

!  قطع خواهد شدالسالم هی علنی حسياریدستان عباس در راه :  آگاه کرد و فرمودی الهتی را از مشهاالسالمی علنیالبن حضرت، ام

 از السالم هی علیامام عل.  خبر به ناله درآمدندنی از ای و ناله مادر دلسوخته به آسمان بلند شد و اهل خانه همگونی شي صداناگاه

:  به عباس پرده برداشت و فرمودی الهي آورد، از عطاانی نزد خداوند سخن به ماش دهیمقام و عظمت نورد

» . در بهشت پرواز کندطالب،ی جعفر بن ابشیا به سان عمو متعال دو بال به او رحمت خواهد کرد تپروردگار«
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 آورد و او را مسرور ساخت دی پدنیالبن  امي برای روانمی آرامش خاطر و تسلالسالم هی علی کالم علنی رحمت آفرمینس

 هاشم، یمر بن قی؛ زندگان164؛ سردار کربال، ص 60 ص السالم، هی علی؛ مولد العباس بن عل19 هاشم، ص یقمر بن=سیرنویز**

  .. 53ص 

 ی و جوانی نوجوانامیا

 یمولد العباس بن عل=سیرنویز **دی ببوی خود را ببوسد، زمانکری که گاه پاره پداشت ی را بر آن مالسالم هی علی عل،ي پدرمحبت

. باس را از خود دور نساخت عيا  رو لحظهنیاز ا.  آشنا سازدی را با آداب و اخالق اسالمي وی نوجوانامیو در ا. 60 ص السالم، هیعل

 در حرب و محراب و غربت و وطن، شه،ی همست،ی سال و چهل و هفت روز، که با پدر ز14 در مدت السالم هی علیفرزند پاکدل عل

 ج ،یبطل العلقم=سیرنویز** از او جدا نشد يا  دشوار خالفت لحظهامیدر ا. در کنار او حضور داشت. 63همان، ص =سیرنویز**

. دی آفردی جاويا ش آمد، با آنکه حدود دوازده سال داشت، حماسهی پنی جنگ صفي قمري هجر37 آنگاه که در سال و. 6، ص 2

: میخوان ی با هم م-اند   مورخان نقل کردهی که بعض- خاطره خوش را نیا

:  کرد توجه همه را به خود جلبزیآم  نخوتيادیناگهان فر.  روز آب به محاصره سپاه دشمن درآمده بودآن

» ....ی شود، تا از تشنگی سپاه علبی آب نصيا  قطرهدی نباری دستور امبه«

 از یاضطراب در چهره برخ. دی را پوشاننی صفي فضاي آن آرامش مختصریها کمتر شد و در پ  و برق اسلحهرهای شمشچکاچک

. افزود یا م را در دلهنی خوني و انتظار نبردگذشت ی میها به آرام لحظه. شد ی مدهیافراد د

 بر چهره داشت، یاو نقاب.  گذارددانی به مي او آشکار بود، پايمای از سبتی که هی نوجوانالسالم هی علی علانی لشکرانی از مناگاه

 از تأمل به سربازان دشمن زی لبری قرار گرفت، نگاههی در مقابل سپاه معاویوقت. شتنی محکم با خويا  بر سالح و ارادهي قویدست

. ستادی اي بر بلندتوار اسییبا قدمهاکرد و 

 کرد و با هینوجوان رو به لشکر معاو.  را فراگرفته بوددانی مي فضانی سنگی همگان را پر کرده بود و سکوتدهی سؤال دعطش

! دانی مردانه در مينبرد.  کار روشن شودفی تا تکلدیای بست؟ی شما کنیشجاعتر:  رعدآسا گفتيادیفر

رو شدند،   و ناتوان داشت، روبهفی ضعيکری بود و پدهیی نروي موشیمای صورت که هنوز بر سدی سپیبا نوجوان انشی و سپاههیمعاو

 که دندیشیآنها چنان اند. افتندی مناسب ی محلری شمشیدرپ ی پيها  ضربهي بدنش را براگر،ی دی نگرفتند، اما با تأملياو را جد

. دی بربای مقابله از سربازان عليارای باشد و گرانی ديرا بیتواند درس عبرت ی نوجوان منی انی خونهیتنب

اما باده غرور، .  آشنا کندنی آن نوجوان نورس را با خاك صفکری مردانه، پيا  تا با ضربهدیرا طلب» ابوشعثا« رسا يادی با فرهیمعاو

 درس عبرت را به فرزندانش واگذار کرد و  را از او گرفت، خود را باالتر از نوجوان ناشناخته دانست،دهی و سنجحی صحمیتوان تصم

:  گفتهیبه معاو

 نفر، کی کشتن ي براستی نستهیشا.  مقابله با هزار نفر داردیی که تواناي سلحشوردانند، ی شجاع میمردم شام مرا قهرمان! هیمعاو

 یکی بگذار رم؛یپذ ی ننگ را نمنی، انه، نه.  گذارمدانی به مي نداشته، من پاری بر شمشی که تاکنون دستتجربه ی بیآن هم نوجوان

.  کنم تا کار او را در لحظه اول تمام کندنه خود را رواياز پسرها

 قدم برداشت تا در ی بود، با کبر و خودخواهي تنومند و قوياو، که مرد.  کرددانی می پسر بزرگ ابوشعثا را، راههی معاواشاره

.  قرار گرفتشد ی مدهی دیته بود و ابروانش به سخت بسيا  را با پارچهاش یشانی که پیمقابل نوجوان

 در ي که به سرافرازه،یمعاو. دیچی آنها در فضا پي دالورادی و فررهای شمشي نگذشت که نبرد تن به تن شروع شد و صدايا لحظه

.  را ربود و قلب او را لرزاندهی دلخراش هوش معاويا ناگهان نعره. کرد ی داشت، آرام و مطمئن اطراف را نظاره ماری بسنیقی نبرد نیا
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 را احاطه هی سپاه معوی تماماهی سيا مهیزمزمه و سر و صدا به سان خ. دی فرزند ابوشعثا را غرق در خون دست،ی درست نگرچون

. کرده بود

.  آغاز شدرهای و چکاچک شمشی رجزخوانگری شد و بار ددانی می پسر ابوشعثا با اشاره پدر راهنی بعد دوميا لحظه

 اما کرد؛ ی مرگ مي نوجوان آرزوي را از دست داده بود و قدم زنان براستادنی آرامش اد،یرس ی به نظر منی نگران و خشمگابوشعثا

. آلود فرزندش نظاره کرد  خونکری غبار غم بر قلبش نشست و چنگال مرگ را در پزی بار ننیا

 وجودش نهفته بود لبان خود را ي جاي که در جای اضطراب فراوان وتی کارزار فرستاد و از عصباني فرزند خود را به سونیسوم

 يا  خود ماند، صحنهي نگذشت که بر جايری اما دد،ی دودانی مي به سواریاخت ی فرزندش عنان از او گرفت، بریبرق شمش. فشرد

 باور ،ي و ناباوریلیم یا بآهسته آهسته به عقب برگشت و ب.  شدانی جانش نماکری بر په تازی آمد و داغدگانشی سراغ دگرید

.  شدرایشجاعت و رشادت آن جوان نورس را در نهاد جان خود پذ

.  برگشت نداشتيارای گذارده بود و نیآفر  مرگی در باتالقياو پا! کرد ی مدیبا ی کرد و چه مدی چه بااما

 نی شهرت چندرقی کار تمام شود و بدیتا شا فرستاد و خود به انتظار ماند دانی فرسوده، پسر چهارم خود را به کام می حالتبا

 مثل خود مضطرب و ناراحت زی را نری روانه کرد، امهی معاوي نگاه خود را به سومین.  ناآشنا، پاره نگرددی نوجوانریاش با شمش ساله

 را هیاندوه سپاه معاو و توفان شدند ی خاطر بدرقه میها با آشفتگ لحظه. تی از عصبانجان ی بيکری و پاب از اضطريا  مجسمهد،ید

....  بود کهدهیچیدرهم پ

. دی را شنی علانی سپاهری تکبيو صدا! دیآغوش با مرگ د  را هم شی فرزند خونی به خود آمد که هفتميا ابوشعثا لحظه... 

 خود را و يا ه و با جملشدیاندی بيا خواست چاره.  شدانی بر صورتش نماي کرد و شرمسارری را سر به زهی خجالت، معاوینیسنگ

.  نهاددانی در مي جاهالنه پای آخته و غضبریسپاهش را از مرداب ذلت برهاند که ابوشعثا با شمش

 از دست رفته سربازان را به هی شدند تا روحادی آماده هلهله و فرانشی و سپاهگرداند ی را به وجودش بازمي شاديروزی پدیام

. قرارگاه بازگردانند

 دانی که می کرد و در حالی خود را رجزخوانيهای متن دالورنی سهمگيادی با فرست،یآلود به نوجوان نگر ب غضی با نگاهابوشعثا

گرد و غبار .  کشاندراههی ابوشعثا را به بغیاما شجاعت سوار ناآشنا، ت. آسا قلب نوجوان را نشانه گرفت  با حرکت برقزد، یرا دور م

:  بلند شدالسالم هی علی از سپاه عليروزی پادی بعد فريا حظه را فراگرفت و لدانیم

. بی اکبر، اهللا اکبر، نصر من اهللا و فتح قراهللا

 دانیسوز م  مردانه و دشمنيادیفر. نمود ی زده مرتی باز و چشمها حمهی رخت بسته بود، لبها و دهانها نهی معاوانی از سپاهجرأت

: را محاصره کرد

» !د؟ی هست به جنگ من آی کسایآ

 زیرآمی تحقی کرده بود با سکوتزی که وحشت وجود او و سربازانش را لبری نوجوان را ستود و در حالزیآم نی تحسیبا نگاه هیمعاو

.  را بدرقه کردي ويوقار و دالور

د  نقاب خود بريدست به سو.  بازگشتگاهشی به پاروزمندانهی را شادمان کرده بود، پالسالم هی علی که لشکر علافکن لی دالور پآن

 و دیچون نزد حضرت رس.  خود خواندي او را به سوالسالم هی علی علرمؤمنانیام.  خود را آشکار کنديمای سنیتا مهتاب مهرآفر

 نیهمه لب به تحس.  سپاه فضا را پر کرديناگهان صدا.  گرد آمدندرامونشی پي مشاهده چهره ويا برانیدست به نقاب زد، سپاه

:  نام نوجوان دالور را بر زبان راندندوای و شنیری شیگشودند و با عبارت

.  استنیالبن  و فرزند امی پور عل،يآر! یعباس بن عل! عباس
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 ن،ی الدارلهیوس=سیرنویز** و بر صورتش بوسه سپاس و مهر نهاد دی او را در آغوش کشرش،ینظ  کمي به پاس شجاعتهاز،ی نپدر

  .101 - 102 هاشم، ص ی؛ قمر بن276 - 277ر کربال، ص ؛ سردا64 ص السالم، هی علی؛ مولد العباس بن عل269ص 

 .

 مهرافروزيها هیکن

 هیاب و ابن همراه کن. کند ی است که عرب در مخاطب قرار دادن زنان و مردان از آنان استفاده مییها  واژهه،ی لقب و کناسم،

 لفظ است؛ هر چند داشتن نی ساز انهیاد زم افریتیابعاد شخص.  دختران و زنان استهی کنشوندیپسران و مردان و بنت و ام پ

 ماده لی ذ704 اللغۀ و االعالم، ص یالمنجد ف. ( خواهد داشتاری واژه نقش بسنی انتخاب ادر فرزند، نی نخستژهیفرزندان، به و

 بود ی آسمانیسان انالسالم هیعباس عل.  استانی آنها نماهی انسانها در کني معنولی افراد و فهرست فضای صفات اخالقباچهید) یکن

.  آورددی او پدي براياری بسيها هی عظمتش کنيکه بلندا

 واژه نی عباس را بستر اتی شخصری از صاحب نظران را بر آن داشته تا شعاع چشمگی اوست که برخهی کننی مشهورتر»ابوالفضل«

 ي و شعراختگانیفره.  داشتيمقام و ی او، نشان از بزرگی نوجوانيافزا  روحي و شکوهمندی دوران کودکيهایژگیو. بدانند

؛ سردار کربال، 56 ص السالم، هی علیمولد العباس بن عل=سیرنویز**اند   لقب دانستهنی ات را علاری بسلی از فضايمند  بهرهياریبس

. 89 ص ن،یی؛ مقاتل الطالب9، ص 2 ج ،ی؛ بطل العلقم170ص 

اند   شمردههی کننی الیرا دل» فضل« به نام ي از نعمت وجود فرزنديدمن  بهرهشمندانی از محققان و انديا  پارهگر،ی دي سواز

.. 80 - 81؛ العباس، ص، 356سرالسلسله و عمدة الطالب، ص : ك. ر=سیرنویز**

 آن حضرت هی کلمه را کننی ان،ی اربعارتی زنیآفر  معرفتيها  در واژهينگر مورخان با ژرف.  استگری ديا هی کن»ابوالقاسم«

: دیگو ی می رادمرد الهنی خطاب به اي آنجا که جابر انصار.اند دانسته

» .ی عباس بن علای کی ابالقاسم، اسالم علای کی علالسالم«

. السالم هی علطالبی بن ابی عباس، پور علي پدر قاسم و سالم بر تو اي بر تو اسالم

 بزرگ مرتبه، ی صحابنیاند، اما شناخت ا  نکردهانی آن حضرت بيبرا» قاسم« به نام ي چند مورخان و و نسب شناسان، فرزندهر

مند بوده   بهرهگرانی از دشی بی و آله و سلم رفت و آمد داشته و از معرفتهی با خاندان رسول اهللا صل اهللا علياری بسانیکه سال

؛ ص 101نوار، ج ؛ بحاراال80؛ العباس، ص 25 ص هاشم، یقمر بن: ك. ر=سیرنویز **سازد ی مار را آشکهی کننی ایاست، درست

330.  

 تابناكالقاب

 یلفظ. کند ی افراد متی شخصی حقارت و پستای که داللت بر عظمت و رفعت مقام و دانند ی می عرب، لقب را لفظاتی ادبعالمان

 از زی لبریالقاب. اند ی ملکوتی از صفات الهکران ی آفاق بي داراالسالم همی علتیاهل ب.  نکوهش آنان استایکه در مدح انسانها و 

 ،یبطل العلقم: ك. ر (شود ی نمافتی آنان تی شخصرةالمعارفی از نکوهش باشد در دای که حاکیا لقبی ی صفتچی دارند و هلتیفض

  ). 11، ص 2ج 

 هاشمی بنقمر

 ي به واری بسی نگاه، ابهتيریدرخشش چهره و چشمگ.  داشتی سبز و نورانیرتی و سبای و زدی سپییمای سالسالم هی علعباس

 جمالش یی بود و روشنارینظ  کمییبایدر ز.  کننده داشترهی خی بلند عظمتی و چون نخلدیدرخش یبه بسان ماه م.  بوددهیبخش

. شد ی میکی بخش هر تاریروشن
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 ی همگان او را چون ماهرایز.  بوددهی بخشيرا به و» هاشمیقمر بن« صفات لقب ی از جمال و جالل و باشکوهاری بسيمند بهره

  . درخشد ی مهاشم ی که در خاندان بندانستند یان مفروز

   الحوائجباب

 لقب نشان از نیا. خورد ی تابناك به چشم مي به سان اخترالسالم هی است که در آسمان وجود حضرت عباس علی الحوائج لقبباب

 ساحل امن لطف و کرامات ي سو و بالها بهها یآنان در توفان سخت. مندان آن حضرت دارد ها و حاجات عالقه برآوردن خواسته

. گردند ی بازماقی سرشار از سپاس و اشتیدگانی با دتی پر از عنایان و با دستکنند یرو م» باب الحوائج«

 خداوند شگاهی قرب به پي برايا لهی است و وسی الهانیپا ی از رحمت بيا  است، تحفهمانی از دودمان کریمی عباس، کريآر

 حاجات و باب الحوائج نام گرفته است ی دارد و به خاطر جهاد مقدسش در راه اسالم، قاضمی عظیمقام. شود یمحسوب م

 دست رمسلمانی و مسلمان و غعهی و شی است که سناری بسيها  رو قرننیاز ا. 30 ص السالم، هی علیالعباس بن عل=سیرنویز**

 و از کنند ی نقل مگرانی دي براقی طرنی را از ای زندگ و مشکالتها ی از سختدنی او دارند و داستان رهي به سودیدعا و چشم ام

  .112، ص 2 ج ،یبطل العلقم=سیرنویز** نزد خود دارند ياری بسی گفتنيها  ناگفتهالسالم هیزالل کرامات حضرت عباس عل

  اریط

 پرواز کننده در ار،ی طچرا که.  استدانی در بهشت جاوالسالم هی حضرت عباس علتی از مقام و موقعيا فهی صحانگری مطلب بنیا

 از لبان ی واژه پرارجنیچن. 131 ص ه،ی العباسصیخصا=سیرنویز. ** جنت استي عالم قدس و درجات و مقامات وااليفضا

 سرشک غم از ست؛ی نگرش،ی خوي بن عباس، پور دلبند عموداهللای حضرت به عبيروز.  تراوش کردالسالم هیمبارك امام سجاد عل

: مود شد و فري جاردگانشید

 حمزه و بعد از آن روز شیتر و طاقت فرساتر از روز شهادت عمو  و آله و سلم سختهی اهللا علی بر رسول خدا صلي روزچیه«

 که یزمان.  گذشت، دشوار نبودالسالم هی علنی که بر حسي مانند روزي روزچی نبود و هطالبی جعفر بن ابشیشهادت پسر عمو

. ». خود تقرب جستند و سخنان آن حضرت در وجود آنها اثر نکردي به خدافاطمهفرزند  خون ختنی نفر از امت با رهزار یس

:  چند گذشت، آنگاه امام ادامه دادیلحظات

خداوند .  جدا شدکری از پشی دستهانکهی کرد تا امی را در راه برادرش تقدشی که جان خودی عباس را رحمت فرمامی عموخداوند«

 چنانکه به جعفر بن د،ی فردوس همراه فرشتگان به پرواز درآي عطا فرمود تا با آنها در سراي به و آنها دو بال در بهشتيبه جا

  .108 - 109، ص 2 ج ،یبطل العلقم=سیرنویز**» .... بال عطا فرمودطالبیاب

 
اطلس

.  استالسالم هی حضرت عباس علری از صفات برجسته و چشمگيا نهی آاطلس

 و انبوه شد ی حضرت شکافته ميری صفوف دشمن با دلرایز. کند ی را گوشزد مزیشجاعت فراوان آن عز و اری بسي که دالوريا واژه

. آمد ی مردانه آن دالور به تنگ مورشیآوران با  سربازان و رزم

 عباس اری جسارت بسیاند و بعض  لقب دانستهنی آن حضرت را علت ايمای سی چگونگای رنگ صورت و ی سرخ فام،یگروه

 ص السالم، هی علهاشم یچهره درخشان قمر بن=سیرنویز. **اند  نام شمردهنی دشمن را موجب ايهای در برابر زشتسالمال هیعل

116.  
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  دیالشه

 رساند که امام سجاد یرا از آن او کرد و او را به مقام» شهادت «عی رفاری مقام بسالسالم هی حضرت عباس علي و ارزشمنداقتیل

 از عالمان نسب در آثار یبرخ. 109، ص 2 ج ،یبطل العلقم=سیرنویز. **خورند ی شهدا بدان غبطه میتمام:  فرمودالسالم هیعل

: اند  گفتهنی اوالد آن حضرت چنانیاند و پس از ب  کردهحی لقب تصرنی بدشیخو

. ».السالم هی علطالبی بن ابی بن علدی السقا الشهالعباس یهذا آخر نسب بن... «

سردار کربال، =سیرنویز. ** استالسالم هی علی بود و فرزند علدیاز فرزندان حضرت عباس است که سقا و شه فرزند نی آخرنیا... 

  .. 171ص 

  سقا

. گذارد ی مشی بزرگ را به نماياست که جلوه رحمت و عطوفت دالور» سقا« لقب السالم هی القاب حضرت عباس علنیرتریچشمگ

 که چهار ي دالورگانهی دادند، ی العطش سر مي و کودکان صداسوختند یوز عطش م خاندان امام و حجت خدا در آتش جانسیوقت

.  بودالسالم هی علهاشم ی رساند قمر بنینی حسيها مهی آب به خش،ی خویدگان شب زننی روز محرم تا آخرنیمرتبه، از دوم

آب . کشاند ی سو و آن سو منی را به ادی پل روبهان،يری به سان شبرد، ی به سربازان اطراف فرات حمله مر،ینظ  کمی با شجاعتاو

العباس =سیرنویز. **دیکام، شربت شهادت نوش  خود تشنهت،ی و سرانجام در راه سقارساند ی مدواریفرات را به دست منتظران ام

  .35 ص السالم، هی علیبن عل

  صالحعبد

: دیفرما ی خود حضرت اباالفضل مي عموارتی در زالسالم هی صادق علامام

» . العبد الصالحهای اکی علاسالم«

.  بنده صالح خداي بر تو اسالم

 اتصال او را با قی طرنی تا بدکند ی مانی و خداوند متعال بالسالم هی عباس علنی بیی طاليا  حلقهن،ی دلنشفی توصنی با احضرت

.  را گوشزد کندي وي کرده، مقام واالمی ترسی الهزالیمبدأ ال

شمردن اعمال و کردار » صالح« و سپس با کند ی می انسان را معرفي راه صالح و رستگارشی عبد خواندن عمو باالسالم هی علامام

. دیفرما ی روشن می را به آن انسان آسمانی قدمگاه نگاه آدميو

. است بزرگ را بدان منصف دانسته يای انبگری و آله و سلم و دهی اهللا علی است که خداوند حضرت محمد صلی مقامتیعبود

و ) 17/ ص (و اذکر عبدنا داود ) 1/ اسراء  (ی المسجد االقصی من المسجد الحرام الالی بعبده، لي اسريسبحان الذ=سیرنویز**

). 45/ ص ( و االبصار يدی االیاول عقوبی و اسحاق و میاذکر عبدنا ابراه

 واال ی ژرف و مطالبیقی داده است، حقاالسالم هی عل به حضرت عباسالسالم هی معصوم علی مهرافروز، که امامی لقبنی چني ورا،يآر

 را ی آسمانعی و مبلغان شراای مخاطب قرار داده که خداوند متعال، انبی حضرت عباس را با صفتالسالم هیامام ششم عل. وجود دارد

 ص ،یباس بن عل؛ ع124العباس، ص =سیرنویز. ** کرده استانی از آنان را بشی خوتی رضالهیوس نی کرده، بدفیبدان توص

56 ..  
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   ی العلقمبطل

نبرد حضرت با . دی در کنار آن شهد شهادت نوشالسالم هی است که ابوالفضل علينام رود» علقمه«، همان قهرمان است و " بطل "

 دیرس انجام داد و بدانجا ی را به خوبيقهرمان کربال چنان کار دشوار. سوز بود  سخت و طاقتيصفوف به هم فشرده دشمن، کار

.  شديا ستهی آن حضرت لقب شاي برا»یقهرمان علقم« رو نیاز ا. افکند ی سپاه عمر سعد مدی او لرزه بر اندام پلي پايکه صدا

  .27 االسالم، ص ی رائد الکرامۀ و الفداء فیالعباس بن عل=سیرنویز**

  

سپهساالر

از آنجا که عباس .  است»پیسرت «ین در فارس معادل آنی است که بهتری نظامتی شخصنی سپهساالر، لقب بزرگترای لواء

 السالم هی علنی امام حسي بهره فراوان داشت، در روز عاشورا، از سويری بود و از شجاعت و دلي مظهر فتوت و جوانمردالسالم هیعل

چهره =سیرنویز. **افتی را به عهده گرفت و سپهساالر لقب ینی نظام سپاه حسي مسلح منسوب شد، رهبريروهای نیبه فرمانده

. 52 -  26 حضرت ابوالفضل العباس، ص ی؛ زندگان)دیبا استفاده از فرهنگ عم (117 ص السالم، هی هاشم علیدرخشان قمر بن

 تی ساعات حمانی صبح عاشورا تا واپسيها  لحظهنی از آغازالسالم، هی عباس علي و به جاحی صحيها تی و هدای نظامریتدب

 دشمن و آرامش خاطر و دوستان دو چندان ی آشفتگالسالم هی ابوالفضل عليبا رهبر. ن بود دوست و دشمنیحضرت، مورد تحس

 رو در لحظات نیاز ا. دانستند یافزا و آرامش بخش م  روحیمی را چون نسحضرت وجود آن ،ینی حسامیبود و بانوان و اطفال خ

 غمبار سر داد و از دست دادن يادی جان فرمی از صمد،یرسان برادر کری خود را بر پالسالم هی که اباعبداهللا علییسخت و طاقت فرسا

  .  شکستن کمر خود دانستهیعباس را ما

   و علمدارپرچمدار

 نظام لشکر و رزمندگان به رایمند است، ز  بلند بهرهیو پرچمدار از مقام.  و نظم سپاه استاتی پرچم در هر سپاه نشان حيبرقرار

. دست اوست

.  استانی سپاه نماي سربازان و برقراري سرافرازامیابرجاست، پ که علم ثابت و پآنگاه

.  استشمرده ی مشی خويروزی پلی دلنی خود بوده و آن را برتري زمان، افتخار به نشانها و پرچمهاری رو عادت عرب از دنی ااز

. شد ی و علمدار محسوب مرقی کل قوا صاحب بی پس از فرماندهلهی اول هر قبمقام

 ي و برادندیشیاند ی مستهی شايری علم تدبي برقراري بوده است که براسان نی دور تا کنون، بدانی از سال،يآور  رزمهنیری درسم

 نیبر ا. کردند ی می و معرفینیب شی مراحل مختلف نبرد پي چند براینانی از دست نرود، جانشيا  لحظهی حترق،ی بيآنکه سرافراز

 فرمود؛ آنگاه ی را علمدار معرفطالبی از جنگها، جعفر بن ابیکی لحظات نیه و سلم در آغاز و آلهیعل اهللا یاساس، رسول اهللا صل

 را قائم مقام او خواند تا هماره نگاه سپاه بر علم دوخته ي ساخت و سپس عبداهللا بن رواحه انصاري ونی بن حارثه را جانشدیز

. باشد و نظام لشکر برقرار بماند

.  را به دست رزمندگان شجاع سپردرقی ارجمند استفاده کرد و بوهی شنی و جمل، از انی در صفزی نالسالم هی علی علرمؤمنانیام

از آن روز .  دادالسالم هی برافراشت و آن را به دست برادرش حضرت عباس علیرقی هنگام خروج از حجاز، بالسالم، هی علنی حسامام

 در قلب سپاه السالم هیآنگاه که حضور عباس عل.  ماندیان برافراشته باق علم همچنالسالم، هی عباس علاتی حيها  لحظهنیتا واپس

 ي با رجزهاکرد، ی به لشکر عمر سعد حمله مي و دالوري به دشمن الزم بود، حضرت با جوانمرديونور ضرورت داشت و هجوم 

. گشت یزم و به قلب سپاه باساخت ی را زنده مي علودی جاويها  و حماسهالسالم هی علیمختلف نام عل
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 ی که گروهي فدا کرد، به طوررقی بي را در راه حفظ امانت و برقرارشی بود که جان خوثارگری اي امانتدارالسالم هی علعباس

 لقب ارزشمند و پربها، شعرها نی او درباره اي کوفتگانی از شعرا و شياریاند و بس  دانستهي لقب ونیتر را برجسته» علمدار«

  .72 - 107، ص 2 ج ،یبطل العلقم=سیرنویز. **اند  را گشودهشی خورادت از دفتر ايا فهیاند و صح سروده

 
  ) بانوانیحام (نۀی الظعیحام

 ینی را بر آن داشت تا از بانوان حرم حسي حضرت واری و عطوفت بسرتیغ.  است»نهی الضعیحام« القاب مشهور حضرت عباس از

 هماره اطراف آنان باشد و در برآوردن ات،ی حيها  لحظهنی هجرت تا واپسيوزها رنی غفلت نکرده، از آغازدالشهدای سيها مهیو خ

 شانیها مهی از خي استراحتشان فراهم سازد، شبها به پاسداري برای گذارد، محلنیی پامحملهاآنان را از .  بکوشدشانیها خواسته

.  آنها کوشا باشدی جسمشی و آسایبپردازد و در آرامش روح

.  باره استنی آن بزرگوار در ايهای تالش و فداکارزانی نشان دهنده مالسالم هیال پس از شهادت عباس عل زنان و اطفسخن

 لقب شهرت نی که بدی کسنی اولعه،ی را برتر از ربالسالم هی لقب اشاره کرده، عباس علنی بدبای زيا دهی در قصی جعفر حلّدیس

  : دیفرما ی و مداند ی مافت،ی

 عهینه رب منی انۀی الضعیحام

     مکدمهی ابای من علنی اام

 کجا عهی بانوان کجا، ربیحام

  کجا؟ [ عهیپدر رب] کجا و مکدم السالم هی علی او علپدر

  : دیگو ی و مدهد ی منی دلنشیتی را با بی جعفر حلّدی عبدالواحد مظفر، جوا سخی شعالمه

 کربال بصارم نهی الضعیحام

  . 63 ص 2 ج ،یبطل العلقم=سینوریز** رواه قحف الرأس دی الحديصاد

 حضور داشت يری بانوان در کربال چون شیحام

 کرد رابیتارك دشمنان س[ خون] خود را از نی آهنری او که عطش شمشهم

  ابوقربه

 ی به معن- به کسر قاف - قربه =سیرنویز**» ابوقربه« کربالست ادآوری از عظمت و شجاعت همراه بوده و يا  که با هالهيا هیکن

 ي راهها برای وجود آن را رقم زد؛ آنجا که تمامالسالم هی عباس علي که بارش برکات وجوديا واژه. است. صاحب مشک است

 ری را غالسالم همی علتی اهل بمهی آب به خيا  قطرهی حتدنی دشمن، امکان رسرتیس هی به آب بسته شد و سپاه سیابیدست

 و سربلند، کام اطفال و روزی گذارد و حضرتش، پشی را به نمايمت و شجاعت و، شها»ابوقربه «يممکن ساخته بود، همت واال

 ابوالحسن س،ی الخمخی؛ تار89 - 90 ص ،ینالمقاتل، ابوالفرج اصفها: ك. ر=سیرنویز. **دی را حالوت آب بخشینیزنان حرم حس

 او به ي را برابای زهی کننی اي و دالوریآن مردانگ. 146؛ العباس، ص 370 ص 1 ج ه،ی؛ انوار النعمان317، ص 2 ج ،ياربکریالد

 هاشم، ص ی؛ قمر بن56 السالم، هی علیمولد العباس بن عل=سیرنویز. **معروف شد» ابوقربه«ارمغان آورد و از آن روز، عباس به 

.. 170؛ سردار کربال، ص 24

 نهی و فتوت و آی مظهر مردانگکی که هر یاب است؛ القالسالم هی حضرت عباس علنیآفر  القاب تابناك و معرفتگری از دری زيلقبها

:  و شجاعت آن پاك سرشت استيدالور

).  خدانی و کمک کننده داوری (دی عم-13
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).  حجت خداندهینما (ری سف-14

).  تا کربال و روز عاشورانهی هجرت از مديهای بالها و دشوارات،ی حيهای بر سختبایشک( صابر -15

).  گذاردشی را به حساب ذات پاك پروردگار خوشی در راه تقدس و پر نور خويداری پابی که مصایکس( محتسب -16

  ). کرد ی و هماره حق دفاع از حجت خدا را ادا مکرد ی برادر ميهای سختي براي را سپرشی که جان خويجانباز (ی مواس-17

). کرد ی نمغی دری تالشچی ه حاجتمندان ازياری و گرانی مهربان که بر آوردن حاجات دیسرو قامت( مستعجل -18

). کرد ی ملی و آنان را خار و ذلافروخت ی بر منیسان آتش در برابر ستمکاران و متجاوزان شعله ک  که بهیکس( مضهضب-19

 ای و يماری دچار مرگ، بخورند ی را که به دروغ بر نام مبارك ابوالفضل قسم مي که افرادمی عظیصاحب کرامت( ابوالشارة -20

). کند ی سخت و طاقت فرسا میبتیمص

 ابورأس کرد، ی را عفو نمنی و مجرومداد ی اغماض نشان نمچی به ستمگران زورگو هالسالم هیچون عباس عل( ابورأس الحار -21

).  شدي وستهیالحار لقب شا

 ).کرد ی برطرف مری و کمک چشمگشی دردمندان را با گشای که اندوه و ناراحتیرتی سدیسپ( ابوفرجه -22

 باشکوه تی شخصی از عظمت و بزرگزی فراوان برخوردار است و قلوب افراد لبری واالمقام که از ابهتيآبرومند( الترهب ببنانه-23

  . 107 -  113، صص 2 ج ،یبطل العلقم=سیرنویز). **اوست

   سپهساالريمایس

 از ي و برومنديری داشت و آثار دلرومندی نيکریپ. افزود ی بر شکوه اندامش مشیبای بود که رخسار زیی هاشم ماهروی بنقمر

.. 146 -  165؛ سردار کربال، ص 113 ص السالم، هی هاشم علیچهره درخشان قمر بن=سیرنویز. ** بوددایصالبت وجودش هو

 ییعضا سروگون و ایاز قامت.  شکوهمند داشتاری بسی از ابهت و بدنزی لبری خلقتکشاند، ی خود مي نگاه افراد را به سونی اولبا

. ساخت ی مانی و حقارت دشمن را در برابرش نماي خردشی دستان و پاهايمند بود و بلندا متناسب بهره

.  بودریآور بود که گاه نبرد و شهامت ممتاز و چشمگ  رزمی و قهرمانشد ی شمرده مهاشم ی مرام بود که افتخار بننی شاهيتکسوار

. کشاند ی او مي را به سوياری بود که طواف نگاه بسيا  تنومند او ارکان چهارگانهکری ساعد و پي گردن، طول قامت، بلندایافراشتگ

.. 130، ص 2 ج ،ی؛ بطل العلقم52 -  53 ص السالم، هی علیمولد العباس بن عل=سیرنویز**

: اند  کردهمی گونه ترسنی را اي صاحب ذوق وشمندانی از اندیبرخ

مقاتل =سیرنویز**» . هاشمی له قمر بنقالی االرض و ی فخطانیطهم و رجاله  الفرس المرکبی الی جممای العباس وسکان«

. 90 ص ن،ییالطالب

 هاشم ی و او ماه بنافتی ی قرار منی او بر زمي دو پاشد ی بود که چون سوار اسب مباچهرهی و زمایس  خوشي مردالسالم هی علعباس

. شد یخوانده م

.  بودانی نمااری بسيها  اثر سجدهي چشمان ونیاند که ب وش دانسته  مهتابیان را انسالسالم هی عباس علاتی از روایبعض

. 76؛العباس، ص 21 هاشم، صیقمر بن=سیرنویز**

 او را شد ی که چون از پور دلبند خود جدا مداشت ی را بر آن مهاالسالمی علنیالبن  او اميبای زکری عباس و آفتاب پيمای سيدایسپ

  : دی بگونی از چشم حسودان و نگاه بدخواهان، چني وي دوريبرابه خداوند متعال سپرده، 

 بالواحد ذهیاع

 کل حاسد نی عمن



١٤

 و القاعد قائمهم

   و الجاهد مسلمهم

 و الوارد صادرهم

  . 50؛ قهرمان علقمه، ص 113 ص السالم، هی هاشم علیچهره درخشان قمر بن=سیرنویز** و الوالد مولدهم

 کتای و رونده، مسلمان و منکر، بزرگ و کوچک، فرزند و پدر به خداوند ندهی آستاده،ینشسته و ا را از چشم حسودان فرزندم

  . سپارم یم

   با امام حسنهمراه

 دوران، بارش برکات وجود پدر، نیدر ا. دی از چهارده سال به طول انجامشی بالسالم هی عباس علی و زندگاناتی فصل حنیآغاز

.  و نعمت بخش ساختنیآفر  برکتيد و هر روزش را روزشاخسار ابوالفضل را پرثمر کر

 یتی مختلف و حوادث گوناگون، شخصيها  در صحنهی در کنار آموزش فنون رزملی علوم و معارف و کسب آداب و فضايریفراگ

.  به ارمغان آورده بودنیالبن  فرزند اميژرف و باشکوه برا

 همه جا را فراگرفته بود، دشمنان زیانگ  ظلمتيها  شروع شد که فتنهیحال در السالم هی صادق امامت حضرت امام حسن علصبح

 مؤمنان ي سخت برای کرده بودند، دوستان نادان در درون سنگر گرفته بودند و امواج حوادث گردابنی مرزها کمرونی اسالم بيدانا

 قرار شی خويو سلم را آماج انتقادها و ناسزاها و آله هی اهللا علی رسول اهللا صلحانهی مردم رز ایبرخ.  به پا کرده بودنیراست

: ك. ر=سیرنویز. **کردند ی زرد و سرخ معامله ميها  را با سکهشی خونی همساز شده، دری با زر و زور و تزوی و گروهدادند یم

. 152 - 153 قهرمان علقمه، ص ؛یامل عی جعفر مرتضالسالم، هی علی امام حسن مجتبیاسی سیزندگان

 را در دست نی و راهبر دنی از دتی حمارقی با امام و حجت خداوند داشتند و بی همراهيارای تنها مردان مرد نای منی ادر

. فشردند یم

 ی خستگان،ی سپاهمانیاو ضعف ا. ختی درآمیی و دانانشی را با نور بشی بود که شجاعت خوری چشمگيا  چهرهالسالم هی علعباس

 اوری ی بي و امام زمان خود را رهبرشمرد ی دشمن مي کارآمد براي دشمنان را ابزاريساز عهی و شاغاتیفراوان سربازان و تبل

 حضرت درنگ نکرد و در طول نه سال و چهارماه و هفده روز دوران امامت امام ی و همراهياری در يا  رو لحظهنیاز ا. دید یم

.  او بودياوری با تمام توان در رکاب السالم هیحسن عل

 یی خود را از آفتاب علم و دانش و داناتی درباره امام خود را گوشواره هوش کرده و گستره شخصشی پدر خويرشها سفای تماماو

 و از کرد ی مفای ژرف ای نقشالسالم همی علتیب  که درانتقال علوم و معارف اهلي به طورد،یبخش ی میی حضرت روشناییو توانا

؛ قهرمان 95؛ العباس، ص 72 و 71 ص السالم، هی علیمولد العباس بن عل=سیرنویز. **شد ی شمرده مشانی اثی احادانیروا

. 58 - 59علقمه، ص 

 ساخت، یمند م  بهرهشی برادر خواتیمستمندان را از الطاف و عنا.  بودانیعیش» باب الحوائج «السالم هی دوران، عباس علنی ادر

. دیکوش ی مالسالم هی و اظهار ارادت به امام حسن علتی و در حمادیپوشان یگان را م  و برهنهکرد ی مریگرسنگان را س

. 74 ص السالم، هی علی؛ مولد العباس بن عل72 ص السالم، هی هاشم علی قمر بنیزندگان=سیرنویز**

 و رتی کردند، غربارانی پاك حضرت را تکری کرد و دشمنان خناس، پنی را گلچالسالم هی دشمن وجود امام علزی تغی که تآنگاه

 حجت خدا، آرامش يها  گلواژهمی آورد و نسادی را به حرکت درآورد؛ اما او سخنان امام خود را به رشی قبضه شمشيت علورشاد

. 156؛ العباس، ص 134 ص السالم، هی علهاشم ی قمر بنیزندگان=سیرنویز. **افتی
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 از کارها، که انسان یاو در برخ.  شدانینما ي واتی مرحله از حنی در االسالم هی جاودانه از قله عظمت وجود عباس عليها جلوه

 نیحس  با امامیهمراه.  را اثبات کردشی خوتی مقام و موقعی بزرگقی طرنیعادت توان شرکت در آن ندارد، دخالت کرد و از ا

ا آشکار  رالسالم هی عباس علتی عظمت شخصی واقعه وقتنیا.  کارهاستنی از ایکی السالم هیلحسن ع  در غسل امامالسالم هیعل

 يا  بوده، به مرحلهی به مبدأ اعلریبدن مطهر معصوم در س.  او غسل دهدي همتایتی شخصدی حجت خدا را بامی که بدانکند یم

 »ی او ادننیقاب قوس«چون 

 يها بر هم گذاشته شود؛ انساندی با،ي هنگام، نگاه افراد عادنی است و در انی و عرش بری که همان پرواز تا ملکوت اعلدیرس یم

 خدا فهی خلالسالم هی علنیحس  آشکار، همراه با امامی باز و نگاهی با چشمانالسالم هیاما عباس عل.  مرحله را ندارندنی توان ایمعمول

  .56 ص ،ی؛ عباس بن عل72 و 73 ص السالم، هی علیمولدالعباس بن عل=سیرنویز. ** را غسل و کفن کردالسالم هیامام حسن عل

  

  نی با امام حسهمراز

 فصل و نی سومنی و اگذشت ی مالسالم هی عباس علاتی و چهار بهار از حستی طلوع کرد که بی در حالینی امامت حسدیخورش

 يها افروز مادر به همراه واژه  سخن پدر و عبارات عشقییایمی کریتأث. رفت ی به شمار مي وی حادثه زندگاننیسرنوشت سازتر

.  ابوالفضل خود را نشان داداتی بخش از حنیالسالم در ا هیعل ی برادرش امام حسن مجتبنیآفر شهامت

 نظر داشت و ریاو که با روش مخصوص خود اوضاع را ز.  بر مسند قدرت همراه بودهی معاويافروز  با ظلمتنی امامت امام حسآغاز

 بر قدرتش افزوده، استحکام و شتریچه ب بر آن بود تا هر نمود، ی ممانی بااي را در نگاه مسلمانان فردشی گوناگون، خويرنگهایبا ن

.  کندنی آن را تضميبقا

 را از علوم آل محمد نهی مسلمانان مشغول بود، مردم مدي و راهبرتی چون برادرش به هداالسالم هی علنی امام حسگر،ی دي سواز

 و از دست بخشش و سخاوت دیانگذر ی را مشی خوی زندگي با کشاورزساخت، یمند م  بهرهي و علوي نبومی و تعالالسالم همیعل

. کرد ی مازین ی را بياریخود بس

 انی نظر داشت و هر گاه ضرورت برخورد و بری و عظمت برخوردار بود، وسعت کشور را زیی داناي حضرت، که از بلندارتیبص

 را کمتر ساخته و حال  خود و فرزندانشيهایدی تا پلداشت ی را بر آن مهی روشن، معاوي وجود داشت، با گفتاریسخنان اصالح

. مسلمانان مظلوم را مراعات کند

او .  مسلمانان برداشتيداری ارزشمند در بی گامالسالم هی علنیحس  امامنمود، یسودمند م! نی حاکم مسلماتی جناي افشاگریوقت

 ن،یخنان رسا و عبارات آتش در آن حضور داشتند، با سنی و انصار و تابعنی از مهاجرياری که در مکه برگزار شد و بس،یدر مجلس

 نازل شده بود السالم همی علتی اهل برامونی را که پیاتی آی محفل تمامنی در االسالم هیامام عل.  را برمال ساختهی معاواتیجنا

.  و آله و سلم در حق خود و خاندانش را برشمردهی اهللا علی رسول خدا صليها  گفتهات،ی آن آریتالوت فرمود و ضمن تفس

حاضران در محفل، به خاطر .  عبارات امام در شهرها و روستاها بودیی و بازگونی صحابه و تابعدیی سخنان، تأنی ايرد گرانبهادستاو

 کنار هی پرده از چهره معاوبی ترتنی را به گوش مردم رساندند و بدالسالم هی که حضرت از آنان گرفته بود، گفتار امام عليتعهد

.  و به اجداد ناپاکش ملحق شددی فرارسهی بود که مرگ معاويداری غافل رو به بيغبار نشسته و دلها چشمان در ،يبه هر رو. رفت

 السالم هی چون عباس عليشمندی باوران اندنی دیساز فرو برد و زندگ  سرنوشتي سرنوشت مسلمانان را در گذر،یخی حادثه تارنیا

 ی و اندککرد یرا عوض م سعادت ری مسمی تصمکی نکیا.  ژرف ساختیتیرا دچار حساس

.  داشتی نافرجام در پی عاقبتی و سستدرنگ

 ی و همراهی هنگام بود که همدلنیاز ا.  رخ نشان داددی جدی آمد و حوادثدی تازه در جهان اسالم پدی فصلد،یزی کار آمدن ي روبا

 شد؛ دیزی فراوان يهای و هرزگاتیهد جنا شاالسالم هی و عباس در کنار امام علافتی ی با برادرش فزونالسالم هیابوالفضل عل
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 شهی تالش حکومت در انهدام اسالم و رد،ید یرا به مقدسات م!  امری ولی دهن کجکرد، ی را نظاره منی دي به ارزشهایحرمت یب

  حضرت ابوالفضلیزندگان=سیرنویز. **آموخت ی گوناگون مبارزه را ميها  و راهکرد ی متعد را مشاهده مانیعیکن کردن ش

  . 135 -  136 هاشم، ص ی قمر بنی؛ زندگان118العباس، ص 

   عشقينای سي سوبه

: السالم هی خطاب به ابوالفضل علالسالم هی علنیحس امام

.. 315، ص 4 ج ،ي طبرخیتار=سیرنویز**» .ی اخای انت یبنفس«

!  برادري اتی به فداجانم

   ینی نهضت حسدهیسپ

.  آگاه سازدي سرّي را از خبري را شبانه فراخواند تا والسالم هی علنی امام حسنه،یاکم مد نگذشته بود که حهی از مرگ معاويچند

 که دانست ی می داشت و بخوبدیزی با عتی امام خبر از درخواست بشهی اندیی روشنارای زد،ی شب دمنی در اینی نهضت حسدهیسپ

.  همراه داردزیآم  شهادتیانی امر پانیمخالفت با ا

.  برد تا هنگام خطر مراقب حضرت باشندشی را همراه خوالسالم هی همچون عباس علهاشم ی از جوانان بنی برخالسالم هی علامام

 گفتگو ی پس از اندکنه،ی حاکم مدد،یول. 118 حضرت ابوالفضل العباس، ص ی؛ زندگان251، ص 4 ج ،ي طبرخیتار=سیرنویز**

: گفت

!!  زوداری و بس از شما خواسته است، بدون درنگعتی بدیری -

 و ژرف بود که قی دقي مردم، برخوردنی جواب آن سخن به صبح فردا آن هم در بي و واگذارالسالم هی امام علزیآم رتی بصتأمل

 حضرت نیجمله آخر.  داشتی را در پيا  حرکت و بسته شدن راه هر عذر و بهانهنی به ای دعوت عموم،ینی نهضت حسيریفراگ

: م داد، چرا که آن بزرگوار فرمود امای قطعمیخبر از تصم

.  دادانی را با ما آغاز کرد و به ما پانشیخداوند آفر. می هستکهی نبوت، معدن رسالت، و محل رفت و آمد مالتیما اهل ب! ری اميا

 يبه زود. کند ی نمعتی چون من با مثل او بیکس. گسار، قاتل ظالم و متجاهر به فسق و گناه است  فاسق، بادهي مرددیزیاما 

، 2 ج السالم، هی علنی االمام الحساةیح=سیرنویز.... **می و خالفت سزاوارترعتی از ما به بکی کدامه کدی دمی و خواهدی ددیخواه

. 119 ص السالم، هی حضرت ابوالفضل عباس علی؛ زندگان10؛ اللهوف، ص 255ص 

 به مکه و از نهیحرکت از مد.  حرکت شديای مه،ي ویطع قمی کرد و با سخنان حضرت و تصمی امام را همراهالسالم هی علعباس

  .... آنجا به

  ی حرم امن الهي سوبه

 هی اهللا علی اندوهبار در کنار مرقد مطهر رسول خدا صلیی بود که با صداالسالم هی علنیگر حس  نظارهياری نشسته بسرتی به حنگاه

 زی با مادر و برادر عزنی را در حال وداع آخري ویگروه. گفت ی داشت و از هجرت سخن مبانهی غرییو آله و سلم با جدش نجوا

. افتندی ی و جانسوز در مزیانگ  حزني آن حضرت خبربار غميمای و از سدندید یخود م

 انی کارواننی که ماهتاب وجود ابوالفضل در بی حرکت کرد، در حال،ی مکه، حرم امن الهي به سونی که کاروان حسدیی نپايرید

 و در خانه دندی به مکه رسي هجر60امام و همراهان در شب جمعه سوم شعبان . افزود ی بر شکوه کاروان متی هدارقیبود و با ب

. 120 -  121 حضرت ابوالفضل العباس، ص ی؛ زندگان158 ص ن،یمقتل الحس=سیرنویز. **عباس بن عبدالمطلب فرود آمدند
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 آنها به فرزند رسول اهللا ی آنان از عشق قلبزیآم ه بود و استقبال محبت گشودالسالم هی علنیحس آغوش مردم مکه بر کاروان امام

. داد ی و آله و سلم خبر مهی اهللا علیصل

 و السالم هی علنی حاکم مکه را بر آن داشت تا خبر ورود حسد،یزی حکومت هی امام عليهای حضرت با مردم و افشاگرسخنان

.  سازدمنیرا ا خود ندهی نوشته و آدیزی را به ي ويتهایفعال

 ی و در حالحجهی اهللا الحرام شکسته نشود، روز هشتم ذتی آنکه حرمت بي احساس خطر کرد و براالسالم هی امام علی از مدتپس

کربال »عرفات عشق و شهادت «ي کرد و به سولی عرفات روان بودند، حج را به عمره تبدي زائر فوج فوج به سودپوشانیکه سپ

.. 193 - 194 ص ن،ی؛ مقتل الحس67االرشاد، ص =سیرنویز. **رهسپار شد

و خاندان حضرت را در اندوه . 32اللهوف، ص =سیرنویز** ساخت ي فرزند فاطمه جاردگانی شهادت مسلم، سرشک غم از دخبر

. فروبرد

 نقطه امام نی درا. ساختانی سالله رسول و پاره تن بتول را نماي مکه و کربال بود که شرافت و بزرگوارنی بی منزلگاه»شراف«

:  فرمودالسالم هی به عباس علالسالم هیعل

 ی قمر بنیزندگان=سیرنویز**» . داشتمی که مهمان تشنه خواهدی کنرهی آب ذخدی هر چه در توان دار،یتو سقا هست! ابوالفضل«

. 214 ص السالم، هی علنی؛ مقتل الحس83هاشم، ص 

 امام دند،ی رسنیچون به کاروان حس.  امام آشکار شدرتیخود را نشان داد و بص سپاه دشمن یاهی نگذشته بود که سشی بیساعات

 از هالکت نجات زی نانشانی شدند و چهارپارابی و هزار سربازش سیاحی ردیزی حر بن بی ترتنیبد.  سازندرابیفرمان داد آنها را س

. افتندی

 و آله و سلم را در هی اهللا علیب حضرت و خاندان رسول اهللا صل کربال شد و امام، اصحانی خونیی ماجراي براي آغازییاروی رونیا

.  عشق قرار دادينوایدوم محرم الحرام در ن

 يا  اصحاب و دلباختگان را فراگرفت و جملهدی سپيمای حضرت سی چند از ورود امام به کربال نگذشته بود که نگاه نورانیلحظات

: دی از لبان حضرت تراونیآفر معرفت

   طونه حوی السنتهم ی لعق علنی و الدای الدندی عب الناسان«

، ص 1 اآلمال، ج ی؛ منته231 مقرم، ص نیمقتل الحس: ك. ر=سیرنویز**» .انونی معائشهم، فاذا محصوا بالبالء قل الدمادرت

622 ..

 آنان فراوان يشتهای معی است؛ و تا وقتي آنها جاري زبانهاي است که بر روی چون آب دهاننی هستند و دای بندگان دنمردم«

» . اندك خواهد بودیقی حقندارانی شوند، دشی که به بال و مشکالت آزمای هستند؛ اما زماننیاست متعهد و حافظ د

.. 38 ص ،ی تهراننی محمد حسدی عالمه سالسالم، هی علنیلمعات الحس=سیرنویز**

 اصحاب دیشی را از آسمان انددی ابهام و تردي و ابرها حرکت حضرت را روشن ساختندهی آالسالم هی فروزان سخنان امام علمشعل

 دوستان را بارور ساخت و دیگر شد که نخل ام  معرفت و عشق عباس در کنار شهامت و ارادتش چنان جلوهان،ی منیکنار زد در ا

. دی بخشي و فداکارثاری احهی آنان را رامانیبستان ا

 و نهی بر سالسالم هی علنی لحظه کاروان هماره دست اطاعت از امام حسنیاز آغاز چنان بود که السالم هی ابوالفضل علنیقی آفتاب

 در گردش بود و با همه توان در برآوردن ینیوار اطراف زنان و کودکان حرم حس  در سر داشت، پروانهي از وتی حماشهیاند

. دیکوش ی آنان ميازهاین
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رو   و به نور نشسته عباس روبهدی سپيمای و با آغوش پرمهر و سدیتراو ی مرونیاز لبان اهل حرم ب» برادر«و » عمو «يها گلواژه

 را السالم همی علتیب  فرح بخش اهلیمی و بسان نسشد ی ابوالفضل روز به روز شکوفاتر مثاری و اياخالص، مواسات، فداکار. شد یم

  . برد یدر آرامش فرو م

  نیآفر  غروب یطلوع

 رو به صفت، رتانی سدیپل.  و مروت سپاه عمر سعد را فراگرفتی کرده بود که غروب مردانگ روز محرم تازه طلوعنی هفتمدیخورش

:  در کنار هم قرار گرفت و همگان گوش به فرمان دادند کهها زهی آخته و نيرهایشمش. فرات را به محاصره در آوردند

....  و خاندان او نرسد تانی آب به سپاه حسيا  قطره-

.  پرتاب شدینی حسيها مهی خي و مبارزه به سوی دشمنری که تآزرد ی گوشها را نمها زهی و نرهایاچک شمش چکي هنوز صدا،يآر

 العطش کودکان و ي که صدای را مجروح ساخت؛ جراحتالسالم همی و عباس علنی روان حسي عمل ناجوانمردانه چون خنجرنیا

. افزود ی تشنه زنان بر سوزش و دردش ميجگرها

 را عهی آب آوردن از شرتی بخش مأموررتی بصی روانه شد و با تأملالسالم هی عباس علي به سوالسالم هی علنیمام حس نگاه اناگهان

. فرات شدند» مشرعه «ی مشک راهستی همراه عباس حرکت کردند و با بادهی پستی سوار و بیس.  سپرديبه و

 ری بسان شت،ی مأمورنی را هموار سازد و عباس، خوشحال از اریس گشوده، مگرانی دي تا راه را برارفت ی مشیشاپی بن هالل پنافع

. شد ی مکی و به آب نزدزد یغران، سپاه دشمن و سربازان فرات را کنار م

به چه :  قرار دهد و همرنگ خود کند، گفتری آمد تا نافع را تحت تأثشی بن حجاج که سردسته مأموران محافظ آب بود پعمرو

 ؟يا  آمدهيکار

. می بنوشيا  که ما را از آن بازداشتهی آبمیا  آمده-

.  بادتی بنوش، گوارا-

نگاه او را .  از او بودرکتری به خود گرفته بود، اما نافع زی و دشمننهی از کيا  داشت و هالهیی نفاق و رنگ جداي و کالم عمرو بونگاه

 به ی و خاندان اصحابش، در مقابل چشمان تو در تشنگالمالس هی علنی که حسینه؛ به خدا قسم، در حال: نشانه گرفت و ادامه داد

. نوشم ی از آن را نميا  قطرهبرند، یسر م

:  سر تکان داد و گفترهی از خي سرعمرو

.  و اصحابش نرسدنی از آن به حسيا  باشد و قطرهنجایاند که آب ا ما را گذاشته. شود ی آنان نمي نه، برا-

 ری بردند و مشکها را لبالب از آب کردند رشادت چشمگورشی عهی شريبا دالوران پاکدل به سو همراه السالم هی عباس علناگاه

 و افتهی آرام ها مهی برافراشته در خیسرانجام مشکها با قامت.  ساختری را بر دشمن بست و آنان را متحریابوالفضل راه هر گونه تدب

 چون السالم هی وجود ابوالفضل عليبر بلندا» سقا«ز آن رو لقب ا.  شدندرابی عباس سيری و دلوت تشنگان از دست سخایتمام

؛ سردار کربال، ص 1، ق 1انساب االشراف، ج =سیرنویز. ** عنوان شمردندنی اقی او را الی شد و همگانی درخشان نماینشان

  . 166 - 169 حضرت ابوالفضل عباس، ص ی؛ زندگان284

   نی اممشاور

 آوردن به ي و رويری از درگي دورالسالم هی علنیرالمؤمنی امدی سپرهی و آله و سلم و سهی عل اهللای رسول اهللا صلنهیری دوهیش

 انصاف يها  مذاکره، جوانههی بر آن بود تا در سادانست، ی از جد و پدرش را افتخار خود ميروی که پالسالم، هی علنیحس. گفتگو بود

 شنهادی رو پنیاز ا.  به بار آوردي و رستگارتی هدانیری ثمرات شنوای ندهی تفتي و صحرادی کربال بروشک خابانی در بیو مهربان
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 ص السالم، هی علنی؛ مقتل الحس12؛ خون خدا، ص 212 ص د،یارشاد مف=سیرنویز. ** فرمانده سپاه دشمن فرستاديگفتگو برا

248  - 247 .

 ی بن علنی حس»عتیب« رهگذر به نینست تا از ا داشی آرمان خوي برايا عهی را طلالسالم هی علنی سعد قبول کرد و سخن حسعمر

 آباد ییای کند و دنافتی دری قطره خونختنی را بدون رير» حکم حکومت« دارالحکومه برود، ي خرامان و شادان به سوابد،یدست 

.  به دست آوردکی نیو آخرت

 و السالم هی عباس علیکی.  وارد شدندمهیبه خ آنها دو نفر با حضرت انی همراه شدند و از مالسالم هی علنی از اصحاب با حسیبرخ

 رخسار يگری داشت و د»يعلو «يمای سیکی؛  .248 ص السالم، هی علنیمقتل الحس=سیرنویز **السالم هی علاکبر ی عليگرید

. »يمحمد«

 در مذاکره السالم هی علی مرتضی و آله و سلم و علهی اهللا علی رسول خدا صلندگانی ساخت تا نمانی دو را معنی اری دست تقدایگو

.  نباشدیبهانگ ی بي برايا  بسته شده، بهانهيا راههی کنند تا راه بر هر بياری باشند و خون خدا را نواین

 به ی و سرگردانرتی حي در ورادانست، ی مشیخو!  و حکومت را آرمان مقدساستی و زر داشت و رمی سعد، که دل در گرو سعمر

. برد یسر م

 شمرد، ی می آسمانی را راهنی با حضرت آشنا بود، راه حسی از کودکیاو که بخوب. دیشن ی فرمان عقل را میزمان سخن دل و یگاه

. دید یرا در خود نم» مقام« از دنیاما توان چشم پوش

: می تا از سخنان امام و منطق عمر سعد آگاه شومیرو ی مذاکره ممهی هم به خبا

 دام نی دهد و از ایی رهاادیز  سپاه ابنیبه پسر سعد کرد، از او خواست که خود را از بند فرمانده ی نگاهمی نالسالم هی علابوعبداهللا

. ابدی ی خالصبندهیفر

:  بود، گفتگری دیی سعد که در حال و هواعمر

. ام خراب شود  خانهترسم ی م-

. سازم ی متی برايا خانه:  فرمودامام

. رندیگ ی را از من ممینهای زم-

؛ 313، ص 4 ج ،ي طبرخی؛ تار284، ص 3 ج ر،یاث کامل ابن=سیرنویز. **دهم ی در حجاز به تو مشی خویی از آن را از دارا بهتر-

. 248 ص السالم، هی علنی؛ مقتل الحس599، ص 1ج ) يده جلد (عهی الشانیاع

 ....

 ها مهی خود به خنی شد و همراه با مشاور از ادامه گفتگو منصرفد،ی دای پسر سعد را آکنده عشق مال و مقام دنتی شخصامام،

  . بازگشت

   تیجانم به فدا! عباسم

 داده بود که خواب هی تکریامام سر به شمش. دی از ورود امام، خاندان و اصحابش به کربال نگذشته بود که عصر تاسوعا فرارسيچند

 زنان و کودکان توفان اندوه به ياخت و در دلها آرامش صحرا را دگرگون سدیزی سپاه ادی همهمه و فريصدا. وجودش را فراگرفت

 داری را از خواب بالسالم هی علنی پرمهر، حسی برادر شتافت و با دستاني و مضطرب به سوهراسان السالم همی علنبیز. پا کرد

. ساخت

:  و فرمودستی به خواهرش نگرالسالم هی علامام

.... ییآ ی ما مي به سون،یحس: فرمود ی که مدمیب د وآله و سلم را در خواهی اهللا علی رسول خدا صلاالن
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 زد و با شی به صورت خوتی از اندوه و معصزی لبری بلند شد، با دستیب ی بونی ضجه و شي حضرت تمام نشده بود که صداجمله

 -  169 ص ،یقرش فی باقر شر،ی؛ عباس بن عل284 ص ر،یاث یالکامل، اب=سیرنویز. ** سر دادیبی و غریکس ی بادی بلند فرییصدا

عباس .  را به محاصره درآورندها مهی تا اصحاب و خرساندند ی مینی حسگاه مهی را به خخودسربازان دشمن با شتاب فراوان . 168

:  و گفتدی رسانالسالم هی علنی خود را به امام حساری با سرعت بسالسالم هیعل

. 169 ص ،ی؛ عباس بن عل254 - 255 ص سالم،ال هی علنیمقتل الحس=سیرنویز. **ندیآ ی شما مي آنها برا-

:  از مهر فرمودزی لبری کرد و با نگاهالسالم هی رو به ابوالفضل علحضرت

» . تسألهم عما جاءهمی حت،ی اخای انت ی بنفسارکب«

. اند  آمدهنجایسوار بر اسب شو، نزد آنان برو و بپرس که چرا بد! تی جانم به فدابرادر،

 بودند، به طرف دشمن شتافت و نی بن قری بن مظاهر و زهبی چون حبی آنان کساننی سوار، که در بستیبا ب السالم هی علعباس

اآلن، بدون ... دی سازکاری خود را آماده پای دی به فرمان من تن در دهدهد ی دستور مریام: آنان گفتند.  شدایعلت آمدن آنها را جو

. 256 ص السالم، هی علنی؛ مقتل الحس168 - 169  ص،یعباس بن عل=سیرنویز.... **یدرنگ و معطل

: حضرت فرمود.  دشمن پرداختندانی نزد امام بازگشت و همراهانش به موعظه لشکرالسالم هی علابوالفضل

اوند خد. می و دعا و استغفار کنمی خدا نماز بخواني امشب برامیچه بسا بتوان. ری تا فردا مهلت بگی آنان برگرد و اگر توانستي سوبه

؛ مقتل 237، ص 6 ج ،ي طبرخیتار=سیرنویز. ** و استغفار فراوان را دوست دارماری بسي که من نماز، تالوت قرآن، دعاداند یم

.. 171 ص ،ی علن؛ عباس ب256 ص ن،یالحس

 ی پس از مدتندستی نگري به ورانهی متحيا  مخالفت کردند و دستهیگروه. دی امام را به دشمن رسانامی پالسالم هی علنی حسریسف

 را روشن کند، فی تا صبح فردا، کارزار تکلدی و اصحابش را به حال خود گذارنیحس:  به سربازان عمر سعد گفتانی از لشکریکی

  . 169 - 172 ص السالم، هی علی بن علسعبا=سیرنویز! ** جنگای و عتیب

  »امان نامه« از امان

 شد، از انی از دور نمارتی سهی سي مشغول بود که ناگاه سواري به کارمهی خ خود را بر صحرا افکند و هر کس دراهی دامن سشب

 شوم از لباس خود برون آورد و يا  به اطراف کرد، کاغذ پارهینگاه. دی رسانها مهیظلمت شب استفاده جست و خود را به پشت خ

:  زدادیفر

 ؟... عبداهللا، جعفر، عباس و عثمانندی خواهرزادگان ما، کجاندی کجا-

 و ظلمت خود ی که سر از النه تباهیوانی حد؛یرس یخو به گوش م  درندهیوانی وحشتناك بود که از حيا  او به سان زوزهيصدا

اما عباس و .  کندي و ناجوانمردسهی مؤمنان را دچار توفان دسی و صفات آسماندی ابوالفضل را بربالیبرون کرده بود تا فضا

 ثاری و اي درس وفادارالسالم همی علتیب  مطمئن داشتند و در آغوش اهلی و نفسامآر ی قلبینی حسيبرادرانش، که در کو

:  بلند شدي ذلت و خوارکی شوم پادیباز فر. اوردندی بر لب نی سخنچی و هستندی به امام نگرنانهیشرمگ. فراگرفته بودند

؟ ...ندیکجا!  عباس و برادرانش؟ندی کجا-

:  فرمودحضرت

.  فاسق استي گرچه فردد،ی سخنش را جواب ده-

عباس و برادرانش . دهد ی سر مییوفا ی بادی دارد و فرکری بر پينامرد» جوشن«است که » شمر «دی که آن سوار پلافتندی درهمگان

:  آمدند و گفتندرونی بمهی اطاعت نهادند، از خدهی را بر دالسالم هی علنیدستور امام حس

 ؟یخواه ی مچه
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 به کشتن نی و خود را با حسدی گردن نهدیزی نیرالمؤمنیبه فرمان ام. دیهرزادگان من، شما در امان هست خوايا:  پاسخ دادشمر

. دیمده

:  رعدآسا فرموديادی و با فردی سخن برکشری شمشنی خشمگيری همچون شعباس

 که طاعت یده ی ما را فرمان مایآ نباشد؟ ی و فرزند رسول خدا را امانیده ی ما را امان مایآ!  خدا تو و امان تو را لعنت کند-

! م؟یها را گردن نه ملعون و ملعون زاده

 شی پانیدیزی شکست خورده راه اردوگاه ی چون گرگد،ی را دي ومانی و صالبت اافتی سخن ابوالفضل را درتی که قاطعشمر،

 -  107؛ العباس، ص 210 - 212؛ سردار کربال، ص 142؛ تذکرة الخواص، ص 45 و 44 هاشم، ص یقمر بن=سیرنویز. **گرفت

106 ..  

  شهی عشق و اندطلوع

 یهمانا من اصحاب... میگو ی حمد مشی ستانی او را با بهتري و گرفتاری و در حال راحتآورم ی سبحان را به جا مي خداسپاس

 وجه نی را، از طرف من، به بهترپس خداوند شما.  سراغ ندارمتیب  از اهلوندتری و با پکوکارتری نیتیب باوفاتر و بهتر از اصحابم و اهل

! پاداش دهد

. دی نداري درباره من تعهدگرید.  از شما گسستمعتی که عقد بمی برویپس همگ.  که من در رفتن به شما اجازه دادمدی باشآگاه

ارشاد =سیرنویز.... **دی و متفرق شودیری راهوار بگي و پوشش آن شما را در بر گرفته است، آن را چون شتردهی که شب رسنکیا

 حضرت ابوالفضل العباس، ص ی؛ زندگان48 ص ن،ی؛ لمعات الحس258 ص ن،ی مقتل الحس؛137؛ نفس المهموم ص 250 ص د،یمف

.. 208؛ سردار کربال، ص 175 - 176

. کرد نی را عطرآگمهی خي فضاینی و شور دلدادگان حسشهی بود که عشق و اندافتهی نانی پاالسالم هی علنی سخن امام حسهنوز

. تیمی صادق ابراز ارادت و صمفهی شرحه شرحه آنان صحي از محبت شد و دلهاییای درکیسرشک چشمان هر 

 و ،ي جانبازثار،ی از وفا، ازی لبرییها  ساخت و با واژهانی سبز خود را نماشهی همي به سان سروبای زییمای رسا و سی قامتناگاه

.  نه، نه، هرگزاورد؛ی را ني روزنیخداوند هرگز چن! م؟ی پس از تو زنده بمانای آم،یکن یهرگز تو را ترك نم:  گفتیدلباختگ

 السالم هیسخنان آشنا و صراحت گفتار ابوالفضل عل. دی بخشی روان اصحاب را طهارت و مهربانالسالم هی توفنده کالم عباس علامواج

 عباس را دست به دست کرده، آرمان مقدس بخش یوشنهمگان مشعل ر.  شدیی عاشوراعتی بدار هی طال،يبه همراه صالبت رفتار و

 و دی سپندهی شدند و آالسالم هی امام زمان خود حضرت اباعبداهللا علتی سرانجام، شاهد لبخند رضا، کردندانی را بيخود در فداکار

  .258 -  259 ص ن،یالحس ؛ مقتل176 ص السالم، هی علیعباس بن عل=سیرنویز. ** را نظاره کردندشی خوینوران

 
  ینی حرم حسپاسدار

 یی و صفاتی را روحاننوای نابانی بيفضا.  آغاز شدازین ی بي خداشگاهی امام و اصحاب به پازی راز و نن،ی آخرعتی پس از بیساعت

 سر بر خاك کربال یگروه. دیبخش ی عشق منی قرآن دلها را آذنی شده بود و صوت حزیی خداها مهیهمه خ.  فراگرفته بودیملکوت

.  آورده بوددی زنبوران عسل پدي چون صداییاشک و ناله به همراه همهمه، صدا. کردند ی می رکوع بندگيا ه بودند و پارهگذارد

 انینی حسي نکرده بودند، خود را به کوراندودی قتی را با ظلمت معصشی خوی بودند و هنوز فطرت انسانيدیزیآنان که در اردوگاه 

. دندینوش ی مینگ سعادت و جاودايها جرعه و از کوثر امام نور، رساندند یم

زنان و کودکان، . کرد ی مي پاسدارالسالم همی علتی امامت و ستارگان فروزان اهل بدی از خورشرتی سپهساالر سبز سان،ی منی ادر

. دندید ی مي را در وجود وی و مردانگثاری از ای جهانگذراندند، ی مالسالم هی شب آرامش خود را در کنار عباس علنیکه آخر



٢٢

عباس بن =سیرنویز. ** تا صبح نگاهبان آل اهللا بودي و قامت برافراشته ودیارامی نبوالفضل خواب در آغوش چشمان ايا لحظه

.. 179 - 185 صالسالم، هی علیعل

و پدرش  نیالبن  سال از مادرش امی از سشی که بی درسکرد؛ ی خود، درس فردا را مرور مي شب، با پاسدارنی عباس در اایگو

 که کائنات را به دو يمروزی نمروز،ی نکی در یکالس.  پس دهد»خیکالس فشرده تار« در دی که بای آموخته بود، درسنیرالمؤمنیام

 ص ،ي گرمارودي موسویخط خون، عل=سیرنویز. **اهی و سيدیزی ای شد و ینی و حست سرخ گشای زی کرد؛ هر چمیبخش تقس

140 ..  

    شهادتعهیشر

: السالم هی پس از شهادت عباس علالسالم هیعل نیحس امام

. 210 ص ،ی؛ عباس بن عل290سردار کربال، ص =سیرنویز**» .ي عدوی و شمت بیلتی و قلت حي انکسر ظهراالن«

  . ام کم شد و دشمن زبان به سرزنشم گشود  کمرم شکست، راه و چارهاکنون

   سرخصبح

 لرزان يها زهی بران و نيرهای از شمشدهی پوشنوای ني که صحرای در حالکرد، ی م کربال طلوعنی روز عاشورا از افق خوندیخورش

. شفق گلگون بود بود و فلق، بغض غم در خود پنهان کرده بود. بود

 لب به موعظه گشود، قرآن بر سر گذارد و دستان خود را شی سخن خونی به اطراف کرد و در آغازی نگاهالسالم هی علنی حسامام

 يا خطبه. 180 - 181 حضرت ابوالفضل العباس، ص ی؛ زندگان14، ص 13عساکر، ج   ابنخیتار: ك. ر=سیرنویز**اشت، به دعا برد

هنوز .  کردانی بمردم ي خواند و علت آمدنش را براییخدا

.  زنان و کودکان آغاز شدونی بود که شافتهی نانی دردآلود حضرت پايها واژه

:  را نزد آنان فرستاد و فرمودالسالم هیمراز و همرزم خود عباس عل و هاکبر ی پور دلبند خود علامام

 حضرت ی؛ زندگان322، ص 4 ج ،ي طبرخیتار=سیرنویز. ** خواهد بودنی از اشی بشان هی به جان خود قسم، گرد؛ی را آرام کنآنان

.. 181 - 182ابوالفضل العباس، ص 

 را انیدیزی ی تمامگری ديا  از سخنان حضرت بود؛ آنجا که در خطبهیش بخانینی و حسنی حسی آزادگادی و فرانی کوفییوفا یب

: خطاب قرار داد و فرمود

 ذلت م،یده یما هرگز تن به ذلت نم.  و ذلتی زندگایجنگ و شهادت :  دو راه قرار داده استانی مرا م- ادیز  ابن- دزادهی پلناپاك

 هرگز اطاعت از ناکسان را بر مرگ شرافتمندانه پسندند؛ ی را بر ما نميا هوی شنی او و آزادمردان چنامبریخدا، پ. از ما دور است

. 7، ص 2 ج ،ی؛ مقتل خوارزم246 - 247نفس المهموم، ص =سیرنویز.... **میده ی نمحیترج

 »تیرح« دشمن را رتانی سدی از سپی و شهادت در کتاب وجود اصحاب بود و برخی مردانگ،ي دالوريها هی امام آی حماسيها واژه

. دی بخشیو آزادگ

 مانند ی و عزم بری استقامت چشمگالسالم هی سپهساالر کربال ابوالفضل علی به فرماندهادهی و دو سوار و چهل نفر پی بعد سیساعت

.  آشنا کردندي آنان را با خاك ذلت و خواردی پلکری پان،یدیزی گذاردند و پس از شروع جنگ توسط شیخود را به نما

. 193 حضرت ابوالفضل عباس، ص ی؛ زندگان203، ص 2 ج السالم، هی علنی االمام الحسةایح=سیرنویز**

.  امان از دشمن گرفته بودالسالم هی علنی و اصحاب امام حسمانی عزم و ايبلندا
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 پسر  انبوه سپاهيها کشته.  مانده بودندری نفر در تح72 همت و امواج عظمت ي انگشت تعجب بر دهان گذارده، از هماهمگان

 کردند؛ ی فرار مانی ژرانی ترسان از برابر شی نبرد همچون روباهنیاما در ا. سعد آنان را بر آن داشت تا مبارزه تن به تن آغاز کنند

 را هدف گرفتند و شاد و سرمست، ینی حسرمردانی پاك دلکری پر،ی سنگ و شمشر،ی تزه،ی آورده، با نيو ريتا آنکه به ناجوانمرد

! ردادند سيروزیقهقهه پ

 امام انی سپاهياری و همراه با گذراند یها را از نظر م  صحنهیاو تمام. آزرد ی را مالسالم هی حوادث تلخ و اندوهبار، روان عباس علنیا

 در کنار حجت خدا و امام زمان شهی و همدیغر یهمچنان م. نهاد ی دشمن مي علم را بر دلهای سرنگونيا  لحظهي آرزوالسالم هیعل

 کاری کار و پي آن نشان از برقراریی علم، شکست سپاه را به دنبال دارد و برپای که واژگوندانست ی می بخوباو. دیخروش یخود م

  . دیکوش یپس در برافراشته داشتن رمز استحکام سپاه حق م. سپاه نور و ظلمت خواهد بود

   پرپريگلها

 دانی از خاندان حضرت به مکی چیاند نگذارند ه  زندهی که تا وقت با خود عهد کرده بودندالسالم هی علنی سپاه حسسعادتمندان

.  شوندلی و آله و سلم ناهی اهللا علی رسول خدا صلداری به ددی سپیی فرزند فاطمه شوند تا با رویی فداخواستند یآنها م. برود

 نکیا.  محبوب شتافتندي به سوینی حسشمرگانی پی شد و تمامیسازان خال  از حماسهنوای ني پس از ظهر عاشورا صحرایساعات

 شدند، تا از حضورش اذن نبرد ی راهالسالم هی اباعبداهللا علي مرام به سوي آن سرو قامتان علوکیکای.  بوددهی فرارسهاشم ینوبت بن

. رندیگ

 -  116 ص ن،ییمقاتل الطالب=سیرنویز. ** رفتدانی مي خدمت پدر آمد و اجازه گرفت و به سواکبر، ی علن،ی دردانه حسابتدا

 از عشق و عاطفه بر گردن عمو شد و فرزند امام یسپس دستان کوچک قاسم، حلقه گل. 307 - 308؛ نفس المهموم، ص115

 یدر پ. 92 - 93 ص ن،یی؛ مقاتل الطالب321همان، ص =سیرنویز. **دی طلبدانی اشکبار اجازه می با چشمانالسالم هیحسن عل

 شد یی حجت خدا خداياری ي برانبیفرزند ز» عون«. دندی شهادت نوشنیری مسلم، شهد شارانادگی و جعفر و لیآنها فرزندان عق

 حضرت ابوالفضل ی؛ زندگان73 -  75خون خدا، ص =سیرنویز. ** مالقات با پروردگار را همچنان گلگون نگاه داشتقاتیو م

  .. 204 - 205، 208العباس، ص 

    عشقعلقمه

 از شی نظر داشت، بری را زدانی ميجا يعباس که جا.  کرده بودزی را از اندوه و ماتم لبرارانی و  وجود امامن،ی خونيها  آاللهداغ

 و در مانیتی اندوه ی ناله زنان، ساعتادی فری العطش کودکان، زماني صدای گاهسوخت؛ ی حوادث مينوای اصحاب در فشار نگرید

 حجت نکیا. ساخت ی قلب پاکش را مجروح مدانیقت سوز امام شه طاادی همرزمان و فردنی مشاهده به خون غلتبی مصانیکنار ا

:  کرد و گفتشیپس رو به برادران خو. دید ی ماوری ی و آله و سلم را تنها و بهی اهللا علیخدا و فرزند رسول خدا صل

 ص د،یارشاد مف=سیرنویز.... **دیا  کردهياری و حتی که در راه خدا و رسول او خالصانه نصنمی تا ببدی بتازشی مادرم، پپسران

.. 210 - 212 حضرت ابوالفضل العباس، ص ی؛ زندگان269

:  رو به عبداهللا، برادر خود کرد و ادامه دادپس

 حضرت ی؛ زندگان88 ص ن،ییمقاتل الطالب=سیرنویز. ** به حساب آورمتی و نزد خدانمی برو تا تو را کشته بشی پبرادرم،

.. 210ابوالفضل العباس، ص 

 روانه دانی مي به سوکی جان پاسخ داده، هر می درس شهامت آموخته بودند، از صمنیالبن ه در آغوش عشق و ارادت ام کآنان

.  دفاع کردندتی والمیشدند و جوانمردانه از حر
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. ساخت یتر م  خدا مصممنی دياری و خود را در شتافت ی آنان مکری پي از برادران به سوکی با شهادت هر السالم هی علابوالفضل

 و ثاری و درس اافتهی تی ترب»نیالبن ام« بودند که در دامان پرمهر السالم هیعبداهللا، جعفر و عثمان برادران ابالفضل عل=سیرنویز**

 »نیالبن ام« که ي به طوردندی چهار برادر در خدمت امام و حجت خدا در کربال به شهادت رسنی ایتمام. ودند را آموخته بيجانباز

؛ سردار کربال، ص 48 ص السالم، هی هاشم علیچهره درخشان قمر بن: ك. ر. (دیپسند ی خود ميا با وجود پسران برا لقب رنیا

:  برادر آمد و گفتي هاشم به سوی نماند، ماه بنی باقی کسالسالم هی جز عباس علنیالبن  از فرزندان امیوقت). 135

»  هل من رخصۀ؟،ی اخای«

؟ [ کنمتی رفته، جانم را فدادانیبه م ]یده ی تو اجازه مای برادر آيا

:  کرد و فرمودی سختهی به برادر نمود، گری نگاهالسالم هی علنیحس

؛ 336 - 337؛ نفس المهموم، ص 453 اآلمال، ص یمنته=سیرنویز**» .ي تفرق عسکرتی و اذا مضی انت صاحب لوائ،ی اخای«

.. 125اسرار الشهاده، ص 

.  لشکرم پراکنده خواهد شدي اگر برو،ی برادر، تو علمدار هستيا

:  ادامه دادعباس

. ».نی من هؤالء المنافقي ان اطلب ثاردی و اراةی و سئمت من الحي ضاق صدرقد«

.  کنمی خونخواهنی گروه منافقنی از اخواهم یام، م  شدهزاری بای دنی تنگ شده است و از زندگانام نهیس

 اطفال خبر داشت؛ به ابوالفضل دهی تفتي خشک و صورتهاي و از لبهادیشن یودکان را م العطش کي که صداالسالم، هی علامام

: فرمود

» . من الماءالی لهؤالء االطفال قلفاطلب«

. اوری آب بی کودکان کمنی ايبرا) ي برودانی از آنکه به مشیپ(

 علقمه رکاب زند به طرف يکه به سو از آنشی، پ .336 -  337نفس المهموم، ص =سیرنویز** سوار بر اسب شد ی هاشمماه

.  ببندديا  با سالح منطق و موعظه اتمام حجت کرده، راه را بر هر عذر و بهانهالسالم هی علی حرکت کرد تا به سان پدرش علدانیم

:  و عذاب هولناك آن، خطاب به عمر سعد فرمودامتی دل به قهیسپس ضمن توجه دادن سپاه س

 خانواده نکی و ادیا  را کشتهتشی و آله و سلم است که اصحاب و اهل بهی اهللا علی صلامبرید دختر پ فرزننی حسنیا!  پسر سعديا

 و رها دیمرا واگذار: دیگو ی است که منی حسنیا.  جگرشان را آتش زده استی که تشنگدیآنان را آب ده. اند و کودکانش تشنه

 حضرت ابوالفضل العباس، ص یزندگان=سیرنویز. ** شما بگذارميرا بروم و حجاز و عراق را ب»هند «ای» روم «ي تا به سودیکن

214 ..

 یاما سپاه عمر سعد تنها با سکوت. دیبخش ی را طراوت ميداری کرده بود و هر وجدان بنی را عطرآگنوای ني عباس فضاسخنان

 پسر ابوتراب، اگر يا: بود، به عباس گفت انی نماشیمای از سی بعد شمر، که شرارت و ناپاکیاندک. مرگبار به ابوالفضل پاسخ دادند

 ما قرار داشت، اری هم آب بود و در اختنیسطح زم

  .. 215همان، ص =سیرنویز. **دی تن بدهدیزی عتی تا آنکه به بمیداد ی به شما نميا قطره

   عهی شري سوبه

اما ناگاه .  و عناد دشمن را بازگو کردانی و طغ بازگشتالسالم هی ابوعبداهللا علي به سود،ی دثمر ی که پند و اندرز خود را بعباس،

بر اسب .  نداشتي توان بردبارگرید.  بر روان او بودی سختیلی سخنان، سنیامواج اندوهبار ا. دی العطش کودکان را شنادیفر

محاصره آوار دشمن آب را .  فرات حرکت کردعهی بر دوش داشت به طرف شری در دست و مشک آبيا زهی که نینشست و در حال
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 خود ي پاشی پی مانعي و دالوررتی و غدیجوش ی عباس مي در رگهای اما خون علساخت؛ ی به شط را مشکل میابیکرده، دست

. شناخت ینم

 غران به انبوه سربازان حمله يری چون شیپور عل.  کردنديراندازی تي وي اطرافش را گرفته، به سوعهی هزار نفر محافظان شرچهار

 عباس و قامت بلند او يمایابهت س. دیرس ی به گوش مها زهی ني آوای و زمانرهای شمشي صدایگاه. راند یا عقب م و آنان ربرد یم

 نگذشت که هشتاد يرید.  مبارزه او در چپ و راست، کار را بر آنان دشوار ساخته بودي و ظرافتهاودهراس در دل دشمن افکنده ب

.  وارد شدعهی به شرشی خوي با دالور به خاك افتادند و عباسعهیتن از محافظان شر

 ری سوزان از عطش داشت، دست زي کربال، که خود جگريسقا.  شدي عطش وادآوری شط فرات یی آب و گوارانی در چنی چامواج

 - 163العباس، ص =سیرنویز. **ختی او افتاد و آب را فرورتی و اهل بنی حسی تشنگادی به ی ولاشامد،ی بيا آب برد تا جرعه

.. 337؛ نفس المهموم، ص 455 اآلمال، ص ی؛ منته162

.  حرکت کردمهی خي قرار داد و رجزخوان به سوشی مشک را پر ساخت، بر شانه راست خوسپس

 هاشم مواجه ی ماه بنرانهی دلادی بازدارند، ناگهان با فرها مهی خي داشتند تا عباس را از حرکت به سوی که انتظار فرصتان،یحرام

: دیرس ی کربال به گوش مری از لبان دلی حماساتی ابنیا. در وجودشان پنجه افکندشدند و هراس 

 ی هوننی نفس بعد الحسای

    ی بعده ال کنت ان تکونو

 وارد المنون نی الحسهذا

    نی بارد المعنی تشربو

 نی ما هذا فعال دفاهللا

  . ی بمان خوار باش و هرگز نخواهم که بعد از او زندهنی نفس، بعد از حسيا

! ؟ینوش ی شسته است و تو آب سرد و گوارا ماتی است که دل از حنی حسنیا

. ستی من ننی دوهی شنی خدا قسم ابه

 داشت؛ ی آسمانی سپهساالر کربال اوجرینظ ی و عزم بری چشمگاراده

 ي صدارفت ی مشیته کودکان پ صورت برافروخادی و به کرد ی با خود حمل مداشت، ی متر ی را، که از جان گرامهی هدنیزتریعز

مشک را ... دیعباس را محاصره کن... دی جنگنی با حستوان ی نمگری برده شود دها مهیاگر آب به خ:  بلند شددی سرشتان پلهیس

... دیرینشانه گ

 پشت سرش رو و سربازان دشمن در چپ، راست، روبه.  شدشتری و بشتری عباس بي شوم، هجوم گرگان و ددان به سوادی فرنی ابا

اما قهرمان . دیآ ی محاصره عباس از پا درمنی گمان بردند که کار تمام شده و با اشناختند یآنان که علمدار کربال را نم. قرار گرفتند

: ساخت ی دشمن را دور می حماسییها  و با زمزمهکرد ی نداشت؛ ضربات آنان را دفع مك از روبه صفتان بانواین

 ي به خاك افتد، جان من به فدارمردانی دلانی در مکرمی پنکهی ندارم تا ای از آن هراسخواند، ی م خودي مرگ مرا به سویوقت

.  ترس ندارمچی تشنگان است و در روز نبرد از شر دشمن هي سازرابیمن عباس هستم، کارم س!  بادیجان پاك مصطف

  = سیرنویز**

 ی ارهب الموت اذا الموت رقال

  لقاتی المصالی في اواریحت
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 الطهر وقا ی لنفس المصطفینفس

   انا العباس اغدوا بالسقا یان

 ی الملتقومی اال اخاف الشر و

  ).337 تا 334؛ نفس المهموم، ص 163العباس، ص (

 
   شهادتعهیشر

 نبرد  که انبوه دشمن راه را بر او بستند وکرد ی مکی نزدها مهی را به خي شعورافروز اخالص و شجاعت عباس همچنان ويشعارها

 نشست و نی به کمیی پشت درخت خرمال،ی بن طفمی به کمک حکی بن رقاد جهندیزی هنگام نیدر ا. شد دتریتن به تن شد

:  رجز خواندنی را به دست چپ گرفت و ضمن حمله به سپاه عمر سعد، چنریحضرت شمش. دست راست عباس را از بدن جدا کرد

 ینیمی ان قطعتم واهللا

    ینید ابدا عن ی احامیان

 نیقی عن امام صادق الو

    نی الطاهر االمی النبنجل

 که به یاز امام. نمینش ی نمي و از پادارم ی خود دست برنمنی دتی همانا من از حماد،ی خدا قسم، اگر دست راست مرا قطع کنبه

.  خواهم کردتی حماالسالم هی علنی پاك امامبری است و از نوه پدهی رسنیقی

.  وارد کردالسالم هی به دست چپ عباس عليا  ضربهر،ی نشسته بود با شمشنیکه در پشت درخت خرما به کم ل،ی بن طفمیحک

.  در اهتزاز بماندشتری تا هر چه بدی چسباننهی علم را به سدانست، ی مینی را نشانه شکست لشکر حسرقیعلمدار کربال، که سقوط ب

 روبه ی را محاصره کردند و با هجومي شده، وکید، ناجوانمردانه به او نزد شده بودنمنی که از صولت و شهامت عباس ادشمنان،

 مبارك نهی به سگری ديریت. ختی رنی به مشک نشست و آبها به زميری هنگام تنیدر ا.  او روانه ساختندي به سوریصفتان باران ت

 سر نی آهنيابوالفضل حمله کرد و با عمود به دی پلي حال، ناجوانمردنیدر ا.  فرورفتفشیشر به چشم زی نيریعباس خورد و ت

:  برآوردادیتاب و توان از عباس گرفته شد و تنها فر. آلود ساخت آن حضرت را خون

.. 163العباس، ص =سیرنویز**» . اباعبداهللاای السالم ی منکیعل«

.  اباعبداهللاي و درود من بر تو، اسالم

 ده،ی در خاك غلتالسالم هیابوالفضل عل. دی خود را به برادر رسانیبه سان عقاب دی عباس را شني چون صداالسالم هی علنی حسامام

 تا در مقابل برادر ی در چشم داشت و آه بر لب؛ نه دستریت.  را گلگون ساخته بودنوایخون پاکش ن.  بر بدنش نشسته بودریانبوه ت

.  بشتابدنی که به استقبال حسیاناظهار ادب کند و نه تو

 و چهار ی نمانده است؛ درخت تنومند سی شکسته از او باقيها  جز شاخهيزی که چدید ی میود را چون سرو خرامان برادر خامام

 داشت که در دل دشمن ترس ی نه صولتگری دمانی اشهی بریش.  افکنده شده استنی دشمن به زمغی آن با تيها  که شاخهيا ساله

.. 290سردار کربال، ص =سیرنویز. ** بنگردالسالم همی علتی اهل بدشمنان به نانهی که خشمگیاندازد و نه چشم

 ی؛ منته335 - 337نفس المهموم، ص =سیرنویز **ستی غرق در خون توان از دست داد، گرکری با مشاهده پالسالم، هی علنیحس

: و فرمود. 455 - 456اآلمال، ص 

.. 338؛ مقتل مقرم، ص 163ص العباس، =سیرنویز**» .ي عدوی شمت بیلتی و قلت حي انکسر ظهراالن«

.  گشودسرزنشم رفت و دشمن زبان به یام رو به کاست  اکنون کمرم شکست، چارههم
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 روان شد، ها مهی خي اشکبار به سوی شکسته و چشمانی جانسوز سرداد، با دليا  شد، نالهانی او نمايمای در سبتی رنج و مصنشان

همان، ص =سیرنویز** را مشاهده نکنند دگانشی کرد تا اهل حرم سرشک د پاكنی را با آستشی اشکهاها مهی خکی نزدیول

.  نشوندانو نگر. 291؛ سردار کربال، ص 338 -  339

  ینصرنی من ناصر هل

 ها مهی خي به سودی داوری و اری ی بالسالم هی علنی چون حسشناخت، ی و قساوت سر از پا نمي که در ناجوانمردشرم، ی بدشمن

:  را ببنددي کرد تا با همه اتمام حجت شود و راه هر عذرياری رسا، طلب يادی با فرالسالم هیم علاما. ور شد حمله

»  عنا؟ذبی اما من خائف من النار فنصرنا؟ی اما من طالب حق ثنا؟یغی ثی اما من مغرنا؟یجی ری من مجاما«

 ترسان از ای کند؟ آمانیاری هست که ی طالب حقای آ رسد؟ادمانی هست که به فری رسادی فرای هست که ما را پناه دهد؟ آی کسایآ

 د؟ی نماتی هست که از ما حمایدوزخ

 را بر سپاه يا  خدا گردد، و راه هر عذر و بهانهفهی از طرف خلی تا اتمام حجتدی فرزند فاطمه به گوش دشمن رستی مظلوميصدا

.  ببنددشهی هميپسر سعد برا

:  پدر آمد و چون در برابر حضرت قرار گرفت گفتي دوان دوان به سونهی سکن،ی حسدردانه

 اورد؟ی ما آب ني عباس کجاست؟ چرا برامی عمو-

:  کرد و فرمودزشی به دختر عزيدی از اندوه و نومزی لبری نگاهالسالم هی علامام

.  کشته شدتیعمو

 خبر شهادت علمدار دنی با شندانست، ین م زنان و کودکاي غمخوار برای مهربان و همراهياوری که عباس را السالم، هی علنبیز

:  سرداد و فرمودونیکربال ش

! می شداوری ی بگری عباسم، آه که بعد از تو دي برادرم، وايوا

:  و فرمودستی همراه آنان گرالسالم هی علنیحس.  پرداختنديبه سوگوار  حرمزنان

. @).293، 294ترجمه العباس، ص  (291سردار کربال، ص =سیرنویز. ** آوردي به ما روی و تباهمی شداوری ی که بعد از تو بآوخ

 و ثارگریآوران ا  را نظاره کرد؛ اصحاب فداکار، رزمدانی مطهر شهيکرهای نمود و پی نگاهنوای به دشت نالسالم هی علنی حسامام

 ی جوابچیطلب کمک کرد، اما ه.  بود تنها ماندهها زهی نياو در واد.  بودنددهی شهادت کوچاری ديفرزندان و برادرانش همه به سو

. دینشن

:  جان بلند نمودمی از صميادی امام رو به دشمن کرد و فرناگهان

» ....ینصرنی من ناصر هل«

 ای هست که از حرم رسول خدا دفاع کند؟ آی کسای هست که به خدا بگرود؟ آی دادخواهای ما هست؟ آي برايا  کنندهياری ایآ

 و یخی عاشورا با عبارات گوناگون در کتب تارخی قطعه تارنیا=سیرنویز** ما بشتابد؟ ياریاطر خدا به  هست که به خیادرسیفر

 ص ن،ی؛ مقتل الحس404؛ قمقام زخار، ص 224 ص خ،ی؛ ناسخ التوار129 النجاة، ص عۀیذر: ك.  شده است؛ رمیها ترس مقتل

340 ..

 به نبرد تن به تن نوای نبی با غردند،ی را بدون سپهساالر دنی که حس،ي سپاه اموسران رهی بعد خیاندک. دی نشنی جوابچی هاما

 گاهی به جاساخت، ی دور مالسالم همی علتی اهل بمی را از حردی خفاشان پليا  ضمن حملهی ملکوتيا هیحضرت با روح. پرداختند

: فرمود ی و مگشت یخود برم
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 ص ن،ی؛ مقتل الحس50، ص 45؛ بحاراالنوار، ج 345، ص 4 ج ،ي طبرخیتار=سیرنویز**» .می العظی حول و ال قوة اال باهللا العلال«

350 ..

 و زهی باران نر،ی رگبار تيدیزی و نامرد مردمان شد یحلقه محاصره لحظه به لحظه تنگتر م.  صادر شدی فرمان حمله عمومناگهان

؛ 277، ص 3 ج السالم، هی علی بن علنی االمام الحساةیح=سیرنویز. **کردند ی روانه مهاالسالمی پور فاطمه علي به سوریآوار شمش

.  کنندری حمله کردند تا ضمن غارت اموال، زنان و کودکان را اسینی حسي هامهی خي به سویهگرو. 350 ص ن،یمقتل الحس

.  نداشتی فزونتر پاسخی که جز نامردمییندا.  فراخواندی برآورد و دشمنان را به آزادگادیامام فر

 ؟ییگو یچه م: دی برآورد، شمر پرسيادی رسا فری به خروش آمد و همراه بانگي از اعماق وجود والسالم هیهللا عل اباعبدارتیغ

:  فرمودامام

ان لم «=سیرنویز! **دی خود جوانمرد و آزاده باشی الاقل در زندگد،یستی هراسان نامتی و از جزا و قدی ندارنیی و آنی که درمیگ

). 51، ص 45، بحاراالنوار، ج 3 ج ر،یاث کامل ابن: ك. ر(» ....ناکمی دی المعاد، فکونوا احرارا فومی  و کنتم ال تخافوننی دکنی

 حق شتافت و عرصه کربال را داری به دنوای عطشان ني همراه سقاد،ی سپهساالر خود عباس پرکشي به سونی نگذشت که حسيرید

 سبز بماند؛ شهی شدند و تن به اسارت دادند تا خط سرخ شهادت، هماوری ی و بدهیاطفال خردسال و زنان داغد.  راهبر کردیب

  .  در اهتزاز بماندوستهی پالسالم هی باشد و پرچم عباس علده گشوانی حق جوي هماره فراروتی هداقیطر

   ابوالفضلشهادتگاه

 پاك کری پالسالم هی علنی که امام حسمیابی ی درمسانینو رهی بر آثار سي و گذرالسالم همی معصومان علی به سخنان آسمانی نگاهبا

 از آنان را چون قاسم خود به یبرخ. کرد ی دارالحرب منتقل ممهی و به خساخت ی کارزار خارج مدانی خود را از مياصحاب باوفا

ها  صحنه نی افی در توصالسالم هیامام باقر عل=سیرنویز. **کردند یجا م گر را به دستور حضرت جابهی دی و بعضبرد ی مها مهیخ

 و دودمان امبرانیشدگان از پ  مانند کشتهیکشتگان: فرمود ی و مداد ی قرار مگری کشتگان را کنار همدالسالم هی علنیحس: دیفرما یم

).. 291 - 293؛ سردار کربال، ص 118 ص ،ینیتظلم الزهراء، فاضل قزو: ك. ر. ( هستندامبرانیپ

.  گذاردی باقنی را در شهادتگاه خود بر زمکری منتقل نکرد و آن پمهیس را به خ بدن مطهر عبا،يدی تردچی بدون هگر،ی دي سواز

.  در آن قرار داردالسالم هی حضرت ابوالفضل علي فاصله داشته، صحن و سراینی متر از حائر حسصدی حدود سنکی که ایمحل

 و شانیاند  موجب سخنان گوناگون ژرف عباس در شهادتگاهکری گذاردن پی و باقدهی در خون غلتي با شهدای برخورد عاطفآن

. اند  دانستهدانی امام در انتقال آن به عقب می وضع دلخراش بدن و شدت جراحات آن را سبب ناتوانيا پاره. محققان شده است

ر  امنی الی را دلالسالم هی خواست ابوالفضل عليا عده. 292؛ سردار کربال، ص 224 - 228، ص 3 ج ،یبطل العلقم=سیرنویز**

 در عمل به آن موجب شد تا اش ی و ناتواننهی سکژهی به کودکان به والسالم هی گروه، وعده آب عباس علنیاند؛ در نظر ا شمرده

.  کندیی تقاضانیچن

 بر نانیا. کنند ی مانی بالسالم هی عمل امام علنی اي برايگری دلی سخنان را قابل جواب دانسته، دلنینظران ا  از صاحبی برخاما

 عباس تی بر آن بود تا عظمت مقام و گستره شخص،ينگر ندهی و آرتی بصي با نگرش از بلنداالسالم هی علنی باورند که امام حسنیا

 ي علویی و صحن و سرادهی سر به فلک کشي مستقل، گنبدی آستاني درخشانتر شود و داراانیی و فردادا فري و براخیدر طول تار

 به آستان کیعاشقان از دور و نزد. 291 - 293؛ سردار کربال، ص 224 - 229، ص 3 ج ،یبطل العلقم=سیرنویز. **باشد

 رو امام نیاز ا.  خود بازگردنداری کربال، به شهر و دار کرامات و الطاف علمدمی و خوشحال و خرسند از نسابندیمقدسش حضور 

: دیفرما ی مانی خاص بی آدابالسالم هی عباس علارتی زي براالسالم هیصادق عل

:  و بگوستی بافهی و جنب در سقری در کنار شط فرات، مقابل حا،ی کنارتی را زالسالم هی علی عباس بن علی خواستچون
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.. 326 - 328؛ سردار کربال، ص 256 ص ه،یقولو  ابنارات،یکامل الز=سیرنویز**» .... اهللا و سالم مالئکۀسالم«

 عرصه علم و دانش، قبر مطهر عباس شانیاند  محقق و ژرفگذرد،عالمان ی چهارده قرن از شهادت آن حضرت مبی که قرنکی او

 عالمتاب را ی و فرزانگری عظمت چشمگنیاند و ا  دانسته،ی شط فرات، در محل فعلکی و نزدینی را مقابل حرم حسالسالم هیعل

 نعمت اهللا دی سه،ی انوار النعمان؛یس مرحوم طبر،يالور اعالم: ك. ر=سیرنویز. **دانند ی مالسالم هی علنی امام حسری تدبجهینت

  . 394 سردار کربال، ص ؛ي داوددی؛ عمدة الطالب س307، 431 ص ،یحی منتخب طر؛يریجزا

   مرقد عباسخیتار

 حرم مطهر عباس ي و بازسازری تعم،ي پر از سخاوت به نوسازی از عشق و دستزی لبری با قلبي آن است که هماره افرادانگری بخیتار

 مختلف، که گره مشکالت خود را با لطف باب الحوائج انی ادروانی از پی ارادتمندان گروهنی اانیدر م. اند  همت گماردهمالسال هیعل

. شوند ی مدهی دزیاند، ن گشوده

ابوالفضل را   پرداخته، حرم مطهر حضرتالسالم هی علنی گسترش حرم امام حسای و ي و بازسازری که به تعمیتی زمامدار و شخصهر

.  کرده استي و بازسازری تعمزین

 و برادرش را السالم هی علنی و نام امام حسادی خاص، ی مراسمییاند که با برپا  حاکمان به خاندان رسالت بودهنیتر  مخلصهی بوآل

ر سال او د. افتی افزون يا  اعالم شد، گسترهی رسمنی دعی که تش،یلمی در زمان عضدالدوله دمی کار عظنیا.زنده نگاه داشتند

 ي کرباليای و جغرافخیتار: ك. ر=سیرنویز. ** و گنبد آن را بر عهده گرفتالسالم هی علبالفضل حرم حضرت اي بناي قمر371

 هاشم، ص ی قمر بنی؛ زندگان35 ص ،ي آل طعمه، ترجمه محمد رضا انصاري کربال، سلمان هادراثی م؛ی اصفهاننی عمادالد،یمعل

.. 216 - 217؛ العباس، ص 217 -  219

 گنبد، يکار ی از خود نشان دادند و کاشالسالم هی بارگاه عباس علشرفتی در عمران و پری چشمگی نقشانی صفوه،یبو  از آلپس

.  به آستانه حضرت اهدا شدیمتیق  گراني جلو در اول حرم انجام شد و فرشهاوانی ايتوسعه رواق و صحن و بنا

 ،يکار ی از قسمتها کاشی مختلف، برخي و در زمانهاافتی کربال همچنان ادامه  علمداري صحن و سراي توسعه و بازسازر،یتعم

؛ 127 هاشم، ص یقمر بن=سیرنویز. **دی قبر مطهر فراهم گردي از نقره خالص برایحی ضرای شد و ي از جاها طالکاریبعض

 ای و ریها تعم رش شد، گنبد و گلدسته مخلصانه، حرم مطهر با سنگ مرمر فيتهای فعالنی ای پدرو . 366 - 368سردار کربال، ص 

 در دی از نقره سفیحی که ضردی بزرگ گردیی بناي شد، تا آنکه حرم مطهر داراهی مرقد تهي براگری دیحی و ضردی گرديکار یکاش

 و بای زيهای از کاشي چهار رکن، گنبدنی داشتند و بر فراز اراه گریکدی بود که همه به ییاطراف آن رواقها. وسط آن قرار گرفت

.  شده، وجود داشتدهی پوشی از کاشنیی خالص و قسمت پايو در برابر آن، دو گلدسته که سر آن طال. دیرنگارنگ بنا گرد

 از طال و نقره يدی جدحی شهر کربال شاهد ورود ضر1385 رجب سال 28 گنبد انجام شد و روز ي طالکار،ي قمر1375 سال در

 می محسن حکدی اهللا ستی مقدس به همت و دستور عالمه بزرگ، آحی ضرنیا.  بوديناکاری همراه با میمتی قيخالص، با سنگها

 کربال، سلمان راثیم=سیرنویز. **رود ی کربال بشمار می ماندنادی به ي از روزهایکیروز استقبال از آن، . در اصفهان ساخته شد

  .. 320 - 322 سردار کربال، ص ؛) فراوانصیبا تلخ (57 -  51 ص ،ي آل طعمه، ترجمه محمدرضا انصاريهاد

   ابوالفضلي دستهامقام

جوشش عشق و ارادت . اند  گذاردهي و روشن از خود به جادی سپيا رهی سالسالم همی علتیب  اهلتی والروانی و پفتهی شانیعیش

و نام آن پاکان را در اذهان زنده  ادی بر آنها گذارده که هر چه را ری و آله و سلم چنان تأثهی اهللا علیآنان به خاندان رسول اکرم صل
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 هر چند کوچک را بزرگ شمرده و ي پا و هر اثري عبور، جاریقبر مطهر، محل عبادت، مس. دهند ی مورد احترام قرار مکند، یم

. سازند یغبارش را سرمه چشم م

. ه است بودانیعی مورد توجه شربازی است، که از دیگاهی جاالسالم هیابوالفضل عل  حضرتي دستهامقام

.  قرار داردالسالم هی صحن حضرت ابوالفضل علی در شرقکیخان، نزد  دروازه بغداد، در محله بابی دست راست در شمال شرقمقام

  :  استی فارستی آن، دو ببهی کوچک وجود دارد که کتیحی مقام، ضرواریدر د

 کرمی ز پای دست راست خداافتاد

    گرمی رسان دست دنی دامن حسبر

 گرمی رسان دست دنی حس دامنبر

  .. ستی شعر نندهی و سراحی بنا و زمان ساخت ضرخیتار=سیرنویز **صداست ی دست بکی که فی هزار حاما

 يهای قرار دارد که بر کاشيا  نردهواریبر د.  واقع استی در کوچک صحن در جنوب شرقکی دست چپ عباس در بازارچه، نزدمقام

:  استنیترجمه شعر چن.  شده است محمد سراج نوشتهخی از شيآن اشعار

. ام گوش کن  از من بپرس و به پاسخ قانع کنندهیخواه ی ماگر

.  کرم بود، قطع شديای مکان مقدس دست چپ عباس، که درنی در اهمانا

.  جا دست چپش قطع شدنی پس از آن که دست راست او در کنار علقمه از تن جدا شد، در ا،يآر

= سیرنویز. **ی کنهی اشک، خون گري است به جاستهی کن که شاهی غم گرنیات رها کن و در ا ه را بر چهردگانی داشک

 اذا ماشئت و اسمع و اعلم سل

     جواب المفهمی خذ منثم

 هذا المقام انقطعت ی فان

     العباس بحر الکرمسرةی

 طاحت بعد ما اصاحی ههنا

     بجنب العلقمیمنی الطاحت

 أسا هی و ابکنی دمع العاجر

   بدمع عن دمیبکی ان حق

  ).. 322 و 321سردار کربال، ص (

   ابوالفضللیفضا

: السالم هی سجاد علامام

.  دارندامتی در روز قی چنان منزلتي آرزودانی شهی است که تمامی مقامی عباس نزد خداوند تبارك و تعالي براهمانا

.. 68، ص 1خصال صدوق، ج =سیرنویز**

. کند ی انسان مبی افزون نصی و صفاتشتری بی شناختالسالم، هی صفات ابوالفضل علرةالمعارفی بر دارتیل و بص از سر تأمینگاه

 ي و مقدس در وجود فردری چشمگيهای برجستگی و انبوهشود ی مانی نمادگانی مقابل دی ارجمند و آسمانلی از فضايا منظومه

. شود ی مدهی معصوم دریغ
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ابوالفضل . خورد ی فروزنده به چشم می در امامت چون مشعلاری تمام عيروی و پتی و چرا در والنچو ی اطاعت بان،ی منی ادر

 ،ی و کماالت ارثی عالوه بر صفات خانوادگافت،ی که در گلستان سه امام پرورش السالم هیعل

 جهت، نیبد. شد یوب م محسدهی پدر و برادران بود و پس از آنان مظهر صفات پسندلی کوشا در کسب فضاي شاگردزی نخود

. افتی دست ی تکامل و ترقيها  و موفق به قلهابی کرد و کامی طتی سخت امتحان را با موفقيگذرگاهها

 نیری شی اخالقيها  از آن همه ارزشيا  تا کام جان خود را با جرعهمیکن ی می را بررسالسالم هی ابوالفضل عللی از فضايا پاره

  : میت به دست آور صفانی در کسب ایقینموده، توف

  رتی و بصنیقی مان،یا

او در آغوش پدر و دامان مادر .  شده بوديزیر ی پار،ی بسرتی سرشار و بصنیقی به خداوند، مانی با االسالم هی عباس علتیشخص

 ژرف یرتیبص قی درجه رسانده و با نگرش دقنی را به بهترشی خونیقی مرتب و نی خود را به کاملترمانی ادیفراگرفت که ابتدا با

.  صالح به دست آوردی و عملل زالیتی آن نی کند و در پدایپ

 خشونت را یهنگام نرمش و زمان. شد ی نمدهی از او دیی خطانی کوچکتر،ي فکري تابناك داشت و در لغزشگاههاینشی رو بنی ااز

 را قی پر نورش اعماق حقادگانید. ردگذا ی می از خود باقي خاطرات پرباري و نبردزی ستيها  و در مهلکهدانست ی میبه خوب

. زد ی را کنار مدی و تردام ابهيها  و قلب پرفروغش پردهدید یم

 تی خطر جهاد کرد و چون هنگامه حمانی در راه دفع اعباس بود، نی اسالم و مسلمي برانی سهمگی توفانانی که حکومت اموآنجا

.  امام زمان خود بوداری در اختی سخنچی بدون هد،ی و امامت فرارستیاز وال

 از ي وي همت خود را در جداسازنیشتری را باور داشت، بالسالم هی عباس علتی شخصری گوناگون و چشمگيها  که جلوهدشمن

 دگانیاما د.  وارد کندالسالم هی علنی از درون بر سپاه حسنی سهمگيا  ضربهلهی وسنی صرف کرد تا بدالسالم هی علنیامام حس

 سرشار تا نیقی ندانست و با شی بی پول و مقام را سرابيها ها و وعده  امان نامهالسالم، هی عباس علمانی پرایب و قلزیآم رتیبص

.  کردیستادگی لحظه انیآخر

 را ي ولتی فضنی نخستنگرد، ی مالسالم هی به اوصاف ابوالفضل علشی و معرفت خوی آگاهي که از بلندالسالم هی علصادق امام

 آنها، نقش ژرف و به سزا یده  و در آرمانشد ی محسوب ملی تمام فضاانی که بنی صفتشمرد؛ ی راسخ ممانی و ااری بسرتیبص

  .398 - 436، ص 2 ج ،یبطل العلقم: ك. ر=سیرنویز. **دارد

 
   شجاعت

خود راه  به ی ضعف و زبونگاه چی پر صالبت، هی صفت سعادتمندان عالم است که در برابر حوادث گوناگون، با مقاومتشجاعت

 و از جبن و کنند ی مدای غلبه پرونی مقدس، موانع راه را کنار زده، ابتدا بر دشمن درون و سپس بر دشمن بی و با خروشدهند ینم

 يها  و چون ستارهافتهی درجه اعتدال دست نیتری به عالنانیا. رندیگ ی قرار نمیباک ی و در ورطه تهور و بافتهی یترس خالص

. درخشند ی خود میدگانفروزان در آسمان زن

 شیاو با تالش خو.  مادر داشتي از سوری چشمگی بر وراثتهی مرد روزگار بود و افزون بر آن تکنی فرزند شجاعترالسالم هی علعباس

 و دی از شجاعت گرديا مجسمه.  در زمان خود شدرینظ  کمي دالور،ی و با صفات اکتسابدی بخشتی بالقوه خود فعليبه استعدادها

 داد و در میآنچه در گذر زمان از پدر آموخته بود در روز عاشورا به همگان تعل. داد ی راه نمخود رعب و وحشت در ی جنگچیدر ه

 السالم هی و ابوالفضل علگذرد ی مياری بسي رو قرنهانیاز ا. دی گردخی تارشهی همي و جاودان برای جهانیحادثه کربال،قهرمان

. شود یومت محسوب م و مقایالمثل شجاعت، مردانگ ضرب
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:  استدهی کشری به تصونگونهی در اشعار ارزشمند خود شجاعت عباس را ای جعفر حلّدی سمرحوم

.  خندان و متبسم بودانی دشمن ازترس مرگ عبوس شده بود و عباس در آن مچهره«

» . و بخواهد محقق خواهد کرد اما خداوند هر آنچه حکم کندشد ی محو می عباس، هستری شمشيروی نبود با نی حتمي قضااگر

  = سیرنویز**

 وجوه القوم خوف الموت عبست

    تبسمی ضاحک همی العباس فو

 فهی ال القضا لمحا الوجود بسلو

  حکمی و شاءی ما یقضی واهللا

  ).. 90 - 91قهرمان علقمه، ص : ك. ر(

  : دیسرا ی منیاعت ابوالفضل چن است درباره شجتی اهل بي که از شعرایعبدالمنعم فرطوس=سیرنویز **يگری دو

 کل زحف ی للجهاد فعلم

   الثبات عند اللقاء ی فعلم،

 کل بأس و عز هی نما فقد

   بنجده و اباء ی علمن

 کل روع ی ثبت الجنان فهو

   کل راء ی هو روع الجنان فو

: کند ی مانی سان صفات عباس را بنیا). 91ص . قهرمان علقمه: ك. ر(

 به ارث ی و عزت را از علبتی و مناعت، هيبزرگوار.  استيداری دشمن نمونه پاداریم جهاد است و در لحظه د در همه جا پرچاو«

 ،یقهرمان علقمه، احمد بهشت=سیرنویز**» .لرزاند ی را ميا نندهی دلش محکم و استوار است و دل هر بيا در هر حادثه. برده است

  ادب

 تو بود ي باالهی و وفا سامانیا

   تو بود يمای نقش به سیعل ثاریا

 عباس ای به آب دري لب نزدگر

  . 63 ص ثار،ی انهی از آ؛ی خراساندی رضا مؤدیس=سیرنویز** تو بود ي لبهاانی ادب ميایدر

 هستند و السالم همی و امامان معصوم علای ادبستان، انبنیممتازان ا.  ادبستان است و استاد آن پروردگار متعال،ی هستجهان

:  و آله و سلم است که فرمودهی اهللا علیآنان، حضرت محمد صلسرسلسله 

. 427 ثی، حد66، ص 1 الحکمه، ج زانیم=سیرنویز **»یبی فاحسن تأدی ربیادبن«

.  ادب نمودکوی مرا ادب کرد و چه نمیخدا

نام گرفت تا . یحسن زاده آمل اهللا تیآ استاد فرزانه؛ حضرت=سیرنویز **نیآفر  کتاب ادبیعنی؛ »مأدبۀ اهللا« قرآن، سان نی بدو

. و مؤدب باشند. 15، ص 1 ج ن،یفرهنگ بزرگ نو=سیرنویز**»  کردهتی رارعايزیحدود هر چ« و همه جا، شهی همانیآدم
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آن زمان .  کردي ارزشمنديها  ادب استفادهيایمی خود از کیلحظه زندگان  فرزانه بود که در لحظهي رادمردالسالم هی علابوالفضل

. رفتیپذ ی و دستوراتش را با جان مکرد ی هوش خود مزهی را آوي و گوش به فرمان، سخنان وعی مطي بود، همچون عبدکه با پدر

. دانست ی خود مشهی همفهی و تواضع را وظی مهربانت،یمی بود و صمادب قامت ش،یاو در برابر مادر خو

 السالم هی عباس علي از امام و مقتدا، سرلوحه کارهايروی و پتی امامت شد، تبعافروز ی روشنالسالم، هی هنگام که امام حسن علآن

 و فراست، احساسات پاك خود یشیاند کی با نالسالم هی امامت شد، ابوالفضل عليآرا نتی زالسالم، هی علنیو آن گاه که امام حس. بود

 يدر کنار آن، برا. امام خود را دنبال کندآرمان .  کارآمد و پرتوان شودی انسانت،ی والری تا در مسختی آمهم مقدس درنشیرا با ب

 به خواهر خود، يریو احترام چشمگ. شد ی و بامعرفت محسوب مستهی شاي خدمتگزارالسالم هی اباعبداهللا علتیخاندان و اهل ب

 ماالمال یلب از لبخند و قزی لبری و همواره با لبنمود ی را در ادب بزگ ماالن و کودکان و خردسکرد ی مهاالسالمی علنبیحضرت ز

. از عشق در خدمت آنان بود

 ي را براياری بسيهای مشکالت و دشوار،ي ورینظ  کماستی و کنیزبی تا زمان ورود به کربال، چشمان تنهی هنگام حرکت از مداز

ان  همگي مؤدب براي سخن و همرازنیری شي عباس در کربال او را چون غمخواراتی حي و روزهانمود یزنان و کودکان آسان م

. نموده بود

 تی امر را رضانی برترکرد، ی از او حرکت نمشی و به هنگام راه رفتن، پگفت ی بدون اجازه سخن نمالسالم هی علنی برابر امام حسدر

 اذن امام را زی نبرد شد ندانی میآنگاه که راه. نمود ی راه صرف منی همت خود را در انیشتری و بدانست ی مشیامام زمان خو

.  دشمن باشدي براگری دی تا اتمام حجتدی برادر را به گوش همگان رسانتی و مظلومی دادخواهادیفر و دیطلب

 که دست در آب فروبرد تا کام يا لحظه.  بودعهی هنگام ورود او به شرالسالم، هی علنی ادب و احترام امام حسنی ظهور برترهنگامه

 خارج عهی و تشنه از شرختی آب از دست خود فروردرنگ ی خود نمود و بي عطش موالادی بنوشاند، ناگاه يا تشنه خود را جرعه

  . 427 - 446، ص 2 ج ،یلقمبطل الع: ك. ر=سیرنویز. **شد

    و عزت نفسیآزادگ

 نرفت، به مقامات پست و ي بار ذلت و خوارری زيا  خود لحظهی زندگانامی هوشمند بود که در اي باورنی دالسالم هی علعباس

او با شوق و اخالص، جهاد . رفتی پوچ آنان را نپذيها  و وعدهي حکام اموی بندگای لذت دنینیری شي پشت پا زد و براایزودگذر دن

 شهی همي شود و برادی شهي آگاهانه و در خدمت امام آزادگان جهان، با عزت نفس و سرفرازی مرگبردر راه خدا را انتخاب کرد تا 

.. 53 ص ،ی؛ عباس بن عل299 - 302، 259 - 261، ص 2 ج ،یبطل العلقم=سیرنویز**.  به انسانها دهدی درس آزادگخ،یتار

 به ینی زمودی گرفت و با عبور از تمام قی خود را پيدی و توحی و رنجها آرمان الههای بلن داختر بود که با تحمل سختيا  وارستهاو

 ی آزادگي بر بلندشی مکتب خوتی و تربمی و با تعلدی گردیبان ریی و پارساای پويا پرورده. افتی و تعلق دست اتی از مادییمرز رها

. جا گرفت

و اطاعت از زمامدار عادل و امام زمان خود . 8/ منافقون =سیرنویز **دانست ی او و مؤمنان ميامبری حضرت، عزت را از خدا، پآن

 و عزت کند ی را نابود مایدم، عزت را سلب و ح آموخته بود که حاجت خواستن از مریاو به خوب. شمرد ی افتخار مرتبه منیرا برتر

 رو چون دشمن خواست از نیاز ا. 219، ص 3 ج ،یاصول کاف=سیرنویز. ** خواهد بودگرانی چه نزد دن از آازین ینفس، ثمره ب

 برنداشت و با شی امام خوياری دهد، با تمام توان رد کرد و دست از نتی زدگانشی را مقابل دای و دنبدی مختلف او را بفريها راه

  .  محبوب خود شتافتداری باور به دنیا
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   يوفادار

 قد و قامت من ی قد و قامت تو معنيا

    رمی که الهام عبادت ز وجودت گيا

 را ي داده به من درس وفادارمادرم

  .. 211، ص )حسان (انیچی چابی حبد،یزی اشکها بريا=سیرنویز **رمی شد با شختهی تو آمنیری شعشق

 و همه شهی و نام عباس با صفت وفا همخورد ی به چشم منی نورآفريا  چون ستارهي وفادارالسالم هی ابوالفضل عللیرست فضا فهدر

 ارزشمند ی را نشانلتی فضنی ااند»شگامانیسعادت پ«و » ابرار« به دنبال یآنان که در عرصه صفات آسمان. جا همراه بوده است

 ی بلند اخترانم؛ی آشنا هستي دردمندان وفاداررهی با سی و به خوب1675 ثی، حد602، ص 1 ج ، الحکمهزانی آنان شمرده ميبرا

. شوند ی جدا نمشی مکتب خوی و ملکوتی اخالقي از مهر و وفا به ارزشهاگاه چی و هنوشند ی جام بال و رنج مشهیکه هم

..  اولسمت ق86 االسالم، خطبه ضی؛ ف87 صالح، خطبه یالبالغه صبح نهج=سیرنویز**

 نی به امت راستي وفا به امام زمان و وفان،ی به دي وفاي خود را در ابعادي بود که وفاداری نستوهتی شخصالسالم هی علعباس

 آن تمام همت خود را صرف ياری ي و براشد ی اسالم غافل نمنی از ديا  او لحظهدهیروح پر خروش و قلب شور. دی بخشیتجل

.  آن بازآوردي برای زدوده، طراوت و عظمت واقعاتب ر مکيهای و نادرستهای تا کژکرد یم

 آن را ي رهبردیزی که ی هنگامماند ی نمی از اسالم باقياثر(»  االسالم السالمیو عل«:  که فرمودالسالم هی علنی سخن حسبه

. کرد ی بود به شدت مبارزه منی که در دیی داشت و با بدعتهای قلبياعتقاد) دار باشد عهده

 ییشوای و پنی دي سخت، رهبريا  فرزند فاطمه و پاره تن رسول خداست که در هنگامهنی که حسدانست ی مگری دي سواز

 در راه دفاع اهداف مقدس امام دی او الزم است و باياری ي برای ناگسستنيوندی محکم و پيدار شده است و عهد  را عهدهنیمسلم

 و وصف اری تمام عیی ننمود و الگوی کوتاهيا  ذرهالسالم هی علنی به حسي وفادار در راهو رنیاز ا.  و مردانه کردری فراگيا مبارزه

. ر=سیرنویز. ** جدا بنگردي را بازشناسند و آن را از هر پوسته ناپسندنی دقتی حقي تا امت محمدد،ی باره گردنی در ایناشدن

. 243 -  285، ص 2 ج ،یبطل العلقم: ك

: دیفرما ی مالسالم هی ابوالفضل عليار درباره وفادالسالم هی صادق علامام

 و يبه حجت خدا وفادار ماند... ي بودمی و آله و سلم در مقام تسلهی اهللا علی رسول اکرم صلنی در برابر جانشدهم ی مشهادت

؛ 257 ص ،ی؛ بطل العلقم97 ص السالم، هی علی؛ مولد العباس بن عل116العباس، ص =سیرنویز. **ي امام خود بودرخواهیخ

.. 229سردار کربال، ص 

: دیفرما ی منی چنالسالم هی در سالم خود به عباس علالسالم هی علعصر ی حضرت ولو

بطل =سیرنویز. ** او شديو فدا...  که جان خود را نثار برادرش کردالسالم هی علرمؤمنانی بر ابوالفضل؛ عباس پسر امسالم

..311، ص 2 ج ،یالعلقم

   ي و بردبارصبر

 به ارمغان تی و ابدی شود، جاودانگنی و تقوا عجمانی که چون باای ملکوتي صبر است؛ رمزهایابی و کامهایروزیح پ الفتوفتح

 بتیصبر بر مص: بخشد ی صعود می رتبه انساننی و صاحبان خود را به واالترکند ی می در سه بعد تجلی صفت عرشنیا. آورد یم

 از گری عبادت مرتبه ديهای پروردگار دارد و صبر بر سختيان و شکر نعمتها صبحي جلوه است که همراه خود سپاس خدانینخست

 و تی و صبر در معصنشاند ی آن مي و حالوت به جاینیری اطاعت پروردگار را کاسته و شيهای و دشوارها ی مقام است که تلخنیا
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 را ی و غم و اندوه آدمدیزدا ی را مهایرفتار گنیفوالد يسان سپر  که بهيا  است تحفهبهی شجره طنی از اگری ديا وهی مینافرمان

.. 10098 - 10105، ح 265 - 256، ص 6 الحکمه، ج زانیم=سیرنویز. **کاهد یم

 اتی حي جاي را در جاي شعاع صبر و بردبارم،یکن ی مالسالم هی حضرت ابوالفضل علی زندگاننی بر طومار زرگری دی گاه که نگاهآن

 که خار در چشم و استخوان در گلو یصبر کردم، در حال: فرمود ی بود که مدهیسوز پدر را د ن طاقتاو دورا. نمیب ی ميپرافتخار و

 نی امام حسياری در راه ي تجربه اندوه پانی را لمس کرده بود و با االسالم هی امام حسن علمامت دشوار ايداشتم، و روزها

 از خود دور ساخت، و تا آن روی ننی را با اهای و سختبیگرفت و آوار مصا محکم در بالها ي رو صبر را سپرنیاز ا.  گذاردالسالم هیعل

  : اند اش سروده  رفت که دربارهشیجا پ

 تو ي عاشق به وفادارعشق،

   تو ي ز غمخوارتاب ی بصبر

 است سحر ی بخش شب بیروشن

  .. 15 ص ،یماه هاشم=سیرنویز** تو ي فانوس فداکارنور

 و در کنار دی را آموخت تا زمان امتحان فرارسبی و صبر بر بالها و مصايدار شتنینگامه کربال و خو تا هی عباس از اوان کودک،يآر

.  را از خود نشان دادي و صبورییبای شکيها  نمونهنی افکنده بود، بهتررتی آسمان را به حکی خود که صبر او ماليشوایامام و پ

 عباس ی جاودانه در دفتر زندگاني شاهدها،ی خدا در دشوارادیبه نام و  معطر ی نشسته و زبانری جداشده، چشمان به تيدستها

 تلخ يها  خداوند جرعهي لقاادی نکرد و هنگام اندوه و بال، با ی غفلت و سستيا  و رهبر، لحظهنی او در راه دفاع از دشد یمحسوب م

 ی به قله قدس و جاودانگی پلکان ملکوتنی و با ارندی را فراگينداری دي راه عبور از گذر تنگناهام، عالانینی تا حسدیصبر نوش

  . ازندیدست 

   اخالص

 در يری چشمگی دگرگونب،یسان سروش عالم غ  بهالسالم، هی علرمؤمنانی و آله و سلم و گفتار امهی اهللا علی رسول خدا صلسخنان

 و آله و سلم را هی اهللا علی صلامبریبخش پ رتی بصيها  واژه،ياری بسختگانیاو از فره. کرد ی مجادی االسالم هی عباس علشهیاند

:  استودهآموخته بود که آن حضرت فرم

 چی او بدهد و مخلصانه، هییکتای خدا و یگانگی که شهادت به ی که خداوند عزوجل را مالقات کند در حالیهمانا کس!  مردميا«

 با ی از صفات واال را نداشته باشد، ولکی چی هیکساگر ... کند ی پروردگار او را داخل بهشت مرد،ی همراه او نپذگری ديمعبود

. 360، ص 76 ج ،یبحاراالنوار، عالمه مجلس=سیرنویز. **» بهشت استاو ياخالص خداوند را بخواند برا

د  خداباورانه با عمرو بن عبدوياز نبرد خندق و دالور. دید ی مدی با پدر را پر فروغ و تابناك از اخالص و توحی همراهي سالهااو

. دانست ی مي برتریی را الگویبخش برادران خود در زندگان  سعادتي و صفایکرنگیخبر داشت و 

 در برابر می تسلیی اعضاها،ی سالم از بدی هماره قلببرد، ی پاك به کار متی تالش خود را در کسب اخالص و ننیشتری رو بنی ااز

، ص 12ج ) صفات مؤمنان( الحکمه زانیم: ك. ر=سیرنویز. ** بودانزی رراتی و خهایکی وجودش آبشار نيخداوند داشت و از بلند

. 90 تا 83

 در کالس خلوص بود و عی مطي نمونه و فرمانبرياو شاگرد.  بودانی نماالسالم هی در وجود ابوالفضل علي اخالص و خداباورعصاره

 اخالص و اعمال او شید زبان به ستا خداوني گرفت، امامان و حجتهادنی حکمت از قلبش جوشيها  که چشمهدیبدانجا رس

 خدا را داد ری از ترس غي فرمان دورشی که خطاب به نفس خوی وارسته از هواها و هوسها دانستند؛ کسیگشودند و او را انسان

= سیرنویز**
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 من الکفار ی ال تخشی نفسای

   برحمۀ الجبار ي ابشرو

 المختار ی المصطفی النبمع

    يساری همی قطعوا ببغقد

 از تی خود گرفت و حمااتیو در هنگامه علقمه، خداوند را شاهد اعمال و ن). 335نفس المهموم، ص ++( رب حر النارای فاصلهم

 يرنویز. ** خود دانستي و امام خود را سرلوحه کارهانید

   ییمی اهللا ان قطعتموا و

    نی ابدا عن دی احامیان

 نیقی عن امام صادق الو

    نیم الطاهر االی النبنجل

).. 335نفس المهموم، ص (

: دیفرما ی خود گشوده و مي عمویژگی ونی بخش درباره ای روشنيا فهی صحالسالم هی بود که امام صادق علنیچن

 بلند ی را در مأل اعلادتیو خداوند ... يمودی بدر را پدانی که تو راه جنگاوران و شهرمیگ ی را گواه مي و خدادهم ی شهادت ممن«

  .. 232، 239؛ سردار کربال، ص 98 ص السالم، هی علیمولد العباس بن عل=سیرنویز **.»ساخت

   ی و مهربانرأفت

 برتر از يا  رتبهالسالم همی و امامان معصوم علایانب.  استیی خداي عطوفت و رحمت از صفات خداوند متعال و انسانها،یمهربان

دلسوزان .  دارندي از رأفت و مهرورزياری بسيها  توشهدانند، ی آنان م پاك سرشت که خود را رهروختگانی داشته و فرهگرانید

 انداخته تا ی را به زحمت و سختشتنی و خوکنند ی و مستمندان را ترحم مياری را دگانی ستمده مهربان هستند کبانیمردم و طب

.  به سر برندشی در آساگرانید

 کودکان را نداشت و قلبش دهی تفتي و صورتهادهی خشکي لبهادنیتوان د و مهربان بود که می رحییخو  فرشتهالسالم هی علعباس

 کرد ی درنگ نميا  لحظهد،ید ی اطفال را مانی و دستان لرزان و چشمان گردهیآنجا که رنگ پر. ماالمال از عطوفت به مظلومان بود

 رای از عاشورا به او داده شده بود، زشی بود که پیصفت» سقا«لقب . شد ی رهسپار معهی شريسو ساختن آنان به رابی سيو برا

 آنان فراهم ساخته ي آب برایی از کام زنان و کودکان گرفته و گوارای بار تشنگنی او، چندری چشمگيرمردی و دلرینظ شجاعت کم

. بود

 يزاری و بنهی سیتنگ« و در سخن خود، خبر از دی طلبدانی اذن مدهی را بر آن داشت خدمت امام رسي پربها بود که ویژگی ونیا

 ي العطش اطفال، امان از وادی کودکان و فريها چرا که ناله. 287؛ سردار کربال، ص 162العباس، ص =سیرنویز** دهد، »ایاز دن

. اوری آب بي کودکان مقداري براي رودانی از آن که به مشیپ:  رو امام در جواب برادر خود فرمودنیاز ا. ربوده بود

 رود و با هزاران عهی شري را بر آن داشت که به سوي مهربان بود، وي عطوف و وجودیرخاسته از قلب که بی قدسزهی انگنی او

 خود را از ي کرد، شرمسارارتی خود زنی را بر بالالسالم هی علنی که امام حسی لحظات زندگاننیسرباز محافظ نبرد کند و در آخر

  .  کندانیب اطفال چشم به راه و منتظر يرو
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  والفضل ابکرامات

 شود، ی مدهینام» کرامت« ثابت شده که ری خارق عادت و چشمگیی خدا، کارهاستهی مقربان و بندگان شااء،ی از اولی بعضيبرا

 ای ی مبارزطلبي است، اما برخالف معجزه براي عادي خدا سر زده و به دور از کارهادهیکرامت همچون معجزه از بندگان برگز

: ك. ر. (خواهد بود» کرامت« به یابی  مقام و دستنی به ادنی موجب رسی و بندگبادت در عتی بلکه جدشود، ی انجام نميتحد

 مشخص و شی به منطقه خاص، کالسالم هی ابوالفضل علاتیگستره عنا). 354 و 353 ص ،ینی اممی امامت، ابراهی مسائل کلیبررس

 ي مقام واالي و زبان راز به سوازی گوناگون، دست نياا باوره در مناطق مختلف، بياریافراد بس. شود ی محدود نميا ژهی ويانسانها

 را نوای آن دالور نادی رقی مرحمت هر سال بنی ای و به تالفاند دهیآسا از آن حضرت د  معجزهیاند، کرامت  گشودهالسالم هیعباس عل

 مقال، نی در امیدیمناسب د. اند ه رساندنرتایرا به گوش دلدادگان و پاك س»  اباالفضل العباسای کیعل السالم «يبرافراشته، صدا

  : می کنانی وجودش را نمادی از خورشي را ذکر کرده، پرتوي معنوتی شخصنی ااری چند از کرامات بسییها نمونه

    قسم دروغيسزا

طهر  حرم مي از درهایکی شبها سر بر پاشنه نی از ایکیدر . گرفت ی سرد آن توان افراد را مي زمستان بود و شبهافصل

 بدنش کوفته شده بود، چنان ي همه استخوانهاایگو. ام را جلب کرد  توجهی مرد عربکری بودم که پ  گذاشتهالسالم هی علدالشهدایس

 خود را حرکت داد و یبه سخت.  ناتوان داشتی سخت و بدنیحال. دیرس ی موانی اگری آن به طرف دي که صدادیکش ینفس م

 بود که تازه از خواب ي افرادهیشب. بلند شدم و به طرف او رفتم! میفرزندان عمو! میرزندان عموف. »ی اوالد عم،یاوالد عم«: گفت

! م؟یاوری از کجا بسمانی موقع شب رنیدر ا: گفتند! دیاوری بسمانیر: اند به چند نفر از جوانان، که اطراف او بودند، گفت  شدهداریب

، 1042، ص 1 ج ن،ی جامع نویفرهنگ عرب: ك. ر. (بندند ی افراد را مي پا که با آن دست ویسمانیر=سیرنویز**» عکال«: گفت

 دادند، ی که به سخنان مرد گوش میکسان. دی بکشالسالم هی بسته، مرا به طرف حرم حضرت ابوالفضل علمیبه پا).  ماده عکللیذ

 وارد شدند، مرد السالم هیابوالفضل علچون به صحن حضرت .  کشاندندالسالم هی عباس علرتچنان کردند و او را به طرف حرم حض

 ي را به دزدي شخص فردنیا: آنان گفتند.  شدمای را جوهی قضنیعلت ا.  کردی و از حضرت عذرخواهستادی اوانیبلند شد و مقابل ا

تهم قسم م.  دو به حرم آمدندنیا. میخور ی و آنجا قسم ممیرو ی مالسالم هیاو گفته بود خدمت حضرت عباس عل. متهم کرده بود

 یدر حال.  است  که به دروغ قسم خوردهافتندی شد و همه درنی نقش زمکبارهی مرد قسم خورد، نی ایخورد و سالم ماند؛ اما وقت

 را از امام شی تا شفامید برالسالم هی علدالشهدای بدون حرکت داشت او را به طرف مرقد مطهر سی و بدندیکش یکه تنها نفس م

 که میافتی در،یپس از مدت. می و رفتمی او را به حال خود گذاشتم،یدی رسالسالم هی علدالشهدای سوانیچون به ا. می کنافتیدر

 که از دمی را دیناگهان شخص. من ناتوان افتاده بودم:  گفتدی پرسهی قضیچون از چگونگ.  او را شفا داده استالسالم هیحضرت عل

 آن شخص به یوقت. چدیپ ی او مي پاری زنی بلکه زمرود، ی راه نمنی بر زمایو گی ولد؛یآ ی مالسالم هی حرم حضرت ابوالفضل علفطر

 ست،ی نيزی چکند ی را آسمان منی و زمنیاگر برادرم از خدا بخواهد آسمان را زم:  خود به من زد و فرمودي با جلو پاد،ی رسوانیا

 اهللا تینقل از فرزند آ. روف به حاج مال آقاجان محمود معخیحاج ش=سیرنویز. **افتمی و من شفا شدسپس وارد حرم .... نو که

  ).. 315 و 314 ص السالم، هی هاشم علیچهره درخشان قمر بن: ك. ر. (هی رحمۀ اهللا علیالنی میالعظم

    و به سر و صورت بزنزیبرخ

 کرامت نی شاهد ا موثق و مورد اعتماد، کهيقدس سره است، از فرد» جواهر« حسن، که از نوادگان صاحب خی واالمقام شعالم

 در ی به مرض»لفیفح«در خرمشهر به نام » براجعه «فهی از طايمرد: کند ی نقل منی بوده، چنالسالم هیحضرت ابوالفضل عل

اکثر مردم .  گذشتبی ترتنیسه سال بد.  رخنه کرد و آن را از حرکت انداختشیا به همه پاهجی دچار شد، درد به تدرشیپاها
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 که توان راه رفتن نداشت و هر گاه ی در حالکردند، ی مشاهده مالسالم هی علنی بازار و مجالس امام حسخرمشهر او را در کوچه و

 داشت که، در دهه اول محرم، در آن يا هینی در خرمشهر حسی خزعل کعبخیش. دیکش ی خود مي بر پاهايزی چنشست، یم

 اهل دیرس یخوان در نوحه خود به ذکر شهادت م  چون نوحه شهر چنان بود کهنی در ايرسم عزادار. کرد ی برپا ميمجلس عزادار

 توانست ی و چون نمکرد ی مجلس شرکت منی در الفیفح. زدند ی منهی مختلف به سر و سيها  و با لهجهخاستند یمجلس برم

 شد ی خوانده مالسالم هی حضرت ابوالفضل علبتیدر روز هفتم محرم هر سال مص. نشست ی منبر مری خود را جمع کند، در زيپاها

 بودند که ي گرم عزادارياری زنان و مردان با شور و شوق بسزی سال ننیدر ا. کردند ی مي معمول عزاداروهی برخاسته، به شیو همگ

چون مردم »  که عباس مرا بر سر پا داشتلفیمنم فح«:  نوحه خواندنی چنزد ی خود مي روو که به سر ی و در حالستادی الفیفح

 ي را براشی لباسهادند،ی مشاهده کردند هجوم آورده، او را در آغوش گرفتند و بوسالسالم هیاز حضرت ابوالفضل عل کرامت را نیا

 از یکی مردم خارج کنند و به انی داد که او را از مدستور خزعل به خدمتکارانش خیش. تبرك پاره پاره کردند و با خود بردند

!  مجاور ببرندياتاقها

اشک از .  شهر را به لرزه درآوردی زن و مرد تمامونی و شادی از عاشورا شد و فرشتری بي مردم در عزادار روز شور و شوقآن

 هی تهی حاضران مجلس طعامي خزعل، هر روز براخیش.  ابوالفضل کوچه و بازار را پر کرده بودای ي بود و صدازانیچشمان ر

 او را ي شفای آمدند و چگونگلفی نزد فحیگروه.  سوگواران شدییرایپذ قبل موفق به يها از روزرتری داری در آن روز بسکرد یم

 کوتاه ی حال به خوابنیدر هم.  منبر بودمری حضرت ابوالفضل مشغول بودند، من زي مردم به عزاداریوقت: او گفت.  شدندایجو

 يچرا برا! لفی فحيا:  من گفتآن مرد به. دمی در مجلس دکلی و درشت هدی سپی را بر اسبمایس  بلند قد و خوشيرفتم، مرد

 م،یموال: گفتم.  و به سر و صورت بزنزیبرخ: فرمود.  ندارمیی من، تواناي آقايا:  گفتم؟یزن ی عباس به سر و صورت نميعزا

. »ممن دست ندار«: ودفرم. زمی دستت را بده تا برخم،یموال: گفتم.  و به سر و صورت بزنزیبرخ: دو مرتبه فرمود. زمی برختوانم ینم

 منبر خارج کرد ری و مرا از از زدیپس من رکاب اسب را گرفتم، اسب جه. زی و برخریرکاب اسب را بگ:  فرمودزم؟یگفتم چگونه برخ

  .262 - 264سردار کربال، ص =سیرنویز. **ام افتهی سالمت خود را بازدمی لحظه به خود آمدم و دنیدر ا.  شدبیو از من غا

    اولی در جنگ جهانی روسفرمانده

 از يچند: کرد ی مفی تعرنی چنی به عراق و برخورد خود را با فرمانده روسشی سفر خوي ماجرای حاج محمود زنجان،ی ربانعالم

 و السالم هی علنیرالمؤمنی امام امارتیبر آن بودم که به ز.  عراق حرکت کردمي به سوادهی اول گذشته بود که پیجنگ جهان

 که دمی را دی و چاقدی سفاری اقامه نماز به مسجد رفتم مرد بسي وارد شدم و برانیبه خانق. وم آن حضرت مشرف شزیفرزندان عز

 ی است، به چگونگهی او اهل شمال روسدانستم یاز آنجا که م. تعجب کردم. خواند ی نماز مانیعیمشغول نماز است و همچون ش

 نگرادیمن اهل لن: گفت.  سؤال کردممانشی و ااسالم وطن، نماز خواندنش حساس شدم، پس از نماز، جلو رفتم، سالم کردم و از

 از شبها که در خارج یکیدر .  داشتم کربال را اشغال کنمتی بودم و مأمورهی فرمانده دوهزار سرباز روسیالملل نیهستم در جنگ ب

 یاو به زبان روس.  داشتي معنو وی روحانی که حالتدمی بزرگوار را در خواب دیکربال اردو زده و منتظر دستور حمله بودم، شخص

 در عراق به ی سربازان روسی و تمامشود ی خبر منتشر منی جبهه شکست خورده، فردا انیدولت روس در ا: با من حرف زد و گفت

 که در دیستیشما ک: گفتم.  مسلمان شو تا تو را نجات دهم،ي است که تو کشته شوفیح. شوند ی مسلمان کشته ميروهایدست ن

 فتهیش. خورند یمن ابوالفضل العباس هستم که مسلمانان به من قسم م:  فرمودام؟ دهی و شجاعت مانند شما ندییبایزاخالق، 

 اردو يروهای ننی و از بزیبرخ: او به من فرمود.  آن بزرگوار اسالم آوردمنی کردم و با تلقدای پي به وياریسخنان او شدم، عشق بس

تو را به شهر پدرم، نجف .  هست، سوار آن شوی تو اسبمهی خیکیدر نزد: فرمود. رم نداییبه کجا روم، من جا: گفتم. خارج شو

 نیده نفر سرباز مراقب و محافظ من هستند، چگونه از ب: گفتم.  بروی ابوالحسن اصفهاندی من، سلیدر آنجا نزد وک. برد یاشرف، م
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 خود را مهیخ.  شدمداریناگهان از خواب ب. فهمند ی را نمورکات تاند و ح  افتادهتوجه یآنان مست و ب: پاسخ داد.  رومرونیآنها ب

 دور شدم، يمقدار. اند  افتادهنی محافظان مست بر زمی تمامدمید.  رفتمرونی و بدمی لباس پوشاریبا شتاب بس. دمیمعطر و پرنور د

. دمی رسيا ذشتم و به خانهها گ  وارد شدم، از کوچهيسوار بر آن شده، پس از چند ساعت به شهر. دمی آماده دیاسب

 ی بود که با زبان روسیخیهمراه او ش.  آمدرونی از منزل بی و نورانری پيدی که ناگهان در خانه باز شد و سکنم ی چه مدانستم ینم

 است که حضرت عباس یهمان کس:  گفتست؟یآقا ک:  گفتمخیبه ش. به من تعارف کردند و مرا به خانه بردند. گفت یسخن م

 يفردا.  احکام اسالم را آموختمخیمجددا به دست آن شخص اسالم آوردم و توسط ش.  استتاده فرسشانی شما را نزد السالما هیعل

 از من ری غی به دست آنان نابود شدند و کسی سربازان روسی تمامد،ی روس به گوش عربها رسکیآن روز خبر شکست دولت بلشو

 نجف گرم و طاقت فرساست، يهوا:  جواب داد؟یکن ی مچه نجایا:  به او گفتمد،ی رسانجی بدی سخن فرمانده روسیوقت. زنده نماند

 فصول در نجف هستم و با گری کنم؛ در دی نسبتا خنک آن زندگي تا در هوافرستند ی منجای در تابستان مرا به ای اهللا اصفهانتیآ

  .. 306 - 308 هاشم، ص یچهره درخشان قمر بن=سیرنویز. **گذرانم ی مرجع بزرگ روزگار منیخرج ا

  ... ویشانی بعد از پریمانیپش

 کرامت ی خود و چگونگی زندگاني را داشته است ماجراي انصارخی شي که افتخار شاگرد،ي تسترمی عبدالرحخی شل،ی جلعالمه

رم حضرت عباس  حی کردم و راهارتی را زالسالم هی علنیمرقد امام حس: کند ی مانی بنی را چنالسالم هیحضرت ابوالفضل عل

 بست و به حی را به ضرشی برد، پاحی را نزد ضری وارد شد و پسر بچه فلجی در حرمش بودم که عربیلحظات.  شدمالسالم هیعل

 برآورد، عباس ادی نبود، فرشی از فلج در پاهاي که اثری نگذشته بود که پسر بچه برخاست و در حالیمدت. توسل و تضرع پرداخت

 رفتم و با حی به طرف ضردم،ی حادثه را دنیچون ا.  تبرك پاره کردندير اطراف او حلقه زدند و لباسش را برامردم د. مرا شفا داد

 حاجات خود را خبرند، ی که به مقام شما معرفت ندارند و از شأن شما بيافراد:  گفتمالسالم هی به حضرت ابوالفضل علیناراحت

 ارتتی به زچگاهی هاست، نیاکنون که چن!  برگردموسی و مأدیه به شما دارم، ناام علم و معرفت و ادب کنیاما من با ا. رندیگ یم

 به نجف اشرف یوقت.  شدم و از خداوند متعال طلب بخشش کردممانی از سخنان تند خود پش،یپس از مدت! نخواهم آمد

 ،ی خواستالسالم هیه از ابوالفضل عل است آنچنیا:  به من داد و گفتسهیسره نزدم آمد، دو ک  قدسي انصاری مرتضخیبازگشتم، ش

.  خواسته بودمالسالم هی دو حاجت را از حضرت ابوالفضل علنی خدا مشرف شو؛ و من هم  خانهارتی بخر و به زيا خانه

  .255 و 254سردار کربال، ص =سیرنویز**

  

   ابوالفضلفرزندان

 از صفات يا  نمونهکی شد که هر لتی و پرفضستهی شای موجب تولد فرزندانالسالم، هی خجسته و ازدواج مبارك عباس علوندیپ

 در عرصه ری چشمگيها  و چهرهنی از آنان عالمان راستي شهره در شهامت و شجاعت گشته، تعدادیبرخ. برجسته پدر بودند

 ص ه،یلتحفۀ الجال=سیرنویز. ** بودندي اسالم ناب محمدي برايا ستهی شاوجان مری شده و بعضالسالم همی علتیمعارف اهل ب

.. 345؛ سردار کربال، ص 328 - 330 ص طالب، ی انساب آل ابی؛ عمدة الطالب ف108 -  110

  :  مانده استی باقالسالم هی نامها از عباس علنی از محققان، دو دختر و پنج پسر به بديا  نوشته پارهبه

   داهللایعب

 را ستوده و او را ي وتیا عبارات پرارزش خود شخص بشمندی و ارجمند که عالمان نسب شناس و مورخان اندستهی شایانسان

 بازگشت و پس از نهیاز کربال به مد» لبابه« همراه مادر خود داهللایعب. اند سرآمد معاصران دانسته
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 ي و صفابای زی از صورتيو.  شدستهی نامدار و شای کرده و عالمی طيگری پس از دیکی را ی ترقيها  مدارج کمال و قلهيچند

 و غمخوار مظلومان بود و دگانی و همراه ستمداری. شد ی و مشکالت پناه مردم محسوب مهایمند بود و هماره در سخت هره بیملکوت

 در شمار عالمان ی باعظمت شد که همگی صاحب فرزندان و نوادگانيو.  آنان بودي براهربان میادرسی فرها،ی و دشواربیدر مصا

 که در افتندی در جامعه یگاهی و فرزندانش چنان جاداهللای که عبدیی نپايرید.  گرفتندي و مروجان نامدار اسالم جاعهیبرجسته ش

. دار شدند  مسلمانان را عهدهي و رهبري داوراط،ی و دمی اقصب حزان، مغرمن،ی، )بهبهان( ارجان راز،ی قم شه،یبزرعه، مصر، طهر

 »هیشجره عباس«=سیرنویز. **مند شدند  بهرهياری بس و پناه آنان شده و از مهر و محبتنانیمرجع قضاوت مردم و محل اطم

 السالم هی عباس علنوادگانسره است که در آن نام فرزندان و   قدسی نجفی مرعشی اهللا العظمتی و گرانبها از مرحوم آسی نفياثر

 سادات یان در معرفبوده که از آثار گرانسنگ و جاود» الرسول شجرات آل« از کتاب ی نوشته ارزشمند قسمتنیا. به چشم خورد

 محققان و دگانی پرفروغ و باعظمت در برابر دیی کتاب پربها فضانیمراجعه به ا. شود ی آنان محسوب مشهی رانیجهان و ب

.. دیگشا یممندان  عالقه

 که ي، به طور داشتي بود و نزد امام سجاد، ارزش وافرالسالم هی داماد امام حسن عليو.  بهره داشتزی نيگری از افتخار دداهللایعب

 جانسوز و دردافروز ی و با حزنشد یم  انی اشک بر چهره امام نمايدهای مروارنشست، ی مداهللای عبيمای نگاه آن حضرت بر سیوقت

سردار کربال، =سیرنویز. **» خود نگهدارماری اختتوانم ی و نمآورم ی مادیمقام و عظمت پدر او را در واقعه عاشورا به «: فرمود یم

  .. 342ص 

  محمد

 شد و شجاعت و شهامتش انی وجود او در کربال نمایی که شکوفاالسالم هی حضرت ابوالفضل علستهی و فرزند شای قدسسالله

 ي نبردز،ی عزي نگذشته بود که همراه پدر، در رکاب عموزشی از پانزده بهار از عمر عزشیب.  واداشترهی را به خياریچشمان بس

  .. 433، ص 3 ج یالعلقم بطل=سیرنویز. **دی نوشادت شهنیریشمخلصانه نمود و سرانجام شهد 

   فضل

 يشمار ی و انبوه بدی بخشی خود را با نور دانش و معرفت روشنی که دوران زندگالسالم هی برکات ابوالفضل علي از طوباگری ديثمر

نام .  بوده استيا  فرزند فرزانهنی به خاطر چنمالسال هی ابوالفضل علهی باورند که کننی بر ایبرخ. مند ساخت  بهرهتیرا از زمزم هدا

  .429همان، ص =سیرنویز. **خورد ی به چشم میعی از آثار شياری در بسد ارزشمنتی شخصنیا

 
   قاسم

  .430 - 433همان، ص =سیرنویز. **اند  شمردهالسالم هی ابوالفضل علي براگری دي را فرزندي ویخی ازمنابع تاريا پاره

 
   حسن

: ك. ر=سیرنویز. **اند  ذکر کردهیخی را در کتب تاري مورخان نام وی است که برخالسالم هی از فرزندان عباس علگری ديفرزند

  .. 341؛ سردار کربال، ص 96 ص به،یقت  معارف ابن؛ی فتونخی النسب، شقۀیحد

   عباسنوادگان

 استمراربخش نسل عباس شد داهللای عبالم،الس هی فرزندان ابوالفضل علانیشناسان معتقدند که در م  و نسبشانیاند ژرف

 کردند یها زنده م  عباس را در خاطرهادی نام و داهللایو فرزندان و نوادگان عب. 434، ص 3 ج ،یبطل العلقم=سیرنویز**
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 يتر  گستردهی شمرده تا نسلالسالم هی عباس علگری حسن؛ فرزند دي را برایژگی ونی است که ای تنها کسی فتونخیش=سیرنویز**

).. العباس، ص: ك. ر. ( کندانیاز آن ب

 به ادگاری و پنج ستیشصت و نه سال ز» حسن« فرزند دلبندش گانهی خاموش شد داهللای پرفروغ وجود عبی مشعلي قمر155 سال

 به  درخشانی ستارگانلتیفرزندان حسن در آسمان ادب و فض.  گذاردی از خود باقداهللای عباس و عبم،ی فضل، حمزه، ابراهينامها

.  از خود نشان دادکننده رهی خی فروغی بود که در عرصه تقوا و پاکدامنانیح و خوش بی فصی، صاحب سخن»فضل«. ندیآ یشمار م

 بودند يجعفر، عباس، اکبر و محمد فرزندان و.  شهرت داشت»هیالهاشم ابن« دالور مؤمن که هماره مورد احترام خلفا بود، به نیا

 یت شده، در گستره هسنشیاز گلستان دانش و ب معطر يا  گلواژهکیکه هر 

 از یکی» ابوالعباس فضل«مند شدند   صاحب فضل و ادب بهرهیو از فرزندان. 342سردار کربال، ص =سیرنویز **افتندی واال یمقام

. ده شدند بازماندگانش در قم و طبرستان پراکنشد؛ ی توانا شمرده مي برجسته داشت و شاعریتیاو شخص.  فرزندان بودنیا

 شیمأمون به خط خود برا.  بودالسالم هی علی علرمؤمنانی جدش امهی داشت و شبیوران نییمای حسن، سگری دي، فرزند»حمزه«

سبب شباهتش به جدش   هزار درهم، بهالسالم هی علنیرالمؤمنی بن عباس بن امداهللایبه حمزة بن حسن بن عب:  نوشتنیچن

 و انی ادبهان،ی فقفی شهرت داشت و در رد»دقهجر« حسن، به گری فرزند د»میابراه«. شود یا م عطه،ی صلوات اهللا علنیرالمؤمنیام

 ادگاریاو نوزده فرزند از خود به .  شدستهی درخور و شای داشت و صاحب مقام و شرافتي علوی سخاوت،یفرزندش عل. زاهدان بود

.  آوردنددی پدها گرانبي داشته، در ابواب گوناگون فقه آثاريا جی از آنان در شمار محققان و مؤلفان علوم اسالمیگذارد که برخ

..  استیعی فقه شي جردقه است که حاومی بن ابراهی پربها از عبداهللا بن علي اثر»هیجعفر«کتاب =سیرنویز**

أت، صراحت چنان مشهور است که در جر.  بودمانند ی بي دالورالسالم، هی بن عباس علداهللای فرزند حسن بن عبگری د،»عباس«

 به خاطر شد، ی شمرده مهاشم ی و شعر از بزرگان بنانیعباس در فصاحت ب.  نشده استدهی دهاشم ی مثل او در بنییلهجه و تندگو

؛ 364، ص 10 بغداد، ج خیتار=سیرنویز. **خواند ی مهی احترام خلفا بود و هارون او را به کند و کماالت فراوانش موراری بسلیفضا

. 343 - 344 سردار کربال، ص

 و در دوران برد ی خاص بهره می و شکوهبتی را داشت، از هالسالم هی بن عباس علداهللای حسن بن عبي که افتخار فرزند»داهللایعب«

، ص 10 بغداد، ج خیتار=سیرنویز. ** و قضاوت آن دو شهر را به عهده داشتنهی امارت مکه و مدي قمر204مأمون در سال 

..345؛ سردار کربال، ص 313

    ارادتمندان به نوادگاناحترام

 ی الهی مانده از آن ماهتاب، صفاتی نسل باقی که تماممیابی ی درمالسالم هی نوادگان حضرت ابوالفضل علی گذرا به زندگی نگاهبا

 پدر و ياه یژگی بودند و به حق وارث وبی و ادری محدث، نسب شناس، امه،یآنها فق. شدند ی شمرده مختهی فرهیداشتند و مردم

 بزرگوار به تی دو شخصادی سزاوار است که با م،یشو ی مکی فصل نزدنی اانیاکنون که به پا. آمدند یجد بزرگشان به شمار م

 و شد ی محسوب مهاشم ی از گلستان بنی گلدحمزه،یس. مییفزای دفتر بنی اتی بر معنو»دمحمدیس« و »دحمزهیس «ينامها

 دیس.  باز کرده استنی زائري پرعطوفت براآغوش - حلّه کی نزد-  هی اکنون در مدحيت وبارگاه پرعظم.  شهرت داشت»یعلیابو

 حاضر ي به محضر درس وشمندانیافواج عالم و اند.  و آله و سلم بودهی اهللا علی و عالمان علوم آل محمد صلانیحمزه از راو

و »  نبوغ قرن چهارمبا انیراو« دانشمند سترگ را از نیققان ا از محیبرخ. بردند ی او بهره می و پنهان و آشکار از آثار علمشدند یم

.. 346؛ سردار کربال، ص 201 - 202العباس، ص=سیرنویز. **اند  شمردهي صغربتی غزمانعالمان 

 خداوند داری به دبانهی و مظلومانه و غردی شهد شهادت نوششی که همچون پدر و جد خوالسالم هی نوادگان ابوالفضل علگری داز

 به عباس، ی به دست مأموران بني قمر342 که در سال هاشم ی درخشان از خاندان بنياست؛ در» ابوالعباس محمد«تافتند، ش
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 تیب  ارادتمندان اهلی در اصفهان به سر برد و در دوران خفقان، که مزدوران عباسیت واالمقام، مدتی شخصنیا. دیشهادت رس

 و کی نی صفات،ی نورانيمایس.  پرداختتی به کار و فعالي به طور ناشناس در مغازه آهنگرگذراندند ی مغی را از دم تالسالم همیعل

 شتابان به زی آشکار شد، ناگراش يچون نسب ارجمند علو. د افراد شی برخی و بدگماندی موجب تردي و بزرگوارانه ونی متيرفتار

 هاشم ی از فرزندان بننهی پرکی که دلالسالم همی علتیب  دشمنان اهلختی شرق اصفهان گريلومتریدر پنج ک» خوراسگان «يسو

.  آن روز به شهادت رساندندي کرده، فرداری پرداختند او را دستگي وبیداشتند، به تعق

در سال .  بنا نمودندي گنبدي دفن کردند و بر مزار ویانی ابوالعباس محمد را با احترام شاخته،ی فرهدادالنی و شفتهی شانیعیش

 ي قمر1383سال .  مظلوم پرداختنددی افزون به توسعه بارگاه آن سی همت کرده با شوقشیراندی خکوکارانی ن،ي قمر920

 نهادند؛ با تالش ی و باعظمت بر مزار ابوالعباس پعی وسی رادمردان کوشش ساختمانو در خوراسگان رخ نمود یی طاليا عهیطل

 واالگوهر، دیاز بر تربت ابوالعباس محمد ساخته شد و مرقد آن شهنو  و چشمعی رفی ساله، گنبد و بارگاهی سيریناپذ یخستگ

. @. اداره اوقاف اصفهانیقی تحقشتاربرگرفته از نو=سیرنویز. **دی بخش اصفهان گردنتی نورافشان، زینیسان نگ به

 در جوار پرنور السالم همی علتیمند به اهل ب  سعادتمند و مؤمنان و صالحان عالقهشمندانی از عالمان پارسا، اندياری بساکنون

 به عبادت یوار بر گرد تربت آن انسان آسمان  و انبوه مردم پاك سرشت و خردمند، پروانهاند دهیامامزاده ابوالعباس محمد آرم

 خود ی جاوداناتی حي تابناك برايا  و توشهی زندگاني ارزشمند برای را ارمغانی ملکوتتیص شخنی اارتی و زپردازند یم

 و رندیگ ی خود، نزول اجابت مدی دارند، در آغوش شوق و امي پرنور و شکوهمند وحی بر ضردی دست دعا و چشم امشمردند، یم

  . گردند یشادمان و خرسند از مظهرش بازم

    آفتابنهی آدر

:  اهللا ارواحنا فداهۀی بقحضرت

بحاراالنوار، ج =سیرنویز**» .ی له الواقيه، الفاد اخاه بنفسه االخذ لغده من امسی المواسنیرالمؤمنی العباس بن امی علالسالم«

.. 270، ص 101

 آخرت صرف کرد و لی تحصي را براشیای کرد، دنمی که جانش را در راه مواسات با برادرش تقدرمؤمنان،ی بر عباس فرزند امسالم

.  حفظ برادرش فدا کرديجانش را برا

    آفتابلی آمد دلآفتاب

اند، از   بهره بردهی که از تابش دانش الهی سترگيتهای شخصنیعبارات زر.  سرآمد سخن انسانهاستالسالم همی معصومان علگفتار

 حضرت تی شخصرامونی معصوم پانی قدسنیسخنان ا. اندینما ی مدی را چنانکه باقتی است و حقراستهی پیطیهر افراط و تفر

 عظمت آن سردار دالور رهنمون ي را به بلندای و آدمدیشاگ ی انسان مدگانی برابر ددر عی وسيا  گسترهالسالم هیابوالفضل عل

  :  او باشد تی بر آفتاب شخصلی دل،ی تا آفتابمیکن ی آغاز مهاالسالمی علهی مرضي را با آفتاب سخت زهرای فصل نوراننیا. سازد یم

   نگاه حضرت زهرادر

 ينزد فاطمه برو و به او بگو تا آنچه برا: دیفرما ی مده،ی طلب راالسالم هی علی علامتی و اله و سلم روز قهی اهللا علی اکرم صلامبریپ

 يا: دیفرما ی آمده، مهاالسالمی نزد حضرت زهرا علرمؤمنانیام.  روز بزرگ فراهم ساخته، حاضر کندنی در ا- گناهکاران - شفاعت 

 السالم هی علیم در جواب عل واالمقاي آن پاك بانو؟يا  جهت شفاعت، آماده کرده،يا رهی چه ذخين روزی چنيفاطمه، برا

 یمولد العباس بن عل=سیرنویز**»  العباسی المقطوعتان من ابندانی کفانا الجل هذا المقام الن،یرالمؤمنی امای«: دیفرما یم

. 88 ص السالم، هیعل
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اره مقام ابوالفضل  دربفته،ی ششمندانی از اندیبرخ.  استی مقام شفاعت من کافي پسرم عباس برادهی دو دست بررمؤمنان،ی اميا

 دالشهدای سارتی هر روز، در سه وقت، به زالسالم هی از دلباختگان فرزند فاطمه علیکی: اند  گفتهنی چنالسالم هینزد حضرت زهرا عل

 حضرت ارتی اما کمتر به زکرد، ی به مرقد مطهر آن حضرت عرض ارادت مالسالم هی علنی حرم امام حسر و درفت ی مالسالم هیعل

 دخت ای در عالم رؤیشب. رفت ی مالسالم هی عباس عل ی روز به حرم ملکوتستی پس از بی و گاهشد ی موفق مالسالم هیضل علابوالف

 و به او دی گرداني رویب ی متوجه شد که باری سالم کرد، اما با تعجب بسبانو و به آن دی و آله و سلم را دهی اهللا علیرسول اهللا صل

فاطمه زهرا ! د؟ی هستاعتنا ی از من سرزده که بیی خطاای شما باد، آيپدرم و مادرم به فدا: تبه آن حضرت گف! اعتنا نکرد

 و روم یبار به حرم فرزند شما م من هر روز سه:  فراوان گفترتیمرد با ح!  فرزندمارتی در زیبه خاطر کوتاه:  فرمودهاالسالمیعل

. يرو ی پسرم عباس نمارتی به زی ول،یکن ی مارتی را زنیو فرزندم حست: حضرت فرمود. کنم ی مارتی را زالسالم هی علنیامام حس

  .88 ص السالم، هی علیمولد العباس بن عل=سیرنویز**

  

   از کالم امام سجاديا فهیصح

اشک غم از چشمان مبارك .  افتادالسالم، هی فرزند حضرت ابوالفضل علداهللا،ی به عبالسالم هی حضرت سجاد علنی نگاه مهرآفريروز

 کرد، جنگ ي و جانبازثاری که اقی را رحمت کند؛ به تحقی عباس بن علمیخداوند عمو:...  شد و فرمودي جارالسالم هیامام عل

 اری جعفرطشیسان عمو  به- ي فداکارنیخداوند در برابر ا.  دستانش قطع شد نکهی ساخت تا ارادرش بي نمود و خود را فدایانینما

 دارد ی مقامیهمانا عباس نزد خداوند تبارك و تعال.  در بهشت پرواز کندکهی آنها همراه مالياریبه  کرد تا تی دو بال به او عنا-

. يگری دي آن براي خود به همراه بقايدرخواست نعمت برا: غبطه=سیرنویز** بر او غبطه امت،ی شهدا، در روز قعیکه جم

؛ 68، ص 1؛ خصال صدوق، ج 108 -109، ص 2 ج ،ی العلقمبطل=سیرنویز. **کنند ی به آن مقام را آرزو مدنی و رسخورند یم

.. 274، ص 22بحاراالنوار، ج 

 شی بخش از سخن خونی را نظاره کرده است، در اشی عموي مختلف، شهامت و جانبازيها  که در صحنهالسالم هی سجاد علامام

 آن را آرزو دانی که همه شهی مقامکند؛ یشاره م اگری در جهان دي وي و به مقام واالکند ی آرزو مشی عمويرحمت خداوند را برا

 امام زشی در آخرت، حضرت را بر آن داشت تا پس از حضور در کربال خود دفن پدر عزالسالم هی عباس علرینظ  کمگاهیجا. کنند یم

 در ي وياریاز  که اسد، یآن بزرگوار در پاسخ بن. ردی را بر عهده گالسالم هی فداکارش عباس علي و عموالسالم هی علنیحس

 است که بدن ی در حالنیا.  دهندام ياری که یبا من هستند کسان:  آوردند، فرمودانی دو جسد مطهر سخن به منی ايخاکسپار

 کری با پ  حضرتی برخورد ملکوتنی و االسالم هی امام سجاد علی آن سخنان آسمانيآر.  غسل دهد و دفن کنددیرا تنها با» امام«

؛ سردار کربال، 224 - 233، ص 3 ج ،یبطل العلقم=سیرنویز. **دهد ی را نشان مالسالم هی ابوالفضل عليال مقام واشی خويعمو

  .. 240ص 

   صادق  سخن امامدهیسپ

 عباس تی کرده است، شخصمی از کورباطنان را وادار به تسلياریافروز مقامش بس  که عظمت جهانالسالم، هی صادق علامام

سخنان آن حضرت را . دیفرما ی مانی را به طور گسترده بشی کرده، صفات برجسته عموی بررسقی دقيا هی را از زاوالسالم هیعل

درود و سالم امام به مقام )  با عبارات مختلف؛ بالسالم هی گانه ابوالفضل علستی بتصفا) الف:  کردمی به سه بخش تقستوان یم

 بخش اول نکیا.  اوتی شخصمی و تجاوزگران به حرالسالم هیوالفضل عل به دشمنان ابنیلعن و نفر)  جالسالم؛ هیپرابهت عباس عل

 و امام به حق ناطق، صفات ارزشمند عباس نی در زما خدفهی و از زبان خلمییگشا ی را مالسالم هیکتاب معرفت امام صادق عل
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 نشی ب- 2 نافذ، رتی بص- 1:  داشتیصفات نی چنالسالم هی علی ما عباس بن عليعمو: آن بزرگوار فرمود. میابی ی را در مالسالم هیعل

 د،ی و شداری بسمانی ا- 3 م،یعظ

 باقر ،یالعباس بن عل=سیرنویز. ** شهادت در راه امام خود-6 ثار،ی و اي جانباز-5 السالم، هی علنی جهاد در محضر امام حس- 4

.. 36 - 39 ص ،ی قرشفیشر

شهادت « برجسته علمدار کربال را، با عبارات اتی از خصوصگری دی بخشلسالما هی ابوالفضل علارتی در ادامه زالسالم هی صادق علامام

در مقام [  و آله و سلمهی اهللا علی رسول اکرم صلنیدر برابر جانش ]- 7:  که تودهم یشهادت م: دیفرما ی و مشمارد ی برم،»دهم یم

. ي امام خود بودرخواهی خ-10 ،يار ماند به حجت خدا وفاد-9 ،ي کردقی را تصدالسالم هی علنی حسم اما- 8 ،ي بودمیتسل

. 36 - 42 ص ،ی؛ العباس بن عل97 ص السالم، هی علیمولد العباس بن عل=سیرنویز**

 و دهم ی من شهادت م-11: دیفرما ی بدر خوانده، مي را چون جنگاوران و شهداالسالم هی سپس عباس علالسالم هی ششم علامام

 ي جنگاوران و شهدا که تو راهرمیگ ی گواه مزیخدا را ن

 السالم، هی علی؛ مولد العباس بن عل213العباس، ص =سیرنویز. **يمودی را پبدر

.. 40 ص ،ی؛ العباس بن عل98 ص

 شهادت -12: دیفرما ی و مدارد ی خداوند پرده برمي در راه خشنودالسالم هی تالش ابوالفضل علزانی از مالسالم هی امام علآنگاه

. ي به انجام رساندی و آنچه در توان داشتي حد تالش کردنی تا آخریرخواهی که تو در خدهم یم

 که، دربرابر دیفرما ی و مپردازد ی مالسالم هی عباس علي واالگاهی جانیی به تبارت،ی فصل از زنی اانی در پاالسالم هی علصادق حضرت

:  خداوند بزرگها،ی فداکارنیا

 تو را در جمع شهدا قرار داد، -13

 ساخت، نی همنشکبختانی روانت را با ارواح ن-14

 غرفه فردوس را به تو عطا کرد، نی و برتری منزل بهشتنیعتری وس-15

.  بلند ساختی را در مأل اعلادتی -16

 بزرگوارش ي واال و عمودانی خطاب به شهزی رجب نمهی نارتی و آله و سلم در زهی اهللا علی رسول خدا صلنی جانشنیششم

: دیفرما یم

! »افتگانی تیهدا «ي ا-17

! »يدیپاکان از هر پل «ي ا-18

 -  41 ص ،یالعباس بن عل=سیرنویز. ** شده استبی پاك و طدی که در آن دفن گشتینی و زمدی هستبیشما پاك و ط... -19

.. 220 - 285 ص السالم، هی علی؛ مولد العباس بن عل40

: دیفرما ی و مفرستد ی درود مالسالم هیش به عظمت مقام ابوالفضل عل از سخنانگری دی در فصلالسالم هی صادق علامام

 پاك و ي سالمهاقان،ی و سالم همه شهدا و صدی الهستهی مرسل و بندگان شاامبرانی خدا و سالم فرشتگان مقربش و سالم پسالم

. 38 ص ،ی علالعباس بن=سیرنویز. **نیرالمؤمنی فرزند امي در صبحگاهان و شامگاهان، بر تو باد ابیط

 که با عبارات می هستالسالم هی عباس علشرم ی بر دشمنان بنی شاهد نفرالسالم، هی از سخنان حضرت صادق علگری دی بخشدر

: شود ی مانیمختلف ب

.  لعنت کند آن را که حق تو را نشناخت و حرمت تو را پاس نداشتخدا

. ا سبک بشمارد که حق تو را نشناسد و مقام تو ریخدا لعنت کند کس... 
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.  پا نهادندری را در شأن تو حالل شمردند و با کشتن تو حرمت اسالم را زی الهي را که حرامهایخداوند لعنت کند مردم... 

..221 و 220 و 213العباس، ص =سیرنویز**

   اهللاۀی کالم حضرت بقآفتاب

 ارتی که در زيزیامام عز. میکن ی ختم مالسالم هی عليدمه  حضرتی دردانه الهگانهی يها  معصومان را با در واژهی آسمانسخنان

 ن،یرالمؤمنی العباس بن امالفضل ی ابیالسالم عل: دیفرما ی مالسالم هی خود حضرت ابوالفضل علدی شهي خطاب به عموه،یناح

 و ی بن رقاه الجهندیزی قاتله  لعن اهللاده،ی بمائه المقطوعۀ هی الی الساعی له الواقي امسه الفادمن اخاه بنفسه اآلخذ لغده یالمواس

. ی الطائلی بن الطفمیحک

:  کهی کسالسالم هی علرمؤمنانی بر ابوالفضل عباس، پور امسالم

 خود را نثار برادرش کرد، جان

 آخرت قرار داد، لهی را وسایدن

 کرد تا آب را به لب تشنگان برساند، اری بسی برادرش شد، نگهبان بود و سعيفدا

 اهللا قطع شد، لی سبیر جهاد ف دستش ددو

؛ مولد العباس بن 311، ص 2 ج ،یبطل العلقم=سیرنویز. ** را لعنت کندی طائلی بن طفمی بن رقاد و حکدیزی قاتالن او خداوند

.. 41 - 42 ص ،ی؛ العباس بن عل98 ص السالم، هی علیعل

 کرده که صدها سال است ینی چنان ثمرآفرالسالم می عله و آفتاب نگاه امامان معصومالسالم هی ماهتاب وجود ابوالفضل عل،يآر

 ياز کودکان خردسال تا انسانها. کشد ی عباس پرمي و صحن و سراادی نام و ي در سراسر عالم به سوفتگانی و شانیعیقلوب ش

 ننددا ی مشی صداقت سخنان خود و پشتوانه صحت اعمال خورهی هاشم را ذخینکهنسال نام ابوالفضل، عباس و قمر ب

 ی خالصگرانی ددی را از گرداب ابهام و تردشتنی خون،یالبن و با قسم به نام فرزند ام. 341اسرار الشهاده، ص : ك. ر=سیرنویز**

 ی باور الهنی بر ادانند، ی ممنی مبارك و مقدس اسم انیآنان جانها، اموال، فرزندان و زنان خاندان خود را در پرتو ا. بخشند یم

 و مبارزه با ي رو دشمنان آگاه جرأت، برابرنیاز ا. ندیگشا ی سبحان مي و لب به سپاس خداگذراندند ی خود را ميها روزها و هفته

 را رانهی شکست حقاده، دي تن به ذلت و خوارزی ناآگاه نکرانی پدی و پلابندی ی را در خود نمی پاك و آسماني باورهانیچن

  . نندیگز یبرم

    مهتابهیمرث

  : السالم هی ابوالفضل عل مادرن؛یالبن ام

 نیالبن  امکی وی تدعونال

  . 379؛ سردار کربال، ص 49، ص ... و چهره درخشان223العباس، ص =سیرنویز **نی العروثی بلینیتذکر

 ...  

 نمیالبن  جانا دگر اممخوان

    نمی قرای من با محنت دنکه

 گفتند چون من نیالبن  اممرا

  نمی داشتم زان شاه دپسرها
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 و پر هستم بال ی امروز بیول

    نمی فرزندان نه سلطان مبنه

 هر کس که خواند نیالبن  اممرا

    نمی نازننی از بنادی کنم

 نانی خاطر آورم آن مه جببه

    نمی به رخسار و جبیلی سزنم

 نام عبداهللا و عثمان و جعفر به

 نمی عباس آن در ثمدگر

   احساس عاشقانتوفان

 ری برافروخته و چشمگامی سرخ را درگذر زمانها و ايها  است که آتش حماسهیاحساسات مقدس، به سان توفان پرشور و يها سروده

 سرخ رتانیدسی سپيها  و حماسهسازد ی مانی نماشتری آن را بهتر و بیگر ساخته، آثار آسمان  عظمت حوادث را جلوهدارد، یم

. دارد ی نگه ماك پرفروغ و تابنشهی هميصورت را برا

 ي به پهنایتر است و وسعت  گستردهگرانی از نگاه دالسالم همی که نگاه ژرف امامان معصوم علمیابی ی به گذشته درمی نگاهبا

 سازند تا ختهیافروز آم  را با شعار جهانفتهی شانیعی همت آن بزرگان بر آن بود که شعور نهفته در وجود شيهما.  داردنشیآفر

 را به نیآفر ها فرهنگ  حماسهنی ارقی معرفت بنوشند و بيها  جرعهکران ی بانوسی اقنی از اسال کهنيکودکان خردسال و انسانها

.  بسپارندانییفردا و فردا

 نی ارزشمند ايا  با صلهنمود ی مي هر جا ضرورگشادند، یها م  سرودهنی اشی زبان به ستاق،ی با تشوی با دعا و زمانی رو گاهنی ااز

: کردند ی مادی نی چنتی پاك مداحان اهل بي شعرهای از پاداش الهدندید ی که الزم میو هنگام. هادندن یاحساسات پاك را ارج م

. کند ی او فراهم مي در بهشت برايا  خداوند خانهد،ی شعر سراتی بکی کس درباره ما هر

 گسترش دارد و همه ایفت برابر دن که هکند ی او بنا مي براي مگر آنکه خداوند در بهشت شهردیگو ی ما شعر نمي برای مؤمنچیه

. ندیآ ی مدارشی مرسل در آن به دامبرانیفرشتگان مقرب و پ

  .. 222العباس، ص =سیرنویز. ** بودیالقدس خواه  به روحدی مؤیی سرای مي درباره ما شعری تا وقتت،ی کميا

   مهتابهیمرث

 يها  و سرودهمیکن ی پاك سرشت مي پرشور انسانهايها دهیر به جی با هم نگاهم،یکن ی دفتر را مرور منی فصل انی که آخرنکیا

 از یی از اشعار جانسوز مادر داغدار عباس، که شعرهاگران،ی از دشی پدیاجازه ده. میریگ ی شعر و شعور برميها  آنان جرعهیآسمان

 در ي و از اشعار ومیروانه ساز عبارات او هینی با هم دل را به حسم؛ی ساخته، استفاده کني جارن وجودش بر زبادهیاعماق تفت

  : میری گضی فعیقبرستان بق

  نیالبن  ام

 نیالبن  امکی وی تدعونال

  = سیرنویز **نی العروثی بلینیتذکر

 بهم ی ادعی بنون لکانت

  نی اصبحت و ال من بنومی الو
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 ی مثل نور الرباربعۀ

    نی واصلوا الموت بقطع الوتقد

 الخرصان اشالئهم تنازع

    نی طععای صری امسفکلهم

 أکما اخبروا ي شعرتی لای

    نیمی العی عباسا قطبان

). 432، ص 3 ج ،ی، بطل العلقم223العباس، ص (

. دیانداز ی مشهی برانی شادی که مرا به دی نخواننیالبن  مرا امگرید

.  ندارمي فرزندگری اما دخواندند، ی م»نیالبن ام« داشتم که به نام آنها مرا ی پسرانمن

.  قطع شداتشانی و رگ حدندی نفر چون کرکسان کوهسار بودند که در خون غلتچهار

.  افتادندنی به زمزهی به هم زده شد و همه آنها از ضربه نها زهی سر بدن آنان نبر

.. 379سردار کربال، ص =سیرنویز**اند دست راست عباس قطع شده، درست است؟   گفتهنکهی اای آدانستم ی کاش ميا

  = سیرنویز: **خواند ی منی چنشانی پری و دلزانی ری کرده، همراه با اشکانیی ماتم رو به عاشورانی از سوز ای گاهنیالبن ما

 العباس کرّ ي من رأای

   النقد ری جماهیعل

 دری وراه من ابناء حو

   لبد ي ذثی لکل

 بی اصی ان ابننبئت

   دی مقطوع برأسه

 امال ی شبلی علیلیو

  العمد  ضرب برأسه

 دی ی ففکی کان سلو

   لما دنا منه احد کی

).. 379؛ سردار کربال، ص 147 هاشم، ص یقمر بن(

 کرد یحمله م)  از اراذل و اوباشی بر گروهای( گوسفند يها  عباس بر گلهيدی که دی کسيا

.  دنبال او بودندالداری رانی همه چون شدری فرزندان حو

.  که دست نداشتیرزندم فرود آمد، در حال که ضربت به سر فدی من خبر رسبه

.  شددهیچی بر من که سر پسرم از ضربت عمود پيوا

  .379 - 380همان، ص =سیرنویز. ** شودکی به آن نزدتوانست ی نمی در دست تو بود، کسری شمشاگر

  

  

  

 



٤٨

   بن حسن از نوادگان ابوالفضلفضل

 جاودان او را به زبان يها  کرده و حماسهادی نیآفر  بلند و عظمتيعار خود را با اشزی عزيای سخن است که ننیری شي شاعرفضل

 قلب ایگو. اند افتهی ری چشمگی از آن شهرتی او چنان در احساسات پاك، اثر نهاده که بخشيها سروده.  کرده استمیشعر ترس

  : میخوان یز آن اشعار را م ایبا هم برخ.  شور و حرارت بر پا کرده استاتشی ابيها  و جان سوخته او در واژهنیآتش

 هی علیبکی الناس ان احق

  = سیرنویز** بکربالء نی الحسی ابکیفت

 ی و ابن والده علاخوه

   المضرج بالدماء ابوالفضل

 ئی شهیثنی من واساه ال و

   عطش بماء ی جادله علو

.). 148 هاشم، ص ی؛ قمر بن44 ص ،یالعباس بن عل(

.  واداشتستنی را در کربال به گرالسالم هی علنی است که حسي حق او رادمرد درستنی گري مردم برانیسزاوارتر

 ابوالفضل آغشته به خون، ،ی و فرزند پدرش علبرادر،

.  برادر خود را مقدم داشتی تشنگنی کرد و در عشی او را ستاتوان ی را چنان به جا آورد که نمي که در همه حال حق برادرآن

  )یانکمپ (ی اصفهاننی حسمحمد

 دی فرزندان شهبای زي او را بر آن داشته که با ژرف نگرخته،ی فرهشمندی اندنی عالم فرزانه و شور و شوق جاودانه انی امعرفت

 هی داغ جانسوز تشبنی حرارت سوزنده آن را بدد،ی کرده و با سفر به چشمه خورشهی را به چهار رکن استوار کعبه تشبنیالبن ام

  :  گونه استنی بدی عرشر اشعانی از ايا دهیبرگز. کند

 نی خور در فلک چهارمي چشمه

    نیالبن  زداغ دل امسوخت

 ای حنینش  دل پردهآه

    نینش  گردونیسی دل از عبرده

زار   از لخت جگر اللهدامنش

    نی روان ز آستدهی دل و دخون

 دلش زار چو مرغ هزار مرغ

    نی ز کف چار جوان گزداده

 افزون در دلها به ی آتشن،یالبن  امي از مصرعهای شاعر خردمند در شعر خود با اقتباس برخنیا=سیرنویز **ی مثل نسور الرباربعۀ

 آنان قطع اتیچهار نفر چون کرکسان کوهسار بودند که کشته شدند و رگ ح:  قرار استنی مصرع بدنی ايپا کرده است، معنا

. دیگرد

    نی از غمشان آتشنی نشسدره

ن چهار تن  از آدی توحکعبه

    نی رکی رکنهی ز هر ناحافتی

 ي به پاشانی عرش از اي قائمه

  نی عدل از آنها متقاعده



٤٩

 ابوالفضل که سر حلقه بود ادی

    نی در آن حلقه ماتم نگبود

 فشان سوخته جان همچو شمع اشک

    نی قربای غم آن شاهد زبا

 جهانسوز او ادی و فرناله

    نی درافکنده به عرش برلرزه

 تو ي دل آراي قد و بااليکا

    نی نازنی چمن ناز بسدر

 زد دادی بي  کمانخانهریت

    نی تو را در کمنی حق بدهید

 جوان بود مرا دلفروز چهار

  ..  ندارمي پسرگری که دیامروز صبح کردم در حال=سیرنویز **نی اصبحت و ال من بنومی الو

 مبر یتی جوان مادر گنام

  .. دیانداز ی مشهی برانی شادیمرا به =سیرنویز **نیر العوثی بلینیتذکر

 مرا ی جوانستی که دگر نچون

؛ چهره درخشان قمر 381 و 380سردار کربال، ص =سیرنویز. **دی نخواننیالبن  مرا امگرید=سیرنویز **نیالبن  امکی وی تدعونال

  ..223؛ العباس، ص 164 و 163 هاشم، ص یبن

  )حسان (انیچی چابیحب

 را در وجود تی عشق خاندان رسالت و والنیری شهد ش- هی رحمۀ اهللا عل-  ینی عالمه امنیآفر تی و لطف خداوند و نگاه والاحسان

:  سروده استنی حضرت ابوالفضل چنتیاو درباره شخص.  ساخته استانی شاعر پرشور نمانیا

 کعبه عشق است و من اندر احرام کربال

    مری قبله عشاق، دو تا تقصنی درشد

 تو نشد بی که نصی من خورد به آبدست

    رمی من داد از آن آب روان تصوچشم

 ی دست دهم قرباننی و ادهی دنی ادیبا

    رمی شود حج من و تقدلی که تکمتا

 تو فشاندم بر خاك ي جهت دست به پانیز

 ص ثار،ی انهیآ. 336؛ مقتل مقرم، ص )دیزی اشکها بريا( اشعار حسان وانید=سیرنویز **رمی خدا، چشم به راه تدهی کنم دتا

  . 382 - 383؛ سردار کربال، ص 258

  

 یاضی ری علمحمد
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 حرمت قبله حاجات ما يا

   و مناجات ما حی تو تسبادی

 ی همه عالمدانی شهتاج

    یهاشم ی ماه بنی علدست

 تو ي دل آراي کجا، روماه

   تو ي کجا قامت رعناسرو

تر از آفتاب   درخشندهماه

     تو جان و تن بوترابمشرق

 قافله ساالر عشق همقدم

     عشاق و علمدار عشقیساق

 نی و ساالر سپاه حسسرور

    نی سر و دست به راه حسداده

 امام و اخ و ابن امام عم

    السالم هی عباس علحضرت

 علم کفر نگون ساخته يا

     اسالم برافراختهپرچم

 تو مکتب عشق و وفاست مکتب

    و صدق و صفاست تي الفبادرس

 است ي و سربازي جانبازمکتب

     استي آنگاه سرافرازي سریب

 شد و آب شد و سوخته شمع

     ادب را ادب آموختهروح

 ی تو شد دست شه الفتدست

   تو شد خط امان خدا خط

 اند دهی که تو را دی امامچهار

   اند دهی تو بوسریگ  علمدست

 دی خداوند چو دست تو دچشم

   دیو اشک ز چشمش چک زد بوسه

 سجاد هم آن است پاك حضرت

     خاكری زد و کرد نهان زبوسه

 بس که شه ملک و جان نی تو امدح

   و امام زماندانی شهشاه

 به تو گوهر واالنژاد گفت
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). صیبا تلخ. (387 و 386سردار کربال، ص =سیرنویز** تو باد ي برادر به فداجان

ي گرمارودي موسویعل

   ائلابوالفض

 مانی سرو بلند باغ ايا

     شاخسار احساني قمريو

 ي وانهادشی که ز خویدست

    ي که براه دوست دادیجان

 است یی شاخ درخت باوفاآن،

     استیائی باغ کبروهی من،یو

 آب ی که به کشتگان دهیرفت

    رابی از آب عشق، سی گشتخود

 ختی فرورنی آب ز کف غمآن

    ختی آمي با ودهی آب دو دوز

 دهی ز بار غم خمبرخاست

    دهی بر لبش از عطش رسجان

 تابی اسب، نشست و بود ببر

     در گرو رساندن آبدل،

 دو روبه خرد یکی ناگاه

   برد ی آب مری که شدندید

 خدا ز تن جدا شد دستان

   دوتا شد ،يدری قامت حوان

 چون جان ز،ی بناگربگرفت

     مشک، ز دوش خود، به دندانآن

 تاختی در بدنش نبود و مجان

    ساخت ی مزهی زخم، هزار نبا

 نشاط کوتاه نی عمر گل، اچون

     آهد،ی آمد و مشک بردرریت

 آن ماه دی خمنی زمي سوچون

     و ملکوت بود، همراهعرش

 نفتاد بو فضائل تنها

  لی کفه کائنات ماشد

 شد قمر ی برج زمانه بهم
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  .. 309 ص ثار،ی انهیآ=سیرنویز** شد پدر ی خصلت عشق بهم

   ابوالفضلارتیز

 و ی قرب الهي که به بلندیقی مقدس است؛ طريوندی پي دل برافهی محبوب و گشودن صحیتی حضور نزد شخص،»ارتیز«

. شود ی می ملکوتتی انسان و آن شخصنی بی روحیتی شده، موجب سنخی منتهي معنویکینزد

 قدس به حهی راالسالم هی عرش حضرت صادق عليها  گلواژهارتی زنیدر ا. عرفت است همچون قدمگاه مالسالم هی ابوالفضل علارتیز

 کامل، ی از صفات انسانی عبارات نشاني  داشته، مجموعهي علولی از گلزار فضاي الفاظ آن عطرکیکای. بخشد یوجود انسان م

.  داردی ملکوتي صالح و رادمرديعبد

 به سته،ی نگرالسالم هی خود حضرت ابوالفضل علي عموتیافزا به شخص  روحيا  و گستره واالی که از فراز شناختالسالم، هی علامام

 ی مرسل، بندگان صالح و تمامامبرانی مقرب، پکی ابتدا سالم خداوند متعال، مالکند ی اشاره مری و چشمگنیآفر  معرفتيها جلوه

 و صفات ارجمند و دیگشا ی، سپس زبان به شهادت م کردهمی تقدالسالم هی عباس علشگاهی به پا و پاکان رقانی صددان،یشه

: میده ی آن شستشو مي و روان خود را در زالل گوارامیخوان ی را مارتی زنیبا هم ا. دیفرما ی مانی از آن حضرت را بستهیشا

 قرار دارد، ری حایکی نزد که در کنار فرات و،ي کردالسالم هی علی قبر عباس بن علارتیچون اراده ز:  فرمودالسالم هی صادق علامام

: ییگو ی و میستیا یبر در روضه م

 مای فباتی الطاتی و الزاکنیقی الشهدآء و الصدعی و جمنی و عباده الصالحنی المرسلائهی و انبنی اهللا و سالم مالئکته المقربسالم

 و اله المرسل هی اهللا علی صلی لخلف النبۀحی و الوفاء و النصقی و التصدمی اشهد لک بالتسلنیرالمؤمنی امابنی کی و تروح عليتغتد

 و عن الحسن و نیرالمؤمنی المبلغ و المظلوم المهتضم فجزاك اهللا عن رسوله و عن امی العالم و الوصلی الدلوو السبط المنتخب 

اهللا من جهل  الدار لعن اهللا من قتلک و لعن ی افضل الجزاء بما صبرت و احتسبت و اعنت فنعم عقبهمی صلوات اهللا علنیالحس

 ماء الفرات اشهد انک قتلت مظلوما و ان اهللا منجز لکم ما وعدکم نی و بنکیحقک و استخف بحرمتک و لعن اهللا من حالک ب

 ری اهللا و هو خحکمی ی لکم معدة حتی مسلم لکم و تابع و انا لکم تابع و نصرتی و قلبکمی وافدا النیرالمؤمنی امابنیجئتک 

 قتل اهللا امۀ قتلتکم نی من الکافرلکم و بمن خالفکم و قتنی من المؤمنابکمی بکم و بایمع عدوکم ان فمعکم معکم النیالحاکم

.. 794 - 793 ص ،ی عباس قمخی الجنان، مرحوم حاج شحیمفات=سیرنویز. ** و االلسنيدیباال

 و زهی پاکي و درودهاانی و راستگوندای و تمام شهاش ستهیاش و بندگان شا  فرستادهمبرانی خدا و سالم فرشتگان مقربش و پسالم

. رمؤمنانی فرزند اميپاك در هر بامداد و شامگاه بر تو ا

 که ینی دانشمند، جانشي، راهنما[السالم هی علنیامام حس ]امبری پدهی رسل و نوه برگزامبری پادگاری که تو در برابر دهم ی مشهادت

 ،ي کردیرخواهی و خي وفادار بود،ي کردقی تصد،ي بودمی شده، اهل تسلمالی که حقش پايا دهیرساننده احکام خدا بود، و ستمد

 عطا کند؛ و به خاطر - بر آنان ی الهي درودها- نی و حسن و حسرمؤمنانیپس خداوند پاداش تو را از جانب رسول خود، ام

. ات یدگان سرانجام زنکوستیو چه ن.  پاداش را به تو دهدنی بهتري که کردی و کمکی و پاداش خوبيبردبار

.  و حرمت تو را سبک شمرددی را که درباره حق تو جهل ورزی که تو را کشت و خدا لعنت کند کسی لعنت کند کسخدا

.  شدلی تو و آب فرات حاانی را که می لعنت کند کسخدا

. کند یم که بشما داده است وفا يا  که خداوند به وعدهی و براستي تو مظلوم کشته شدی که براستدهم ی میگواه

 ي براام ياری و می شماروی پزی است و خودم نروتانی شما و پمیام، بر شما وارد شدم، دلم تسل  به درگاهت آمدهرمؤمنان،ی پسر اميا

. من طرفدار شما و با شما هستم نه با دشمن شما. کنندگان است  حکمنی که خدا حکم کند و او بهتریشما آماده است، تا هنگام
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 دارم و به هر که با شما مخالفت کرده، شما را کشته کافر و منکرم، مانیا[در زمان رجعت] و بازگشت شما من نسبت به شما

.  را که شما را با دست و زبان کشتند بکشدیخداوند مردم

:  بچسبان و بگوحیپس از آن داخل روضه شو، خود را به ضر:  امام فرمودسپس

 و کی و سلم السالم علهمی اهللا علی صلنی و الحسن و الحسنیرالمؤمنی و لرسوله و الم هللاعی العبد الصالح المطهای اکی علاسالم

 و المجاهدون ونی به البدری ما مضی علتی روحک و بدنک اشهد و اشهد اهللا انک مضیرحمۀ اهللا و برکاته و مغفرته و رضوانه و عل

 الذابون عن احبائه فجزاك اهللا افضل الجزاء و اکثر الجزاء و ائهیل نصرة اوی جهاد اعدائه المبالغون فی فله اهللا المناصحون لی سبیف

 ۀی غاتی و اعطحۀی النصی و استجاب له دعوته و اطاع والة امره اشهد انک قد بالغت فعتهی ببی جزاء احد ممن وفیاوفر الجزاء و اوف

 یه افسحها منزال و افضلها غرفا و رفع ذکرك ف الشهداء و جعل روحک مع ارواح السعداء و اعطاك من جنآنیالمجهود فبعثک اهللا ف

 تی اشهد انک لم تهن و لم تنکل و انک مضقای و حسن اولئک رفنی و الشهدآء و الصالحنیقی و الصدنیی و حشرك مع النبنییعل

 فانه نیزل المخبت منای فائهی رسوله و اولنی و بنکی و بننای فجمع اهللا بنیی و متبعا للنبنی بالصالحای من امرك مقتدرةی بصیعل

.. 795 -  794 الجنان، ص حیمفات=سیرنویز. **نیارحم الراحم

سالم .  بادشانیدرود و سالم خدا بر ا. نی و حسن و حسرمؤمنانی پروردگار و رسول او و امعی خدا، مطستهی بنده شاي بر تو اسالم

 که تو رمیگ ی شاهد می گواهنی و خدا را بر ادهم یشهادت م. کرتی بر تو و پاش يو رحمت خدا و برکات و آمرزش و خشنود

 در انی با دشمنانش، کوشاکاری در پی الهرخواهانی که خی مجاهدان؛يمودی راه خدا را پکارکنندگانی بدر و پانی راه جنگجویبراست

 پاداش و نیتر هستی پاداش، شانیشتری بن،یپس خداوند تو را بهتر. شدند ی دوستانش و دفاع کنندگان از محبانش شمرده مياری

.  امرش در نظر گرفته، جزا دادانی والروانی و پش دعوترندگانی پذعتش،ی وفاکنندگان به بي پاداش که برانیکاملتر

 در تیخدا. ي راه به کار بردنی تالش خود را در اتی و نهاي کوشش خود را انجام دادیرخواهی در خی که تو براستدهم ی میگواه

 بهشت خود را به تو يها  غرفهنی منزل و بهترنیخداوند فراختر.  همراه سازدکبختانی روح تو را با ارواح ن وزدی برانگدانیزمره شه

 یقانی محشور سازد و آنها رفستگانی و شادانی و شهانی و راستگوامبرانی برده، با پگاههای جانیعطا کند و نام تو را در باالتر

. ندیکوین

.ي راه گام نهادنی کامل در ایینای و برتی بصي و از روی و سرنتافتي نکردی تو سستی که به راستدهم ی مشهادت

 فروتنان گرد يگاههای پس خدا ما و تو و رسولش و دوستانش را در جاي کرديروی پمبرانی و از پي اقتدا کردستهی مردم شابه

.. 328 -326سردار کربال، ص =سیرنویز. ** مهربانان استنی که او مهربانتررایآورد؛ ز

آنگاه نزد قبر حضرت برو، اظهار ادب و طلب حاجت کن؛ سپس خود را .  سر بخواني در باالارتی دو رکعت نماز زارتی از زپس

.  سازانی نماشتری اهللا عشق و محبت خود را بنی ناصر دای ی انت و امی چون بابی قبر انداخته، آن را ببوس و با عباراتيرو

. 336؛سردار کربال، ص 261، ص 101بحاراالنوار، ج : ك.  رارتی آداب زرامونیپ یثیبرگرفته از احاد=سیرنویز**

 از شور و یی با کاروانهاالسالم هی و ابوالفضل العباس علالسالم هی علنی آنکه ارادتمندان دلباخته آستان مقدس اباعبداهللا الحسدیام

 ی انقالب اسالمدانی امام شهادیغبار غربت از دل زدوده،  خالصانه، ی حرکت کنند و با ابراز ارادتینی حسي کرباليعشق به سو

.  را زنده بدارندراز سرافدانی و شهرانیا



٥٤

:کاری از
Vahideh

Vahideh٣٠٠٨@yahoo.com
www.peyambar-mesenger.blogfa.com


