
 جلد سوم  -چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم  

 على ربانى خلخالى: تاليف  

 
 فهرست مطالب
 پیشگفتار
 تقریظ
 تقریظ شعرى

ابوالفضل  پدر ارجمندحضرت قمر بنى هاشم فضایل حضرت امیرالمؤ منین على بن ابى طالب علیهماالسالم: خش اول ب
 العباس علیه السالم از دیدگاه مخالفین و معاندین

 نمونه اى از معجزات امیرالمؤ منین على علیه السالم: بخش دوم 
 گلچینى از فراموش شده هاى تاریخ: بخش سوم 

 وظایف و مسئولیتها: بخش چهارم 
 العباس علیه السالم بى الفضلسیادت حضرت ا: بخش پنجم 

 آب ، سقایت و سقا خانه ها: بخش ششم 
 قدم گاه ها و بقعه ها: بخش هفتم 

 رواق ها، گنجینه و درهاى حرم: بخش هشتم 
 ( كرامت 240شامل (السالم كرامات قمر بنى هاشم علیه: بخش نهم 

 

 

 

 

  فهرست مطالب
 پیشگفتار

 تقریظ
 تقریظ شعرى
ابوالفضل  پدر ارجمندحضرت قمر بنى هاشم فضایل حضرت امیرالمؤ منین على بن ابى طالب علیهماالسالم: بخش اول 

 لیه السالم از دیدگاه مخالفین و معاندینالعباس ع
  فصل اول

  مراجعه ابوبكر به على علیه السالم در پاسخ به پرسش عاى مرد یهودى
مىسپارد و ایشان باكشتن مرحب ، خیبر را  پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم ، پرچم جنگ خیبر را به على علیه السالم

  یدفتح مى نما
  درانمىآفری اگر مردم تجمع بر دوستى على علیه السالم مى كردند خداوند آتش جهنم



 زمین مراجعه عمر به على در تعداد طالق نیز و سنگینى ایمان على بر طبقات آسمان و
  فضائل غیر قابل شمارش على علیه السالم

  اعتراف عمر به اینكه على موالى هر كسى است كه پیامبر موالى اوست
  اعتراف عمر به اینكه على او را از هالكت رهایى بخشید

  مراجعه عثمان به امیر مومنان على علیه السالم در حكم گوشت شكارى براى محرم
  مراجعه عثمان به امیر مومنان در چگونگى آتش قبر و گفتن لوال على لهلك عثمان

  (ویزید معاویه ، عمروعاص(على علیه السالم از دیدگاه دشمنان قسم خورده : فصل دوم 
  به روایت عمر بن عبدالعزیز ((... من كنت مواله)) حدیث

  اعتراف عمر بن عبدالعزیز به نشناختن زاهدتر از على علیه السالم
 نمونه اى از معجزات امیرالمؤ منین على علیه السالم: بخش دوم 
  فصل اول

  یان رود فرات و فروكش نمودن آن ، به دعاى امیرالمؤ منین على علیه السالمطغ
  السالم گردید قلبم متوجه خدا و مظلومیت امیرالمؤ منین علیه: یت اهللا شیخ مشكور مى گویدآ .2
  !مگر شما به واسطه من از خدا نخواسته بودید و هابیها شكست بخورند؟ .3
  یادم آمد فرماندار جدید وهابى است .4
  لمؤ منین على علیه السالمهدایت سفیر فرنگ ، به معجزه امیرا .5

 گلچینى از فراموش شده هاى تاریخ: بخش سوم 
  فصالول

  آیا ضمانت مى كنى مرا به آنچه گفتى ؟
  كوبنده در كیست ؟

  او حافظ و نگهبان توست
  امانت من نزد توست این زینب: امیرالمؤ منین علیه السالم فرمود

  استقبال او شتافتبه  وقتى ام البنین علیهاالسالم وارد شد زینب علیهاالسالم
  یدعبیداهللا بن عباس بن على علیهم السالم ، لباسهاى پدر را پوش

  توسل به ام البنین علیهاالسالم
  قمر بنى هاشم علیه السالم و قبرستان بقیع

  از لقب قمر بنى هاشم بسیار مسرور مى شوند
  مصیبتى بى نظیر در عرصه كربال

 وظایف و مسئولیتها: بخش چهارم 
  فصل اول

  پیامبران خدا و امامان معصوم علیهم السالم ، انسان هاى كاملى هستند
  عدم اولویت ابوبكر
  عدم اولویت عمر

  عدم اولویت عثمان



  سامهاولویت ا
  فصل دوم

  ارتباط و پیوند جسمانى
  پیوند روحانى

  سفارت
 شد ترین مرد جهانحسین رضا زاده با ذكر یا اباالفضل ركورد المپیك را شكست و قوى 

  حسین رضا زاده ركورد دار حركت یك ضرب
  علم و علمدارى: فصل سوم 

  علم حضرت عباس علیه السالم
  آرایش علم هاى بزرگ در شهرستان دزفول

  پدرم علمدار قمر بنى هاشم علیه السالم بود
  ت ابوالفضل علیه السالمشجاعت حضر 

 العباس علیه السالم سیادت حضرت ابى الفضل: بخش پنجم 
 فصل اول

  سیادت حضرت ابى الفضل العباس علیه السالم
  از نظر اصطالح و استعمال ((سید)) كلمه
  از نظر روایات ((سید)) كلمه
  از نظر علما ((سید)) كلمه

  علیه و آله و سلم استازآل محمد صلى اهللا  حضرت ابى الفضل العباس علیه السالم
  معناى آل و امت
  اهانت به علویه

  فصل دوم
 اعقاب اباالفضل العباس بن امیرالمؤ منین علیهماالسالم در پاكستان

  ستاره درخشان علوى در آرنجن برزوك كاشان
  نموقعیت جغرافیایى روستاى آرنج

  امامزاده احمد بن عباس به روایت تاریخ
  موقعیت ساختمان فعلى

  كرامات امام زاده سید احمد
  زیارت نامه

  ر فاوامام زاده َزكى ، د
  امام زاده هاى روستاى مریچه شهرستان رامهرمز

  خنداب اراك ابراهیم بن فضل بن عباس بن على بن ابى طالب علیهم السالم درنوده بخش
  شاه سید على در قم

 آب ، سقایت و سقا خانه ها: بخش ششم 
  فصل اول



  ر فرات و علقمهنه
  نهر علقمه

  دجله و كرانه هایش
  و بدین سان مردم كربال بهره مند شدند

  فصل دوم
خواست رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله  ضرت امیرالمؤ منین على علیه السالم به درماه رمضان ساقى كوثر ح 17شب 

  وسلم به خیمه ها آب آوردند
  شرایط ساقى

  سقایت على علیه السالم
  سقایت امام حسین علیه السالم

  آب دادن به كافر
  ضمانت بهشت براى سقا

  ثواب لعن بر قاتل امام حسین علیه السالم پس از نوشیدن آب
  ل اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم به حیواناتعطوفت رسو 

  فصل سوم
  سقا خانه ها

  ((ساقى تشنگان كربال)) یا ((سقا))
  حفر زمزم
  آالفالتحیة و الثناء در مشهد مقدس صحن مطهر حضرت ثامن الحجج ، امام على بن موسى الرضا علیهسقاخانه 

  حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم تاریخچه سقاخانه معروف اهواز به نام
  سقا خانه ابوالفضل العباس علیه السالم اهواز

  كنندگان نمایشگاه ایرانگردى آب مراد مى دهد سقاى خوزستانى به بازدید
  بنمهزیار اهواز علیه السالم واقع درآستان مقدس حضرت علىسقاخانه حضرت اباالفضل العباس 

  السالم دردزفول مد بن جعفر طیار علیهآستان مقدس حضرت مح
  سقاى كنیز

  حضرت ابوالفضل علیه السالم نامگذارى شده است مساجد شهرستان شوش دانیال و حومه كه به نام
  وجود استشهرهاىخوزستان م اماكن مذهبى و اسامى هیئت هاى مذهبى كه به نام حضرت عباس علیه السالم در

 است شده اسامى اماكنى كه در اهواز به نام حضرت عباس علیه السالم نام گذارى
  گلچینى از هیئت هاى سقایى جهان اسالم: فصل چهارم 

  سقایى چیست و عزادارى سقایى كدام است ؟
  عزادارى سقایى براى چه تاسیس شده و به این اسم نامیده گردید؟

  عزادارى سقایى در كربالى معال
  نمونه اى از اشعار سقایى سقاهاى كربال

  عزادارى سقایى در نجف اشرف
  دارى سقایى در كاظمینعزا



  هیئت سقایى حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم دركاشان
  هیئت سقایى ابوالفضل العباس علیه السالم در كاشان
  هیئت سقایى ابوالفضل العباس علیه السالم در كاشان
  هیئت سقایى ابوالفضل العباس علیه السالم در كاشان
  هیئت سقایى ابوالفضل العباس علیه السالم در كاشان

  عزا دارى سقایى در همدان
  اسامى دسته جات سقایى همدان

  م عزا دارى سقاهاى همدان در ماه محرممراس
  س سقایىخارج شدن دسته جات سقایى همدان با لبا

  عزادارى سقاهاى همدان در سایر ماهها و مناسبت ها
  هیئت سقایى همدانى هاى مقیم تهران

  تقدیر و تشویق آیت اهللا بروجردى از هیئت سقاها
  تفاوت سقایى همدان با كاشان

  عزا دارى سقایى تهران
  عزادارى سقایى در قم

  عزادارى سقایى در اراك
  هیئت سقاهاى ابوالفضل علیه السالم اراك

  عزادارى هیئت سقاهاى ابوالفضلعلیه السالم در لیالى و ایام عاشورا
  بهمنازل علماى اراك رفتن هیئت سقاهاى ابوالفضل علیه السالم

  بهمنازل علمامى رفتند هیئت سقاهاى ابوالفضل علیه السالم شهر قم
  مجالس هفتگى هیئت سقاهاى ابوالفضل علیه السالم اراك

  هیئت سقاهاى فاطمیه اراك
  عزادارى هیئت سقاهاى فاطمیه در لیالى و ایام عاشورا

  تن سقاهاى فاطمیه به منازل علماى اراكرف
  هیئت سقاهاى حسینى اراك

  عزادارى هیئت سقاهاى حسینى در لیالى و ایام عاشورا
  رفتن هیئت سقاهاى حسینى قم به منزل آیه اهللا العظمى بروجردى

  عزادارى سقایى در آران
  عزادارى سقایى در بیدگل كاشان

  هیئت سقایى ابوالفضل حسینیه توى ده بیدگل
  تاریخ جام آب حسینیه خانقاه بیدگل

  عزادارى سقایى در یزد
  عزادارى سقایى در نیاسر

  عزادارى سقایى نیاسر در ماه محرم و غیره
  عزادارى سقایى در مشهد مقدس



  هیئت سقایى نوغان به منازل علما نیز مى رفته اند
 قدم گاه ها و بقعه ها: بخش هفتم 
  هاقدمگاه : فصل اول 
  قدمگاه مارم

  كرامت قدمگاه مارم
  قدمگاه حضرت عباس علیه السالم در سرپل ذهاب

  سه كرامت از قدمگاه سرپل ذهاب
  قدمگاه عباس بن على علیه السالم در سمنان

  قدمگاه محله عباس در شهر شوشتر
  شوشتر - جاده دزفول  بقعه قدمگاه ابوالفضل علیه السالم در

  بقعه عباس كچیكه
  عباس محله كهواز

  بقعه عباس بن على علیهماالسالم در هفت تپه
 رواق ها، گنجینه و درهاى حرم: بخش هشتم 
  اق هارو : فصل اول 
  گنجینه حرم حضرت ابوالفضل علیه السالم: فصل دوم 
  فصل سوم

  درهاى حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم
  ایوان طال

  صحن و درهاى آن
  درهاى قدیمى صحن
  درهاى جدید صحن
  ضلع هاى صحن

  به خاك سپرده شدگان حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم
  گنبد

  گلدسته ها
  متولیان حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم

 ( كرامت 240شامل (السالم كرامات قمر بنى هاشم علیه: بخش نهم 
بهشیعیان ، اهل سنت ، مسیحیان ،  پاسخ به تضرع ، و پاداش ادب عنایات قمر بنى هاشم علیه السالم: قسمت اول 

  ( عنایت 216شامل (زردشتیان كلیمیان و
 ( كرامت 195شامل (شیعیان عنایت حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم به: فصل اول 

  بنین علیهماالسالم قسم دادمفاطمه زهرا و ام ال در حالى كه اشك مى ریختم ، قمر بنى هاشم علیه السالم رابه حق .1
  نام مرا عباس گذاشتند .2
  قمربنى هاشم علیهماالسالم قبل از استارت موتور هواپیما، عرض ادبى خدمت آقا ابا عبداهللا و آقا .3



  قوت قلب پدر شهید بر اثر پیام حضرت عباس علیه السالم .4
  عنایت قمر بنى هاشم علیه السالم به صغیر اصفهانى ، درعالم برزخ .5
  به عنایت قمر بنى هاشم علیه السالم بچه فلج به راه افتاد .6
 برداشتند حضرت ابوالفضل علیه السالم فرمود او را ببخشید، دست ازمن .7
  العباس علیه السالم است این مخصوص حضرت ابوالفضل .8
  خطاب به صدام فرمود .9

  من مشغول زیارت است مشغول زیارت مردم ، دیدم عربى پشت سر .10
  آقا جان قلب مادرم را عوض كن .11
  با گریه به خواب مى رود .12
  متوسل شو ول حل نشد به حضرت عباس علیه السالمباپ اگر اتفاقى برایت پیش آمد .13
  عباس علیه السالمتوسل به حضرت ابوالفضل ال .14
  توسل براى عروس دیگرم .15
  توسل براى صبیه ام .16
  روضه حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم .18
 خرجى ام تمام شد .19
 اصغر را هم قمر بنى هاشم علیه السالم شفا داد .20
 نزدیك بود روح از بدنم مفارقت كند .21
  شفا از بیمارى مهلك .22
  تو باب الحوائجى براى هركه خواهى شفاعت كن .23
 تمام آن سربازها بیمار شدند .24
 عبد صالح خدا فرمانبر امامش بود .25
  روضه شفا بخش برایش بخوانم .26

  ذكر شهادت حضرت اباالفضل العباس علیه السالم
  من بچه ام را از تو مى خواهم! كودكان كربال اى سقاى .27
  ك را از شما مى خواهیمیا قمر بنى هاشم سالمت كود .28
  ... پسرم... یا قمر بنى هاشم علیه السالم  .29
  ! یا اباالفضل سوختم... یا قمر بنى هاشم  .30
  عنایت قمر بنى هاشم علیه السالم به آقاى فلسفى .31
  زن سرطانى شفا گرفت .32



  با عنایت قمر بنى هاشم علیه السالم فرزندم سالم به دنیاآمد .33
 ابوالفضل العباس علیه السالم آتش گشوده شد از قبه و بارگاه حضرت .34
  بچه اى كه به علت ضربه مغزى به هوش نمى آمد خودبرخاست .35
  فورا نذر كردم گوسفندى به نام آن حضرت ذبح نمایم .36
  همین جا بنشین .37
  بود كه كامیون ایستاد معجزه ابوالفضل علیه السالم .38
  كهاینها بى صاحب نیستند د، تونمى دانىتو چرا به این طلبه گفتى این طلبه ها مردم آزارن .40
  قطع شده مشاهده آن حضرت بدون سر و دستهاى .41
  م صاحب فرزند شدندحضرت ابوالفضل العباس علیه السال پس از گذشت سال ها از توجهات .42
 داد الم شفایمآقا قمر بنى هاشم علیه الس: با حالت بغض و گریه گفت  .43
  این غذا مربوط به آقا قمر بنى هاشم علیه السالم است .44
  برادرم ابوالفضل زد ولى من تو را بخشیدم .45
  العباس علیه السالم شفاى طفلى در حرم حضرت اباالفضل .46
  !دیدى آقا ابوالفضل نگذاشت ماناامید شویم ؟ .47
حجتاالسالم و المسلمین آقاى شیخ محمد رضا  دیدار جمال نورانى حضرت ابوالفضل علیه السالم در بیدارى جناب .48

  :نقل كردندبراى اینحقیر  ( حفظه اهللا(خورشیدى از آقاى احمد 
  ضل علیه السالمبراىابوالف نجات فرزند داخل شكم از مرگ ، به بركت نذر اطعام .49
  شفاى فلج و نابینا .50
  آقااباالفضل علیه السالم همسرم را دوباره به من برگرداند دست هاى قدرتمند و با وفاى .51
  با توسل به قمر بنى هاشم علیه السالم مداركم پیدا شد .52
  تربت حضرت اباالفضل علیه السالم .53
  ...قمر بنى هاشم علیه السالم فرمود عنایات ما .54
  مریضت را بیاور به حرم .55
  زائرما را به نجف برسان حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم فرمودند به شوهرت بگو این .56
  پزشك ایشان مسیحى بود .57
  ان شاء اهللا مشكل حل خواهد شد .58
  بوالفضل العباس علیه السالمحضرت ا هفت زیارت عاشورا به نیابت از 59
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  پیشگفتار
 ن الرحیمبسم اهللا الرحم

الحمدهللا رب العالمین و صلى اهللا على محمد و آله الطاهرین ولعنه اهللا على اعدائهم اجمعین و 
  . غاصبى حقوقهم و منكرى فضائلهم و مناقبهم من الجن و االنس اجمعین الى قیام یوم الدین

ت علیهم سپاس بى كران خداوند بزرگى را سزاست كه نعمت والیت و دوستى خاندان عصمت و طهار 
السالم را به ما شیعیان ارزانى فرمود و امامان معصوم علیهم السالم جانشینان راستین رسول اكرم 

صلى اهللا علیه و آله و سلم را وسیله هدایت و راهنمایى ما قرار داد تا از سعادت و نیكروزى دو جهان 
 . بهره مند شویم و از بدبختى و مهالك دنیا و عقبى نجات یابیم

بى منتهى ، خالق منان و افتخار نصیب این حقیر گردانید كه با بضاعت اندك جلد سوم كتاب  و شكر
چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم را تقدیم به ارادتمندان حضرتش نمایم و 

 . درباره مقام منیع آن حضرت در مكتب اسالم قلم زنم
ما السالم در عصر تاسوعا به حضرت قمر بنى هاشم ساالر شهیدان حضرت حسین بن على علیه

 :ابوالفضل العباس علیه السالم فرمود



  ((اركب بنفسى انت یا اخى حتى تسالهم عما جاء هم ))
 (1)سوار شو و نزد آنان رو و بپرس كه از چه رو بدینجا آمده اند؟ ! برادر جانم به فدایت 

علیه السالم برد كه شخصیتى   از اینجا باید پى به عظمت حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس 
چون امام حسین بن على علیهما السالم كه امام على االطالق و واسطه فیض بین خالق و عالم 

 .ى گویدممكنات است از سر لطف ، به وى فدایت شوم م
 حضرت بقیة اهللا و قمر بنى هاشم علیه السالم -

 : در زیارتنامه منسوب به حضرت ولى عصر عجل اهللا تعالى فرجه الشریف مى خوانیم
السالم على العباسبن امیرالمؤ منین المواسى اخاه بنفسه االخذ لغده من امسه الفادى له الواقى الساعى ))

  .((الیه بمائه المقطوعة یداه 
م بر عباس فرزند امیرمومنان علیه السالم كه جانش را در راه مواسات با برادرش تقدیم نمود، سال

 ... را براى حفاظت از برادرش قربانى ساخت  دنیایش را در راه تحصیل آخرت صرف كرد و جانش 
 كسى كه حضرت فاطمه زهرا ام ابیها علیها السالم در روز قیامت خطاب به حضرت امیرالمؤ منین

 :علیه السالم نموده مى گوید
  (2) . یا امیرالمؤ منین كفانا الجل هذا المقام الیدان المقطوعتان من ابنى العباس

 . باس ، كافى استاى امیر مومنان ، براى ما، در مقام شفاعت ، دو دست بریده پسرم ع
چگونه انسان مى تواند درباره شخصیت هایى قمل زند كه اسوه بشریتند و مغبوط فرشتگان ؛ اما چه 

مى توان گفت كه به مقتضاى وظیفه و امتثال فرمان در احیاى امر خاندان اهل بیت عصمت و 
 .طهارت علیهم السالم باید كوشید تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

مشتاقان آن حضرت ، ما را امیدوار كرد كه با پى گیرى این تحقیقات در آینده نه چندان دور  استقبال
و تكمیل مجلدات بعدى ، این مجموعه بتواند به عنوان دایرة المعارف تاریخ سردار قهرمان نهضت 
و  عاشورا حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم سامان باید و در دسترس پروهشگران

 .محققان تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السالم و دیگر محبین و شیعیان قرار گیرد
 . الزم به تذكر است دو جلد از این مجموعه قبال به زیور طبع آراسته است

تا . بحمداهللا آنها توانسته است عده كثیرى را به راه راست هدایت نموده و از كارهاى ناشایست باز دارد
. را از این رهگذر به انجام فرایض مذهبى همچون بجا آوردن نماز سوق داده است جایى كه عده اى 

 . و اسناد آن نزد مولف موجود است
 .اهل فتنه و انحرافند ((فى قلوبهم زیغ ))مخالفین این گونه كرامات و معجزات به مصداق آیه شریفه 

ت هاى سلطه گرند همانند مسلكها و گروها كه میراث خوار خلفاى غاصب و ستمگر و ایادى قدر 



داده است و  10نواصب و معاندین و یا وهابى مسلكان ، كه جواب آنها را قرآن كریم در سوره بقره آیه 
 : مى خوانیم

  ((فى قلو بهم مرض فزادهم اهللا مرضا و لهم عذاب الیم بما كانوا یكذبون ))
را، كه روى رستگارى نبینند  در دل آنها مرض نفاق و عداوت است پس خدا زیاد كند مرض ایشان

و از براى آنها عذاب دردناك است به جهت دروغگویى ) این جمله نفرین است از خدا بر منافقین (
 . شان

 :و در آیه دیگر نیز مى فرماید
 .این ها مى خواهند نور خدا را خاموش كنند ولى نمى توانند

  (3) ((و كره المشركون یریدون لیطفوا نور اهللا بافواههم و اهللا متم نوره ول))
مى خواهند تا فرو نشانند نور خدا را به دهنهاى خود، خدا تمام كننده است نور خود را، اگر چه 

 . كراهت داشته باشند كافران
ن عزیز قرار دارد قطره اى است از فضایل بى كران پرچمدار نهضت كتابى كه در مقابل شما خوانندگا

 . همیشه جاوید عاشورا، حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم
 : كتاب حاضر در نه بخش تنظیم شده است

 . فضایل امیرالمؤ منین على بن ابى طالب علیهما السالم از دیدگاه مخالفین و معاندین: بخش اول 
 . نمونه اى از معجزات امیرالمؤ منین علیه السالم: دوم  بخش

 . گلچینى از فراموش شده هاى تاریخ: بخش سوم 
 .وظایف و مسئولیتها: بخش چهارم 
 . سیادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم: بخش پنجم 
 .آب ، سقایت و سقاخانه ها: بخش ششم 
 .قدم گاهها و بقعه ها: بخش هفتم 
 . رواق ها، گنجینه ها و درهاى حرم: بحش هشتم 
كراما حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم نسبت به شیعیان ، اهل سنت : بخش نهم 

 . كرامت 240، مسیحیان یهودیان و زردشتیان ، شامل 
 جز آنچه در گیومه قرار(براى حفظ وحدت و یكپارچگى نشر كتاب ، مطالب منقول از مآخذ گوناگون 

 . با حفظ كامل معنا و مضمون ، تلخیص یا ویرایش شده است) دارد
امید است این عرض ارادت كوچك مورد قبول حضرت مهدى موعود حجت بن الحسن العسكرى عجل 

 . اهللا تعالى فرجه الشریف واقع گردد، آمین رب العالمین



العالمین ، و صلى اهللا على  سبحان ربك رب العزة عما یصفون ، و سالم على المرسلین و الحمدهللا رب
 1380قمرى مطابق مهر ماه  Ïw= =ŠL1422 محمد و آله الطیبین الطاهرین ، والعاقبة للمتقین 

حرم اهل بیت علیهم السالم على ربانى  - شمسى سالروز تولد حضرت امام باقر علیه السالم قم 
 خلخالى

  تقریظ
عاشق و دلباخته اهل بیت عصمت و طهارت  تقریظ جناب مستطاب ، عمدة االخیار، فاضل فرزانه ،

بر جلد سوم كتاب چهره درخشان قمر بنى ) دام عزه العالى (علیهم السالم ، آقاى دكتر غالمرضا باهر 
علیه السالم ، امید آن داریم كه مورد توجه و قبول آن شاهین شكسته بال   هاشم ابوالفضل العباس 

 علقمه قرار گیرد
 مبسم اهللا الرحمن الرحی

وچه سخت است قلم به دست گرفتن و تقریظ نوشتن براى كتابى كه كرامات مرد ایثار سراسر آفاق را 
آن هم كراماتى كه در تصور نمى گنجد و زبان از بیان و عقل از گمان . به تصویر كشیده است 

 . قاصر است
 یا كاشف الكرب عن وجه الحسین علیه السالم

 یه السالماكشف كربنا بحق اخیك الحسین عل
عباس جان تو را مى گویم وروى سخنم با توست كه زیباترین نقش فداكارى و وفادارى را بر صفحه 

را رقم زدى ،  ((ایثار))زمانه صورتگرى كردى و آنگاه كه احساس كردى باید برخیزى برخاستى و كلمه 
وش جان كردى و مبارك باد آفرین بر تو و حاللت باد شیرى را كه از پستان ام البنین علیها السالم ن

اى ! كه حضرت صدیقه طاهره فاطمه علیها السالم تو را به آن خطاب كرد ((یا بنى ))بر تو كلمه 
 ! و اى برادر حسین! فرزند من 

بیابانى هول انگیز هراسناك در پیش روى كاروان است كه باید بدانجا وارد شوند و به مهمانى خون و 
 نام گرفته است ((مرد وفا))مى رود تا به عهد خود وفا كند، زیرا اوست كه  كاروان ساالر. شمشیر بروند

. 
سپهدار قافله ، علمى بر دوش دارد و پیشاپیش قافله در حركت است ، آن هم با عزمى راسخ و اراده 

 . اى استوار، كه یعنى تا من هستم قافله از خطر راهزنان و كج اندیشان در امان است
گاهى در سكوت محض و دست رد زدن به سینه بند و بست كنان . مى خروشدمى رود، مى كوشد، 

به سر مى برد، و زمانى بانگ بر مى دارد كه من فرزند على بن ابى طالب علیها السالم هستم و 
 : اهل سازش و بند و بست نیستم و تا هستم دست از یارى حسین علیه السالم بر نمى دارم و باالخره



، راه بر قافله تنگ مى گیرند و آب ، این مایه حیات (4)یشه در كمینگه عمرند قاطعان طریق كه هم
بخش را بر روى آنان مى بندند كه یعنى ما قلدر زمان هستیم و همیشه خواهیم بود، همان گونه كه 

 .همیشه و در هر زمان حضور دارند و هابیل را بیرحمانه سر به نیست مى كنند قابیلیان
علمدار مى رود تا از سرچشمه جوشان علقمه و نهر خروشان فرات آب بیاورد تا تشنگى كشنده و 

 .عطش درد آور جانسوز كاروانیان را فرو نشاند
لبان خشك و ترك خورده اش  آه آتشناك تشنگى از سینه اش زبانه مى كشد و داغ سوزان عطش بر

 .كبره انداخته ، صورتى گلگون و سیمایى پرخون و بر افروخته دارد
 . مشك را پر مى كند، ترسان و لرزان و در اندیشه چگونه بردن آن به خیام حرم

 .مشتى از آب بر مى گیرد تا لبان خشك را مرطوب سازد و عمل به وظیفه برایش میسور گردد
مى بندد و آب را نقش بر   و اهل بیت علیهم السالم تصویرى در مغزش نقش از لبان خشك حسین 

را معنى و مفهوم مى بخشد، اگر این كار عباس نبود چه تصویرى براى ایثار  ((ایثار))آب مى كند و 
 مى بست ؟  در مغز شما نقش 

خیمه  مشك بر دوش ، عطش بر لب ، ذكر بر دل ، توكل در سر، شادان و شادى كنان به طرف
 : هاى قافله مى تازد، ولى افسوس كه

 . امانش نمى دهند و بند بندش را از هم مى گسلند و او حسین را فریاد مى كند كه یا اخاادرك اخاك
و حاال من مى خواهم چنین مردى را با هزاران خصلت حمیده دیگر به زیور تحسین و تمجید و تكریم 

 .م با قلمى شكسته و دلى از دست رفته و تعظیم بر صفحه كاغذ نقاشى كنم ، آن ه
صدا مى كند، یعنى  ((یا بنى ))او را نیازى به چنین ز خرف نیست ، كسى كه زهرایش علیها السالم 

 . یعنى همه عالم! برادر حسین ! باالترین منصب جهان آفرینش ، فرزند زهرا
 آفرین بر تو، چون تو را زهرا

 كند صدا عباس ((یا بنى ))
ستانى قلم شده و پاهایى دور از كالبد افتاده در كنار علقمه با صورت بر روى زمین افتاده و در و با د

 :انتظار فرا رسیدن قافله ساالر تا براى آخرین بار با او وداع كند و به او بگوید
  (5) ((و ان لیس لالنسان اال ما سعى ))
 .((و اینكه براى آدمى جز آنچه به سعى و عمل خود انجام داده خواهند بود))

 ! و این بود آنچه در توان داشتم
قافله ساالر همان مرد وفا، خود را بر بالین برادر مى رساند و با كالبد در هم شكسته و قطعه قطعه 

بانگ اآلن انكسر ظهرى وقلت حیلتى سر مى دهد و پس از هزار و شده برادرش روبرو مى بیند و 



حضرت حجت االسالم و )) : دوست دیرین و یار شیرین كالم من  چهار صد سال كمى كم و بیش 
كه فاضلى توانا و اندیشمندى دردمند، و عاشقى  ((المسلمین جناب آقاى حاج شیخ على ربانى خلخالى 

مزد، صحنه هایى از این ایثار را به تصویر كشیده است و كراماتى را  وارسته ، و قلم به دستى نه به
 . كه اجرى كوچك از باب الحوائجى اوست به زیور چاپ آراسته است

و من ، این مرد كوچك كه خود راخاك كف پاى اهل بیت علیهم السالم هم نمى دانم و با بضاعتى 
 . نوشته اممزجاة جسارت به خرج داده بر این و اال كتاب تقریظ 

 :مرا ببخش و به حق مادرت ام البنین علیها السالم كه روزى غریبانه فرمود! عباس جان 
 مرا ام البنین دیگر نخوانید

 بدین نامم دگر هرگز ندانید
دستم را در این دنیا بگیر تا از كمند راهزنان عقل و دین در امان باشم و در آن دنیا همراهم باش تا 

 . در صراط نلغزم
 غالمرضا باهر چاكر آستان شما

 تیرى به مشكش آمد و آبش به خاك ریخت
 تنها نریخت آب كه خونش بریخت هم

 عباس آمد و به كف از آه خود علم
 چون قرص آفتاب كه تابد به صبحدم

 گفتا كنون نه جاى علمدارى من است
 این آه كودكان تو و این ناله حرم

 گرفت و داداذن جهاد دشمن از آن شه 
 بر پاى شاه بوسه و بر دست شد علم

 با نوك نیزه خصم به هم كوفت تا شكافت
 قلب سپاه و پس به سر آب زد قدم

 پر كرد مشك و خواست لب خشك تر كند
 یاد آمدش ز تشنگى سید امم

 آن آب را نخوردو روان شد به خیمه گاه
 كابى دهد به تشنه لبان دیار غم



 اه چون گهرى بود آبداردورش سپ
 همچون نگین احاطه نمودند الجرم

 خستند هر دو دست وى از خنجر جفا
 بستند هر دو چشم وى از ناوك ستم

 تیرى به مشكش آمد و آبش به خاك ریخت
 تنها نریخت آب كه خونش بریخت هم

 شد مشك او ز آب تهى قالبش ز خون
 نخلش ز پا در آمد و سروش خمید هم

 آمد حسین و دید به آن حالت تباه
 فریاد بر كشید كه پشتم شكست آه

 دكتر غالمرضا باهر
 سرپرست گروه پزشكى مركز تحقیقات طب اسالمى امام صادق علیه السالم

 عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشكى
  تقریظ شعرى

رت علیهم السالم ، تقریظ شعرى شاعر پر سوز و گداز، عاشق و پروانه اهل بیت عصمت و طها
، بر كتاب چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس )پروانه (جناب آقاى محمد على مجاهدى 

 علیه السالم
 مقتداى اهل دل

 اى جمالت آیینه ، حسن روى یزدان را
 لحظه اى تماشا كن این دو چشم حیران را

 حضرت ابوفاضل ، مقتداى اهل دل
 روشنى دل و جان راكز تو مى شود حاصل ، 

 خواهد از تو نصرانى ، معجز مسیحایى
 اى یهود وبودایى دیده در تو درمان را

 روز دین و آیین بود همچو شام ظلمانى



 جلوه تو رخشان كرد آفتاى ایمان را
 تارى از سر زلفت گر شود نصیب ما

 جمع مى توان كردن خاطر پریشان را
 حق و شكوه و رحمانى است است) ربانى (خامه اى كه 

 مى كند عیان بر خلق نكته هاى پنهان را
 دین و دل زما بردند تا به جلوه آوردند

 را) چهره درخشان (ز آن جمال نورانى 
 شد ز خویشتن خالى) خلخالى (مى توان چو 

 تا به سیر اجاللى دید نور یزدان را
  ( پروانه(محمد على مجاهدى 

 ى شمس 20/6/1380
فضایل حضرت امیرالمؤ منین على بن ابى طالب علیهماالسالم پدر ارجمندحضرت قمر : بخش اول 

 بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم از دیدگاه مخالفین و معاندین
  فصل اول 

 مراجعه ابوبكر به على علیه السالم در پاسخ به پرسش عاى مرد یهودى 
با ذكر سند از انس بن مالك نقل كرده كه بعد از وفات  ((لمجتنى ا))عالمه ادیب ابن درید در كتاب 

پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم مردى یهودى داخل مسجد شد و سراغ وصى پیمبر را گرفت ، پس 
مى خواهم از : مرد یهودى به نزد او رفت و گفت . مردم با اشاره به ابوبكر وى را معرفى كردند

 .پیامبر یا وصیش آنها را نمى داندمسائلى پرسش كنم كه جز 
 ! هر چه مى خواهى سوال كن: ابوبكر گفت 
به من خبر ده از آنچه براى خدا نیست و از آنچه در نزد خدا یافت نمى شود و از : یهودى گفت 

 آنچه خدا نمى داند؟
لمانان وى اى یهودى ، اینها سوال هاى زنادقه و منكران خدا و دین است ، و او و مس: ابوبكر گفت 
 .را طرد كردند

 .شما با این مرد یهودى به انصاف عمل نكردید: پس ابن عباس كه در مجلس حاضر بود گفت 
 مگر نشنیدى چه مى گوید؟: ابوبكر گفت 

اگر جوابى براى او دارید كه هیچ ، و گرنه وى را به نزد على علیه السالم ببرید تا : ابن عباس گفت 



، زیرا من خود شنیدم كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم درباره على به سوال هاى او پاسخ دهد
رهنمود كن و ) بدانچه حق است (خدایا دلش را ؛ ((اللهم اهد قلبه و ثبت لسانه )) :علیه السالم فرمود

 .باز دار) از خطا و لغزش )زبانش را 
ى علیه السالم رفتند و اجازه گرفته ، پس ابوبكر و حاضران برخاسته ، به اتفاق مرد یهودى به سراغ عل

اى ابوالحسن ، این مرد یهودى از من سوال هاى زندیقان : بر حضرتش وارد شدند، آنگاه ابوبكر گفت 
 .را مى كند

 اى یهودى چه مى گویى ؟: امیرالمؤ منین علیه السالم فرمود
 .را ندانند من سوال هایى از شما مى كنم كه جز پیامبر یا وصیش آنها: یهودى گفت 

 .یهودى هما سه سال سوال را مطرح نمود. بگو: على علیه السالم فرمود
اما آنچه را كه خدا نمى داند پس مضمون گفتار شما مردم یهود است كه مى : امام علیه السالم فرمود

و اما آنچه را كه مى گویى نزد . و خدا براى خود فرزندى نمى شناسد. عزیز پسر خدا است : گویید
و اما آنچه براى خدا . آن ظلم به بندگان است كه خدا منزه از آن مى باشد  دا یافت نمى شود پس خ

 . خدا نیست ، شرك است
و ابوبكر . اشهد ان ال اله اال اهللا و ان محمدا رسول اهللا : آن مرد یهودى با شنیدن این جواب ها گفت 

اى زداینده افسردگى ها و (یا مفرج الكروب : و مسلمانان حاضر در مجلس همه به امیر مومنان گفتند
 (6) .(بر طرف كننده غم و غصه ها

در این موقع صداى فریاد مردم بلند شد و ابوبكر : و در روایت ابن حسنویه حنفى موصلى آمده است 
اقیلونى )) : آن گاه بر باالى منبر رفت و گفت .((یا كاشف الكربات انت یا على فارج الهم )) : گفت

مرا به خود واگذارید، زیرا تا على علیه السالم در میان شماست من ؛ ((فلست بخیر كم و على فیكم 
گفت  چون عمر این مطلب را شنید، برخاست و). كه كرسى خالفت را اشغال كنم (بهترین شما نیستم 

ما تو را براى خود برگزیدیم و وى را از منبر به زیر ! اى ابوبكر، این چه سخنى بود كه گفتى ؟: 
 (7) .آورد

السالم مىسپارد و ایشان باكشتن  پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم ، پرچم جنگ خیبر را به على علیه
 مرحب ، خیبر را فتح مى نماید 

 : عالمه خطیب خوارزمى با ذكر سند از عمر بن خطاب نقل نموده كه گفت
 :خیبر فرمود - جنگ  - رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم در روز 

یر فرار، یفتح اهللا علیه ، ال عطین الرایة غدا رجال یحب اهللا و رسوله و یحبه اهللا و رسوله ، كرارا غ
  . جبرئیل عن یمینه و میكائیل هن یساره ، فبات المسلمون كلهم یستشر فون لذلك



 ین على بن ابى طالب ؟: فلما اصبح قال 
 . ارمد العین: قالوا
فدنا منه ، فتفل فى . ادن منى : آتونى به ، فلما آتاه قال رسول صلى اهللا علیه و آله و سلم : قال 

و مسحهما بیده ، فقام على بن ابى طالب علیه السالم فى بین یدیه و كانه لم یرمد و اعطات عینیه 
 (8) .الرایة ، فقتل مرحب و اخذ مدینة خیبر

را دوست دارد و خدا و رسولش هم او را دوست فردا پرچم را به دست مردى خواهم داد و رسولش 
دارند، او به طور جدى به رویاروى دشمن رود، نه اینكه فرار كند، خداوند به دست او پیروزى عنایت 

فرماید، جبرئیل طرف راستش باشد و میكائیل سمت چپش ، پس مسلمانان شب را گذراندند در حالى كه 
 .سر مى پروراندند آرزوى تشرف بدین مقام و ماموریت را در

 . او دچار درد شده: گفتند
وى را بیاورید، پس هنگامى كه حضرتش را آوردند، رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم : فرمود
نزدیك من بیا، و چون نزدیك پیامبر شد با آب دهن چشمانش را مسح و مالش نمود، در این : فرمود

  پس . جا برخاست آن چنان كه گویا سابقه چشم درد نداشت موقع على علیه السالم با دیدگان سالم از 
پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم پرچم را به او داد، او هم مرحب بزرگ پهلوان جنگنجو و 

 .را كشت و خیبر را فتح نمود - شجاع یهود 
 اگر مردم تجمع بر دوستى على علیه السالم مى كردند خداوند آتش جهنم رانمىآفرید 
 : عالمه سید على بن شهاب الدین همدانى از عمر بن خطاب نقل مى كند كه گفت

 :پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم فرمود
  (9) .لو اجتمع الناس على حب على بن ابى طالب لما خلق اهللا النار

را خلق نمى ) دوزخ (  اگر مدرم همه تجمع بر دوستى على بن ابى طالب مى كردند، خداوند آتش 
 .كرد

 مراجعه عمر به على در تعداد طالق نیز و سنگینى ایمان على بر طبقات آسمان و زمین
 :عالمه ابن عساكر با ذكر دو سند و دیگران با اسناد مختلف نقل كرده اند

كه مانع رجوع مى (ومت عمر بن خطاب دو نفر به نزد او رفتند و از تعداد طالق كنیز در دوران حك
 .از وى سوال كردند) شود

پس از جا برخاست و به همراه آنها وارد حلقه اى از رجال كه در مسجد نشسته بودند و مردى اصلع 
 باره طالق كنیز چیست ؟اى اصلع ، نظر تو در : در بین آنها بود شد و با ایستادن باالى سراو گفت 

عمر هم به  - دو مرتبه - : آن مرد سر بلند كرد و با اشاره به دو انگشت سبابه و وسطى پاسخ داد



 .كنیز را دو مرتبه مى توان طالق داد: آن دو مرد سائل گفت 
 سبحان اهللا ، ما آمده ایم از تو نظر خواهى و سوال كنیم كه امیرالمؤ منین: پس یكى از آنها گفت 

هستى ، و تو به سراغ این مرد به راه افتادى و از وى سوال كردى و بدون آنكه با تو حرف بزند با 
 ! اشاره به انگشتانش پاسخ داد و تو بدین گونه جوابگویى راضى شدى

 آیا او را شناختید كه كیست ؟: عمر گفت 
 . نه: گفتند
ى دهم كه رسول خدا صلى اهللا علیه و گواهى م. این على بن ابى طالب علیهما السالم است : گفت 

 :فرمود - كه خود شنیدم  - آله و سلم 
لو ان السموات السبع و االرضین السبع وضعن فى كفة میزان و وضع ایمان على فى كفة میزان ، 

  (10) . لرجح بها ایمان على
اگر طبقات هفتگانه آسمان و زمین را در یك كفه ترازوو ایمان على علیه السالم را در كفه دیگر نهند، 

 .كفه ایمان على علیه السالم سنگینى كند
شایان ذكر است كه عده اى از محدثین تنها كالم پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم را از عمر بدون 

 .ه اندسوال و جواب نقل كرد
  فضائل غیر قابل شمارش على علیه السالم 

از عمر بن خطاب نقل كرده است كه ) 786در گذشته (عالمه سید على بن شهاب الدین همدانى 
 :پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم به على علیه السالم فرمود: گفت 

 ابا ما احصوا فضائلك یا ابا الحسنلو كان البحر مدادا، او الریاض اقالما و االنس كتابا و الجن حس
.(11)  

قلم گردد و انسان ها همه نویسنده و جن ها ) از جمله درختان (اگر دریاها مداد شود و روییدنى ها 
 . و آمارگیرى كنند اى اباالحسن همه حسابگر، نتوانند فضائل تو را احصا

  اعتراف عمر به اینكه على موالى هر كسى است كه پیامبر موالى اوست 
 : عالمه محب الدین طبرى از عمر نقل نموده كه گفت

  (12).((على مولى من كان رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم مواله ))
على علیه السالم مولى و واجب االطاعه كسى است كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم موال و 

 . واجب االطاعه بوده است
  اعتراف عمر به اینكه على او را از هالكت رهایى بخشید 

یفة بن الیمان عمر بن خطاب را دیدار كرد، عالمه گنجى شافعى با ذكر سند نقل كرده است كه حذ



 اى ابن الیمان چگونه به صبح در آمدى ؟: پس عمر گفت 
 مى خواهى چگونه به صبح درآمده باشم ؟ من صبح در آمده ام: حذیفه گفت 

در حالى كه به خدا سوگند از حق كراهت دارم ، فتنه را دوست دارم ، بدانچه ندیده ام شهادت مى دهم 
خلق نشده را حفظ مى كنم ، بدون وضو نماز به جاى مى آورم ، براى من در زمین چیزى ، موجود 

 .باشد كه براى خدا در آسمان نباشد
عحر به خشم آمد، اما به سبب كارى كه عجله داشت به دنبال آن رود، فورا به راه افتاد و تصمیم 

یت كند، كه در بین راه با على بن ابى گرفت بعدا حذیفه را به خاطر این اعترافات به ظاهر ناهنجار اذ
طالب علیهما السالم بر خورد، و چون حضرتش او را غضبناك دید و از وى علت آن را پرسید، عمر 

به : حذیفه رامالقات كردم ، پس چون از وى پرسیدم چگونه به صبح در آمدى ؟ پاسخ داد: گفت 
راست گفت ، او از مرگ : السالم فرمود على علیه. صبح در آمدم در حالى كه از حق كراهت دارم 

 . نفرت دارد و مرگ حق است
 . فتنه را دوست دارم: حذیفه گفت : عمر گفت 

انما اموالكم و ))راست گفت ، مال و فرزند را دوست دارد و خداوند در آیه : على علیه السالم فرمود
 . از اموال و اوالد تعبیر به فتنه فرموده ((اوالدكم فتنة 

 . بدانچه ندیده ام گواهى مى دهم: یا على او مى گفت : فت عمر گ
راست گفته ، به یكتایى خدا و مرگ ، و حشر و زنده شدن بعد از مرگ و قیامت و : حضرت فرمود

كه این شهادت ها هر یك بهترین (بهشت و جهنم و پل صراط كه هیچ كدام را ندیده شهادت مى دهد 
 ( دهنده استدلیل بر مؤ من واقعى بودن شهادت 

 . حذیفه ادعا كرد آنچه را غیر مخلوق است حفظ مى كنم: عمر گفت 
را حفظ مى كند و آن مخلوق  - قرآن مجید  - راست گفت ، او كتاب خدا : على علیه السالم فرمود

 .نباشد
 . مى گوید بدون وضو نماز به جاى مى آورم: عمر گفت 

 - نماز خواندن نیست ، بلكه  ((اصلى ))ز كلمه مقصودش ا - راست گوید : على علیه السالم فرمود
كه جایز و غیر مشروط ) . صلوات بر پسر عمم رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم فرستادن است

 .(به وضو باشد
 .یا على ، حذیفه حرف بزرگ تر از این حرف ها مى زند: عمر گفت 

 چه مى گوید؟: على علیه السالم پرسید
 .من در زمین چیزى باشد كه براى خدا در آسمان نباشدمى گوید براى : عمر



 . راست گوید او داراى زن و فرزند است و خدا از آن منزه است: حضرت فرمود
كه با شنیدن جواب هاى امام و پى بردن به راستى و درستى آنچه حذیفه گفته بود به شگفت  - عمر 

 (13) . طالبكاد یهلك ابن الخطاب لوال على بن ابى  : گفت - در آمد 
 (14) . منها بثالث عشرة و شركنا فى خمس

) یعنى مایه امتیاز و برترى بر دیگران (ه و آله و سلم هیجده سابقه براى اصحاب محمد صلى اهللا علی
باشد كه سیزده عدد آن به على علیه السالم اختصاص داشت و در پنج امتیاز دیگر هم على علیه 

 .السالم با ما شریك و همسان بود
 :توضیحا سیوطى و چند نفر دیگر از علماى سنى این روایت را بدین گونه نقل كرده اند

  (15) .((كانت لعلى ثمانى عشرة منقبة ، ما كانت الحد من هذه االمة )) : الطبرانى عن ابن عباس قال))
از امت چنین امتیازاتى  براى على علیه السالم هیجده منقبت و مایه امتیاز وجود داشت كه براى احدى

 .نبود
جعلى و اضافى  ((فخص على منها بثالث عشرة و شركنا فى خمس ))بدین ترتیب ، بعید نیست جمله 

 .ساخته و جا اندازى شده باشد ((كانت الصحاب محمد))كلمه  ((كانت لعلى ))باشد و به جاى كلمه 
لى علیه السالم جمع شده كه احدى دوازده خصلت براى ع: در روایت دیگر چنین است كه عمر گفت 

 : از سابقین و الحقین یكى از آن فضایل را ندارند، از آن جمله
 .در خانه كعبه متولد شد .1
 .اسم او در آسمان تعیین شد .2
 .زن او دختر پیغمبر خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم و از بهترین زنان عالم وجود بود .3
 .ن هستندپسران او از بهترین فرزندا .4
 .عقد او در آسمان بسته شد .5
 .عاقد او خدا بود .6
در حین تولد به صورت پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم متبسم گشت و آیات تورات و انجیل و  .7

 .زبور و قرآن را، كه هنوز نازل نشده بود قرائت فرمود
 . لقب امیرالمؤ منین داشت .8
 .فصاحت و بالغت كامل او بود .9

 . شجاعت .10
 . قضاوت .11
 (16) .عبادت او بود .12



 مراجعه عثمان به امیر مومنان على علیه السالم در حكم گوشت شكارى براى محرم 
صحابه ، به مكه مشرف شده و در حال احرام  هنگامى كه گروهى از: احمد حنبل و دیگران آورده اند

بودند، برخى از شكارچیان اطراف كبكى را صید و طبخ نموده ، براى عثمان و همراهانش بردند و 
چون همراهانش به علت شكار بودن از خوردنش خوددارى كردند، عثمان گفت ، صیدى است كه نه 

فراد صید كننده محرم نبوده اند و از این رو ما شكار كرده ایم و نه دستور صیدش را داده ایم و ا
 .خوردنش مانعى ندارد

 .على علیه السالم آن را مكروه مى شمارد: مردى از آن میان گفت 
عثمان كسى را به دنبال على علیه السالم فرستاد و حضرتش در حالى كه گویا سدر بر بدنش مالیده 

نمود و امیر مومنان خشمناك شد، پس عثمان  بود حاضر شد و چون عثمان همان سخن قبلى را تكرار
 ! تو با ما كثیر الخالف هستى: گفت 

كه قطعه (خدا را به یاد آورید و كسى كه در محضر پیامبر خود شاهد بود : امیر مومنان فرمود
فرمود ما محرم هستیم و تنها افراد محل آن را   گوشتى از گورخر صید شده براى حضرتش آوردند پس 

 .شهادت دهد) ندتناول كن
به روایت . در این موقع دوازده نفر از حاضران مجلس كه از صحابه بودند برخاستند و شهادت دادند

پنج عدد تخم شتر مرغ براى )خدا را در نظر آورید و آن كس كه شاهد بود : دیگر امیر مومنان فرمود
) بخورانید - غیر محرم  -د محل ما محرم هستیم و آنها را به افرا: فرمود  پیامبر آوردند و حضرتش 

 .پس عده اى از رجال برخاسته ، گواهى دادند. گواهى دهد
 .عثمان كه چنین دید، از جا برخاست و داخل خیمه خود شد و كبك پخته را براى افراد محل گذارد

(17) 
 مراجعه عثمان به امیر مومنان در چگونگى آتش قبر و گفتن لوال على لهلك عثمان 

مردى با در دست داشتن جمجمه مرده اى به نزد عثمان : عالمه محقق عباس لكهنوى نوشته است 
متعرض این استخوان مى شود و در قبر دچار عذاب مى   شما مى پندارید كه آتش : رفت و گفت 
 !الى كه من دستم را بر آن مى نهم و هیچ احساس گرمى آتش نمى كنم ؟گردد، در ح

پس عثمان ساكت ماند و كسى را فرستاد تا على بن ابى طالب علیهما السالم را به مجلس بیاورد و 
مسئله اى : چون حضرتش وارد شد عثمان در حالیكه میان انبوه اصحابش نشسته بود به آن مرد گفت 

آن مرد هم مجددا مطلبى را كه گفته بود بازگو كرد، در این موقع عثمان گفت . ن را كه گفتى اعاده ك
 .اى ابوالحسن پاسخ این مرد را بگو: 

با قطعه سنگى بیاورید و ) یا چیزى كه همانند گوگرد آتش زا بود(گوگرد : على علیه السالم فرمود



سنگ و مایه آتش زا را به  هنگامى كه آوردند در برابر آن مرد و دیگر حاضران مجلس با زدن
آیا : سپس فرمود. دستت را بگذار به این سنگ : آن گاه به آن مرد گفت . یكدیگر آتش تولید كرد

گرمى   آیا احساس : دستت را بگذار بر این گوگرد و باز فرمود: كردى ؟ نیز فرمود  احساس آتش 
بهت ) ز سنگ و گوگرد نمى كردكه هم آتش را دیده بود هم احساس گرمى ا(آتش نمودى ؟ آن مرد 

 .زده و همچنان خاموش ماند
 (18) .اگر على نبود عثمان هالك شده بودلو ال على لهلك عثمان ؛  : پس عثمان گفت

  (معاویه ، عمروعاص ویزید(نان قسم خورده على علیه السالم از دیدگاه دشم: فصل دوم 
در آن حال جامه اى به رسم پیشكش . و عمروعاص وزیرش نشسته بود) پسرش (روزى معاویه با یزید 

 .جامه بسیار نفیس بود و دل معاویه به آن جامه مایل شد. براى معاویه آوردند
معاویه  . جامه اى بوده است عمروعاص خواست آن جامه را از معاویه بگیرد و گفت كه این نیكو

عمروعاص دانست كه دل معاویه بدان جامه مایل است ، ! بلى ، نیكو جامه اى بوده است : گفت 
بلى ، نیكو جامه : این نیكو جامه اى بوده است ، معاویه گفت : دیگر سخن نگفت ، سپس یزید گفت 

 . است و دیگر سخن نگفت یزید نیز فهمید كه دل معاویه به آن جامه مایل! اى بوده است 
هر : آن گاه عمروعاص خواست كه جامه را از چنگ بیرون آورد، از راه شیطنتى كه داشت گفت 

كدام از ما در مدح على بن ابى طالب علیهما السالم شعرى مى گوییم ، هر یك بهتر گفتیم جامه را 
 .واهد كردبرمى داریم ؛ و گمانش این بود كه معاویه از مدح كردن او امتناع خ

 : گفت) لعنة اهللا علیه (معاویه 
 خیر الورى من بعد احمد حیدر

 و الناس ارض والوصى سماء
 .بهترین مردم بعد از رسول خدا حیدر است ، و مردمان زمینند وصى پیمبر آسمان است : یعنى 

 : گفت) علیه اللعنه (عمروعاص 
 و هو الذى شهد العدو بفضله

 العداءو الفضل ما شهدت به ا
آن حضرت كسى است كه دشمنش شهادت به فضلش مى دهد، و فضیلت آن است كه دشمن : یعنى 

 .به آن شهادت دهد
 : گفت) علیه اللعنة و العذاب (سپس یزید 

 كملیحه شهدت بحسنها ضراوها



 و الحسن ما شهدت به الضراء
ن آن است كه هوو به یعنى مثل زن صاحب جمالى است كه هووى او شهادت دهد حسن او، و حس

 : هللا در قائله(19) .آن شهادت دهد
 والیتى المیر النحل تكینى

 من بعد موتى و تغسیلى و تكفینى
 وطینتى مزجت من قبل تكوینى

 بحب حیدر؛ كیف النار تكوینى
قطعه فوق در مدح امیرالمؤ منین علیه السالم كه از نظر ادبى نیز بسیار ارجمند است ، از مجموعه 

كتابخانه آیة اهللا العظمى گلپایگانى یادداشت گردید و براى درج در جلد سوم  26/190خطى شماره 
ب آقاى شیخ كتاب چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم به دوست بزرگوار، جنا

 .على ربانى خلخالى هدیه شد
 هجرى قمرى 1420هشتم شوال  (20)سید مصطفى آرنگ 

 فرخنده روز میالد حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم
  مر بن عبدالعزیز به روایت ع ((... من كنت مواله))حدیث 

 : حافظ ابو نعیم اصفهانى و دیگران با ذكر سند از یزید بن عمر بن مورق نقل نموده كه گفت
درشام به مردم بذل و بخشش مى كرد من حاضر  - خلیفه اموى  - هنگامى كه عمر بن عبدالعزیز 

 تو از چه گروهى باشى ؟: بودم و به نزد او رفتم ، پس از من پرسید
 . قریشاز : گفتم 
 از كدام قبیله قریش ؟: گفت 
 . از بنى هاشم: گفتم 

 از كدام بنى هاشم ؟: پس قدرى سكوت كرد و گفت 
 .- یعنى غالم آزاده شده على یا دوست على - موالى على : گفتم 
 على كیست ؟: گفت 

ن ابى من هم واهللا موالى على ب: پس من سكوت كردم ، آن گاه دستش را بر سینه خود گذارد و گفت 
 . هستم) كرم اهللا وجهه (طالب 



حدیث كردند مرا گروهى كه خود شنیده بودند كه پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم مى : سپس گفت 
  .((من كنت مواله فعلى مواله )) :گوید

به امثال این مرد چه اندازه داده مى شود؟ گفت : پرسید - متصدى امور مالى اش  - آن گاه از مزاحم 
 . ا دویست درهمصدی: 

به خاطر والیتش : و به روایت ابو داود گفت . به او پنجاه دینار عطا كن : عمر بن عبدالعزیز گفت 
 . نسبت به على بن ابى طالب شصت دینار بده

به شهر خود برگرد، به زودى همان اندازه كه به امثال تو داده مى شود به تو هم داده : سپس گفت 
 (21) .خواهد شد

  اعتراف عمر بن عبدالعزیز به نشناختن زاهدتر از على علیه السالم 
 : عالمه خطیب خوارزمى با ذكر سند به واسطه حافظ ابن مردویه نقل از عمر بن عبدالعزیز كه گفت

 ى هذه االمة بعد النبى صلى اهللا علیه و آله و سلم ازهد من على بن ابى طالبما علمنا ان احدا كان ف
. (22)  

على  ما در بین این امت بعد از پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم احدى را نشناختیم كه زاهدتر از
 .بن ابى طالب علیهما السالم باشد

  نمونه اى از معجزات امیرالمؤ منین على علیه السالم: بخش دوم 
  فصل اول 

 طغیان رود فرات و فروكش نمودن آن ، به دعاى امیرالمؤ منین على علیه السالم 
فركب بغلة رسول اهللا  لما زاد ماء الكوفة و خاف اهلها الغرق و فزعوا الى امیرالمؤ منین علیه السالم ،

صلى اهللا علیه و آله و سلم و خرج و الناس معه حتى اتى شاطى ء الفرات ، فنزل علیه السالم و اسبغ 
 . الوضوء و صلى منفردا بنفسه و الناس یرونه ، ثم دعا اهللا سبحانه بدعوات سمعها اكثرهم

انقض باذن اهللا تعالى و : ال ثم تقدم الى الفرات متوكئا على قضیب بیده و ضرب صفحة الماء و ق
مشیئته ، فغاض الماء حتى بدت الحیتان فى قعر الفرات ، فنطق كثیر منها بالسالم علیه بامرة المومنین 
، و لم ینطق منها اصناف من السموك ، و هى الجرى و المار ماهى و الزمار، فتعجب الناس من ذلك 

انطق اهللا ماطهر من السموك : ل علیه السالم و سالوه عن علة مانطق منها و صموت ما صمت ، فقا
  . ، و اصمت عنى ما حرمه و نجسه و بعده



روزى آب فرات طغیان نموده و مردم ازترس غرق شدن به امیر مومنان على علیه السالم پناه بردند، 
آن حضرت بر مركب رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم سوار شده و همراه مردم از كوفه بیرون 

پس حضرت پیاده شده و وضو ساختند و به تنهایى نمازى خواندند و . آمدند تا كنار رود فرات رسیدند
 .مردم ایشان را مى دیدند سپس دعاهایى خواندند كه مردم شنیدند

آن گاه در حالى كه تكیه به چوب دستى خویش نموده بودند به سوى فرات پیش آمده و بر روى آب 
ناگهان آب فرو رفته به صورتى كه ماهى ها در قعر . پروردگار فرو بنشین به اذن : زده و فرمودند

دسته اى . سالم كردند ((امیرالمؤ منین ))آن نمایان شدند و بسیارى از آنها بر آن حضرت به عنوان 
مردم تعجب كردند و علت تكلم دسته اى و سكوت بقیه . همچون جرى و مارماهى و زمار سخن نگفتند

آن ماهى ها كه طاهر بودند به سخن آمدند و آن دسته كه حرام و : د؟ حضرت فرمودندرا سوال كردن
 (23) .نجس و از والیت ما دور بودند، ساكت ماندند

 و مظلومیت امیرالمؤ منین علیه السالم گردید  قلبم متوجه خدا: آیت اهللا شیخ مشكور مى گوید .2
این جانب منصوره سادات بروجردى صبیه آیت اهللا بروجردى قضیه مرحوم آیت اهللا شیخ مشكور را كه 

امید . در كتاب تنبیه الناس آیت اهللا بروجردى ، ابوى این جانب آمده است به رشته تحریر در آورده ام 
تاریخ و فرزند بزرگوارشان ماه بنى هاشم باب الحوائج علیه السالم  است مورد رضایت آن یگانه مظلوم

 . قرار گیرد ان شاء اهللا
آیت اهللا شیخ مشكور از علماى نجف اشرف در حدود صد و هشتاد سال قبل بوده اند كه در آن جا 

وفه روزى ایشان به ك. در صحن مطهر امیرالمؤ منین على علیه السالم نماز جماعت اقامه مى كردند
تشریف مى برند در آن جا یعنى بیرون مسجد مى بینند عربى از اهالى حبشه خیلى گریه مى كند و به 

قربان شمشیرت بشوم یا این ملجم كه مردم را از وجود على علیه السالم خالص : عربى مى گوید
 غرض شما چیست ؟: ایشان ، یعنى آقاى مشكور جلو مى رود و مى گوید. كردى 

قبر ابن  :به او مى گوید. از اهالى زنگبار هستم ، آمده ام براى زیارت قبر ابن ملجم مى گوید من 
به من نشان بده كجاست ؟ او را داخل خندق : مرد عرب مى گوید. ملجم این جا نیست اشتباه كردى 

قبر ابن ملجم : مى آورد كنار رودخانه اى كه پشت كوفه است و جاى خلوتى است ، به او مى گوید
جاست او همان طور كه خود را روى شنها انداخته و براى ابن ملجم اظهار عالقه مى كرد آیت  این

قلبم متوجه خدا و مظلومیت امیرالمؤ منین علیه السالم گردید و گرزقوى كه : اهللا شیخ مشكور مى گوید



السالم به  دست را بردم و به امید خدا و خوشنودى امیرالمؤ منین على علیه. عرب ها به كمر دارند
عنوان تولى و تبرى زدم با همان گرز قیرى كه عرب ها به آن واحد یموت مى گویند زدم سر آن 

یعنى . قم : ناگهان صداى شرطى عراقى آمد. دشمن والیت على علیه السالم از آن جا بیرون آمدم 
همراهم بود نه شما با یك نفر دیگر بودید او كجا رفت ؟ گفتم سگى : بایست ، من ایستادم و گفت 

برویم  : موجب اذیت بود، او را كشتم ، گفت: همان سگ را چه كارى كردى ، گفتم : گفت . انسان 
اجماال همین طور كه مى رفتم قلبم را متوجه خدا و والیت الهى على علیه السالم . الشه او را بینیم 

به خدا قسم وقتى . اى نجات دهنداز امیرالمؤ منین على علیه السالم خواستم كه مرا از تنگ ه. كردم 
كه داخل خندق شدیم به اذن خدا و معجزه آقا امیرالمؤ منین علیه السالم دیدیم از كله تا كمر سگ 

 : پس از این كه شرطى او را دید گفت. شده و مسخ گردیده و از كمر به پائین شبیه آدمى است 
لى علیه السالم قسم مى دهم حقیقت را به من این معجزه اى از طرف امیرالمؤ منین تو را به حق آقا ع

پس از اینكه شیخ مشكور ماجرا را به او مى گوید، شرطى . بگو تا من هم بینا شوم و شیعه گردم 
عراقى بلند بلند مى گوید اشهد ان علیا ولى اهللا ، سپس حقیر این مطلب را از مرحوم آقاى مشكورى 

رگوار ایشان بود پرسیدم و ایشان گفتند كه در نجف اشرف كه در قلهك امام جماعت آن جا و فرزند بز 
 .پس از این معجزه بسیارى به مذهب تشیع گرویدند

  !مگر شما به واسطه من از خدا نخواسته بودید و هابیها شكست بخورند؟ .3
همچنین در كتاب تنبیه الناس آیت اهللا بروجردى در صفحه هفتم كتاب ، معجزه دیگرى از حضرت 

تقریبا در دویست سال قبل وهابى . ه السالم آمده است كه آن را نیز تیمنا و تبركا مى نویسیم على علی
ها به قبور عراق و قبر سیدالشهداء در كربال حمله كردند و غارت كردند و سپس به نجف اشرف 

ابى چون نجف دورش دیوار بود نتوانستند كارى انجام دهند و مدتى نجف در محاصره وه. هجوم آوردند
ها بود شب جمعه اى گروهى از علماى نجف به حضرت متوسل شدند كه رفع این غائله شود در 

همان شب توسل ، عده اى زیاد خواب دیدند كه جزء مكاشفه بود دیدند امیرالمؤ منین على علیه السالم 
اى شما سیاه یا امیرالمؤ منین ، چرا دست ه: سوال كردند . دست هاى مباركش را باال زده و سیاه است

از اول شب . مگر شما به واسطه من از خدا نخواسته بودید وهابى ها شكست بخورند: است ؟ فرمودند
تا حاال هر چه گلوله آمده به شهر نجف اشرف با دست گرفته و به طرف آنها پرتاپ كردم و بدانید 

 .آنها شكست خوردند



باز كنید و آنها را بكشید كه قطعا شكست خورده اول اذن صبح آنها را تعقیب كنید، و درهاى دروازه را 
اول اذان صبح دروازه را باز كردند و آن ها  .چون مردم به همدیگر خواب شب را بازگو كردند. اند

 .فرار كردند و مسلمین آنها را تعقیب كردند و بسیارى از آن ها را كشتند
 .( لمینفقطع دابر القوم الذین ظلموا آل محمد و الحمدهللا رب العا)

 

 همه درد تو به دوا رسد 
 ز طریق بندگى على نه اگر بشر به خدا رسد

 به چه دل نهد به كه رو كند به چه سو رود به كجا رسد؟
 ز خدا طلب دل مقبلى به على بجوى توسلى

 كه اگر رسد به على دلى به على قسم به خدا رسد
 ازلى والیت او بود، ابدى عنایت او بود

 فایت او بود ز خدا هر آنچه به ما رسدز كف ك
 به على اگر برى التجا چه در این سرا چه در آن سرا

 همه حاجت تو شود روا همه درد تو به دوا رسد
 على اى تو یاور ویار ما اسفا به حال فكار ما

 نه اگر به عقده كار ما مدد از تو عقده گشا رسد
 صغیر اصفهانى

  جدید وهابى است  یادم آمد فرماندار .4
مرحوم آیت اهللا حاج آقا حسین بروجردى طباطبائى فرمودند به نقل از استادشان در زمان مرحوم آیت 
اهللا آخوند مال كاظم خراسانى ، معروف شده بود شب هاى جمعه اعراب بدوى كه از بیرون مى آمدند 

بود دستور داده   وهابى منش به نجف دروازه خود به خود براى آن ها باز مى شده حكومت وقت كه 
بود دروازه را به طور ضربدر آهن كش كنند و پلیس ها در آن جا كشیك دهند، مبادا شیعیان دست 

 .درازى كنند و كلید را به خود فرماندار نجف بدهند تا اعراب بدوى نتوانند بیایند
دا كرده بودم ، ترشى فروش من میل به ترشى پی: مرحوم آیت اهللا بروجردى به نقل از استادش فرمودند

دیدم سربازان زیادى آن . نزدیك دروازده نجف رسیدم   نزدیك ما نبوده ، كم كم رفتم تا به ترشى فروش 



و این كار . یك مرتبه یادم آمد فرماندار جدید وهابى است . جا هستند و دروازه را آهن كش كرده اند
. ببینم چگونه دروازه خود به خود باز مى شودخوب وقتى آمدم تا به چشم : با خود گفتم . اوست 

مرتبا صداى جمعیت نزدیك مى شود، همین طور كه نزدیك مى شدند ناگهان دیدم لمعه نورى به اندازه 
هندوانه بزرگى از حرم مطهر بیرون آمد و به آهن كشى ها خورده شده و شرطى ها افتادند و بى 

یدم و ایمانم به امیرالمؤ منین على علیه السالم قوى این معجزه عجیب را به چشم خود د. هوش شدند
 .تر شد

 شمسى ، منصوره سادات بروجردى 4/4/80
 شب هاى على علیه السالم 

 على آن شیر خدا شاه عرب
 الفتى بود و را با دل شب

 شب ز اسرار على آگاه است
 دل شب محرم سر اهللا است

 شب شنیده است مناجات على
 ق ازلىجوشش چشمه عش

 ناله هایش چو در آویزه گوش
 مسجد كوفه هنوزش مدهوش

 فجر تا سینه آفاق شكافت
 چشم بیدار على خفته نیافت

 ناشناسى كه به تاریكى شب
 مى برد شام یتیمان عرب

 پادشاهى كه به شب برقع پوش
 مى كشد بار گدایان بر دوش

 تا نشد پردگى آن سر جلى
 على بود علىنشد افشا، كه 

 شهسوارى كه به برق شمشیر



 در دل شب بشكافد دل شیر
 شاهبازى كه به بال و پر راز

 مى كند در ابدیت پرواز
 عشقبازى كه هم آغوش خطر

 خفته در خوابگه پیغمبر
 پیشوایى كه به شوق دیدار

 مى كند قاتل خود را بیدار
 ماه محراب عبودیت حق

 ادت منشقسر به محراب عب
 مى زند پس ، لب او كاسه شیر

 مى كند چشم ، اشارت به اسیر
 چه اسیرى ، كه همان قاتل اوست

 تو خدایى مگر؟ اى دشمن دوست
 در جهانى همه شور و همه شر

 ها على بشر كیف بشر
 پیرهن از رخ وصال خجل

 كفن از گریه غسال خجل
 شبروان مست والى تو على

 (24)م به فداى تو على جان عال
  هدایت سفیر فرنگ ، به معجزه امیرالمؤ منین على علیه السالم  .5

 شاعرى در عهد شاه عباس قصیده اى در مدح حضرت امیر علیه السالم سروده و در آخر قصیده ،
طلب صله و جایزه از شاه كرده بود، قصیده را در وقتى انشاد كرد كه شاه به واسطه بعضى سوانح به 
شدت غضبناك بود، چون شاعر اشاره به مطالبه صله كرد شاه از شدت غضب كه متوجه نبود، گفت 

د به چشم البته بای: برو صله خود را از كسى بگیر كه در حق وى مدح گفته اى ، شاعر گفت : 
همین طور باشد و من اشتباه كردم كه نزد تو خواندم و از تو جایزه خواستم ، و اندوهناك بیرون آمد و 



 .عازم زیارت حضرت امیر علیه السالم گردید
شاه عباس بعد از سكون غضب و به یاد آوردن كالم خویش پشیمان شده كسى را فرستاد از پى شاعر 

بول نكرد و پاى پیاده و پا برهنه به سوى نجف رفت و با همان كه عذر خواهى كرده جایزه بدهد، وى ق
هیات سفر داخل صحن شریف شد، و مقابل حرم مطهر حضرت امیر علیه السالم ایستاد و بعد از 

تو بر قصیده من از من داناترى و نیازى نیست كه بخوانم و من بر ساحت تو : سالم ، عرض كرد
بداند كه از جانب شماست ، و هرگز از مكان   هم كه همه كس فرود آمده ام و از تو جایزه مى خوا

خود قیام نخواهم كرد مگر آنكه بمیرم یا آنچه مى خواهم در همین جا برسد، و پیوسته مى گریست و 
 .تضرع مى كرد تا شب فرا رسید و خواب او را ربود

این حواله اى است : ودپس حضرت امیر علیه السالم را در خواب دید كه نامه اى به وى داد و فرم
براى سفیر فرنگ در بغداد، این نامه را بده و جایزه خود را از او بگیر، شاعر بیدار شد و نامه را در 
دست خود دید كه به لغت فرنگ نوشته شده ، ولى از این حواله تعجب كرد و با خود گفت شاید سر 

كرد تا آمد در خانه سفیر، چون در این نامه است كه من نمى دانم ، پس به سوى بغداد حركت 
دربانان را دید ترسید كه با آن لباس كهنه چه طور داخل شود و برگشت ، و همچنین روز دوم ، و 

تو مامور هستى از جانب آن جناب و كسى قدرت بر اذیت تو : روز سوم خود را سرزنش كرده گفت 
جلوگیرى نكرد و آمد دید كه سفیر  ندارد و اگر مانع شدند بر مى گردى ، پس داخل خانه شد و كسى

تنها در صحن خانه راه مى رود و با حالت تفكر چوب در دست بر زمین مى زند و چون نظر سفیر 
كجا هستى كه سه روز است به این شهر آمدى و از خور و خواب مرا انداخته : به شاعر افتاد گفت 

ه دربانان سپرده بودم كه مانع نشوند و من ب: سفیر فرمود. اى ؟ شاعر تعجب كرد وعذر خود را گفت 
شاعر به واسطه كفر  . نشانى هاى تو را به آنان داده بودم ، و او را نزد خود نشاند و غذایى خواست

بخور من نیز در دین تو هستم ، شاعر تعجب كرد و چون خط شریف را داد، : او نخورد، سفیر گفت 
باالى چشم ، آن حضرت : رده بوسید و خواند و گفت سفیر گریست و او را در میان دو چشم خود گذا

آشنا شدن به سرنوشت تو : را نزد من امانتى است امر فرموده به تو بدهم ، شاعر تعجب كرده گفت 
 . براى من مهم تر است از جایزه گرفتن

بدان كه من تاجرى بودم در : سفیر دست او را گرفت در اندرون خانه به مكان خلوتى برد و گفت 
از قضا . شهر خودم ، مال التجاره اى تهیه كردم با جماعتى در كشتى نشسته به سفر دریا رفتیم 

موجى برخاست و كشتى ما به گرداب افتاد، ما از حیرت خود مایوس شدیم و در همان جا كشتى هاى 
ینكه آذوقه زیادى دیدیم كه احدى در آن ها نبود، پس در غذا جیره بندى كردم كه مبادا تمام بشود تا ا

تمام شد و هر روز كسى را با قرعه تعیین مى كردیم و مى خوردیم تا به جز من و مرد ضعیفى نماند، 



 . پس من فرصت یافته او را كشتم و چند روزى با گوشت او زندگى كردم
در خالل این احوال در آن كشتى هاى خالى تفریح مى كردم و از اجناس و جواهرات آن ها تفحص 

، تا روزى جعبه اش یافتم كه سنگ هاى قیمتى و جواهرات نفسیى در آن بود، از جمله مى كردم 
سنگ درخشانى دیدم كه مانند آن را هرگز ندیده بودم ، پس جعبه را برداشته و خود را به آن سرگرم 

مى كردم و حال آنكه مى دانستم كه به زودى از آن مفارقت خواهم كرد، تا گوشت آن مقتول تمام شد 
در این حال . زمانى گذشت كه غذایى به دست نیامد و قوا منهدم گردید و به مرگ خود یقین كردم  و

به خیالم خطور كرد كه تضرع بنمایم به درگاه خدا و توسل جویم به مقربان خدا از انبیا و سوگند دهم 
كردم و شفیع به حق ایشان كه شاید بر من رحم بفرماید و از این ورطه خالصى بخشد، پس استغاثه 

 .آوردم كسانى را كه مى دانستم از آدم تا عیسى و متوسل شدم بدیشان ولى فرجى پیدا نشد
در این وقت متذكر شدم كه جماعتى از عرب كه به بالد ماتردد مى كردند مدعى بودند كه پیغمبرى 

او كه شگفتى از ایشان مبعوث شده و هر چه فكر كردم اسم او به یادم نیامد، مگر اینكه نام وصى 
اگر مسلمانان راست ! یا على  : هاى زیادى را به وى نسبت مى دهند خاطرم آمد، پس ندا كردم و گفتم

مى گویند در آنچه به تو نسبت مى دهند و تو در این مرتبه عظیمى هستى كه ادعا مى كنند، پس مرا 
ین اسالم در آیم و تضرع از این ورطه خالصى بده ، و من عهد مى كنم كه ترك نصرانیت گفته به د

و استغاثه مى كردم و در شرف هالكت بودم كه ناگاه دیدم سواره اى روى اسب سفید پیدا شد و مرا به 
نام صدا زد، پس من برخاستم كه گویا ضعفى در بدنم نیست و فرمود این كشتى ها را به یكدیگر 

بگیر دم اسب را و : پس فرمودمتصل كن ، من آن ها را با ریسمان ها و زنجیرها وصل كردم ، س
پاهاى اسب روى آب بود، ودم اسب بلند شده به آن چسبیدم ، پس بر اسب نهیبى زد و چون حركت 

كرد تمام كشتى ها به حركت آمدند و با اسب به راه افتادند، كه ناگاه دیدم سواد شهر و دیوار خانه ها 
: قت كردم دیدم شهر ماست ، عرض كردیم مى شناسى این شهر را؟ د: پس ایستاد و فرمود. پیدا شد

 برو و این كشتى ها را با آنچه در آن ها مى باشد از آن توست ، گفتم: آرى این شهر ماست ، فرمود
من دهشت عظیمى كردم . من آن كسى هستم كه صدا كردى و استغاثه كردى : شما كیستید؟ فرمود :

كه مملو از جواهرات نفیسه بود در دست  و در جزاى این نعمت بزرگ متحیر شدم و آن جعبه را
 .گرفته گفتم چیزى الیق حضور مبارك به جز این ندارم این هدیه را از من قبول بفرمایید

پس آن جناب گرفت و گشود و یك جواهر ارزشمند قیمتى از آن بیرون آورد و جعبه را به من داده و 
 :فرمود

این امانتى است از من پیش تو آن : رو كرد و فرمود من این جواهر را از تو قبول كردم ، بعد به من
وقت كه حواله مى دهم به كسى كه از تو بگیرد من گرفتم و داخل شهر شدم و اجناس كشتى ها را 



پخش كرده مشغول تجارت شدم ، و از اعظم تجار و غنى ترین مردم شدم ، و با بعضى مسلمین 
 . و دیدم كه حفظ دین در آن بالد كفر مشكل استخلوت كرده معالم دین اسالم را یاد مى گرفتم 

روزى سلطان فرنگ را گفتم كه شما هر سالى كسى به بغداد مى فرستید و مصارف زیادى انفاق مى 
كنید، من این شغل را بدون مطالبه چیزى از دولت متقبل مى شوم ، سلطان از این سخن خوشحال شد 

 .قبول كرد و مرا بدین جا فرستاد و چون مرا با عقل و ثروت و امانت مى شناخت
من سال هاست كه اینجا هستم در باطن به زیارت ائمه علیهم السالم مى روم و در ظاهر در كیش 

 . نصارى مى باشم
حضرت امیر علیه السالم در نامه شریف امر فرموده كه امانت او را به تو بسپارم و آن جواهر را از 

و او به عجم برگشت و سلطان از قصه . آورد و به شاعر دادجعبه اى كه توى صندوقى بود بیرون 
تو از آن نمى توانى استفاده كنى مگر آنكه : او مطلع شده او را طلبید و مالطفت و اكرام كرد و فرمود

 . بفروشى و من آن را مشترى مى باشم ، بدان چه دلت بخواهد كه از خزینه من بردارى
هر چه خواست برداشت و سلطان آن جوهره را به خزانه فرستاد، شاعر قبول كرد و داخل خزینه شد و 

 (25) !و خدا عالم است كه در اثناى حوادث زمان آن گوهر گران بها چه شد
 لیه السالم قصیده اى به مناسبت میالد با سعادت حضرت على ع

 باز طبعم كرد ساز ساحت قدس والیم
 تا زند پر فراز قبه عرش عالیم

 رفته بر باب على بنشسته سرگردان و حیران
 تا ببینم جلوه اى از آن شه ملك بقایم

 ناگهان از در رسیدم آن مه واالى عصمت
 حضرت موال امین حق على مرتضایم

 سم و جانمپس بدو گفتم على جان اى فدایت ج
 خود ز نفس خویشتن بر گو تو اى مشكل گشایم

 گفت رو رو این معمایى است بس دشوار و مشكل
 كى توان رفتن به كام پشه آن بحر والیم

 گفتمش دانم ولیكن عاشقت از خود مرنجان
 خود تو برگو كیستى اى دلرباى جانفزایم



 گفت دانى كیستم ؟ من ابن عم مصطفایم
 یرم من امیرم من على مرتضایممن سف

 ابن بو طالب منم سردار هستى سر مطلق
 جلوه پروردگارم من امام و پیشوایم

 حافظ نسل نبیم صهر ختم المرسلینم
 همسر زهراى اطهر زهره خیر النسایم

 من امیرالمؤ منینم من شه دنیا و دینم
 نور حق باب حسین تشنه شاه كربالیم

 مونه زینب آن فخر شجاعاندخترى دارم ن
 مثل كلثومم كه دارد؟ باب مام مجتبایم

 من علیم من علیم من امام المتقینم
 سرور اهل یقینم شاه اقلیم هدایم

 این منم تندیس ایمان این منم تفسیر قرآن
 نقطة الباء وجودم سر امكان و بقایم

 باء بسم اهللا و سر رحمتم عین رحیمم
 خدا زیرا كه من شیر خدایممدح من حمد 

 وجه رب العالینم مالك در یوم دینم
 ذكر من ایاك نعبد مستعین كبریایم

 من صراط المستقیمم من شه ملك قدیمم
 دشمنم گم كرده ره مغضوب حق نارش جزایم

 لم یلد ازمادر گیتى چو من در یتیمى
 لم یكن للفاطمه كفوى بجز نور والیم

 م برتر ز جمله انبیایممن شهیدم صالح
 عبد احمد هستم و موالى دین میر سخایم



 این منم طه و یس قاف و عین و سین و نونم
 و القلم و الذاریاتم و الضحى و هل اتایم

 من مزمل من مدثر من به معراجش مكبر
 مرسالتم ناشراتم بو تراب پارسایم

 سلسبیلم ، كوثرم من مالك یوم القرارم
 و نارش به من سپرده از امر خدایمجنت 

 من صراطم عین میزانم شفیع شیعیانم
 سندسم ، استبرقم ، من زنجبیل دلربایم

 نازعاتم ، ناشطاتم ، سابحات و سابقاتم
 و السماء ذات البروجم یوم موعود و جزایم

 عین فجرم ذات و ترم شفع را باب عظیمم
 ایمشاه اصحاب یمانم سر و الشمس و ضح

 تین و زیتون طور سنین و تجالى نهارم
 این منم آن احسن تقویم كز باطل جدایم

 لیلة القدرم كه از آالف اشهر برترم من
 مطلع الفجرم سالمم جمله قرآن در ثنایم

 دین به من گردیده كامل نعمت حق را تمامم
 مكتب اسالم را من رهبرى بس پر بهایم

 ن سراجم من منیرممن بشیرم من نذیرم م
 شاهد اعمال خلقم لطف حق را من گدایم

 این منم آیات محكم بلكه من ام الكتابم
 این منم قرآن ناطق بر رضاى حق رضایم

 صابرین و صادقینم قانتین و منفقینم
 من همان مستغفرینم با سحرها آشنایم



 من اولو العلمم اولو االلبابم و هم اهل ذكرم
 االمرم كه حق واجب نموده اقتدایم من اولو

 این منم كاندر ركوعم معطى خیر و زكاتم
 این منم مقصود بلغ او كشف را من ندایم

 من خودم مفتاح غیبم من خودم عین شهودم
 اولین مخلوق حقم راسخ علم خدایم

 سابقون االولونم تائبون الحامدونم
 سائحون الركعونم ساجدون را پیشوایم

 مخرج حیم ز میت مخرج میت ز حیم
 من قسیم عمر و رزقم من بهشت دلگشایم

 كوكب درى منم من نور و مشكاة و سراجم
 من همان نور على نورم كه مصباح هدایم

 من خودم جنات عدنم اعظم آیات حقم
 مهد تقوا و حیات طیب و عشق و صفایم

 من درخت طور هستم كز تجالى جاللم
 ران بشد مدهوش سیناى طوایمموسى عم

 این منم فضل اهللا و نصر اهللا و فتح قریبم
 محسنینم مسلمینم مومنین را مقتدایم

 صافاتم تالیفاتم طارق و سقف رفیعم
 من الف المیم و صاد و مفخر بر انمایم

 نجم ثاقب بدر طالع خالص دین مبینم
 والقمر روى منیرم تاج راس مصطفایم

5 R ô�Éخر منم هم ظاهر و هم باطنم من 
 عروة الوثقاى دینم قاضى یوم القضایم



 من كهدر ام الكتاب حق على و هم حكیمم
 من كه فرقانم بالغم شاه اخوان الصفایم

 كعبه را من زادگاهم قبله را ركن ركینم
 حجر اسماعیلم و زمزم منم كوه صفایم

 مروه ام ركن یمانم مستجار و مستجیرم
 هم مقامم بهر ابراهیم و هم كوه حرایم

 من كه میقاتم منایم مشعرم سعیم طوافم
 من همان بیت الحرامم بیت معمور خدایم

 شاهد بزم الستم با خدا من عهد بستم
 اهل ذكرم نور حقم معنى قالوا بالیم

 انبیا را من معلم اولیا را اوستادم
 اصفیا را مرشدم من قله كوه تقایم

 من خلیلم من ذبیحم شیث و ادریس و كلیمم
 عیسى روح اللهم من ثانى آل عبایم

 حامل نوحم به كشتى ناجى موسى به بحرم
 صاحب یونس به بطن حوت و یار بینوایم

 خضر والیاسم من و داود و ذا الكفل نبیم
 حامى عیسى به مهدم یار شیخ االنبیایم

 ریارمقلب احمد هستم و نور دل آن شه
 من محمد را امینم دین حق را من بهایم

 من نگهبان زمینم سر رفع آسمانم
 آمرم شمس و قمر را حافظ عرش و فضایم

 این منم صدیق اكبر این منم فاروق اعظم
 من پیمبر را وزیرم بهترین اوصیایم



 من یداللهم منم عین اهللا و وجه خدایم
 نتهایمقدرت اهللا نعمت اهللا رحمت بى ا

 نسخه اسماء حسنا و منم آن اسم اعظم
 چونكه من اصل االصولم واجب ممكن نمایم

 شاه فرد مومنینم شهسوار متقینم
 آیت عظماى حقم قامت شرم و حیایم

 فاتح خیبر منم كوبنده شرك و عنادم
 بدر و احزاب و احد را قائدى مشكل گشایم

 ممن علمدارم سپه دارم امیر تاج بخش
 من نبى را یاورى دلسوز و با مهر و وفایم

 حیدرم من صفدرم من عبد حى داورم من
 قاب قوسین شهودم منبع جود و عطایم

 من صالتم من زكاتم من صیام وهم جهادم
 اصل و فرع دینم و كروبیان را مقتدایم

 دیدن رویم عبادت چون جمال كردگارم
 دایموصف من توصیف حق من جلوه نور خ

 حب من ایمان و بغضم كفر و الحاد و شقاوت
 شیعیانم شادمان و درد آنها را دوایم

 باب ایتامم به مسكینان پرستارى روفم
 بر اسیران مبهربانم من نواى بى نوایم

 در شجاعت نامدارم در صداقت بى مشالم
 ساقى حوض شراب طاهر و آب بقایم

 من آمدجان من جان محمد جان او جان 
 این تعهد نزد حق بستیم در عرش عالیم



 خاك درگاهم بشد مسجود جبریل و مالئك
 اسجدوا فرموده بهر تربت پاكم خدایم

 پیك توحیدم من و تورات و خود نفس زبورم
 من كه انجیلم براى عیسى او را رهنمایم

 فیض اول عقل كل ممسوس ذات كردگارم
 رمنا عطایمحق نموده در ازل تاجى زك

 باب شهر علم احمد پیكر فضل و شعورم
 حاكمم بر هستى و بر ما سوا فرمانروایم

 فیض و جودم قسط و عدلم دشمن ظلم و فسادم
 من خودم سیف اللهم من تاجدار الفتایم

 ! دانى كه هستم ؟ بنده پروردگارم) ساعیا)
 چونكه عبدم حق بدادم این چنین عز و بهایم

 ( ساعى شهرضائى(عظیمى مرتضى 
  گلچینى از فراموش شده هاى تاریخ: بخش سوم 
 فصل اول 

  آیا ضمانت مى كنى مرا به آنچه گفتى ؟ 
نامه حجت االسالم و المسلمین حامى مكتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم آقاى شیخ 

 : هادى اشرفى ، به دفتر انتشارات مكتب الحسین علیه السالم
 مند مولف محقق جناب حجة االسالم و المسلمین حاج آقاى شیخ على ربانى خلخالىسرور ارج

ضمن تقدیم خالصانه ترین سالم و عرض تبریك به مناسبت عید سعید و فرخنده اضحى ، توفیقات 
با توجه به اینكه از مطالب مفید و وسیع شما . روز افزون حضرتعالى را از خداوند مسالت دارم 

بهره هاى زیادى برده ام لیكن از كتاب ارزشمند چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل  استفاده كرده و
العباس علیه السالم جاى مطلبى را خالى دیدم كه به حضورتان ارسال مى نمایم كه به صالحدید خود 

 .در كتاب مزبور بگنجانید
 هجرى قمرى 1421ارادتمند شما اشرفى ، دهم ذى حجه 

 لرحیمبسم اهللا الرحمن ا



شبى از شب ها در خواب دید كه در . حزام بن خالد بن ربیعه با جماعتى از بنى كالب در سفر بود
یك دشت سرسبز و با صفا نشسته دور از جمعیت یارانش و مروارید درشت و ذى قیمتى در دست 

ره اى در آن گاه دید سوا. آن او را متعجب و چشمانش را خیره كرده است   دارد كه زیبائى و درخشش 
: سواره گفت . كسوت اشراف و بزرگان به نزدش آمد، سالم كرد و حزام جواب سالمش را رد كرد

 مروارید را به چه قیمتى مى فروشى ؟
 قیمت آن را نمى دانم ، شما به چه قیمتى خریدارید؟: پاسخ داد

یكى از بزرگان اهدا  من نیز قسمت آن را نمى دانم ، لیكن پیشنهاد مى كنم كه آن را به: سواره گفت 
 . كنى و من ضمانت مى كنم تو را به چیزى كه بهتر و باالتر از درهم و دینار است

من ضمانت مى كنم تو را به مقام و منزلت نزد او و درجه و شرافت و : آن چیست ؟ گفت : پرسید
آیا : رسیدپ. آرى  : آیا ضمانت مى كنى مرا به آنچه گفتى ؟ گفت: باز هم پرسید. سیادت ابدى 

 . آرى ، مروارید را به من بده تا به ایشان هدیه كنم: واسطه این كار مى شوى ؟ گفت 
سپس چون حزام از خواب بیدار شد و رویایش را براى دوستانش تعریف كرد تعبیر آن را جویا شد یكى 

از  اگر رویاى تو صادق باشد خداوند دخترى به تو عطا مى فرماید و یكى: از دوستانش گفت 
بزرگان آن را از تو خواستگارى مى كند و تو به سبب آن وصلت به قرب و شرف و بزرگوارى مى 

 . رسى
پس چون از سفر بازگشت همسر او ثمامه بنت سهیل حامله بود و وضع حمل او مصادف با بازگشت 

و بسیار  چهره اش شكفت: وقتى مژده دادند كه خداوند دخترى به او عطا فرموده . حزام از سفر بود
. خوابم درست بوده و پرسیدند نام او را چه انتخاب مى كنى : شاد و مسرور گشت و با خود گفت 

او را فاطمه نامگذارى كنید و كنیه اش را ام البنین ، و این رسم عرب بود كه هنگام والدت نام : گفت 
 (26) .و كینه مولود را انتخاب مى كردند

  كوبنده در كیست ؟ 
نامه جناب حجت االسالم و المسلمین ، حامى و مروج مكتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 

 : السالم آقاى شیخ محمد رضا خورشیدى ، به دفتر انتشارات مكتب الحسین علیه السالم
 بسمه تعالى
 یك یا موالى و سیدى یا اباالفضل العباس و رحمة اهللا و بركاته ، اغثنى السالم عل

مطالبى جالب از زندگانى و مصائب قمر بنى هاشم باب الحوائج علیه السالم از كتاب مولد العباس 
 (27) . ابن على علیه السالم

در حالى كه در مسجد النبى صلى : روایت شده از قنبر غالم امیرالمؤ منین علیه السالم كه گفت  .1



اهللا علیه و آله و سلم در مدینه نشسته بودیم و امیرالمؤ منین علیه السالم در جمع ما مانند ماه شب 
و بیم از جهنم داده و تشویق به  چهارده در وسط آسمان صاف تشریف داشتند و ما را موعظه نموده

. بهشت مى فرمودند، ناگاه مردى اعرابى آمد و مركب خود را در مسجد بست و وارد مسجد شد
امیرالمؤ منین على علیه السالم را در میان اصحاب دید كه نشسته اند آمد و سالم بر آن بزرگوار نمود 

 .و دست هاى آن سرور را بوسید و با ادب ایستاد
اى برادر عرب حاجتت چیست و چه مى خواهى ؟ عرض : مؤ منین علیه السالم به او فرمودندامیرال
 . اى آقاى من شما آگاه ترید به آن: كرد

اى قنبر، به منزل برو : آن گاه امیرالمؤ منین علیه السالم به من توجه كردند و فرمودند: قنبر مى گوید
فالن كیسه پول را كه در فالن جامه دادن در :  بگوو به بانوى خود زینب دختر فاطمه بنت رسول اهللا

 .(و بیاور(فالن جا هست ، به تو بدهد 
 . حب و كرامت ، مخصوص خداوند و تو است ، اى آقاى من: عرض كردم 

كوبنده  :به منزل امیرالمؤ منین علیه السالم رفتم ، دوبار در زدم ، بار سوم فضه دم در آمد و گفت 
 در كیست ؟

اى قنبر حاجتت چیست ؟ فرمان موال و سیدم امیرالمؤ منین علیه : گفت . نبر غالم اهل بیت ق: گفتم 
 . السالم را به فضه گفتم

فضه به داخل منزل بازگشت و من دم در ایستادم ، صداى غریو شادى و سرور از درون منزل شنیدم 
 . وقتى فضه آن كیسه پول مخصوص را آورد علت صداى شادى را پرسیدم. 

از كدام یك از همسران : گفتم . همین اآلن پسرى براى امیرالمؤ منین علیه السالم به دنیا آمد: گفت 
از ام البنین فاطمه بنت حزام علیها السالم ، و بانوى من زینب فاطمه زهرا : حضرت ؟ گفت 

بشارت این  وقتى نزد امیرالمؤ منین رفتى به آن حضرت: علیهماالسالم به من فرمود كه به تو بگویم 
پس از رسیدن به مسجد . گفتم حبا و كرامة . نوزاد را بده و از اسم و كنیه و لقب این نوزاد سوال كن 

و دادن كیسه پول به دست مبارك موال درخدمت آن بزرگوار ایستادم ، كیسه پول را به آن مرد اعرابى 
اى قنبر چه : توجه نموده ، فرمودندبعدا امیرالمؤ منین علیه السالم به من . عطا فرمودند و او رفت 

بلى ، اى آقاى من ، به : عرض كردم . خبر دارى ؟ زیرا اثر خوشحالى و سرور در صورتت مى بینم 
خیر است اى قنبر، این بشارت چیست ؟ عرض كردم : فرمودند. شما بشارت مى دهم بشارت بزرگى 

از : ؟ عرض كردم )از همسرانم (كدام یك از : اى آقاى من ، پسرى برایتان به دنیا آمد، فرمودند: 
خادمه شما : چه كسى این خبر را به تو داد؟ عرض كردم : فرمودند. فاطمه ام البنین علیها السالم 

فضه وقتى كیسه پول را برایم آورد به من خبر داد و گفت كه زینب دختر فاطمه علیهما السالم مى 



 . از اسم و كنیه و لقب او سوال كنموالیت را به این نوزاد بشارت بده و : گوید
اى قنبر، این نوزاد مقام : وقتى حضرت این بشارت را شنید از خوشحالى صورتش گل انداخت و فرمود

 . بزرگى نزد خداست ، و اسامى و القاب او زیاد است
همان وقت حضرت برخاسته به منزل تشریف . براى نامگذارى و كنیه او من خودم به منزل مى روم 

دخترم زینب ، پسرم را نزد من : ما شدند، بعد از ورود به منزل ، دخترش زینب را صدا زد و فرمودفر 
. بیاور، زینب در حالى كه برادر نوزادش را كه پیچیده در پارچه اى سفید بود روى دست داشت آمد

توجه به (ار داد وقتى نزدیك پدرش امیرالمؤ منین علیه السالم رسید تبریك گفت و نوزاد را به آن بزرگو 
این نكته الزم است كه سن مبارك زینب كبرى علیها السالم هنگام میالد ابوالفضل علیه السالم بیست 

 .(سال بود
چپ او اقامه گفت و   امیرالمؤ منین علیه السالم نوزاد را گرفت ، در گوش راست او اذان و در گوش 

م بعد از فراغ پدرش امیرالمؤ منین علیه السالم از نگاه طوالنى به او مى فرمود، زینب كبرى علیهاالسال
اى پدر جان ، اسم و كنیه این نوزاد : مراسم سنت میالد، رو به آن حضرت كرد و عرضه داشت 

 چیست ؟
دخترم ، اسم و عباس و كنیه او ابوالفضل و اما القاب او زیاد است از جمله آنها قمر بنى : فرمود

پدر جان ، اما اسم كه : لسالم بعد از شنیدن فرموده پدر عرض كردزینب علیهاا. هاشم و سقا است 
عباس است در این نوزاد هم عالمت شجاعت و دالورى مى باشد، و اما كنیه اش كه ابوالفضل است 

در این مولود هم نشانه شهامت و برترى هست ، و اما لقب او به قمر بنى هاشم ، عالمت درخشندگى 
 . معناى سقا چیست ؟ آیا برادرم سقا استو جمال در او هست ، ولى 

دخترم ، نه آن طور كه تو فكر مى كنى كه سقایى شغل : امیرالمؤ منین علیه السالم در جواب فرمود
 . و حرفه او باشد، بلكه او اهل و عشیره خود را سقایت مى كند، او ساقى تشنگان كربالست

تغییر كرده بغض گلوگیر او   شنید رنگ صورتش هنگامى كه این فرموده را زینب كبرى علیها السالم 
 . شده اشك چشم او بر صورتش جارى گشت

زینب . از گریه خوددارى كن ، برادرت را بگیر، او را با تو امرى مهم در پیش است : حضرت فرمود
از اسم برگرداند، ام البنین علیهاالسالم در حالى كه   علیها السالم نوزاد را در برگرفته به سوى مادرش 

 . و كنیه و لقب فرزند خود سوال مى كرد به استقبال حضرت زینب علیها السالم شتافت
اسم این نوزاد عباس و كنیه اش ابوالفضل و لقب او قمر بنى هاشم : زینب علیهاالسالم به او فرمود

لى صورتش وقتى ام البنین علیهاالسالم لقب بنى هاشم را شنید فریاد شادى سر داد و از خوشحا. است 
: زینب علیهاالسالم به او فرمود. الحمدهللا رب العالمین ، اآلن خواب من تاویل شد: گل انداخت و گفت 



آن رویا كه تاویل شد چه بود؟ ام البنین علیهاالسالم زینب علیهاالسالم را از خوابى كه قبل از ازدواج 
 .با امیرالمؤ منین علیه السالم دیده بود خبر داد

زینب علیهاالسالم جریان خواب را از ام البنین علیهاالسالم شنید خوشحال شد و صورت هنگامى كه 
 :برادرش عباس علیه السالم راغرق بوسه كرد و فرمود

 (28) . به خدا عباس برتر از قمر است
  ظ و نگهبان توست او حاف

چند روزى كه از میالد حضرت عباس علیه السالم گذشت زینب كبرى علیهاالسالم : نقل شده است  .2
داشت خدمت پدرش امیرالمؤ منین علیه السالم آمد و   در حالى كه عباس علیه السالم را در آغوش 

 :عرض كرد
 . متعلق به او مى بینم از آن وقت كه این نوزاد به دنیا آمد قلب خود را وابسته و

 . تو است) حافظ و نگهبان (چون او كفیل : امیرالمؤ منین علیه السالم فرمود
 ! كفیل من: عرض كرد

 .بلى ، اما تو از او جدا مى شوى و او هم از تو مفارقت مى كند: فرمود
 پدر جان ، آیا او مرا رها مى كند یا من از او جدا مى شوم ؟: عرض كرد

در آن هنگام حضرت عباس علیه ) نه این كه او زنده باشد(تو از او جدا مى شوى اما  بلكه: فرمود
 . السالم روى زمین گرم و سوزان با دست هاى جدا از بدن و فرق دوتا از عمود آهنین

 (29) . وا عباساه: در این لحظه زینب علیهاالسالم با صداى بلند فریاد زد
  این زینب امانت من نزد توست : امیرالمؤ منین علیه السالم فرمود

درهنگام احتضار امیرالمؤ منین علیه السالم وقتى زینب علیهاالسالم را دید آن : نقل شده است  .3
سفارش درباره آنهاست نزد پدر بزرگوارش  حضرت فرزندانش را جمع كرده و مشغول وصیت به آنها و

 :شتافت و عرض كرد
 .پدر جان ، مى خواهم یكى از برادرانم براى حفظ و حراست من متعهد شود

دخترم ، اینها برادرانت هستند هر كدام را خواستى براى این كار انتخاب كن ، این : حضرت فرمود
و حسین علیهماالسالم امامان و آقایان من حسن : عرض كرد. حسن و این حسین علیهماالسالم است 

هستند، و من با چشم خود آنها را خدمتگزارى مى كنم ولى از برادران دیگرم انتظار خدمت دارم چون 
شاید در زندگانى ام به مسافرتى محتاج شوم ، لذا و حفاظت و خدمت مرا در سفر وحضر متعهد 

 .شود
زینب علیهاالسالم نگاهش را به سوى . تى انتخاب كن هر كدام را خواس: موال علیه السالم فرمود



برادرانش انداخت ، او كسى را براى مطلب خود نیز از قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم 
. پدر جان ، این برادرم را مى گویم و به عباس علیه السالم اشاره كرد: پس عرض كرد. انتخاب نكرد

پسرم نزدیك بیا، عباس علیه السالم نزد موال : عباس علیه السالم فرمود امیرالمؤ منین علیه السالم به
رفت ، موال علیه السالم دست زینب علیهاالسالم را گرفت و در دست عباس علیه السالم گذاشت و 

در حالى كه اشك چشم ) پسرم این زینب امانت من نزد تو است )هذه و دیعة منى الیك بنى : فرمود
پدر جان ، چشم تو را روشن مى كنم : بر گونه هاى صورتش جارى بود عرض كرد عباس علیه السالم

آن گاه امیرالمؤ منین  .و تمام توان خود را در نگهدارى و حفاظت زینب علیهاالسالم به كار مى برم 
 (30) .علیه السالم به عباس و زینب علیهاالسالم نگاه مى كرد و گریه مى نمود

 وقتى ام البنین علیهاالسالم وارد شد زینب علیهاالسالم به استقبال او شتافت 
هنگامى كه بشیر وارد مدینه شد و خبر شهادت امام حسین علیه السالم را اعالم كرد : نقل مى كند .4

وازه شهر حركت كردند در بین آنها ام البنین علیهاالسالم هم بود كه به و زن و مرد مدینه به طرف در 
وقتى خبر شهادت امام حسین علیه السالم را شنید بیهوش . استقبال كاروان حسینى به سمت دروازه آمد

در این بین اهل بیت امام حسین علیه السالم به منزل هاى خود وارد شدند و زینب . روى زمین افتاد
. نمى خواهم امروز نزد من آید مگر زنى كه عزیزى را در كربال از دست داده باشد :الم فرمودعلیهاالس

 .آنگاه در منزل خود جلوس فرموده ، به فضه خادمه دستور داد كه دم در باشد
وقتى ام البنین علیهاالسالم به هوش آمد، از زینب كبرى علیهاالسالم و اهل بیت امام حسین علیه 

 .به او خبر دادند كه به منزل هاى خود رفتند: كردالسالم سوال 
فضه گفت . از طرفى در حالى كه اهل بیت مشغول گریه و زارى بودند دیدند كه كسى در را مى كوبد

چه كسى در مى زند، همانا خانم من زینب علیهاالسالم نمى خواهد زنى نزد او بیاید مگر زنى كه : 
 .دعزیزى را در كربال از دست داده باش

به خانم خود زینب علیهاالسالم بگو من هم شریك او در این عزا : ام البنین علیهاالسالم به او فرمود
هستم و مى خواهم نزد او بیایم تا او را در این عزادارى یارى كنم ، چون من خودم همانند او در 

 . مصیبت هستم
از او بپرس كه : كرد، فرمود وقتى فضه این جریان و گفتگو را به حضرت زینب علیهاالسالم عرض

اگر گمانم درست باشد باید ام البنین : چه كسى است كه در مصیبت مانند من است ؟ بعد فرمود
 .علیهاالسالم باشد

خانم من مى فرمایند تو چه كسى هستى كه در مصیبت همانند من : فضه دم در برگشت و عرض كرد
 هستى ؟



 . در مصیبت بزرگ هستممن مادر فرزند از دست داده ، ما: فرمود
: عرض كرد . زن محزون مى باشم كه صاحب فاجعه كبر است: فرمود. واضح بیان كن : عرض كرد

 برایم نیكوبیان كن كه چه كسى هستى ؟
 . آیا مرا نشناختى ، من ام البنین هستم: فرمود

در مصیبت همانا خانم من درست حدس زد و به خدا قسم تو همان گونه كه مى گویى ما: عرض كرد
 . عظما و فاجعه كبرا است

وقتى ام البنین علیهاالسالم وارد شد زینب علیهاالسالم به . آن گاه فضه در را به روى او باز كرد
خدا اجر تو را در مصیبت چهار : استقبال او شتافت و او را در بر گرفت و گریه كرد و فرمود

 .فرزندت زیاد كند
و شما هم خداوند اجر تو را در مصیبت امام حسین علیه السالم و : ام البنین علیهاالسالم عرض كرد

چهار فرزندت زیاد كند و ام البنین علیهاالسالم هم گریه كرد و هر كسى كه در آنجا حضور داشت 
 (31) .گریه كرد
   بن عباس بن على علیهم السالم ، لباسهاى پدر را پوشید عبیداهللا

امام زین العابدین علیه السالم بعد از حادثه عاشورا، در روزهاى عید جلوس نمى : نقل مى كنند .5
فرمود بلكه وقتى روز عید مى رسید آن روز روز حزن و گریه او بود و مصیبت او تازه مى شد به 

 .او از بزرگ و كوچك این مطلب را فهمیدندحدى كه شیعیان و اهل بیت 
لذا . پس چون مدتى طوالنى بر این عادت حضرت گذشت صبر شیعیان تمام و حوصله شان تنگ شد

به مناسبت نزدیك شدن یكى از اعیاد عده اى از زنان خود را نزد عقیله بنى هاشم زینب كبرى فرستادند 
اى از مردان شیعه هم براى همین مطالب همان  كه درباره این موضوع با حضرت گفتگو كند و عده

 .موقع نزد آن حضرت رفتند
اى  :هنگامى كه خدمت آن حضرت نشستند و خواستند گفتگو را شروع كنند غالمى آمد و عرض كرد

در این هنگام دیدند حضرت . آقاى من ، سیده من شما رامى خواند، حضرت از مجلس برخاست 
آن حضرت آمد و آمدن زنان و شیعه و خواسته شیعیان را به حضرت  زینب علیهاالسالم به استقبال
 . ان شاء اهللا جلوس مى كنم: اطالع داده ، حضرت فرمود

: وقتى حضرت به جاى خود برگشتند دیدند اصحاب هم همان در خواست را مى كنند، به آنها فرمود
ا هنگامى كه روز عید نزد من مى به شرط این كه براى مبارك باد نزد من نیایید و هیچ كدام از شماه

 .آید آثار خوشحالى از لباس نو و مثل آن نداشته باشد
 .ان شاء اهللا همان طور كه اراده فرمودید خواهد شد: عرض كردند



 .روز عید كه فرا رسید آن بزرگوار در مجلس خود براى مردم جلوس فرمود
باس بن على علیهم السالم معموال خدمت فرزند حضرت ابوالفضل علیه السالم به نام عبیداهللا بن ع

حضرت مى رسید و با آن بزرگوار مانوس بود و آن حضرت هم او را به خاطر مقام و منزلت پدرش 
 .حضرت ابوالفضل علیه السالم اكرام و احترام مى فرمود

حزن و  فرمود گمان كرد كه  هنگامى كه عبیداهللا آن بزرگوار را دید كه در روز عید براى مردم جلوس 
اى مادر، پسر عمویم على ابن : گریه تمام شد، لذا نزد جده اش ام البنین علیها السالم آمد و گفت 

الحسین علیهماالسالم در این روز عید براى مردم جلوس فرمود آیا برایم لباس نو هست ؟ تا در این 
 . روز عید بپوشم

ه لباس هاى ابوالفضل العباس علیه السالم كه آرى ، پسر عزیزم ، آن گا: ام البنین علیهاالسالم فرمود
آن طفل با لباس هاى نو . از دوران كودكى آن سرور در كنارى مانده بود را به اقامت عبیداهللا پوشید
به محض این كه نگاه آن . خدمت امام زین العابدین علیه السالم كه درمیان اصحاب نشسته بودند آمد

لباس هاى عمویش عباس علیه السالم را در بردارد به قامت  حضرت به آن طفل افتاد كه مى آید و
 .تمام ایستاد و اشك چشم مباركش بر گونه هاى نازنین جارى شد و گریه كرد

 اى پسر رسول خدا چه چیزى باعث گریه شما شد؟: محضر آن بزرگوار عرض شد
او را دیدم به نظرم این پسر عموى من است كه لباس هاى پدرش را پوشیده ، هنگامى كه : فرمودند

آمد مثل این كه او عمویم عباس علیه السالم است و به یاد واقعه عمویم در روز عاشورا افتادم ، لذا 
كه ناگاه عبیداهللا بن عباس با همان لباس هاى پدر وارد مجلس شد و به حضرت سالم . گریه كردم 

 .كرد
عزیزم گمان كردى حزن و اندوه ما  اى پسر عمو، این لباس ها چیست ؟ پسر: حضرت به او فرمود

اى آقاى من این ایطور : بر امام حسین و پدرت عباس علیهماالسالم و بنى هاشم تمام شد، عرض كرد
 . گمان كردم

هیهات اى پسر عمو، حزن و اندوه ما بر امام حسین علیه السالم تا روز قیامت تمام شدنى : فرمود
 :سپس این اشعار را سرود. نیست 

 ى المصطفى ذوو غصصنحن بن
 یجرعها فى االنام كاظمنا

 عظیمة فى االنام محنتنا
 اولنا مبتلى و آخرنا

 یفرح هذا الورى بعیدهم



 و نحن اعیادنا ماتمنا
 (32) .آن گاه حضرت گریست و هر كس در مجلس حاضر بود گریه كرد

  توسل به ام البنین علیهاالسالم 
 :در ضمن انواع توسالت به حضرت ام البنین علیهاالسالم مى گوید .6

بین زن ها مشهور است كه روز شنبه روز مخصوصى است كه روزه گرفته مى شود و ثواب روزه به 
 (33) .ام البنین علیهاالسالم هدیه مى شود

 محمد رضا خورشیدى: ارادتمند
  قمر بنى هاشم علیه السالم و قبرستان بقیع 

 ((پدر پدر عباس نیست ؟))
ه فاطمه علیهاالسالم شوریده حال ، به حضرت حسن مجتبى علی. على علیه السالم از جا برخاست 

قامتش بى . مروارید اشك ، دانه دانه از صدف چشمانش بر چهره اش فرو غلتید. السالم خیره شد
 . اختیار تا شد و درهمان جا روى زمین نشسته و سرش را پایین انداخت

از حضرت عباس علیه السالم خبرى نبود جوانان بنى . تمام كوچه هاى شهر مدینه را زیر پا گذاشتند
هیچ كس نمى . هر یك چراغى در دست همه جا راجستجو كردند بى فایده بود - ر دختر و پس - هاشم 

اوضاع مدینه نگران كننده بود آشوبگران درجاى جاى . دانست این نوجوان ده ساله كجا رفته است 
خبر رسیده بود كه سپاه . شهر دیده مى شدند، و سربازان خلیفه ، هر حركتى را زیر نظر داشتند

رى عثمان و نجاتش از دست مخالفان مسلح و خشمگین اش به زودى به شهر خواهند معاویه براى یا
 .رسید

ام البنین (شب بود، غریبى خاندان على علیه السالم ، هیچ كس آن شب نمى دانست فاطمه كالبیه 
عباس ر جعفر و مدت ها بود كه او را فاطمه نمى : چه مى كشد، دو فرزند داشت ) علیهاالسالم 

 .را براى خویش برگزیده بود) ام البنین (و نام زیباى مادر پسران خواندند 
على علیه السالم در حیاط ایستاده بود و به ماه مى نگریست و آسمان پرستاره فاطمه علیهاالسالم 

كسى در . فرزندم عباس را دریاب على علیه السالم برگشت گفته بود كه كسى ام البنین را فاطمه نخواند
على علیه السالم امام حسین علیه . صداى آشنا و دلنشین دوباره بر جانش نشست . ى شدآنجا دیده نم

 .السالم را صدا كرد



چشم پدر  : حسین جان ، آماده باش كه برویم برادرت عباس را بیابیم ، امام حسین علیه السالم گفت
ه سرعت از كوچه ب . جان من حاضرم على علیه السالم كیسه پر از نان و خرما را بر دوش گرفت

باد . قبرستان بقیع را در سكوتى دهشتناك در برابرشان قرار گرفته بود. پس كوچه هاى مدینه گذشتند
 .زخمى لنگ لنگان مى توفید و بر سر و روى آنها شالق وار فرود مى آورد

با نوجوانى آشفته . على و حسین علیهماالسالم آهسته آهسته ، خود را نزدیك مزار غریب رساندند
على علیه السالم بى اختیار نشست و امام حسین علیه . موهاى خاك آلود بر مزار به خواب رفته بود

السالم نیز هر دو مى گریستند یكى براى همسر و محبوب ، دیگرى براى مادرى به لطافت صبح 
ى علیه عل. پدر و برادر را در برابر خود دید سالم كرد. حضرت عباس علیه السالم چشمانش را گشود

 : علیه السالم كشید و گفت  السالم دست نوازش را بر سر عباس 
آخر من مى خواستم قبر فاطمه  ((چرا نگفتى كه به بقیع مى آیى ؟ همه در خانه نگران تو هستند؟))

مى دیدم كه بعضى از شبها شما و حسن و حسین و زینب و ام كلثوم . زهرا علیهاالسالم را زیارت كنم 
چند بار خواستم كه از شما اجازه بگیرم ، گفتم شاید . ل علیهم السالم به اینجا مى آییدو عمویم عقی

 ((...چون پسر زهرا... چون 
. على علیه السالم او را در آغوش گرفت . و دیگر نتوانست چیزى بگوید و به سختى گریست 

 .صدایى دلنشین ، در گوش زمان پیچید
 (34)((! مى سپارمعلى جان ، فرزندم عباس را به تو ))

 

 بر رونق دین فزود عباس 
 سر تا به قدم همه والیت

 مجذوب حسین بود عباس
 تا نغمه ان قطعتموا زد

 گلبانگ ظفر سرود عباس
 درمحكمه قضاوت عشق

 بود عباس پرسند اگر كه



 آرد سر و چشم و دست خونین
 بر همت خود شهود عباس

 قامت به نماز عشق چون بست
 بر رونق دین فزود عباس

 اما ز چه از قیام آمد
 یك مرتبه در سجود عباس

 شد وصل قیام بى ركوعش
 بر سجده بى قعود عباس

 گر آب نخورده بر لب آب
 در روزه عشق بود عباس

 م به چنین صالة و صومىناز 
 (35)كه این گونه دوا نمود عباس 

 بر شوكت ما فزود عباس 
 آئین قیام در ره حق

 بر رهبر ما نمود عباس
 بد رهبر عشق عاشقان را

 در عشق خوش آزمود عباس
 با دست یداللهى كه او راست

 بر شوكت ما فزود عباس
 آنجا كه ز پا فتاده بر خاك

 آن گه كه به خون غنود عباس
 مى گفت سالم و از امامش

 لبیك خدا شنود عباس
 تا دیده شدش نشانه تیر



 صد دیده به حق گشوده عباس
 از غیرت و همتش روان كرد

 (36)دریا به كنار رود عباس 
  از لقب قمر بنى هاشم بسیار مسرور مى شوند 

 :جناب حجة االسالم و المسلمین آقاى سید على امامى فرزند آیة اهللا حاج آقا رضا امامى فرمودند
شبى در عالم رویا مرحوم : ر او مورد اطمینان است برایم گفت یكى از برادران دینى كه صدق گفتا

پس از احوال پرسى ، تقاضا كردم . پدرت را دیدم ، در حالى كه مى دانستم ایشان مرحوم شده است 
 :ایشان فرمود. نمى توانم ، اصرار كردم : فرمود. از عالم برزخ مطلبى برایم بیان كند
این قدر برایت بگویم كه در این عالم ، موالیم حضرت اباالفضل : دپس از آن كه پافشارى كردم ، فرمو 

العباس علیه السالم هرگاه مى شنود كه به ایشان قمر بنى هاشم خطاب مى شود خیلى خشنود مى 
 .بسیار مشعوف و مسرور مى گردد) قمر بنى هاشم (شوند و آن حضرت از این لقب 

قمرى برابر  1410امى سدهى صبح روز آخر ماه رجب والد حقیر، مرحوم آیة اهللا حاج آقا رضا ام
شمسى ساعتى پس از اقامه نماز جماعت و ذكر مصائب اهل بیت علیهم السالم و از  6/12/68

 .شاد  روانش . جمله ذكر مصیبت حضرت اباالفضل العباس علیه السالم به جوار رحمت حق شتافت 
 یا راج اطلب ما بدالك من غنائم

 قمر من بنى هاشمواسال منیرا ال
 قد خاب من یرجوا والیدعوا اباالفضل

 باب الحوائج ذو العطاء كنز المكارم 
این دو بیت را به علیا مخدره فاطمه كالبیه ام البنین علیهاالسالم تقدیم نمودم ، امید است بپذیرد، ان 

 . شاء اهللا تعالى
 مسكین

  مصیبتى بى نظیر در عرصه كربال 
ه بنا به خواسته مولف محترم كتاب چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس این نوشتار كوتا

 .علیه السالم مرقوم شد
 االحقر محمد صادق امیدوارى خراسانى

 شمسى 2/4/80قمرى مطابق با  1422اول ربیع الثانى 
ى از حضرت اباالفضل العباس علیه السالم در روز عاشورا به مصائبى گرفتار شد كه در حق شهید



 . شهداى كربال شنیده نشده است
خوردن تیر به چشم نازنین حضرتش ، بریده شدن دو دست مباركش ، خوردن عمود آهنین بر فرقش 

در حالى كه وسیله دفاعى وى یعنى دست هاى مباركش بریده بود، خجلت فراوان و تاثرهاى وجدانى و 
مصیبتى كه هم اكنون ... ل تشنه كام ، وعاطفى در موفق نشدن در آوردن آب براى خیمه ها، و اطفا

 . برایتان نقل مى كنم
البته ممكن است بعضى با این مصیبت . شاید تا حال كمتر درمقتلى دیده و یا از واعظى شنیده باشید

 -با وجود رشید بودن قد شریفش  - بزرگ آشنا باشند، و آن سر كوچك بودن قبر نازنین آن حضرت را 
 .كشف مى نماید

: قمرى در كتاب خود 363یبت را صاحب كتاب دعائم االسالم قاضى نعمان مغربى ، متوفى این مص
چاپ جامعه مدرسین قم ، ص (شرح االخبار فى فضائل االئمه االطهار، جزء سیزدهم ، جلدسوم ، 

 :آورده است ، كه عین عبارت را مالحظعه مى فرمایید) 193
 ؛...و قطعوا یدیه ور جلیه حنقا علیه  ...
 .و دست هاى آن بزرگوار و نیز پاهاى آن نازنین را از روى كینه و دشمنى بریده و قطع نمودند ...

كه  ((فضل ))و بنا به نقل این محدث قرن چهارم ، در همان صفحه ، این اشعار معروف اثر طبع 
 :نسب او به سه واسطه به قمر بنى هاشم علیه السالم مى رسد مى باشد

 ن بن عبیداهللا بن العباس بن على علیهماالسالمفضل بن محمد بن الحس
 احق الناس ان یبكى علیه

 بكى الحسین بكربال) فتى (اءذ 
 اخوه و ابن و الده على

 ابوالفضل المضرج بالدماء
 و من واساه ال یثنیه شى ء

 (37)وجاء له على عطش بماء 
  وظایف و مسئولیتها: بخش چهارم 

  فصل اول 
  پیامبران خدا و امامان معصوم علیهم السالم ، انسان هاى كاملى هستند 

 به كارهاى گران مرد كاردیده فرست
 كه شیر شرزه در آرد به زیر خم كمند



به . ه و مسئولیت هاى خطیر و حساس معلوم مى شودبرجستگى و برازندگى افراد، از راه قبول وظیف
خصوص اگر از جانب كسانى محول شود كه از نظر كماالت انسانى و فضایل نفسانى و ارزش هاى 

 .شناخته شده ، در مرتبه اى واال باشند
پیامبران خداو امامان معصوم ، انسان هاى كاملى هستند كه نقص و خلل و ضعفى در اخالق و 

دار آنها نیست و كارى كه اینها انجام مى دهند، مى تواند به عنوان بهترین الگوى رفتارى و گفتار و كر 
گو اینكه خود آنها نیز همانند نیستند و . بهترین سرمشق اخالقى مورد استفاده سایر انسان ها قرار گیرد

 . میان آنها نیز تفاوت و تفاضل است
و آله و سلم به افرادى بر مى خوریم كه از سوى آن در تاریخ زندگى پیامبر اكرم صلى اهللا علیه 

قطعا اگر اینها واجد شرایط قبول مسئولیت نبودند . بزرگوار، مسئولیت ها و وظایفى عهده دار شده اند
هرگز رهبر بزرگ . و صالحیت الزم را درمحدوده وظیفه اى كه بر عهده آنها گذاشته مى شد، نداشتند

 .اسالم آنها را نصب نمى كرد
البته گاهى ممكن است مصالحى اقتضا كند كه افرادى را براى كارهایى ماموریت و مسئولیت دهند كه 

مهم تر از همه اینكه خود آن شخص و . این هم فایده یا فوایدى دارد. باالتر از حد توان آنهاست 
ت و انتظارات اشخاصى كه با او برابر یا از او كمترند، به میزان توانایى خود پى مى برند و توقعا

به عالوه لیاقت و شایستگى آنكه مسئولیت خود ر به نحو مطلوبى انجام . بیهوده را كنار مى گذارند
 .مى دهد، ظاهر مى شود

در جنگ خیبر، هر روزى یك تن ، پرچم مى گرفت و به مبارزه مى شتافت و شب هنگام ، فتح نكرده 
خذنتیجه ، از میدان نبرد مراجعت كرد و روز یك روز ابوبكر خسته و كوفته و بى ا. باز مى گشت 

 :از این رو ابن ابى الحدید معتزلى مى گوید. دیگر عمر
 و ان انس الذین تقدما

 حوب  -قد علما  - و فرهما والفر 
هر چه فراموش كنم ، فرار آن دو تن را فراموش نمى كنم و آنها خود مى دانستند كه گریز از جنگ ))

 .((، ننگ است 
فردا پرچم را به دست كسى مى سپارم كه همواره در میدان نبرد، حمله : گام پیامبر خدا فرمودشب هن

او خدا و رسول را دوست مى دارد وخدا رسول او را خدایت خیبر را به دست او . ور ناگریزنده است 
 .مى گشاید

صلى اهللا  فرداى آن روز اصحاب گرد آمدند و هر كس آرزو مى كرد كه مصداق گفتار رسول خدا



 .علیه و آله و سلم ، خودش باشد
دراین موقع ، پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم على علیه السالم را احضار كرد كه مرد یگانه 

 (38) .این میدان بود و كسى جز او نمى توانست فاتح خیبر باشد
پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم از اول هم مى دانست كه كسى جز على علیه السالم گشاینده 

ولى باید مجال و فرصت مى داد تا افراد دیگر هم در این مسابقه . دژهاى یهودیان خیبر نیست 
 .لیاقت شناخته شود شركت كنند و در این میدان زور آزمایى گام نهند، تا ارزش ها و

خواجه نصیر الدین طوسى مواردى مواردى از این قبیل را در كتاب ارجمند كالمى خود تجرید االعتقاد 
 : بر مى شمارده ذیال به آنها اشاره مى كنیم

  عدم اولویت ابوبكر 
و  است و پویندگى اسالم  از آنجا كه مساله امامت امت ، از مسائل بسیار ظریف و خطیر و حساس 

رشد و شكوفایى و بالندگى آن بر بستر زمان ، بستگى به این دارد كه بهترین ها بار مسئولیت را به 
دوش گیرند، رهبر بزرگ اسالم به گونه اى عمل مى كرد كه مردم ، آگاهى پیدا كنند و به نحو 

 .مطلوب و شایسته اى به وظیفه خود عمل نمایند
 :خواجه مى فرماید

زمانه واعطاه سورة برائة فنزل جبرئیل و امر برده و اخذ السورة منه وان ال یقرئها  ولم یتول عمال فى))
  (39) .((اال هو او احد من اهل بیته فبعث بها علیا
د، پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم سوره مباركه به ابوبكر در زمان پیامبر، كارى سپرده نش

جبرئیل نازل شد و امر كرد كه پیامبر او  (كه به مكه رود و بر مشركان قرائت كند(برائت را به او داد 
قرائت نكند ) بر مشركان (را برگرداند و سوره را از او بگیرد و جز خود یا یكى از خاندانش سوره را 

هللا علیه و آله و سلم ابوبكر را بازگردانید و سوره برائت را از او گرفت و ماموریت را پیامبر خدا صلى ا
 .((به على علیه السالم سپرد

اگر انسان دقیق شود به اسرار این اعزام وارجاء این دادن و گرفتن مسئولیت و این اعزام نهایى كه به 
 .اشارت غیب صورت گرفته آگاه مى شود

  عدم اولویت عمر 
 : ى از انتقادات بر ابوبكر این استیك



  (40) .((و خالف الرسول فى االستخالف عندهم و فى تولیة من عزله ))
 -بنابراین راى اهل تسنن  -یكى در مساله انتخاب خلیفه : ابوبكر در دو مورد با پیامبر مخالفت كرده 

 .((و دیگرى در دادن مسئولیت به كسى كه پیامبر اكرم او را عزل كرده بود
ایراد این است كه چرا ابوبكر . از نظر اهل تسنن ، پیامبر اكرم جانشینى براى خود تعیین نكرده است 

 !با پیامبر مخالفت كرد و عمر را به جانشینى خود برگزید؟
مقصود از آنكه پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم : یح مخالفت دوم مى گویدعالمه حلى در توض

معزولش كرده ، عمر است پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم ، یك بار در جنگ خیبر به او 
ماموریت داد و او شكست خورده برگشت و یك بار هم او را مامور صدقادت كرد و به سبب شكایت 

اصحاب پیامبر . از سمت خود كنار گذاشته شد -پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم  عموى - عباس 
شخصى : صلى اهللا علیه و آله و سلم ، از كار ابوبكر اظهار عدم رضایت كردند و طلحه به او گفت 

 (41) . درشتخو و خشن را بر ما والیت و حكومت دادى
  عدم اولویت عثمان 

 :خواجه درباره عثمان مى گوید
  (42) .((وعابوا غیبته عن بدر و احد و البیعة ))

 .ر جنگ بدر واحد و در بیعت رضوان ، بر وى عیب گرفته اندمسلمانان عدم حضور عثمان را د
دارد، ارزشمند است   آنكه در حوادث بزرگ ، نقش . تاریخ ، آیینه است حوادث بزرگ ، آزمون است 

 .و آنكه در این حوادث ، نقشى ندارد، سربلندى و افتخار ندارد
  اولویت اسامه 

 :بى بزرگ بر متخلفان مى شمارد، مى فرمایدخواجه پس از آنكه تخلف از سپاه اسامه را عی
پیامبر اكرم  (43) ((وولى اسامة علیهم فهو افضل و على لم یول علیه احد او هو افضل من اسامة ))

بنابراین ، على علیه السالم برتر از . برایشان فرماندهى بخشیدصلى اهللا علیه و آله و سلم ، اسامه را 
 . اسامه است

این نمونه هاى را براى این آوردیم ، تا معلوم شود كه دادن پست ها و مسئولیت ها و یا گرفتن و 
ندادن ، از روى مالك و معیار بوده و جز ضابطه ، هیچ چیز حاكم نبوده و رابطه را در این گزینش 

 . ل كردن نقشى و دخالتى نبوده استها و عز 



با این مقدمه ، باید به سراغ آن قهرمان نام آورى برویم كه در حیات سه امام همام ، مورد اعتماد و 
اطمینان كامل بوده و سایر امامان بزرگوار نیز از او به نیكى و عظمت یاد كرده و مقام و مرتبه او 

 .را ستوده اند
ئولیت هایى است كه در جریان قیام خونین حسینى بر عهده حضرت سخن درباره وظیفه ها و مس

عباس علیه السالم نهاده شده ، تا از این رهگذر بتوانیم آن قهرمان بزرگ عالم اسالم و آن پهلوان 
مرزبان حریم عترت و قرآن ، و آن سلحشور سپاه مخلص یزدان را بهتر بشناسیم و از صمیم قلب در 

تعظیم فرود آوریم و به انسان هاى مخلص حق دهیم كه قرنهاى متمادى به  برابر عظمت بیكرانش سر
یاد آن استوانه شجاعت و رشادت ، اشك ریخته و در حرم پاكش با خداى بزرگ به راز و نیاز نشسته 

و بر بساط قرب حق ، به آرامش دل رسیده و به جان و دل ، به حق پیوسته و از ما سواى او 
 .گسسته و بریده اند

یامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم ، كلمه اى است جامع كه جامع ترین كلمات ، یعنى قرآن مجید بر پ
سینه پاك و پر فروغش نازل گردیده و خود، قرآن مجسم و مظهر كرامت و صراط مستقیم و نور 

ز نسخه وجود او، درمان همه دردها و كانون همه شفاها و نجات بخش همه انسان ها ا. ساطع است 
پلیدى ها و كژى ها در تمام دوره ها و قرون و اعصار و در همه بالد و اعصار و اقطار است و 
اگر انسان بخواهد از قید تعلقات نفسانى و از وساوس ملعونه شیطانى برائت جوید، راهى جز اینكه 

ر كه مرا ببیند، ه ((من رانى فقد راى الحق )) :حقیقت او را، در مد نظر قرار دهد، ندارد كه خود فرمود
 (44) . حق را دیده است

بارى هرگاه چنین پیامبرى ، مسئولیت هایى را بدهد و یا مسئولیت هایى را بازگیرد، بهترین معیار براى 
 .ست مى آیدشناخت لیاقت ها و عدم لیاقت ها به د

فمن حاجك فیه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءكم و ))در آیه شریفه مباهله ، 
 (45) ((نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم 

السالم به عنوان نفس پیامبر، یعنى خود پیامبر، معرفى شده و بنابراین ، كارهایى  امیرالمؤ منین علیه
كه او بعد از پیامبر انجام داده ، دقیقا كار خود پیامبر محسوب است و همان گونه كه كارهاى پیامبر 

ر سایر ائمه اطهار علیهم السالم نی. اكرم الگو واسوء است ، كارهاى آن بزرگوار نیز اسوه است 
 .چنینند



حضرت عباس علیه السالم مورد اعتماد و احترام سه امام بوده و عالوه بر اینكه در دوران امیرالمؤ 
منین و امام مجتبى علیهماالسالم شایستگى ها و لیاقت هاى او در حد اعلى به ظهور و بروز رسیده 

ست ، در صحنه و مخصوصا در جنگ صفین ثابت كرده است كه قهرمانى نستوه و دالورى رزمجو 
نبرد خونین كربال پاى همت بر قله بلند افتخار نهاد و گوى سبقت را در میدان مسابقه مردانگى و 

 .صالبت ، از همگنان ، بل از همگان ربود
اكنون سخن درباره وظیفه ها و مسئولیت هاى حضرتش در قبال برادر و سرور و فرمانده و پیوایش 

كه از مطالعه و مالحظه این مسئولیت به میزان لیاقت و  حضرت امام حسین علیه السالم است
استعداد و اطمینان و اعتماد امام حسین علیه السالم در برابر آنكه به تمام وجود در خدمت مكتب و 

 . پیشواى مكتب است ، مى توانیم پى ببریم
لعباس علیه اما قبل از آنكه درباره وظیفه ها و مسئولیت هاى حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل ا

السالم و رابطه بسیار گرم و صمیمانه و خالصانه و مخلصانه او با برادرش پى ببریم ، ناچاریم به دو 
 . یكى ارتباط و پیوند جسمانى و دیگرى ارتباطى و پیوند روحانى: مطلب توجه كنیم 

  فصل دوم 
  ارتباط و پیوند جسمانى 

یعنى تنها از سوى پدر، با . ین علیه السالم است حضرت عباس علیه السالم ، برادر صلبى امام حس
برادرى ، خود، وسیله محبت و مایه دوستى و برانگیزنده عواطف پاك و بى شائبه . امام برادر است 

 . است
در فرهنگ ها و در میان اقوام و ملل و در متن قصه ها و داستان ها و افسانه ها، نشانه هاى 

امروز . اهمیت و ارزش واالى مقام برادرى در بین انسان ها بوده است فراوانى وجود دارد كه نمایانگر 
هم اگر چه زندگى ماشینى عواطف را سست و ضعیف كرده ، لكن باز هم در كنار رابطه پدرى و 

فرزندى یا مادرى و فرزندى ، از اهم رابطه ها و از محكم ترین پیوندها و از پر جاذبه ترین 
 . خویشاوندى هاست

ا آمده است كه ضحاك مار به دوش جوان ها را مى كشت و از مغز آنها براى تغذیه بهره در قصه ه
این سه نفر از راه قرعه انتخاب شده بودند و هر سه باید . روزى سه نفر را نزد او آوردند. مى گرفت 

 .به كام مرگ كشانده شوند



از آنها فرزند و جگر گوشه  یكى: او گفت . زنى زیبا روى نزد ضحاك آمد و زبان به التماس گشود
هر سه را به زندان افكنده . من و دیگرى همسر و تكیه گاه من و سومى برادر من و بازوى من است 

یكى از آنها را به تو : ضحاك متاثر شد و گفت . اى تا آنها را بكشى و مغز آنها را طعمه خود كنى 
او . ضحاك ، سبب را پرسید. یار مى كنم برادرم را اخت: زن گفت . انتخاب باخود تست . مى بخشم 

اگر شوهرم كشته شود، مى توانم همسر دیگرى اختیار كنم و اگر فرزندم كشته شود، : در جواب گفت 
ضحاك . با اختیار شوهرى دیگر صاحب فرزند مى شوم ، اما اگر برادرم كشته شود، جایگزین ندارد

 .متاثر شد و هر سه را بخشود
بحث در این است كه از این گونه قصه ها معلوم مى شود . ین قضیه نیست بحث در صدق و كذب ا

 . كه عاطفه برادرى درمیان اقوام و امم پیشین از اهمیت واالیى برخوردار بوده است
لقمان حكیم نیز كه همواره سخنان نغز و حكمت آمیز مورد توجه بوده و هست و خواهد بود و قرآن 

به نام اوست ، از حكمت هایش مطالب مهمى مطرح كرده است ، نیز در یكى از سوره هایى كه 
 .داستان شیرینى دارد

یكى از غالمان نزد او آمد و لقمان از وى جویاى . نوشته اند كه او از سفرى طوالنى مراجعت كرد
دیگر : لقمان گفت  . پدرت مرده است: غالم گفت . نخست سراغ پدر گرفت . حال بستگان خود شد

غالم او را از . آنگاه جویاى حال مادر شد. اختیارم به دست خودم است . پدر نیستم تحت فرمان 
پس . لقمان از اینكه از عقوق مادر نجات یافته است ، اظهار رضایت كرد. مرگ مادرش مطلع كرد

مشكلى : لقمان گفت . غالم ، مرگ همسر را نیز به آگاهى او رسانید. از آن ، سراغ همسرش گرفت 
آنگاه جویاى حال خواهر شد، غالم ، از مرگ خواهر نیز او . همسر دیگرى اختیار مى كنم . نیست 

پس از آن ، سراغ فرزند . عورت و ناموسم پوشیده و مستور شده است : لقمان گفت . را مطلع كرد
خداوند به عوض او فرزند : لقمان گفت . گفته شد كه او نیز زندگى را بدرود گفته است . گرفت 

در آخر، بى تابانه سراغ برادر گرفت و هنگامى كه از مرگ جانسوز برادر . ى به من مى دهددیگر 
 ! كمرم شكست: مطلع شد، آهى از دل پر درد برآورد و گفت 

نیز داستانى شبیه داستان ضحاك در مورد حجاج خون آشام آمده ) 50ص (در كتاب كنز المدفون 
ى خفقان آور وى گرفتار داشت كه یكى از آنها همسر و زنى سه زندانى بى گناه در سلول ها. است 

او برادر را انتخاب . از وى خواستند كه یكى از آنها را انتخاب كند. دیگرى فرزند و دیگرى برادرش بود



 : هنگامى كه علت را پرسیدند، او چنین گفت .كرد
  .((الزوج موجود واال بن مولود واالخ مفقود))

 . ود و برادر مفقود استشوهر، موجود و فرزند مول
ضحاك  . هر سه را به سبب كالم نیكوى این زن ، بخشودم: حجاج بى رحم ، به رحم آمد و گفت 

اهریمن . او پس از جمشید در ایران به سلطنت پرداخت . پادشاه داستانى ایران و معرب اژدهاك است 
وى . ود، بكشد و بر جاى او نشینداو را بفریفت و وادارش كرد كه پدر را كه شاه ناحیه اى از عرب ب

انواع مرغان و جانوران را مى كشت و گوشت آنها را به ضحاك مى داد تا او را به خون ریختن دلیر 
وى كتف ضحاك را بوسید و . روا كنم : ضحاك گفت  . حاجتى دارم: روزى به ضحاك گفت . كند

 .برآورد كه هیچگاه آرامش نمى گذاشتند از محل بوسه اهریمن یا شیطان ، دو مار سیاه سر. ناپدید شد
آنها نیز از . پزشكان را گرد آوردند، تا چاره و درمانى بجویند. مارها را بریدند، ولى دوباره سر برآوردند

سرانجام اهریمن ظاهر شد و دستور داد كه مارها را با مغز آدمیان پرورش و . عهده درمان بر نیامدند
در داستان ها آمده . یران حمله كرد و بر تاج و تخت جمشید دست یافت او سرانجام به ا. آرامش دهند

كه دو تن به نام ارمایل و كرمایل تصمیم گرفتند كه به عنوان طباخ نزد شاه روند و هر روز، یكى از 
. دو تنى را كه ماموران تحویل آنها مى دادند تا آنها را بكشند و مغزشان را طبخ كنند، نجات بخشند

كم كم بر عده آنها افزوده شد و هنگامى كه فریدون . تن جان تازه مى یافتند 30، هر ماه بدینسان 
 (46) .قیام كرد، او را یارى كردند و ضحاك مار به دوش را از پاى درآوردند

حكم ثقفى همان است كه عبدالملك بن مروان ، او را فرماندهى سپاه داد، تا  حجاج بن یوسف بن
او با منجنیق ، خانه خدا را خراب كرد و عبداهللا را بكشت و سر او را . عبداهللا بن زبیر را سركوب كند

به شام فرستاد و جسد او را به دار آویخت و مردم حجاز را به بیعت عبدالملك ، ملزم ساخت و نسبت 
عالوه بر حجاز، حكومت عراق را هم به او . ه صحابه و مردم حرمین ، انواع كیفرها را روا داشت ب

سال حكومت خود در كوفه و  20او درمدت . دادند و دامنه اقتدار او تا حدود هند و مغولستان رسید
در . دادشهر واسط را بنا كرد و پایتخت خود قرار . بصره ، بر مردم ظلم هاى بسیارى روا داشت 

. سالگى به مرضى مدهش در گذشت  54در سن . زمان ولید بن عبد الملك ، قدرتى بیشتر پیدا كرد
 (47) . نامش ضرب المثل ظلم و بیدادگرى است

م ایرانى و از واقعیت تاریخ اسالمى ، از آن روى آوردم تا معلوم این توضیح كوتاه را از قصه هاى قدی



شود كه كوتاه آمدن ضحاك خونخوار ایرانى و حجاج خون آشام حكومت عصر اموى كه هر دو به 
 . لحاظ جنایت و شرارت ، همتا و همسنگ یكدیگرند، نشانگر عظمت و اهمیت عاطفه برادرى است

قطعا اگر عواطف بشرى در جهتى . كارى به منطق استدالل نداردعاطفه ، سود و زیان نمى شناسد و 
بى ستون )) :مگر نگفته اند. منشا آثار بسیار مهم خواهد بود. مخالف جهت عقل و اندیشه قرار نگیرد

 ((!فرهاد برد؟  راعشق كند و شهرتش 
ى گویدن از شنیدن خبر مرگ برادر، آه مى كشد و م: اگر در حاالت لقمان حكیم آمده است كه 

 .در در حقیقت ، عطوفت و حكمت ، یا عقل و عاطفه در اینجا هماهنگ شده اند ((! كمرم شكست))
 .پس هر حكیمى باید این گونه بیندیشد و نباید غم مرگ برادر را ناچیز انگارد

ساالر شهیدان و آن حكیم ترین حكیمان و پر عاطفه ترین عاطفه مندان نیز در آن لحظه اى كه از 
 :ت برادرش حضرت عباس علیه السالم مطلع مى شود، مى فرمایدشهاد

  (48) .((اآلن انكسر ظهرى وقلت حیلتى ))
 . اكنون كمرم شكست و چاره جویى ام كاهش یافت

  پیوند روحانى 
یى كه با یكدیگر پیوند جسمانى دارند، پیوند روحانى نیز داشته باشند، و گرنه آن چه خوب است آنها

 .پیوند جسمانى نیز ضایع و تباه و بى اثر خواهد شد
در آن لحظه اى كه حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم بر اثر ضربت عمودى از 

 : باالى زین بر زمین مى افتد، نخستین كالمش این است
  .((یا ابا عبداهللا ، علیك منى السالم ))

آخرین سالم حضرت عباس و آخرین نفس آن حضرت علیه : یعنى . این سالم ، سالم وداع است 
 . السالم است

 :هنگامى كه امام ، این آهنگ جانسوز را مى شنود، چنین مى گوید
  .((وا اخاه ، واعباسا، وا مهجة قلباه ))

برادرى چون حضرت عباس . غم مرگ برادر است . سالم ، جانسوز است ناله امام حسین علیه ال
. علیه السالم كه قوت قلب امام حسین علیه السالم است و ستون فقراتش بدو استحكام و استوارى دارد

امام حسین علیه السالم به قدرى گریه كرد كه همه آنهایى كه با او بودند، به گریه در : مى گویند



  .((جزاك اهللا من اخ خیرا لقد جاهدت فى اهللا جهاده )) :دسپس فرمو . آمدند
 (49) .((تو بودى كه حق جهاد در راه خدا را ادا كردى . خدایت جزاى خیر دهد

اما عظمت روحى حضرت عباس علیه . بایى است امام حسین علیه السالم ، استوانه صبر و شكی
السالم و پیوند روحانى آنها با یكدیگر، اقتضا مى كند كه امام ، قطرات گران بهاى اشك را بر ماتمش 

روزگار عقیم است كه برادرى چون حضرت عباس علیه السالم بزاید و چشمى نخواهد دید كه . نثار كند
ماالسالم ، با آن همه پیوند و ارتباط نفسانى در كنار یكدیگر برادرانى چون امام حسین و عباس علیه

 .فدا كنند - كه واالترین اهداف است  - قرار گیرند و تمام هستى خود را در راه هدف مشترك 
مگر پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم ، صبورترین صابران و شكیباترین شكیبایان نبود؟ مگر نه 

او . به پیروى او افتخار كند؟ حضرتش بر شهادت حمزع و جعفر، مى گوید هر صابر و شكیبایى باید
در ماتم عمو و عمو زاده كه یكى سیدالشهداء و دیگرى طیار لقب گرفت ، سخنانى جانسوز گفت و آه 

 . بركشید و بر آنها گریست
ولى . ودراست است كه آه و ناله و نوحه و اشك ، ارزان نیست كه بر هر كس و بر هر چیزى فدا ش

آنجا كه شیئى یا شخصى فوق همه ارزش هاست ، نباید در فقدانش از ریختن اشك و سردادن ناله و 
 .برآوردن آه و سرودن نوحه ، دریغ كرد

اگر خداى ناكرده قرآن و مكتب غریب شوند، باید بر غربتشان گریست و اگر انسان نمونه اى از دست 
صوص كه آن انسان نمونه ، قربانى اهداف واالى خود بشود و به خ. برود، باید برایش ماتم به پا كرد

 .به دست ایادى اهریمن از پاى درآید و زندگى را بدرود گوید
. در اینجا نمى توانیم قلم را از نگارش برخى از صحنه ها و گوشه هایى از حوادث كربال باز داریم 

برادر را كه یكى سردار لشكر جهاد و چرا كه از بیان آنهاست كه پیوند ناگسستنى روحى وعاطفى دو 
 .دیگرى پرچمدار اوست ، آشكار مى شود

 -آن تندیس شجاعت و شهامت و وفا و ایثار  - در آن لحظه پرشكوهى كه حضرت على علیه السالم 
از روى زین اسب بر زمین افتاد، به تعبیر برخى از مقتل نویسان ، امام حسین علیه السالم همچون 

تن از دشمنان خون آشامى كه پیكر پاك حضرت  70وى وى شتافت و با كشتن باز شكارى به س
! وا اءخاه )) :رسانید و فرمود  عباس علیه السالم را درحلقه محاصره قرار داده بودند، خود را به بالینش 

علیه   آنگاه خم شد كه پیكر نیمه جان حضرت عباس  ((! وا عباساه ، اآلن انكسر ظهرى وقلت حیلتى



برادر، مى خواهى : حضرت عباس علیه السالم پرسید. الم را از زمین برگیرد و به خیمه گاه ببردالس
تو را به حق جدت سوگند مى دهم كه مرا به : عرض كرد. به خیمه گاه : مرا به كجا ببرى ؟ فرمود

اینكه یكى از : به دو جهت : چرا؟ عرض كرد: فرمود . بگذار تا در همینجا جان بسپارم. خیمه مبر
دیگرى . حیا مى كنم كه او را دیدار كنم . به دخترت حضرت سكینه علیهاالسالم وعده آب داده ام 

اگر آنها مرا به این حال بنگرند، شاید عزم آنها به . اینكه من قهرمان سپاه و محور یاران تو بودم 
جزیت عن اخیك خیرا حیث )) :امام فرمود. سستى گراید و آن گونه كه باید و شاید، تو را یارى نكنند

  ((نصرته حیا میتا
 .از اینكه برادرات را در حیات و ممات یارى مى كنى ، خدایت جزاى خیر دهد

حضرت عباس علیه السالم را در همان جا گذاشت و خود در حالى كه اشك ها را با آستین مى سترد، 
 . به خیمه گاه برگشت

آنها امیدوارند كه امام حسین و عباس علیهماالسالم را . دمعلوم است كه زنان و كودكان ، چشم به راهن
حضرت سكینه علیهاالسالم جلو آمد و عنان اسب پدر را گرفت و . اما او را تنها دیدند. با هم بنگرند

پدر، آیا از عمویم حضرت عباس علیه السالم خبرى دارى ؟ چرا او دیر كرد؟ او به من وعده : پرسید
آیا او آب نوشید و رفع تشنگى كرد و از پشت  .ت نداشت كه خلف وعده كندهرگز عاد. آب داده بود

 سر خود یا نكرد یا مشغول جهاد با دشمنان است ؟
دخترم ، عمویت حضرت عباس علیه السالم : امام حسین علیه السالم همراه با اشك و آه مى گوید

 .كشته شدو روحش به سوى بهشت پرواز كرد
او . الم كه خبر مرگ برادر را شنیده بود، ناله سر داد و نوحه سرایى كردحضرت زینب كبرى علیه الس

علیه السالم ، از اینكه برادرش امام حسین علیه السالم ،   از غم مرگ برادر، از فقدان حضرت عباس 
یاور و پشتیبانى بى همتا را از دست داده بود، گریست و نالید و امام ، او را تصدیق كرد و بر 

 .((وا انقطاع ظهرا)) :رت زینب كبرى علیهاالسالم یك كلمه افزودسخنان حض
آرى غم مرگ حضرت عباس علیه السالم ، كمر شكن و فرساینده است ، آن هم براى امام حسین علیه 

 . السالم كه كوه صالبت و شمس شجاعت و صبر و شكیبایى است
 (50) . با آنها گریست زن ها همه گریستند و امام نیز. منظره اى پر سوز و گداز بود

اكنون كه پیوندهاى جسمانى و روحانى دو برادر نمونه و كم نظیر را بررسى كردیم ، مى پردازیم به 



 :قبال برادر داردعلیه السالم در   بیان مسئولیت ها و وظایفى كه حضرت عباس 
  سفارت 

سفیر به معناى وكیل و نایب و نماینده اى كه به روشنى و وضوح ، آنچه را كه در مورد آن ، وكالت 
 :راغب اصفهانى مى گوید. و نیابت و نمایندگى دارد، به نحو مطلوبى به انجام برساند

 ل فى معنى فاعل و السفارة الرسالةالسفیر الرسول بین القوم یكشف ویزیل ما بینهم من الوحشة فهو فعی))
...)). (51)  

 .سفیر، فرستاده اى است كه دشمنى و وحشت را در میان قوم ، زایل مى كند
در  .((سفارت ، به معناى رسالت است  بنابراین ، سفیر بر وزن فعیل و در معنى ، اسم فاعل است و

 :مى نویسد (272( 5 3ج (كتاب قاموس قرآن 
راغب ، علت تسمیه آن را كشف و ازاله وحشت از بین قوم . سفیر به معناى فرستاده و نماینده است ))

ولى ظاهرا علت تسمیه ، همان اظهار و كشف مطالب باشد كه سفیر مطالب را آشكار ... مى داند
 .((مثل فقیه و فقها و آن را مصلح میان قوم نیز گفته اند . جمع آن ، سفراء است .مى كند

 : در قرآن كریم ، در وصف فرشتگان حامل پیام وحى چنین آمده است
  (52) .((كال آنهاتذكرة ، فمن شاء ذكره ، فى صحف مكرمة ، مرفوعه مطهرة ، بایدى سفرة ، كرام برزة ))

 .مطابق این آیات ، فرشتگان حامل وحى ، سفیرانى كریم و نیكوكارند
در حقیقت ،  .در دنیاى امروز، سفیر به نمایندگان سیاسى و دولت ها در كشورهاى دیگر مى گویند

ل آن كشور و سفیر، نماینده اى است كه باید بیانگر سفارتخانه یك كشور در كشور دیگر، به منزله ك
تمام شئون مملكت و سیاست ها و طرح ها و برنامه هاى گردانندگان آن باشد و از راه گفتگوها و 

مالقات ها و نشست ها و ارتباتى كه دارد، در راه رفع تنش ها و سوء تفاهم و ابهامات مى كوشد و 
سخن سفیر، سخن دولت او و خط مشى و سیاست او عینا . ى بردرنجش ها و بدبینى ها را از میان م

 .همان است كه از سوى دولت مركزى به او ابالغ مى شود
بى احترامى و بى . به همین جهت است كه سفارت ، از شان و مقام وموقعیت واالیى برخوردار است 

چرا كه او . سوب مى شوداعتنایى به او، بى احترامى و بى اعتنایى به كشور و دولت و ملت او مح
خالصه ملت خود و حافظ منافع و آبرو و سیاست دولت متبوع خود مى باشد و هر لحظه كه روابط 
دو كشور به تیرگى مى انجامد و راه تفاهم بسته مى شود، دولت ها سفیران خود را از كشور یكدیگر 



 . ابى معنى استاحضار مى كنند و تا هنگامى كه سوء تفاهمات رفع نشود، مبادله سفر 
او را سلطنت و سیاستى است جاویدان و . امام حسین علیه السالم مالك ملك دنیا و آخرت است 

 . زعامتى است غیر قابل زوال
او كه در دوران امامت پرشكوه خود و با هالك معاویه و روى كار آمدن یزید، موقعیتى تازه و 

، باید در راه پیشبرد امت اسالمى و شكوه بخشیدن  مسئولیتى جدید پیدا كرده ، با اجراى سیاستى خاص
 .اعم از اینكه بر مسند قدرت ظاهرى قرار بگیرد یا قرار نگیرد. به جهان اسالم گام بردارد

او به حق ، شخصیتى است . بنابراین ، نخستین سفیر او حضرت مسلم بن عقیل علیهماالسالم است 
: یعنى . سفارت او همه جانبه است . ر كشور عراق باشدكه مى تواند سفیر امام حسین علیه السالم د

تمام كارهایى كه امام حسین علیه السالم باید در میان مردم كوفه و عراق انجام دهد، بر عهده اوست 
او باید تمام اهداف دنیوى و اخروى ، فردى و اجتماعى ، اقتصادى و دفاعى ساالر شهیدان را پیاده . 

در راه . او از مردم بیعت مى گیرد. رمان هاى خدا پسندانه آن بزرگوار باشدكند و بر آورنده تمام آ
امر به . استحكام بخشیدن قدرت دفاعى شیعیان و فراهم كردن سالح و نیروهاى جنگى تالش مى كند

معروف و نهى از منكر و اقامه جماعت و جمعه و احیاى شعائر اسالمى و ارشاد و هدایت مردم ، 
. است كه سفیر امام حسین علیه السالم باید تا زمان ورود او به كوفه انجام دهداز وظایف حساسى 

اما افسوس كه حضرت مسلم علیه السالم به شهادت رسید و برنامه هاى این سفیر واال مقام با شهادت 
 .او ناتمام ماند

ام حسین او در مواقع حساس به عنوان سفیر ام. حضرت عباس علیه السالم نیز دومین سفیر است 
 . علیه السالم ، نقش خود را به خوبى ایفا كرده است

ما با توجه به بحث هایى كه علما و اندیشمندان مطرح كرده اند، موارد كاربرد سفیر را در زیر مى 
 : آوریم
 . سفیر كسى است كه واسطه تبلیغ است: الف 

خداوند ماموریت یافته اند تا پیامى جبرئیل كه پیام آور وحى بوده و احیانا فرشتگان دیگر كه از جانب 
 .را به یكى از انبیا برسانند، سفیرند

پیامبران علیهم الصالة و السالم نیز كه مامورند پیام خداوند را به انسان ها برسانند، بر مسند سفارت 
 .الهى نشسته اند



ا عام ، این امر خاص ی. سفیر كسى است كه در امرى خاص یاعام ، و كالت و نیابت دارد: ب 
 .ممكن است دینى یا دنیوى باشد

پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم ، جعفر بن ابى طالب علیهماالسالم را به همراه مهاجران ، به 
حبشه فرستاد تا منعكس كننده نظرات پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم باشد و پادشاه حبشه را 

 .دعوت به اسالم كند
تش مصعب بن عمیر عبدرى را به همراه اسعد بن زراره خزرجى به مدینه فرستاد تا همچنین ، حضر 

 .اسالم را در میان مردم نشر دهد و زبان گویاى اسالم در میان اوس و خزرج باشد
امیرالمؤ منین علیه السالم نیز به عنوان سفیر دینى رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم بن یمن 

به بركت حضور سفیر پیامبر اكرم صلى اهللا . فارت منشا خیرات و بركات بسیار شداین س. فرستاده شد
علیه و آله و سلم در میان مردم یمن بود كه قبیله همدان و قبیله مذحج و برخى از قبایل دیگر به 

 .اسالم گراییدند
شت وى باید بلكه او سفارتى دینى و سیاسى دا. لكن سفارت مسلم تنها در امر خاص تبلیغ دین نبود

 .در كوفه آن گونه عمل مى كرد كه خود امام علیه السالم اگر حضور داشت ، عمل مى كرد
سفیر كسى است كه كاتب مخصوص است و ارسال و دریافت مكاتبات مربوط به زعما : ج 

 . وزمامداران بر عهده اوست
 . قوم یا دو ملت استسفیر كسى است كه عهده دار فرو نشاندن آتش خشم و اختالف درمیان دو : د

افرادى بودند كه به همین معنى ، سفیر پیامبر اكرم بوده اند، در واقعه حدیبیه ، سفرایى میان پیامبر 
اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم و مشركان مكه رفت و آمد كردند، تا آتش جنگ فرو نشست و پیمان 

 .صلح بسته شد
برخى  .لمؤ منین علیه السالم و معاویه رفت و آمد كردنددر جنگ صفین نیز سفیرانى چند، میان امیرا

اما افسوس كه مبادله سفرا بى فایده بود و معاویه غدار به هیچ . از اینان ، از قاریان قرآن بودند
 . صراطى مستقیم نشد و جنگ در گرفت

ه مبادله شد در ایام كوتاه خالفت امام حسن مجتبى علیه السالم نیز سفیرانى میان آن حضرت و معاوی
قبل از فرا رسیدن . و نتیجه این رفت و آمدها انعقاد پیمان صلحى بود كه از سوى معاویه شكسته شد

عاشوراى حسینى ، در سرزمین كربال نیز سفیرانى میان امام حسین علیه السالم و عمر بن سعد مبادله 



 .شد
ر بن سعد، آزادى اراده نداشت ، اما از آنجا كه عم. یكى از این سفیران ، قرة بن قیس حنظلى بود

قبول پیشنهادهاى امام و بستن پیمان صلح را منوط به این دانست كه از پسر مرجانه نظر خواهى 
از آنجا كه وى لجوج و سركش بود و اهل تدبیر و سیاست و دیندارى نبود، جز كشتن یا اسارت . كند

نكه امام حسین علیه السالم كسى نیست كه تن غافل از ای. و تسلیم امام ، هیچ پیشنهادى را قبول نكرد
 .به خوارى دهد و در مقابل متكبران خیره سر، تسلیم شود

مشكل و توضیح و رفع ابهام سیاست ها و طرح ها و مسائل و قوانین مفسرى كه متكفل بیان امور :  ه
 . است

ه و قضائیه ، تعیین سفیر سخنگویى است كه از طرف دولت ها و احزاب و قواى مقنن: به تعبیر دیگر
مى شود، تا پاسخگوى سواالت مردم و مطبوعات و خبر گزاریها باشد و در رفع ابهامات و بیان 

 .كند  صحیح و دقیق مواضع آنها تالش 
چرا كه اوست كه مواضع مجلس . در برخى از زبان ها رئیس مجلس را سخنگوى مجلس مى نامند

 .ى كمیسیون ها را به هم ربط و پیوند مى دهدرابیان مى دارد و نهادهاى درون مجلس یعن
شخصیت بارزى كه همچون آفتاب دلیل بر آفتاب است و به گونه اى است كه هر گونه شك و : و

همان گونه كه . تردیدى را از پیرامون خود مى زداید و مخاطب ، به سفارت او یقین پیدا مى كند
اى بودند كه هر گونه شك و تردید و اضطراب را فرشتگانى كه بر پیامبران نازل مى شدند، به گونه 

از قلوب آنها مى زدودند و انبیاى الهى طلیعه آنها را همچون طلیعه شفق پذیرا مى شدند و به تمام 
 .وجود، خود را در خدمت وحى الهى قرار مى دادند

و حلم و عقل آگاهى  اكنون با توجه به توضیحات باال، باید بدانیم كه سفیر پیامبر یا امام باید از علم
باید  - كه یا عام یا خاص است  - سفیر امام یا پیامبر در محدوده سفارت خود . دینى برخوردار باشد

 .شرایط الزم را داشته باشد
امام عصر علیه السالم در دوران غیبت صغرى ، به علت فشار حكومت هاى جور، چهار سفیر 

 .و شیعیان بودندبرگزید كه به ترتیب ، رابط میان آن بزرگوار 
 :این سفرا عبارتند از

 . وفات كرده است 255یا  254ابو عمرو عثمان بن سعید اسدى كه به سال  .1



 . درگذشته است 305یا  304محمد بن عثمان بن سعید كه در سال  .2
 . از دنیا رفته است 326حسین بن روح كه در سال  .3
 . هجرى زندگى را بدرود گفته است 329ابوالحسن على بن محمد سمرى كه در سال  .4

در میان سفیران دینى ائمه اطهار علیهم السالم سفیرى برتر از حضرت عباس علیه السالم نمى 
 .او به لحاظ علم و عقل و آگاهى یگانه روزگار بود. شناسیم 

هنگامى كه شمر به سرزمین كربال مى رسد و عمر بن سعد را در تنگنا قرار مى دهد كه جنگ را 
غاز كند یا فرماندهى لشكر را به وى واگذارد و مالحظه مى كند كه زاده سعد، خود آماده نبرد است ، آ

عبداهللا ، جعفر، عثمان و عباس  : به نزدیك لشكر امام مى آید و فریاد مى زند كه فرزندان خواهرم
 كجایند؟

ین علیهاالسالم از قبیله بنى علت اینكه آنها را خواهر زاده خود مى خواند، این است كه حضرت ام البن
 . شمر نیز از همین قبیله است. كالب است 

او اگر چه مردى فاسق . دستور داد كه جوابش دهید. امام حسین علیه السالم ، صداى شمر را شنید
 .است ولى با شما قرابت دارد

: رى ؟ او گفت حضرت عباس علیه السالم و برادران ، شمر را پاسخ گفتند و پرسیدند كه چه كارى دا
از امام حسین علیه السالم فاصله گیرید و یزید را اطاعت . اى خواهر زادگان من ، شماها در امانید

 .كنید
لعنت بر امانى كه تو براى ما آوردى ! بریده باد دست هایت : حضرت عباس علیه السالم به او فرمود

امام حسین علیه السالم دست برادریم و  اى دشمن خدا، ما را امر مى كنى كه از برادر و موالى خود! 
آیا ما را امان مى دهى و براى فرزند رسول خدا . سر در اطاعت ملعونان و زادگان آنها در آوریم 

 ! صلى اهللا علیه و آله و سلم امان نیست
   .(53)شمر خشمگین شد و به جایگاه شوم خود بازگشت

عبداهللا بن ابى المحل بن حزام برادر زاده حضرت ام البنین علیهاالسالم است و با حضرت عباس و 
هنگامى كه پسر مرجانه فرمان خطرناك شروع جنگ را . برادرانش علیهم السالم خویشاوندى نزدیك دارد

از . و خواست به عمه زادگان خود به زعم خود خدمتى كنداز این ر . مى نوشت ، او حضور داشت 
 . او هم قبول كرد و امان نامه نوشت. ابن زیاد تقاضا كرد كه براى آنها امان نامه اى بنویسد



امان نامه را . عبداهللا خوشحال شد. اینجاست كه تفاوت معرفت و تعهد و ایمان افراد روشن مى شود
  .(54)چه زودتر به كربال برود و به عباس و برادرانش تحویل دهد گرفت و به دست غالمش داد تا هر

علیهم السالم داد همگى   هنگامى كه غالم نامه را به كربال آورد و تحویل حضرت عباس و برادرانش 
ما را نیازى به امان ابن زیاد نیست امان : سالم ما را به دایى زاده ما برسان و بگو: همداستان گفتند

   .(55)خداوند از امان پسر سمیه بهتر است
تمام دریچه هاى امید به صلح بسته شد و  بارى ، با ورود نامیمون شمر به سرزمین كربالى معلى

 .عصر تاسوعا از سوى عمر سعد دستور حمله و محاصره صارد گردید

 

 حسین رضا زاده با ذكر یا اباالفضل ركورد المپیك را شكست و قوى ترین مرد جهان شد
ر قابل توجه است كه طرفدارى و یاد مكتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم ، انسان را د

 . تاریخ از این نمونه ها بسیار به خود دیده است. دنیا و آخرت عزیز مى گرداند
در این برهه از زمان ، كه این جانب مشغول جمع آورى جلد سوم كتاب قهرمان كربال، چهره درخشان 

قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم بودم ، آقاى حسین رضا زاده با ذكر یا اباالفضل ، در 
 در ذیل شرح مطلب را بیان مى كنیم . ید جهانیان عزیز شده و در راس ورزشكاران جهان قرار گرفتد
: 

كیلوگرم بازى هاى المپیك سیدنى ظهر امروز به پایان رسید و حسین  105پیكارهاى دسته به اضافه 
ران را با رضا زاده پهلوان كشورمان به مدال طال دست یافت و دومین مدال زرین كاروان ورزشى ای

 .ذكر یا اباالفضل علیه السالم به ارمغان آورد
 (5/212 + 260(كیلوگرم  5/472در جریان رقابت هاى این دسته رضا زاده از ایران در مجموع با 

) 5/257+  210(كیلوگرم  5/467رونى ولر از آلمان بامجموع . بر سكوى قهرمانى المپیك تكیه زد
فاتح مدال ) 5/257+  5/207(كیلوگرم  465از ارمنستان با مجموع  مدال نقره گرفت و آشور دانیلیان

 .برنز شد
كیلوگرم را باالى  250حسین رضا زاده قهرمان نامى ایران و جهان در حركت دو ضرب ابتدا وزنه 

در این لحظه . كیلوگرم مدال خود را در المپیك قطعى كرد 255آن گاه با باال بردن وزنه . سربرد
را زد تا در مجموع با رضا  5/257آلمانى كه رقیب رضا زاده بود، براى بار دوم وزنه  ((رونى ولر))

ضمن آن كه . زاده برابر شود و سرنوشت قهرمان این دسته در سومین حركت آنان مشخص گردد



رضا . قهرمان آلمانى از رضا زاده سبك تر بود و در صورت مساوى شدن ، او قهرمان المپیك مى شد
كیلوگرم ركورد تازه اى براى جهان و المپیك در مجموع برپا كرد و  260صحنه آمد وزنه  زاده به روى

كیلوگرم را درخواست كردو نتوانست  5/262آلمانى وزنه . حاال باید منتظر رونى ولر از آلمان مى ماند
نوان آن را باالى سر ببرد و بدین ترتیب رضا زاده به مدال طالى المپیك سیدنى دست یافت و به ع

 .قوى ترین مرد جهان شناخته شد
  حسین رضا زاده ركورد دار حركت یك ضرب 

كیلوگرم ، نیز رضا زاده درخششى چشمگیر داشت و با  105در حركت یك ضرب دسته به اضافه 
در این رقابت ها ركورد جهان . كیلوگرم ، ركورد جدیدى براى جهان و المپیك برپا كرد 5/212ركورد 

 5/207كیلوگرم و آشور دانیلیان از ارمنستان با  210رونى ولر از آلمان با . دسه بار شكسته ش
كیلوگرم بازهم دراختیار رضا زاده  206ركورد قبلى جهان با . كیلوگرم در این حركت دوم و سوم شدند

 كیلوگرمى راباالى سر برد، اما در 205رضا زاده در این حركت براى بار اول اول وزنه . از ایران بود
كیلو را زد تا در  5/212كیلوگرمى را انداخت ، آن گاه براى سومین بار وزنه  210مرتبه دوم وزنه 
 (56) .صدر قرار گیرد

  علم و علمدارى : فصل سوم 
  علم حضرت عباس علیه السالم 

ایام سوگوارى آن حضرت در ایام عاشوراى حسینى در اهواز و شهرهاى خوزستان مخصوصا  در
شوش ، دزفول ، شوشتر، اندیمشك عالمتى به نام علم حضرت عباس علیه السالم شامل یك تنه چوب 

به طول ده تا دوازده متر از پارچه هاى الوان سبز و سیاه و قرمز آرایش مى دهند و آن را به نام 
و مردم به این علم ها نذر . ار كربال در هیئت هاى عزادار در ایام محرم و سفر علم مى كنندعلمد

مى كنند و از قطعه قطعه پارچه هاى آن جهت شفاى بیماران به آنها مى دهند و كرامت هایى از این 
 . علم ها هم دیده شده است

  آرایش علم هاى بزرگ در شهرستان دزفول 
ى اوایل دهه محرم الحرام ، بیشتر افرادى كه نذر دارند و از سالها پیش نذر كرده از مدت ها قبل ، یعن

و آن را با شالهاى . چوب عمودى بزرگى را آماده مى كنند. اند شروع به آرایش علمهایشان مى كند
گاه براى تزیین علم از شالهاى سیاه تزئین مى كنند گاه براى تزیین علم از . سیاه تزیین مى كنند

رسم این است كه در روز عاشورا این علمها را به روى . لهاى سبز یا سفید هم استفاده مى شودشا
دست گرفته ، و به صورت برافراشته در كنار هیئت هاى عزادار به سوى محل بقعه متبر كه علم یراق 

ى به علت شلوغ. و سپس به همراه هیئت هاى خود باز مى گردند. مى كنند) رقصاندن علم (یعنى 



متر یا بیشتر مى  12مسیر عزادارى و ازدیاد علم هاى كوچك و بزرگ كه گاهى اندازه هاى آنها به 
رسد، بعضى از علمداران صبح زود یعنى قبل از شروع عزادارى بر طبق سنت دیرینه علم ها را به 

علیه   فلسفه این علم معلوم است علم نماد پرچم و علم حضرت عباس. طرف بقعه رود بند مى برند
 . السالم است

كه در سپاه ابا عبداهللا علیه السالم در دست داشته است ، البته این رسم رفته رفته تغییر یافته و پرچم 
و اكنون به شكل چیزى غیر از شكل اصلى خودش در آمده است . یا علم در نزد مردم شكل داده 

ر از اصلى آن یعنى پرچم علمى كه به شكل امروزى است شكلى اغراق آمیز و بسیار بزرگ ت
 (57) . حضرت عباس علیه السالم است

 در عمر خویش منتى از كسى نبرده ام 
 افتاده دس راست خدایا ز پیكرم

 بر دامن حسین رسان دست دیگرم
 دامان او نداشت چون دست من لیاقت

 انداختم به راه ، كه بردارد از كرم
 بى دست من زدست حسینم گسسته دست

 اى دست حق بگیر تو دست برادرم
 اى دست راست رو به سالمت كه تاابد

 این خاطره و دیعه سپارم به خاطرم
 اى دست چپ ز یارى من بر مدار دست

 من در هواى آب به شوق تو مى پرم
 ى كه آبروى من و اعتبار توستآب

 بر تشنگان اگر نرسد خاك برسرم
 آب فرات نیست به مشك ، آبروى اوست

 بر پیشگاه آبروى خلق مى برم
 نى نى نه آبروى فرات و نه آب اوست

 خود آبروى ام بنین است مادرم
 مردم به حفظ دیده زهر چیز بگذرند



 من بهر آب حاضرم از دیده بگذرم
 اى دست دامن تو و دست نیاز من

 تا همتت به عرصه پیكار بنگرم
 در عمر خویش منتى از كس نبرده ام

 اینك به ناز منتت اى دست حاضرم
 ترسم تو هم زدست روى ، بى تو مشك را

 آخر به دست ناوك دلدوز بسپرم
 ((ذهنى زاده ))شعر از 

  پدرم علمدار قمر بنى هاشم علیه السالم بود 
سال ها در ایام فاطمیه  (58)مرحوم پدرم : نگارنده كتاب قمر بنى هاشم علیه السالم نقل مى كند

. مه مى دهم علیهاالسالم مجلس روضه برقرار مى كرد بنده هم بعد از وفات ایشان همین رسم را ادا
 1376هجرى قمرى مطابق سال  1418یك سال پس از فوت مرحوم پدرم پس از ایام فاطمیه سال 

شمسى و برگزارى روضه فرداى آن روز كه رفتم مادرم را زیارت كنم پس از عرض ارادت به مادر 
قایش ، در رف. دیشب پدرت را در خواب دیدم به همراه چند نفر دیگر آمدند منزل : عزیز مادر گفتند

خودشان رفتند براى آشپزخانه  .حیاط منزل اجاقى درست كرده و كترى را گذاشتند تا چاى درست بشود
كه آخر قسمت ساختمان قرار داشت و من هم دنبالش رفتم و با این كه در خواب مى فهمم مرده و 

اند، مدام مى گفتم خوب  زنده را، این دفعه را نفهمیدم فقط این را متوجه شدم كه مسافرتى طوالنى رفته
شد شما آمدید، من تنها بودم و بگو ببینم چه طور شد كه آمدید؟ در حالى كه روى سكوى آشپزخانه 

تى چه زانى ابوالفضل العباس علیه : (نشسته بود و پاهایش را تكان میداد و به زبان محلى مى گفت 
) او ضمانت كرده از بام شما بینم (یعنى تو چه مى دانى ابوالفضل العباس كیست ؟ ) السالم كى 

بلى باید هم چنین باشد كه ایشان مدت ها از . یعنى از ضمانت كرده است من بیایم شماها را ببینم 
ایشان از . عشق موالیش امام حسین علیه السالم و حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم مى سوخت 

عاشورا در همان كرین خلخال كه زادگاهش بود  زمان نوجوانى تا قبل از این كه مقیم قم گردد در ایام
. علم وجود داشت  6در آن محل . علمدار حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم علیه السالم بود

علم اول به اصطالح محلى پیراهن سفید و علم دوم به رنگ سبز كه این علم در عزادارى ایام 
روز ) شهرك رامجین (د حقیر سال در ساوجبالغ عاشوراى امام حسین علیه السالم مال پدرم بود خو 

عاشورا در سال هاى متمادى علم و یا پرچمى كه نوع علم یا شعائر اسالمى و عالمت شیعه و 



قمرى هم از اول میدان آستانه به طرف حرم مطهر  1422در محرم . عزادارى مى باشد برداشته ام 
لذا امید است . رداشته انجام وظیفه كردم كریمه اهل بیت حضرت معصومه علیهاالسالم علم را ب

علمدار كربال حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم علیه السالم پدرم را و خودم را و بچه هایم را 
 1422شب عاشورا سال ). آمین یارب العالمین (كال مورد توجه و عنایات خاصه خود قرار دهد 

 . هجرى قمرى
 یارى عباس 

 ى شه عباسفكند رایت و بوسید پا
 !كه چند لشكر نابود را بدارم پاس ؟

 مرا زكام تو خشكیده تر شده است گلو
 تو را از حال من آشفته تر شده است حواس

 فداییان همه در یارى تو جان دادند
 نمود حمله بدان قوم ناخداى شناس

 شكافت لشكر و شد در فرات و آب گرفت
 ناسشتافت تا برساند به كام خسرو 

 دو دست داد ولى مشك همچنان بر دوش
 خداى را به دو دست بریده كرد سپاس

 كه شكر دستم اگر رفت آب ماند به جاى
 كه نوشد آن شه و اطفال آتشین انفاس

 چه گویم آه كه آمد ز قوم كین تیرى
 به مشك آب به هم بردرید چون كرباس

 چو مشك پاره شد و آب ریخت پندارى
 ریخت بر دل سوزانش سوده الماسكه 

 ز پشت زین به زمین اوفتاده و نعره كشید
 به یارى آمدش آن خسرو سپهر اساس

 چه دیده ، دید ز عباس اوفتاد دو دست



 (59)كشیده آه كه پشت مرا زمانه شكست 
  شجاعت حضرت ابوالفضل علیه السالم 

از طرفى حضرت . در این حمله پانصد و بیست نفر كشت . زاده حیدر حیدر وار بر لشكر بتاخت 
دو برادر پشت به پشت یكدیگر داده دفع دشمن از هم مى نمودند، . ابى عبداهللا علیه السالم در رسید

صحنه میدان . فریاد الحذر بلند شد. فرمود زیر و زبر كردندمانند پدر كه حمله بر یهودیان خیبر مى 
 . رزم از خون ابطال سرخ و به هر جانب روى مى آوردند سر بى تن و تن بى سر مى ریخت

 

 مظهر فتوت 
 آن بهتر دو عالم و این مهتر دو كون

 آن صفدر امامت و این صفدر دغا
 آن مظهر فتوت و این منبع كرم

 و این معدن سخاآن مطلع كرامت 
 آن كعبه سعادت و این قبله مراد

 آن ملجا مروت و این مامن رجا
 آن رحمت الهى و این فضل ذو المنن

 آن قاطع ضاللت و این دافع بال
 بو الفضل و بوالمكارم ابو السیف آن كه او

 در فوق عرش دعوى فضل و هنر زند
 شاه حجاز و ماه بنى هاشم لقب

 اى نصرت و فتح و ظفر زندآن كه لو 
 با صولت و صالبت و مردى و مردمى

 در روزگار تكیه به جاى پدر زند
 وقت نبرد با دم شمشیر تیز خویش

 آتش به قلب لشكر اشرار بر زند



 با تیغ آبدار كه بودى چو ذوالفقار
 جمعى به خون تپنده به فوج دگر زند

 عباس مثل شیر غضبناك بر عدو
 ام رزم مشت به كشف و به سر زندهنگ

 صدر ار نبود بهر تماشا بدند خلق
 (60)در آن دمى كه گفت فلك چون پدر زند 

 علمدار ندارد 
 اى واى كه شاهنشه دین یار ندارد

 و علمدار ندارد شد كشته اباالفضل
 افتاد علم از كف عباس دالور

 دیگر شه دین بار و مددكار ندارد
 طفالن حسین تشنه لب و منتظر آب

 دیگر حرمش حامى و غم خوار ندارد
 سیادت حضرت ابى الفضل العباس علیه السالم: بخش پنجم 
  فصل اول

  سیادت حضرت ابى الفضل العباس علیه السالم 
لى محمد و آل محمد، كما صلیت على ابراهیم و آل ابراهیم ، و بارك على محمد و آل اللهم صل ع

  .محمد، كما باركت على ابراهیم و آل ابراهیم ، انك حمید مجید
 حدیث نبوى

در اصطالح كسى را مى توان سید گفت كه حسب و نسب وى از سوى پدر به حضرت عبدالمطلب 
سول خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم برسد و چون حسب و نسب بن هاشم علیهماالسالم جد بزرگوار ر 

حضرت ابى الفضل العباس علیه السالم از طرف پدر حضرت على بن ابى طالب بن عبدالمطلب بن 
هاشم علیهم السالم مى رسد، لذا شك و تردیدى در این نیست كه حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل 

تذكر را از این لحاظ دادیم كه بعضى از دشمنان اهل بیت  این. العباس علیه السالم هم سید است 
علیه السالم   علیهم السالم یا بعضى از دوستان نادان خیال مى كنند كه حضرت ابوالفضل العباس 



 :سید نبوده كمى بیشتر توضیح مى دهیم تا مطلب جا بیفتد
مى  - لم لغت بى نظیر است در كتاب معجم اللغة كه انصافا در ع: از نظر لغت عرب  ((سید))كلمه 
سید یعنى رئیست ، پرورش دهنده ، آقا، مالك ، شریف و فاضل ، سخى و كریم ، حلیم و : نگارد

بردبار، عابد و پرهیزگار، زعیم كه در قرآن هم به همین معنا به كار رفته است كسى كه مال خود را 
 : نداندر راه حق عطا كند، شكر خدا را به جا آورد و بزرگ و مربى خا

چون . هر كسى داراى یكى از این گونه صفات باشد مى توان از نظر لغت عرب به وى سید گفت 
تمام این صفات به درجه اتم در حضرت هاشم جد بزرگوار رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم 

بوده است نمایان بود، عالوه بر این سیادت و حفاظت خانه خدا و خدمت زائران بیت اهللا به عهده او 
، بنابراین صفت عام براى جد بزرگوار رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم صفت خاص شده بلكه 

 .یك لقب مخصوص حتى به حد علم رسید
  از نظر اصطالح و استعمال  ((سید))كلمه 

از نظر اصطالح به افرادى گفته مى شود كه نسب آنان از سوى پدر به حضرت عبدالمطلب  ((سید))
چون آنها عالوه بر جمیع صفات . هاشم جد بزرگوار رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم برسدبن 

 .( صلى اهللا علیهم اجمعین)حمیده و پسندیده و برگزیده خدا هم بودند 
  از نظر روایات  ((سید))كلمه 

 : قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم
ة انا و على ، و جعفر و حمزة و الحسن و الحسین و فاطمة و نحن بنو عبدالمطلب سادات اهل الجن))

  (61) .((المهدى 
ما بنى عبدالمطلب سادات اهل جنت هستیم من و على : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم فرمود

 . و حمزه و حسن و حسین و فاطمه و مهدىو جعفر 
روایتى از حضرت امام حسن بن على علیهماالسالم است كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم 

 :فرمود
الست سید العرب ؟ قال النبى صلى اهللا علیه و آله و : قالت عائشة ) یعنى علیا(ادعو سید العرب ))

  (62) .((رب انا سید ولد آدم و على سید الع: سلم 
آیا شما سید العرب نیستى ؟ : عایشه گفت ) یعنى على علیه السالم را(یعنى سید العرب را صدا دهید 



 .((على سید العرب است  من سید بنى آدم هستم و: نبى اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم فرمود
 (63) . یا على انت سید فى الدنیا و سید فى االخرة: و قال صلى اهللا علیه و آله و سلم 

  (64) .((الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنة : و قال علیه السالم 
  از نظر علما  ((سید))كلمه 

 :مى نگارد) 47ص (در كتاب اسعاف الراغبین 
اسم شریف و سید یطلق فى الصدر االول على كل من كان من اهل البیت علیهم السالم سواء كان 

یا ام علویا من ذریة محمد حنفیة او غیره من اوالد على بن ابى طالب ام جعفر ام عقیلیا حسنیا ام حسین
  .((ام عباسیا و الشریف الزینبى 

اطالق كلمه شریف و سید بر تمام اهل بیت پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم بوده خواه از : ترجمه 
هاى على بن ابى طالب از ذریه محمد بن فرزندان امام حسن یا فرزندان امام حسین ، یا از نسل 

حنفیه ، یا از فرزندان جعفر بن ابى طالب ، یا از فرزندان عقیل ، یا از نسل هاى عباس عموى 
 .پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم باشند

 : همینطور در كتاب احكام سلطانیه آمده است
  . سىو هو اطالقه على كل علوى و جعفرى و عقیلى و عبا ((سید))

یعنى آن كلمه سید و شریف اطالق بر تمام هاشمیون علوها و جعفرى ها و عقیلى ها و عباسى ها 
 .مى شود

 :مى نگارد) 35ص (در كتاب جامع االنساب ، 
را براى عموم بنى هاشم استعمال مى كنند و در ایران  ((سید))در زمان حاضر ایرانیان منحصرا كلمه 

 .ان كلمه دیگرى غیر از سید اطالق كنندجایى یافت نمى شود كه به آن
 :در كتاب تذكره مى نگارد ((اعلى اهللا مقامه الشریف ))عالمه حلى 

 .((مستحق خمس هستند؟ نسب شان از طرف پدر به حضرت عبدالمطلب برسد))
كثیرى از علماى امامیه عامه اتفاق بر این دارند، البته عالمه سید مرتضى قائل بر این است كه اگر 

سى مادرش هم سیده باشد یعنى از طرف مادر نسبت به جد پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم ك
 (65) .داشته باشد مى تواند خمس بگیرد

فى المسالة الخامسة  84، كتاب الخمس ، ص 2ج در مستند الشیعه ،  ((ره ))مال مهدى نراقى كاشانى 



 :مى نگارد
السادات هم الهاشمیون المنتسبون الى هاشم جد النبى صلى اهللا علیه و آله و سلم اى اوالد ))

عبدالمطلب من بنى عبداهللا و ابى طالب و العباس و الحارث و ابى لهب ، و استحقاقهم الخمس 
  .((اجماعى ویوید ذلك االخبار

تمام بنى هاشم كه منتسب به حضرت هاشم جد نبى اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم باشند و  سادات
آن اوالد عبدالمطلب از بنى عبداهللا و ابى طالب و بنى العباس و حارث و ابى لهب اجماع است كه 

 . دارند و اخبار هم موید اى مطلب است  همه شان استحقاق خمس 
رت ابوالفضل العباس و اوالدش علیهم السالم ایمان و ایقان دارند ولى هر چند در ایران به سیادت حض

 از این جهت ما الزم دانستیم این مطلب را تذكر بدهیم. در بعضى از كشورها این سوال مطرح است 
. 

 حضرت ابى الفضل العباس علیه السالم ازآل محمد صلى اهللا علیه و آله و سلم است 
ضل العباس علیه السالم از آل محمد صلى اهللا علیه و آله و سلم و به درباره این كه حضرت ابى الف

یك چنین مقامى سرفراز است ، روایاتى زیاد در كتب شیعه و سنى آمده است ، كه مختصرى از آنها 
 .به عرض خوانندگان معظم مى رسانیم 

ر كتاب نهایه مى ابن اثیر جزرى كه یكى از علما و دانشمندان بزرگ اهل تسنن به شمار مى رود د
 :نگارد

آن گاه از قول . صدقه براى حضرت محمد و آل آن بزرگوار صلى اهللا علیه و آله و سلم حالل نیست 
آل محمد افرادى هستند كه صدقه به آنان حرام است و خمس در )) :شافعى نقل مى كند و مى گوید

ست همان افرادى هستند كه عوض صدقه براى ایشان مقرر شده و اشخاصى كه صدقه بر آنان حرام ا
 .از نسل و صلب حضرت هاشم و مطلب باشند

  : آمده ((اهل ))در كتاب معجم متن اللغه در لغت 
آل محمد صلى اهللا علیه و آله و سلم و اهل بیت آن حضرت است و منظور از اهل بیت حضرت 

 .م مى باشندعلى ، فاطمه ، حسن و حسین علیهم السال: محمد صلى اهللا علیه و آله و سلم 
نقل  ( ره(از ام البنین حضرت ام سلمه ) 323= = 6ج (امام اهل تسنن احمد حنبل در كتاب مستند 

 :مى كند



شوهرت على و فرزندانت حسن و حسین را نزد من )) :پیامبر خدا به فاطمه زهرا علیهاالسالم فرمود
یك كساى یمنى بر روى ایشان افكند وقتى همه آمدند پیغمبر اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم . بیاور

 : و آن گاه دست مبارك خود را روى آن كسا نهاد و گفت
 .بار خدایا، صلوات و بركات خود را براى محمد و آل محمد نازل فرما. پروردگارا اینان آل من اند

علیه و  من هم گوشه كسا را بلند كردم كه داخل كسا شوم ولى پیغمبر خدا صلى اهللا: ام سلمه مى گوید
 .((آله و سلم آن را از دستم گرفت و فرمود تو نیز به خیر و سالمتى خواهى بود

ده ها روایت دیگر در كتب اهل تسنن داریم كه حضرت على علیه السالم از آل محمد به شمار مى 
رود و حضرت اباالفضل العباس علیه السالم كه فرزند و خلف صالح آن بزرگوار است نیز از آل 

 .حسوب مى شودمحمد م
كلمه عترت به معناى فرزند، قبیله ، خویشان نزدیك از گذشتگان و : دركتاب قاموس اللغه مى گوید

 . آیندگان
علیه السالم فرزندان امام حسن   امام حسین علیه السالم در كربال در زیر یك خیمه كه حضرت عباس 

عترت اهل بیت رسول صلى اهللا علیه و آله  ما: علیه السالم و فرزندان عقیل علیهم السالم بودند فرمود
 . و سلم هستیم

مراد این كه امام حضرت عباس علیه السالم و دیگر خویشان نزدیك را از عترت اهل بیت قرار داده و 
در  ((رحمة اهللا علیه ))عالمه حلى . از عترت پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم جدا نكرده است 

 :حث مستحقان زكات مى نگاردكتاب تذكرة الفقهاء در ب
ان )) : لقوله علیه السالم ((وقد اجمع المسلمون كافة على تحریم الصدقة الفروضة على بنى هاشم ))

 (66) .((الصدقة ال تنبغى آلل محمد، انما هى اوساخ الناس 
  (67) . انا اهل البیت ال تحل لنا الصدقة: و قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم 

دقه چون حضرت قمر بنى هاشم از آل رسول صلى اهللا علیه و آله و سلم محسوب مى شوند، پس ص
 . و زكات واجب بر او و نسل آن حضرت حرام است

متجاوز از صد جلد كتاب در معناى آل بیت لغت : مى نگارد ((انوار زهرا علیهاالسالم ))صاحب كتاب 
از بسیارى از احادیث استفاده مى شود كه آل پیغمبر صلى اهللا ... و احادیث را دقیقا مطالعه كردم 

در لغت ، آل را به معناى اهل گفته اند با این . شم تا روز قیامت اندعلیه و آله و سلم تمام بنى ها



به ... فرق كه در معناى آل ، داشتن شرافت لحاظ شده ولى در معنى اهل این قید ذكر شده است 
طور خالصه در تمام كتب لغت ، آل محمد صلى اهللا علیه و آله و سلم به معناى ذریه آل آن 

م نزدیك آن وجود مقدس از كسانى كه صدقه بر آنها حرام بوده و مى حضرت تا روز قیامت و اقوا
شود به آنها خمس داده ، اما در روایات نیز به همین معنا آمده است ، زیرا در باب زكات در احادیث 
مكرر گفته شده كه زكات بر آل محمد حرام است و در باب خمس نیز روایاتى تصریح شده كه نیمى 

كه طبق دو دسته احادیث در كتب فقه . مد صلى اهللا علیه و آله و سلم داداز خمس را به آل مح
 .تصریح شده كه آل محمد شامل جمیع بنى هاشم تا روز قیامت مى گردد

  معناى آل و امت 
 :حدیثى از امام رضا علیه السالم علماى عراق در حضور مامون از امام علیه السالم پرسیدند

 . هم اآلل: ترة هم آل او غیر آل ؟ فقال الرضا علیه السالم اخبرنا یا ابا الحسن عن الع
وهوالء  ((امتى الى )) : فهذا رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم یوثر عنه انه قال: فقالت العلماء

 ((آل محمد صلى اهللا علیه و آله و سلم امته ))اصحابه یقولون بالخبر المستفیض الذى ال یمكن دفعه 
قال علیه . نعم : اخبرونى هل تحرم الصدقة على آل محمد؟ قالوا: سن الرضا علیه السالم فقال ابوالح

 .ال :فتحرم على االمة ؟ قالوا: السالم 
  (68) . هذا فرق بین اآلل و بین االمة: قال 

 = åŠ آل نبى آنهایى هستند كه زكات بر  :و اهل حدیث گفته اند. در لغت به معنى اهل بیت است
آل پیرو و مطیع را : دسته اى گفته اند. آنها حرام است و در عوض خمس به آنها تعلق مى گیرد

 .گویند
 علیه روایت كرده كه از پیغمبر صلى اهللا ((شرح سنة الرسول ))قاضى حسین بن مسعود بغوى در كتاب 

اللهم صل على محمد و آل  :بگویید: چگونه بر شما درود بفرستیم ؟ فرمود: و آله و سلم پرسیدند
محمد كما صلیت على ابراهیم و آل ابراهیم و بارك على محمد و آل محمد، كما باركت على ابراهیم و 

  .آل ابراهیم انك حمید مجید
به معنى آل نوشته اند و چنین تفسیر كرده اند  در كتب لغت آل را به معنى اهل بیت و اهل بیت را

و دلیل این مطلب اینكه هاء براى تصغیر آمده ، . كه اصل آل اهل بوده وهاء به همزه تبدیل شد
 .چنانچه در تصغیر آل ، اهیل گفته اند كه اسماء به اصل خود بازگشت مى كند



ت كرده اند كه در بیان آل از پیغمبر مسلم بن حجاج و ابو داود سجستانى و نسائى در تفسیر آل روای
ان هذه الصدقات انما هى اوساخ و آنهاال تحل لمحمد و ال  :صلى اهللا علیه و آله و سلم شنیدیم فرمود

  .الل محمد
 : مالك بن انس هم درموطا خود آورده است كه

ه و سلم انما هى الصدقة الل محمد صلى اهللا علیه و آل : قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم
  . اوساخ الناس

آل على ، آل جعفر، آل عباس و : زید بن ارقم روایت كرده كه در باب حرمت صدقات بر آل ، مراد
 .آل عقیل هستند

 (69) .و خالصه احادیث فریقین در معنى آل ، اهل بیت پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم مى باشد
  اهانت به علویه 

: راضى نباشد نقل فرمود  بزرگى از علماى اعالم و سلسله جلیله سادات كه شاید از ذكر نام شریفش 
 : زمانى پدر عالمه ام را در خواب دیدم و پرسش ها از ایشان كرده و پاسخ هایى شنیدم

 عالم برزخ معذب اند عذاب و سختى هاى آنان چه گونه است ؟ ارواحى كه در .1
آنچه براى تو كه هنوز در عالم دنیا هستى مى توان بیان كرد به طور مثال آن است : در پاسخ فرمود

كه هر گاه در دره اى از كوهستان باشى و از چهار سمت كوه هاى بسیار مرتفعى كه هیچ توانایى بر 
 .شد و در حال گرگى هم تو را دنبال كند و هیچ راه فرارى از او نباشدباال رفتن از آن ها نبا

آیا خیراتى كه در دنیا براى شما انجام داده ام به شما رسیده و كیفیت بهره مندى شما از خیرات ما  .2
 چه گونه است ؟
هم ذكر  بلى تمام آن ها به من رسیده است و اما كیفیت بهره مندى از آن ها را به: در پاسخ فرمود

 : مثالى براى شما بیان مى كنم
هر گاه درحمام بسیار گرم پر از جمعیتى باشى كه در اثر كثرت تنفس و بخار و حرارت ، نفس 

كشیدنت سخت باشد در آن حال ، گوشه در حمام باز شود و نسیم خنك به تو برسد چه قدر شاد و 
 .رات شماچنین است حال ما هنگام رسیدن خی! راحت و آزاد مى شوى ؟

چون پدرم را سالم و منور دیدم و تنها لب هاى او زخم دار و آلوده به چرك و خون بود از آن  .3
مرحوم سبب زخم بودن لب هایش را پرسیدم و گفتم اگر كارى از دست من بر مى آید براى بهبودى لب 



 . هاى شما بفرمایید تا انجام دهم
ه مادر شماست ، زیرا سبب آن اهانتى بود كه در دنیا با تنها عالج آن به دست علوی: در پاسخ فرمود

مى گفتم و او رنجیده  ((سكو))وى مى كردم و چون نامه سكینه است هر وقت او را صدا مى زدم خانم 
 . خاطر مى شد، و اگر بتوانى او را از من راضى كنى امید بهبود است

بلى ، پدر شما هر وقت مرا صدا مى : گفت این مطلب را به مادرم گفتم در جواب : ناقل محترم فرمود
و من سخت ناراحت مى شدم ولى اظهار نمى كردم و به  ((سكو))خانم : زد از روى تحقیر مى گفت 

احترام ایشان چیزى نمى گفتم و چون فعال گرفتار و ناراحت است او را حالل كرده و از او راضى 
 (70) . هستم و از صمیم قلب برایش دعا مى كنم

  فصل دوم 
  اعقاب اباالفضل العباس بن امیرالمؤ منین علیهماالسالم در پاكستان

بنابر نقلى در آخر قرن چهارم و پنجم از نواده هاى ابو یعلى حمزة بن قاسم بن على بن حمزة االكبر 
سن بن عبیداهللا بن ابوالفضل العباس بن امیرالمؤ منین علیهم السالم كه سید عون بن بعلى نام بن ح

ود و از بغداد به هند عزیمت نم. و قطب الهند بوده است  (71)داشت و لقب معروف وى قطب شاه 
در . مادرشان از سادات حسینى بود . در آن دیار به تبلیغ اسالم و تربیت معنوى مردم پرداخت

خالصه االنساب مى نگارد كه سید عون بن یعلى بن ابو یعلى حمزه در هند اعقاب بسیار داشت و 
ه به بعد از نصف قرن كه جهت باز دید و زیارت عتبات عالی. آثار بسیارى از خودش باقى گذاشت 

بعد از ارتحال درمقبره قریش كاظمین  . بغداد عراق تشریف برد كه همان جا به رحمت خدا پیوست
 . زیارتگاه خاص و عام است  شریف به خاك سپرده شد و در حال حاضر مزارش 

مورد توجه  ((ره ))در پاكستان از اوالد وى سلطان العارفین سید سلطان بامیو و سید سلطان العلوى 
 .رار گرفتندخاصى ق

 (73) . در شهرهاى دینور، جنگ ، كشمیر، پاولندى است (72)اعقاب عون بن یعلى بن ابویعلى حمزه 
الزم به ذكر است راجع به فرزندان حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم در جلدهاى بعدى مشغول 
بررسى كامل مى باشیم و همچنین مقدارى از این بزرگواران در جلد اول و دوم همین جلد آورده ایم ، 

یرا بر خورد كردیم به مقاله اى از از فرزندان آن حضرت كه در همه جاى عالم پراكنده مى باشند اخ
 ((جایگاه اهل بیت علیهم السالم در جوامع اسالمى ))آیت اهللا محمد واعظ زاده خراسانى تحت عنوان 



شماره  1422اول جمادى االول  1380تیر  31، یكشنبه 9كه در روزنامه جمهورى اسالمى ، ص 
ان ، سادات درهند، سادات در چین ، سال بیست و سوم ، كه تذكر داده اند سادات در سود 6397

سادات در افغانستان و آسیاى وسطى ، سادات در تركیه ، سادات در مصر، سادات در ایران ، 
سلسله هاى سادات در ایران از فرط كثرت و تیره هاى بسیار قابل شمارش نیست ، تا آنجا كه گفته 

علیه السالم   ت ابوالفضل العباس حضرت آیت اهللا مرعشى نجفى در كتاب شرح زندگانى حضر : اند
راجع به به اعقاب و اوالد آن حضرت آورده اند كه خاندان بزرگى از اوالد حضرت عباس علیه السالم 

 .در یونان زندگى مى كنند
  ستاره درخشان علوى در آرنجن برزوك كاشان 
 السالم علیك یا ابوالفضل العباس علیه السالم

مثل اهل بیتى كمثل سفینة نوح من ركبها نجى و من )) : ه و آله و سلمقال رسول اهللا صلى اهللا علی
  (74) .((تخلف عنها غرق 

و شجره گروهى كه از سالله پاك نبوت و دوره امامت . سخن ازمهاجرت و آوارگى امامزادگان است 
آنان كه به ستم غاصبان خالفت و سالطین جور و سردمداران كفر و الحاد ونفاق . مباركه علوى بودند

گناه آنها . مجبور به ترك زادگاهشان شدند و آواره كوه ها، بیابان ها، سرزمین هاى دور و نزدیك گشتند
در چنبر كفر نسپردن و تن پیروى از حقانیت آل رسول صلى اهللا علیه و آله و سلم ، معصیتشان سر 

ندادن به آمال و خواسته هاى ضد خدایى زور مداران اموى و عباسى بود و مهم ترین جنایتشان این 
كه از خاندان وحى و از اعقاب پاكان و سروران و سرافرازان كائنات بودند؛ هر كدام به سلسله اى مى 

ماره سبز علوى متصل بودند، فاطمیان ، پیوستند كه با یك یا چند واسطه به شاخه اى از شاخسار ه
اگر چه هیچ مزاحمتى هم براى  ((آل كوثر))همه و همه یعنى ... علویان ، باقریان ، حسینیان و

حكومت هاى اموى و عباسى ایجاد نمى كردند، باز وجودشان به علت انتساب به خاندان رسالت و 
 .امامت از دید خلفاى جور غیر قابل تحمل بود

كه هر یك در گوشه اى جان به غربت سپردند و تن بال  ((ستارگان پراكنده در زمینند))واران این بزرگ
كشیده را یا گلگون از خون ، یا مسموم از زهر به خاك تیره تسلیم كرده اند و چه بسیارند از این 

بى یكى از این ستارگان امامزاده احمد بن عباس بن حسن بن عبیداهللا . مظلومان همیشه تاریخ 
ابوالفضل العباس علیه السالم است كه سالیان متمادى محل دفن او بر ما پوشیده بود و ما دلخوش و 



امیدوار به عنایات و كرامات بقعه و ضریح و قبر غریبى بودیم كه درگوشه روستا مانند چراغى نورانى 
فقط . خبرى نبود كه گردغبار غم او را پوشانده بود و از نام و نشان و حسب و نسب شریفش ما را

دیده اند   سالیان متمادى و نسل هاى گذشته و حال ده ها و صدها بار كرامت و عنایت از وجودش 
 . كه هنوز بر لوح سینه عاشقان منقوش است

بحمداهللا و المنه و به بركت ما خون و قیام ، ماه سید الشهدا، حسین بن على علیهماالسالم و دعا و 
بارى تعالى شجره نامه و تذكره آن بزرگوار بنا به استناد به كتب انساب از درخواست مردم به درگاه 

علماى اعالم كه در قرون ماضى به رشته تحریر در آورده اند، تهیه و در آینده در اختیار تمام 
 . عاشقان به والیت قرار خواهد گرفت

 . مترى روستاى وركان استكیلومترى كاشان ، سه كیلو  70بارگاه این امامزاده در روستاى آرنجن ، 
 والسالم على من اتبع الهدى

 هیئت امناى امامزاده احمد روستاى آرنجن
در خاتمه از حجج اسالم جناب آقاى سید حسین هاشمى تبار بیدگلى و آقاى حاج شیخ حسین نیازى 

ن علیه علماى محل ، كه مطالب مربوط به زیارتگاه آرنجن و عكسها را به دفتر انتشارات مكتب الحسی
 .السالم فرستاده اند، تشكر و تقدیر مى شود

  موقعیت جغرافیایى روستاى آرنجن 
از شمال به . روستاى آرنجن جزء دهستان برزوك از بخش نیاسر و از توابع شهرستان كاشان است 

ده پنداس و از جهت شمال غربى به وركان واز جنوب به رشته كوه هاى برزوك و از جهت شرق به 
دقیقه و  41درجه و  33از نظر عرض جغرافیایى . آزران و روستاهاى سده منتهى مى شودروستاى 

منطقه اى . متر است  2230دقیقه و ارتفاع آن از سطح دریا  4درجه و  51طول جغرافیایى آن 
شغل . ارتفاعات آن شامل كوه تیر كمبل و كوه كمر طاق است . پایكوهى ، معتدل و خشك است 

امكانات عمومى و رفاهى این روستا شامل آب  . كشاورزى ، دامدارى و فرشبافى است مردم این روستا
 . لوله كشى ، برق منطقه اى ، دفتر شركت تعاونى و دفتر مخابرات است

این روستا رادر گذشته به نام هاى مختلف مى نامیدند؛ از جمله هرنج به معناى دهانه قنات ، هارنجن 
رنجن به معناى درخت بسیار بلند و تنومند، بى جن در لهجه محلى به به معناى رشته مروارید، تا

 . معناى بدون زن و آیجه به معناى آسیاى كوچك است



  امامزاده احمد بن عباس به روایت تاریخ 
قبل از هر چیز و بیان مطالبى درباره این امامزاده بزرگوار، مقدمه اى درباره مهاجرت امامزادگان به 

پس از رسمیت یافتن والیت عهدى امام هشتم . اشان و توابع آن را ذكر مى كنیم ایران مخصوصا ك
حضرت على بن موسى الرضا علیه السالم فرزندان دیگر امامان معصوم به جهت تبلیغ و ترویج دین 
مبین امام و از سوى دیگر به دلیل تحت تعقیب و شكنجه بودن به وسیله حكومت هاى فاسد آن زمان 

در حقیقت شهرهاى ایران براى آنها امن بوده اما گروهى كه آرزوى . و خراسان شدند، عازم مرو 
زیارت امام هشتم را داشتند به آرزوى خود نرسیدند؛ چرا كه آن حضرت به دست مامون به شهادت 

 .رسید
تا آن كه گروهى از . و زمانى طول نكشید كه خبر شهادت آن سرور به گوش شیعیان دوستان رسید

ن و فرزند زادگان امام موسى بن جعفر علیه السالم به تقاص خون برادرشان از مدینه حركت فرزندا
لذا منافقان این خبر را به گوش مامون رساندند و او به ماموران . كرده و روانه ایران و طوس گردیدند

برسانید از خود دستور داد كه در هر آبادى و بیابان كه به جماعت سادات برخوردید آنها را به قتل 
 .جمله این بزرگواران امامزاده سید احمد بود كه به دست دشمنان به شهادت رسید

علیه السالم مى رسد در ابتدا   از آن جا كه نسب این امامزاده سید احمد به حضرت ابوالفضل العباس 
ه قول حضرت ابوالفضل علیه السالم بنا ب. به زندگى این سقاى بزرگ دست كربال اشاره مى كنیم 

نام مباركش حضرت . هجرى قمرى در مدینه دیده به جهان گشود 26مورخان در چهارم شعبان سال 
عباس و كنیه اش ابوالفضل و لقبش قمر بنى هاشم ، باب الحوائج ، طیار، اطلس ، سقا و غیره است 

به ام پدر بزرگوارش حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم و مادر گرامى اش حضرت فاطمه معروف . 
همسر و بانوى حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم ، لبابه دختر عبداهللا بن . البنین علیها السالم است 

از فرزندان آن حضرت یكى فضل و دیگرى عبیداهللا بود كه نسل آن حضرت از . عبدالمطلب بود
و همچنین نسل  و نسل عبیداهللا از طریق فرزندش حسن ادامه یافته است. طریق عبیداهللا ادامه یافت 

حسن ، از طریق پنج پسرش به نام هاى فضل و ابراهیم جرد و حمزة االكبر و عباس و عبداهللا جریان 
این امامزاده بزرگوار از فرزندان عباس بن حسن عبیداهللا بن ابوالفضل علیه . و گسترش یافته است 

از كتب انساب  1286ر سال السالم مى باشد، این مطالب از تذكره اى كه سید اسماعیل تذكره چى د
مال غالمرضا و مال محمود و میرزا سید عبدالباقى طباطبایى . جمع آورى كرده استفاده شده است 



 : بیدگلى در كتاب هاى خود به نام رساله نقلیه آورده اند در تذكره نوشته شده
ت در هر كجا كه زمانى كه مامون ملعون حضرت امام رضا علیه السالم را ولعهد خود نمود، سادا))

اما طولى نكشید كه . بودند به هواى ولیعهدى آن بزرگوارى به سوى ایران و به ویژه طوس حركت كردند
خبر شهادت آن بزرگوار به گوش شعیان رسید و آنان در هر جایى كه بودند از طرف ماموران دولتى 

وبه رو شد و از ورود آنان به چهل امامزاده سید احمد وقتى با گروه معاندان ر . مورد حمله قرار گرفتند
وقتى كه این خبر به اطالع معاندان رسید آنان . حصاران مطلع شد، شب در روستاى بیجن سكنا گزید

در كتاب بحر . روستا را محاصره كردندو آن بزرگوار مجبور شد با یاران اندك خود به دفاع بپردازند
. نفر از آن جماعت را به قتل رساند 183ن آن حضرت در حمله اول به دشم: المناقب آمده است 

 .این نبرد تا غروب خورشید به طول انجامید
 .گروهى ازمنافقان از تاریكى شب استفاده كردند و از مخفیگاه وى مطلع شدند

در حالى كه آن حضرت مشغول عبادت بوده ، بر سر آن بزرگوار ریختند و چنان با ضربت شمشیر 
وردند كه تا محل پیشانى آن حضرت را شكافت و آن زاده و سالله حیدرى را بر سر آن امامزاده فرود آ

در آن عصر، بزرگ آن قریه شخصى به نام شیخ ناصرى بوده كه از محبان اهل . به شهادت رساندند
لذا بعد از شهادت آن بزرگوار، جنازه آن امامزاده را از میان خاك و . بیت عصمت و طهارت بود

ین قریه دفن نموده و سایبانى از گل و خشت خام جهت عالمت بر باالى تربتش خون برداشته ، در ا
هنگامى كه امام حسن عسكرى علیه السالم به جهت زیارت امام هشتم علیه السالم به شهر . ساخت 
آن امام بزرگوار یك شبانه . روانه شدند، در روستاى بیجن به زیارت تربت آن بزرگوار رفتند  طوس 

ت روستا راخریدند و وقف بقعه آن امامزاده نمودند این بقعه در طول قرن ها و سده هاى روز آب قناع
 . مختلف بر اثر مرور زمان و یا حوادث طبیعى ها بارها و یران شده و مجددا باز سازى گردیده است

  موقعیت ساختمان فعلى 
رى علیه السالم ساخته و ساختمان اولیه به دست شیخ ناصرى و بعد از آن به دستور امام حسن عسك

شمسى به دست  1340آخرین مرحله بازسازى ساختمان در سال . موضوعاتى بر آن مرتب گردید
 . مرحوم مشهدى احمد اسماعیلى فرزند محمد و به یارى و كمك اهالى آرنجن صورت گرفته است

ن بناى فعلى را در ساختمان قبلى بنابر نقل اهالى شامل یك بقعه بوده كه آن را برداشته و ساختما
متر مربع است ، به صورت دو  40این ساختمان كه در مساحتى بالغ بر . محل آن ترتیب داده اند



قبر در اتاق جنوبى قرار داشته و حدود . اتاقى است كه با دو در به طرف شمال بقعه باز مى گردد
سقف حرم با . ن نموده اندیك متر از سطح حرم برتر بوده و روى قبر را با كاشى هاى الجوردى تزیی

تیرهاى چوبى پوشانده شده و داراى دو ایوان مختصر است و اخیرا هیئت امنا تصمیماتى در جهت 
 .تغییر و توسعه و بازسازى بقعه اتخاذ نموده اند

  كرامات امام زاده سید احمد 
م السالم فریادى در طول تاریخ اسالم ، پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیه

لذا اگر از این بزرگواران حاجتى باخلوص نیت و . چراغ راه هدایت و نشان دهنده خطرها بوده اند
ارتباط قلبى و عشق و ایمان درخواست كنیم قطعا آن را برآورده كرده و ما را امیدوار و بر دین و 

از امامزاده احمد دیده اند را  لذا در این جا یكى ااز كراماتى كه اهالى این روستا. مذهب مى كنند
 . جهت آگاهى و تمسك بیشتر به این بزرگوار مى آورم

آقاى غالمرضا زارعى فرزند مرحوم شیف اهللا نقل فرمودند كه در زمان ناامنى و یاغیگرى نایب حسین 
كاشى و یارانش ، هرگاه كه نیروهاى وى وارد آبادى مى شدند مردم از ترس ضرب و جرح آنان به 

امامزاده پناه مى بردند و مكرر خود شاهد بودم كه نیروها سواره و پیاده بودند از جوى آب و  حرم
چشمه كه تقریبا در دویست مترى بقعه قرار دارد نمى توانستند نزدیك تر بیایند و مجبور شدند بعد از 

دیده بودند و ساعاتى بدون هیچ گونه عملى باز گردند و این كرامتى بود كه از روح این امامزاده 
 ...كرامات دیگر

  زیارت نامه 
اشهد انك قلت حقا و نطقت . السالم علیك ایها السید الزكى الطاهر الرضى و الداعى و الهادى الوالى 

صدقا و دعوت الى موالى و موالك عالنیة و سرا فاز متبعك و نجى مصدقك و خاب و خسر مكذبك 
 . كون من الفائزین بمعرفتك و طاعتك و تصدیقك و اتباعكاشهد لى بهذه الشهادة ال. و المتخلف عنك 

السالم علیك یا سیدى و ابن سیدى یا امامزاده احمد بن عباس بن حسین بن عبیداهللا بن قمر بنى هاشم 
انت باب اهللا الموتى منه و الماخوذ عنه اتیتك زائرا و . ، یا ابوالفضل العباس الشهید علیه السالم 

وها انا ذا استودعك دینى و امانتى و خواتیم عملى و جوامع املى الى منتهى حاجاتى لك مستودعا 
  . اجلى و رحمة اهللا و بركاته

  امام زاده َزكى ، در فاو 
جناب حجة االسالم و المسلمین فاضل فرزانه آقاى حاج شیخ على رضا سنجرى اراكى در تاریخ 



 :یه السالم چنین مرقوم داشته اندطى مكتوبى به دفتر انتشارات مكتب الحسین عل 14/4/78
در یكى از سفرهایى كه توفیق حضور مجدد در جبهه هاى نبرد حق علیه باطل نصیبم شد، ماه آذر 

بود كه افتخار خدمتگزارى رزمندگان اسالم را در شهر فاو كه عزیزانمان به مناسبت  1365ودى سال 
را بر آن  ((فاطمیه ))السالم فتح شده بود، نام و مبارك یا فاطمه الزهراء علیها  آن كه با رمز مقدس 

 . نهاده بودند، داشتم
بود كه به شدت شهر مورد هجوم هواپیماهاى عراقى وادوات جنگى آنان  5و  4ایام عملیات كربالى 

 .بود
یكى از رزمندگان به نام آقاى دكتر شیرازى مسوول بیمارستان شهر فاو بود، روزى به حقیر پیشنهاد 

راى زیارت امامزاده اى كه در وسط شهر فاو واقع شده است برویم ، با آن كه منطقه از نظر كرد كه ب
شدت اصابت خمپاره و گلوله هاى كاتیوشا بود، پیشنهاد دكتر را با اشتیاق پذیرفتم و هر دو با ماشین 

معرض آماج تا رسیدن به آن مكان ، در . پاترولى كه در اختیار ایشان بود راهى آن امام زاده شدیم 
مكانى بود با دیوارهاى . گلوله ها بودیم ، اما الحمدهللا به ما آسیبى نرسید تا این كه باالخره رسیدیم 

وارد اتاق شدیم ، در وسط آن قبر . گلى یك حیاط خالى و یك اتاق خشتى با تاق گنبدى خیلى كوچك 
: اده بر روى آن نوشته شده بودنام شریف امام ز . بر آمده اى بود كه روى آن نوشته اى حك شده بود

امام زاده زكى از نوادگان حضرت باب الحوائج اباالفضل العباس علیه السالم كه وقتى دقت كردم ، بر 
 . روى سنگ نوشته اى یافتیم كه از نسل چهارم آن بزرگوار است

شدید عجیب است كه در آن شدت حمالت و بمباران هاى مكرر و گلوله باران هاى متعدد وحمالت 
رزمندگان اسالم براى آزادى فاو و حمالت مكرر عراق براى باز پس گیرى آن كوچك ترین اثرى حتى 

 .از یك گلوله بر دیوارهاى آن بناى مقدس دیده نمى شد
در مدتى كه وارد آن مكان شریف شدیم ، مكرر اطراف گلوله باران مى شد، اما حتى كه تركش هم به 

 .طرف آن مكان نمى آمد
شه گالب وعطرى كه با خود آورده بودم آن قبر شریف را شست و شو دادم و به یاد قبر مطهر با شی

حضرت ابى الفضل العباس علیه السالم بر آن تربت بوسه زدم و او را وداع كردم و این زیارت با 
 . بركت تضمینى شد براى سالمتى ما در این سفر پر حادثه

  رامهرمز امام زاده هاى روستاى مریچه شهرستان 
نسیمى كه سحرگاهان در كوهساران مى گذرد و آهسته از كنار آنها عبور مى كند پیام آور بهار و 

اگر مى خواهید زیبایى ها و معجزات این امام زاده ها را بنگرید به بیان مختصرى . زیبائى هاى بهاران 
قدمگاه و . مریچه قرار دارنددرمورد آن اكتفا مى كنیم این امام زاده ها كه در قسمت شمال روستاى 



زیارتگاه عمومى و مردم شهر و روستا هستند كه هر ساله و همه وقت مخصوصا فصل بهار به 
. )باباى فرج (این اماكن مرقد امام زاده هایى به نام هاى امیرالمؤ منین . طرف آن سرازیر مى شوند

سابقه تاریخى آنها به چهار  ، و مهدى الهادى هستند كه)امام رضا)حضرت عباس و شاه خراسان 
 در كنار این امام زاده ها، تعدادى نخل و بید موجود است و داراى دو چشمه است. صد سال مى رسد

. (75) 
لحرام را قتل حضرت ابوالفضل العباس علیه در عشایر عرب زبان خوزستان روز هفتم ماه محرم ا

 . السالم مى دانند و این روز را طعام مى دهند به نام سفره حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم
و ضمنا در میان زنان اهواز رسم است سفره ابوالفضل علیه السالم و در مراسم سفره مدح و مرثیه آن 

دیگر به نام هاى سفره حضرت رقیه و سفره حضرت  حضرت خوانده مى شود و همچنین مراسم هاى
 . ام البنین علیهماالسالم هم مرسوم است

 ابراهیم بن فضل بن عباس بن على بن ابى طالب علیهم السالم درنوده بخش خنداب اراك 
 باسمه تعالى

 جناب حجة االسالم آقاى حاج شیخ حسن داود آبادى اراكى در نامه اى خطاب به مولف كتاب چهره
 :علیه السالم مى نویسد  درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس 

 ((مدظله العالى ))تقدیم به دانشمند و نویسنده توانا حضرت حاج شیخ على ربانى خلخالى 
روستاى یاد  . شمسى به روستایى به نام نوده دربخش خنداب عزیمت كردم 14/2/1380در تاریخ 
در منطقه اى معروف به دره درمن واقعه و امام زاده اى در آن  كیلومترى شهرستان اراك 67شده در 

امام زاده فوق از : از بزرگان روستا و متولى امام زاده سوال كردم ، اظهار داشتند. روستا مدفون است 
خانواده حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم و نام مبارك ایشان ابراهیم بن فضل بن عباس بن على 

 . یهم السالم استبن ابى طالب عل
. وقتى وارد صحن مقدس شدم دیدم آیه شریفه آیت الكرسى در سمت چپ در ورودى نوشته شده 

ساختمان . سمت راست از اول آیه تا حفظها و بقیه آیه در سمت چپ بر روى كاشى سبز نوشته شده 
ن به سبك قدیم آن حدودا سیصد متر زیر بنا دارد كه به حال تخریب در آمده و بیشتر دیوارهاى آ

 .خشت گل مى باشد و گنبد آن سیمان نموده اند و با رنگ سبز رنگ آمیزى كرده اند
بنا به توضیحات سالخوردگان نوده امامزادگان دو نفر بودند به نام ابراهیم و عبداهللا از فرزندان فضل 

نفر آنان را در  72كه  آنها حدودا صد نفر بودند. بن عباس كه با امام زاده هاى ساروق به ایران آمدند
ابراهیم و عبداهللا نیز به دست عده اى معروف به طایفه آستین كوتاه به شهادت . ساروق شهید نمودند

 .رسیدند



قبر ابراهیم مشخص و اما قبر عبداهللا بنا به گفته اهالى در سیصد مترى واقع در قطعه زمینى است ، 
. م ایشان زمین را از قدیم االیام كشت نمى كنندمنتها مشخص نیست در چه مكانى مى باشد به احترا
 :مجددا سوالى شد، متولى آن به نام عباس اظهار نمود

جهت مرمت ساختمان خاك مى گذاردند از حفره اى سنگى به شكل مثلث در  54و  52در سالهاى 
 . آمد كه روى آن نوشته اى بود كه ما از خواندن آن عاجز بودیم

چند ماهى گذشت ، یك روز . طى بود كه یك موقع دیدیم سنگ را برده اندمدت دو سال در گوشه حیا
در اطراف امامزاده قدم مى زدم دیدم بغل كتیبه سوراخ شده ، فكر كردم اگر دزد آمده در باز بوده چرا 
از آنجا داخل شده رفتم داخل آثارى ندیدم و با نردبان رفتم باال دیدم جاى كوزه اى در بغل گنبد وجود 

بعد از مدتى یك نفر غریبه وارد شد و اظهار داشت . د كه آثار ساروج در اطراف آن پیداست دار 
وجوهى در سمت شرقى گنبد جاسازى نموده اند و شرح آن را در سنگى نوشتند و در صد مترى دفن 

موسس ساخت امامزاده . كرده اند و بر ما یقین شد كه برده همان سنگ آنجا را شناسایى نموده اند
ردى به نام ملك مغفور بوده كه ایشان از روستاى نوده زن گرفته بیشتر اهالى نوده كه ملقب به ف

 .صوفى هستند از اوالد ملك مغفورند
 شیخ حسن داود آبادى اراكى

  شاه سید على در قم 
براى توضیح بیشتر زندگانى حضرت شاه سید على در قم ، به جلد دوم كتاب چهره درخشان قمر بنى 

در ذیل یك كرامت از آن . مراجعه نمایید 197 -  196ابوالفضل العباس علیه السالم ، صفحات هاشم 
 : امامزاده بزرگوار نقل مى كنیم

از عنفوان جوانى وقتى كه اندك تشخیصى حاصل شد، با مجالس و محافل سوگوارى حضرت 
ند و عاشق و خادم اهل سیدالشهداء علیه السالم مانوس شدم كه مهم ترین دلیل آن وجود پدرى ارجم

در منزل پدرى از زمان هاى . بیت اطهار علیهم السالم و مادرى شیفته ائمه اطهار علیهم السالم بود
دور اجداد ماهر كدام به نوبه خود مجالس سوگوارى تشكیل داده و ضمنا در تكیه جداى قم خدمتگزار 

ت مذهبى بوده ام ، كرامات و معجزات در این سال ها كه حقیر عهده دار خدماتى در هیئا. بوده اند
یكى از . فراوانى دیده ام كه هر كدام خود دلیل قاطعى بر عظمت معصومین علیهم السالم است 

معجزاتى را كه براى خودم اتفاق افتاده به عنوان تیمن و تبرك تقدیم مى كنم ؛ ان شاء اهللا جوانان عزیز 
 .رفانه در كوى حسینى خدمتگزار باشندهر چه بیشتر و بهتر بكوشند تا خالصانه و عا

از سال ها قبل ، اهالى محترم قم براى زیارت و توسل به بارگاه ملكوتى حضرت شاهزاده سید على 
. علیه السالم مى رفتند و معموال در آن مكان مقدس آش نذرى پخته و از زوار پذیرایى مى نمودند



ام دیگر با چند درشكه عازم این مكان مقدس شدیم ، حقیر وقتى هشت ساله بودم به اتفاق خانواده و اقو 
حقیر با شتاب ، در عالم . درشكه اولى كه سرنشینان آن خانواده ما بود، به كنار حرم رسید و ایستاد

كودكى ، به طرف درشكه دیگرى كه با سرعت مى آمد دویدم و به زیر چرخ درشكه افتادم و دیگر 
 . بان مادرم بیان مى كنمبقیه ماجرا را از ز . چیزى نفهمیدم 

كسانى كه در آن مكان روحانى بودند به دور جسم حقیر كه وضعیت بسیار بدى داشت جمع شده ، 
مى خواستند كه فورا براى معالجه به طرف شهر ببرند؛ زیرا در آن سال ها، شهر فاصله زیادى تا حرم 

 .ه نداردشاهزاده سید على علیه السالم داشت ، عده اى هم مى گفتند نتیج
ما میهمان این بزرگوار هستیم ، او را به كنار ضریح ببرید؛ آقا خودشان : در این حال مادرم مى گوید
 .لطف نموده ، شفا مى دهند

مى برند و چند دقیقه اى نمى   چند نفر جسم مدهوش و تقریبا بى جان حقیر را به كنار ضریح مقدس 
كه این صحنه را كامال به یاد دارم كه زوار چگونه مرا گذرد كه صحیح و سالم از حرم بیرون مى آیم 

 .در آغوش كشیده و مى بوسیدند
آرى ، این امام زاده ، كه از نواده هاى حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم است ، هم چون آن 

 .بزرگوار، همیشه لطف و محبتشان شامل زوار و محبان مى شود
تولد آنان ، به اتفاق همسرم به حرم مقدس این بزرگوار رفته حقیر كه داراى دو اوالد هستم ، در موقع 

 . و از روح بلند و با عظمتشان سالمت روح و جسم فرزندان را خواستارم شده ام
 سید محمد جدا - قم 

  آب ، سقایت و سقا خانه ها: بخش ششم 
  فصل اول 

  نهر فرات و علقمه 
 :ل بحار وانهار مى نویسدقمرى در تنبیه االشراف در ذی 345مسعودى متوفاى 

از مشهورترین انهار جهان فرات است كه از اقلیم ششم از ناحیه قالیقال و كانت از سرحد ارمنستان 
سرچشمه گرفته و از زیر كوه هاى آن سامان بالد روم و ملیطه و سمیاط و بالى و رقه و رحبه و 

السالم است ، و نهر دفیل و صرت رهب و غیره را قطع كرده ، مى گذرد و نهر عیسى كه در مدینة 
آن گاه فرات . و نهر صرصر و سایر نهرهاى كوچك از آن منشعب شده تا به مصب دجله مى رسد

منقسم به دو سمت و دو جهت شده ، قسمتى متوجه مغرب و به نهر علقمه نامیده مى شود كه از 
د به طرف نیل و طفوف و كوفه مرور مى نماید و قسمتى دیگر سودا كه از شهر سودا مرور مى كن

بطیحتة )بیشتر اعمال سواد از آن سیراب مى شوند و باز همه این آب ها منتهى مى شود و در بصره 



كه به فارسى بهمن شیر گویند و آن را دجلة المفتح و االبله و عبادان مى نامند و مسافت ) البصرة 
 .فرسخ مى باشد 600تا  500ابتدا تا انتهاى آن نهر بین 

فرسخ مى شود از اقلیم پنجم از محلى كه معروف به حصن  400هر دجله كه مسافت آن قریب و ن
ذى القرنین است سرچشمه مى گیرد تا از شهرهاى مهمى مانند موصل و قبر شاپور بسیارى از 

 .شهرهاى مهم زمان ساسانیان عبور كرده به دریاى بطیحه البصره مى ریزد
از مشهورترین نهرهاى آسیاست كه : مى نویسد) å145 � 7 ج(فرید و جدى در دائرة المعارف 

متر و متصل به نهر دجله مى شود و طول  2750الى  2200ازجبال ارمنیه سرچشمه گرفته از بعد 
 .كیلومتر مى باشد تا مصب شهر عبادان به خلیج فارس بریزد 2860آن 

جارى بوده و از كنار حله  میالدى از شمال كربال به جنوب 1790هجرى  1205نهر فرات تا سال 
مى گذشته و اخیرا سدى بسته اند كه به سده معروف است و موضعى است كه خط آهن كربال از 

به این وسیله حله شهر آبادى گشته . كاظمین جدا مى شود و این سد آب را براى حله مسلط مى نماید
 . ندى معروف استو این خدمت راآصف الدوله مهرجان هندى نموده ، از این رو به سد ه

او میل داشت آب را ببرد و جدولى حفر كرد كه آب حله به نجف ببرد و مبلغى مهم در مقابل خرج 
، ولى متاسفانه از دستبرد حوادث و عوامل طبیعت 1208در سال . كرد كه این صدقه را جارى بنماید

از او   پس . اقى است این جدول پر شده و از بین رفته است و آثار آن كه درخت و اشجار باشد ب
 1913دولت تركیه بر این شد حله را به وسیله مهندسان عالى رتبه تكمیل و محكم نموده و در سال 

متر مى  5دهنه دارد كه عرض هر یك  36متر و 4متر و عرض آن  250میالدى طول این سد 
 :باشد و این عبارت را در سنگ مناره نقل كرده اند

  نهر علقمه 
سمتى از نهر فرات است كه در موضوع آن بحث بسیار شده ، برخى نهر علقمه را نسبت نهر علقمه ق

: مى نویسد) 581صفحه )به علقمى دانسته و چنانچه همه تواریخ و فرید و جدى در دائرة المعارف 
محمد بن على ابوطالب وزیر موالدین بن علقمى بغدادى وزیر مستعصم آخرین خلیفه عباسى است و تا 

 . بنابراین ، قبل از این وزیر علقمى به نهر علقمى معروف بوده است. بوده  657سال 
هر چیز را علقمه گویند كوهى است بدین نام : یاقوت در معجم البلدان در ذیل لغت علقمه مى نویسد
 (76) . كه علقمه نامند و شهرى است در ساحل جزیره صقیله

فوت كرده از نهر علقمه بحث نموده و او را قبل از اسم بدین اسم نامیده و  345مسعودى كه خود در 
بنابراین ، علقمى با این علقمى وزیر حفر كننده نهر علقمه نبوده اند و انتساب نهر علقمه . شناخته 

ن این تواریخ مى توان گفت كه روزى نهر علقمه پر شده بود و جد فقط بی. بدانهاغلو محض است 



وزیر محمد الدین ابوطالب محمد بن العلقمى نهر را تنقیه نموده ، از این جهت به علقمى معروف 
 . گشته است

حضرت اباالفضل العباس   بارى ، نهر علقمه از قسمت منشعبه نهر فرات در كنار مزار و قبر مقدس 
بوده و پس از آن كه بنا و ساختمان شد این نهر را گردانده اند، ولى آثار آن هم اكنون  علیه السالم

و هم چنان كه در اخبار . باقى است كه آقاى سید حسن كلیددار آستان مقدسش به نگارنده نشان داد
است حضرت عباس علیه السالم در كنار نهر علقمه شهید شد و اكنون نهر و قبر مقدسش بیش از 

اه متر نمى باشد كه از زیر یعنى سرداب مطهر آب نهر علقمه كامال آشكار است و بسیار آب پنج
 .گوارا و شیرینى دارد و به وسیله دلو و طناب به عمق سه متر از آب مى توان استفاده نمود

ابن علقمى شنید كه چون حضرت صادق علیه السالم جد خود را زیارت فرموده و خطاب به نهر 
تو جدم امام حسین علیه السالم را از آب منع كردى در روز عاشورا و هنوز جارى : ه فرمودعلقمه كرد

از این تاریخ ابن علقمى موالدین ابى طالب محمد بن احمد العلقمى مكنا به شرف الدین . هستى 
ان وزیر مستعصم و از شیعی  ابوالقاسم كه مردى شاعر، فاضل و عالم جلیل القدر وادیب بوده و پدرش 

فوت كرد و ضمنا او از پدر خزینه گران بهایى به دست آورده كه  656بود و به دست هالكو در سال 
قریب ده هزار جلد كتاب نفیس در آن بود و از آن جمله كتاب الصنعانى العباب كه در لغت عرب 

ر بیست جلد كتاب بسیار مهمى بوده و عز الدین عبدالحمید بن ابى الحدید شارح نهج البالغه آن را د
 . نوشته و جایزه مهمى گرفته

بارى ، علقمى از آن تاریخ سعى كرد كه سر نهر علقمه راخراب كند و از این عمل كوفه از بى آبى 
 (77) . رو به خرابى نهاد و از این سبب به نهر علقمى مشهور گشته

مى فرستاد و قریش به مالقات   به قریش  ((صلى اهللا علیه و آله و سلم ))در میان قاصدانى كه پیغمبر 
رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم مى فرستادند براى اجازه زیارت مسجد الحرام ، حنیس بن علقمه 

. ادند كه پیغمبر را از زیارت كعبه منصرف كنددیده مى شود كه مردى محترم بوده به نزد پیغمبر فرست
را برصلح و رضایت آورد كه پیغمبر به   ولى او پس از مالقات پیغمبر به مكه رفت و مردم قریش 

 .زیارت مى آید و منظورى ندارد
 . بارى ، نام علقمه قبل از وزیر علقمى بوده و هنوز ریشه آن به دست نیامده است

  دجله و كرانه هایش 
 راى مهم تمدن عراق تاكنون موجب خوشبختى آن كشور استمج

تركیه  (تاوروس (و سنگستان هاى زمهریر اساسى كوههاى ) وان (دجله از نهرهایى كه زاده دریاچه 
میل مسافت را طى مى كند تا آن كه در نخلستان انبوه نزدیك  2100خاورى مى باشند چشمه گرفته و 



 8000تقریبا . طقه حاره به خواهر خودنهر فرات ملحق مى گرددبه بصره كه شهرى است قریب به من
سال پیش دجله با دستیارى فرات در تپه و وادیهایى كه اكنون عراق شمالى است باستانى ترین مدنیت 

در آن روزگار، خلیج فارس از سمت شمال تا به سامره امتداد داشت . هاى گیتى را پرورش داده است 
 .كیا و حتى بغداد را زیر امواج خود گرفته بودو جاى شهر مدائن و سلو 

در خالل هزاران سالى كه سپرى گشته فرات و دجله در دنباله مجارى خود خاك زراعتى هزاران میل 
خوشبختانه . مربع دشت عراق جنوبى را با خود به ارمغان آورد و اراضى حاصلخیز را تشكیل داده اند

دامه دارد، چنانكه در باتالق هاى شمال بصره زمین هاى نو تاكنون فعالیت آن رودها در این باب ا
زمین هاى زراعتى كه بدین . بروزى را كه از گل هاى رود آورده به وجود مى آیند مشاهده مى كنیم 

از چهار هزار . بسیار حاصلخیز خواهد بود. وسیله وجود مى یابد اگر به طور مناسبى آبیارى گردد
ن غله خیزیك سلسله امپراتورى هاى عظیم الشان بوده كه سطح بلند سال است كه آن منطقه سرزمی

 . پایه فرهنگشان لقب گهواره تمدن را به نام بین النهرین سكه زده است
از تعقیب و پى جوبى دجله از منبع تا مصبش داستان شگفت انگیز عروج و زوال و كارنامه هاى آن 

در بخش خاورى اناتولى رو به جنوب نهرهاى . اندامپراتورى هاى باستانى را به خوبى مى توان خو 
كوچك چندى با هم شده و شعبه باخترى دجله را تشكیل مى دهند و این پیش از آن است كه مجراى 
دجله زیر دیار بكر كه نخستین شهر مهم كرانه اى این رود بوده و بر شاهراه اسالمبول و بغداد واقع 

 .است بست خاور بر گردد
شعبه باخترى دجله در تل به یكدیگر ملحق مى گردند، هر چند كه تا اینجا هنوز شه شعبه خاورى و 

رود هراق به شمار نمى رود و لكن همین كه مصب چشمه ها و نهرهاى كوچك كوهستان هاى موصل 
از موصل به آن طرف تاكنون . قرار مى گیرد با سرعت هر چه تمام تر عریض تر و گودتر مى گردد

نینوا یكى از شهرهاى آشور بوده كه فرمانروایش تا مدتى . امتداد دجله پابرجاست بقاى نینوا در 
آشور بود و سرچشمه مدنیش را نهر فرات تشكیل   برمملكت بابل كه از لحاظ تنظیمات عالى ممدوش 

 .مى داد، نظارت داشتند
دن آب به كشتزارها در اینجا كه قسمتى از قدیم ترین آثار كشاورزان را در استفاده از رود و رسان

مشاهده مى كنیم و نیز در اینجاست ه دو بند سترگى كه در اعصار بسى باستانى بنا شده است نظر 
این دو بند هر چند كه بر اثر طغیان هاى هزاران سهل انگارى مردمان . ما را به خود جلب مى كند

 .رى جلوگیرى مى نمایندآسیب دیده و معیوب گشته ، مع ذلك كامال از رفت و آمد كشتى هاى بخا
بین موصل و رود زاب الكبیر كه در سمت جنوب به فاصله چهل میل در دجله مى ریزد، یك قطعه 
زمین مثلث حاصل خیزى است كه رودخانه ها و تپه هاى شمالى ، حد بندیش مى نمایند در چنین 



ین زمین را بیابان لم بخش جنوبى ا. فضا و محوطه اى بود كه كاخ عظمت آشوریان شالود زیرى گردید
یزرعى فرا گرفته كه از باالى محل اتصال رود زاب الكبیر به تكریت همان محلى كه تاكنون مى توان 

در این ناحیه ، تنها شهر . به آثار فعالیت هاى عصر باستان در آبیارى اراضى پى برد امتداد مى یابد
مان سرزمینى كه مدت ها پایتخت مهمى كه وجود دارد قلعه شرقاط كه در محل آشور باستان ه

پایتخت بودن این محل برهان روشنى است بر این كه در . امپراتورى آشوریان بود برپا مى باشد
اعصار باستان شهرها و دهات اطراف آن به مراتب از امروز معمورتر و اراضى اش پر زراعت بوده 

كه نقطه نهایى بصره مى باشد،  (( بیجى))در سال هاى اخیر تا وقتى كه اتصال راه آهن به . است 
تكمیل نیافته بود قلعه شرقاط به واسطه آن كه منتهى الیه خط آهن شمالى بغداد بود، شهرت بسزایى 

 . داشت
سى میل پایین تر از شرقاط یك فرع دیگر كه عبارت است از زاب الصغیر به دجله فرو مى ریزد و 

تكریت . میل فرا مى رسد 70آنكه تكریت به مسافت لكن لم یزرعى مسیر دجله پایان نمى یابد تا 
در دوره امپراتورى باستان ایران در همین محل شهر . شهرى است كه به طرز تازه بنا گشته است 

سال به شكلى وافى به   بارش این ناحیه به اندازه اى كم است كه درعرض . معمورى برپا بوده است 
ان باستانى اش با كندن جدول ها و سوار كردن آب بر مع ذلك ساكن. رویانیدن یك فصل مى باشد

اراضى ، این حقیقت را ثابت كردند كه به وسیله آبیارى مى توان زمین عراق را یكى از حاصلخیزترین 
 .اراضى جهان قرار داد

سامره در . میل بپیماییم به شهر سامره مى رسیم  60اگر از این نقطه دنباله رود را گرفته و مسافت 
ر پیشین ، یعنى قبل از آن كه دجله و فرات جلگه هاى عراق جنوبى را تشكیل دهند در اعصا

پس از آنكه اراضى اطراف آن سخت و خشك گردید، مردان . واقع بود  صدارس امواج خلیج فارس 
آنان بودند كه از سامره تا كوت . باستان رنج ها بردند تا آن زمین پر مایه و رسوبى را آباد ساختند

ماره كه مسافتش دویست میل است جدول كنده و مجراى دجله را مستقیم نمودند و در عین حال رود اال
 .ادهم و باله را نیز كه در این ناحیه دو فرع عمده دجله مى باشند تبدیل به كانال كردند

طبیعت حقیقتا ساختن جدول هاى آب رسانى را سهل و آسان نموده است چون كه دجله به سمت 
چ و خم زیادى خورده و نزدیكتر برود فرات مى گردد، چنان كه از نقطه اى كه بغداد كنونى جنوب پی

میل بوده و نظر به این كه مجراى فرات قدرى مرتفع تر از مجراى دجله مى  36برپاست تا فرات فقط 
باشد براى رساندن آب به زمین هایى كه این دو رود را از یكدیگر منفصل داشته است جدول هاى 

 .زیادترى از فرات جدا ساخته اند
زیرا  .اینجاست كه عظمت و شوكت دورهااى باستان عصر كنونى نظر ما را به خود جلب مى كند



بغداد كه قبال پایتخت خلفاى عباسیان بود امروزه پایتخت مجلل عراق است و لوله كشى به طرز 
اط بخشش آن را یكى از تازه امروزى اش خیابان سنگ فرش ، چراغ هاى برقش و پارك هاى ملى نش

 . ترین شهرهاى خاور میانه قرار داده است
در سمت جنوب بغداد به مسافت كمى محل مدائن و سلوكیاى باستان است و ما را از آبادى و 
 .عمرانى كه حتى در روزگار باستان دجله براى ساكنان آن دیار موجب بوده یاد آورى مى نماید

موقعیت دجله در پایین این شهر . دجله برپاست ، كوت العماره مى باشدشهر مهم دیگرى كه در كنار 
و لذا، مانع تاسیس و ترقى مراكز با . طورى بوده كه به آسانى مجراى خود را تغییر مى داده است 

مع الوصف ، یك سلسله شهرهاى امروزى كه آخرین آنها قرنه مى باشد، در این . نفوس گشته است 
زیر قرنه دجله و فرات به یكدیگر و بى واسطه و شط العرب را كه در كرانه آن ناحیه بنا شده است 

 .بصره برپاست تشكیل مى دهند
آرى ، دجله از وسط كشتزارهاى . میل مسافت مسافرتى است بس شگفت آور 1100پیمودن 

كرده حاصلخیز بیابان هاى قفر و لم یزرع و از آغوش یكى از بزرگ ترین شهرهاى خاور میانه عبور 
و باالخره در منطقه اى كه گویا جهان نوین است در باتالق ها فرود مى ریزد ساكنان این منطقه در 

 .كلبه بوریایى زندگى مى نمایند و به وسیله كرجى ها كشاورزى خود را انجام مى دهند
. شاید این امر به نظر مستغرب و شگرف جلوه نماید كه با وصف آن كه دجله در طول سه هزار سا
مجراى مهم تمدن بوده ، مع ذلك تسهیالت قایق رانى را به طورى كه بایست فراهم نساخته است ، 
چنان كه وسیله متداول باربرى از موصل تا بغداد یك نوع كلك هایى بود كه به سمت مصب رود 

میل بین این دو شهر را در ظرف سه یا چهار روز طى مركردند به  275شناور گشته و مسافت 
ه كثرت و واردات و صادرات بار اندازهاى كرانه بغداد همیشه منظره فعالیت هاى بسى هنگفت واسط

امروزه یك گونه قایق هاى مخصوصى كه سفینه نامیده مى شود، كاالهاى بازرگانى را از  . بوده است
ونى و این قایق ها بسیارى از فرآورده هاى تمدن كن. پایتخت به سایر بخش هاى عراق حمل مى نمایند

رود پهناور دجله خدمت سودمند و با . اخبار دنیاى خارج را به دهات دور دست آن كشور مى رسانند
 .بركت خود را نسبت به عراق جدید انجام مى دهد هم چنان كه نسبت به آشور باستان انجام داد

  و بدین سان مردم كربال بهره مند شدند 
كه نسخه اى خطى است مى ) طروس االنشاء(اب عالمه سید محمد بن سید مهدى قزوینى در كت

 :گوید
هجرى قمرى نهر حسینیه قطع شد و مردم كربال از كم آبى دچار مشكل شدند حكومت  1306در سال 

عثمانى براى از میان بردن این مشكل فرمان داد در اراضى و امالك نقیب سید سلمان ، نهرى ایجاد 



 .نقیب از این كار جلوگیرى كرد. كنند
همین زمان بر حسب اتفاق به زیارت كربال رفتم آن جا مردم از من خواستند در این باره به نقیب  در

 : نامه اى بنویسم من نیز براى او مطلبى نوشتم كه دلش را بسوزاند و او را به گریه افكند، نوشتم
دست تو مى  را در  تو را در كربال جماعتى است كه از تشنگى و بى آبى ناالنند و سیرابى خویش 

بیند، اى ساقى تشنگان كربال آیا مى توان بر تو چنین گمان داشت و مى توان پذیرفت كه پدرت ساقى 
 حوض از در اختیار نهادن آبى كه در اختیار دارد خود دارى مى كند؟

این سخن كه به نقیب رسید اجازه كندن آن نهر را در اراضى خویش داد و بدین سان مردم كربال بهره 
 (78) .شدند مند

  فصل دوم 
ماه رمضان ساقى كوثر حضرت امیرالمؤ منین على علیه السالم به در خواست رسول اكرم  17شب 

 صلى اهللا علیه وآله وسلم به خیمه ها آب آوردند 
سول به اصحاب فرمود كیست برود امشب براى ما از چاه آب بكشد و بیاورد؟ در شب بدر حضرت ر 

اصحاب سكوت كردند و هیچكدام اقدام بر این كار نكردند، حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مشكى 
برداشت به طلب آب بیرون رفت ، آن شب شبى بود سرد و باد مى آمد و ظلمت داشت پس رسید به 

بود بسیار گود و تاریك ، آن حضرت دلوى نیافت تا از چاه آب بكشد الجرم به چاه آب را آن چاهى 
چاه پایین رفت و مشك را پر كرد و بیرون آمد، ناگاه باد سختى برخورد با آن حضرت كه آن جناب از 
سختى آن نشست تا بر طرف شد پس برخاست و حركت فرمود، ناگاه باد سخت دیگرى مانند آن آمد، 

تا او نیز رد شد، دیگر باره برخاست برود مرتبه سوم نیز به همان نحو بادى رسید  آن حضرت نشست
و آن حضرت نشست و چون رد شد برخاست و خود را به حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله و سلم 

سه مرتبه بادى به من رسید و : یا اباالحسن براى چه دیر آمدى ؟ عرض كرد: رسانید، حضرت پرسید
آیا دانستى : ود و مرا لرزه فرا گرفت و مكثم به جهت برطرف شدن آن بادها بود، فرمودبسیار سخت ب

آن اول جبرئیل بود با هزار فرشته كه بر تو سالم كرد : نه ، فرمود: كرد  آنها چه بود یا على ؟ عرض 
اینها فرود  و سالم كردند، و پس از آن اسرافیل بود با هزار مالئكه كه سالم رد بر تو و سالم كردند و

كه اشاره به همین است قول آن كسى كه گفته : مرحوم محدث قمى مى فرماید. آمدند به جهت مدد ما
 (79) . از براى امیرالمؤ منین على علیه السالم در یك شب سه هزار و سه منقبت بوده

 منع كردن لشكر معاویه در جنگ صفین از آب برداشتن یاران امیرالمؤ منین علیه السالم
 و من كالم له علیه السالم

 :لما غلب اصحاب معاویه اصحابه علیه السالم على شریعه الفرات بصفین ، و منعوهم من الما



ووا السیوف من الدماء ترووا من الماء، قد استطعموكم القتال ، فاقروا على مذلة ، و تاخیر محلة ، او ر 
فالموت فى حیاتكم مقهورین ، و الحیاة فى موتكم قاهرین ، اال و ان معاویه قاد لمة من الغواة ، و 

  (80) . عمس علیهم الخبر حتى جعلوا نحور هم اغراض المنیة
از سخنان على علیه السالم است آن گاه كه لشكر معاویه در جنگ صفین بر اصحاب آن بزرگوار 

 :پیشى جسته ، راه ورود به آب فرات را به تصرف در آورده ، آنان را از برداشتن آب مانع گشتند
شما را طالبند، پس شما كارزار با ) با تصرف شریعه فرات و منع شما از برداشتن آب (لشكر معاویه 

اظهار عجز و ناتوانى كرده از )یا بر ذلت و خوارى اقرار كرده شجاعت و شرافت را از دست بدهید 
یا آنكه شمشیر هاتان را از خونهاى ایشان سیرآب ) تشنگى بیچاره شد خود را به دشمن تسلیم نمایید

) حقیقت (ست اگر مغلوب بشوید، و در زندگانى شما) حقیقى )كنید تا از آب سیرآب شوید، پس مرگ 
مرگ با عزت و شرافت بهتر است از (غالب آیید، ) بر دشمن (زندگانى در مرگ شماست آن گاه كه 

آگاه باشید كه معاویه عده قلیلى از گمراهان و نادانان را به كار زار آورده ) زندگانى با ذلت و خوارى 
عده قلیلى تعبیر فرموده ، اشاره است به اینكه به علم  با اینكه لشكر معاویه زیاد بوده ایشان را به(

از آنان ) كه جنگ براى به دست آوردن سلطنت و ریاست است (و حقیقت امر را ) جنگ آشنا نیستند
) تیرهاى (تا اینكه آنها گلوهاى خود را هدف ) و خون خواهى عثمان را بهانه قرار داده (پنهان نموده 

 .(ى نادانى و گمراهى براى كشته شدن آماده هستنداز رو (مرگ قرار داده اند 
  شرایط ساقى 

آب وضو نزد كیست ؟ ابو : پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم در سفرى از خواب بیدار شد و فرمود
ظرف آب با من است و آن ظرف را آورد، پس پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم : قتاده عرض كرد

آن را نگهدار كه برایش شان و كارى است ، : ر ظرف باقى ماند، فرمودوضو ساخت و مقدارى آب د
پس آن روز گرم شد و تشنگى شدت یافت ، مردم به نزد پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم شتافتند، 

آب ، آب ، پس پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم كاسه اى طلب كرد و به ابوقتاده : و عرض كردند
را بیاور، و ابوقتاده ظرف را آورد، حضرت ) كه زیادى وضوى پیامبر در آن بود(آب آن ظرف : فرمود
همه شما : اى اباقتاده بریز در كاسه و او ریخت و مردم هجوم آوردند براى خوردن آب ، فرمود: فرمود

م ان شاء اهللا آب مى آشامید، و ابوقتاده آب مى ریخت و پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم به مرد
نه بلكه : بنوش ، عرض كرد: آب مى داد، تا آنكه همه سیراب شدند، پس حضرت به ابوقتاده فرمود

بنوش ، همانا ساقى مردم آخر كار مى اشرب فان ساقى القوم آخر هم شربا،  :شما بنوشید، فرمود
 .نوشد، پس ابوقتاده آب را آشامید آن گاه پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم آب نوشید

این نوشانیدن مردم پیش از آنكه خود بنوشد از مكارم اخالق آن : وء الشهاب فضل اهللا راوندى گویدض



بزرگوار و سیره آن حضرت بود كه اصحاب خود را به این آداب وامى داشت و هنگامى كه ساقى قو 
ساقى امین  ببیند كه مردمش تشنه اند از عدم مباالت است كه خود ابتدا كند به نوشیدن آب وحال آنكه

قوم است و ابدان و ارواح آنان در دست اوست ، و آب دادن نزد آنان بسیار مهم بود، زیرا چه بسا 
وادى هاى خشك و سوزان را مى پیمودند و ساقى ومتصدى آب مى بایست به آب اهمیت فراوان بدهد 

این امر بودند بر  و كسانى كه عهده دار. و در تقسیم كردن و جیره بندى آب دقت كافى داشته باشد
آب پست ترین چیز الما اهون موجود و اعز مفقود  : یكدیگر مباهات مى كردند و درباره آب گفته شده

و فائده این حدیث آن است كه آدمى گرامى ترین صفات انسانیت را فرا . و عزیزترین گمشده است 
 (81) . وراوى این حدیث مغیره است. گیرد و از صفات پست خود را دور دارد

  سقایت على علیه السالم 
بدان كه اگر على علیه السالم با آن فصاحت و : عبدالحمید ابن ابى الحدید در شرح نهج البالغه گوید

اقب و فضائل خود را بر شمرد نمى تواند یك بالغتى كه مخصوص اوست مباهات و افتخار كند و من
دهم فضائل خود را كه رسول مكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم او را ثنا كرده بگوید، و من نمى خواهم 
فضائل او را و احادیث مرویه امامیه را بازگو كنم ، بلكه آن احادیثى را مى گویم كه علماى حدیث آن 

را نمى شود متهم كرد و حتى عقیده به برترى و افضلیت دیگران را  را ذكر كرده اند، كسانى كه آنان
است كه روایات   بر على علیه السالم دارند، و روایات آنان آن چنان موجب سكون و آرامش نفس 

آن گاه بیست و چهار حدیث را از رواة عامه بیان مى كند كه به . (دیگران این آرامش را نمى آورد
 .( ث در سقایت ، یك حدیث آن را مى آوریممناسبت موضوع مورد بح

من  :چون شب جنگ بدر فرا رسید، پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم فرمود: حدیث شانزدهم 
از هیبت و عظمت این (باز ایستادند مردم   یستسقى لنا ماء؟ چه كسى آب براى ما مى آورد؟ پس 

و نزد چاهى گود آمد كه تاریكى و ظلمت آن پس على علیه السالم به پا خاست ومشكى برداشت ) كار
را فرا گرفته بود، آن گاه سرازیر شد و در آن فرو رفت ، پس خداوند به جبرئیل و میكائیل و اسرافیل 

پیام داد كه آماده سازید پیروزى رابراى محمد صلى اهللا علیه و آله و سلم و برادرش على علیه السالم و 
ن فرود آمدند و براى آنان بانگ و خروش بود كه هر كه گوش مى حزب او و یارانش ، پس از آسما

داد مى شنید، پس چون به نزد آن چاه رسیدند بر على علیه السالم سالم كردند تا نفر آخر به جهت 
 .اكرام و اجالل او

و احمد در كتاب فضائل على علیه السالم این روایت را آورده و در آن از طریق انس بن مالك ، این 
اى على روز قیامت ناقه اى از ناقه هاى بهشتى را مى آورند براى تو پس سوار : اضافه كرده است  را

مى شوى بر آن وزانوى تو برابر است با زانوى من وران تو برابر است باران من تا آنكه داخل بهشت 



 (82) . مى شوى
  سقایت امام حسین علیه السالم 

حركت كرد به شراف ) یكى از منزل هاى بین راه كربال(امام حسین علیه السالم چون از بطن عقبه 
منزل كرد و چون سحر شد به جوان هایش فرمان داد كه آب فراوان بردارند، پس از آن به راه خود 

اهللا (ه رسید، و همان طور كه راه مى پیمودند، ناگهان یكى از یارانش تكبیر ادامه دادند تا روز به میان
. من درخت خرما دیدم : چرا تكبیر گفتى ؟ گفت : گفت ، امام حسین علیه السالم به وى فرمود) اكبر

با خدا سوگند كه ما در اینجا هرگز درخت خرما ندیدیم ، امام حسین علیه : جمعى از یاران گفتند
به خدا سوگند ما  . و اهللا نراه اسنة الرماح و اذان الخیل :شما چه مى بینید؟ گفتند: فرمودالسالم 

به خدا سوگند من نیز همین را مى بینم ، پس : فرمود. سرنیزه ها و گوشهاى اسبها را مى بینیم 
ت سر براى ما پناه گاهى نیست كه پناه گاهى نیست كه پناه به آن ببریم و آن را پش: حضرت فرمود

این ذو جثم است اگر دست چپ حركت كنى و : گفتند. قرار دهیم و در یك سو به دشمن رو آوریم 
پیشى بگیرى آنجا همان طور است كه مى خواهى ، پس به آن سو حركت كرد و چیزى نگذشت كه 

و سرنیزه . داسبان دشمن نمایان شد و چون آنها دیدند كه ما از راه كناره گرفتیم آنان نیز راه را كج كردن
هاى آنان همانند زنبورهاى عسل و پرچم هاى آنان همانند بالهاى پرنده بود، پس مسابقه گذاردیم براى 
رسیدن به ذى جثم ، و ما بر آنان پیشى گرفتیم و امام حسین علیه السالم دستور داد كه خیمه ها را 

ر بن یزید تمیمى و برابر امام سر پا كردند و آنها آمدند و هزار اسب سوار بودند به سر كردگى ح
حسین علیه السالم توقف كردند و هنگام گرماى ظهر بود و امام حسین علیه السالم و یارانش عمامه 

این : پس امام حسین علیه السالم به جوانانش فرمود. بر سر كرده و شمشیرها حمایل كرده بودند
زیرا یك مرتبه به اسب آب (جرعه آب دهید  جمعیت را آب بدهید و سیرابشان كنید و اسبانشان را جرعه

پس جوانان شروع كردند به پر كردن ظرفها و تشنها ) دادن در حالى كه تشنه است خطر ناك است 
از آب و نزدیك اسبها مى بردند چون سه و یا چهار و یا پنج بار آبمى دادند او را رها كرده و به 

 .راب كردنددیگرى مى پرداختند تا آنكه همه را تا آخر سی
من با حر بن یزید ریاحى بودم و آخرین نفر بودم كه رسیدم و چون امام : على بن طعان محاربى گوید

 :حسین علیه السالم تشنگى من و اسبم را دید فرمود
اشرب ، فجعلت كل : یا ابن االخ انخ الجمل فانخته ، فقال : انخ الراویة ، و الراویة عندى السقا ثم قال 

فلم ادر كیف . اخنث السقا اى اعطفه : ال الماء من السقا، فقال الحسین علیه السالم ماء شربت س
  . افعل ، فقام فخنثه ، فشربت و سقیت فرسى

و من نفهمیدم و حال آنكه منظور حضرت آن بود كه (بخوابان راویه را، وراویه نزد من مشك آب بود 



پس من شتر . بخوابان شتر را! اى فرزند برادر :)بخوابان شتر را كه بارش مشك آب است ، لذا فرمود
حضرت   پس . و به هنگام نوشیدن ، از مشك آب مى ریخت . آب بنوش : فرمود  را خواباندم ، پس 

لب مشك را دوال كن ، یعنى خم كن كه بتوانى آب بخورى و من نمى دانستم چگونه انجام دهم : فرمود
 (83) . كرد كه من نوشیدم و اسبم را نیز آب دادم، بنابراین حضرت برخاست و لب مشك را خم 

  آب دادن به كافر 
با امام صادق علیه السالم بودیم بین راه مكه و مدینه ، پس به مردى گذشتیم كه در : مصادف گوید

به طرف این مرد مایل شو و نزدش برو كه من مى : زمین افتاده بود، حضرت فرمودزیر درختى روى 
ترسم او را تشنگى از پاى در آورد، وقتى نزدیك شدیم مردى نصرانى بود با موهاى بلند، پس حضرت 

اى مصادف پیاده شو و او را آب بنوشان : آرى ، پس حضرت فرمود: آیا تو تشنه اى ؟ گفت : پرسید
این : اده شدم و او را سیراب كردم ، و سوار شدم و به راه خود ادامه دادیم ، و عرض كردم ، و من پی

یعنى وقتى . (آرى هنگامى كه به این حال باشد: نصرانى بود و شما بر نصرانى تصدق كردى ؟ فرمود
 (84) (.در معرض تلف باشد الزم است جانش را نجات داد

  ضمانت بهشت براى سقا 
مرا : مردى نزد پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم آمد و عرض كرد: امام صادق علیه السالم فرمود

اطعم الطعام و افش السالم ، اطعام طعام كن : كارى بیاموز كه به سبب آن وارد بهشت شوم ، فرمود
آیا شتر دارى ، : من طاقت این كار راندارم ، فرمود: و بسیار سالم كن و آشكار كن ، عرض كرد

با شترت آب براى خانواده اى ببر كه همیشه دسترسى به آب : عرض كردن آرى ، حضرت فرمود
ندارند و البته نه شتر مى میرد و نه مشك آب پاره مى شود ولى خانواده اى سیراب گشته اند و در 

 (85) .تیجه بهشت بر تو واجب مى گرددن
  ثواب لعن بر قاتل امام حسین علیه السالم پس از نوشیدن آب 
یه السالم بودم ، آب نزد ابى عبداهللا عل: به سند متصل از ابن قولویه به اسناد خود از داود رقى گفت 

اى داود، خدا : آن گاه فرمود .از اشك پر شد  چون بنوشید گریه او را گرفت و چشمانش . خواست 
لغت كند قاتل امام حسین علیه السالم را، هیچ بنده اى آب ننوشد كه یاد امام حسین علیه السالم كند و 

ار حسنه نویسد و صد هزار گناه او را لعن بر قاتل او فرستد مگر آنكه خداى تعالى براى او صد هز 
محو كند و صد هزار درجه مقام او را باال برد و چنان باشد كه صد هزار بنده آزاد كرده است و 

 .خداوند او را خرم و خوشحال محشور گرداند
امام صادق علیه السالم به یاد امام حسین علیه السالم آب مى نوشد شیخ جعفر شوشترى رحمه اهللا 

یكى ازعالمت هاى ایمان به یاد آوردن سیدالشهداء علیه السالم پس از نوشیدن آب است و : سدمى نوی



 :این مطلب براى همه كس نیست ، بلكه براى حضرت صادق علیه السالم كه فرمود
  .((انى ما شربت ماء باردا اال و ذكرت الحسین علیه السالم ))
 .((یه السالم به یادم آمدمن آب سرد نیاشامیدم مگر آنكه امام حسین عل))

 : در حدیث دیگر داود رقى گفت
كنت عند ابى عبداهللا علیه السالم اذ استسقى الماء، فلما شربه رایته قد استعبر و اغرورقت عیناه ))

  .((بدموعه 
همین كه آن را میل فرمود دیدم . خدمت حضرت امام صادق علیه السالم بودم ، آب طلبید و آشامید))

 .((یه كرد تا چشمان مباركش غرق اشك شدآن قدر گر 
لعن قاتل الحسین ، فما من عبد شرب الماء فذكر الحسین و قاتله اال كتب اهللا له ! یاداود: ثم قال لى ))

مائة الف حسنة ، وحط عنه مائة الف سیئة ، ورفع له مائة الف درجة ، فكما اعتق مائة الف نسمة ، و 
  .((ادحشره اهللا یوم القیامة ثلج الفو 

 .((تشنگى حضرت بسیار بوده ولى مى خواست دشمنان متوجه نشوند))
هر وقت من آب بیاشامم امام حسین علیه السالم به : بارى ، اینكه امام صادق علیه السالم مى فرماید

 .یادم مى آید به سبب تشنگى شدیدى است كه امام حسین علیه السالم در كربال به آن مبتال شد
چنان  :گفت . حدى رسیده بود كه جبرئیل علیه السالم به حضرت آدم خبر داد تشنگى حضرت به

حضرت چنان تشنه شده بود كه زبانش از . تشنه مى شود كه از تشنگى چشمش آسمان را نمى بیند
بدانند كه   ولى به این حالت و این شدت از تشنگى نمى خواست دشمنانش . تشنگى مجروح شده بود

دشمنان فهمیدند؛ چون نهرى از شط فرات نزدیك حضرت بوده یا بنا به نقلى حضرت تشنه است ولى 
حضرت نگاهى به آن . شط فرات در آن زمان نزدیك بوده به طورى كه حضرت شط را مى دیده است 

اال تنظر الى الفرات كانه بطون  ! یا حسین: فهمیدند كه حضرت تشنه است ، ظالمى گفت . كرد
  .((ه او تموت عطشاالحیات ، و اهللا التذوق

  عطوفت رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم به حیوانات 
. پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم مشغول وضو بود، گربه اى از راه گذشت و به آب نگاه كرد

گربه آب خورد و . معلوم است گربه تشنه است وضو راگذاشت و آب را نزد گربه گذاشت : فرمود
 .نده آب گریه وضو را تمام كردحضرت از پس ما

 منظر دلها بود كرب و بالى حسین
 مرغ دل ما زند پر به هواى حسین

 چون به عزا خانه اش پا نهى آهسته تر



 (86)بال مالئك بود فرش عزاى حسین 
 

 

  صل سوم ف
  سقا خانه ها 

 : در صحن حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم دو سقا خانه عمومى وجود داشته است
یكى از این آبخورگاه ها در ضلع شرقى صحن و در مقابل مقبره راجه قرار داشته و بهره مند  .1

خت میوه و یك درخت آن را نوسازى كرده بودند و در جوار آن نیز دو در ) طایفه اى از اسماعیلیان (
 . سدر بوده است

دیگرى در ضلع غربى ، در جوار باب السوق بوده و در نزدیك آن دو درخت خرما وجود داشته  .2
 . البته امروزه از این آبخورگاه ها و همچنین از درختان نخل و سدر اثرى نیست. است 

 آبرو نریخت 
 آبى براى رفع عطش در گلو نریخت

 و به خاك آبرو نریخت جان داد تشنه كام
 دستش ز دست رفت ، و به دندان گرفت مشك

 كاخ بلند همت خود را فرو نریخت
 چون مهر خفت ، در دل خون شفق ولیك

 اشكى به پیش دشمن خفاش خو نریخت
 چون رشته امید بریدش ز آب ، گفت

 (87)خاكى ، چو من كسى به سر آرزو نریخت 
   ((ساقى تشنگان كربال))یا  ((سقا))
، از دیگر لقب هاى قمر بنى هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه ((ساقى تشنگان كربال))یا  ((سقا))

لبته سقا بودن و آب رساندن ، ا. و روایت هاى مختلف در این باره اتفاق نظر دارند. السالم مى باشد
در این خاندان تازگى ندارد، خداوند براى عبدالمطلب چشمه اى از زمین سخت برجوشاند، براى رسول 

خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم در سوق ذى المجاز چشمه اى برجوشید، بر راه امیر مومنان على 
ین علیه السالم در كربال چشمه اى از علیه السالم به صفین چشمه اى آشكار گشت ، براى امام حس



 .زمین جوشید، و حضرت عباس علیه السالم نیز آب رسان و آب آور بود
روایتى از طریق جابر آورده و این روایت به ) ô =347 7ج ) ((تاریخ دمشق ))ابن عساكر در 

اشته باشد یك صراحت برساقى بودن این خاندان داللت دارد و براى هر كس كه عناد و خیره سرى واگذ
 : در آنجا آمده است. نص است 

در آن سال سه بار از خدا باران طلبیدند و باران . سالى مدینه گرفتار قحطى و بى آبى شده بود))
من به چه چیزى از خداوند باران خواهم خواست كه خواسته مان را برآورد و : پس عمر گفت . نیامد

داشت خداوند را به على ، به حسن و به حسین علیهم السالم مردم را بر آن   پس . بر ما باران فرستد
سپس نزد عباس . آن گاه در پى بنى هاشم فرستاد كه وضو سازید و جامه پاك بر تن كنید. بخوانند

وبید چون بنى هاشم نزد او گرد آمدند بر آنان عطر مالید، سپس عباس رفت و بر در خانه اش ك (88)
بیرون آمد، در حالى كه على علیه السالم پیشاپیش او، امام حسن علیه السالم بر جانب راست او و 

عباس علیه السالم . امام حسین علیه السالم بر جانب چپ او بود و بنى هاشم در پى او روان بودند
كسى از غیر ما خاندان باما همراه مكن ، پس به جایگاه نماز آمد و : عمر گفت  در این هنگام به

تو خود بى آنكه از ما نظر بخواهى ! خداوندا : كرد و آن گاه گفت  خداى را سپاس و ستایش . ایستاد
 . تو خود مى دانى چه مى كنیم اما این دانستنت تو را از روزى دادنمان باز نداشت. ما را آفریدى 

. همان گونه كه در آغاز خلقت بر ما فضل و لطف روا داشتى ، اینجا نیز بر ما لطف كن ! داونداخ
هنوز این طلب باران به پایان نرسیده بود كه در آسمان ابرى آشكار شد و هنوز به : راوى مى گوید

زند آن من فر : در این هنگام عباس گفت . خانه هاى خود نرسیده بودیم كه بارانى سخت فرو بارید
 .((او این سخن را پنج بار تكرار كرد. كسى ام كه به مردمان آب مى رساند

به هر روى ، سقایت و آب رساندن از دیرباز از آن خاندان بنى هاشم بوده و عباس بن على 
در ) هجرى قمرى  1305متوفاى (شیخ محسن ابوالحب . علیهماالسالم نیز فرزند همین پاكان است 

 :دبیت شعرى مى گوی
 اذا كان ساقى الحوض فى الحشر حیدر

 فساقى عطا شا كربالء ابوالفضل 
 .((اگر ساقى حوض كوثر در فرداى قیامت حیدر است ، سقاى تشنگان كربال ابوالفضل است ))

بر خالف آنچه برخى مقتل نویسان نوشته و آب آوردن عباس علیه السالم در كربال را یك بار دانسته 
 (89) .راى تشنگان خیمه گاه اباعبداهللا علیه السالم آب آورداند، او سه بار ب

حضرت عباس علیه السالم به شریعه رسید، دست به زیر آب برد، : در كتاب هاى مقتل آورده اند كه 
ناگاه تشنگى امام حسین علیه السالم و فرزند شیر خواره و دیگر . خورددو مشتى پر آب كرد تا ب



مردان و زنان و كودكان را به یاد آورد، آب بر روى آب ریخت ، مشك را پر آب كرد و راهى خیمه ها 
آنان به سوى حضرت عباس علیه السالم تیر مى افكندند و در این . در راه دشمنان كمین داشتند. شد

حضرت عباس علیه السالم با مهاجمان به سختى پیكار كرد تا آنكه دست . مشك رسید میان تیرى به
دشمنان او را از هر . با دست چپ شمشیر زد اما دست چپ او را نیز بریدند. راستش از تن جدا شد

 (90) .سوى در میان گرفتند و از اسب بر زمین افتاد و در خون خویش غلتید
  حفر زمزم 

چون عبدالمطلب چاه زمزم را كند و دو آهوى طال وزره ها و شمشیرها را از آن بیرون آورد كه 
جرهمیان در آن ریخته بودند و حجر االسود را از ركن كنده بودند و گریخته بودند، قریش نیمى از آنها 

دعا مى كردند، و ناگزیر قرعه زدند و آهوها به نام كعبه ، و شمشیر وزره ها به نام عبدالمطلب در را ا
آمد، شمشیر وزره را فروخت و درى براى كعبه تهیه دید و آهوها را نیز به آن در آوریخت و ابولهب 

 .آنها را دزدید و فروخت و بهاى آن را در خمر و قمار به كار برد
مزم را جارى ساخت و قریش ادعا كردند كه ما را سهمى است در آن ، زیرا این چاه عبدالمطلب آب ز 

از جد ما اسماعیل است ، بعد از مخاصمه راضى به محاكمه زن كاهنه كه نزدیك شام بود شدند، بین 
راه آبهاى فرزندان عبد مناف تمام شد و سایر قریش از دادن آب به آنها مضایقه كردند، آنان قبرهاى 

باید : د را كندند و آماده مردن از تشنگى بودند، كه عبدالمطلب سوار بر ناقه خود شد و گفت خو 
جستجو كنیم تا آب بیابیم و چون ناقه اش حركت كرد از زیر پاى آن ، آب جارى شد، و عبدالمطلب 

خدا میان ما و : اهللا اكبر و دیگران این كرامت را دیدند تكبیر گفتند، منازعه تمام شد و گفتند: فریاد زد
و رفتن نزد زن كاهنه الزم نیست ، و قبائل قریش را از آن . تو حكم كرد و چاه زمزم از آن تو گشت 

افزون گشت و القاب سید البطحاء و ساقى   آب نگاه كردند و عبدالمطلب روز به روز عظمتش 
 (91) .نده مى شدندالحجیج و حافر الزمزم به او داده شد، و مردم در گرفتارى ها به او پناه

 زمزم و هاجر 
 قحط آب است و صدف از رنگ گوهر شد خجل

 هم ز مادر طفل و هم از طفل مادر شد خجل
 كافرى از بس كه زان مسلم نمایان دید دین

 در پیش پیمبر شد خجل سر به پیش افكند و
 هاجرى زمزم پدید آورد و طفلش تشنه بود

 سعى بى حاصل شد و زمزم ز هاجر شد خجل



 با عمو مى گفت طفل تشنه كام خود ولیك
 سر فرازم كن رباب از روى اصغر شد خجل

 مشك خالى و دلى پر از امید آورده بود
 و ز رخ بى آب و رنگش آب آور شد خجل

 ا بهر آب و آبرو كوشید لیكسخت سق
 عاقبت كوشش ، ز سعى آن فلك فر، شد خجل

 مایه آن پایه همت ، گشت نومیدى ز آب
 و ز لب خشكیده او، دیده تر، شد خجل

 روح غیرت ، جان مردى ، ذات عشق ، اصل وفا
 هر یك ، از آن ساقى كوثر، حوض كوثر شد خجل

 ین سو، حسینزان طرف ، عباس از طفالن خجل ، ز 
 آمد و دید آن فتوت ، از برادر شد خجل

 خواست ، برخیزد به پا بهر ادب ، دستى نبود
 و آن قیامت قامت ، از خاتون محشر شد خجل

 این سان سخن ((انسانیا))ریزش اشكت كند 
 بى سخن زین درفشانى در و گوهر شد خجل

  (92) .العمال ایراد الكبد الحرى ، یعنى سقى الماءافضل ا: قال رسول صلى اهللا علیه و آله و سلم 
برترین كردارها خنك كردن جگر سوخته است یعنى : پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم فرمودند

 . آشاماندن آب
هر حضرت ثامن الحجج ، امام على بن موسى الرضا علیه آالفالتحیة و الثناء در سقاخانه صحن مط

 مشهد مقدس 
در وسط صحن قدیم و كنار جوى وسیع مقابل ایوان طال سقاخانه نادرى است به نام اسماعیل خان 

طالیى معروف شده و با صفحات طال زینت شده از مختصات این سقاخانه سنگ آب آنجاست كه از 
سانت گنجایش دارد كه به امر نادرشاه آن را از  75چه سنگ مرمر نفسیى است و به اندازه یك پار 

هرات آورده و در اینجا قرار داده و نادر شاه از مزرعه دهشك مالك بوده وقف این سقاخانه نموده 
 (93) . است



 تاریخچه سقاخانه معروف اهواز به نام حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم 
علیه السالم واقع در خیابان سى   یكى از موقوفات معروف اهواز به نام سقاخانه ابوالفضل العباس 

ى مترى نبش كیكاوس روبه روى مسجد اصفهانى ها كه به مساحت پانزده متر مربع ساخته شده و یك
این سقاخانه در اهواز، بسیار قابل توجه به شما . از آثار مذهبى تاریخى قرن چهاردهم هجرى است 

این محل خاطره وقایع عاشوراى حسینى را در میان . مى آید و در نوع خود منحصر به فرد است 
یم باشى بناى مذكور به همت فردى نیكوكار به نام مرحوم دكتر میرزا حسن حك. شیعیان زنده مى كند

تاریخى به شكل   این مكان مقدس . قمرى احداث گردیده است  1361شمسى مطابق  1321به تاریخ 
مربع مستطیل كه داراى شش ضلع و یك گنبد كوچك و نماى بیرونى آن با كاشى كارى زیبایى به سبك 

ب كربال دوره قاجاریه با اشعار چهارده بند شاعر معروف مرحوم محتشم كاشانى كه در ذكر مصائ
. همچنین داخل سقاخانه داراى گچ بریهایى به سبك معمارى سنتى قدیم است . سروده تزیین شده است 

این مكان . قمرى كه بریدند كاشى باالى بنا حك شده است  1371تاریخ كاشى كارى سقاخانه به سال 
، مورد احترام اهالى مقدس به نام سقاى كربال، حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم نام گذارى شده 

. اهواز و نذورات این بقعه شریف زیر نظر سازمان اوقاف و امور خیریه خوزستان اداره مى شود
نوسازى و تعمیرات كاشى كارى جدید به همت جناب آقاى حاج محمد حسین دزفولى ، معاونت عمرانى 

طابق جمادى االخرت شمسى م 1373اداره اوقاف و امور خیریه خوزستان كه در تاریخ آبان ماه 
جناب آقاى سید لطف اهللا ناصرى بهبهانى ، مقیم اهواز یكى از . قمرى انجام شده است  1415

 . شعراى معاصر خوزستان ، این اشعار را در وصف سقاخانه سروده است
 سقاخانه حضرت عباس

 تاسیس شده به شهر اهواز
 شش ضلعى و گنبد نمایى

 با گچ برى و نقوش دلباز
 منقوش به شعر محتشم شد

 تزیین به نما و طرح دمساز
 میرزا حسن حكیم باشى

 تاسیس نموده آن ز آغاز
 در وصف چنین مكان مقدس

 بشنو تو ز ناصرى سخن باز



این سقاخانه در اهواز بسیار معروف و مشهور، و در ایام عاشوراى حسینى مورد احترام هیئت هاى 
 . عزادار است
 . ت قهرمان كربال حضرت زینب علیهاالسالمسالروز رحل

 قمرى 4151415  15
 محمد حسین هدایت اهوازى

 چند حدیث در فضیلت سقایت 
من اطعم مومنا من جوع اطعمه اهللا من اثمار الجنة ، و من : عن على بن الحسین علیهماالسالم قال 

  (94) . سقى مومنا من ظماء سقاء اهللا من الرحیق المختوم
آن كه اطعام كند گرسنه اى را از گرسنگى ، خداوند او را از میوه هاى : امام چهارم علیه السالم فرمود

ختوم او بهشتى اطعام كند، و آن كه بیاشاماند مومنى را از تشنگى ، خداوند شراب خالص و رحیق م
 .را بیاشاماند

اعطیت فى على خمس : عن ابى سعید الخدرى ، عن رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم قال 
خصال هى احب الى من الدنیا و ما فیها، اما واحدة ، فهو ذاب بین یدى اهللا عزوجل حتى یفرع من 

ن ولد تحته ، و اما الثالثه ، فواقف الحساب ، و اما الثانیه ، فلواء الحمد بیده و ادم علیه السالم و م
و اما الرابعه ، فساتر عورتى و مسلمى الى ربى عزوجل . على عقر حوضى یسقى من عرف من امتى 

  (95) .، و اما الخامسه ، فلست اخشى علیه ان یرجع زانیا بعد احصان وال كافرا بعد ایمان 
به على علیه السالم : پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم فرمود: خاصه و عامه روایت كرده اند كه 

روز قیامت على علیه : (95  : پنج خصلت داده شده كه نزد من از دنیا و آخرت محبوب تر است
 .حساب مردم فارغ مى شود السالم مقابل پروردگار مدافع است تا خداوند از

 .پرچم حمد به دست على است و آدم علیه السالم و فرزندانش زیر آن پرچم هستند: دوم 
على علیه السالم بر بلنداى حوض كوثر من ایستاده و هر كه را بشناسد از امت من سیراب : سوم 

 .مى كند
 .(مرا دفن مى كند(دگارم مى كند على علیه السالم مى پوشاند عورت مرا، و مرا تسلیم پرور : چهارم 
هیچ بر او بیمناك نیستم كه پس از پارسایى و پاكدامنى زناكار گردد و پس از ایمان كافر : پنجم 
 .گردد

ابن ابى الحدید، بیست و چهار حدیث در فضیلت امیرالمؤ منین علیه السالم از عامه نقل مى كند و 
 . این حدیث نوزده است
  عباس علیه السالم اهواز سقا خانه ابوالفضل ال



آدمى در شرایط معمولى قدر آب را نمى داند، حتى دقیق ترین و تجربى ترین دانشمندان نیز از كنار 
آنها حداكثر خواهند گفت كه آب مركب است نه ساده ، و آب . این گوهر حیات به سادگى مى گذرند

ساده نباشیم ، آب این عصاره . هدهمان هیدروژن است كه تشكیل یك فرمول شیمیایى مركب را مى د
حیات ، آن گاه ارزش و اعتبار منطقى خود را به رخ آدم مى كشد كه زندگى در لهیب سوزناك عطش 

حكایت آب در فرهنگ خونبار تشیع ، خودش هزار . پایان یافته تلقى شود و آرزوهاى بلند ناكام بماند
به بعضى شهرستان هاى دورتر، در حاشیه  امروز وقتى گذرى. دفتر مصیبت و مرثیه است كه بماند

اماكن و گذرگاه ها سقاخانه هاى قدیمى مانند سقاخانه ابوالفضل العباس علیه السالم اهواز كه از قهر 
در سنت ها و اعتقادات مردم ما، آب . انسان ها مصون مانده اند، كم و پیش خود نمایى مى كنند

ه ، اجر و ثوابى فراوان دارد این باورها و سنت هاى رساندند به لب هاى مسافران و رهگذران تشن
آب حق است ، . عاشورا و كربال را مى گویم . مقدس از یك موقعیت زمانى و مكانى مایه مى گیرد

 .چرا كه عاشورا حق است 
 سقاى خوزستانى به بازدید كنندگان نمایشگاه ایرانگردى آب مراد مى دهد 

فضل علیه السالم سقاى دشت كربال به بازدید كنندگان ششمین سقاى خوزستانى به یاد حضرت ابوال
سید على احمدى سقاى شصت ساله اهوازى كه خانواده : نمایشگاه ایران گردى ، آب مراد مى دهد

شهید نیز هست به طور افتخارى و به یاد سقاى لب تشنه گان دشت كربال به بازدید كنندگان آب مى 
ا از باب الحوائج علیه السالم طلب مى كنند وى به هر بازدید كننده دهد و بر آورده شدن حاجاتشان ر 
 (96) .براى لب تشنگان شهداى خط خوزستان نیز فاتحه بخوانید: اى كه آب مى دهد آرام مى گوید

شمسى در مرداد ماه در محل نمایشگاه بین المللى تهران از سوى  1375در سال  نمایشگاه ایرانگردى
 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى جمهورى اسالمى ایران ایران به مدت ده روز تشكیل شد

قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و : عن ابى عبداللعه علیه السالم ، عن آبائه علیهم السالم قال 
  (97) . قى القوم اخرهملیشرب سا: سلم 

هر آینه : امام صادق علیه السالم ، از پدرانش ، از رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم كه فرمود
 .هد بود كه آب مى آشامدیعنى سقا آخرین نفر خوا(مى آشامد سقاى مردم آخر آنها 

 سقاخانه حضرت اباالفضل العباس علیه السالم واقع درآستان مقدس حضرت على بنمهزیار اهواز 
طى مراسمى باحضور امام جمعه اهواز، و مسووالن اوقاف و امور خیریه خوزستان ، هیئت امناى 

تاریخ چهار شنبه  مساجد و جمعى از زوار محترم ، سقاخانه حضرت على بن مهزیار اهوازى به
در این مراسم ، بعد از گزارش سقاخانه . بعد از ظهر افتتاح شد 5/7شمسى ساعت  13/5/1378

توسط جناب آقاى حسینى مدیر كل اوقاف و امور خیریه خوزستان سپس آیت اهللا موسوى جزایرى امام 



كه با معمارى سنتى جمعه محترم اهواز در اهمیت صدقات جاریه سخنانى ایراد نمودند این سقاخانه 
هشت ضلعى احداث شده است به مساحت پانزده متر مربع و با ارتفاع شش مترى داراى شش دهنه 

آب خورى و داراى یك گنبد فیروزه و كاشى كارى است و از محل كمك هاى ادارى و مردمى هزینه آن 
 . ستضمنا ساختمان سقاخانه زیر نظر مهندس درفشان ساخته شده ا. تامین شده است 

 قمرى ، محمد حسین هدایت اهوازى 1421محرم الحرام  28
 سقا خانه هایى كه در اهواز به نام سقا كربال، معروف و مشهورند

 . سقاخانه ابوالفضل العباس علیه السالم كه تاریخچه آن نوشته شده است .1
 . سقاخانه باب الحوائج خیابان سى مترى روبه روى مسجد آیة اهللا انصارى .2
 . سقاخانه قمر بنى هاشم بانى آن مرحوم مال حسین است خیابان زند خاقانى .3
 . سقاخانه ابوالفضل العباس علیه السالم خیابان فردوسى جنب عباسیه .4
 . قمرى خیابان سعدى 1405سقاخانه باب الحوائج علیه السالم ، تاریخ  .5
 . سقاخانه عاشقان ثار اهللا جنب حسینیه اعظم .6
آب سردكن جنب ایستگاه سقاخانه در نقاط مختلف شهر اهواز موجود است و مورد استفاده ده ها  .7

 .عموم مردم مى باشد
  .ان اول مایبدء به یوم القیامه صدقه الماء: عن الصادق علیه السالم ، عن ابیه علیه السالم قال 

روز قیامت اول صدقه ى : امام صادق علیه السالم ، از پدر خود علیه السالم روایت كند كه فرمود
 .راكه ثواب مى دهند، صدقه آب مى باشد

 آستان مقدس حضرت محمد بن جعفر طیار علیه السالم در دزفول 
 1377شمسى و دیگرى  1366در صحن آستانه دو سقاخانه موجود است و تاریخ بناهاى آنها یكى 

السالم علیك یا ابا عبداهللا : نهاشمسى تاسیس شده و داراى كاشى كارى با نوشته هاى قرآنى و باالى آ
الحسین علیه السالم و باب الحوائج ابوالفضل العباس علیه السالم و این زیارتگاه در پنج كیلومترى 

 . جاده دزفول ، شوش واقع شده و مساحت هر یك از سقاخانه حدودا بیست متر است
در حرم مطهر حضرت دانیال شمسى  1377تاریخ تاسیس سقاخانه نبى دانیال علیه السالم به سال 

 . نبى علیه السالم یكى از پیامبران الهى واقع در شوش خوزستان است
  سقاى كنیز 

اشربوا حبا لعلى بن ابى طالب : رایت جاریة سوداء تسقى الماء وهى تقول : عن االعمش قال 
ربوا حبا لمنرد به اهللا اش: فرایتها بمكه بصیره تسقى الماء وهى تقول : علیهماالسالم وكانت عمیاء قال 

اشربوا حبا لموالى على بن ابى طالب : یا جاریه رایتك فى المدینه ضریره تقولین : على بصرى ، فقلت 



یا جاریه انت مواله : بابى انت انى رایت رجال قال : علیهماالسالم وانت الیوم بصیره فما شانك ؟ قالت 
اللهم ان كانت صادقه فرد علیها بصرها، فواهللا : ال نعم ، فق: لعلى بن ابى طالب و و محبته ؟ فقلت 

انا الخضر علیه السالم و انا من شیعه على بن ابى : من انت ؟ قال : لقد رد اهللا على بصرى ، فقلت 
  . طالب علیهماالسالم

بنوشید به خاطر : كنیز سیاهى را دیدم كه نابینا بود و به مردم آب مى داد و مى گفت : اعمش گوید
على بن ابى طالب علیهماالسالم ، پس از مدتى او را در حالى كه بینا بود در مكه دیدم كه  محبت

آب بنوشید به خاطر محبت كسى كه خدا به سبب او بینایى را به من : سقایى مى كرد و مى گفت 
ى طالب گفتم اى كنیز تو را در مدینه نابینا دیدم كه مى گفتى بردوستى موالیم على بن اب. باز گردانید

مردى را دیدم به من : جهت آن چیست ؟ كنیز گفت . علیهماالسالم بنوشید، ولى امروز بینا هستى 
آرى ، آن گاه گفت : گفت اى كنیز تو بنده على بن ابى طالب علیهماالسالم و محب او هستى ؟ گفتم 

به خدا سوگند . پروردگارا اگر این زن در گفتارش راستگوست بینایى اش را به او باز گردان : 
من خضر هستم كه از : سپس گفتم تو كیستى ؟ گفت . پروردگارم بینایى ام را به من باز گرداند

 (98) . شیعیان على بن ابى طالب علیهماالسالم مى باشم
 دانیال و حومه كه به نام حضرت ابوالفضل علیه السالم نامگذارى شده است مساجد شهرستان شوش 

 مسجد حضرت ابوالفضل علیه السالم خیابان خوزستان ؛ .1
 مسجد حضرت ابوالفضل علیه السالم خیابان جمهورى ، منطقه شهید فكورى ؛ .2
 مسجد حضرت ابوالفضل علیه السالم روستاى ابوذر غفارى ؛ .3
 ابوالفضل علیه السالم روستاى میثم تماز؛مسجد حضرت  .4
 عباسیه اعظم ؛ .5
 . هفت تپه -مسجد حضرت ابوالفضل علیه السالم  .6

شوش یكى از شهرهاى تاریخى و زیارتى خوزستان است كه حرم مطهر حضرت نبى دانیال علیه 
بیت المقدس به السالم یكى از انبیاى بنى اسرائیل كه در زمان كورش كبیر در این شهر از سرزمین 

هجرى به دست مسلمانان و به دستور  17دیار آمده كه این مكان رحلت نمود و دفن شد و در سال 
حضرت على علیه السالم شناسایى گردید و از آن زمان تا امروز زیارتگاه اهالى خوزستان گردیده 

 .است و حرم آن بزرگوار در ایام محرم و صفر محل عزادارى حسینى مى باشد
 سیه اهواز عبا

یكى از تكایاى معروف و مشهور اهواز به نام عباسیه است كه یكى از موقوفات مرحوم حاج فتح اهللا 
این تكیه مذهبى واقع در خیابان فردوسى است و . قمرى تاسیس گردیده است  1328فتحى به سال 



اطعام برگزار  در طول سال مجالس اعیاد وسوگوارى ائمه اطهار علیهم السالم طبق مجالس سنتى و
كرامت هایى نیز در این مكان دیده شده است و اهالى اهواز درباره خانه حضرت ابوالفضل . مى گردد

 .العباس علیه السالم اعتقاد بسیار دارند
شاعر و مداح معاصر خوزستان ، جناب حاج یوسف بى دردسر دزفولى مقیم اهواز، اشعار زیر را 

 : ودهدرباره خانه عباس علیه السالم سر 
 در وصف و مدح عباسیه اهواز 

 بیا كه خانه عباس با وفا این جاست
 درى كه بسته نگرددبه روى ما این جاست

 بگیر حاجت خود را از این در گه فیض
 به هر كجا كه روى صاحب شفا این جاست

 اگر چه دورى از آن بارگاه مرقد او
 به صدق صاف بیا نور با صفا این جاست

 انه كه عباس على صاحب آن استاین خ
 چشم همه عالمیان جانب آن است

 بسیار دوا گشته در آن حاجت مردم
 این است كه خلق دو جهان طالب آن است

 كرامتى از عباسیه اهواز 
 :حاج محمد رضا آهنگرى یكى از خدمتگزاران عباسیه اهواز است او مى گوید

ى خود را فروخت و خیلى در اضطراب بود براى خرید مرحوم پدرم در چندین سال قبل خانه شخص
شبى در عباسیه خواب بودم و در عالم رویا خدمت مرحوم سید عباس یكى از سادات . خانه جدید

محمد رضا به پدرت بگو راحت باش و صبح كه از خواب : محترم عبدالحنان رسیدم و ایشان فرمودند
ز یكى از دوستان منزلى در نزدیكى عباسیه معرفى كرد و همان رو . بیدار شدم ماجرا را به پدرم گفتم 

این ماجرا را جزء كرامت حضرت  .خواب شما به حقیقت پیوست : پدرم خریدارى كرد و به بنده فرمود
 . مى دانم) علیه السالم (  عباس 

هل واقع و زیارتگاه ا  شوش  - مزار سید عباس یكى از از بقاع مشهور خوزستان كه در جاده اهواز 
 .ایمان مى باشد

آمده است كه میان نماز مغرب و عشاء، دو ركعت نماز حاجت به جاى  ((گوهر شب چراغ ))دركتاب 



آورد در یك وقت ویك ساعت ، تا چهل و یك شب ، و شب آخر را به گروگان نگاه دارد تا وقتى كه 
یكشف السوء یارب یارب یا من یجیب المضطر اذا و  :حاجت روا گرددبعد از آن بخواند و ختم نماید

  . یارب یا عباس بن على االمان االمان ادركنى ادركنى ادركنى
. آن قدر كلمه االمان و ادركنى را تكرار نماید كه نفس وى قطع شود ان شاء اهللا به مقصود نایل گردد

 (البته این دعا باید بعد از نماز خوانده شود(
و لرسوله و المیرالمؤ منین و الحسن و الحسین صلى اهللا  السالم علیك ایها العبد الصالح المطیع هللا

  . علیهم و سلم
پس از سالم و احترام به پیشگاه یگانه پرچمدار رشید اسالم ، خدمت حضرت عالى نیز عرض ادب 

این حقیر به سادات باالخص . مى نمایم و امیدوارم كه ان شاء اهللا سالم گرم این حقیر را پذیرا باشید
ارادت خاصى داشته و ان ) حضرت واالمقام سبط احمدى (بزرگوار سادات محترم ساوجى به خاندان 

شاء اهللا تعالى خواهم داشت انگیزه نوشتن و ارسال این نامه ، ارتباط باحضرت عالى و كسب فیض از 
در یكى از روزهاى . محضرتان بوده و مسبب آن نیز آقا سید محمد سبط احمدى سرور گرامى است 

ل ماه شعبان ضمن گفتگو بین حقیر و ایشان صحبت از مقام و منزلت موال قمر بنى هاشم نیمه او 
ایشان اشاره اى  . حقیر سروده اى خواندم و مجلس را شورو حالى فراگرفت. علیه السالم به میان آمد

تالیف حضرت عالى  ((چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم ))به كتاب مقدس 
مطالب آن توسط عاشقى زحمتكش تالیف گردیده و ایشان با حضرت حاج سید حسن : كردند و افزودند

سبط احمدى رابطه بسیار نزدیك دارد، و كرامتى نیز از آقا قمر بنى هاشم علیه السالم درمورد عالم 
ا سید محمد مندرج و ثبت است نتیجتا آق) یا سید میرزا عماد ساوجى (فقید میرزا احمد مجتهد ساوجى 

بذل محبت نمودند كه سیرى در پى این كتاب و كرامات مربوط به حضرت موال قمر بنى هاشم علیه 
السالم بنمایم و سپس در اسرع وقت این سروده را به آدرسى كه مرقوم فرموده اند ارسال و تقدیم 

رت سید الشهداء حضور نمایم حقیر نیز اطاعت امر كردم و شعرى را كه درباره علمدار با وفاى حض
یا كاشف الكرب عن وجه الحسین علیه السالم اكشف علیه السالم سروده ام ارسال حضور عالى نمودم 

 كربى بحق اخیك الحسین علیه السالم 
 هر كه شاگردى استاد هنر كرد آخر

 (99)نشد استاد اگر هم ، هنرى پیدا كرد 
 شمر عباسیه 

جناب مستطاب آقاى محمد حسین هدایت اهوازى درباره معجزه آقا امام حسین علیه السالم كه در تعزیه 
از پسر بزرگش جناب مستطاب آقاى حاج عبدالسید سیفى ) كبایى (خوانى مرحوم مشهدى محمد سیفى 



 . این جا مى آوریمكرامتى را نقل كرده اند در 
در نجف ) واعظ(فرزند مرحوم حجة االسالم حاج شیخ حیدر سیفى ) كبابى (مرحوم مشهدى محمد 

. محمد دوران كودكى تا سنین بلوغ را در نزد پدر به آموختن مسائل دینى پرداخت . اشرف به دنیا آمد
ت اباعبداهللا الحسین او از دوران جوانى عالقه زیادى به خاندان عصمت و طهارت به خصوص حضر 

دوران سلطنت رضا خان پهلوى بود كه در اهواز ساكن و به شغل كبابى مشغول . علیه السالم داشت 
در این زمان با مردى به نام زایر حسون كه خادم عباسیه اهواز بود مردى فاضل وارسته و . شد

 1325در سال . در آمدند بود آشنا شد و با بعضى از دوستان در زمره خادمان عباسیه  صاحب نفس 
مرحوم محمد به فكر تعزیه دارى افتاد، با كمك مرحوم حاج احمد  - حدود چهل سال قبل  - شمسى 

شمسى اولین تعزیه عزادارى از عباسیه  1336در سال . سلیقه بود  لیلى زاده كه مردى طراح و خوش 
تعزیه دارى را رواج داد و به  آغاز شد و سپس او را به شوشتر دعوت كردند و در آن جا هم برنامه

 .نام شمر عباسیه و در شوشتر به نام شمر شوشتر معروف شد
آن مرحوم چنان جاذبه اى داشت كه بعضى فكر مى كردند این همان شمر كربال است كه قدى بلند و 

چنان با عالقه و . چشمانى درشت و ابرویى كشیده با سبیل هایى پر پشت و صدایى رسا داشت 
ایفاى نقش مى كرد كسى باور نمى كرد كه این شمر واقعى نیست چه بسا چندین بار او را با مهارت 

سنگ و خنجر مجروح كردند، اما باز عالقه او به تعزیه بیشتر مى شد از خاطراتى كه این جانب به 
 . یاد دارم زیاد است

سید . الى اهواز است شمسى درقریه سیدخور در حو  1340خاطراتى كه خود به چشم دیده ام در سال 
خور كه بزرگ خاندان بود به مرض سرطان مبتال شد، بعد از رفت و آمدهاى زیاد در نزد پزشكان ، 

: این مرد بزرگوار به آقا اباعبداهللا الحسین علیه السالم متوسل كه . به ناچار دكترها او را جواب كردند
شب در عالم رویا آقا را در خواب مى بیند و . نم یااباعبداهللا مرا شفا بده ، براى شما تعزیه دارى مى ك

آقا او را شفا مى دهد، مرحوم سید دوستى داشت به نام مرحوم حاج عبدالكریم و خوابى برایش تعریف 
حاجى هم پول . تومان ، كه آن زمان پول زیادى بوده ، به حاج عبدالكریم مى دهد 14مى كند و مبلغ 

 .وسائل تعزیه را آماده كند ها را به دست مشهدى محمد داد تا
مرحوم مشهدى محمد وسایل تعزیه را از قم به تهران و اهواز فراهم ساخت و افرادى را هم كه مى 

یكى طفل شش ماهه و یك زن كه : بایستى نقش آفرینى كنند انتخاب كرد و تعلیم داد به جز دو نفر



كه بچه دار نمى شد، او هم نذر كرد سید فرزندى داشت . نقش حضرت زینب علیهاالسالم را بازى كند
خداوند به او فرزند . یا اباعبداهللا ، اگر خداوند به من فرزندى بدهد تعزیه ات را برپا خواهم كرد: كه 
روز . درست روزى كه ما به سوى قریه سید نور براى تعزیه مى رفتیم طفل شش ماهه بود. داد

امام   را از مادر گرفتیم و به دست شخصى كه نقش رفتیم بچه . عاشوراى همان سال تعزیه آن جا بود
اسب رم مى كند، فرزند شش ماهه از دست امام خوان به  .را بازى مى كرد دادند، نمى دانم چطور شد

فرزندت ! خبر را براى مادر طفل مى برند كه چرا نشسته اى . زمین مى افتد دیدند نفس او در نمى آید
 . رفتدر میدان معركه تعزیه از دنیا 

آن بچه را از زمین بلند كرد و روبه كربال امام  - كه همان شمر عباسیه باشد  - مرحوم مشهدى محمد 
یا حسین ، زمانى كه بچه شش ماهه ات را از رباب گرفتى ، چه : حسین علیه السالم كرد و گفت 

ى به امر فور . حالتى داشتى و حال آن كه بچه خودت بود، اما یا حسین ، این بچه امانت است 
پروردگار وبه لطف آقا امام حسین علیه السالم بچه به گریه افتاد و مادر بچه به میدان رسید و بچه را 

مادر بند قنداقه را باز كرد، هر چه جست وجو كرد اثرى از ناراحتى یاجاى كبودى را پیدا . به او دادند
ارى كرد كه حاال هم زنده است و مردى فرزند را در همان جا به نام على اصغر نام گذ. كند، نتوانست 

 . با تقوى و با ایمان است
 27در تاریخ . مرحوم مشهدى محمد تمام عمر خود را به اباعبداهللا الحسین علیه السالم خدمت كرد

شمسى از دنیا و آرامگاه او در على بن مهزیار اهواز پشت آرامگاه آیت اهللا  1346محرم الحرام سال 
 .ى دفن گردیدسید محمد رضا شفیع

 حاج عبداهللا سیفى ، فرزند مرحوم مشهدى محمد سیفى
اماكن مذهبى و اسامى هیئت هاى مذهبى كه به نام حضرت عباس علیه السالم در شهرهاىخوزستان 
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 مجتمع حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم در مشهدمقدس 
مجتمع حضرت ابى الفضل العباس علیه السالم كه به همت یكى از متدینان و خیران مشهد، آقاى 

 .حاج حسین كوهستانى احداث گردید
كه در یكى ازمحل شمسى نامبرده مقدار هفت هزار متر مربع از اراضى شخصى خود  1361در سال 

هاى مستضعف نشین و پر جمعیت و محتاج به رشد فرهنگى و مذهبى و امور درمانى مى باشند واقع 
در مشهد، اول جاده سرخش ، جنب میدان بار رضوى ، خیابان امیر آباد، جهت تاسیس مجتمعى 

م اختصاص و علیه السال  عبارت از درمانگاه و مدرسه و مسجد به نام حضرت ابى الفضل العباس 
هر سه بنا تمام و بهره  1365بامخارج شخصى خود شروع به ایجاد و با حول و قوه الهى درسال 

 .بردارى از آن آغاز شد
درمانگاه داراى بخش هاى مختلف درمانى و رادیولژى و دندانپزشكى و داروخانه با پزشكان و  .1

 .رخدمت بیماران است صبح و عصر د  آشپزخانه هاى متعدد و حمام عمومى و متخصص 
مدرسه در دو طبقه ساخته شده و داراى یكصد و سیزده اتاق و مدرس و كتابخانه و آشپزخانه هاى  .2

متعدد و حمام عمومى و سالن هاى مجهز جهت مراسم اعیاد و سوگوارى ها و تاسیسات حرارتى و 
كام ، صرف ، نحو، برودتى است و تا سیصد نفر در این مدرسه به تحصیل عقاید، اخالق ، اح

معانى ، بیان ، تجوید، و تفسیر قرآن و نهج البالغه ، كالم ، اصول ، فقه كه نهایتا اتمام رسائل و 
 .مكاسب است اشتغال دارند

اساتید مدرسه عده اى هستند كه درهمین مدرسه به مرتبه مدرسى رسیده اند و عده اى با سرویس 
ره (مدرسه آیت اهللا العظمى آقاى حاج سید ابوالقاسم خوئى مدرسه همه روزه حتى روزهاى پنجشنبه از 

، دانشگاه رضوى ومحل هاى مختلف دیگر به مدرسه منتقل مى شوند و تاكنون عده زیادى از طالب )
مدرسه مراحل نهایى خود را طى كرده و در قم و مدرسه نواب ، دانشگاه رضویه و مدرسه آیت اهللا 

 .ر اشتغال به تحصیل و تدریس و ترویج مذهب جعفرى دارندو مراكز دیگ) ره (العظمى خوئى 
 گزارشى از نمایشگاه عكس سقاخانه هاى تهران 

قریم عكاسى شده است كه از میان  500سال قدمت دارند،  120تا  30سقاخانه كه از  50از حدود 



 . قطعه عكس در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است 75آنها 
شده آب ، كه جوهر   توان یكى از مراسم مقدس ، و سقاخانه را مكان تقدیس  سقاخانه دارى را مى

 : معنى لغوى سقاخانه در لغت نامه دهخدا چنین آمده است. است در نظر داشت  ((و عبادت ))حیات 
، و اما نقش آن در باورها ((جایى كه در آن جا آب براى تشنگان ذخیره كنند و آن جا را متبرك دانند))

 . قادات مردم داراى اهمیت ویژه اى استو اعت
سال دارند البته تا آن  30سال و حداقل  120تا  100سقاخانه هاى موجود حداكثر، تاریخى درحدود 

 .جا كه هنوز موجود است و یادى از گذشته در یاد بازماندگان وجود دارد
 15تا  2از  ((تهران سقاخانه هاى ))نمایشگاهى از مجموعه عكس هاى مامك یحیى پور با عنوان 

 .تیرماه در نگارخانه منطقه یك بر پا بود
تصاویر به نمایش در آمده در نمایشگاه بیشتر حامل اطالعاتى براى بیننده است وكامال روشن است 

 . موضوع عكاسى خیلى بیش از نحوه عكاسى براى عكاس اهمیت داشته است
شاید . داشته است ) سقاخانه (دى ساده با سوژه كادر بندى هایى ساده و خام و یا به عبارتى برخور 

 بتوان گفت اغلب عكس ها جنبه كار بردى دارد و تكتیك خاص و یا هنرى در عكس ها مشهود نیست
. 

 :وى در مورد شروع و انتخاب این پروژه و نوع كارش مى گوید
گرفتم روى این سوژه  كه تصمیم 74در ذهنم كامال ذوقى شروع شد تا سال  70این كار از اوایل سال ))

البته كار اصلى من پیدا كردن سقاخانه ها ازنظر موقعیت مكانى در تهران . كارى تحقیقى انجام دهم 
 .بود

فریم عكاسى كردم كه از میان  500سال قدمت دارند، حدود  120تا  30سقاخانه كه از  50از حدود 
 . قطعه عكس به نمایش گذاشته شده است 75آنها 

 ابوالفضل العباس علیه السالم در گوگان ، ازتوابع آذربایجان مسجد حضرت 
مسجد حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم واقع در شهر گوگان از توابع آذرشهر در استان 

آذربایجان شرقى معروف و مشهور است كه این مكان مقدس مورد توجه حضرت عباس علمدار كربال 
به طورى كه نه تنها اهالى این شهر به این مكان مقدس توجه  .باب الحوائج علیه السالم قرار دارد

مردم نذورات . دارند، بلكه همه نواحى و اطراف آن منطقه به این محل امیدوار بوده و چشم دوخته اند



زیادى اعم ازنقدى و قربانى به مكان مزبور مى آورند، به خصوص در شب هاى محرم تاسوعا و 
. راى اداى حوائج و شفاى بیماران خود در این مسجد توقف مى كنندعاشورا و روز سیزدهم محرم ب

 .حتى در داخل مسجد گاو صندوقى را براى ریختن نذورات نقدى تعبیه كرده اند
شایان ذكر است این مسجد قدمت و سابقه صدها سال دارده مردم منطقه ، آن محل راهمواره براى خود 

و حوایج خود را توسط دستان با كفایت قمر بنى هاشم علیه ملجا و پناهگاه مى دانند ونذر مى كنند 
 .ازجمله كرامت زیر به عنوان نقل مى شود. السالم از خداوند منان مى گیرند

قمرى جناب عمده االخیار  1422ماه محرم الحرام سال  8شمسى مطابق با  14/1/1380در تاریخ 
ین در منزل برادرش آقاى مشهدى یعقوب آقاى حاج على اصغر اسماعیلى فرزند مرحوم حاج عبدالحس

اسماعیلى اهل و ساكن روستاى قشالق از توابع گوگان در رابطه با كرامت حضرت ابوالفضل علیه 
 :السالم چنین نقل كردند

با جناب آقاى حاج احمد خاملوئى جهت معاینه و آزمایش خون براى اعزام  1353این جانب در سال 
خدا به شهرستان تبریز مى رفتیم و درمسیر راه براى اداى فریضه  به مكه مكرمه جهت زیارت خانه

پس از خواندن . ظهر و عصر به مسجد حضرت ابوالفضل علیه السالم واقع در شهر گوگان رفتیم 
یا حضرت عباس : من اوالد ندارم ، چند ماه قبل آمدم و گفتم : نماز، حاج احمد خاملوئى به من گفت 

نذر مى كنم كه  - خواه پسرباشد یا دختر  - ندارم از شما یك فرزند مى خواهم  علیه السالم ، من فرزند
پس از نذر كردن یك روز همسرم به من . مبلغ پانصد تومان به صندوق این مسجد واریز مى كنم 

درخود احساس حاملگى مى كنم معلوم شد خانم از عنایت حضرت عباس علیه السالم بچه دار : گفت 
حال ، رفتیم به زیارت خانه خدا به مكه مكرمه و برگشتیم دیدیم كه خداوند به آنها به هر . شده است 

پسرى عنایت فرموده كه اكنون در قید حیات است و در تاكسى تلفنى گلستان گوگان مشغول به كار 
 .الزم به یادآورى است كه حاج احمد مزبور به غیر از این پسر فرزند دیگرى ندارد. است 

  گلچینى از هیئت هاى سقایى جهان اسالم : فصل چهارم 
  سقایى چیست و عزادارى سقایى كدام است ؟ 

امید است ان شاء اهللا با توفیق الهى و عنایت حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم ، 
تتمه سقاخانه هاى ایران و جهان را، در حد توان ، درجلدهاى بعدى ، به دوستداران آن حضرت ، 

 . رضه نماییمع



آب آوردن و آب به مردم   سقایى در لغت به معناى آب دادن و آب آوردن است و آن كس كه كارش 
 .است او را سقا نامیده و عمل او را سقایى مى نامند

اما در اصطالح عزاداران حضرت ابا عبداهللا الحسین علیه السالم به آن قسم از خوانندگى و عزادارى 
ات سقاها اجرا مى گردد سقایى نام نهاده و معرفى مى نمایند و علت اینكه این كه به وسیله دسته ج

قسم عزادارى را به این اسم نامیده و معرفى مى كنند اوال به خاطر آن است كه دسته جات سقایى به 
موجب سنتى كه از قدیم االیام و بدو تاسیس داشته اند، باید در مواقع خارج شدن براى عزادارى مشكى 

آب بر دوش افكنده و جام یا كشكولى از آب را در دست داشته باشند و در مسیر عزادارى به مردم  از
آب داده و ضمن آب دادن مصائب امام حسین علیه السالم خاصه تشنگى آن حضرت و اهل بیت و 

اصحابش را خوانده و به این كیفیت عزادارى نمایند و عزادارى آنها به صورت ذكر گرفتن و نوحه 
سرایى دسته جمعى نمودن است و اشعار آنها بسیار حزین و سنگین خوانده مى شود و سینه زدند و 

 .زنجیر زدن هم ندارد
و علت اینكه بعضى از اشعار و آهنگ هاى مصیبت خوانى را سقایى نام گذارده اند و مى گذارند به 

كه درموقع عزادارى به  خاطر آن است كه آن اشعار و آهنگها اختصاص به دسته جات سقاها دارد
نحو سنگین و حزین مى خوانند و درموقع حركتشان براى عزادارى با خود آب حمل نموده و به مردم 

آب مى دهند از این جهت این عزادارى و این قسم خوانندگى و این گونه اشعار را سقایى نامیده و مى 
 .سقا نام نهاده و سقا معرفى مى نمایند نامند و به افرادى كه این گونه عزادارى و خوانندگى مى كنند

  عزادارى سقایى براى چه تاسیس شده و به این اسم نامیده گردید؟ 
به موجب شهادت معمرین و مطلعین از دسته جات سقاها و غیر هم و تحقیقاتى كه به عمل آمده ، 

 : علت اینكه عزادارى سقایى تاسیس گردیده و به این نام معروف و مشهور شده است
به خاطر آن است كه از بدو تاسیس آن تا زمان حكومت پهلوى اول كه عزادارى را منع نمودند و : اوال

بسیارى از مراسم سنتى متروك گردید، بین آنها رسم بوده كه در موقع حركت نمودن براى عزادارى ، 
ز جامهاى وكشكول یا جامى از آب در دست داشته اند كه در وسط بعضى ا  مشكى از آب بر دوش

آب دست تشبیهى حضرت عباس علیه السالم نصب بوده و در طول مسیر عزادارى به مردم تشنه آب 
مى داده و با نشان دادن آب و خواندن اشعار نوحه سرایى مناسب مردم را به یاد تشنگى امام حسین و 

اند كه جنایات بنى اهل بیت و اصحابش علیهم الصالة و السالم مى انداخته و به آنها متذكر مى شده 



امیه و عمالشان را فراموش ننمائید كه آبى را كه وحش و طیور بیابان از آن مى نوشیدند بر اوالد 
پیغمبر حرام نموده و بر روى آنها بستند و فرزند و ذرارى رسول خدا را با لب تشنه كشتند و براى یك 

علیهماالسالم را در حالى كه براى  مشك آب سقاى خیام و علمدار لشكر امام حسین ، عباس ابن على
اطفال برادر آب مى برد كشته و دستهایش را از پیكرش جدا و فرق نازنینش را دو تا و بدنش را با تیر 
و شمشیر سوراخ سوراخ و پاره پاره نمودند و به جاى آب دادن به طفل شش ماهه شیر خوار، گلوى او 

ر صغیر و كبیر اوالد و عترت پیغمبر صلى اهللا علیه و آله را با تیر زهر آلود پاره نموده و كشتند و ب
 .و سلم رحم نكردند

لذا ما این مصائب را تا قیامت فراموش نخواهیم كرد و به این منظور دسته جات عزادارى سقایى را 
تاسیس نموده اند كه با نشان دادن آب و ذكر نوحه سرایى مناسب و محزون جنایات ضداسالمى و 

امیه و عمالشان راافشا نموده و از مظلومیت امام حسین و اهل بیت علیهم السالم و انسانى بنى 
 .اصحابش یاد آورى و طرفدارى نمایند

علیه السالم سقا وسقایى   و ثانیا به خاطر آن است كه یكى از القاب و منصب هاى حضرت عباس 
مور آوردن آب براى خیام آن حضرت بوده كه در كربال گرفته ، زیرا به امر امام حسین علیه السالم ما

 .گردید و در همین راه نیز او را با لب تشنه شهید نمودند
لذا براى زنده نگاهداشتن واقعه كربال و خاطره شهادت سقاى كربال و علمدار حضرت سید الشهداء 

علیه  یعنى ابوالفضل العباس علیهماالسالم این عزادارى را تاسیس نموده و به نام سقایى ابوالفضل
السالم نامگذارى كرده اند تا با این نام و وسیله در طول سال خاصه در لیالى و ایام عاشورا كه 
 .سالگرد شهادت آن حضرت است ، از سقایى و فداكارى و ایثار آن حضرت تجلیل و تبلیغ نمایند

مدعى  و در دست گرفتن كشكول و جامهاى آب هم به خاطر افشاگرى از جنایات بنى امیه است كه
اسالم و انسانیت بودند و اوالد و عترت پیغمبر خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم را از نوشیدن آب منع 

نموده و با لب تشنه كشتند و باالترین جنایت را درتاریخ براى حفظ ریاست و منافع دنیوى مرتكب 
 .گردیدند

علیهم الصالة و السالم   ابش به خاطر آن است كه چون تشنگى امام حسین واهل بیت و اصح: ثالثا
از مصائب بزرگ وارده بر آنهاست كه جبرئیل به امر خداوند متعال این مصیبت را براى حضرت آدم 

 . ابوالبشر علیه السالم خوانده و حضرت آدم بر آن حضرت گریسته



ه ضمنا پیغمبر اكرم و ائمه معصومین علیهم السالم نیز هر گاه مصائب وارده بر آن حضرت خاص
تشنگیش را به یاد مى آوردند بر آن حضرت مى گریستند و از طرفى هر كس آب بنوشد و یاد از امام 

حسین علیه السالم نموده و بر قاتالن آن حضرت لعنت نماید، طبق اخبارى كه از ائمه معصومین 
شیعیان از علیهم السالم رسیده و بعدا ذكر مى گردد از اجر و ثواب زیادى بر خوردار مى گردد، لذا 

قدیم االیام به خاطر زنده نگاهداشتن واقعه كربال و یاد آورى تشنگى حضرت اباعبداهللا و ظلم و 
جنایات بنى امیه لعنهم اهللا و آب نوشیدن و امام حسین و اهل بیت و اصحابش را یاد كردن وبر قتله 

ه و همه ساله مصائب آن حضرت لعنت فرستادن دسته جات سقایى را تاسیس نموده اند تا براى همیش
امام حسین علیه السالم را براى مردم بازگو نمود و جنایات بنى امیه را افشا كرده و از آنها اظهار 

 .تنفر و بیزارى نمایند
ضمنا دسته جات حسینى را سابقا سنت بر این بوده كه هر هیئتى براى عزادارى حركت مى نموده یك 

ا در طول راه به مردم تشنه آب داده و نوحه سرایى نمایند واز دسته سقا نیز به همراه خود مى برده ت
 .اجر و ثواب آب دادن ونوحه سرایى كردن آنها هر دو بهره مند گردند

 

  عزادارى سقایى در كربالى معال 
از جمله شهرهایى كه ازقدیم االیام تا اواخر قرن سیزدهم هجرى عزادارى سقایى داشته ، كربال و نجف 

ین بوده كه همه ساله در دهه عاشورا اقامه مجلس روضه خوانى مى نموده و براى اشرف و كاظم
 .عزادارى سنتى حركت مى كرده اند

اینك عزادارى سقایى كربالى معال را كه از معمرین و مطلعین سقاهاى آن تحقیق نموده و این جانب 
علوم دینیه در آن شد  قمرى كه براى تحصیل 1389تا  1374از سال ) سید حسین معتمدى كاشانى (

 : اقامت داشته ام ، از نزدیك مشاهده نموده ام ، ذكر مى نمایم  و حوزه علمیه اش 
كه وى را با سایر ) رحمة اهللا علیه (یكى از معمرین هیئت سقاهاى كربال به نام حاج حسن فیضى 

هور و حزب بعث قمرى به بعد به دستور صدام حسین رئیس جم 1390ایرانیان مقیم درعراق از سنه 
حاكم بر عراق از عراق اخراج نمودند و در ایران از دنیا رفت ، براى این جانب نقل نمود كه درمدت 

سال از آن گذشته و درمدت عمر پدرم كه مى گفت من شصت سال از  73عمر من كه تا به حال 
مرسوم بود و ما در آن  عمرم را در كربال سقایى كرده ام ، همه ساله عزادارى سقایى دركربال معمول و

شركت داشتیم ، ولى از تاریخ آن كه در چه سالى در كربال تاسیس شده اطالعى نداریم ، اما مسلم 



 .این است كه این عزادارى هم مانند سایر اقسام عزادارى كه در كربال رایج است سابقه قدیمى دارد
كه نزدیك درب قبله صحن ) اى پاشایعنى كارونسر (ضمنا اضافه نمودكه سقاهاى كربال در خان پاشا 

امام حسین علیه السالم است و تهرانى ها زمین آن را خریدارى و به حسینیه و منزلگاه و ساختمانى 
معتبر تبدیل نموده اند، همه ساله در ماه محرم سیاهپوشى نموده ومجلس روضه خوانى مفصلى را به 

به مدت ده روز یا بیشتر، ولى در چند سال اخیر  نام هیئت سقاها منعقد مى نمودند كه قبال همه ساله
به مدت پنج روز ادامه داشت و همه روزه بعد از خاتمه مجلس براى عزادارى سقایى حركت مى 

نمودند؛ به این صورت كه همگى سیاهپوش مى شدیم و هر یك مشك آبى بر دوش و جامى آب در 
بودند و پرچم هاى عزا در جلو هیئت در  دست داشتیم و یك عده هم با كشكول و جام به همراه ما

اهتزاز بود و آهسته به طرف صحن مطهر امام حسین و حضرت ابوالفضل العباس علیهماالسالم مى 
 . رفتیم و به نوحه سرایى حزین و سنگین مى پرداختیم

ضمنا یك سقا خانه سیار هم كه ظرف آب بزرگى در وسط آن وجام هاى متعددى اطرافش بود و با 
چه و پرچم هاى سیاه و قرمز سیاهپوش و زینت شده بود، در جلو هیئت قرار داشت كه مردم تشنه پار 

از آن آب مى نوشیدند و در روز عاشورا را عالوه بر صحن مطهر امام حسین و حضرت عباس 
علیهما السالم به خیمه گاه نیز رفته و به یاداهل بیت و اطفال تشنه لب امام حسین علیه السالم آب 
داده و نوحه سرایى مى نمودیم و سپس به طرف تل زینبیه مى رفتیم و در بعضى از ایام عاشورا به 

منازل علماى اعالم و آیات عظام مانند آیت اهللا مرحوم حاج آقا حسین طباطبائى قمى و سى 
و به ) قبل از مهاجرت به خراسان )عبدالحسین و سید حسن آل حجت و سید محمد هادى میالنى 

مرحوم آیه اهللا حاج میرزا مهدى حسینى شیرازى ومرحوم آیه اهللا حاج شیخ محمد على سیبویه  منزل
و به دیوان شیخ كمونه و منزل راجه هندى مى رفتیم و از ما پذیرایى و ) اعلى اهللا درجاتهم (كربالیى 

 .احترام مى نمودند
  نمونه اى از اشعار سقایى سقاهاى كربال 

 و شین بنوش آب اى شیعه باشور
 به یادآور از كام خشك حسین

 بنوش آب با دیده اشكبار
 به یادآور از اصغر شیر خوار

 بنوش آب با دیده خون چكان
 به یادآور از ساقى تشنگان



 فراتى كزو متصل مى خورند
 چرا كودكان ، خون دل مى خورند

 پدر العطش العطش
 على اصغر از تشنگى كرده غش

  قایى در نجف اشرف عزادارى س
از جمله شهرهایى كه عزادارى سقایى در آن رایج بوده ، نجف اشرف است كه داراى دو هیئت به نام 
هاى موكب السقایه و موكب سقایه ابو القرب بوده و در محله البراق نجف كه بعد از احداث خیابان 

ه و مركزى داشتند به نام تكیه السقایه كه به نام شارع االمام زین العابدین علیه السالم نامیده شده ، تكی
موكب السقایه در این . در سال هاى اخیر به مسجد تبدیل گردید وبه نام مسجد السقایه مشهور شد

روضه خوانى مفصلى را به مدت ده شب اقامه   تكیه ، عالوه بر این كه در دهه عاشورا نیز مجلس 
لس براى عزادارى سنتى به طرف صحن امیر مى نمودند و هر شب تا شب تاسوعا در خاتمه مج

مومنان علیه السالم حركت مى كردند در حالى كه همه سیاه پوشیده و بسیارى از آنها مشك آبى بر 
دوش و جامى در دست داشتند و پرچم هاى عزا در جلو آنان دراهتزاز بود و یك دسته زنجیر زن هم 

مطهر موال امیرالمؤ منین علیه السالم گردیده ، در  آنها رابدرقه مى نمود و به این كیفیت وارد صحن
 .آن جا عزادارى را ختم مى نمودند

اما موكب سقایه ابو القرب در ایام دهه عاشورا، عصرها درهمان مسجد و مركز مجلس روضه خوانى 
مفصلى را به مدت ده روز منعقد نموده و از روز هفتم تا دهم محرم براى عزادارى سنتى حركت مى 

دند، در حالى كه سیاه پوشیده و بسیارى از آنها مشك آبى به دوش و جام آبى را در دست داشتند و كر 
سقا خانه سیارى نیز براى آب دادن به مردم تشنه در جلو آنان قرار داشت و در صحن مطهر موال 

 .امیرالمؤ منین علیه السالم عزادارى را ختم مى كردند
قمرى باقى و رایج بود و سپس با ممانعت  1390ا حوالى سال این دسته جات و مراسم عزادارى ت

 .حكومت صدام و حزب بعث ، منع و متروك گردید
  عزادارى سقایى در كاظمین 

 . از جمله شهرهایى كه عزادارى سقایى در آن رایج بوده شهر كاظمین علیهماالسالم است
ه نام دیگر آن تكیه محله البحیه بوده و مركز عزادارى سقایى كاظمین تكیه یا مسجد دباغ خانه بوده ك



همه ساله مجلس روضه خوانى مفصلى را در دهه عاشورا از روز اول تا دهم در آن محل و مركز 
منعقد مى نمودند و بعد از خاتمه مجلس براى عزادارى سنتى به طرف صحن مطهر امامین كاظمیین 

وشیده و بسیارى از آنها مشك آبى بر دوش علیهماالسالم حركت مى كردند، در حالى كه لباس سیاه پ
و جامى از آب در دست داشتند و پرچم هاى عزا جلو آنان در اهتزاز بود و سقا خانه سیارى نیز براى 
آب دادن به تشنه ها در جلو هیئت قرار داده بودند و با این كیفیت وارد صحن مطهر گردیده ، از آن 

و سپس به حسینیه حیدریه رفته ، مجددا به صحن مطهر جا به حسینیه یا فضوه الشیخ آل یاسین 
 .مراجعت نموده و عزادارى را خاتمه مى دادند

قمرى متروك گردیده و موكب االمامین جایگزین آن  1300این موكب و مراسم سقایى در اواخر قرن 
 .گردید و به صورت هیئت سینه زنى در آمد

  م دركاشان هیئت سقایى حضرت ابوالفضل العباس علیه السال
مركز آن در بدو تاسیس بیت موسس آن مرحوم استاد ابراهیم ضیغم درمحله طاهر ومنصور كاشان 
بوده و پس از فوت موسس ، چون اوالد ذكورى كه اداره كننده هیئت وى باشد نداشته ، تا به امروز 

باشد وبه همت مرحوم اسد اهللا ضیغم و اوالدش حاج عباس و نعمت اهللا ضیغم مى   خانه دامادش 
اما فوت . استاد ابراهیم مذكور و غالمحسین آخوند تاسیس شده ، ولى تاریخ سال آن معلوم نیست 

شمسى واقع شده و در سن نود سالگى از  1317مى گویند در سال   استاد ابراهیم ، چنان كه اعقابش 
 . دنیا رفته است

استقبال از ماه محرم ، جلسات نوحه سرایى  هیئت نامبرده ، دو ماه قبل از محرم به عنوان آمادگى و
اما ابتدا به طور هفتگى است و اولین جلسه آن طبق معمول و سنت جاریه . سقایى را آغاز مى نمایند

در بیت خاندان ضیغم و سپس در منازل سایر اعضاى هیئت و یا كسانى كه از آنان دعوت نمایند، 
 .تشكیل مى گردد

شدن به ماه محرم در تمام شب ها درمنازل ومحالت مختلف تشكیل و بعد از عید غدیر و نزدیك 
گردیده ، به نوحه سرایى سقایى مى پردازند و در ماه محرم در تمام شب ها و روزها در منازل ها و 

 .محالت تشكیل گردیده و به نوحه سرایى مى پردازند و باپایان ماه صفر خاتمه مى پذیرد
ماه محرم ، طبق مرسوم ، در منزل مرحوم غالمحسین آخوند كه  هیئت نامبرده همه ساله روز اول

اعقابش ملقب به گلبافت شده اند، اجتماع نموده و پس از مداحى و مرثیه خوانى و نوحه سرایى سقایى 



و طلب و مغفرت فاتحه خوانى ، براى عزادارى سنتى حركت نموده ابتدا به طرف محله میان درب رفته 
زار حركت مى نمایند و در مراجعت درمنزل اعقاب مرحوم اسد اهللا ضیغم و از آن جا به طرف با

 .اطعام مى نمایند
هیئت نامبرده عالوه ، بر روز اول ماه محرم ، همه ساله در روزهاى تاسوعا و عاشورا نیز براى 

عزادارى سنتى حركت نموده درمنازل و مجالس علماى اعالم شهر مانند بیت آیه اهللا مدنى و بیت 
معروف شهر مانند مجلس زیارت پنجه شاه و مسجد سیدالشهدا درب یالن   ماى نراقى و در مجالس عل

قبال در زمان مرحوم آیه اهللا آقا سید محمد رضا پشت مشهدى تا زیارت حبیب بن . دوره مى روند
ا ام. موسى رفته و در مجلس روضه خوانى ایشان شركت مى نموده و عزادارى را خاتمه مى داده اند

 .اكنون تا مسجد میر عماد، آخر بازار عطارها، رفته وعزادارى را ختم مى نمایند
ناگفته نماند كه از قدیم االیام تا زمان ممانعت پهلوى اول رسم عزادارى سنت بر این بوده كه هیئت 

سقایى ضیغم و غیره در شبهاى تاسوعا و عاشورا نیز در مجالس و محالت شهر دوره مى رفته اند و 
ر ایام عاشورا به بیوت علما و مجالس معروف شهر مى رفته و به سقایى مى پرداخته اند كه تا به د

 .حال نیز رایج است گرچه آن رونق و جمعیت و شور گذشته را ندارد
  هیئت سقایى ابوالفضل العباس علیه السالم در كاشان 

ه آن بوده ، تا به امروز در منزل مركز آن از زمان مرحوم استاد عبدالرحیم سقا كه موسس و خوانند
موسس و اعقابش استاد على محمد و استاد محمد صادق و در این زمان در منزل حاج اسداهللا 

بزرگیان فرزند استاد محمد صادق دركوچه باغ میدان كهنه كاشان بوده و مى باشد و تاریخ تاسیس آن 
ولى اعقاب وى مدعى هستند كه متجاوز به خاطر قدیمى بودن آن و نبودن مدرك كتبى معلوم نیست ، 

از دو قرن است تاسیس شده واستاد عبدالرحیم و پدرش استاد وهاب سقا كه در مقبره جنب گذر 
 .قبرستان درب باغ مدفونند مادام العمر بابا و خواننده این هیئت بوده اند

قبال از ماه محرم ، جلسات هیئت نامبرده ، دو ماه قبل از فرا رسیدن ماه محرم به عنوان آمادگى و است
نوحه سرایى سقایى را ابتدا به طور هفتگى و اولین جلسه آن را طبق معمول و سنت جارى درمنزل 

حاج اسداهللا بزرگیان كه از اعقاب موسس هیئت است ، آغاز مى نمایند و بعد از عید غدیر و نزدیك 
ت مختلف ، شب ها به مرثیه خوانى شدن ماه محرم در تمام شب ها منعقد گردیده و در منازل و محال

 .و نوحه سرایى سقایى مى پردازند



این برنامه در شب هاى ماه محرم و اكثر روزهاى آن به ویژه دهه عاشورا در منازل مردم شهر منعقد 
واجرا مى گردد و بعد از گذشت ماه محرم به هفتگى تبدیل گردیده ودر پایان ماه صفر خاتمه مى 

 .پذیرد
 .یز در مجالس سقاها شركت نموده و با آنها به نوحه سرایى دسته جمعى مى پردازندمردم شهر ن

هیئت نامبرده ، همه ساله روز دوم ماه محرم در منزل آقا حسن اصالحى فرزند حاج تقى ، و قبال در 
منزل پدرانش در محله میان درب هو اجتماع نموده ، پس از مراسم نوحه سرایى و فاتحه خوانى براى 

 .ادارى سنتى باشكوه هر چه تمام تر به طرف بازار حركت مى نمایند و درمراجعت اطعام مى كنندعز 
مسیر عزادارى آنها سابقا تا زیارت امامزاده حبیب بن موسى بوده و در حال حاضر تا مسجد میر 

 . عماد كاشان است
 .تسلیت مى پردازند ضمنا به منازل علما و مجالس معروف شهر نیز مى روند و به عزادارى و عرض

  هیئت سقایى ابوالفضل العباس علیه السالم در كاشان 
شمسى به همت جمعى  1347مركز آن در محل گذر حاجى دروازه فین كاشان است و در سال 

ازمحترمین محل از جمله مرحوم آقا محمد اقتصادى مداح و اكبر رحمتى و غالمعلى ایازى تاسیس 
 . شده است

هار هفته قبل از ماه محرم ، جلسات عزادارى سقایى را به عنوان آمادگى و استقبال هیئت نامبرده ، چ
از ماه محرم درمنازل آغاز نموده و با نزدیك شدن ماه محرم در اكثر یا همه شب ها منعقد مى گردد 

و در روز چهارم محرم در منزل آقاى قاضى در محله گذر حاجى اجتماع نموده ، پس از مرثیه 
نوحه سرایى سقایى و فاتحه خوانى ، براى عزادارى سنتى باشكوه هر چه تمام تر به طرف خوانى و 

 .بازار حركت نموده و مورد احترام مردم شهر قرار مى گیرند و در مراجعت اطعام مى نمایند
 .ضمنا در اكثر شب هاى شنبه دوره سال نیز تشكیل جلسه سقایى داده ، به عزادارى مى پردازند

  ى ابوالفضل العباس علیه السالم در كاشان هیئت سقای
مركز از بدو تاسیس تاكنون ، منزل مرحوم استاد آقا على ملقب به هدایتى و فرزندش آقا حسین 

قمرى به اقدام و همت مرحوم  1301هدایتى در محل درب حوض پشت مشهد كاشان است و در سال 
 . استاد آقا على نامبرده تاسیس شده است

سقایى را ابتدا به طور   ه ، همه ساله ، یك ماه قبل از فرا رسیدن ماه محرم ، مجالس هیئت نامبرد



هفتگى در منازل آغاز مى نمایند و اولین جلسه آن طبق مرسوم در منزل موسس و باباى هیئت و 
سپس در منازل سایر اعضاى آن یا كسان دیگرى كه از هیئت نامبرده دعوت نمایند، منعقد مى گردد 

نزدیك شدن به ماه محرم هر شب به نوحه سرایى سقایى مى پردازند و در پایان ماه محرم به و با 
هفتگى تبدیل گردیده و بعد از خاتمه ماه صفر پایان مى پذیرد در بسیارى از این شب ها و منازل ، 

 .در پایان مراسم سقایى ، اطعام مى نمایند
حرم براى عزادارى سنتى از منزل آقا حسین هدایتى هیئت نامبرده ، همه ساله ، در روز چهارم ماه م

به طرف بازار حركت نموده ابتدا به زیارت امام زاده حبیب ابن موسى و مجلس روضه خوانى آیت اهللا 
یثربى مى روند و به عزادارى و عرض تسلیت پرداخته ، رهسپار بازار مى شوند و در مراجعت ، 

 .اطعام مى نمایند
ا به بازار مى رفته تا حسینیه پا نخل مى رفته و در آن جا عزادارى را خاتمه مى هیئت نامبرده ، سابق

داده اما اكنون كه حسینیه پانخل به خاطر خیابان بابا افضل از بازار جدا شده ، در گذر نو عزادارى 
 هیئت نامبرده ، سابقا در شب هاى تاسوعا و عاشورا، براى. سقایى را ختم نموده ومتفرق مى گردند

عزادارى در مجالس شهر دوره مى رفته و روزهاى تاسوعا و عاشورا به منازل علماى معروف شهر 
مانند مرحوم آیه اهللا آقا نظام الدین پشت مشهدى و آیه اهللا آسید احمد درب یالنى و آقا مالعبدالرسول 

 .اند مدنى و علماى بیت نراقى و زیارت پنجه شاه نیز مى رفته و به عزادارى مى پرداخته
  هیئت سقایى ابوالفضل العباس علیه السالم در كاشان 

مركز آن از قدیم االیام ، محله باغجه شاهى پشت مشهد كاشان است و در زمان مرحوم آقا محمد 
حاج محسن كاشانى همه ساله در منزل وى بوده و نامبرده كه مرد محترم و با لیاقتى بوده ، مادام 

ه داشته و عالقه فراوانى به اقامه عزادارى سقایى داشته و لذا كشكولى را العمر سرپرستى آن را به عهد
قمرى خریده و وقف هیئت نامبرده نموده است كه هنگام رفتن هیئت به بازار در آن  1260در سال 

آب نموده ودر مسیر عزادارى به دست گیرند و به مردم تشنه آب داده و با نشان دادن آب و خواندن 
، تشنگى امام حسین و اهل بیت و اطفالش علیهم السالم را به یاد مردم آورده و جنایات اشعار مناسب 

و قید نموده كه اگر این هیئت از بین برود، كشكول مذكور را به . بنى امیه و عمالشان را افشا نمایند
 .سایر دسته جات سقایى كه در ایام عاشورا به بازار مى روند بدهند و آب به مردم برسانند

ضمنا مقدار بیست سرجه آب قنات سات آباد بیدگل را نیز وقف خرج سفره اطعام هیئت در روز 



ضمنا اعقاب وى مدعى هستند كه هیئت نامبرده را مرحوم  . عزادارى و رفتن آن به بازار نموده است
ى آمحمد حاج محسن جد ما تاسیس نموده و مادام العمر بابا و سرپرست آن بوده و پس از وى كسان

گالبچى موسس درمانگاه و گورستان دار   مانند مرحوم آقا حسین گیوه چى پدر مرحوم حاج سید عباس 
السالم گالبچى كاشان و غیره و مرحوم شیخ مهدى مسگر و حاج على آقا حمامى هر یك پس از 
یز دیگرى سرپرستى آن را عهده دار بوده اند و مرحوم مال محمود مدیحى و غالمرضا نوائى شاعر ن

از جمله مداحان آن بوده اند و اكنون فرزندان مرحوم حاج محمد محسنى كه از نواده هاى آمحمد حاج 
 .محسن مذكور مى باشند، سرپرستى آن را به عهده دارند

هیئت نامبرده ، حدود یك ماه قبل از ماه محرم ، جلسات نوحه سرایى سقایى را به عنوان آمادگى و 
ا به طور هفتگى انعقاد و آغاز مى نمایند و چون به ماه محرم نزدیك مى استقبال از ماه محرم ابتد

شوند، هر شب در منازل تشكیل مجلس و مراسم عزادارى سقایى داده و نوحه سرایى مى پردازند و با 
 .پایان ماه محرم به هفتگى تبدیل نموده و با خاتمه ماه صفر به آن خاتمه مى دهند

ز سوم ماه محرم براى عزادارى سنتى باشكوه هر چه تمام تر به طرف هیئت نامبرده ، همه ساله رو 
بازار حركت نموده و ابتدا به زیارت امام زاده حبیب بن موسى و مجلس روضه خوانى آیه اهللا یثربى 

هیئت نامبرده سابقا كه براى . رفته و از آن جا رهسپار بازار مى شوند و در مراجعت اطعام مى نمایند
ازار مى رفته تا حسینیه میرزا شرف الدین پانخل مى رفته و عزادارى مى نموده ، اما عزادارى به ب

اكنون كه حسینیه پانخل به خاطر از بازار جدا شده تا گذر نور رفته و در آنجا عزادارى راخاتمه مى 
ه هیئت نامبرده ، سابقا در روزهاى نهم و دهم ماه محرم براى عزادارى حركت مى نموده و ب. دهند

منازل علماى معروف شهر مانند مرحوم آیه اهللا آقا نظام الدین پشت مشهدى و آیه اهللا امیر محمد 
على كلهرى و آیه اهللا آسید احمد درب یالنى و آیه اهللا احمد حائرى و آیه اهللا مال عبدالرسول مدنى و 

ارى مى پرداخته و علماى محترم بیت نراقى و زیارت طاهر منصور و پنجه ششاه مى رفته و به عزاد
در لیالى تاسوعا و عاشورا در مجالس و محالت شهر، براى عزادارى سنتى دوره مى رفته و به 

 .عزادارى مى پرداخته اند
  عزا دارى سقایى در همدان 

از جمله شهرهایى كه عزادارى سقایى در آن معمول و مرسوم است ، شهر همدان است كه مردم آن 
ندان اهل بیت رسالت علیهم السالم هستند و به اقامه مجالس و مراسم شیعى مذهب و از عالقه م



 .عزادارى حضرت اباعبداهللا الحسین علیه السالم خاصه عزادارى سقایى عالقه فراوانى دارند
 1277عزادارى سقایى كنونى همدان به موجب شهادت معمران و مطلعان اعضاى آنها در سال 

 . شمسى تاسیس شده است
بوده كه با كمك ) رحمه اهللا علیه (رى سقایى در همدان ، مرحوم سید احمد روح بخش موسس عزادا

مرحوم كربالیى ابوالقاسم سقا، هیئت سقایى عباسیه جوالن را كه اولین هیئت سقایى در همدان است ، 
 . پایه گذارى نموده است

رحوم صابر همدانى ، شاعر خوانندگان و نوحه سرایان ابتدائى هیئت سقایى در همدان ، عبارتند از م
معروف و مرحوم حسین مظلوم ، شاعر و نویسنده دیوان نواى مهر، متخلص به كیفر و میرزا عبداهللا 

قصاب و على اكبر سپهرى ، شاهر و مداح معروف ، متخلص به نوح همدانى و مرحوم رضا و 
مد مسكین كه اكنون عباس و حاج كریم سماواتى و حسین روغنى و مرحوم كریم مسكین پدر آقا مح

خواننده معروف سقایى درهمدانند و سر آمد همه خوانندگان سقایى در همدان مى باشند و مورد احترام 
 .و عالقه فراوان اهالى شهر نیز هستند

  اسامى دسته جات سقایى همدان 
این هیئت سقایى عباسیه جوالن ، بنیان گذار عزادارى سقایى در همدان و مادر دسته جات سقایى 

شهر است كه بر اثر نظم و اخالص در عزادارى عالوه بر این كه توجه مردم شهر و حومه را به 
خود جلب نموده و محبوبیت ومعروفیت زیادى در داخل شهر و خارج آن پیدا كرده ، هشت دسته 

 : سقایى دیگر نیز در همدان به وجود آورده ، كه اسامى آنها از این قرار است
 .محزون ابوالفضل بیت العباس محله بنه بازار، قرب مزار بابا طاهرهیئت سقایى  .1
 . هیئت سقایى ابوالفضل ، كاروان فرات محله گازران ، خیابان اكباتان .2
 . ، قرب زیارت امامزاده عبداهللا)زینبیه (هیئت سقایى ابوالفضل  .3
 .آبادهیئت سقایى ابوالفضل مكتب قرآن ، میدان ایستگاه ، خیابان عباس  .4
 .هیئت سقایى ابوالفضل مكتب زینب ، خیابان تختى ، قرب سنگ شیر .5
 .هیئت سقایى ابوالفضل باب الحوائج ، بلوار محله خواجه رشید .6
 . هیئت سقایى ابوالفضل صاحب الزمان ، میدان امامزاده عبداهللا .7
 .هیئت سقایى ابوالفضل صائب ، بنه بازار، خیابان فرعى بابا طاهر .8



  اسم عزا دارى سقاهاى همدان در ماه محرم مر 
دسته جات سقایى همدان ، در ماه محرم ، عالوه بر این كه مراكز خود را به طرز جالبى سیاهپوش 
نموده و با نصب پرچم هاى حسینى و كتیبه اشعار محتشم و لعن و سالم هاى زیارت عاشورا زینت 

ل ماه محرم منعقد مى نمایند كه اكثر سال هاى مى نمایند، مجلس روضه خوانى مفصلى را از شب او 
تا شب بیستم ادامه دارد و از شب پنجم تا پانزدهم بعد از خاتمه منبر به ذكر نوحه سرایى سقایى مى 
پردازند و براى عزادارى سنتى با شكوه هر چه تمام تر خارج گردیده ، در حسینیه هاى شهر و منازلى 

وره مى روند و به عزادارى سقایى مى پردازند و در خاتمه اطعام مى كه از آنها دعوت نموده باشند، د
 .كنند

ضمنا چند روز متوالى هم ، و به ویژه از نهم تا دوازدهم كه آن راسوم امام مى نامند و براى آن 
اهمیت و احترام زیادى قائلند، اقامه مجلس روضه خوانى نموده و تعدادى از آنان از روز هفتم و بقیه 

 .نهم تا دوازدهم محرم براى عزادارى به طرف بازار و خیابان حركت مى نمایند از روز
روضه خوانى منعقد مى   ضمنا در منازل بعضى از علماى محترم شهر نیز كه در ایام عاشورا مجلس 

 .نمایند، شركت نموده و مورد احترام قرار مى گیرند و در مراجعت اطعام مى كنند
  همدان با لباس سقایى  خارج شدن دسته جات سقایى

دسته جات سقایى همدان را از بدو تاسیس تاكنون ، رسم و قاعده بر این است كه در مواقع خارج 
شدن براى عزادارى سنتى ، همگى لباس سیاهى كه تا ساق هاى پاى آنها را مى پوشاند به تن نموده و 

حالى كه نطع سقایى بر كمر بسته و شال سیاه عزا به گردن افكنده و دستمال سیاهى بر سر بسته در 
مشك آب بر دوش افكنده و كشكول یا جامى را در دست دارند، با پاى برهنه و با اخالص هر چه 

بیشتر حركت مى نمایند، و سادات را در جلو جمعیت و هیئت ، مقدم بر دیگران قرار مى دهند و به 
ى حزین و سنگین مى پردازند و قلوب این كیفیت تا آخر مسیر عزادارى به ذكر نوحه سرایى سقای

بینندگان را منقلب و محزون ساخته ، اشك از دیدگان آنها مى گیرند و مورد احترام اهالى شهر قرار 
 .مى گیرند

ضمنا درماه محرم ، عالوه بر اطراف همدان ، عده اى نیز از بعضى شهرهاى دیگر براى مشاهده 
ب آنها به همدان آمده و در هیئت سقایى عباسیه جوالن عزادارى سقایى و شنیدن مداحى حزین و جذا

 .كه معروف ترین هیئت سقایى همدان است ، شركت مى كنند



  عزادارى سقاهاى همدان در سایر ماهها و مناسبت ها 
دسته جات سقایى همدان در سایر ماه ها و مناسبت ها مذهبى نیز مانند اربعین امام حسین علیه 

ت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبى و امام رضا السالم و رحلت و شهاد
علیهم السالم در ایام آخر ماه صفر و در لیالى شهادت دیگو ائمه معصومین علیهم السالم عالوه بر 
انعقاد مجلس روضه خوانى ، به ذكر نوحه سرایى سقایى نیز مى پردازند و در شب هاى جمعه طول 

گى منعقد مى نمایند كه با قرائت قرآن آغاز مى شود و با مصیبت خوانى پایان سال نیز مجلس هفت
 .مى پذیرد

ضمنا بعضى از دسته جات سقا، مانند هیئت عباسیه جوالن ، همه ساله به مناسبت اربعین امام حسین 
م علیه السالم به شهر مذهبى قم و به مناسبت رحلت و شهادت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و سل

به مشهد مقدس به صورت كاروان عزا ) علیهم الصالة و السالم (و امام حسن مجتبى و حضرت رضا 
حركت نموده و ضمن زیارت در صحن مطهر حضرت فاطمه معصومه و حضرت امام رضا 

 .علیهماالسالم به عزادارى مى پردازند
لى قدر به مناسبت شهادت و در ماه مبارك رمضان عالوه بر انعقاد مجلس قرائت قرآن و احیاى لیا

موالى متقیان على علیه السالم از شب نوزدهم تا بیست و یكم به عزادارى سقایى مى پردازند و همه 
ساله یك ماه قبل از حلول ماه محرم به عنوان استقبال از ماه عزاى امام حسین علیه السالم و آمادگى 

 .فتگى آغاز نموده و تدریجا به آن مى افزایندبراى عزادارى مجالس و مراسم سقایى را ابتدا به طور ه
این مجالس سابقا درمنازل مردم شهر تشكیل مى شده اما اكنون در حسینیه ها و عباسیه ها كه مراكز 

 .دسته جات سقاهاست ، منعقد مى گردد
  هیئت سقایى همدانى هاى مقیم تهران 

فرزانه و حاج هادى عصارى و حاج به همت جمعى از همدانى هاى مقیم تهران از جمله حاج غالم 
 1330یعقوب منزوى و حاج اكبر بامدادى و سید محمد كشمیرى و حاج محمود شفائیان در سنه 

تاسیس گردیده كه مركز آن  ((به كاروان غم ))شمسى هیئتى به نام سقاهاى همدانى مقیم مركز، مشهور 
یابان پانزده خرداد و بوذر جمهرى نو حسینیه سقاهاى همدانى واقه در كوچه صاحب دیوان ، نزدیك خ

 . سابق است
هیئت نامبرده ، همه ساله در ماه محرم عالوه بر سیاهپوش نمودن مركز عزادارى مجلس روضه خوانى 



مفصلى را در لیالى عاشورا منعقد مى كند كه اكثر سال ها تا شب شانزدهم محرم كه شب هفت امام 
رد، گر چه در بعضى از سال هاى تا آخر ماه صفر نیز به علیه السالم نامیده مى شود، ادامه دا

طول مى كشد، و از شب هفتم تا دوازدهم بعد از خاتمه منبر به ذكر نوحه سرایى سقایى مى پردازند و 
اكثر شب ها در پایان مراسم اطعام مى نمایند و در روزهاى هفتم و نهم و دهم و سیزدهم براى 

ت مى نمایند، در حالى كه همگى سیاه پوشیده و شال عزا به گردن عزادارى سنتى به طرف بازار حرك
انداخته و دستمال سیاهى بر سر بسته اند و پرچم هاى سرخ و سیاه حسینى در جلو آنان در اهتزاز 
است و جمعى از آنان نطع سقایى بر كمر بسته و مشك آبى را به دوش افكنده و جامى رادر دست 

كى نوحه سرایى مى نمایند و مورد احترام اهالى تهران قرار مى گیرند و دارند و به طرز محزون و مب
 .در مراجعت اطعام مى نمایند

هیئت نامبرده ، در ماه سفر به مناسبت رحلت و شهادت رسول خدا و امام حسن و امام مجتبى و امام 
سالم رفته و رضا علیهم الصالة والسالم به صورت كاروان عزا به مشهد مقدس امام هشتم علیه ال

ضمن ده روز اقامت و زیارت در حسینیه همدانیهاى مقیم مشهد به روضه خوانى و سقایى مى پردازند 
و در روز اربعین براى عزادارى سنتى به طرف صحن مطهر على ابن موسى الرضا علیه السالم 

 .حركت مى نمایند
لسالم در بیست و پنجم ماه رجب ضمنا همه ساله به مناسبت شهادت امام هفتم موسى بن جعفر علیه ا

تسلیت به طرف صحن مطهر حضرت معصومه   به شهر مذهبى قم رفته و براى عزادارى و عرض 
علیهاالسالم حركت مى نمایند و به منازل حضرات آیات عظام و مراجع محترم تقلید نیز مانند مرحوم 

عظمى حاج سید محمد رضا موسوى آیه اهللا العظمى حاج آقا حسین طباطبائى بروجردى و آیه اهللا ال
 .رفته ، به عزادارى مى پردازند و مورد احترام قرار مى گیرند) اعلى اهللا مقامهما)گلپایگانى 

  تقدیر و تشویق آیت اهللا بروجردى از هیئت سقاها 
آقاى رضا مهاجرانى یكى از مداحان محترم اهل بیت علیهم السالم كه از اهل تهرانند، نقل نمودند كه 

ر یكى از سال ها كه به همراه هیئت سقایى همدانى هاى مقیم تهران به منزل مرحوم آیت اهللا حاج آقا د
در قم ) اعلى اهللا مقامه الشریف (حسین طباطبائى بروجردى مرجع تقلید شیعیان جهان در آن زمان 

بفرمایند و ما رفتیم به خاطر دارم كه در خاتمه عزادارى سقایى از حضورشان تقاضا نمودیم كه دعا 
آقاى بروجردى فرمودند كه شماها دعا كنید من آمین بگویم و سپس در حق همه دعا . آمین بگوییم 



 .فرمودند و همه ما را مورد احترام و عنایت قرار دادند
  تفاوت سقایى همدان با كاشان 

سقایى را  دسته جات سقایى همدان همچون سقاهاى كاشان رسمشان بر این است كه جلسات عزادارى
با نام خدا و صلوات بر خاتم انبیا و آل طاهرینش و با مدح و منقبت ائمه معصومین به خصوص 

آغاز نموده و سپس به مرثیه خوانى و ) صلوات اهللا علیهم اجمعین )امام حسین و موال امیرالمؤ منین 
نمایند، ولى آهنگ ذكر نوحه سرایى سقایى مى پردازند و با دعا و فاتحه خوانى مجلس را ختم مى 

هاى خوانندگى آنها سنگین تر از آهنگ هاى سقایى كاشان است ، اما اشعار و آهنگ هاى سقایى 
 .كاشان روان تر و آسان تر و حماسه آفرین تر به نظر مى رسد

ضمنا اشعار سقاهاى همدان اكثرا از شعراى همدانى مانند صابر و محجوب و فرخ و مسكین و 
سنت آنها بر این است كه در دهه عاشورا هر شبى به نام یكى از شهداى كربال  امثالهم مى باشند و

 .مرثیه خوانى و نوحه سرایى مى نمایند
  عزا دارى سقایى تهران 

در تهران نیز مانند بسیارى از نقاط دیگر كشور، عزادارى سقایى خاصى در ماه محرم مرسوم و رایج 
د پهلوى اول اقامه مى گردیده و مورد عالقه عامه مردم ، بوده و تا زمان ممانعت از عزادارى درعه

حتى دستگاه حاكمه ، بوده و در تكیه دولت كه نمونه عزادارى هاى كشور در آن جا اجرا مى گردیده 
 . ، این عزادارى نیز اجرا مى شده است

اقامت و به تاریخ اجتماعى ایران ، تالیف چارلز جیمز و پلس انگلیسى كه زمان قاجاریه در تهران 
ترجمه سید عبداهللا راجع به عزادارى مردم ایران و تكیه  268شغل طبابت اشتغال داشته در صفحه 

اول یك دسته : دولت نوشته بعد از پایین آمدن روضه خوان از منبر، چند دسته وارد تكیه مى شوند
مى رسند فریادهاى  سقا هستند كه هر كدام مشكى بر دوش خود گذارده و چون در میان مردان و زنان

 .مخصوص مى كنند
  عزادارى سقایى در قم 

در شهر مذهبى قم اگر چه اكنون هیئت و عزادارى سقایى وجود ندارد، اما در قرون گذشته كه ابتداى 
آن براى ما معلوم نیست ، این عزادارى همه ساله در ایام عاشورا رایج بوده و رونق فراوان داشته است 

ى سقاهاى قدیم و قرون گذشته آن اطالع كاملى نداریم ، ولى در زمان حكومت از كیفیت عزادار . 



شمسى كه مرحوم حاج محمد  1329پهلوى كه سال هاى آخر عمر این عزادارى در قم بوده تا سال 
از دنیا ) رحمه اهللا علیه (فخیمى از معنونین و محترمین شهر و اعضاى معروف و مهم سقاهاى قم 

ایى در قم به این كیفیت اجرا مى شده كه در پشت دیوار صحن حضرت فاطمه رفته ، عزادارى سق
معصومه علیهاالسالم به سرپرستى و مدیریت حاج میرزا محمد فخیمى كه از عاشقان با اخالص امام 
حسین علیه السالم بوده ، خیمه بزرگى سراپا مى كرده اند كه داراى پنج تیرك و عمود بوده و اطراف 

دیوار صحن را سیاهپوش مى نموده اند و حدود بیست عدد سنگاپ یا طغار بزرگ  خیمه از جمله
سفالى كه آن روز موجود و مرسوم بوده ، روى چهار پایه هاى چوبى بزرگ درجلو چادر نصب مى 

نموده اند و در بعضى از آنها آب سرد و در بعضى دیگر شربت مى ریخته اند و روى هر سنگاب و 
 .و جام هاى متعدد آبخورى مى نهاده اند طغار تخته اى نهاده

سقاهاى قم در ایام دهه عاشورا از صبح تا شام در زیر این چادر به مرثیه خوانى و نوحه سرایى 
مردم شهر و زوار حضرت فاطمه معصومه . سقایى مى پرداخته و به مردم آب و شربت مى داده اند

سرایى سقایى داشته اند، در زیر این خیمه  علیهاالسالم نیز به خاطر عالقه اى كه به ذكر نوحه
 .اجتماع مى نموده و از مرثیه خوانى و نوحه سرایى سقاها بهره مند مى شده اند

مداحان و نوحه سرایان خوشخوان و با تجربه ، قم نیز، همه ساله در این مجلس و مراسم شركت 
دسته جمعى و سیاه پوشیده با  هیئت سقاهاى قم در روزهاى تاسوعا و عاشورا به صورت. داشته اند

مشك و جام آب براى عزادارى سنتى از زیر این خیمه حركت مى نموده و به منزل مرحوم آیه اهللا 
و حاج سید محمد باقر و امام جمعه ) تولیت آستانه (آمیر سید محمد برقعى و مرحوم متولى باشى 

وارد صحن مطهر شده عزادارى را ختم وقت قم مى رفته و به عزادارى مى پرداخته اند و مقارن ظهر 
تاریخ تكایا و عزادارى قم نیز درباره هیئت و عزادارى سقایى قم مطالبى را ذكر نموده كه . مى نموده اند

 .عالقه مندان براى استفاده بیشتر مى توانند به آن مراجعه نمایند
  عزادارى سقایى در اراك 

 : ها از این قرار استشهر اراك داراى دسته سقایى است و اسامى آن
 �å~ :هیئت سقاهاى ابوالفضل محله قلعه و حصار. 
 . هیئت سقاهاى فاطمیه: دوم 
 .هیئت سقاهاى حسینى محله عباس آباد: سوم 



ضمنا هیئت ابوالفضل علیه السالم قبل از آنها تاسیس شده و هیئت فاطمیه و حسینى از هیئت 
شده است ، و همه ساله هیئت ابوالفضل روز پنجم ماه ابوالفضل علیه السالم جدا گردیده و تاسیس 

محرم و هیئت فاطمیه روز چهارم و هیئت حسینى روز سوم رفتن به بازار را آغاز نموده و تا روز 
 .یازدهم براى عزادارى سنتى به طرف بازار حركت مى نمایند

  هیئت سقاهاى ابوالفضل علیه السالم اراك 
قمرى به همت جمعى از محترمین  1294لعه و حصار اراك در سال هیئت سقاهاى ابوالفضل محله ق

از جمله مرحوم سید شكر اهللا عطار و مرحوم حاج محمد حسن تمرچى و مرحوم حاج غالمحسین 
مسچى و مرحوم مال رضا و شیخ تقى مسگر كه همه كاشانى االصل و ساكن اراك بوده اند، تاسیس 

 . شده است
د مرحوم حاج تقى خان جنب بازار اراك را مركز خود قرار داده اند و ضمنا پانزده سال است كه مسج

خوانندگان قدیم آن عبارتند از مرحوم احمد توجه و ماشاء اهللا منصورى و على شاه پناهى و طبع 
محمد حسن تمرچى و غیر هم و خوانندگان فعلى آن حاج روح اهللا خلیلى و آقا مهدى اصحابى و آقا 

 .حاج محمد رضا حسین پور مى باشندمحمد رضا میرزائى و 
 عزادارى هیئت سقاهاى ابوالفضل علیه السالم در لیالى و ایام عاشورا 

هیئت سقاهاى ابوالفضل علیه السالم سابقا از شب اول ماه محرم تا آخر ماه صفر هر شب در منزل 
و از شب پنجم تا یكى از اعضاى هیئت اجتماع مى نموده و به نوحه سرایى سقایى مى پرداخته اند، 

 .یازدهم و در شب اربعین در مجالس اراك دوره مى رفته و به نوحه سرایى سقایى مى پرداخته اند
ضمنا در ایام دهه عاشورا اولین مجلس را در روز سوم ماه محرم در منزل حاج محمد حسن تمرچى 

ایر اعضاى هیئت اجتماع در محله قلعه منعقد مى نموده و در سایر روزها تا روز یازدهم در منازل س
سیاه   مى نموده و به نوحه سرایى سقایى مى پرداخته اند و از روز پنجم ماه محرم تا یازدهم با لباس 

و پرچم هاى عزا براى عزادارى سنتى به طرف بازار حركت مى نموده اند در حالى كه عده اى از آنها 
آب در وسط و عده اى هم با كشكول و به عنوان جلو خان هیئت درجلو و عده اى با مشك و جام 

جام آب در آخر هیئت قرار داشته اند و همگى به نوحه سرایى سقایى مى پرداخته اند و در آخر بازار 
 .خاتمه داده و در مراجعت اطعام مى كردند

چند سالى است كه به علت اشكال تراشى بعضى از مسوالن معروف در اراك بازار رفتن این هیئت و 



و برداشتن نخل هاى اراك ترك شده و به جاى تشویق مردم و توسعه ) تعزیه (شبیه خوانى دستجات 
بر حفظ عزادارى سنتى مردم را از اجراى این ) قدس سره (عزادارى و اجراى سفارش هاى امام خمینى 

 .مراسم باز داشته و مخالفان عزادارى را شاد و بهره مند نموده اند
 علیه السالم به منازل علماى اراك  رفتن هیئت سقاهاى ابوالفضل

هیئت سقاهاى ابوالفضل سابقا در ایام عاشورا كه براى عزادارى حركت مى كرده ، همه ساله قبل از 
رفتن به بازار به منزل چند تن از علماى معروف اراك مانند مرحوم آیه اهللا حاج آقا محسن اراكى و 

سره   قدس (مرحوم آیه اهللا حاج شیخ عبدالكریم حائرى مرحوم آیه اهللا حاج آقا حسن فرید و به محضر 
 .در مدرسه آقا ضیاء مى رفته و به عزادارى مى پرداخته و مورد تقدیر و احترام قرار مى گرفتند) 

 هیئت سقاهاى ابوالفضل علیه السالم شهر قم به منازل علمامى رفتند 
را رسیدن ایام شهادت حضرت امام رضا در اوایل سلطنت پهلوى دوم مدت پانزده سال همه ساله با ف

علیه السالم هیئت سقاهاى ابوالفضل اراك به صورت كاروان عزا به قم مى رفته و بعد از عزادارى در 
صحن مطهر حضرت معصومه علیهاالسالم به منزل مرحوم آیه اهللا حاج آقا حسین طباطبائى 

مى رفته ) اعلى اهللا مقامه (بدالنبى اراكى و به منزل مرحوم آیه اهللا حاج شیخ ع) قدس سره (بروجردى 
سرپرست فعلى هیئت نامبرده . و به عزادارى مى پرداخته اند و مورد تقدیر و احترام قرار مى گرفتند

حاج ابوالفضل تمرچى و قبال پدرش حاج محمد تمرچى و حاج غالمحسین مسچى و قبال سید شكراهللا 
 . عطار بوده است

  ابوالفضل علیه السالم اراك  مجالس هفتگى هیئت سقاهاى
هیئت سقاهاى ابوالفضل علیه السالم از زمان حكومت پهلوى اول تا به امروز در تمام شب هاى جمعه 

در منازل اعضاى هیئت مجلس هفتگى منعقد نموده و بعد از خواندن دعاى كمیل و بیان مسائل 
 .شرعى و تالوت قرآن و موعظه به نوحه سرایى سقایى مى پردازند

ضمنا در بعضى از و فیات معصومین علیهم السالم نیز در منازل كسانى كه هیئت را دعوت مى 
 .كنند به نوحه سرایى سقایى مى پردازند

  هیئت سقاهاى فاطمیه اراك 
قمرى به همت مرحوم مشهدى عبدالرحیم غفارى  1300هیئت سقاهاى فاطمیه محله قلعه اراك در سال 



و حاج شیخ كاظم ابو طالبى و على اكبر انورى و آسید احمد راوندى در و مرحوم حاج رضا بلورچى 
محله قلعه تاسیس شده است و خوانندگان معروف قبلى آن مرحوم احمد و حسین فخار و آقا ابراهیم 
ذهبى و حاج مهدى زاده و آقا حسین احمد زاده و غیره بوده و خوانندگان فعلى محمود خلط آبادى و 

 .مغازه اى هستند  عباس آقاى ذهبى و حاج 
  عزادارى هیئت سقاهاى فاطمیه در لیالى و ایام عاشورا 

هیئت سقاهاى فاطمیه سابقا همه ساله از شب اول ماه محرم تا آخر ماه سفر هر شب در منزل یكى 
از اعضاى هیئت اجتماع مى نموده و به نوحه سرایى سقایى مى پرداخته اند و از شب هفتم تا یازدهم 

عزادارى سنتى حركت نموده ، در مجالس روضه خوانى معروف شهر دوره مى رفتند و از روز براى 
چهارم تا یازدهم از محله قلعه به طرف بازار براى عزادارى سنتى حركت مى كردند، در حالى كه یك 

عده از آنها به عنوان جلوخان هیئت در جلو، و یك عده با مشك و جام آب در وسط و یك عده هم با 
 .كشكول و جام آب در آخر هیئت قرار داشتند و همگى به نوحه سرایى مى پرداختند

ضمنا چند سال است عزادارى سنتى و بازار رفتن این هیئت به علت اشكال تراشى بعضى از مسئولین 
 . معروف در اراك ترك شده است

  رفتن سقاهاى فاطمیه به منازل علماى اراك 
ابقا در ایام عاشورا كه براى عزادارى حركت مى كرده است ، همه ساله هیئت سقاهاى فاطمیه اراك ، س

قبل از رفتن به بازار، به منزل چند تن از علماى معروف اراك مانند مرحوم آیه اهللا حاج آقا محسن 
سجادى و مرحوم آیه اهللا حاج آقا حسن فرید و به محضر مرحوم آیه اهللا حاج شیخ عبدالكریم یزدى 

در مدرسه آقا ضیاء مى رفته و به عزادارى مى پرداخته ومورد تقدیر و عنایات ) ه قدس سر (حائرى 
 .علما قرار مى گرفته اند

  هیئت سقاهاى حسینى اراك 
شمسى به همت و سرپرستى مرحوم میرزا  1325هیئت سقاهاى حسینى محله عباس آباد اراك در سال 

حسن امین و حاج محمد على فخار در  محمد غیابى و مرحوم حاج محمد آل یاسین و حاج میرزا
از جمله خوانندگان اولیه آن مرحوم میرزا . منزل حاج حیدر على قدوسى اراكى تاسیس شده است 

محمد غیاثى و میرزا حسن امین بوده و از جمله خوانندگان فعلى آن حاج ابراهیم وحدتى و میرزا 
 .ابوالفضل و میرزا محمد صابرى و قاسم نورى مى باشند



 

  عزادارى هیئت سقاهاى حسینى در لیالى و ایام عاشورا 
هیئت سقاهاى حسینى اراك ، همه ساله در روز سوم ماه محرم در منزل مرحوم حاج فرج اهللا شاه 

كرمى اجتماع مى نموده و بعد از فوت ایشان تا به حال در منزل حاج على اكبر غفارى اجتماع نموده 
یند و از روز سوم تا یازدهم محرم هر روز در منزل یكى از اعضاى ، عزادارى سقایى را آغاز مى نما

هیئت جمع گردیده و به نوحه سرایى سقایى پرداخته و سپس براى عزادارى سنتى به طرف بازار حركت 
 .مى نمایند

ضمنا همه ساله ، روز عاشورا قبل از رفتن به بازار به منزل بعضى از علماى اراك نیر مى رفته اند، 
شب چهارم ماه محرم تا آخر ماه صفر هر شب در یك منزل اجتماع و نوحه سرایى مى نمانید و و از 

  از شب هشتم تا یازدهم پس از نوحه سرایى سقایى براى عزادارى سنتى حركت نموده ، در مجالس 
معروف شهر دوره مى روند و در شب آخر ماه صفر در منزل حاج حیدر على قدوسى عزادارى را 

ناگفته نماند كه بازار رفتن این هیئت چند سال است به علت اشكال تراشى بعضى از . ى دهندخاتمه م
 . مسووالن معرفو اراك ترك شده است

  رفتن هیئت سقاهاى حسینى قم به منزل آیه اهللا العظمى بروجردى 
ساله به  هیئت سقاهاى حسینى اراك را از بدو تاسیس تا حدود پانزده سال سنت بر این بوده كه همه

مناسبت اربعین امام حسین علیه السالم به قم مى رفته و ضمن زیارت در روز اربعین به طرف صحن 
مطهر حضرت معصومه علیهاالسالم حركت مى نموده و به عزادارى سقایى مى پرداخته اند و سپس 

مى رفته و  ( قدس سره(به منزل مرجع عالیقدر شیعیان مرحوم آیه اهللا حاج حسین طباطبائى بروجردى 
 .به عزادارى مى پرداخته اند و مورد احترام و تقذیر ایشان قرار مى گرفتند

  عزادارى سقایى در آران 
آران كه از شهرهاى كوچك مجاور كاشان است و اكنون حدود پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و اهالى 

ضمنا یكدسته . زنى داردآن شیعه مذهب هستند، حدود سى هیئت مذهبى اعم از سینه زنى و زنجیر 
 سقایى نیز به نام هیئت سقایى ابوالفضل دارد كه مركز آن حسینیه محله درب مسجد قاضى آران است

. 
تاریخ تاسیس آن دقیقا معلوم نیست ، اما قرن هاست كه این هیئت و مراسم عزادارى در این شهر 

 .ادامه دارد
پوش نموده و مجلس روضه خوانى مفصلى را در هیئت نامبرده ، در ماه محرم ، مركز خود را سیاه 

سابقا در همه شب ها اما . لیالى عاشورا منعقد مى نماید، كه اكثر سنوات تا شب شانزدهم ادامه دارد



اكنون در بعضى از شب ها، به نوحه سرایى سقایى مى پردازند ودر روز نهم و دهم و اولین جمعه 
ه تمام تر حركت نموده ، در حسینیه ها و تكایاى آران ماه محرم براى عزادارى سنتى باشكوه هر چ

دوره مى روند و در زیارت امامزاده محمد هالل عزادارى را ختم مى نمایند و در مراجعت اطعام مى 
اما سابقا كه در ایام عاشورا عصرها حركت مى كرده اند به منازل علماى محترم شهر نیز كه . كنند

موده اند مى رفته تو درموقع حركت براى عزادارى همگى لباس سیاه روضه خوانى مى ن  اقامه مجلس 
مى پوشیده و مشك و جام آب و بعضى از آنها كشكول و جام به دست مى گرفته اند و به طرز 
بسیار محزون نوحه سرایى مى كرده اند كه از زمان منع عزادارى به دستور پهلوى اول ، برداشتن 

ضمنا روز عاشورا ذوالجناح تشبیهى امام را نیز . نان متروك گردیدمشك و جام و كشكول آب سقایى آ
هیئت نامبرده را از قدیم االیام رسم بر این بوده كه یم ماه قبل از فرا رسیدن ماه . به همراه داشته اند

محرم ، مراسم عزادارى سقایى را به عنوان استقبال از ماه محرم و آمادگى براى عزادارى در شبهاى 
 .طور هفتگى در منازل منعقد مى نموده و به نوحه سرایى سقایى مى پرداخته اند جمعه به

  عزادارى سقایى در بیدگل كاشان 
اكنون حدود چهل نفر جمعیت . بیدگل كه از شهرهاى كوچك مجاور كاشان و به آران متصل است 

نى و زنجیر زنى كه ضمنا عالوه بر دسته جات سینه ز . دارد و اهالى آن شیعه دوازده امامى هستند
متجاوز از بیست هیئت مى شود، یك دسته سقایى نیز به نام هیئت سقایى ابوالفضل علیه السالم دارد، 
كه مركز آن حسینیه محله درب مختص آباد بیدگل است و به حسینیه خانقاه نیز شهرت دارد، زیرا كه 

 . تبدیل گردیدهحسینیه نامبرده در قدیم االیام خانقاه بوده و سپس به حسینیه 
تاریخ تاسیس هیئت مذكور معلوم نیست ، اما معمرین مى گویند كه قرن هاست این هیئت و مراسم 

 .عزادارى در این شهر و محل ادامه دارد
هیئت نامبرده با فرا رسیدن ماه محرم مركز خود را سیاه پوش نموده و به مدت پانزده شب اقامه مجلس 

 .روضه خوانى مى نماید
هر شب بعد از خاتمه منبر، نوحه سرایى سقایى مى نموده اند، اما اكنون در بعضى از شب ها سابقا 

به ذكر نوحه سرایى سقایى مى پردازند و در شب یا روز اول ماه محرم براى عزادارى سنتى حركت 
. نموده ، در حسینیه ها و تكایا ومساجد و منازلى كه در آنها اقامه مجلس روضه خوانى مى نمایند
دوره مى رونند و در روز تاسوعا و عاشورا نیز براى عزادارى سنتى با شكوه هر چه بیشتر حركت 

نموده در تكایا و حسینیه ها و بعضى از منازل به ویژه منازل علماى معروف و طراز اول شهر دوره 
 .ندمى روند و در پایان به زیارت امامزاده هادى رفته ، سپس به مركز خود مراجعت مى نمای

باید یاد آور شوم كه رسم هیئت نامبرده از قدیم االیام تا زمان حكومت پهلوى بر این بوده كه در مواقع 



خارج شدن براى عزادارى لباس سقایى مى پوشیده و مشك آبى را بر دوش و جام یا كشكولى را در 
ده آن بوده كه دست مى گرفته اند و سنت دیگرى كه در این هیئت و در سقایى شهر آران رایج بو 

اسبى را سیاهپوش مى نموده و بر یك طرف آن شمشیر و سپر و برطرف دیگرش مشك سوراخ شده 
خالى از آبى را مى بسته اند و به نشانه اسب بى صاحب و از میدان برگشته حضرت قمر بنى هاشم 

تشبیها به امام ابوالفضل العباس علیه السالم به همراه خود مى برده اند و بر اسب دیگرى شخصى را 
حسین علیه السالم مى نشانیده و یك عده بچه هاى كوچك از جمله تشبیه جناب سكینه دختر امام 

حسین علیهماالسالم را قرار مى داده اند، كه با گریه و زارى در جلو اسب امام حسین علیه السالم آمده 
ا اسب بى صاحب او از و از او سوال مى نموده اند كه از عموى ما عباس چه خبر دارى و چر 

میدان امده ، ولى خودش نیامده و اشعار مناسب و مهیجى را در این زمینه به سبك نوحه سرایى مى 
 : خوانده اند كه از جمله آنها این شعر است

 بابا چرا نیامد عموى ما ز میدان
 بهر چه اسبش آمد بى صاحب اى پدر جان

 وعده نمود عمویم تا بهرم آورد آب
 شكیبم افتاد از تشنگى به گرداب فلك

 رنجیده یا عمویم از كودكان بى تاب
 ورنه چرا نیامد دیگر به نزد طفالن

 هرگز خالف وعده عموى ما نمى كرد
 چون شد كه بهر ما آب سقاى ما نیاورد

 از تشنگى پدر جان ببین چهره ام زرد شد
 از سوز تشنه كامى آمد مرا به لب جان

 ر ندارد بابا عمویم از ماگویا خب
 كز تشنگى صغیران افتاده اند از پا

 از انتظار مردم بابا به من بفرما
 نامد چرا ز میدان سقاى تشنه كامان

 واصف بیدگلى
  هیئت سقایى ابوالفضل حسینیه توى ده بیدگل 



ال یك دسته سقایى در پایان شرح عزادارى سقایى در بیدگل الزم است یادآور شویم كه شهر بیدگل قب
دیگر نیز داشته كه به نام هیئت سقایى ابوالفضل و حاج محمد حسن صابرى معرفى مى شده و مركز 

 . آن حسینیه توى ده بوده
هیئت نامبرده ، همه ساله تا شب شانزدهم ماه محرم ، اقامه مجلس روضه خوانى مى نموده و در روز 

دارى سقایى باشكوه هر چه تمام تر خارج مى شده ، اما اول ماه و شب نهم و دهم و یازدهم براى عزا
شمسى متروك و مبدل به زنجیر زنى شد و به نام  1350كم كم از رونق افتاده و در حدود سال 

 . هیئت فاطمیه شهرت یافته است
  تاریخ جام آب حسینیه خانقاه بیدگل 

وقف  : ر آن كنده و نوشته استدر حسینیه خانقاه درب مختص آباد بیدگل جام آبى مشاهده شد كه ب
جناب اباعبداهللا الحسین علیه السالم نمودند صاحبان خیر قویه بیدگل ، مشروط آن كه در خانقاه درب 
مختص آباد بوده باشد و جماعت مومنیندر مجالس تعزیه اباعبداهللا الحسین استعمال نمایند و به قریه 

 . قمرى 1161دا و نفرین رسول گرفتار شود، سنه دیگر ندهند، خالف كننده و طمع كننده به لعنت خ
  عزادارى سقایى در یزد 

ازجمله شهرهایى كه از قدیم االیام تا زمان حكومت پهلوى هیئت عزادارى سقایى داشته ، شهر یزد 
است كه محالت قدیمى آن داراى هیئت سقایى بوده ، دسته جات سقایى یزد آن گونه كه معمران و 

مودند، همه ساله در لیالى و ایام عاشورا از شب و روز هفتم تا نهم براى عزادارى مطلعان شهر نقل ن
در حالى كه سیاه پوشیده و پاى برهنه بوده اند و یك عده از آنها نیز مشك آبى . حركت مى كرده اند

را بر دوش و جامى را در دست و بقیه جام یا كشكولى از آب در دست داشته اند و به نوحه سرایى 
ایى مى پرداخته اند و عده اى از بچه ها نیز در جلو آنها حركت مى نموده و اشعارى را كه نمونه سق

 .آن ذكر مى شود مى خوانده اند
 سقاى ما لب تشنه گان

 عمو جان اباالفضل
 آبى به كام ما رسان

 عمو جان اباالفضل
ر و زیارت امامزاده ها خاصه بیون با آن كیفیت ، در حسینیه ها و تكایا و مجالس و منازل مردم شه

 .بعضى از علماى اعالم شهر مى رفته و به عزادارى مى پرداخته اند
  عزادارى سقایى در نیاسر 

از جمله اماكنى كه تاكنون عزادارى سقایى دارد نیاسر است كه یكى از بخش هاى بزرگ معروف تابع 



یعه دوازده امامى مذهب مى باشند و كاشان است و متجاوز از شش هزار جمعیت دارد كه همگى ش
 : داراى ده محله است به نام هاى

 . محله چاله غاب .1
 . محله بیشه .2
 . محله درب كوشك .3
 . محله بیدكاب .4
 . محله سركوچه .5
 . محله روداب .6
 .محله نو .7
 .محله تاالر .8
 .محله سر كمر .9

 . محله برزدان .10
 : هاىو داراى پنج هیئت است به نام 

 . هیئت حسینى .1
 هیئت ابوالفضل .2
 . هیئت قاسمى .3
 . هیئت اصغرى .4
 . هیئت انصار المهدى .5

ضمنا یك دسته سقایى نیز دارد به نام هیئت سقایان حضرت ابوالفضل محله درب كوشك كه سابقه 
 .قدیمى دارد

رن ، اما چند تن از از تاسیس عزادارى سقایى در نیاسر اطالع دقیقى در دست نیست كه در چه ق
سقا خوان ها از جمله حاج ما شاء اهللا ابوالفضلى اظهار مى دارند كه در طول مدت عمر من و پدرم 
مرحوم حاج مهدى وجدم مرحوم شاطر ماشاء اهللا ابوالفضلى كه حدود یك قرن و نیم مى شود، سقایى 

ن بوده اند و قبل از آن را اطالعى در نیاسر رایج بوده و افراد خاندان ما هم جزء خوانندگان معروف آ
 . نداریم كه چه زمان و چگونه تاسیس شده است

ضمنا اظهار نمودند كه جد ما مرحوم ماشاء اهللا ابوالفضلى ، عالوه بر این خواننده بوده ، اشعار 
داشته و بعضى از اشعارى كه ما مى خوانیم   سقایى نیز گاه گاه مى سروده و به نام شاطر تخلص 

 . یشان استاز ا



  عزادارى سقایى نیاسر در ماه محرم و غیره 
هیئت سقایى درب كوشك نیاسر بعد از گذشت عید غیر، مجالس عزادارى را به عنوان آمادگى و 
استقبال از ماه محرم آغاز نموده و هر شب درخانه یكى از اعضاى هیئت اجتماع مى كنند و به 

بعضى از شب ها اطعام مى نمایند و در لیالى عاشورا  مداحى و ذكر نوحه سرایى مى پردازند و در
هر شب از محله درب كوشك حركت نموده و در حسینیه ها و مساجد محالت نیاسر و مجالس 

روضه خوانى شركت نموده به عزادارى سقایى مى پردازند، به ویژه در روز تاسوعا كه از قدیم االیام به 
سید هالل و اجدى و به منزل اوالد مرحوم حاج هاشم چند مجلس و منزل از جمله به منزل حاج 

 .نیاسرى رفته ، به عزادارى مى پردازند و در پایان اطعام مى شوند
در روز بیست و هشتم ماه صغر نیز، همه ساله در منزل حاج اكبر زیارتى اجتماع نموده و به 

ناسبات هاى دوره سال در هر عزادارى سقایى مى پردازند و اطعام مى شوند، اما در بقیه ماه ها و م
 .محل و مجلسى كه از آنها دعوت كنند اجتماع نموده به عزادارى سقایى مى پردازند

اسامى چند تن از خوانندگان معروف آنها عبارتند از حاج ماشاء اهللا ابوالفضلى و حاج حسین مهدوى 
حاج مجتبى عباسى و  و حاج على محمد سلمانى و مرحوم استاد رحمت و استاد غالمحسین مداحى و

على كاغذى و عزت اهللا حدادى و عباس شیرین كار و حاج سیف اهللا مداحى و حاج مهدى و شاطر 
 . ماشاء اهللا ابوالفضلى

ناگفته نماند كه مراسم تعزیه خوانى نیز در طول سال به ویژه در ماه محرم ، در نیاسر اجرا مى گردیده 
ته كه كفن پوشیده به دنبال نخل هاى نیاسر حركت مى نموده و در روز عاشورا مراسم تیغ زنى هم داش

اند و در زمان پهلوى به خاطر ممانعت و ایجاد مزاحمت و اذیت براى مردم ترك شده ، اما مراسم نخل 
 .بردارى آن در روز عاشورا و شانزدهم محرم و بیست و یكم ماه رمضان تا به حال اجرا مى گردد

  س عزادارى سقایى در مشهد مقد
در شهر خراسان كه مدفن و مشهد حضرت على ابن موسى الرضا علیه السالم است ، اكنون دو دسته 

 :سقایى وجود دارد و آن دو دسته عبارتند از
هیئت سقایى كاشانى هاى مقیم مشهد و هیئت سقایى ابوالفضل محله نوغان كه تاریخ و شرح  .1

 : عزادارى آنها از این قرار است
قمرى به  1225اى كاشانى هاى مقیم مشهد، به موجب شهادت معمرین آنها در سال هیئت سقاه .2

همت جمعى از كاشانى هاى مقیم خراسان از جمله كربالئى حسن رنگرز وكربالیى على خان و استاد 
جواد مسگر ومشهدى مصیب آرانى و كربالیى حسن آرانى و كربال على پهلوانزاده و حسن پهلوان فر 

نیاسرى و حاج سیدعلى رسولى و حاج احمد پور اجبارى تاسیس شده و خوانندگان  وكربالئى على



معروف آن عبارتند از محمد و اصغر آقا كاشانى الحسینى و حاج حسن پهلوانزاده و ابوالفضل رسولى 
 . و حاج على و جواد تشكرى و حاج محمد پور اجبارى

ى هیئت یا منازل كسانى كه هیئت را هیئت مذكور در شب هاى جمعه طول سال درخانه هاى اعضا
دعوت مى نمایند، اقامه مجلس عزادارى نموده و به نوحه سرایى سقایى مى پردازند، و در ماه محرم 

از شب اول تا شب سیزدهم شب ها و روزها در منازل به ذكر نوحه سرایى سقایى مى پردازند و اكثر 
شب هشتم تا شب دهم و از روز هشتم تا دهم شب ها و روزها نیز اطعام مى شوند و همه ساله از 

براى عزادارى سنتى از محله چهنو حركت نموده در حسینیه ها و تكایاى محالت شهر دوره مى روند 
تسلیت به   و به مرثیه خوانى ونوحه سرایى سقایى مى پردازند و یك روز نیز براى عزادارى و عرض 

 .السالم مشرف شده و به عزادارى مى پردازند صحن مطهر امام هشتم على بن موسى الرضا علیه
ناگفته نماند كه هیئت نامبرده سابقا كه براى عزادارى حركت مى كرده ، عالوه بر پوشیدن لباس سیاه با 
مشك و جام و كشكول آب حركت مى نموده ، ولى در زمان حكومت پهلوى و ممانعت از عزادارى ، 

ضمنا اشعارهاى سقایى . اه و به طور ساده حركت مى كننداین سنت متروك شده و اكنون با لباس سی
 .و آهنگ هاى خوانندگى آنان با اشعار و آهنگهاى خوانندگى سقاهاى كاشان مطابقت دارد

هیئت سقایى ابوالفضل علیه السالم محله نوغان كه مركز فعلى آن ابوالفضلیه واقع در چهار سوق  .2
شمسى به پایان رسیده و قبل از تاسیس این مركز، در  1345محله نوغان است و بناى آن در سال 

منازل اجتماع و اقامه عزادارى مى كرده اند، اما در حال حاضر اكثرا در ابوالفضلیه و گاهگاهى هم 
 .در منازل اجتماع و اقامه عزادارى مى نمایند

نه كه معمرین از تاسیس هیئت نامبرده به علت قدیمى بودن آن اطالع دقیق در دست نیست و آن گو 
آن مانند میرزا خرداد رزندى و غیره نقل نمودند، در زمان احمد شاه قاجار اكثر مجالس عزادارى 

سقایى ماه محرم در منزل حاج میرزا حسین سبزوارى در محله سرشور منعقد مى گردیده و تا شب 
ادخته اند و گردانندگان شانزدهم یا بیست و پنجم محرم ادامه داشته و به ذكر نوحه سرایى سقایى مى پر 

معروف آن در آن سنوات عده اى از محترمین از جملعه كربالئى على مهرساز و حاج میرزا حسین 
و حاج محمد شریف قال باف و حاج حسین امنیه و كربال غالمرضا ابوالفضلى طوسى   سبزى فروش 

پهلوى اول ، مركز هیئت  و عباسعلى جوراب تخت دوز میرزا خداداد زرندى بوده اند و بعد از سقوط
به منزل كربالیى رجبعلى مهدى زاده انتقال یافته و اكثرا در آن جا اقامه عزادارى مى نموده اند و 

 .ابوالفضلیه را تاسیس كرده و بدانجا انتقال یافته اند  سپس 
محرم ، در هیئت نامبرده ، قبل از تاسیس ابوالفضلیه ، عالوه بر اقامه مجلس و مراسم عزادارى درماه 

شب هاى پنجشنبه طول سال نیز مجلس هفتگى منعقد مى نموده و در ایام دهه عاشورا چند روز با 



لباس سیاه و مشك و جام آب كه سنت عزادارى سقاهاى قدیم بوده ، براى عزادارى سنتى حركت مى 
كثرا تا شب اما اكنون درماه محرم ا. كرده و به صحن مطهر امام رضا علیه السالم مى رفته است 

شانزدهم و در روزهاى تاسوعا و عاشورا و شب هاى پنجشنبه طول سال اقامه مجلس و مراسم 
ضمنا همه ساله در روز تاسوعا در خاتمه مجلس روضه خوانى براى عزادارى . عزادارى مى نمایند

سنتى با لباس سیاه بدون مشك و جام آب به طرف صحن مطهر حضرت امام رضا علیه السالم 
 .كت نموده و به نوحه سرایى سقایى مى پردازند و در پایان اطعام مى نمایندحر 

  هیئت سقایى نوغان به منازل علما نیز مى رفته اند 
ابوالفضلیه همه ساله در   آقاى میرزا خداداد زرندى اضافه نمودند كه در زمان سابق و قبل از تاسیس 

ت مى كردند، ما نیز در جلو آنها با لباس سقایى و ایام عاشورا موقعى كه دسته عزادارى ترك ها حرك
مشك و كشكول و جام آب حركت نموده و به مجالس و منازل علماى معروف شهر مانند منزل آیه اهللا 

اعلى اهللا (حاج شیخ محمد تقى بجنوردى و حاج میرزا احمد كفائى و حاج آقا حسین طباطبائى قمى 
امام رضا علیه السالم مشرف شده و عزادارى را ختم مى  مى رفتیم و سپس به صحن مطهر) مقامهم 
 (100) . نمودیم

  قدم گاه ها و بقعه ها: بخش هفتم 
  قدمگاه ها : فصل اول 

  قدمگاه مارم 
لى خادم طى نامه اى به دفتر انتشارات مكتب الحسین علیه جناب حجة االسالم آقاى حاج شیخ ع

 :السالم خطاب به مولف كتاب حاضر چنین مرقوم داشته اند
بنا به درخواست برادر عزیز دانشمندم جناب حجة االسالم و المسلمین آقاى حاج شیخ على ربانى 

مزگان ، چندین قدمگاه در شهر فین بندر عباس از استان هر : خلخالى ، مطالب زیر را مى نویسم 
موجود است كه اكثرا به نام حضرت ابوالفضل علیه السالم است ، از آن جمله قدمگاهى است در فین 
محله مارم كه مردم و اهالى مارم عالقه خاصى به آن مكان مقدس دارند و كرامتى از آن مكان دیده 

ائت قرآن و دعا و عزادارى به طور اند و هر ساله در ایام محرم و صفر و تمام ماه مبارك رمضان قر 
چشمگیرى برپا مى شود و چند نفر كه كرامات قابل مالحظه دیده اند و به مطلب و حاجات خود 

علیه السالم است   دست یافته اند، همه ساله روز تاسوعا كه متعلق به حضرت ابوالفضل العباس 
درخت سدى در آن مكان وجود دارد . داطعام مفصلى مى دهند كه تمام مردم مارم از آن بهره مى برن

كه در اطراف آن حسینیه اى به نام حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم ساخته اند و شخصى به 
ایشان در تمام اعیاد و . نام محمد جعفر دبیرى كه بانى و خدمتگزار این قدمگاه بوده كرامتى دیده بود



لى خادم كه روحانى محل بودم ، همكارى تنگا فیات چهارده معصوم علیهم السالم با این جانب ع
 . تنگى داشت و هم اكنون بانى و خدمت گذار آن مكان مقدس داماد آن مرحوم است

در این حسینیه ، در تمام اعیاد و وفیات مجلس برگزار مى شود و شخصى به نام پردار كه حاجتى 
را آماده نمود، و دیوار كشید و ایام داشته و برآورده شده زمینى در جنوب حسینیه مذكور خرید و آن 

تاسوعا و عاشورا و اربعین دسته عزادار از راه دور و نزدیك در آن جا جمع و عزادارى مفصلى برپا 
 .مى شود

در پایان . هر كس بیمار دارد آن روزها، مخصوصا روز تاسوعا مى آورد و شفاى او را مى گیرد
ابوالفضل علیه السالم و زبان حال حضرت سید مستدعى است این اشعار را كه درباره حضرت 

 .الشهداست مرقوم فرمائید
 :وقتى امام حسین علیه السالم بالین سر برادر رسید، فرمود

 برخیز اى سپهبد و سردار لشكرم
 لشكر كنند هلهله اندر برابرم

 گر آب نیست غصه مخور آبرو به جاست
 اشكم چكد به روى تو اى آب آورم

 گشت مبدل به چشم من سقائى تو
 یك مشك اشك دارم در خیمه مى برم

 خواندى مرا برادر و دانم كه از بهشت
 پیش از من آمده به سراغ تو مادرم

 پدر دو شهید اقل طالب
 االحقر على خادم

  كرامت قدمگاه مارم 
لموت و تمام خواهرم در حال وضع حمل بود و قریب ا: شخصى به نام كربالئى موسى زنجبر نقل كرد

فامیل گریه و ناله و زارى داشتند، من به طرف قدمگاه حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم دویدم 
زیر درخت سدرى كه در آن جا بود خدا را به مقام و منزلت ابوالفضل العباس و برادرش و امام زمانش 

المتى او و فرزندش را با امام حسین علیهماالسالم قسم دادم و شفا و آسانى وضع حمل خواهرم و س
گریه و ناله درخواست نمودم وضع عجیبى داشتم و از خود بى خود شده بودم كه شخصى دست به 



خواهرت و فرزندش هر دو : بیا كه ابوالفضل علیه السالم كرامت فرمود: شانه ام گذاشت و گفت 
 . سالمت هستند و فرزند سالم به دنیا آمده است

  السالم در سرپل ذهاب  قدمگاه حضرت عباس علیه
دو نامه از جناب مستطاب آقاى فرهاد تجرى ، رئیس دادگسترى قصر شیرین به دفتر انتشارات مكتب 

 :الحسین علیه السالم رسیده است ، ذیال مى خوانید
امام عباس نام قدمگاهى درحدود پانزده كیلومترى سرپل ذهاب و یا طاق و چادرى روستاى گاو چالى 

اتاق گلى بوده و در وسط اتاق حالت مكعب مربعى كه گنبد كوچكى بر آن سوار است  یك. مى باشد
مترى با مصالح جدید تیر آهن و آجر ساخته شده  18لیكن االن با كمك مردم اتاقى تقریبا . مى باشد

و مردم اعتقاد دارند قدمگاه حضرت ابالفضل العباس علیه السالم و تكه سنگى كه جاى پاى اسب بر 
در زمان مراجعه حقیر، در آن جا كسى مطلع نبود كه نشان . ك شده در محل وجود داشته است آن ح

دهد و وجود خاك درمحل و اطراف ساختمان نشان از تغییرات اخیر حاشیه آن داشت كه احتماال تكه 
در اطراف آن چند قبر وجود . سنگ مذكور را جلوگیرى از اتالف در جاى مناسبى قرار داده بودند

ارد كه یكى مربوط به سیدى به نام طباطبائى است كه على الظاهر و به گفته اهل محل متولى امام د
زاده مذكور بوده است همچنین روستاى مخروبه اى در نزدیكى آن امام زاده مشاهده مى گردد و مردم 

كهنسال براى زیارت و استفاده از طبیعت بكر و دست نخورده اطراف آن كه مملو از درختان بلوط 
است ، در ایام فروردین تا خرداد ماه به صورت دسته جمعى و اكثر در غالب اردوهاى دانش آموزى 

 .و خانوادگى محل مذكور را زیارت مى كنند
 .مردم اعتقاد دارند براى تحقق آرزوها و رفع گرفتارى ها بایستى به آن امام زاده و قدمگاه متوسل شوند

صورت بوده است كه شب كسى به خواب یكى از اهالى روستاى گاو  داستان این مكان قدمگاه بدین
مترى قدمگاه برادر تا پس از  15چالى مى آید و به وى مى گوید كه برو سنگ هاى فالن محل در 

فرد مذكور . حفر كمى آب پیدا شود و مشكل و معضل اصلى آنها كه همانا بى آبى بوده برطرف گردد
به آب مى رسد و پس از آن با ساخت یك منبع و توربین بادى بدون همین كار را انجام مى دهد و 

 .نیاز به هیچ وسیله دیگرى اقدام به آبگیرى از منبع آب مى كند
بنا به روایتى ، در قدیم از خاك قدمگاه مذكور براى درمان و شفاى مازگزیدگى و عقرب گزیدگى 

 .استفاده مى كرده اند



بین را سر پل ذهاب به جوانرود امام ) اهل حق نشین مى باشدكه منطقه (ضمنا در منطقه قلخانى 
زاده عباس وجود داردكه داراى بر چین و دیوار سنگى و منطقه زیارتى و سیاحتى است این محل پس 
از جنگ تاحدودى صدمه دیده ، اما توسط اهل محل مجددا بازسازى شده و مردم منطقه اعتقاد زیادى 

 .اء اهللا اطالعات بیشترى تقدیم خواهد شدبه كرامات آن دارند كه ان ش
 شمسى 10/10/79دادگسترى قصر شیرین ، فرهاد تجرى 

  سه كرامت از قدمگاه سرپل ذهاب 
 ((دام عزه ))خدمت سرور ارجمند و گرامى آقاى حاج شیخ على ربانى خلخالى 

 سالم علیكم
امات حضرت ابوالفضل پیرو وعده اى كه خدمت حضرتعالى داده بودم پس از پیگیرى موضوع كر 

العباس علیه السالم در قدمگاه منتسب به ایشان در حوالى روستاى پا طاق سرپل ذهاب ، شرح سه 
ان شاء اهللا از توجهات آن عزیز و اهل بیت و وارث و . مورد از كرامات به خدمتتان عرض مى گردد

. ما را بى نصیب نگذارید گل سرسبد اهل بیت حضرت آقا امام زمان علیه السالم بهره مند گشته و
 .منبع نقل ، پیر مردان روستاى كاوچالى در نزدیكى قدمگاه مى باشند

در فاصله كمتر از صد متر قدمگاه روستایى بوده كه اعتقاد زیادى به آن داشته اند و معموال با  .1
. مى كردندقوت قلب ناشى از تضمین امنیت حضرت اباالفضل العباس علیه السالم احشام خود را رها 

در یك شب عده اى به روستاى مذكور آمده و اقدام به سرقت احشام روستا مى نمایند و پس از 
حركت به همراه احشام در مجاورت زیارتگاه ، سارقان نابینا مى شوند و تا صبح به همان حال مى 

بعد از آن . ه اندمانند و صبح وقتى اهالى بیرون مى روند مى بینند گوسفندان و سارقان همان جا ماند
از تنبیه شدن سارقان به حضرت متوسل و شفاى آنان را طلب مى نمایند   اهالى محل و روستا پس 

 .كه دوباره بینایى خود را به دست مى آورند
كشاورزى در نزدیكى زیارتگاه مشغول فعالیت كشاورزى است كه احتیاج ضرورى به نخ و سوزن  .2

ده و استمداد مى كند و بعد از طریق معجزه آسایى در زیارتگاه نخ به حضرت متوسل ش. پیدا مى كند
 .و سوزن مى یابد

عده اى با  .در مسیر روستاى گاوچالى به زیارتگاه ، سراشیبى بسیار تند و عمیقى وجود دارد .3
ماشین به قصد زیارت به زیارتگاه مى روند كه در سراشیبى مذكور كنترل ماشین از دست راننده خارج 



على رغم این كه ماشین . ماشین واژگون مى شود و متوسل به حضرت عباس علیه السالم مى شوندو 
چند بار وارونه گشت ، حتى خون از بینى یك نفر از سرنشینان نمى آید و همگى مسافران سالم مى 

 . مانند كه قابل باور براى كم كسى بوده است
. نانچه موارد دیگرى به دست آمد ارسال خواهم نموداز تاخیر این جانب عذر خواسته ، ان شاء اهللا چ

 شمسى 6/12/1379با احترام مجدد، قصر شیرین ، فرهاد تجرى ، 
  قدمگاه عباس بن على علیه السالم در سمنان 

یكى از اماكن متبرك سمنان كه مورد توجه و عالقه مردم شهر است ، قدمگاه عباس بن على علیه 
تبرك بین خیابان طالقانى و راسته بازار سمنان ، داخل كوچه عباسیه واقع السالم مى باشد، این مكان م

 . شده است
حدود یكصد سال پیش یك روز از روزهاى دهه اول محرم كه : داستانى در این مورد نقل مى كنند

ذاكرى در تكیه مشغول به ذكر مصیبت بوده و مردم حاضر در مجلس هم حال و احوالى داشتند بغتة 
و شیون شخصى مواجه مى شوند كه از حال رفته و به حالت اغما افتاده تا این كه به كمك  با فریاد

: آن شخص با گریه و شیون اظهار مى دارد. مردم به هوش مى آید و علت را از وى سوال مى كنند
حضرت ابوالفضل علیه السالم را بعینه مشاهده كردم و محل توقف آن حضرت را همین مكانى نشان 

از همان . د كه در حال حاضر به نام قدمگاه عباس بن على علیه السالم نام گذارى شده است مى ده
موقع ، این مكان مورد توجه و عالقه مردم قرار گرفته و تعداد زیادى از مردم خصوصا در شب هاى 

 .جمعه ، به این مكان متبرك مى آیند
ر و معتمد محل به نام مرحوم حاجى محمد حدود هشتاد سال قبل تكیه قدمگاه توسط یكى از افراد خی

) سال قبل  32حدود (قمرى  1372و  1371مجددا در سال هاى . حسن دانائى باز سازى شده است 
به دلیل ازدیاد جمعیت ، متعمدان محل تصمیم مى گیرند به منظور رفاه حال عزاداران حسینى نسبت 

قدمگاه از فرد خیرى خریدارى و با كمك مردم به لذا خانه اى را در جنب . به توسعه تكیه اقدام گردد
قمرى به پایان رسیده است و  1375طرز آبرومندى احداث كرده اند و عملیات ساختمانى آن تا سال 

لذا نسبت به نصب صندوق نذور در جوار قدمگاه . با توجه به اینكه تكیه فاقد موقوفات و درآمد بود
امنا صرف روضه خوانى و هزینه هاى ضرورى گردد و در اقدام شد تا در آمد حاصله توسط هیئت 

شمسى از بین معتمدان محل ، طى احكام جدا گانه اى پنج نفر از سوى مدیریت اوقاف  1366سال 



و امور خیریه به عنوان هیئت امناى قدمگاه منصوب شدند و كما كان زیر نظر اداره به كار اشتغال 
 .رفاه حال مراجعین و عزاداران در محل انجام داده اند داشته و خدمات ارزنده اى جهت توسعه و

هیئت امنا، كه عكسها را   از جناب آقاى حاج عباس خدام عباسى ، خادم قدمگاه سمنان ، و رئیس 
 براى دفتر انتشارات مكتب الحسین علیه السالم فرستاده اند تشكر مى شود

  قدمگاه محله عباس در شهر شوشتر 
شهر شوشتر درانتهاى خیابان فرح شرقى بقعه اى قرار دارد به نام مقوم یامقام  ((عباس ))در محله 

 7*7درون بقعه عبارت است از یك فضاى نسبتا وسیع كه به صورت یك اتاق . عباس علیه السالم 
متر در زیر سقف آجر كارى تزیین شده قرار دارد و در زیر سقف یك گنبد كوچك با گیلویى بلند كاشى 

در چهار طرف این گنبد چهار دهانه تاق رومى قرار گرفته . ك صفوى نصب شده است كارى با سب
از جانب غرب این تاق پس از گذشتن از یك . متر است  3خیز تاق بلند و عرض دهانه . است 

 9*6راهرو كه پى هاى قطور جرز دیوار و پایه هاى تاق رومى در طرفین آن است یا اتاق به ابعاد 
ه ظاهرا ایوان مسجد بقعه بوده است و در ضلع جنوبى اتاق اصلى یك راهرو كوچك متر واقع است ك

غالم گردش قرار گرفته و در ضلع شرقى ، پس از راهرو و كوچكى و گذشتن از دو تاق رومى كوچك 
متر است و بر آن سقفى مدور و وسیع مانند یك خیمه  9*9به اتاق بزرگ چهار گوشى مى رسیم كه 

این اتاق با سقف وسیع . كه سقف مدور خود بر پایه هاى كوتاه دیوار قرار گرفته است سوار كرده اند 
خیمه مانندش به شكل خیمه اى در آمده و سبك معمارى مغولى و تیمورى را مى نمایاند و هشت 

دهانه تاق هاى خیمه اى آن بسیار استادانه و با تناسب تعبیع شده اند و درست یك خیمه بزرگ سفید 
درگوشه جنوب غربى این اتاق خیمه مانند راهرو كوتاهى است كه . هشت ورودى نشان مى دهد را با

متر و  23/1به تاق راهرو غربى بقعه اصلى راه دارد و در آن یك سنگ كوچك هشت گوش به محیط 
سانتیمتر با یك گودى در وسط آن قرار دارد كه اطراف سنگ در اضالع هشتگانه تراشیده  15ارتفاع 

است و شاید نوعى از پایه هاى آتشدان هاى اشكانى یا نظایر آن باشد كه از نقطه اى دیگر یا  شده
 .بناى دیگرى به این مكان انتقال داده شده باشد

بقایاى یك گنبد یا تاق در ضلع شرقى با آثار دو دهنه تاق دیده مى شود كه برفراز دو دستك پایه 
و به شرق است و سقف ایوان آجر چینى است و كاشى كارى در ورودى بقعه ر . هنوز باقى مانده اند

  كاشى كارى پیشانى جبهه ورودى زیبا و جدید است و اشعار فارسى با خط خوش . حاشیه دارد



یك پنجره نورگیر گچبرى سبك . نستعلیق و گل و بوته قاجارى بر باالى سر در بقعه جالب توجه است 
 . فراز در تعبیه شده استصفوى در زیر تاق سقف ایوان ورودى بر 

چاپ شده است و زیر آن  58كتاب تاریخ جغرافیایى خوزستان تصویرى به شماره  132در صفحه 
تاریخ جغرافیایى خوزستان ، سید محمد على  ..((ایوان بزرگ مسجد حسین شوشتر)) : نوشته شده است

 .1123 3 1331امام شوشترى ، تهران ، 
اما مولف كتاب مرحوم امام . تصویر از ایوان بزرگ مقام عباس باشدگمان نگارنده این است كه این 

 : همان كتاب و همان چاپ نوشته است 136و  135شوشترى در صفحات 
. مزارات دیگر در شوشتر و اطراف آن هست ، اما این قدر هست كه در روزگار صفویه بنا شده اند))

میرى مفصل شده و مقبره سید محمد ماه رو مانند مقبره سید محمد بازار كه در بیست سال قبل تع
متصل به دروازه گر گر كه آن نیز اخیرا تعمیر شده و مقبره عبداهللا بانو و مقبره نبى اهللا كه گویند 
مردخاى نام دارد و مقبره سید نور الدین فرزند سید نعمت اهللا جزائرى متصل به مسجد جامع كه از 

به انهدام مى باشد و مدفن سید عبداهللا بزرگ فرزند  ابنیه عصر نادر شاه است و اكنون مشرف
 . سیدنور الدین نیز در آن جاست

روى هم رفته در شوشتر و بلوك آن مزارات بسیار است كه برخى را باید مربوط به علماى یهود  ...
دانست ، مانند روبیل و مردخا و شعیب درمیان آب و مردخاى معروف نبى اهللا و برخى دیگر از 

اهل سنت اند، مانند سعد و سعید، برخى هم از ساداتند كه به چند واسطه نسب ایشان به ائمه  علماى
نهایت آن كه مردم وسائط را انداخته آنان رافرزندان بال واسطه امام مى شمارند، مانند سید . مى رسد

طریقتند، برخى دیگر از مشایخ . محمد بازار و سید محمد گیاه خوار و سید صالح و سیدمحمد شاه 
مانند شیخ شمس الدین و پیر خمسین و پیر جفائى و پیر محمود و سید قطب الدین و ترك نیز و چند 

باب دیگر از آنها قدمگاه و مقام است ، مانند مقام حضرت خضر علیه السالم و حضرت صاحب 
 . لسالمو مقام امام حسین و مقام حضرت عباس علیهماا) عجل اهللا تعالى فرجه الشریف )الزمان 

 بهشتستان بار 
 گفت اى دست اوفتادى ، خوش بیفت

 تیغ ، در دست دگر بگرفت و گفت
 آمدم تا جان ببازم ، دست چیست



 مست ، كز سیلى گریزد، مست نیست
 واحسر تاه هاله غم بر رخش نشست

 مهرى كه تاب تیر نگاهش قمر نداشت
 مصداق عدل و منجى دین ، مظهر شرف

 غیر وجود و فضیلت ثمر نداشتنخلى كه 
 عباس شمع بزم شهیدان كه همچو او

 گنجور دین به گنج فضائل گهر نداشت
 یاقوت اشك از مژه سفت و حاصلى

 جز دامن نشسته به خون جگر نداشت
 بد پاسدار خون خداوند و كس چو او

 پاس حریم عترت خیر البشر نداشت
 اتلب خشك كام خشك برون آمد از فر 

 یاور به غیر خون دل و چشم تر
 نداشت

 تا مشك آب را برساند به كودكان
 جز سوى خیمه گه به سوئى نظر نداشت

 سر داد و دست داد و فدا كرد هر چه داشت
 از دامن امام زمان دست برنداشت

 عاقبت به ره عشق كشته شد ((مردانى ))
 شمعى كه جز شرار محبت به سر نداشت

 ((محمد مردانى ))ز شعر ا
 شوشتر  -بقعه قدمگاه ابوالفضل علیه السالم در جادهدزفول 

شوشتر، بعد از آبادى فیروز آباد، در كنار جاده و درسمت راست آن ، یك جاده  - در جاده دزفول 
بیرون از . فرعى به طول حدود سه كیلومتر ازجاده اصلى جدا مى شود و به آبادى كهنك مى رسد

گنبدى . نامیده مى شود ((قدمگاه ابوالفضل ))در پهنه یك قبرستان بقعه اى وجود دارد كه آبادى كهنك 



ظریف مضرس با ابعاد كم شونده به ارتفاع تقریبى چهار متر بر فراز این بقعه در این آبادى دور 
بناى بقعه یك مستطیل است كه جبهه شمالى آن به طول . افتاده باشكوهمندى جلب توجه مى كند

با خط شبیه  ((یا على ))بر سر در آن كاشیكارى است و . رده متر و جبهه غربى آن نه متر است چها
در ایوان ورودى شمالى ، در طرفین دو كفش كن با . كوفى در زیر تاق رومى آجرى نقش شده است 

تاق ضربى آجرى قرار دارد و یك هشتى لچكى كه هر لچك مركب از سه قطعه است و دو گوشواره را 
 . در بر گرفته است

ضریح مقبره چوبى است و تاریخ ندارد، درون بقعه ساده و سفید كارى شده با نقاشى هاى مذهبى 
صورت شبیه سواران كربال نقش شده است ، سه سنگ سوراخ مدور در داخل بقعه وجود دارد كه 

غسل و تطهیر زنى صیقلى است و مردم بومى عقیده دارند كه براى مراد گرفتن زنان است كه بعد از 
اگر سنگ . كه در آرزوى فرزند است آن سه سنگ را بر روى هم مى گذارد و خود بر آن مى نشیند

هاى صیقلى لغزنده به راست بچرخد طالب نیازمند داراى فرزند پسر و اگر به چپ بچرخد داراى فرزند 
 .دختر خواهد شد

بى ))واقع است و بقعه كوچك دیگرى به نام  ((پیر على ))در بیرون محوطه قدمگاه بقعه كوچكى به نام 
چند سنگ قبر با نقش و نگار كه قدمتى ندارند در پهنه قبرستان وجود دارد و .  (12 /5 + ((بى گل 

 (101) . قدمگاه داراى یك در كوچك چوبى در ضلع غربى است
  بقعه عباس كچیكه 

متر و داراى باغچه خیلى كوچكى در  8/7*90/30این بقعه مركب است از یك حیاط كوچك به ابعاد 
هر یك . متر طول دارند قرار دارد 90/8حیاط است در میان حیاط، دو ایوان هم ردیف كه ازبیرون 

متر است و طول هر یك از  5/4ى ساختمان ارتفاع تقریب. متر است  90/2از دهنه هاى ایوان ها 
گنبد آن . متر است و به هم راه دارند هیچ گونه قبر با آثارى در این محل به نظر نرسید 6ایوان ها 

سروك آن از كاشى سبز كه یك گوى دارد و در باالى آن پنج پنجه . گچى مضرس شش طبقه است 
 .ذاشته اندحضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس از فلز كار گ

وجه تسمیه آن به عباس كچیكه این است كه چون مقام عباس در شوشتر داراى اتاق و درگاه است 
ساختمان قسمتى  . وبناى این بقعه كوچك تر است از این جهت به نام عباس كوچكه نامیده شده است

ى شهر شوشتر از آن تقریبا قدیمى است و درمحله كهواز یا حیدر خانه ، میدان شیخ در جنوب شرق
 . هم مى گویند واقع است ((پل خراطان ))كه آن را 

  عباس محله كهواز 
در شرق شوشتر و پشت درمانگاه شیر و خورشید سرخ واقع است و تا خیابان فرح هفتاد متر فاصله 



متر است و جلو ساختمان كه مركب از ایوان است  5*11دارد و شامل یك حیاط بزرگ به ابعاد 
 .� �=�ôمتر طو  5/17

در ورودى آن نسبتا بزرگ و از كاشى هاى نامرغوب سیاه و سفید ساخته شده و جمله یا ابوالفضل 
با كاشى نوشته شده و معلوم مى شود كه درگاه را تازه  1377العباس و یا من اجود كل جواد و تاریخ 

به دوازده  سمت چپ ساختمان در ورودى كوچكى است كه باالى آن سنگ تراشیده كه. ساخته اند
متر نصب شده  1/1*32/15در قسمت باالى آن در سنگى به ابعاد . قسمت تقسیم شده وجود دارد

 :كه این اشعار
 چون خواجه محمد زره صدق و صواب

 (102) ...مى داشت همیشه دم به دم كار
 آباد نمود بهتر از روز نخست

 چون مسجد عباس على دید به خواب
 تاریخ بنایش ز خرد جستم گفت

 از مسجد عباس على روى متاب
با خط نسخ روى سنگ خارا منقور شده است و اتاق عقب ساختمان كه جزء ساختمان است مسجد 

شى جدید كار اصفهان و به خط نستعلیق این باالى ایوان ورودى به كتیبه كا. عباس محسوب مى شود
 : اشعار در دو سطر نوشته شده است

 سطر اول 
 خوشا به فضل و كمال و فتوتت عباس

 خوشا به غیرت و عزم و مروتت عباس
 وفا نكرد به عالم برادرى چون تو

 خوشا به عهد و وفا و اخوتت عباس
 چو آمد به میدان یل با شكوه

 لرزید كوهخروشید دریا ب
 كشید او چو شمشیر آتش فشان

 ز اعدا بر انداخت نام و نشان
 به هر حمله در جنگ پرداختى



 سر از تن تن از سر بینداختى
 سطر دوم 

 بر آن فرقه نگذاشت راه گذر
 به جز راه میشوم دار السقر

 ز تیرش دل خصم را دوختى
 در آتش دل خارجى سوختى

 د اندیش پىشد از ضرب دستش ب
 گریزان چو مور و ملخ پیش وى

 فلك در تماشاى آن پایگل
 مالیك ثنا خوانش از جان دل

 كه این شیر از بیشه حیدر است
 كه تاج شجاعت ورا بر سر است

 در آن لجه از جوشش آن نهنگ
 قضا كوفت كوس و فلك طبل جنگ

 

وحید به خط نسخ نوشته شده است و در قسمت و در زیر این اشعار سمت راست و چپ ایوان سوره ت
( ((یا قمر بنى هاشم )) : سمت راست زیر كتیبه نوشته شده) زرد و مشكى (ایوان با كاشى نامرغوب 

 .((ابوالفضل العباس )) : سمت چپ
ساختمان  . ایوان داراى نقش آجرى است كه حاشیه اى از كاشى آبى باز در آن به كار رفته است

است كه اولى پشت ایوان است و در میان آن درست در وسط اتاق گنبد وجود دارد،  شامل دو اتاق
اصل آن كاشى سیاه و سفید مشكى نامرغوب است كه دور آن را ضریح فلزى به شكل مخروطى 

پوشانیده اند و ارتفاع آن حدود دو متر مى شود؛ اتاق از پایین چهار گوش و از باال یك گنبدى بزرگ 
ت اتاق مذكور در قسمت شمال اتاق دیگرى وجود دارد كه از پایین مربع و داراى سمت راس. است 

است كه چهار  8*8دهلیزهاى متعدد و راه هاى پیچ در پیچ به سایر اتاق و راه روها است و ابعاد آن 



دهلیز گچى در اطراف آن است و باالى آن گنبدى بزرگ است و این اتاق از سایر قسمت هاى 
 . تر و به احتمال قوى مربوط به دوره صفویه است ساختمان قدیمى

خانقاهى بوده و در روز هشتم محرم تمام مردم شوشتر به آن جا مى روند و عزادارى  ((عباس ))شاید 
بلندى دیوارهاى  . متر است 5/5*65/65ابعاد اتاقى كه گنبدى در میان آن ساخته اند . مى كنند

 . متر است 11/1*5به باالى ایوان ورودى خارجى بنا قریب هشت متر و ابعاد كتی
  بقعه عباس بن على علیهماالسالم در هفت تپه 

به فاصله حدود یك كیلومتر در سمت چپ جاده چغاز نبیل در درون محوطه اى كه از درختان 
بناى اصلى . گرمسیرى سرسبز است بقعه آجرى كوچكى واقع است به نام عباس بن على علیهماالسالم 

ورودى بقعه ایرانى است با تاق رومى و نسبتا كوتاه كه هاللى آن از . متر است  7/6*90/30بقعه 
ایوان بقعه رو به شمال است و در ورودى . قطعات مربع كاشى به رنگ آبى و سیاه زینت شده است 

بر طرفین این ایوان دو ایوان كوچك در غرب و شرق آن واقعند . به زیارتگاه نیز رو به شمال است 
 .ه سقف آنها هر كدام سه تاق رومى با ردیف پیش و پس داردك

درون بقعه اتاق كوچك مربعى است و ساختمانى جدید است و از نظر قرینه سازى اضالع و استحكام 
در گوشواره غربى ایوان درى چوبین قرار دارد كه با هفت پله به درون زیر . خالى از ظرافت نیست 

ه سقف آجرى ضربى كوتاهى دارد مقبره اى از آجر و گچ قرار دارد زمین مى رسد و در زیر زمین ك
 . كه با پارچه سبز رنگى پوشیده شده است

این بنا داراى گنبد مضرس كوچكى است و تقریبا در باالى سطح بام مقبره قرار دارد و گچ اندود شده 
 . است

 

 

  رواق ها، گنجینه و درهاى حرم: بخش هشتم 
  رواق ها : فصل اول 

الزم است یادآور شویم رواق ها، درها و گنجینه هاى حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه 
 السالم در این بخش توضیح داده شده و آستانه مقدس آن حضرت را در جلدهاى قبل توضیح داده ایم



. 
از گنبد خانه حرم حضرت عباس علیه السالم را چهار رواق در برگرفته كه سقف و دیوارهاى هر یك 

 :این رواق ها عبارتند از. داخل با كاشى و آینه كارى تزیین شده است 
این رواق از رواق شرقى و غربى جدا شده و قبال میان دو قسمت آن دیوارى وجود : رواق شمالى 

 . داشته كه بعدها برداشته شده است
یر زمینى گشوده مى در ضلع شمالى این رواق ، حجره اى است كه درى نقره اى دارد و به راهرواى ز 

گفته اند این جا بر نهر علقمى مشرف بوده . شود كه به قبر حضرت ابوالفضل علیه السالم مى رسد
پس از آن ، به . درجوار این حجره ، حجره دیگرى است كه مقبره آل نواب را تشكیل مى دهد. است 

م ، مقبره مرحوم سید میرزا علیه السال  ترتیب كتابخانه حرم حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس 
دو مقبره دیگر هم . وكیل و مقبره مرحوم حاج محمد رشید جلبى صافى ، شهردار سابق ، واقع است 

این دو مقبره عبارتند از مقبره عالمه سید كاظم . وجود دارد كه درهاى آنها از صحن گشوده مى شود
وم حاج حسین حالوى كه در گوشه شمال بهبهانى كه در گوشه شمال شرق حرم واقع شده و مقبره مرح

 . غرب واقع است
پیشتر در ضلع غربى حرم چاه آبى وجود داشته و مخزنى كه در یكى از غرفه ها بوده و در جریان 

این غرفه همان . شست و شوى حرم از آن استفاده مى شده ، با آب این چاه پر مى شده ، است 
با توجه به این كه پیشتر میان رواق شمالى و حرم . بدیل شداست كه بعدها به مقبره سید میرزا وكیل ت

دیوارى وجود داشته و این دیوار را برداشته اند، درهایى كه آن جا بوده یكى از به مقبره سید عباس سید 
حسین ضیاء الدین عموى تولیت حرم حضرت ابوالفضل علیه السالم كه در قسمت باال سر واقع است 

 . د برده شده استو دیگرى به مقبره هنو 
هنگامى كه حاج رئیس ، وزیر شیخ خزعل خوزستانى فرمانرواى خرمشهر پمپ آبى بر روى نهر 

حسینیه نصب كرد، از آن جا به حرم امام حسین علیه السالم و حرم حضرت عباس علیه السالم لوله 
 .كشى كرد و پس از آن چاه واقع در حرم را پر كرد و حوض را نیز از میان برد

درى كه در سمت جلو است و به صحن گشوده : در دو سوى این رواق دو در قرار دارد: واق غربى ر 
نام دارد و كفشدارى واقع در كنار این در از آن ورثه شیخ محمود كشوان  ((سباب الرواق ))مى شود 

ب با))میالدى به سمت ضلع شمال غرب گشوده شده و نام آن  1942فوریه  nR g ste ed26 . است 
مقبره هنود و مقبره عمومى تولیت در فاصله میان همین دو . است و به تولیت حرم تعلق دارد ((المراد

 .در قرار دارد
نخست مقبره حریرى ، كه مرحوم سید محسن : این رواق پنج مقبره را در برگرفته است : رواق شرقى 



مرحوم سید حسون النائب از آل دوم مقبره . سید محمد على آل طعمه در آن به خاك سپرده شده است 
سوم مقبره متولیان حرم ابوالفضل  . ضیاء الدین كه فرزند او سید علوان النائب نیز در آن مدفون است

العباس علیه السالم كه سید مرتضى و فرزندش سید محمد حسن آل ضیاء الدین در آن به خاك سپرده 
عمه تولیت حرم و نیز فرزندش دكتر عبدالجواد چهارم مقبره اى كه سید على سید جواد آل ط. شده اند

كلیدار درآن دفن شده اند، و پنجم مقبره اى كه مدفن سید نورى سید مهدى سید صالح آل طعمه و قبر 
 . برخى از عمو زادگان است

در اول همان . این رواق همان است كه با سه دهنه در، به ایوان طال متصل مى شود: رواق جنوبى 
در دوم در ایوان طالست كه . ت شرق ایوان قرار دارد و به كشیكخانه باز مى شوداست كه در سم

سید عباس خطیب فرزند سید محمد مهدى آل طعمه تولیت پیشین حرم حضرت ابوالفضل علیه السالم 
سومین در نیز در سمت چپ ایوان واقع است و به . در آستانه آن به خاك سپرده شده است 

قمرى حاج حسین حجار باشى به سنگفرش كردن كف حرم  1367در سال . دكشیكخانه گشوده مى شو 
هزینه این كار در آن . با باقى مانده سنگ هاى تراشیده شده براى قصر گلستان در تهران اقدام كرد

 . دینار عراقى برآورد شده است 1100هزار تومان برابر با  15زمان بیش از 
  لیه السالم گنجینه حرم حضرت ابوالفضل ع: فصل دوم 

در حرم حضرت عباس علیه السالم گنجینه اى است كه اشیاى ارزشمند غیر قابل قیمت گذارى در 
هاى زر  از آن جمله مى توان به قالى هاى نفیس ، قالى هاى بافته شده به نخ . خود جاى داده است 

طالیى ، ساعت  یا نگین هاى قیمتى ، چلچراغ هاى طالیى ، شمشیرهاى مرصع ، ساعت هاى دیوارى
 .هاى ساخته شده از چوب آبنوس و همانند آن اشاره كرد

در این گنجینه ، همچنین مجموعه اى از مجسمه هاى طالیى كشتى هاى مسافربر كه یك ناوگان را 
تشكیل مى دهد، صندوقى آهنى در بردارنده چند مهر امضاى تصویرى حقیقى از سر مبارك امام 

تالیا آورده شده است ، مصحفى خطى منسوب به امیرمومنان علیه السالم حسین علیه السالم كه از ای
نسخه مى رسد و بیشتر آنها نیز قرآن خطى  109و تعدادى نسخه خطى وجود دارد كه شماره آنها به 

 . به خط كوفى است
این مجموعه در )) :در شناسنامه اى كه از نسخه هاى خطى این گنجینه به دست آورده ام نوشته بود

به هر روى ، آنچه درباره قدمت و ارزش هنرى و  .((نسخه و همه نیز قرآن خطى است  109بردارنده 
 . تاریخى اشیا و نفایس موجود درگنجینه حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم هم مى توان گفت

ماشین  مخطوطات موجود در این گنجینه داراى فهرست چاپ نشده اى است كه نگارنده تنها نسخه اى
استاد ناصر نقشبندى در نوشته اى بدین مطلب اشاره كرده كه . نویسى شده از آن رویت كرده است 



در حرم حضرت ابوالفضل سه نسخه قدیم قرآن خطى كه به خط كوفى نوشته شده است ، نگهدارى 
 .مى شود

آن مقبره مرحوم محل گنجینه زمانى در حجره اى واقع در زاویه رواق جنوبى قرار داشت كه پیش از 
 . شیخ حسین بن احمد بن شیخ على تولیت حرم حضرت عباس علیه السالم بوده است

این گنجینه در حال حاضر به محل مقبره آل خیر الدین كه درش از صحن گشوده مى شود انتقال 
هجرى قمرى هیاتى ویژه باحضور سعید السید آل سلطان تولیت فعلى و  1265در سال . یافته است 

دحسین سید حسن وهاب تولیت پیشین حرم از مجموعه اشیا و نفایس گنجینه حرم حضرت عباس سی
مجموعه اشیاى مذكور در   این فهرست كه ارزش . علیه السالم فهرستى تهیه و آن را مهر و موم كرد

 (103) . آن هزار لیره طالیى تركى تخمین زده شده به شرح زیر است
 . یك نسخه قرآن با قطع بزرگ به خط كوفى و تذهیب شده -

 . نسخه قرآن هاى دیگر در قطع بزرگ 16 -
 . دو مصحف به خط كوفى در قطع كوچك -
 . مثقال 40ن مثقال و دیگرى متوسط با وز  417دو چلچراغ طالیى ، یكى بزرگ تر به وزن  -
 . مثقال 15دو چلچراغ كوچك ساخته شده از آمیخته طال و نقره هر یك به وزن  -
 . مثقال 1800دو چلچراغ بزرگ نقره ، هر یك به وزن  -

 . مثقال 300تا  200چلچراغ نقره متوسط در اندازه هاى مختلف با وزن  97 -
 .چلچراغ مسى در اندازه متوسط 2 -
 . ینچلچراغ بزرگ بلور  3 -

 . مثقال 9یك شمعدان طالى كوچك به وزن  -
 . سه شمعدان كوچك نقره -

 . شمعدان مس و بزنز در اندازه هاى متفاوت 47 -
مثقال  6مثقال و دو عدد دیگر هر كدام  29از جنس طال، كه یكى ) شكل دست (سه دسدیس  -

 .وزن دارند
 .مثقال وزن دارند 110م مثقال و دوتاى دیگر هر كدا 134سه دسدیس نقره كه یكى  -

 . دسدیس نقره با اندازه هاى متفاوت 43 -
 .یك دسدیس نقره اى داراى تصویر -

 . پرده حریر با اشكال بوته و جغه و گالبتون 74 -
 . قدیمى) بیرق (پرچم  12 -



 . پرچم بانقش هاى جغه و بوته 19 -
 .مثقال وزن دارند 72سه درفش نقره اى كه در كدام  -
 .فش نقره با حجم متوسطدو در  -
 . چهار قالى ایرانى بزرگ -

 . گلیم پنبه اى آبى رنگ 13 -
 . دو نمد پشمى -

 . قطعه زیر انداز كوچك 8 -
 . نقره اى كه در چهار گوشه ضریح نصب بوده است) انارك (گویچه  8 -
 . كمربند با نقش هاى گالبتون 5 -

 . یك تفنگ -
 . تاریخى شمشیر آهنى كهن و داراى ارزش 6 -

 . سر دوال كمان از جنس نقره -
 . تبر و دو قمه 5 -

 . دو خنجر مرصع -
 . كمربند مسى مشبك طال كارى شده -
 . آیینه اى از نقره -

 . كاسه برنجى 9 -
 . مثقال 17قطعه طالیى به وزن  -
 . مثقال 12قطعه طالیى دیگر همراه با یك زنجیر به وزن  -
 . مثقال 25وزن  گردنبندى از جنس نقره به -
 . مثقال 40گردنبند چهل بسم اهللا از جنس طال و وزن  -
 . قطعه پارچه عمامه اى ترمه -
 . شال هاى هندى -
 . یك شال با نقشهاى گالبتون -

 . مثقال است 70كالهخود از جنس نقره كه وزن هر یك  8 -
 . كریچه اى از نقره -

 . جام ویژه چلچراغ 20 -
 . بزرگیك ستاره بلورین  -



 . كالهكى طالیى براى تیرك پرچم -
 . مثقال 117بازوبند نقره اى طلسم و تعویذ، هر كدام به وزن  6 -
 . مثقال 17گیره مخصوص چادر از جنس نقره ، هر كدام به وزن  6 -

 .عالوه بر اینها، اشیاى دیگرى هم بعدها به این گنجینه اهدا شده كه در آن جا نگهدارى مى شود
  فصل سوم 

  درهاى حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم 
داراى شش باب در است كه پنج تاى آنها به ) رواق و گنبدخانه (حرم حضرت عباس علیه السالم 

 .رواق ها گشوده مى شود و یكى دو قسمت باال سر قرار دارد
 .دو باب از این درها در غرب قرار دارند

آن از نقره و داراى دو   دارى متعلق به تولیت حرم واقع شده ، جنس یكى از این دو در در جوار كفش
كتبه محمد على القزوینى : بر باالى آن كتیبه اى است و در آن كتیبه نوشته است . لنگه است 

 :بر لنگه هاى در نیز این نوشته ها به چشم مى خورد (104) . هجرى قمرى 1288الحائرى 
 : بر لنگه در راست ، این ابیات از شاعر كربالیى سیدحسین علوى نقش بسته است

 قد تولى بالطف سقى العطاشى
 وال عدائه المنون سقاها

 قام للحق ناصرا و المنایا
 بشبا عضبه تشب لظاها

 هى باب لمرقد ضم بدرا
 لبنى هاشم ولیث و غاها

 و على العلقمى شید صرح
 قصرت عنه رفعه جوزاها

 جدد المرتضى له الباب فخرا
 وال فعاله االله تباهى

 فیك بابا النجاه جدد ارخ
 حق باهللا لم یخب من اتاها 



رگ ریخت او در سرزمین طف آبرسانى به تشنگان را بر عهده گرفت و البته به كام دشمنان شربت م
 .، او برخاست و حق را یارى داد و با لبه شمشیر حویش طوفان مرگ بر اردوى دشمن وزاند

 .این در مرقدى است كه ماه بنى هاشم و شیر بیشه پیكار این خاندان را در خود جاى داده است 
 .و بر كنار نهر علقمى كاخى ساخته شد بلند كه آسمان نیلگون به بلندى آن نرسد

 .ى آن درى دیگر ساخت و این مایه افتخار اوست كه خداوند كارهایش را مایه فخر قرار دهدمرقفى برا
این به خداوند  :اى ابوالفضل ، بر آستانه تو باب نجات حیاتى دیگر یافته است ، تاریخ آن بگوى 

 .سوگند درى است كه هر كس قصد آن كند نومید و ناكام نشود
ماده تاریخ ساخت این  ((حق باهللا لم یخب من اتاها))ى عبارت گفتنى است مصراع آخر این شعر یعن
 .برابر است و سال ساخت را نشان مى دهد 1356در است كه در حساب ابجد با عدد 

 : بر لنگه چپ نیز ابیات دیگرى از همان شاعر است
 هى باب النجاه للحق طرا

 حیث جاء الكتاب فى ذكراها
 قائال باب حطه من اتاها

 ى من جهنم و لظاهاو حم
 و باعتابها المالئك تهوى

 فاز باال من فلیفز من اتاها
 و على الشهب قد تسامت مقاما

 بجالل و رفعه ال تضاهى
 یا ثرى العلقمى قد صرت حصنا

 بخضوع تشم طیب ثراها
 البى الفضل جددت باب قدس

 مال الخافقین ، فخر عالها
ن را به تمامى گشوده است ؛ آن جا كه در كتاب خدا از آن نام برده این باب نجاتى است كه حق آ

كه هر كس بر این در بیاید گناه او آمرزیده شود و سپرى  ((باب حطه ))است ، جایى كه مى گوید 
 .براى او در برابرى دوزخ و زبانه هاى آن باشد

 .هنگ آن كند رستگارى یابدهر كه آ. این در، باب امن است . بر آستانه این در فرشتگان بایستند



 . بر كوه هاى بلند نیز به جالل و رفعتى برترى و بلندى دارد كه آن را همانند نیست
اى خاك علقمى ، تو با سر تسلیم نهادن به زیر گام هاى عباس دژى استوار شده اى و همه جا بوى 

پاك كه آوازه شكوه آن  خوش تو به مشام رسد، براى مرقد ابوالفضل درى نو ساخته شد، براى مرقدى
 . خاور و باختر را پر كرده است

 . این در، ساخت محمد حسن نقاش فرزند مرحوم شیخ موسى است
در دوم نیز از نقره و داراى دو لنگه است و این ابیات از كربالیى سید حسین علوى شاعر بر آن 

 : نقش بسته است
 فتبدى بالصبح مذ جدوده

 بعنان السماء منه الضیاء
 الندب بالسدانه فیه) حسن )

 نال فضال عنت له الفضالء
 نصر الدینعن بصیره امر

 صابر اللذى اراد القضاء
 فعلى قبره المالئك طافت

 والیه قد زارت االنبیاء
 و غدا باب قدسه للبرایا

 كهف امن به المنى و الرجاء
 بطل نال فى الطفوف مقاما

 غبطته بنیله الشهداء
 قد حباه اللوا حسین افتخارا

 و الى مثله یحق اللواء
 نار موسى ام باب قدس تجلى

 البى الفضل نوره ام ذكاء؟
 ام غدا العلقمى طور التجلى

 و به االرض اشرقت و السماء؟



 مذ حوى مرقدا لشبل على
 و له الفضل ینتمى و العرفاء 

 . گاهان از آن نورى به آسمان برخاستآن هنگام كه این را نو سازى كردند در صبح
حسن ، آن كه داوطلبانه تولیت قبر او را عهده دار شد افتخارى از آن خود كرد كه همه مفتخران در 

از سر آگاهى دین را یارى داد و در برابر خواست آن كه قضا ) عباس (برابر آن سرفرود آوردند، او 
 و تقدیر از آن اوست صبر كرد،

 او، فرشتگان به طواف آمدند و قبر او را، پیامبران زیارت كردند،پس برگرد قبر 
 و آستانه بارگاه قدس او براى همه مردمان پناهگاه امنى شد كه امان و آرزوى خود آن جا بیابند،

او قهرمانى است كه در كربال به چنان جایگاهى دست یافت كه همه شهیدان دیگر بر آن حسرت 
 ارى را به او داد و البته همانند او را این پرچم سزاست ،بردند، حسین افتخار پرچمد

اینجا آتش مومى است یا باب قدسى است كه نور و روشنى ابوالفضل علیه السالم در آن تجلى كرده 
 است ؟

 یا آن كه نهر علقمى طور تجلى شده و آسمان از این تجلى نورانى گشته است ؟
 .فت ، همان كه فضل و وفا را به او نسبت دهنداز آن زمان كه مرقد، پسر على را در برگر 

 : در مورد ماده تاریخ نو سازى این نیز دو بیت گفته شده است
 قد جددوا باب باب حمى للمبین

 بنوره اشرق للسائلین
 مذتم ارخ مجمال قولنا

 باب الهدى و الرشد العالمین
ه نور خود بر گدایان این در روشنى درى از درهاى این حرم روشنگر و این پناهگاه مردمان كه ب

. بخشیده است نو سازى كردند، از آن هنگام كه این بنا به پایان رسید، ماده تاریخى برایش بگذار
 . چكیده سخن ما آن كه این در، براى همه جهانیان باب راهیابى و هدایت است

در حساب ابجد با عدد  ((ین مجمال قولنا باب الهدى و الرشد فى العالم))شایان ذكر است كه عبارت 
 .برابرى مى كند و این سال را مى نمایاند 1219

 .شایان ذكر است كه این در مشرف بر كفشداریى است كه به واژه شیخ محمد كشوان تعلق دارد
چهارمین در . سومین در همان است كه در قسمت باال سر قرار دارد و به جایى گشوده نمى شود



پنجمین در كه آن نیز به رواق . مشرق واقع است و به رواق گشوده مى شود سمت پایین پا، یعنى در
 : گشوده مى شود، داراى دو لنگه است ؛ بر یك لنگه ، این ابیات نقش بسته است

 مررت بقبر للشهید بكربال
 ففار علیه من دموعى غزیرها

 فما زلت ارثیه و ابكى لرزئه
 و یسعد عینى دمعها و زفیرها

 رح الوفاد زوار قبرهوال ب
 یفوح علیه مسكها و عبیرها

 سالم علیك یا اباالفضل كلما
 تمر شماالت النسیم و مورها

 موالنا طاهر سیف الدین 
همچنان او را رثا مى گویم و بر . بر قبر شهیدى در كربال گذر كردم و اشك از دیدگانم فرو ریخت 

مرا به اشك و سینه ام مرا به ناله همراهى مى كند، همچنان مصیبت و اندوه او مى گریم و دیده ام نیز 
 .قاصدان كوى او به زیارت قبرش مى آیند و بوى مشك و عبیر در این مرقد مى پراكند

 .اى ابوالفضل ، سالم بر تو تا آن زمان كه نسیم پگاه و شامگاه بوزد
 . هجرى قمرى 1351سرمان سیف الدین طاهر، سال : وقف 

 :نیز این ابیات به چشم مى خورد بر لنگه دیگر
 عباس یا باب الحوائج للورى

 الفضل جارى منك لالطیاب
 تهدیك افئده الكرام بشوقهم

 بمقامك العالى لكسب ثواب
 یقضى حوائج من یلوذ ببابه

 رب العلى و مسبب االسباب
 و یفوز زائره بنیل مرامه

 و له النعیم غدا یغیر حساب
 عن المدیح لبابهقصر البیان 



 طوبى لحجاب و حسن مآب
عباس ، اى باب الحوائج مردمان واى كه فضل و نیكى ات بر همه پاكان جاى است ، دل هاى 

بزرگان شوق تو دارد و مقام بلند تو را براى رسیدن به پاداش الهى به پیشوایى مى گیرد، هر كس بر 
 .جت او را بر مى آورددر او پناه آورد، خداوند آسمان سبب ساز هستى حا

هر كس او را زیارت كند به خواسته خویش مى رسد و كامیاب مى گردد و در فرداى قیامت نیز او را 
نعمتى بى حساب خواهد بود، بیان ازمدیحه سرایى بر آستانه او كوتاه است ، خوشا كسى را كه پاسبان 

 .((فرجامى است   آن در است و این خوش 
ناحیه شمال حرم واقع است و همان اشعارى بر آن نقش بسته كه بر پنجمین در اما ششمین در نیز در 

البانى محمد جعفر خلف )) :هست ، با این تفاوت كه در میانه لنگه دوم این كتیبه نیز دیده مى شود
هجرى كتبه على بن الحسین الموسوى البهبهانى  1341المرحوم الحاج عبدالحمید التاجر االصفهانى 

)). (105)  
  ایوان طال 

 320ایوان طال ایوانى است وسیع كه در جلوى گنبد خانه حرم و مشرف بر صحن شریف است و 
بر . شده است  از آجرهاى مسى رنگ و طال كارى شده در نماى آن استفاده. متر مربع مساحت دارد

پیشانى ایوان قطعه اى مستطیل شكل دیده مى شود كه چند بیت به زبان تركى و باخطى زیبا بر آن 
 : یكى از بیت ها این است. نوشته است 

 یازدى خلوصى برله تاریخ كلك فیض
 ایتدى بوبار گاهى سلطان حمید تجدید

. بدالحمید عثمانى تجدید بنا شده است این بیت گویاى آن است كه ایوان در دوره حكومت سلطان ع
 : در كتاب مدینه الحسین آمده است

دیوار جلویى ایوان ، از كف تا ارتفاع دو متر، با سنگ هاى مسى رنگ و طال كارى شده تزیین یافته 
و آن گونه كه از نوشته هاى چپ و راست پیشانى ایوان و مجاور در میانى حرم پیداست ، در سال 

رى احترام الدوله همسر ناصر الدین شاه به طال كارى ایوان اقدام كرده و پس از او هجرى قم 1309
. آصف محمد على شاه لكنهوى به پوشش طالى قسمت هاى باقیمانده جلو ایوان پرداخته است 

مساحت ایوان نزدیك به مساحت ایوان حرم امام حسین علیه السالم است و در زیر این ایوان در 
متر عرض دارد و بر آن این عبارت  2متر طول و  3مسى گشوده مى شود كه  قسمت میانى درى

 : نوشته است
هجرى قمرى صاغها النقاش محمد  1355رجب على الصائغ ابن المرحوم فتح اهللا الشوشترى عام ))



ظاهرا همین شخص دو در نقره اى  (106) .((حسین ابن المرحوم الشیخ موسى كتبها محمد جواد الخطاط
دیگر نیز ساخته كه در جلوى ایوان و در دو ضلع شرقى و غربى آن به سمت داخل گشوده مى 

 (107) .((شود
كفشدارى وجود دارد كه   بر ایوان طال و درهایى كه از آن یا از مجاورت آن گشوده مى شود، شش 

اولین كفشدارى از آن ورثه سید سلیمان سید جعفر سید : سه تاى آنها در چپ ایوان قرار گرفته است 
 . مصطفى آل طعمه و در اجاره شیخ حسین معله نجفى است

آن ورثه برخى از افراد آل لطیف آل قندیل و آل صخنى و فعال در دست دومین كفشدارى از 
عبدالحسین ، جعفر و حاج صادق فرزندان محمد على بن مرزه بن محمد كشوان است و سومین 

كفشدارى دیگر هم كه در سمت شرق ایوان قرار گرفته ، همه از آن ورثه سید امین سید مصطفى آل 
اء الدین تولیت حرم نیز دو كفشدارى براى خود ایجاد كرده است سیدمحمد حسن آل ضی. طعمه است 

 . ؛ یكى در شرق و دیگرى درغرب ایوان
F �ô�= . از این ایوان دو در گشوده مى شود كه یكى در وسط آن قرار گرفته است و به رواق راه دارد

 : سته است؛ این در از جنس نقره است و ابیات زیر از شاعر محمد على یعقوبى بر آن نقش ب
 لذ باعتاب مرقد قد تمنت

 ان تكون النجوم من حصباه
 و انتشق من ثرى ابى الفضل نشرا

 لیس یحكى الضالل نشر شذاه
 غاب فیه من هاشم اى بدر

 فیه لیل الضالل یمحى دجاه
 هو یوم الطفوف ساقى العطاشى

 فاسق من فیض مقلتیك ثراه
 و اطل عنده البكاء فقیه

 طال الحسین شجوا بكاهقد ا
 ال یضاهیه ذو الجناحین لما

 قطعت فى شبا الحسام یداه
 هو باب الحسین ما خاب یوما



 وافد جاء الئذا بحماه
 قام دون الهدى یناضل عنه

 وكفاه ذاك المقام كفاه
 فادیا سبط احمد كابیه

 حیدر من فدى النبى اخاه
 =åF(( المرتضى)) له باب قدس 

 من لجین یغشى العیون سناه
 انه باب حطه لیس یخشى

 كل هول مستمسك فى عراه
 قف به داعیا و فیه توسل

 فیه المرء یستجاب دعاه
 .به آستانه بارگاهى پناه جوى كه ستارگان آرزو كنند كاش ریگ هاى زمین آن باشند

چ بویى دیگر آن را همانندى خود را از بوى خوشى كه از آن جا از مضجع ابوالفضل مى وزد و هی
نكند برخودار كن ، در این خاك بدرى از خاندان بنى هاشم پنهان شده است ، چه بدرى كه همه 
سیاهى ها و ظلمت ها را از میان برد، او در روز عاشورا سقاى تشنگان بود، تو نیز از سرشك 

 . دیدگانت خاك او را سیراب كن
 . السالم از اندوه او بسیار غمگین گشت و گریست آن جا فراوان گریه كن كه حسین علیه

آن گاه كه بر لبه شمشیر دو دست او از تن جدا شد جعفر طیار نیز نتواند به رتبه او رسد و او را 
 همانندى كند؛

 او باب حسین است و آن كه به حرم و پناهگاه او پناه آورد، هیچ گاه ناكام و نومید نشد،
 برخاست ، پیشاپیش او پیكار كرد و دو دستش سپر بالى او ساخت ،او به دفاع از امام هدایت 

و به شب هجرت (او سبط احمد را فدا شد، آن سان كه پدرش على فدایى برادر خود پیامبر خدا گشت 
 .(در بستر او خوابید

مرتضى براى او درى كه باب قدس است نوسازى كرد و با نقره اى كه فروغش دیگان را خیره كند 
 . این در، باب آمرزش گناهان است كه با چنگ آویختن به حلقه اش هیچ بیمى نیست. آراست 

بر این درگاه به دعا و توسل بایست كه در این جا و به حرمت این بارگاه ، دعاى كسان مستجاب 
 .شود



على انا مدینه العلم و : قال النبى صلى اهللا علیه و آله و سلم  : در وسط این در كتیبه اى با عبارت
 :این بیت شعر دیده مى شود (108)بابها 

 نلت المنى فقل به مورخا
 باب نجاه المذنبین جددا

 . سازى شده استباب نجات گنهكاران نو : بدین بارگاه به آرزوى خود رسیدى ، آن را ماده تاریخ گوى 
است كه سال  1354گفتنى است مصراع اخیر باب نجاه المذنبین جددا به حساب ابجد نمایانگر عدد 

 .ساخت این دورانشان مى دهد
 .در دوم ؛ این در نیز از نقره است كه به حرم گشوده مى شود و دو لنگه دارد

متن آن ابیات . چشم مى خورد بر لنگه نخست ، چند بیت شعر از مرحوم سید محمد جمال هاشمى به
 : چنین است

 یا اباالفضل انت هللا باب
 رفعت للسماء منك القباب

 كعبه المومنین حجت الیها
 عاطفات فیها الوالء مذاب

 ووفود االمالك تهبط شوقا
 لمقام هللا فیها اقتراب

 كم صاله هللا نعرج فیه
 و دعاء فى ظله یستجاب

 و اخرى انت باب الحسین دنیا
 فله منك جیئه و ذهاب

 من یزره من غیر بابك الغى
 حاجزا حوله یقوم حجاب

 منك یجرى على الوالء ثواب
 بك ینفى عن الموالى عقاب

 انت سر القبول فى العمل المقبول



 ال ما اتت به االتعاب
 فتحت للجنان باسمك بابا

 شیعه الحق و الوسیله باب
 فامسىصنعته باصفهان 

 تحفه یحتفى بها االعجاب
 حملته الیك تطوى الفیافى

 بوالء تضج منه الشعاب
 و تناهت بنصبه باحتفال

 فیه للدین نصره و اكتساب
 یا اباالفضل ان بابك اسمى

 من یحط حده و فیه الحساب
 یاشهید االیمان یومك فخر

 للهدى فیك تزدهى االحقاب 
 هجرى 1388
 . ضل تو باب خدایى كه آسمان به یمن تو گنبدى بلند افراشته استاى ابوالف

تو كعبه مومنانى و دل ها و عاطفه هایى به این كعبه حج گزارده اند كه به وال و سرسپردگى در 
 آمیخته اند،

فرشتگان گروه گروه و به شوق این بارگاه فرود مى آیند و این جا توان به بارگاه خداوند تقرب یافته ، 
بسیار نمازها كه از زیر این گنبد به آسمان فرستاده و چه بسیار دعاها كه در سایه این سراى  چه

 اجابت مى شود،
تو در این سراى و آن سراى باب حسینى كه از رهگذر تو توان به او رسید، هر كس از غیر طریق 

 افكند است ،  تو آهنگ زیارت او كند، پرده اى سنگین بر گرد خویش 
 یض تو به سر سپردگان پاداش دهند و به نام تو از بردگان این كوى كیفر بردارند،از دست ف

 تو را از پذیرفته شدن هر كار پذیرفته اى ، نه آن كه راز این پذیرش رهاورد سختى و تالش باشد،
 شیعیان كه طایفه حقند، براى این بوستان به نام تو درى ساخته اند و البته این در بهانه است ،

 را در اصفهان ساخته اند و ارمغان آورده اند، ارمغانى كه هزاران شگفت برانگیزد،آن 



شیعیان این در را از كوه و بیابان گذرانده و بدین جاى آورده اند، با عشق و والیى كه آوازه آن در كوه 
 و دره پیچیده است ،

 آوردن پاداش الهى شد، نصب آن را با مجلسى به پایان رساندند و این یارى دین و مایه به دست
اى ابوالفضل ، در بارگاه تو پر آوازه ترین درى است كه بر آن گناه با همه آن كه حسابى دارد فرو 

 ریخته شود،
اى شهید ایمان ، آن روز پرافتخار پایدارى تو مایه افتخار راه هدایت است و نسل ها بر آن مباهات 

 .كنند
كه نشان دهنده سال ساخت این در است دیده مى . قمرى هجرى  1388در پایین این شعر نیز عدد 

 .شود
انا مدینه العلم و على بابها العبد  : در میان لنگه دوم دایره اى است و در آن چنین نوشته است

هجرى  1259الجانى ابن شمس الدین محمد االصفهانى محمد على الحسینى الطباطبائى غفر ذنوبه 
 . قمرى

بنده گنهكار فرزند شمس الدین محمد اصفهانى محمد على . را دروازه است من شهر دانشم و على آن 
 . هجرى قمرى 1259حسین طباطبایى كه خداى از گناه او در گذرد، 

در سمت غرب این ایوان ، درى كوچك مشرف به كشیكخانه وجود دارد و بر لوح هایى مسین كه بر 
 : این درنصب شده ، بیت زیر نوشته است

 س نفسا نفیسهبذلت یا عبا
 لنصر حسین عز بالجد من مثل 

 . اى عباس ، تو جانى گرانبها براى یارى حسین فدا كردى و این چه نایاب مثلى براى فداكارى است
سید محمد حسن آل ضیاء الدین تولیت حرم عباس ) میالدى  1936(هجرى قمرى  1355به سال 

شیخ محمد حسن ابوالحب ابیات زیر . ت ساخت علیه السالم درى دیگر از جنس نقره براى حرم حضر 
 : را در این باره سروده است

 شیدت یا ابن المرتضى باب عال
 بها البرایا قد لوت رقابها

 فقف علیها خاضعا مسلما
 ملتثما من ادب اعتابها

 االترى االمالك فیها احدقت



 اضحت على ابوابه حجابها
 باب ابى الفضل سلیل حیدر

 اق ابناء العلى انجابهامن ف
اى پسر مرتضى ، تو درى از درهاى عظمت و سربلندى ساختى كه بندگان همه بر آستانه اش سر ))

 .فرود آورده اند
 . پس تو اى زایر، بر این در بایست ، سالم ده و آستانه از روى ادب ببوس

 ن جا ایستاده اند؟آیا نمى بینى كه فرشتگان بر این بارگاه حلقه زده اند و دربانانى ای
 .((این باب ابوالفضل فرزند حیدر است ؛ كسى كه فرزندانش بر همه مهتران برترى دارند

محمد بن سید حسن حلى هم در این باره شعرى گفته و در این شعر ماده تاریخى به حساب جمل 
 : آورده است

 اقول لمن رام باب الرجا
 و رام لرى الحشا موردا

 ل فهو المراداال اقصد اباالفض
 لكل كئیب غدا مقصدا

 و فیه و منه بلوغ المنى
 و فى حرم القبر تلقى الندا

 قصده))و من رام اذ ارخوا 
 فبابا ابى الفضل قد جددا

 هجرى 1355
 هر كس را كه باب امید مى جوید و هر كس را كه بر جگر تشنه خود آبى مى طلبد مى گویم ،

 او مراد و مقصد فرداى هر دل آزرده است ، هالت آهنگ ابوالفضل كن كه
 : در این جا و از این جاست كه به آرزوى خود رسند و در این حرم است كه ندایى مى شنوى

هر كه آرزویى دارد قصد این آرامگاه كند كه درهاى حرم ابوالفضل ) چونان كه ماده تاریخ مى گویم )
 .را از نو ساخته اند

برابرى مى كند و  1355با ابى الفضل قد جددا به حساب ابجد با عدد گفتنى است عبارت قصده فبا
 .این سال را مى نمایاند

 : شاعر كربالیى ، سید مرتضى وهاب نیز چند بیتى در ماده تاریخ ساخت در حرم آورده است



 قف بباب اهللا واستشفع الیه
 بفتى فى كربال واسى الحسینا

 باب خلد حیث فى تاریخه
  ((اب ابى الفضل لجیناشیدوا ب))

 . هجرى 1374
 بر درگاه خداوند بایست و به آن جوانمردى كه در كربال حسین راهمراهى كرد شفاعت جوى ،

در بارگاه ابوالفضل را از نقره : این در باب خلد و جاودانگى است كه در تاریخ آن گفته شده است 
 .ساختند

 .را مى نمایاند 1374ا به حساب ابجد، عدد شیدوا باب ابى الفضل لجین: گفتنى است عبارت 
در كفشدارى مقابل دفتر تولیت حرم حضرت ابوالفضل علیه السالم نیز این دو بیت از شاعر زنده یاد 

 :سید حسین علوى به چشم مى خورد
 لذ باعتاب ابى الفضل الذى

 كابیه المرتضى یحمى حماه
 واخلع النعلین و ادخل صاغرا

 ه طیب شذاه و انتزع من قدس
 .دین دفاع كرد  به آستانه ابوالفضل پناه جوى كه چون پدرش على علیه السالم از ناموس 

 . پاى افزار بكن و فروتنانه به درون رو و از جایگاه قدس این حرم خوش آن را بیاب
  صحن و درهاى آن 

وارد مى شدید كه در گذشته ، هنگامى كه از باب قبله مى گذشتید، به صحنى كوچك و مربع شكل 
در شرق آن یك حجره و یك سقاخانه قرار داشت و بر دیوارهاى آن اشعارى به زبان فارسى و حدیثى 

سپس هنگامى كه مى . هجرى قمرى به چشم مى خورد 1304نبوى و در پایان این نوشته ، تاریخ 
ره مرحوم حاج خواستید به صحن بزرگ بروید، از سالنى مربع شكل مى گذشتید كه در غرب آن مقب

محمد صادق یكى از متولیان نوسازى حرم و در شرق آن نیز مقبره راجه محمد جعفر هندى قرار مى 
هنگام احداث خیابانى كه صحن شریف را در بر مى گیرد، نصف صحن قبله از قسمت غیر  . گرفت

نه حرم ادغام مسقف تا اول سالن پیشگفته از میان رفت و باقى مانده این صحن نیز بعدها در گنجی
) میالدى  1936(هجرى قمرى  1383این محل زمانى مسجد و رواق بود و بعدها در سال . شد

 . كتابخانه ابوالفضل العباس نام گرفت



مگر در پاره اى موارد، اصوال همه كسانى كه به نو سازى حرم مطهر امام حسین علیه السالم 
 :سید عبدالحسین كلیددار مى گوید. سازى كردندپرداختند، حرم حضرت عباس علیه السالم را نیز نو 

تاریخ بناى صحن و حرم حضرت عباس علیه السالم با تاریخ بناى حرم امام حسین علیه السالم در 
روزگاران مختلف همپاى و همراه است و بیشتر كسانى كه افتخار نو سازى و تزیین در حرم امام 

ماتى همانند، حرم حضرت عباس علیه السالم نیز توفیق حسین علیه السالم به دست آورده اند، به اقدا
 .یافته اند

متر مربع و مساحت  9300به هر روى ، مساحت صحن جامع حرم حضرت ابوالفضل علیه السالم 
 . متر مربع است 4370بناى حرم ؛ اعم از رواقها و گنبد خانه و ایوان 

سقف ایوان ها داراى مقرنس . است صحن بزرگ داراى چهار ایوان وسیع : ایوان هاى صحن بزرگ 
كارى و طاق و قوس هاى هندسى زیباست و در هر كدام نیز حجره اى وجود دارد كه براى مباحثه یا 

 . تدریس علوم دینى از آن استفاده مى شده است
 :این ایوان عبارتند از

 :به چشم مى خوردایوان باال سر؛ این ایوان در غرب صحن قرار دارد و بر باالى آن این كتیبه  .1
بسم اهللا الرحمن الرحیم ، اذا جاء نصر اهللا و الفتح و رایت الناس یدخلون فى دین اهللا )) : قال اهللا تعالى

  .((افواجا فسبح بحمد ربك و استغفره انه كان توابا
ى كه بسم اهللا الرحمن الرحیم ، چون یارى خداوند و گشایش بیاید و مردمان را بین: خداوند فرموده است 

گروه گروه به آیین خدا درآیند خداى خود را ستایش و تسبیح گوى و از او آمرزش بخواه كه او توبه 
 . هجرى قمرى 1304سال  (سوره نصر(پذیر است 

 . در وسط این ایوان هم كتیبه اى است كه اشعارى به زبان فارسى بر آن نوشته است))
مجلس عزادارى برپا مى داشتند و ایوان را  گفتنى است در این ایوان درویش ها در دهه محرم

این گروه را . سیاهپوش مى كردند و از دیوارهاى آن شمشیرها و كشكول هاى گوناگونى مى آویختند
درویش هاى حرم حضرت عباس علیه السالم مى نامیدند، در برابر درویش هاى دیگرى كه در حرم 

 .امام حسین علیه السالم بودند
در زیر ) باب العلقمى (ین ایوان در ضلع شرقى صحن قرار دارد و باب الرضا ایوان شرقى ؛ ا .2

هجرى قمرى بر آن  1304در باالى ایوان كتیبه اى است كه سوره حمد وتاریخ . همین ایوان است 
هجرى قمرى نوشته شده و یكى از كاشیكاران به نام  1304این كتیبه در ماه رمضان . نوشته است 

 . كلى در همان سال این ایوان را تجدید بنا كرده استحاج محمد نادر تو 
 هجرى بر آن نقشه بسته است 1304ایوان شمالى ؛ در قسمت باالى این ایوان كتیبه اى كه تاریخ  .3



. 
هجرى قمرى  1304این ایوان در مدخل باب القبله است و بر آن كتیبه اى به تاریخ : ایوان قبله  .4

شم مى خورد بر باالى این ایوان نیز ساعت زنگدار بزرگى نصب شده و اثر محمد حسین یزدى به چ
 . است

 این بارگاه شاه جهان حقیقت است 
 این جا حریم پاك علمدار كربالست

 این آستان قدس شهید ره خداست
 این جا حریم حضرت باب الحوائج است

 دولت در این مقام و كشایش در این سر است
 ى كه تا ابداین جا بود مقام شهید

 خاكش حیات بخش و هوایش عبیر زاست
 این بارگاه شاه جهان حقیقت است

 این جایگاه جلوه انوار كبریاست
 این خاك مشك بیزكه دار الشفا بود

 هر ذره اش به چشم مالیك چو توتیاست
 این جا جایگاه شهیدى كه تا به حشر

 دین خدا و پرچم اسالم از او بپاست
 جاست جایگاه امیرى كه در كرماین 

 كان سخا و ابر عطا و یم وفاست
 این جاست جایگاه علمدار لشكرى

 كز بهر حق علیه ستمگر به پاى خاست
 دریا دلى غنوده در این جا كه همچو نوح

 در بحر دین به كشتى توحید ناخداست
 سقاى اهل بیت ، حسین على بود

 مه بقاستاین تشنه لب كه خاك درش چش



 گردد مس وجود تو چون زر در این مقام
 این بارگاه خشت وجودش زكیمیاست

 آیینه تمام نماى حقیقت است
 هر دل كه با والى ابوالفضل آشناست

 حاتم كه گشت شهره آفاق از سخا
 در آستانه كرمش كمترین گداست

 آن كس كه سر زفخر بساید بر آسمان
 ادب قامتش دوتاست این جا كه مى رسد ز

 آب فرات تا به ابد شرمگین بود
 از تشنه اى كه ساقى و سقاى كربالست

 در روز حشر فاطمه گردد شفیع خلق
 در دست وى دو دست بود كز بدن جداست

 از این مصیبتى كه به آل نبى رسید
 تا روز رستخیز به پا پرچم عزاست

 امروز هر كه خدمت آل على كند
 ا شفیع او به صف حشر مرتضاستفرد

 ((حضرت حكیم ))بر طبق امر آیت حق 
 آن كس كه حكم او به همه شیعیان رواست

 شد این ضریح ساخته در شهر اصفهان
 شهرى كه گر جهان هنر خوانمش سزاست

 چنین سرود ((طالیى ))تاریخ این ضریح 
 ((عباس میر جنگ و علمدار نینواست 

  صحن درهاى قدیمى 
در قدیم ، صحن حرم حضرت عباس علیه السالم داراى شش در بوده و هر یكى از این درها بر 
حسب جایى كه در آن قرار گرفته ، نام مشخصى داشته و هر كدام به یكى از محله هاى قدیمى 



شیخ جعفر الهى درباره تاریخ . جنس این درها از چوب مرغوب بوده است . شهرباز مى شده است 
 : ت این درها چنین شعرى آورده استساخ

 صحن ابى الفضل رفیع الذرى
 قد فاخر العرش عال فارتفعا

 فیه قباب للفخار ضربت
 بفخرها خازنها قد رفعا

 ابوابها امست رجاء المرتجى
 و مستجاب دعوه لمن دعا

 باب مجد))الق العصا مورخا 
  ((اذن اهللا له ان یرفعا

 ، پناهگاه و حرمى واالست كه بر عرش تفاخر كرده و بر آن بلندى یافته است ، صحن حرم ابوالفضل
بر این بنا گنبد افتخارى استوار گردیده و نگهبان این حرم به چنین افتخارى كه نصیبش شده سزامند 

 مباهات ورزیدن است ،
 ان اجابت شود،درهاى این صحن درگاه امید آرزومندان است و جایى است كه در آن دعاى دعا كنندگ

 عصاى خود بیفكن و این درها را تاریخ بنا بگوى ،
 . این باب مجدى است كه خداوند بلندى و عظمت را برایش خواسته است

است و نشان  1287نمایانگر عدد باب مجد اذن اهللا له ان یرفعا به حساب ابجد  : گفتنى است عبارت
 . مى دهد درها در این سال ساخته شده است

 :روى ، این درها عبارتند ازبه هر 
در قسمت جلو آن فراخنایى . باب القبله ؛ از آن روى كه در سمت قبله است بدین نام خوانده اند - 1

بر فراز ایوان این  .نامیده اند) صحن كوچك (متر وجود دارد كه آن را صحن صغیر  16به وسعت 
این در به . متر مى رسد 3ن به متر و عرض آ 5/4طول این در به  . در دو گلدسته كوچك است

هجرى قمرى و به دست محمد خان بهادر،  1337روزگار اشغال عراق از سوى انگلستان در سال 
یكى از شاعران ماده تاریخ بنا را . معاون حكمران انگلیسى عراق ، كاپیتان برى ، گشوده شده است 

 :در این شعر مى آورد
 تجد))یا سائلى ارخ 

  ((فتح الطریق محمد



 .مى یابى كه این راه را محمد گشوده است : اى كه از من مى پرسى ، خودماده تاریخ بگوى 
است و سال بنا را به تاریخ هجرى  1337عبارت تجد فتح الطریق محمد به حساب ابجد نمایانگر 

 .قمرى نشان مى دهد
هجرى قمرى نوشته  1340بر این در دو كتیبه اى كه على بن حسین موسوى بهبهانى آنها را به سال 

در پیشانى در گاه نیز صفحه اى مسین ، لوزى شكل و تذهیب شده وجود دارد كه بر آن . است 
  (109)( ((سالم علیكم طبتم فادخلوها خالدین )) : نوشته است

 .((ا درود پاك و پیراسته اید بدان در آیید و در آن جلودانه بمانیدبر شم))
. میالدى  1953فوریه  2هجرى قمرى ،  1373جمادى الثانى سال  17هنگامى كه دولت عراق در 

خیابان اطراف صحن را احداث كرد، این درگاه ویران شد و قسمتى از بناى آن نیز در خیابان قرار 
درهمان . ن جا نیز به باب صاحب الزمان در غرب صحن انتقال یافت در نصب شده در آ. گرفت 

زمان یكى از زائران در گران قیمتى كه نقش هایى بدیع بر آن تراشیده شده بود، به حرم اهدا كرد و 
این در، در محل باب القبله نصب شده بر هر یك از لنگه هاى این در، یك بیت شعر و در زیر آن 

 . استنام واقف نوشته شده 
 : بر لنگه نخست این عبارت است

 بباب ابى الفضل اعتصم متمسكا
 فما الفضل اال من ابى الفضل یرتجى

 یا مفتح االبواب الواقف خالق زادگان 
اى . در حلقه در بارگاه ابوالفضل چنگ زن كه فضل و بخشش تنها از ابوالفضل توان آرزو داشت 

 . نگشاینده درها، وقف كننده ، خالق زادگا
 : بر لنگه دیگر نیز این عبارت است

 و من كان بابا للحسین بنا به
 له اهللا باب ان یسد و یرتجى

 و الیه المرجع و الماب الواقف خالق زادگان 
آن كسى كه باب حسین بوده ، خداوند خود او را باب است كه به گاه بسته بودن بر آن امید باز شدن 

 : خالق زادگان: قف است بازگشت همه به سوى اوست وا
هجرى قمرى در شرق باب القبله  1304این در سال ): باب قبله كوچك (باب القبله الصغیر  .2

گشوده شده ؛ ارتفاع آن سه متر و عرض آن نیز سه متر است و حاج محمد صادق شوشترى آن را 



 . ساخته است
متر و از درهاى قدیم كه  3آن متر و عرض  5در شرق صحن قرار دارد، ارتفاع آن : باب البركه  .3

. بر نهرى كهن منشعب شده از نهر علقمى كه آن را نهر العباس مى نامیده اند مشرف بوده است 
آثارى از این نهر تا نیمه سده دوازدهم هجرى قمرى وجود داشته و از آن تاریخ این آثار هم از میان 

ین نهر و آثار آن را نداریم و همین اندازه ما اطالع چندانى از چگونگى از میان رفتن ا. رفته است 
وجود داشته و زایران در آن جا آب بر مى  ((البركه ))مى دانیم كه درجلوى این درگاه فراخنایى به نام 

داشتند و براى آب دادن درختها و نخلهاى موجود در صحن حرم از آبى كه آن جا استفاده مى شده 
انه جنوبى صحن حرم حضرت ابوالفضل علیه السالم پنج هجرى قمرى در آست 1345در سال . است 

بردرى كه اینجا نصب بوده كتیبه اى وجود . اصله نخل وجود داشته كه بعدها از میان رفته است 
بانى التعمیر الحاج محمد صادق االصفهانى سنه  .داشته و بر آن كتیبه این عبارت به چشم مى خورد

و در جریان احداث خیابان ) میالدى  1956(هجرى قمرى  1376به سال  (110)هجرى قمرى  1308
پیرامونى حرم باب البركه برداشته و به جاى آن چند باب دستشویى به هزینه حاج على تقى غیاثى بنا 

اش از بیرون صحن بود، پس از احساس خطر نشست آلودگى از آنها این دستشویى ها، ورودى . شد
حاج جعفر كاظمى صباغ به جاى ) میالدى  1969(هجرى قمرى  1389در سال . به حرم بسته شد

این دستشویى ها دستشویى هاى جدیدى با رعایت معیارهاى بهداشتى و تدبیرهاى الزم به هدف 
 . یوارهاى صحن احداث شده كه اكنون نیز باقى استجلوگیرى از نشست آلودگى به پایه ها و د

 .به جاى باب البركه درى دیگر از صحن گشوده شد 1/1/1957گفتنى است در 
باب السدره ؛ این دروازه در ضلع شمال غربى صحن قرار گرفته و به دلیل وجود درخت سدرى در  .4

متر مى رسد و بر روى  3ض آن به و عر  4ارتفاع این در به . آن جا به این نام خوانده شده است 
ان المتقین فى جنات و : بسم اهللا الرحمن الرحیم ، قال اهللا تعالى  :آن این كتیبه به چشم مى خورد

. عیون ادخلوها بسالم آمنین ، والیه على بن ابى طالب حصنى و من دخل حصنى آمن من عذابى 
 (111) . هجرى 1308سنه 

با سالمت و ایمین  :بیات یلمان پرهیزگاران در باغ ها و چشمه ها سارانند به آنان گویند: ترجمه آیه ها
والیت على بن ابى طالب دژ من است ؛ هر كه به این دژ در : ترجمه حدیث . در آن جا داخل شوید

 .ن در امان ماندآید از كیفر م



 25(هجرى قمرى  1368باب صاحب الزمان علیه السالم ؛ این در كه به تاریخ اول ذى القعده  .5
و عرض  5/4گشوده شده ، در سمت غرب صحن واقع است و طول آن به ) میالدى  1949آگوست 
 :بر این در، این كتیبه دیده مى شود. متر مى رسد 3آن به 

لیله القدر خیر من  * و ما ادراك ما لیله القدر* م ، انا انزلناه فى لیله القدر بسم اهللا الرحمن الرحی))
سنه  ((سالم هى حتى مطلع الفجر* تنزل المالئكه و الروح فیها باذن ربهم من كل امر * الف شهر 

  (112) ((هجرى قمرى  1308
ما آن را در شب قدر نازل كردیم ، و از شب قدر چه آگاهت كرد، . به نام خداوند رحمتگر مهربان ))

در آن شب فرشتگان با روح به فرمان پروردگارشان براى هر . شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است 
 .((سالم است  كارى كه مقدر شده است ، فرود آیند، آن شب تا دم صبح صلح و

یا موالى یا صاحب الزمان صلوات اهللا ))در میانه پیشانى این در، لوحى لوزى شكل است و عبارت 
در مدخل این در نیز اتاقى است كه از آن براى مركز نیروى برق . بر آن نوشته است  ((علیك 

 .استفاده مى شود
مترى آن قرار گرفته و مشرف  16باب السوق ؛ در جنوب غربى باب صاحب الزمان و در فاصله  .6

و عرض آن به  5/4طول این در به  .بر بازارى است كه به حرم امام حسین علیه السالم مى رسد
 :متر مى رسد و بر مدخل آن این كتیبه كاشى به چشم مى خورد 5/3
  (113) ((یا ایها الذین امنوا التدخلوات بیوت النبى اال ان یوذن لكم ))
 .((اى كسانى كه ایمان آورده اید، به خانه هاى پیامبر در نیایید مگر آن كه شما را اجازه دهند))
 (114) .((هجرى  1309سنه ( ((فاخلع نعلیك انك بالواد المقدس طوى ))
 .((پاى افزار بیرون آور كه تو در وادى مقدس طوى هستى ))

در جلو این در فراخنایى كوچك و مربع شكل وجود داشته كه پیشتر حوضى براى آب خوردن وجود 
 . ى آبى براى وضو بوده استداشته و همچنین در آن جا چاه آبى و بر پیرامونش نیز شیرها

در دوران مرحوم سیدمرتضى آل ضیاء الدین تولیت حرم حضرت ابوالفضل علیه السالم ، این مكان 
البته سید مرضتى این در را بست ، به . دستخوش تغییراتى شد تا كتابخانه عمومى حرم احداث شود

ریب كرد، چاه را نیز پر كرد جاى آن ، درى دیگر در مدخل باب صاحب الزمان گشود، حضور را تخ
این . و از این مكان به عنوان دفتر طرح آبرسانى كه امتیاز آن را براى خود گرفته بود، بهره جست 



 .دفتر بعدها محل استقرار ترانس هاى برق حرم و صحن شد
علیه السالم گشوده   پیش تر گفتیم كه در دوره هاى اخیر دو در دیگر از صحن حرم حضرت عباس 

 :این دو عبارتند از. ه است شد
به سال  .باب العلقمى ؛ درمقابل خیابان معروف به شارع علقمى و در شرق صحن قرار دارد .7

هجرى قمرى  1374با تاریخ . هجرى قمرى گشوده شده و بر آن كتیبه هایى نو ساخت  1375
 . بعدها به نام باب الرضا معروف شده است) میالدى  1955(

گشوده شده و در غرب ) میالدى  1954(هجرى قمرى  1373این دروازه به سال  باب الحسن ؛ .8
 . صحن واقع است

 

 صحن مقدس 
 یارب این بارگه كیست كه خورشید سما

 هر سحر گه كند از خاك درش كسب ضیا
 یارب این مرقد پر نور مطهر از كیست ؟

 كه به تعظیم درش پشت فلك گشته دوتا
 ان زكدامین برج استیارب این اختر تاب

 كه منور بود از راى منیرش بیضا
 یارب این گوهر رخشان زكدامین درج است

 كز نظرها همه چون گنج بود نا پیدا
 یارب این صحن و رواق و حرم از حضرت كیست

 كه ز خاك در او كون و مكان یافت بها
 صحن جانبخش ابوالفضل كه در رتبه او

 یرت زده چون من شیداعقل و وهمند دو ح
 این همان صحن شریف است كه از فرط شرف

 خادمش را به سر چرخ برین باشد پا



 این همان بارگه عرش مثال است كه نیست
 گر كنى هندسه جز عرش برینش همتا

 گوهر درج امامت ، شه جمشید غالم
 اختر برج والیت مه خورشید لقا

 ماه تابان بنى هاشم عباس على
 كز غالمى درش فخر كند بر دارا

 اندرین صحن مقدس كه بود كعبه جان
 سعى كن تا كه مقامى به كف آرى به صفا

 این همان منظر پاك است كه سر گردان است
 چرخ از بهر طواف در او صبح و مسا

 از سر شوق اگر پاى در این صحن نهى
 دستت از غیب بگیرند به هر رنج و عنا

 و را رنج به جان باشد این جاست عالجگر ت
 (115)گر تو را درد به دل باشد این جاست دوا 

  درهاى جدید صحن 
ضل علیه آنچه گذشت ، فهرست و مشخصات درها و ورودى هاى قدیم صحن حرم حضرت ابوالف

سامان یافته ، ) میالدى  1974)هجرى قمرى  1394اما درها ورودهاى جدید كه به سال . السالم بود
 : از این قرار است

هجرى قمرى به همت سید بدر الدین آل  1382باب القبله ؛ در جنوب صحن واقع شده و در سال  .1
حجه االسالم سید عباس حسینى ضیاء تولیت وقت حرم و نیز همراهى برخى از عالمان ، از جمله 

در ماه . كاشانى بر مدخل این كتابخانه عمومى حضرت عباس علیه السالم احداث گردیده است 
مبارك رمضان دراین كتابخانه جلسه هاى بحث و گفت و گوى علمى ، به هدف تقویت حركت علمى 

 . ادبى كربال برگزارشده است - 
 : ست و بر باالى آن این آیات نوشته استمتر ا 5/3متر و عرض آن  4طول این در، 

بسم اهللا الرحمن الرحیم الدین امنوا و هاجروا و جاهدوا فى سییل اهللا باموالهم و انفسهم اعظم درجه ))
یبشر هم ربهم برحمه منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین * عنداهللا و اولئك هم الفائزون 



  (116) ((ظیم فیها ابدا ان اهللا عنده اجر ع
كسانى كه ایمان آورده و هجرت كرده و در راه خدا با مال و جانشان به جهاد پرداخته اند، نزد خدا ))

ان آنان را از جانب خود به رحمت و پروردگارش. مقامى هر چه واالتر دارند و اینان همان رستگارانند
 .((خشنودى و باغ هایى در بهشت كه در آن جا نعمت هایى پایدار دارند، مژده مى دهد

  (117) .((ان اهللا اشترى من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فى سبیل اهللا ))
 .((خدا از مومنان جان و مالشان را به بهاى این كه بهشت براى آنان باشد خریده است ))

 :از بیرون صحن كه بنگرید بر پیشانى درگاه این كتیبه دیده مى شود
ه فمنهم من قضى بسم اهللا الرحمن الرحیم من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا علی)) : قال تعالى

لیجزى اهللا الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین ان شاء او  *نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیال 
  (118) .((یتوب علیهم ان اهللا كان غفورا رحیما

برخى از آنان به  .ومنان مردانى اند كه به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه و وفا كردنداز میان م))
 .((شهادت رسیدند و برخى از آنها در همین انتظارند و هیچ عقیده خود را دیگر گون نكردند

بر فراز ایوان این درگاه ، ساعت زنگ دار بزرگى نصب شده و در زیر این ساعت نیز از منظر 
 .به چشم مى خورد ((السالم علیك یا ابا الفضل العباس )) : ن عبارتبیرون صح

باب االمام الحسن علیه السالم ؛ در غرب صحن و بر گذر زائران به سمت صحن امام حسین  .2
متر است و بر باالى در دایره اى و در آن  3متر و عرض آن  É= ¥åô4 . علیه السالم واقع است 

و   در میان نقش  .((ما براى تو فتحى آشكار پدید آوردیم )) (119) ((ك فتحا مبیناانا فتحنا ل)) : دایره آیه
 :از بیرون صحن بر باالى درگاه ، این دیده مى شود. نگارهایى بر روى كاشى نوشته است 

  (120) (( الرحمن الرحیم یا ایها الذین امنوا التدخلوا بیوت النبى اال ان یوذن لكم بسم اهللا))
 .((نداى كسانى كه ایمان آورده اید، به خانه هاى پیامبر در نیایید مگر آنكه شما را اجازه ده))

و عرض آن  4باب االمام الحسین علیه السالم ؛ در كنار باب االمام الحسن قرار گرفته ، طول آن  .3
 : متر است و بر باالى در دایره اى است كه در آن نوشته است 3

  (121) .((سالم علیكم طبتم فادخلوها خالدین )) : قال اهللا
 .((بر شما درود پاك و پیراسته اید بدان در آیید و جاودانه بمانید))

 : بالفاصله بر باالى این دایره كتیبه اى و در آن این آیات نقش بسته است
دق اهللا العلى العظیم ص ((ان المتقین فى جنات و عیون ادخلوها بسالم آمنین ))بسم اهللا الرحمن الرحیم ))

)). (122)  
 .((با سالمت و ایمنى در آن جا داخل شوید: پرهیزكاران در باغ ها و چشمه سارانند به آنان گویند))



 : بر باالى این نیز لوحى است كه عبارت
  ((الم علیك یا ساقى عطاشى كربالالس))
 .((درود بر تو اى آبرسان تشنگان كربال))

 . نقش بسته و اطراف آن با نقشهاى گل و گیاه بر روى كاشى تزیین یافته است
باب صاحب الزمان علیه السالم ؛ در كنار باب االمام الحسین علیه السالم واقع است و به  .4

 5/3و عرض آن نیز به  4ین نام نام خوانده شده ، ارتفاع آن به خجستگى و یاد و نام امام عصر بد
 : بر باالى در، كتیبه اى با نقش هاى گل و گیاه بر روى كاشى و در میان آن عبارت. متر مى رسد

از منظر بیرونى ، كتیبه اى بر این سر در است و متن . به چشم مى خورد ((باب صاحب الزمان ))
 : آن چنین است

و ما ادراك ما لیله القدر لیله القدر خیر من الف *  الرحمن الرحیم انا انزلناه فى لیله القدر بسم اهللا))
  (123) .((تنزل المالئكه و الروح * شهر 

ب قدر چه آگاهت كرد، شب قدر از هزاران مان ارجمندتر ما آن را در شب قدر نازل كردیم از ش))
 .((است ، در آن شب فرشتگان با روح فرود مى آیند

در سمت چپ این در، سقاخانه اى است و بر باالى این آبخورگاه نقش ها و تزیین ها و مقرنس هایى 
اهللا على الحسن و سالم )) : است و در میان این نقش ها و تزیین ها بیت شعر زیر و همچنین عبارت

 :به چشم مى خورد ((الحسین 
 اشرب الماء هنیئا یا محب

 و اذكر السبط الشهید المحتسب 
 .((اى دوستدار، آب بنوش كه گوارایت باد و سبط شهید صبور و پایدار را یاد كن ))

روى پیشانى این درگاه داراى سه بخش و در بردارنده قوس هایى است كه نقش هاى گل و گیاه بر 
كاشى ، آنها را در میان گرفته و در داخل این گل و بوته نیز بیت شعر زیر از شیخ محسن ابوالحب 

 : كلبى نقش بسته است
 اذا كان ساقى الناس فى الحشر حیدر

 فساقى عطاشى كربالء ابوالفضل 
 . الفضل استاگر سقاى مردم در روز رستاخیز على علیه السالم است ، آبرسان تشنگان كربال نیز ابو 

و  4باب االمام موسى بن جعفر علیهماالسالم ؛ در زاویه غربى صحن قرار گرفته ، طول آن  .5
متر است و از منظر بیرونى بر باالى سر در، كتیبه اى بر روى كاشى است و متن  5/3عرض آن 

 : آن كتیبه چنین است



  .((صدق اهللا العلى العظیم  (124)(الدارسالم علیكم بما صبرتم فنعم عقبى (بسم اهللا الرحمن الرحیم ))
 .((! درود بر شما به پاداش آنچه صبر كردید، راستى چه نیكوست فرجام آن سراى))

؛ در شمال صحن قرار گرفته ، )علیه السالم باب امام جواد (باب االمام محمد الجواد علیه السالم  .6
 =É =éÏ4  بر باالى این درگاه سقفى هاللى است كه با كاشى هاى زیبا . متر است  3و عرضش

آراسته شده و بر این كاشى ها اشكال گل بوته و همچنین اشكال هندسى بر زمینه بنفش تیره نقش 
 :آیه زیر بر آن به چشم مى خوردبر باالى در بالفاصله كتیبه اى است كه . بسته است 

اهللا نور السموات و االرض مثل نوره كمشكاه فیها مصباح المصباح فى (بسم اهللا الرحمن الرحیم ))
زجاجه الزجاجه كانها كوكب درى یوقد من شجره مباركه زیتونه ال شرقیه و ال غربیه یكاد زیتها یضى ء 

من یشاء و یضرب اهللا االمثال للناس و اهللا بكل شى ء  ولو ام تمسسه نار نور على نور یهدى اهللا لنوره
  (125) .((صدق اهللا العلى العظیم ) علیم 

É = Ï= حكایت نور او چون چراغدانى است كه در آن چراغى . خدا نور آسمان ها و زمین است 
آن شیشه گویى اخترى درخشان است كه از درخت خجسته زیتونى كه نه . چراغ در شیشه اى است 

شرقى است و نه غربى افروخته مى شود نزدیك است كه روغنش هر چند بدان آتشى نرسیده باشد، 
خدا هر كه را بخواهد با نور خویش هدایت مى كند و این . روشنى بر روشنى است . روشنى بخشد

 . مثل ها راخداوندذ براى مردم مى زند و خدا به هر چیزى داناست
بر باالى این درگاه نیز متن . این درگاه به دیوارى متصل است كه خود به باروى صحن پیوسته است 

 . كامل سوره قدر نق بسته است
بر  .نى در سمت راست این درگاه ، صفه اى است مسقف ، مشرف بر خیابان و در امتداد دیوار بیرو 

 : باالى آن نیز سوره حمد بر كاشى نقش بسته است
  .(((126)(و ذكر اسم ربه فصلى * افلح من تزكى (بسم اهللا الرحمن الرحیم ، ))

آن كسى است كه خود را پاك گردانید و نام پروردگارش را رستگار ))پس از بسم اهللا الرحمن الرحیم ، 
 .((یاد كرد و نماز گذارد

باب االمام على الهادى علیه السالم ؛ این درگاه در زاویه شمال شرق صحن واقع است ، طول آن  .7
 . متر مى رسد و تازه احداث شده است 5/3و عرضش به  4به 
بر . متر مى رسد 5/3و عرض آن به  4طول آن به باب الفرات ؛ در شرق صحن واقع است ،  .8

باالى آن سقفى هاللى است كه به كاشى هاى زیبا و تزیین هایى از گل و بوته بر زمینه بنفش تیره 
بر باالى در، كتیبه اى به خط كوفى به چشم مى خورد كه سوره انشراح بر آن  . آراسته شده است
 . نقش بسته است



یرونى كه مشرف بر خیابان است و بر پیشانى این سر پوشیده ، كتیبه سقف متصل است به دیوار ب
 : اى به خط ثلث است كه این آیات بر آن نقش بسته است

و سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها و فتحت ابوابها و قال (بسم اهللا الرحمن الرحیم ))
  .(((127) ( لهم خزنتها سالم علیكم طبتم فادخلوها خالدین

و كسانى كه از پروردگارشان پروا داشته اند، گروه گروه به سوى بهشت سوق داده شوند تا چون بدان ))
سالم بر شما، خوش آمدید، : درسند و درهاى آن به رویشان گشوده شود و نگهبانان آن به ایشان گوین

 .در آن در آیید و جاودانه بمانید
  ضلع هاى صحن 

صحن داراى چهار ضلع است و در هر یك از این ضلع ها حجره هاى كوچكى است كه شمار آنها 
در میانه هر ضلع از سمت . در جلو هر حجره نیز ایوانى كوچك وجود دارد. مورد مى رسد 75به 

زرگ و به ارتفاعى افزون بر دو طبقه از طبقه هایى كه حجره ها در آنها جاى بیرونى ایوانى است ب
این ایوان ها داراى نقش و نگارهایى از گل و بوته ، اشكال هندسى و آیات قرآن كریم است . گرفته اند

 .((هجرى قمرى  1304حرره محمد حسین بن محمد ابراهیم ، سنه )) : و در پایین برخى از آنها عبارت
 .به چشم مى خورد. هجرى قمرى تحریر كرد 1304را محمد حسین بن محمد ابراهیم به سال  این

مقبره آل نصر اهللا ، مقبره آل خیاط و مقبره آل : در این ضلع چند مقبره واقع است : ضلع شمالى 
پدر شیخ جواد ابو كفانه خطاط و عبدالمهدى )لطیف كه قبال مكتبخانه مرحوم شیخ على ابوكفانه 

پس از این مقبره ها به ایوان بزرگى كه در این ضلع است مى رسیم و . بوده است ) وكفانه شاعراب
خطیب كربال و در گذشته به (پس از آن نیز به مقبره آل ضیاء الدین ، مقبره شیخ محسن ابوالحب 

و فرزندش دكتر ضیاء الدین ، مقبره آل تاجر، مقبره شیخ محمد على ) هجرى قمرى  1369سال 
 . حمود كشوان و پس از آن به باب االمام موسى بن جعفر علیه السالم بر مى خوریمم

این ضلع به ترتیب ، آبخورگاه عمومى ، مقبره سید محمد نقاش ، مقبره نصر اهللا ، سپس : ضلع غربى 
مقبره خطاط و شاعر . نامور است  ((باب صاحب الزمان ))ایوان بزرگ تكیه درویشان كه امروز به 

شیخ فلیح حسون رحیم جشعمى ، مقبره آل سیبویه ، مقبره دیگرى از آن نصر اهللا ، باب االمام  عراق
 . الحسین ، مقبره اى از آل ضیاء الدین و سرانجام باب االمام الحسن علیه السالم را در برگرفته است

لسالم نیز مقبره آل قزوینى در این ضلع است و دفتر تولیت حرم حضرت عباس علیه ا: ضلع جنوبى 
این دفتر حجره حجره اى است كه مسووالن حرم و بزرگان در آن جا گرد مى . در جوار آن است 

پس از آن ایوان بزرگى است كه از باب القبله بدان در مى آییم ، بر فراز بام این ایوان ساعت . آیند
ضا اصفهانى بانى یكى مدفن سید محمد ر : بزرگ زنگدارى است و در مدخل ایوان هم دو مقبره است 



 .صحن است و در مقابل آن نیز مقبره راجه هاى هند قرار دارد
در سمت راست ایوان نخست به مقبره آل خیر الدین مى رسیم كه یكى از عالمان به نام سید محمد 

على خیر الدین و همچنین سید مرتضى وهاب شاعر در آن به خاك سپرده شده اند و پس از آن هم 
 . س حرم مى رسیمبه گنجینه نفای
در این ضلع است و پس از آن مقبره اى ) امیرالمؤ منین على علیه السالم (باب االمیر : ضلع شرقى 

كه سیدمحمد سعید و برادرش سید محمد كاظم ؛ از فرزندان سید محمد حسن آل طعمه و همچنین سید 
مقبره هاى آل نصر اهللا ،  پس از آن به ترتیب. یوسف سید احمد وهاب در آن به خاك سپرده شده اند

 .آل طویل ، خاندان تطوه ، آل عواد و آل مامیشه قرار گرفته اند
ایوان بزرگ  . مقبره اخیر زمانى مكتبخانه شیخ عبدالكریم كربالیى ملقب به ابومحفوظ بوده است

مقبره آن گاه به باب الفرات و پس از آن هم به . مشهور به ایوان علقمى ، پس از این مقبره هاست 
هاى آل ماجد، آل عوج ، عالمه سید على قطب و آل معالى و سرانجام باب االمام على الهادى علیه 

 . السالم مى رسیم
  به خاك سپرده شدگان حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم 

به بررسى دفن شدگان حرم حضرت عباس علیه ) قمر بنى هاشم (سید عبدالرزاق مقرم در كتاب خود 
از جمله این بزرگان مى توان از كسانى یاد كرد كه عالمه آقا : سالم پرداخته ، در این باره مى گویدال

 :آن جا كه مى گوید. نامبرده است ) Q199 = 2ج (بزرگ در كتاب الذریعه الى تصانیف الشیعه ، 
و را هجرى قمرى در زنجان در گذشت و پیكر ا 1355حاج سید محمد بن محسن زنجانى به سال ))

 .بنابر وصیتش ، براى خاكسپارى به حرم حضرت عباس علیه السالم آوردند
شیخ على بن زین العابدین بارجینى حائرى ، : آمده است ) 5323 3 2ج (همچنین در این كتاب 

صاحب كتاب الزام الناصب من احوال الغائب در حرم حضرت عباس علیه السالم به خاك سپرده شده 
 . است

ى اكبر یزدى بفروئى از شاگردان برجسته اردكانى در فراخنایى كه در مقابل حرم است عالمه شیخ عل
 . ، به خاك سپرده شده است

سید كاظم بهبهانى از شاگردان آیت اهللا سید هاشم قزوینى در حرم ابوالفضل علیه السالم مدفون است 
از سمت گوشه جنوب شرقى عالمه سیدعبداهللا كشمیرى از شاگردان اردكانى ، در چهارمین حجره . 

 . صحن دفن شده است
شیخ مال على یزدى مشهور به سیبویه و برادرش مال عباس اخفش كه هر دو در تدریس جایگاهى در 

 .خور داشته اند، در حجره اى اختصاصى ، در جوار باب صاحب الزمان به خاك سپرده شده اند



شیخ صادق فرزند عالمه شیخ خلف در آخرین شیخ كاظم الهر، داراى مراتبى از علم و ادب و شاگرد 
 (128) . حجره شمال شرقى صحن به خاك سپرده شده است

جمله مى  گفتنى است بخش قابل توجهى از دیوارهاى صحن ، با آیات قرآن كریم تزیین یافته ، از آن
همچنین سید ابراهیم نقاش بر این دیوارها رنگ هایى روشن به . توان از سوره دهر و سوره عم نام برد

 .گونه اى بدیع در هم آمیخته است كه كمتر هندمندى مى تواند همانندى براى آن بیافریند
  گنبد 

شكلى متمایز از دیگر متر و با  12بر فراز حرم حضرت ابوالفضل علیه السالم گنبدى است به قطر 
گنبدى نیم كروى با نوك تیز و ساقه اى نسبتا بلند است و از آن ، پنجره هایى با قوس هاى . گنبدها

 .كمان ابرویى و نوك تیز به بیرون گشوده مى شود
نماى داخل گنبد در قسمت ساقه كمربندى با زمینه بنفشه تیره است كه آیاتى از قرآن كریم به رنگ 

 . نقش بسته استسفید بر آن 
این گنبد طال ) میالدى  1955(هجرى قمرى  1305چنان كه بر قسمتى از گنبد ثبت شده ، به سال 

در این سال عالمه شیخ محمد خطیب طى تلگرامى به نخست وزیر وقت عراق ، محمد . كارى شد
بنابراین در خواست ، طال كارى گنبد  (129) .فاضل جمالى ، در خواست كرد گنبد را طال كارى كنند

خشت طال بر پوشش گنبد به كار  6418انجام یافت و بر پایه اسناد موجود در مدیریت اوقاف كربال، 
ارتفاع . كارى نقش بسته است  در قسمت پایین گنبد آیاتى از قرآن همراه با آیینه كارى و طال. رفت 

 . متر است 39گنبد از روى زمین 
شاعر كربالیى ، سید مرتضى وهاب ، به مناسبت طال پوش كردن گنبد، شعرى عربى گفته و در آن 

 متن شعر وى چنین است. ماده تاریخ نیز آوردهاست 
 شع ثغر الفجر نورا و انجلى

 عن سما الدنیا رداء الغیهب
 كا راد الضحىمستطیال من ذ

 یخطف االبصار غیال طفحا
 و غزال الشرق مجدا سبحا

 و من االیات اوحى جمال
 نشرت موجتها فى المغرب

 بكر الطیر على انواره



 ز احفا فى الروض من اوكاره
 و انتشى البلبل من ازهاره

 و على االغصان بالشدو عال
 با غارید الهوى و الطرب

 قسابحا وسط حشایم عمی
 من خیال حالم فیه غریق

 كلما یظما سلسال رحیق
 یجتنى ثغر االقاحى قبال

 فائزا منها ببنت الحسب
 سحر الطرف بیاض السحر

 محال للسمع لحن الوتر
 (ما لعینى عشیت بالنظر)

 اطلى الكاس تجلت ام طلى
 قبه صیغت بغالى الناشب

 خلتها بالتبر لما برقت
 ر بدتنار موسى جانب الطو 

 ام سنا الشمس جالال سجدت
 ام غریض الماء یشفى العلال

 سال مشفوها بنهر سرب
 انتشار الورد فى االرض انتشر

 فتراءى كالاللى للبشر
 ام ترى ادركت الشمس القمر

 ام جالل اهللا بالقدر جال
 فتجلى للورى عن كثب

 قبه بالتبر لما طلیت



 شرف التبربها مذ حلیت
 د للمعالى بنیتفوق طو 

 من له یوم و غى فى كربال
 خالد رغم مرور الحقب

 من بوجه الشمس فردا غبرا
 و اذاق القوم موتا احمرا

 فاتحا نحو الفرات انحدرا
 غرف الماء و عنه عدال

 ذكر السبط و لما یشرب
 قبه فوق الثریت ارتفعت

 و على االفاق بدرا طلعت
 من ابى الفضل بنور سطعت

 صدقا على))و حكى تاریخها 
  ((مرقد العباس تاج الذهب 

 .سپیدى صبح از كرانه آسمان شكفت و آسمان دنیا جامه سیاهى شب و انهاد))
 .آنگاه پرتوهاى خورشید بلندتر شد و بر زمین گسترد و به سرمستى و دلربایى دیدگان را در ربود

 .زیبایى و نشانهایى از عظمت الهام كرد و پرتو آفتاب چاشتگاهان در خاور كسترد و آیاتى از
 و موج این پرتو در باختر نیز گسترد

 .آنگاه پرنده از النه به بیرون پر زد و در زیر این نور صبحگاهى ، در باغ و چمن به پرواز در آمد
 .بلبل از بوى گلهاى صبحگاهان ، بوى خوش شنید و عطر این گلها بر شاخه ها پراكند

 دهاى سر خوش و شادى همراه گشتو این همه با سرو 
 .بلبل در میان دریایى ژرف از خیالهاى رویایى شناور و در آن غرق مى شود

 .و در این جهان مگوى بابونه نیز بوسه مى چیند. هر گاه تشنه مى شود او را شرابى ناب است 
 و او از این باغ و بستان گلهاى معطر را از آن خود مى كند

 . را سحر كرد و آهنگ خوش چنگ گوش را به خود دوخت سپیدى سحرگاهان دیده
 دیده مرا چه شده است كه نیك نمى بیند، آیا این زیبایى جام است كه رخ نموده یا این پوششى است كه

: 



 گنبدى ساخته به گران ترین زیورها را پوشانده است
طور تجلى كرده  چون این گنبد به پوشش طالیش درخشید، گمان بردم این آتش موسى است كه در

 . است
آبى است فرو نشانده   یا این پرتو خورشید است كه سر عظمت فرود مى آورد یا این صداى خوش 

 .تشنگى كه از نهرى جارى جوشیده و آن را تشنه اى تا سركشد
بوى گل در همه جاى زمین پراكنده است و گویا این مرواریدى است كه اینك براى آدمیان مى درخشد 

مى كنى خورشید است كه به ماه رسیده است و یا جالل خداوند است كه در شب قدرى یا گمان 
 . آشكار شده

 . و از نزدیك بر آدمیان تجلى كرده است
 . این گنبدى است كه از آن روز كه به طال آراسته شد طال از آن افتخار یافت

 . ربالستگنبدى است ساخته بر فراز بنیانى بلند، كه مرقد شیربیشه شجاعت در ك
 . مردى جاودانه كه به رغم گذشت روزگاران همچنان یاد و نام او و حماسه اش باقى است

مردى كه یكه و یك تنه چونان گرد و خاكى از پیكار به پا كرد كه پرده آفتاب شد، و آن مهاجمان را 
 .طعم مرگى تلخ چشاند

رداشت و از آن نیز صرف نظر فاتحانه به سوى فرات پیش رفت و آنگاه مشتى آب براى نوشیدن ب
 .كرد

 او حسین را به یاد آورد كه هنوز آبى ننوشیده است
 . گنبدى است كه بر فراز این كره خاكى افراشته و بدرى است كه بر كرانه افقها دمیده است

 :به راستى كه بر: این جلوه نور ابوالفضل است كه درخشیده ، و تاریخ خویش باز گفته است 
 جى از طالستمرقد عباس تا

برابرى مى  1955به حساب ابجد باعدد  ((صدقا على مرقد العباس تاج الذهب ))گفتنى است عبارت 
 . میالدى انجام پذیرفته است 1955كند و نمایانگر آن است كه نوسازى و طالكارى گنبد به سال 

 : قمرى آورده استسید محمد بن سید حسن حلى نیز در شعرى ماده تاریخ نو سازى گنبد را به تاریخ 
 قبه العباس لما ذهبت

 شرف االبریز منها المراقدا
 لم تزد فخرا به من بعد ما

 شرفت اذ حل فیها االسد
 قلت مذ شعت نضارا و غدا



 البدر منه خجال و الفرقد
 لم تنر بالتبر ال بل ارخوا

 بابى الفضل انار العسجد 
 : طال از آن شرافت یافت این مرقدى است كه گنبد عباس است كه چون طالكارى شد،))

از آن پس كه شیر خدا عباس در آن به خاك سپرده شده و بدین سان شرافت یافته دیگر هیچ افتخارى 
 . افزون بر آن نیابیده است

 : آن دم كه نور این مرقد تابیده و ماه و ستاده قطب از آن خجل شد، گفتم
بلكه این طالست كه : تاریخ آن بگوى . چنین نیست . ته است این گنبد نورانیت خویش از طال نگرف

 .((به ابوالفضل نورانیت یافت است 
 1376به حساب ابجد نمایانگر عدد  ((بابى الفضل انار العسجدا)) : گفتنى است در این شعر، عبارت

 .است كه تاریخ قمرى طالكارى گنبد را نشان مى دهد
  گلدسته ها 

در مجاورت دیوار حرم ، دو گلدسته است ؛ نیمه باالى هر یك از این گلدسته در گوشه ایوان طال و 
عدد  2016ها به طالى خالص روكش شده و مجموع خشت هاى طالى به كار رفته بدین منظور 

نیمه پایین گلدسته ها نیز تركیب آجر و صفحه هاى كاشى است و از خشت هاى كاشى كه . است 
 ((عباس ))و  ((رسول ))( ((محمدا))( ((اهللا ))كلمه هاى . م چیده شده اندبه صورت حصیر بافى در كنار ه

در قسمت باالیى هر یك از گلدسته ها اتاقكى است مسقف كه بر لبه . به خط كوفى پدیده آمده است 
سر گلدسته ها نیز نیم كره نوك تیز و داراى . هایى بنا شده و در زیر سقف نیز مقرنس كارى است 

متر مى  44گلدسته ها بلند هستند و ارتفاع آنها به . دى نصف النهار مانندى است شیارهاى عمو 
شاعر هراتى شیخ محمد حسین فرزند حاج جواد به دقت شعرى درباره گلدسته ها گفته و در آن . رسد

 : ماده تاریخى هم براى نوسازى یا بناى گلدسته ها آورده است
 بحضره القدس و غایه االمل

 لعباس البطل مئذنه زانت
 فقل لبانیها سعدت فبذا

 احبطت نسرا و یغوثا و هبل
 و قل لمن یرقى بها مكبرا

  ((فقل حى على خیر العمل ))ارخ 



 .در این بارگاه قدس و با همه امیدها و آرزوها، بر حرم عباس قهرمان مئذنه اى آراسته شد
اى و بدین كار همه بتان نسر و یغوث و چه خوشبختى و سعادتى به چنگ آورده : به بانى آن بگو

این را ماده )) :هبل را نگوساز ساخته اى ؛ بدان كس كه براى اذان برفراز این مناره ها مى رود بگو
 .((بگو به سوى برترین كار بشتاب : تاریخ گوى 

خ است كه تاری 1319در حساب ابجد نمایانگر عدد  ((فقل حى على خیر العمل ))گفتنى است عبارت 
 .قمرى بنا را بیان مى كند

هجرى  1221چونان كه از نوشته پایین گلدسته ها پیداست ، مرحوم محمد حسین صدر اعظم به سال 
 . قمرى به نو سازى و كاشى كارى آنها اقدام كرده است

در زیر بناى حرم راهرویى زیر زمین است كه در آن از یكى از رواق ها باز مى شود و به مدفن امام 
 . این راهرو نشانى از دقت و عظمت معمارى آن روزگار است. السالم مى رسد علیه

 متولیان حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم 
از آغاز سده چهارم هجرى ، حاجبان و دربانانى بر مرقد امام حسین علیه السالم و مرقد ابوالفضل 

سادن ))معموال . بدارند و آن جا خدمت گزارند علیه السالم گماشته شدند تا حرمت این دو بارگاه را پاس
یا همان تولیت حرم ، از بزرگان خاندان هاى علوى و گاه غیر علوى عراق بوده و در بیشتر اوقات  ((

 . یكى از عالمان عهده دار این سمت شده است
هى تولیت از سمت هاى مهمى است كه از روزگار آل بویه تا روزگار صفویان جایگاه در خور توج

از . داشته و در عصر صفویان به طور خاص از رشد و عظمت دو چندانى برخوردار شده است 
سده دهم هجرى قمرى به این سوى ، برخى از خاندان هاى ساكن كربال فرمان هایى از پادشاه صفوى 

اى در دوران سلطه امپراتورى عثمانى بر عراق ، نام ه. دارند كه تولیت را به آنان واگذاشته است 
برخى ازمتولیان و خدمتگزاران حرم امام حسین علیه السالم و حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم 
در دفتر ویژه اى در اوقاف ثبت شده و آنان به موجب همین فهرست ، حقوقى ماهیانه دریافت مى 

فرزندان خود به اكنون نیز چنین است و خاندان هایى كه تولیت را در اختیار دارند آن را براى . كردند
البته گاه كه تولیت از سادات است وى نقابت و پیشوایى علویان را نیز در اختیار مى . ارث مى گذارند

گیرد و در نتیجه حكمران كربال مى شود و گاه تنها تولیت را در اختیار دارد و نقابت علویان با كسى 
عثمانى بر عراق ، متولیانى غیر از  تنها در اواخر حكومت صفویه و اوایل دوران سلطه . دیگر است



 .علوى تولیت را عهده دار شده اند
معموال تولیت حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم جزو وظایف متولیان حرم امام حسین علیه 

السالم بوده و آنان با بر عهده داشتن این مسوولیت ، فردى شایسته را در خصوص اداره حرم حضرت 
 (130) .علیه السالم به نیابت مى گماشته اند ابوالفضل العباس

اینك فهرستى ازمتولیان حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم را فرا روى دارید كه بر پایه اسناد و 
 : مدارك كهن فراهم شده است

 1025پیداست در سال  ((فدان الساده ))محمد بن نعمه اهللا ؛ چونان كه ازمهر وى بر وقفنامه  .1
 . حرمدار بوده است

هجرى  1106تا  1091شیخ حمزه ؛ از خاندان ساللمه ، عالمى فاضل كه در فاصله سال هاى  .2
. بر جاى گذاشت  قمرى عهده دار حرم بود و یادداشت ارزشمندى نیز درباره تاریخ كربال از خود

 . فرزندى از او نمانده است
، وى به سال (131)شیخ محمد شریف ؛ چنان كه از مهر وى بر اوراق معلمچى به دست مى آید  .3

 . هجرى قمرى متولى حرم بوده است 1161
هجرى قمرى تولیت حرم را بر عهده داشته و گردآورنده دیوان  1187یخ احمد خازن ؛ به سال ش .4

 . خوانده است ((ادیب فرهیخته ستوده ))سید نصر اهللا حائرى ، او را 
 هجرى قمرى عهده دار این سمت بوده است 1222تا  1188شیخ على بن عبدالرسول ؛ از سال  .5

. (132) 
 (133) . هجرى قمرى تولیت حرم را بر عهده داشته است 1224عبدالجلیل طعمه ؛ در سال  .6
هجرى قمرى  1229تا  1225بن درویش بن محمد بن حسین آل ثابت ؛ از سال  سید محمد على .7

 . عهده دار این سمت بوده است
هجرى قمرى عهده دار حرم  1232سید ثابت بن درویش بن محمد بن حسین آل ثابت ؛ در سال  .8

 . هجرى قمرى و زمانى پس از آن نیز در همین سمت بوده است 1238شده و در سال 
 1240سین بن حسن بن محمد على بن موسى ، جد بزرگ آل وهاب ؛ در چهارم شوال سید ح .9

 . هجرى قمرى و در پى بركنارى سیدثابت متولى پیشین حرم ، این سمت را برعهده گرفته است
سید وهاب بن محمد على بن عباس آل طعمه ؛ در آغاز متولى حرم امام حسین علیه السالم بود  .10



 . هجرى قمرى تولیت حرم ابوالفضل علیه السالم را برعهده گرفت 1243 و پس از آن در سال
هجرى قمرى تولیت حرم  1250سید محمد بن جعفر بن مصطفى بن احمد آل طعمه ؛ به سال  .11

 . بوده است
سید حسین بن حسن بن محمد على بن موسى وهاب ؛ در پى عزل سید محمد بن جعفر متولى  .12

هجرى قمرى تولیت حرم حضرت  1254جمادى االولى سال  25ورخ پیشین به موجب فرمان م
هجرى قمرى از این سمت بركنار  1256علیه السالم به او سپرده شد و در سال   ابوالفضل العباس 

هجرى قمرى دفتر سید محمد جعفر، متولى اسبق ، عهده  1259تا  1256در فاصله سالهاى . گردید
هجرى  1256اریخ مجددا خود او به تولیت حرم رسید و تا سال دار تولیت حرم بود و پس از این ت

 .قمرى در این سمت ماند
هجرى قمرى دو دوره زمانى  1265سید سعید بن سلطان بن ثابت بن درویش آل ثابت ؛ به سال  .13

جداى از هم ، عهده دار سمت تولیت شده و در این مدت به انجام كارهاى بزرگى توفیق یافته است ؛ 
له این كه با دربار عثمانى وارد گفت و گو شد و از آنان خواست افراد خاندان هاى متولى حرم از جم

امام حسین علیه السالم و حضرت ابوالفضل علیه السالم را از پرداخت حق دفن در حرم معاف بدارد 
علیه دربار عثمانى این در خواست را پذیرفت و براى حرم امام حسین . و به آنان حقوقى هم بدهد

خدمتگزار گماشت تا ماهانه از  15السالم و حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم هر كدام 
 .صندوق اداره اوقاف حقوق دریافت كنند

سید حسین معروف به نائب التوایه ، فرزند سید سعید بن سلطان آل ثابت ؛ چون در هنگام به  .14
او سید حسین بن سید محمد على آل ضیاء الدین ارث بردن سمت تولیت خردسال بود، به نیابت از 

عهده دار امور حرم شد، تا آن كه ناصر الدین شاه در سفر خود به كربال، سید حسین نایب التوالیه را 
در پى این اقدام ، سید حسین آل . عزل كرد و رسما این سمت را به سید حسین آل ضیاء الدین سپرد

اما در این كار . كمك حكومت عثمانى سمت خود را باز پس گیرد ثابت ناگزیر به استانبول رفت تا به
شاه ایران در نتیجه . توفیقى نیافت و در نتیجه راهى ایران شد و در آن جا به تالش هایى دست زد

 .این تالش ها، تولیت حرم امام رضا علیه السالم را به او سپرد
دین بن ضیاء الدین بن یحیى بن سید حسین بن محمد على بن مصطفى بن محمد بن شرف ال .15

هجرى قمرى عهده دار تولیت شد و تا پایان زندگى ؛ یعنى سال  1282؛ به سال )طعمه اول (طعمه 



 .هجرى قمرى در این سمت ماند 1288
سید مصطفى بن سید حسین بن محمد على ضیاء الدین ؛ پس از درگذشت پدرش سید حسین  .16

 .هجرى قمرى آن را عهده دار بود 1297ختیار گرفت و تا سال متولى پیشگفته ، این سمت را در ا
سید محمد مهدى بن محمد كاظم بن حسین بن درویش بن احمد آل طعمه ؛ پس از درگذشت  .17

یعنى سال بعد بر  1298هجرى قمرى بدین سمت گماشته و به سال  1297تولیت پیشین در سال 
هجرى قمرى در گذشت ، نیكوكارى هاى فراوانى  1334او كه خطیبى فاضل بود و به سال . كنار شد
 :از آن جمله اقدامى است كه روزنامه الزوراى بغداد آن را چنین گزارش مى كند. داشت 

قرش كمك به ساخت  125000سید محمد مهدى آل طعمه كلیددار حرم حضرت ابوالفضل مبلغ ))
 (134) .((كتابخانه رشیدى در بغداد كمك كرد

سید مرتضى بن مصطفى بن حسین آل ضیاء الدین ؛ چون در هنگام به ارث رسیدن تولیت به  .18
، این سمت را در اختیار 17وى ، هنوز خردسال بود، او سید محمد مهدى تولیت پیشگفته در ردیف 

هنگامى كه حكمران بغداد به زیارت . ى كه نزد حكومت بغداد از او بدگویى كردندگرفت تا هنگام
از همین روى ، به . سید مرتضى توانایى اداره حرم را دار است . كربال آمد، از نردیك اطمینان یافت 

از این زمان تا هنگام رسیدن . هجرى قمرى دربار عثمانى فرمان تولیت او را صادر كرد 1298سال 
مرتضى به سن بلوغ ، عمویش سید عباس سید حسین آل ضیاء الدین به نیابت از او امو حرم را  سید

 1938ماه مه  17(هجرى قمرى  1357ربیع االول سال  18در روز پنج شنبه . عهده دار بود
 (135) .از اقدامات شایسته او مى توان از طرح آبرسانى كربال یاد كرد. در گذشت ) میالدى 

 1357سید سید محمد حسین بن سید مرتضى آل ضیاء الدین ؛ پس از درگذشت پدرش به سال  .19
او كه از شخصیت هاى برجسته و فرهیخته و داراى . هجرى قمرى تولیت حرم را در اختیار گرفت 

اهداى هدیه : ه اى بود، اقدامات و مواضع شایسته اى داشت كه از آن جمله است صفات برجست
تشكر ارزشمندى به عباس محمود عقاد به مناسبت تالیف كتاب ابوالشهداء، برقرارى صلح میان مردم 

میالدى ، باز داشتن پلیس از ورود به حرم حضرت  1946كاظمین و نجف در شب عاشوراى 
ربیع الثانى  16او در روز . میالدى  1952در خالل قیام مردمى در اكتبر  ابوالفضل علیه السالم

در گذشت و در چهلم در گذشتش مجلس بى . میالدى  1953هجرى قمرى برابر با سال  1372سال 
 .همانندى ترتیب دادند و شاعران و ادیبان او را رثا گفتند



هجرى قمرى عهده دار  1372سال  سید بدر الدین بن سید محمد حسن آل ضیاء الدین ؛ در .20
 1406شوال  4هجرى قمرى از این سمت بركنار شد و در روز پنج شنبه  1358تولیت و به سال 

 . هجرى قمرى در گذشت
هجرى قمرى ، سید حسن سید صافى آل ضیاء الدین به جاى وى  1358پس از بركنارى اش در سال 
 . اداره حرم را در دست گرفت

هجرى قمرى عهده دار  1411تا  1402بن مهدى آل ضیاء الدین ، از سال  سید محمد حسین .21
 (136) .این كار را با دست اندیشى و تدبیر به انجام رساند. تولیت بود

 

 ( كرامت 240شامل (السالمكرامات قمر بنى هاشم علیه : بخش نهم 
پاسخ به تضرع ، و پاداش ادب عنایات قمر بنى هاشم علیه السالم بهشیعیان ، اهل : قسمت اول 

  ( عنایت 216شامل (سنت ، مسیحیان ، كلیمیان و زردشتیان
 ( كرامت 195شامل (عنایت حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم به شیعیان: فصل اول 

ریختم ، قمر بنى هاشم علیه السالم رابه حق فاطمه زهرا و ام البنین در حالى كه اشك مى  .1
 علیهماالسالم قسم دادم 

نامه جناب آقاى محمد حسین جعفر زاده ، سرهنگ بازنشسته ، از عظیمیه كرج به دفتر انتشارات 
 : مكتب الحسین علیه السالم

هنگ باز نشسته نیروى هوایى برادر بزرگوار جناب آقاى حاج شیخ على ربانى خلخالى ، حقیر سر 
ارتش جمهورى اسالمى هستم و درطول جنگ تحمیلى داراى مسئولیت هاى متعددى بوده ام و در 
طول خدمتم كرامت هاى زیادى را از شاهین شكسته بال كربال، حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل 

 : العباس علیه السالم دیده ام ذیال بیان مى كنم
شمسى در پایگاه شكارى دزفول خدمت مى كردم كه  1359ن یكمى در سال این جانب با درجه ستوا

با توجه به این كه پایگاه چهارم شكارى دزفول هدف حمله . به دالیلى ستون فقرات من آسیب دیده 
هاى سنگین هوایى دشمن بوده تمام خانواده ها را از جمله خانواده خودم را هم از پایگاه به شهرى 

 .بودیم و خانواده من هم به شهرستان كرج رفته بودنددیگر تخلیه كرده 
ابتدا مثل كودكان به . شبى در پایگاه دزفول احساس كردم كه نمى توانم بایستم و دارم فلج مى شوم 

صورت چهار دست و پا حركت مى كردم و سپس كال فلج شدم و دیدم نمى توانم پاهاى خود را حركت 



ر شدم و حتى نتوانستم پاى تلفن بروم و به بیمارستان تلفن بكنم و دهم و در گوشه منزل فلج و زمینگی
البته الزم به یاد آورى است كه قبال به بیمارستان . آمبوالنسى بخواهم تامرا به بیمارستان انتقال دهند

رفته بودم و از طریق بیمارستان به تهران اعزم شده بودم و از طریق بنیاد شهید هم به بیمارستان شهید 
طفى خمینى منتقل شده بودم و پزشكان معالج مهم آقاى حاج دكتر عزیزى جراح مغز و اعصاب مص

به هر حال وقتى كه احساس كردم فلج شده ام در حالى كه حتى . و دكتر جاویدان جراح وارتوپد بودند
 . نتوانستم دست خود را به كلید برق برسانم و در تاریكى ماندم

در این حال كه مستاطل و درمانده شده . م كه چه كار مى توانم بكنم احساس اندوه فراوان مى نمود
بودم به حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم متوسل شدم و از شدت اندوه نالیدم و یادم هست ایشان را 
ابتدا به حق حضرت زهراى مرضیه علیهاالسالم و سپس به حضرت ام البنین علیهاالسالم قسم دادم و 

 . مى ریختم شفاى خویش را از ایشان خواستمدر حالى كه اشك 
خوابم برده بود، در عالم رویا دیدم در زادگاه خودم در كوچه اى در حركت هستم ولى قد خود را خم 

ناگهان دیدم سید جوانى بسیار خوش سیما در حالى كه . كرده ام و نمى توانم كامال درست راه بروم 
وقتى . به دوش افكنده بودند از روبه رو تشریف مى آوردند عمامه سیاه بر سر داشتند و عبایى سیاه

به ایشان رسیدم ابتدا من خدمتشان سالم عرض كردم ، ایشان با محبت پاسخ سالم مرا فرمودند و 
 :سپس مرا با نام كوچك مخاطب قرار داده ، پرسیدند

 . ستآقا، ستون فقرات امانم را بریده ا: چرا این گونه راه مى روى ؟ عرض كردم 
و من اطاعت كردم و نزدیك تر رفتم ، دست مبارك را دقیقا به محل درد گذاشتند . نزدیك تر بیا: فرمود

 . بلى: كردم   این جات درد مى كند نه ؟ عرض : و فرمودند
درد تمام شد، حاال قامت خود را : مختصر فشارى دادند دردى توام با لذت به من دست داد، فرمودند

در این حال همسر پسر . اعت كردم ، ایشان خدا حافظى كردند و تشریف بردندمن اط. راست كن 
دختر عمو این آقا با این حسن جمال چه كسى بود؟ ایشان پاسخ : از او پرسیدم . عمویم ایستاده بود

ایشان حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم : نه ، گفت : نشناختى ؟ گفتم : دادند
ناگهان با صداى اهللا اكبر اذان صبح . تم تا بوسه به قدم هایشان بزنم ، تشریف برده بودندبرگش. بودند

گریه امان نمى داد، در وحله اول فكر مى كردم اگر خواب بوده باشد و شفا . چشم از خواب گشودم 
. هم حال كه آقا را زیارت كرده ام دیگر چیزى نمى خوا : نگرفته باشم چه مى شود؟ پیش خودم گفتم

اذان داشت تمام مى شد و باید نماز صبح رامى خواندم ، یك مرتبه با صداى یا ابوالفضل العباس علیه 
 . السالم بلند شدم دیدم الحمدهللا شفاى كامل داده شده است

هم اكنون در بنیاد جانبازان كرج پرونده جانبازى من همان گونه نیمه كاره مانده است و در صد 



ستون فقرات چند در صد آسیب این كه بایستى دكتر عزیزى و جاویدان نظر مى مثال (جانبازى من 
 . مشخص نیست) دادند به علت شفاى آن بزرگوار ناقص ماند

 صلى اهللا علیك یا قمر بنى هاشم علیه السالم
  نام مرا عباس گذاشتند  .2

 یا كاشف الكرب عن وجه الحسین علیه السالم
 علیه السالم اكشف كربى بحق اخیك الحسین 

جناب آقاى عباس شیر كوند، دانشجوى خلبانى ، از ورامین ، دو كرامت ذیل را به دفتر انتشارات 
 :مكتب الحسین علیه السالم ارسال نموده اند

ضمن عرض سالم و آرزوى توفیق روز افزون خدمت شما دانشمند گرامى جناب آقاى حاج حاج شیخ 
وند عمرى به سان نوح پیامبر على نبینا و على آله و علیه السالم امید دارم خدا. على ربانى خلخالى 

ان . به شما عطا فرماید تا بیشتر امت مسلمان را با زندگى نامه و كرامات ائمه معصومین آشنا كنید
 . شاء اهللا

علیه السالم را به طور   سال گذشته جلد اول كتاب چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس 
البته فراموش كردم بگویم نام من عباس . از یكى از دوستان امانت گرفته و آن را مطالعه كردم  امانت
بعد از این كه پنج فرزند از پدر و مادرم پس از تولد فوت كرده مرا نذر آقا  1351در سال . است 

ن را قربان مى كنند و نام مرا عباس گذشته و گوسفندى نذر كرده و آ) علیه السالم (قمر بنى هاشم 
كردم به طور ذاتى عاشق آقا   از موقعى كه به سن بلوغ و مراحل باالتر رسیدم احساس . نمایند

لذا از موقعى كه در سال . ابوالفضل العباس علیه السالم هستم و این یك عشق ذاتى و خدادادى بود
ت آقا صد چندان شد و گذشته كتاب شما عالم جلیل القدر را مطالعه كردم این عشق و ایمان به كراما

از آن جا كه شغل حقیر تكنسین فنى هواپیماست اراده كردم در آزمون خلبانى شركت كنم و به لطف 
خدا و توسل به آقا قمر بنى هاشم علیه السالم با موفقیت تمامى مراحل امتحانى و علمى خلبانى را 

اما از آن . خلبانى هستم پشت سر گذاشتم و به لطف خدا اكنون مشغول ادامه تحصیل در رشته 
جایى كه الزم دانستم دو كرامت از كرامات آقا ابا عبداهللا الحسین علیه السالم و آقا قمر بنى هاشم 

علیه السالم را كه نسبت به این بنده عاصى ارائه داشتند را به اطالع آن مقام محترم برسانم تا شما با 
 .ى امت اسالمى بیفزاییددرج این دو كرامت در تالیفاتتان بر عقاید دین

در  1377نخست آن كه در شب شام غریبان آقا اباعبداهللا الحسین علیه السالم در عاشوراى  .1
كه این جانب ساكن  - حسینیه مسجد امام جعفر صادق علیه السالم محلمان واقع در شهرستان ورامین 

رف بزرگى كه آبگردان نام مشغول آشپزى بودیم كه ظ - مى باشم) ایستگاه صادقعلى (همان محله 



دارد از روغن داغ شده پر بود كه مى خواستند روى برنج بریزند كه در اثر برخورد با من مقدار قابل 
در همان لحظه همگى فریاد . توجهى از این روغن روى قسمت ران من پایین زانوى پاى چپم ریخت 

حتى به اندازه یك سر سوزن هم پوست بدنم  زدند و وقتى لباسم را در آوردم در كمال نا باورى دیدند كه
 . قرمز نشده است و این معجزه چیزى نبود جز كرامت آقا ابا عبداهللا الحسین علیه السالم

كه از سادات مخلص نسبت به آستان آقا ابا  - همچنین یكى از دوستانم به نام آقاى سیدجواد حسینى 
عبداهللا الحسین علیه السالم از نوادگان امام موسى  عبداهللا الحسین علیه السالم است و خادم مرقد ابا

شبى از ایام  - مى باشد  ( ورامین(كاظم علیه السالم معروف به شاه حسین در همان شهر خودمان 
محرم كه مشغول پذیرایى از عزاداران حسینى بوده ، از كترى آب جوش كه آب آن درحال غلیان بوده 

 .كوچك ترین آسیبى نمى بیند روى بدن او مى ریزد و او هم مثل من
 :اما كرامت دیگرى كه براى خودم اتفاق افتاد از این قرار بود

 قبل از استارت موتور هواپیما، عرض ادبى خدمت آقا ابا عبداهللا و آقا قمربنى هاشم علیهماالسالم  .3
رحله از روى روشن كردن هواپیما مراحل خاصى دارد و باید م: اوال الزم به كمى توضیح است كه  .2

. كتاب موارد را بخوانى و انجام بدهى كه مبادا یك وقت موردى را فراموش كنى و حادثه اى رخ دهد
از  - به خصوص تحصیل در رشته خلبانى  - این جانب از آن جا كه هر چه دارم در زندگى خود 

ست و همیشه این را كرامات آقا ابا عبداهللا الحسین علیه السالم و آقا قمر بنى هاشم علیه السالم ا
اذعان دارم و به آن افتخار مى كنم ، همیشه قبل از استارت موتور هواپیما عرض ادبى خدمت آقا ابا 

السالم علیك یا ابا عبداهللا الحسین علیه (دارم ) علیهماالسالم (عبداهللا الحسین و آقا قمر بنى هاشم 
 .( علیه السالمالسالم علیك یا باب الحوائج ابوالفضل العباس . السالم 

مشغول آموزش بودم و به همراه استاد پرواز و باید در آن روز چند فرود و  1278روزى در خرداد 
تمام این امور انجام شد و موقعى كه آخرین فرودمان . پرواز پشت سر هم و سریع را انجام مى دادم 

یما را خاموش كنیم ، درست زمانى را انجام دادیم و خواستیم به محوطه پاركینگ فرودگاه بیاییم تا هواپ
حال اگر این اتفاق بعد از بلند شدن ما از زمین اتفاق مى  .كه فرود آمدیم موتور هواپیما خاموش شد

چون در آن لحظه تمام منطقه زیر پاى ما همه مسكونى . افتاد خدا مى دانست كه چه اتفاقى مى افتاد
 علیهماالسالم(ابا عبداهللا الحسین و آقا قمر بنى هاشم  بودند و این امر نیز به لطف خدا و به لطف آقا

باز هم از . شایان ذكر است كه هواپیماى آموزشى ما یك موتوره است . به خیر و خوشى گذشت  (
 . تالش شما عالم گرانقدر سپاسگزارم

 ارادتمند شما دانشجوى خلبانى عباس شیر كوند
 شمسى 25/3/1378ورامین 



 بر اثر پیام حضرت عباس علیه السالم قوت قلب پدر شهید  .4
نامه دانشمند محترم ، نویسنده توانا، صاحب آثار عدیده ، حجت االسالم و المسلمین آقاى شیخ محمد 

 : محمدى اشتهاردى به دفتر انتشارات مكتب الحسین علیه السالم
پدرش . نهادندشمسى در اشتهارد پسرى دیده به جهان گشود كه نام او راعلى اكبر  1331در سال 

او استعداد سرشارى . آقاى یداهللا صداقت كه شغل ساده اى داشت در یك محیط سالم او را تربیت كرد
داشت ، و در كالس هاى درس با عالى ترین نمره ها قبول مى شد، و به طور سریع به دانشگاه راه 

زوین گردید، و با انجمن یافت و در رشته شیمى موفق به اخذ لیسانس شد و دبیر دبیرستان شهرستان ق
سرانجام ، عازم جبهه جنگ شد و دریك درگیرى با . اسالمى فرهنگیان قزوین همكارى نزدیك داشت 

و پس از . شمسى به شهادت رسید 11/6/1360دشمنان صدامى در ارتفاعات بازى دراز در تاریخ 
كوه مردم در گلزار شهدا به ده ماه ، استخوان هاى پیكر مطهرش را به اشتهارد آوردند با تشییع پرش

پدر این شهید عزیز، آقاى حاج یداهللا صداقت ، كه پیرمرد زنده دل و خوش فهم است . خاك سپرده شد
بیست روز قبل از شهادت این فرزند : براى نگارنده چنین نقل كرد. و بیش از هشتاد سال عمر كرده 

الم خواب دیدم در خانه را زدند، رفتم در را در ع. دلبندم ، بعد از نماز صبح بین الطلوعین خوابیدم 
او را نشناختم ، زیرا قبال او را در عالم . گشودم ، دیدم حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم است 

این جا آستانه ابراهیم خلیل ! یداهللا )) :سالم كردم ، جواب سالمم را داد، سپس فرمود. خواب دیده بودم 
فدایت گردم من سگ در خانه حضرت ابراهیم علیه السالم : كردم   عرض  (137) .((علیه السالم است 

، به پشت سرم نگاه كردم ، ناگاه قبرى ((به پشت سرت بنگر)) :فرمود! نمى شوم ، من كجا و او كجا؟
هذا مرقد الشهید )) :نگى بر روى آن قرار داشت و بر روى آن سنگ چنین نوشته شده بودرا دیدم كه س

در این هنگام ، ناگاه دیدم گربه اى . این جا قبر شهید على اكبر صداقت است ؛ ((على اكبر صداقت 
ود و وارد اتاق شد، تالش فراوان كردم آن را بیرون كنم ، حضرت عباس علیه السالم كه هنوز ایستاده ب

تو نمى توانى آن گربه را بیرون كنى ، فردا صبح همین گربه مى آید، و : نگاه مى كرد، به من فرمود
كمرت را محكم ببند، مبادانا شكرى كنى )) :آن گاه فرمود. این نشانه آن است كه خوابت درست است 

)). 
و . ت رسیده است وقتى كه از خواب بیدار شوم ، چنین احساس كردم كه پسرم در جبهه به شهاد

طبق فرموده حضرت عباس علیه السالم اگر خبر شهادتش آمد، باید استقامت كنم و كمر صبر و 
به مغازه ام رفتم ، و خوابى راكه دیده . بلكه شكر كنم ! مقاومت رامحكم ببندم و نه تنها ناشكرى نكنم 

در همین هنگام . عریف كردم بودم براى دوست و همسایه مغازه ام مرحوم آقاى حاج حسین كاویانى ت
این نشانه )) : همان گربه وارد مغازه شد، هر چه كردم نتوانستم آن را بیرون كنم ، به آقاى كاویانى گفتم



 .((راستى همان خوابى است كه دیده ام 
شاید آن گربه نمادى از صدام دزد جنایتكار بوده ، كه بیرون كردن او از عهده یك نفر ساخته نبود، 

نیاز به اتحاد و انسجام و حمله هاى پیاپى سلحشوران اسالم داشت تا دست به دست هم دهند و بلكه 
 .او را بیرون كنند و سرانجام چنین كردند

چند روزى از این ماجرا گذشت كه خبر شهادت پسرم على اكبر صداقت به بعضى از دوستان و 
از رفتار و بعضى حركات و گفتار آنها هنوز آن را به من نگفته بودند، ولى . بستگانم رسیده بود

دریافته بودم كه خبر تكان دهنده اى وجود دارد تا این كه در خانه ام بودم ، صداى همهمه چند نفر را 
دریافتم مى خواهند شهادت پسرم را به من خبر دهند، سرانجام . كه در كوچه نزد من مى آمدند شنیدم 

 همان دم در آستانه در سر بر سجده نهادم و گفتم. خبر دادندافرادى آمدند و شهادت جوانم را به من 
 .((خدایا این قربانى را از من بپذیر)) :

از دیدم چنین . ، به من قوت قلب بخشید((كمرت را ببند))آرى ، سخن حضرت عباس علیه السالم 
 .كه قبول فرماید به امید آن. خدا را شكر كه در راه او قربانى داده ام . خوابى بسیار خوشحال هستم 

آرى ، شهیدان در راه حق ، و بستگان شهیدان این گونه مورد لطف سرشار اولیاى خدا همچون قمر 
 . بنى هاشم حضرت عباس علیه السالم هستند، خوشا به سعادتشان

 شمسى 25/2/1378محمد محمدى اشتهاردى 
 زخ عنایت قمر بنى هاشم علیه السالم به صغیر اصفهانى ، درعالم بر  .5

این گونه نقل ) 77ص (جناب حجت االسالم آقاى شیخ على میر خلف زاده در كتاب كرامات العباسیه 
 :جناب حاج آقا هاشم زاده اصفهانى فرمود: مى كند

از : آقا صغیر مى فرماید. را احضار مى كند) ره (روح پدر مرحوم آقاى صغیر ) ره (مرحوم بنانى 
كه من براى خاندان عصمت و طهارت علیهم السالم گفته ام آیا  روح پدرم سوال كن كه این شعرهایى

بلى ، بابا یك ماده : در عالم برزخ براى شما نتیجه اى داشته یا نه ؟ روح پدر مرحوم صغیر گفته بود
تاریخ براى حضرت اباالفضل علیه السالم گفته بودى كه وقتى به این عالم آوردند تو مرا در بین تمام 

 . كردى اموات سرافراز
یكى تكه شعر از آن شعرهاى ماده تاریخ كه بر در صحن و حرم حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل 

 : العباس علیه السالم نوشته این است
 زد صغیر اصفهانى بهر تاریخش رقم

 دردها بر درگه ماه بنى هاشم دواست
 دستى به دامانت زنم از مهربان ابوالفضل



 عیان ابوالفضلاز مرحمت لطفى نما بر شی
 ما عاشقان كربالییم اى مه تابان

 جوییم همه راهش ز تو با صد فغان ابوالفضل
 دستت جدا شد از بدن در راه مقصد اى دوست

 آسان كنى هر كار سخت را دست جان ابوالفضل
 از چشمه فیضت بسى سیراب گشته اى عجب

 ما هم بدین حسرت دمادم ناتوان ابوالفضل
 خدایى مى كند روشن چراغ دین است تا حق

 پروانه سان جمعى ز سوزش هر زمان ابوالفضل
 نام حسین و كربال آتش زند به جانم

 (138)سوزد اگر ریزم زغم اشكى به جان ابوالفضل 
 یت قمر بنى هاشم علیه السالم بچه فلج به راه افتاد به عنا .6

 1379جناب آقاى شیخ محمد باقر مروى از طالب حوزه علمیه مشهد مقدس در اوائل خرداد ماه سال 
شمسى بود در بغداد حرم امامین جوادین علیهم السالم این كرامت را نقل كردند و نوشته اى به این 

 :ود اینك مالحظه مى فرماییدجانب دادند كه در جلد سوم چاپ ش
یكى از نوكران و مداحان اهل بیت علیهم السالم ازمشهد على بن موسى الرضا علیه السالم به قصد 

وقتى به حرم مطهر امام حسین علیه السالم و . زیارت اباعبداهللا الحسین علیه السالم مشرف مى شود
علیه السالم   كس وارد حرم ابوالفضل العباس  علیه السالم مى رود یادش مى آید هر  اباالفضل العباس 

آقا : دست به دعا بر مى دارد. بشود اگر سه حاجت بخواهد ایشان كسى را ناامید بر نمى گرداند
ابوالفضل العباس علیه السالم ، من یك پسر پنج ساله معلول دارم یك تكه گوشت در خانه افتاده ، و 

ه حداقل این بچه بتواند راه برود و حركت كند و خودش قدرت حرف زدن ندارد، از تو مى خواهم ك
زیارت اباالفضل علیه السالم و امام حسین علیه . دیگر نخواستم كه این بچه صحبت كند. غذا بخورد

السالم و موسى بن جعفر علیه السالم و جواد االئمه علیه السالم را انجام دادم ، به مشهد آمدم و وارد 
حاجى رضا زاده بیا كه بچه : دنم آمدند، بعد از یك روز مادرش به من گفت مردم به دی. منزل شدم 

مى تواند راه برود و حركت كند، ابوالفضل علیه السالم به ما عنایت كرده و شفا داده ، پدرش پشیمان 
 .مى شود چرا من نخواستم كه حرف هم بزند

. علیه السالم امام رضا علیه السالم  محمد باقر مروى بهادران امام جماعت مسجد جواد االئمه: ناقل 



بیستم صفرمشهد كه یك شب مانده به اربعین اباعبداهللا علیه السالم در حرم مطهر باب الحوائج و جواد 
 .االئمه علیهماالسالم نوشته شد

 شیخ محمد باقر مروى
 حضرت ابوالفضل علیه السالم فرمود او را ببخشید، دست ازمن برداشتند .7

كه در كتابخانه ) رحمه اهللا (جناب حجة االسالم و المسلمین حاج شیخ عباس طهرانى  عالم متقى ،
مدرسه حجتیه قم افاضه مى فرمود، در كتاب دین و وجدان چند حكایت در رابطه با افراد جن زده و 

راه خالصى آنها آورده است كه یكى از آن حكایات مربوط به كرامت حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل 
 :ایشان مى فرماید. اس علیه السالم است العب

مقدارى سیب : یكى از زنانى كه سال هاست او را مى شناسم و به صدق گفتارش یقین دارم گفت 
زمینى داخل ظرفى گذاشته و پختم ، به آشپزخانه رفتم تا آن را بیاورم ، آب بسیار داغى داشت ، بدون 

م و سیب زمینى ها را آوردم و با مادرم خوردیم و خوابیدیم این كه نام خدا را ببرم به كف آشپزخانه ریخت
مادرم . و نیمه هاى شب ناگهان سنگین شدم ، به طورى كه حالت غشى و بى هوشى به من دست داد

مرا مالش مى داد . او كه حالت رقت انگیزم را مى دید. از صداى ناله من بیدار شد و به بالینم آمد
تقصیر : من با التماس و زارى به آنها مى گفتم . ا نمى دید، مرا مى زدندولى افرادى كه مادرم آنها ر 

اما . من چیست ؟ سرانجام آنها را به حضرت عباس علیه السالم قسم دادم كه دست از سر من بردارید
چرا آب داغ راریختى و كودك ما را سوزاندى ؟ در این میان شخص بلند : آنها در پاسخ مى گفتند

است او را ببخشید و دست از سرش بردارید، كودك شما فقط   بس : و به آنهاگفت  قامتى ظاهر شد
آنها در اثر شفاعت این شخص كه به نظرم حضرت عباس ! سوخته ، تنش كه سالم است   مویش 

علیه السالم مى آمد، دست از من برداشتند و رفتند، و من به هوش آمدم و به حالت طبیعى برگشتم ، 
شب دیگر كه مى خواستم به همان آشپزخانه بروم همین كه به آن جا نزدیك شوم ،  تا این كه چند

 (139) .((هنوز چشمت نترسیده ؟)) : صدایى شنید كه مى گفت
 ادب اباالفضل علیه السالم 

 ایه باالى تو بودایمان و وفا س
 ایثار على نقش به سیماى تو بود

 گر لب نزدى به آب دریا عباس
 (140)دریاى ادب میان لب هاى تو بود 

 این مخصوص حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم است  .8
جناب مستطاب آیه اهللا آقاى حاج سید عبدالصاحب مرتضوى لنگرودى كه از عالمان بزرگوار و از 



 :مدافعین مكتب سرخ تشیع است براى مولف كتاب چهار كرامت نقل كردند كه ذیال مى خوانید
بنده در  : گفته است) رحمه اهللا (حجت االسالم و المسلمین آقاى حاج سید فاضل موسوى خلخالى  .1

رشت ، منزل پدرم ، منبر مى رفتم و در مسجد مرحوم پدرم و مسجد دیگرى نیز براى منبر دعوت 
من وقت مقرر كه مى رفتم و مى گفتند كه دیر مى آیى و من نمى خواستم كه اسب سوارى را . كردند

 . بتازانم و زودتر بروم
در بین راه كى جلو اسب ما . سم گفتم امشب دیگر باید اسب را بتازانم كه زودتر بر . شب تاسوعا رسید
: گفتند. نمى توانم ، عذر آوردم كه دیر مى شود: گفتم . بیا براى ما روضه بخوان : را گرفت و گفتند

مرا به پشت . بیا تو روضه ما را بخوان ، ما تو را مى رسانیم این راه هم بیست دقیقه طول مى كشید
صدا نمى : من منبر رفتم و گفتم . جمعیت بود در آن جا صحرایى بزرگ و مملو از. كوهى بردند

وقتى به مصیبت رسیدم دیدم منبر مرا گرفتند به . تو بخوان ما صداى تو را مى رسانیم : گفتند. رسد
چه گریه اى با صدا به اندازه یك ربع هم طول كشید، وقت آمدن ، كیسه اى به . همه جا مى چرخانند

 . رت ابوالفضل العباس علیه السالم استاین مخصوص آقا حض: من دادند و گفتند
دیدم به نظرم اینها پوست . اگر بردارى پشیمان مى شوى و اگر برندارى هم پشیمان مى شوى : گفتند

پیاز است ، دیگر نخواستم آبروى اینها را بریزم یك نفر عقب و یك نفر هم جلو اسب قرار گرفته ، مرا 
. ه تو نگفتیم ، ما جن هستیم ، واال شما وحشت مى كردیدما اول ب: به مسجد رساندند و سپس گفتند

 . ما فراموش كردیم به شما بگوییم این جا جن ها هستند و گفتند آن ورق هاى طالست: گفتند
 .آرى پشت این كوه جنها هستند

 .شب عاشورا كسى با من آمد و سپس دیدم آن پوست پیازها هم همه اش طال بود
  خطاب به صدام فرمود  .9
 : شخصى به نام محمد حسین غالمى اهل هندوستام ، ساكن دبى مى گفت .2

در صحن و . علیه السالم رفتیم   ما در سفر كربال به زیارت حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس 
! یا اباالفضل : حرم مطهر حضرت همه جا سر و صدا بود، به ویژه اهالى هندوستان صدا مى زدند

ورى كه شرطه هاى حرم مطهر مامور شدند كه جلوگیرى كنند، ولى موثر واقع عجیب شلوغ شد به ط
همین كه وارد صحن مطهر شد، . گفتند كه خود صدام به حرم مى آید، ناگهان صدام از راه رسید. نشد

به : یك دفعه مردم گفتند. مردم شعار دادند و یا اباالفضل گویان در شعارشان شدت عمل خرج دادند
آن وقت دیدیم سید بزرگوارى با . صدام هم به طرف آسمان به گلدسته نگاه مى كرد! یدگلدسته بنگر 

عمامه سبز در باالى گلدسته است و شمشیرى به دست دارد و خطاب به صدام نموده كه اگر از 
 .شعار این مردم جلوگیرى كنى همین حاال سر از بدنت جدا خواهم كرد



به جمعیت كارى نداشت : و به شرطه ها نگاه كرد و گفت  سر فرود آورد. وحشت در صدام ایجاد شد
معلوم شد كه شعار مردم  .باشید و خود از صحن مطهر بیرون رفت و مردم تا مدتى شعار مى دادند

براى كرامتى بوده از حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم ظاهر شده بود كه حضرت 
 . بیمارى را شفا داده بوده

 غول زیارت مردم ، دیدم عربى پشت سر من مشغول زیارت است مش .10
مرحوم والد . این واقعه در حرم مطهر حضرت اباالفضل العباس علیه السالم واقع شده است  .3

بزرگوار، فقیه فرزانه ، عالم متقى ، حضرت آیت اهللا العظمى آقاى حاج سید مرتضى لنگرودى قدس 
م مطهر حضرت قمر بنى هاشم اباالفضل العباس علیه السالم مشغول در حر : اهللا نفسه الزكیه فرمودند

یا )) :زیارت بودم ، ناگهان دیدم عربى پشت سر من مشغول زیارت است و خطاب به حضرت مى گوید
من از بس برایم این مطالب جالب و جذاب . و مطالبى را با فصاحت و بالغت بیان مى كند ((! عمى

همچنان مات و مبهوت شده بودم ، . تا ببینم این بزرگوار چه مى گویدبود دست از زیارت برداشتم 
ولى كلمات دلرباى ایشان را همچنان مى شنیدم و ایشان گریه مى كرد و با حضرت در حال صحبت 

 .بود، ولى یك مرتبه از نظرم غایب شد
  آقا جان قلب مادرم را عوض كن  .11
مساله درس و اقامت : ابوالفضل شریفى برایم نقل كردندجناب حجه االسالم و المسلمین آقاى سید  .4

بنده در نجف اشرف از طریق و عنایات حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم انجام 
شده است ، چون والده ما راضى نمى شد كه به نجف اشرف مشرف بشوم ، بنده به حضرت اباالفضل 

به قمر بنى هاشم علیه . و من هم موفق شدم . اجازه داد العباس علیه السالم متوسل شدم ، مادرم
آقا جان ، قلب مادرم را عوض كن كه به من اجازه بدهد و با رضایت ایشان : السالم عرض كردم 

 . وارد حوزه علمیه نجف بشوم
پسر، مجاز هستى به نجف اشرف بروى ، عیبى ندارد، و من فراقت را تحمل : روزى والده به من گفت 

نم ، براى این كه در عالم رویا دیدم حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم مى ك
اگر بخواهى مورد شفاعت ما قرار بگیرى فرزندت را براى تحصیل به نجف اشرف بفرست ، : فرمودند

لذا من با رضایت كامل به . با كمال رضایت ، و گرنه در صحراى محشر باید زیاد انتظار بكشى 
 . اجازه مى دهم براى تحصیل علوم دینى به نجف اشرف رفته و در آن جا مشغول تحصیل شوىشما 
  با گریه به خواب مى رود  .12

قمرى جناب آقاى حاج مصطفى صراف ، موذن امام حسین علیه  1421در سوم ربیع االول سال 
اهل بیت عصمت و مداح  ((مال سعد))السالم كه فعال ساكن شهر مقدس قم است ، از جناب آقاى 



 :طهارت علیهم السالم نقل كردند
ماه است از عراق   مشهد در قطار برایم نقل كرد كه تقریبا شش  - آقاى مال سعد در بین راه تهران 

 ((مدینه الطب ))پاى چپم ورم كرد، مرا به بیمارستانى در بغداد به نام بیمارستان : آمده است و گفت 
تشخیص پزشكان آن شد كه باید عمل . خانواده ام در كربال بودند. بردند و در آن جا بسترى شدم 

. بشوم و گفتند كسى هم باید امضا بدهد كه اگر زیر عمل مردم ، پزشك جراح مسئولیتى نداشته باشد
در كربال هم . لذا به كربال بازگشتم . من قبول نكردم كه در شهر غربت آن هم به آن نحو عمل بشوم 

تشخیص او هم همانند پزشك بغدادى آن شد كه باید پایم عمل جراحى  . اجعه كردمبه پزشكى حاذق مر 
به حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم متوسل بشوید، و شب متوسل مى : اهل بیت من گفتند. بشود

 .شود و با گریه به خواب مى رود
علیه السالم برو،  به نزد جاروكش حرم مطهر حضرت اباالفضل العباس: صبح مادر بزرگش مى گوید

مقام و عظمت حضرت خیلى باالتر از آن است و فقط جارو را از جاروكش بگیر و به محل ورم پا 
او هم همین كار را مى كند و با عنایت حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل . و روى درد پایت بگذار

آن روز دیگر او ما بین علیه السالم به وسیله جاروى حرم حضرت شفا پیدا مى كند و فرداى   العباس 
 .فامیل دو زانو نشسته و بحمداهللا نه دردى و نه ورمى در پایش وجود دارد

 اگر اتفاقى برایت پیش آمد باپول حل نشد به حضرت عباس علیه السالم متوسل شو  .13
جناب مستطاب حجت االسالم و المسلمین آقاى سید صادق حسینى یزدى طى مكتوبى به انتشارات 

حسین علیه السالم چهار كرامت زیر را ارسال نموده اند، كه توجه شما را به آن جلب مى مكتب ال
 : نماییم
 . بسم اهللا الرحمن الرحیم ، و به نستعین ، و صلى اهللا على محمد و آله الطاهرین .1

جناب مستطاب حجت االسالم و المسلمین آقاى حاج شیخ محمد على ادیب اصفهانى كه در حدود 
 :است با ایشان رفیق هستیم چنین نقل فرمودند چهل سال

آقاى شیخ صدر الدین كلباسى اصفهانى نقل كردند كه در تهران رفیقى داشتم كه فرزندى به نام احمد 
وقتى احمد براى ادامه تحصیل عازم آلمان بود و داشت از پله هاى هواپیما باال مى رفت ، . داشت 

رزشى به تو بدهم و آن این كه سفارش مى كنم تو را از این كه پسرم ، امانت با ا : پدرش به او گفت
نماز و روزه ات را ترك مكن ، تقوا هم داشته باش ؛ میدانى اگر تو هر روز به وزن خودت طال خرج 
كنى من دارم و به تو مى دهم ، اما تو براى پول مرو بلكه براى خدمت به خلق برو تحصیل كن و تا 

، من روضه خوانى مى كنم ، پدرم هم روضه خوانى مى كرد، جدم هم  بدان. تخصص نگرفتى نیا
روضه خوان بود، اما پدرم به امام حسین علیه السالم عالقه خاصى داشت كه در مواقع حساس به او 



اما من گرچه به امام حسین علیه السالم عالقه زیادى دارم ، اما به حضرت . توسل پیدا مى كرد
اگر وقتى اتفاق خاصى برایت پیش آمد كه با پول . لسالم عالقه خاصى دارم ابوالفضل العباس علیه ا

من پسر فالنى هستم كه به شما خیلى : نمى شود آن را حل كرد، به آن حضرت متوسل شو و بگو
من در دلم او را مسخره مى كردم كه چطور مى شود كه پول آن را حل : احمد مى گوید. ارادت دارد

یك شب . رفتم طولى نكشید كه دیگر نماز نخواندم ، بعدا روزه راهم ترك نمودم  چون به آلمان! نكند؟
مرا به عنوان كشیك بیمارستان انتخاب كردند، چون خواستم دفتر بیمارستان را امضا كنم و كشیك را 

چون آن را خوار اندم بیشتر سیاه شد و خیلى . تحویل بگیرم ، دیدم یكى از انگشتان دستم سیاه شده 
بعد سر انگشت بعدى شروع شد تا . د داشت ، و همین طور سیاهى اضافه شد تا آخر انگشتم آمددر 

شدت درد به حدى بود كه پاشنه پایم را روى زمین . به پایین آمد و همین طور تمام انگشتانم سیاه شد
این نتیجه سرانجام به . پزشكان هر چه كردند فایده اى نبخشید. مى زدم تا این كه ته كفشم كنده شد

به من مسكن مى زدند تا از شدت دردم كاسته . بسترى شدم  .رسیدند كه فردا دستم را از مچ جدا كنند
در فكر . به سبب مسكن زدند درد دستم كم شده بود. نصف شب بود كه از خواب بیدار شدم . شود

برگردم غیر از رسوایى با دست بریده كه به ایران : فرو رفتم ، از آینده خود مى گریستم و مى گفتم 
. چطور نسخه بنویسم ؟ یك مرتبه سفارش هاى پدرم یادم امد و این كه من اصال به آنها اعتنا نكردم 

بلند شدم ، به حیاط بیمارستان رفتم به یكى از كوچه هاى شنى كه اطراف آن گلكارى بود و حوضى 
بسیار گریه كردم و به حضرت هم در آن جا بود رفتم ، وضو گرفتم و دو ركعت نماز خواندم و 

من فرزند فالنى ام كه خیلى به شما : ابوالفضل العباس علیه السالم توسل نمودم و در ضمن گفتم 
یك مرتبه متوجه شدم ، دیدم اسب سوارى در بیمارستان است و از پنجره هاى در به صدا . عالقه دارد

لى وحشت كردم ، بعد دیدم اسب سوار خالصه اسب سوار به طرف من آمد، خی. در آمد و در باز شد
باز اسم من و پدرم را برد بیشتر تعجب نمودم كه از كجا مرا مى . تعجب نمودم ! مرا به اسم صدا زد

دستت را : چرا این جا آمدى ؟ چه ناراحتى دارى ؟ دستم را نشان دادم ، حضرت فرمود: فرمود. شناسد
رفتم دهنه اسبش را . مباركش مالیدم ، دستم خوب شدچند مرتبه دست به زانوى . به زانوى من بمال 

من ابوالفضل هستم چرا به سفارش هاى پدرت عمل : گرفتم و او را قسم دادم كه شما كه هستید؟ فرمود
صبح كه شد باز رفتم همان جا نماز صبح راخواندم و برگشتم روى تختم . نكردى ؟ آقا تشریف بردند

چون . الزم نیست : گفتم . غ من بیاید و دوا و قرص بیاورد آمدآن كه موظف بود به سرا. خوابیدم 
 . من به آنها احتیاج ندارم: پزشكان آمدند و وسایل عمل را فراهم كردند گفتم 

آنها از گریه . چون اصرار كردند به گریه افتادم و گریه زیاد نمودم و دستم را هم به آنها نشان دادم 
من تمام قضایا را از اول كه سفارش پدر باشد تا شفا . تعجب كردند زیاد من و از بهبودى دستم بسیار



 والسالم. به ایران آمدم و حكایت را به پدرم گفتم  .چند نفر از پزشكان مسلمان شدند. یافتنم نقل كردم 
. 
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 ى از عروس هاىاین جانب سید صادق حسینى یزدى ؛ چند سال قبل یك .2

بنده كه صبیه جناب مستطالب مؤ من متقى و پاك سرشت آقاى حاح حسین اسماعیلى بود براى وضع 
آنها صریحا گفته بودند باید سزارین شود و از . حمل به زایشگاه الزهرا واقع در نیروگاه قم مراجعه نمود

لى به من زنگ زد و قضیه را ظاهرا قبل از ظهرى بود، آقاى اسماعی. این حیث خیلى ناراحت بودند
در همان حال به حضرت ابى الفضل العباس علیه . ناراحت نباشید درست مى شود: گفتم . گفت 

 : است ، خطاب به آن حضرت گفتم 133السالم متوسل شده ، به عدد عباس كه 
 . ، اكشف كربى بحق اخیك الحسین علیه السالم)علیه السالم (یاكاشف الكرب عن وجه الحسین 

 .نیم ساعت طول نكشید كه آقاى حاج حسین اسماعیلى زنگ زد و گفت كه دخترش به راحتى فارغ شد
  توسل براى عروس دیگرم  .15
روز بعد یا دو روز بغد عروس دیگرم كه عیال فرزندم سید محمد مهدى حسینى باشد است به من  .3

همان متوسل را پیدا نمودم ، . ن پیغام دادكه همان كه براى آن عروست خواندى براى من هم بخوا
 .ایشان هم بدون معطلى راحت شده بودند

  توسل براى صبیه ام  .16
ایام نوروز همین امسال كه به یزد رفتم و صبیه سوم حقیر كه براى اولین مرتبه وضع حمل او  .4
م و همان بزرگوار باز همان توسل را انجام داد. به ما گفتند دكترها گفته اند حتما باید عمل شود. بود

كه میلیاردها جان امثال ماها به قربان او باد، مرانا امید نفرمود و به طور طبیعى با وضع بسیار 
 .خوبى به فراغت انجامید

و الصاله و السالم علیه و على جده و ابیه و اخیه و الشهداء و الصالحین و االئمه الهداه 
م وزنه ما علم خلق اهللا و كلماته و عدد فضل اهللا و المعصومین من االن الى یوم الدین عدد ما عل

  . آمین رب العالمین. رحمته و عفوه و مغفرته 
 شمسى 1379قمرى برابر تیرماه  1421ربیع االول  20سید صادق حسینى یزدى 

 مرام اباالفضل 
 خیل ملك ملتجى به نام اباالفضل

 جن و بشر سر بسر غالم اباالفضل
 فروغ هدایتهر كه بود در دلش 



 مى شود آگاه از مقام اباالفضل
 اهل وفا نیست هر كسى كه نیاموخت

 درس وفادارى از مرام اباالفضل
 گر علمش سرنگون شده است بلند است

 رایت مردى به احترام اباالفضل
 چشم فلك خیره شد چو دید به میدان

 چهره همچون مه تمام اباالفضل
 چشم بدیدنداهل جفا مرگ خود به 

 شد چو به میدان بپا قیام اباالفضل
 ساقى همت به دشت كرببال ریخت

 باده ایثار جان به جام اباالفضل
 تشنه درون شد به شط و تشنه برون شد

 گر چه نبود آب شط حرام اباالفضل
 تا ببرد آب سوى خیمه طفالن

 بود همه سعى و اهتمام اباالفضل
 وفتاد به میدانآه از آن دم كه ا

 از سر زین سرو خوش خرام اباالفضل
 در نفس واپسین به سوى حرم بود

 ناله ادرك اخاپیام اباالفضل
 صحبت حال سكینه بود و غم آب

 با شه دین آخرین كالم اباالفضل
 اگر چه گران است) سعید) بار گناه

 دوست ببخشایدش به نام اباالفضل



 حرام نذر شب هفتم محرم ال
جناب حجه االسالم آقاى شیخ قاسم ریاحى پور امام جماعت محترم حسینیه همدانى هاى مقیم قم 

شمسى كرامت ذیل رابه دفتر انتشارات مكتب الحسین علیه السالم ارسال  5/4/79در تاریخ ) خاكفرج (
 :داشته اند

سالم به نام آقاى یكى از ذاكرین مصایب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم ال: ایشان مى نویسد
مشهدى رمضان زندى همه ساله شب هفتم محرم الحرام به یاد رشادت ها و شجاعت هاى حضرت 

 1419درماه محرم . قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم در حسینیه سجادیه قم اطعادم دارند
اه هزار تومان براى ایشان چكى به مبلغ یكصد و پنج. قمرى جریان ذیل براى ایشان اتفاق مى افتد

 .اطعام شب هفتم محرم الحرام تهیه كرده تا نذر خود را ادا كرده باشد
. تا از مغازه آقاى كبیرى جزوه نوحه خریدارى كند) بازارچه (عصر روز پنجم محرم به گذرخان قم آمده 

ل مى رود، ایشان متوجه نشده ، وقتى به منز . در این زمان چك مزبور از جیبشان روى زمین مى افتد
بعد از نماز مغرب و عشا و استحمام لباس مى پوشد تا به حسینیه برود، ناگهان متوجه مى شود كه 

با حالتى مضطرب به حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم . چك در جیب او نیست 
كرده یا نه ؟ تا به متوسل مى شود، از منزل خارج مى شود تا از افراد سوال كند آیا كسى چك را پیدا 

گذر خان مى رسد در حالى كه سه ساعت گذشته و با توجه به این كه بازارچه گذر خان یكى از 
وقتى به گذرخان كنار مغازه آقاى كبیرى مى آید با كمال تعجب مى بیند . شلوغ ترین مراكز قم است 

 . آن را برنداشته استچك جلو مغازه مزبور روى زمین افتاده و چشم احدى او را ندیده و كسى 
 . آرى ، این نیست جز توسل و توجه آقا قمر بنى هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم

  روضه حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم  .18
جناب حجت االسالم آقاى سید على فاضلى ، پنج كرامت زیر را به دفتر انتشارات مكتب الحسین علیه 

 :السالم فرستاده اند
این جانب سید على فاضلى اهل بلخاب از مناطق شمال ایران كه با جمعى از برادران و خواهران و 

بنده . و نیز از طالب حوزه علمیه قم مى باشیم . فامیل ، نزدیك بیست سال است كه ساكن قم هستیم 
ام سید  پیش از تشكیل شوراى مدیریت قم ، در كاشان مدرس پایه اول و دوم بوده ام و خواهرزاده

رحمة (محمد عبداللهى در كتاب فروشى آقاى جزائرى ، نزدیك كتابخانه حضرت آیت اهللا مرعشى نجفى 



منزل  2/11/1377مطابق با  1419روز جمعه پنجم شوال . كارگر كتاب فروشى است )اهللا علیه 
علیه السالم به  كتابى به من نشان داد كه در آن كرامات قمر بنى هاشم. ایشان به مالقاتش رفته بودم 

سلم اهللا تعالى وجوده الشریف )قلم حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب شیخ على ربانى خلخالى 
 . جمع آورى شده بود، خواستم در این برنامه خیر و بركت حقیر نیز سهمى داشته باشم)

 . هم اضافه كنم پنج داستان نقدا این جا نقل مى كنم و شاید خداوند توفیق بدهد داستان هاى دیگرى
ایشان در هشت  . این داستان مربوط به جوانى به نام سید رضا باقریان موحد است: كرامت اول  .1

دوران شیرخوارگى سید  1353تقریبا در سال . مترى مالك اشتر كمى باالتر از كوى نجفى ساكن است 
داى ناله طفل مریض آن قدر ضعیف شده بود كه در بیمارستان فاطمى زیر سوزن سرم ص. رضابود

بنده به دایى سید رضا جناب حجة االسالم . شنیده مى شد، و فقط پوست و استخوان او مانده بود
در . حاجى سید محمد احمدى كوچك توسل به حضرت اباالفضل العباس علیه السالم را پیشنهاد كردم 

ا دوازده نفر طلبه جمع مدرسه جهانگیز خان قم ، در حجره مصباح زاده ، بعد از نماز مغرب و عش
شدیم و سید مرتضى كوثرى بزرگ كه فعال افغانستان است ، را وادار كردیم روضه حضرت عباس 

بعد از آن جلسه دعا و توسل به شفاعت باب الحوائج طفل مریض را خداوند شفا . علیه السالم خواند
 . معلمى است االن دانشگاهش را رفته سربازى را هم تمام كرده و دنبال شغل. بخشید

رمضان المبارك همان سال شفا گرفتن آقا رضا بنده با برادر دومى ام حجة االسالم سید حسین فاضلى 
و برادر سومى ام حجة االسالم و المسلمین آیة اهللا سید جعفر فاضلى در سره بند شهرستان اراك ، در 

بود و   ه چندین سال مریض میزبان سید جعفر فاضلى دخترى داشت ك. روستاهایى نزدیك هم بودیم 
اخوى ، دخترى داشت كه چندین سال مریض بود و پزشكان او را . پزشكان او را جواب كرده بودند

اخوى ، قصه توسل ما به حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم براى شفاى آقا . جواب كرده بودند
جوانى را  - وستاى میزبان اخوى ر  - رضا فرزند احمدى بزرگ را برایشان نقل كرده بود از دهى زمان 

بنده به دنبال جوان منزل . به ده پایین تر به نام خلیفه بالغ كه بنده مبلغ و پیش نماز بودم فرستادند
از پدر . میزبان سید جعفر فاضلى وارد شدیم ، قبل از اذان مغرب مجلس دعا و توسل را انجام دادیم 

بعد از افطار به . براى طلبه تزویج كند، قبول كرد دختر قول گرفتم كه بعد از سالمتى دخترش را
یك سال بعد اخوى سید جعفر فاضل به . خلیفه بالغ بازگشتم بعدا در سال بعد ما به شمال رفتیم 



سید جعفرفاضلى از بلخاب به ما خبر داد . احمدى كوچك و طلبه دیگر از بلخاب به حوزه قم آمدند
 .صحیح و سالم شد كه همان دختر دهى زمان سره بند اراك

 

  خرجى ام تمام شد .19
مرحوم پدر ما در حوزه . از قول والدم حضرت آیت اهللا حاجى سید محمد بزرگ : كرامت دوم  .2

صاحب مفاتیح الجنان ) مرحوم حاجى شیخ عباس قمى (علمیه مشهد مقدس طلبه بوده كه محدث قمى 
متان در مشهد از علماى بزرگ آن دوره و مرحوم شیخ على اكبر نهاوندى صاحب كتاب جنتان مدها

از سادات اهل علم بلخاب مقیم مشهد، از فامیل هاى ابوى چند نفر بوده اند ؛ از جمله . بوده اند
نقل كرده كه با كاروان شتر واسب و . حاجى سید عبداهللا تخشارى كه مردى عالم و مجتهد بوده است 

بعد از تشرف به زیارت حضرت اباعبداهللا الحسین  .قاطر و االغ از مشهد راهى كربالى معلى شدیم 
سخت پریشان احوال شدم ، داخل صحن . علیه السالم و سایر شهداى كربال پول خرجى ام تمام شد

در بین صحن مداحى . صحن پر از زوار بود. حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم شدم 
مداحان در پایان . اشعار مدح و ثنا مى خواند تبرزین دست گرفته قدم زنان بین مجلس با آواز بلند

در حین روضه مداح حالى پیدا شد و همه : سید عبداهللا مى گوید. جلسه مداحى مصیبت مى خوانند
تمام كفشدارى هاى اطراف حرم را گشتم ، از هر كس پرسیدم كه چنین  .صداهایشان به گریه بلند شد

ما : این جا ایستاده بود كجا رفت ؟ به من مى گفتندشخصى قد بلند و شمایل وقت مداحى میخواند، 
از كربال تا مشهد هر چه خرج مى كردم هیچ از پول هایم كم نمى . شخصى كه شما مى گویید ندیدیم 

در مشهد هم نان و برنج و گوشت و میوه و چاى و قند براى مخارج خانه مى خریدیم اصال پول . شد
دارد، سید عباداهللا سر و كرامت آقاماه بنى هاشم رابراى رفقایش بشر طاقت راحتى را هم ن. كم نمى شد

چشمم جوانى را دید با قامت بلند، یك : سید عبداهللا مى گوید. نقل مى كند پارچه سبزى بر سرش بود
ذراع سر و گردنش بلندتر از بقیه مردم ، كنار كفشدارى حرم پشت به حرم رو به قبله ایستاده ، وقت 

به ذهنم گذشت كه این سید با این شاءنیت ، احترام : مى كند سید عباداهللا مى گوید روضه خوانى تبسم
روضه كه تمام  .روضه را باید بیش از دیگران حفظ كند، نباید وقتت مصیبت تبسم و خوشحالى نماید

سید عباداهللا و اسم پدر مرا : شدیك بار دیدم نزدیك من رسیده یك مشت پول به دستش ، اسم مرا گفت 
خرجى شما تمام شده ، نگران نباش ، این پولها را خرج كن ، پول ها را به  : نیز به زبان آورد و گفت

 . دامنم ریخت
  اصغر را هم قمر بنى هاشم علیه السالم شفا داد .20



فرزند خودم سید عباس ، االن جوان بیست و چند ساله و در مدرسه آقاى علم الهدى : كرامت سوم  .3
آن قدر از اثر دانه سرخك اطفال كه هر روز . هران در سغلر دره مرز بلخاب بودیم ت. طلبه است 

عباس هم طفل بود مرض سرخك او را هم . قبرستان هاى بلخاب حمل مى شد  گاهى دوازده به بعض 
قبل از تولدش مادرش . در جاده ماشین هم رد نمى شود. بلخاب نه دكتر دارد نه داروخانه . گرفته بود

 ((پسردار مى شود، اسمش را عباس بگذار)) :دیده بود در عالم رؤ یا سید بزرگوارى مى گویدخواب 
پشت سر هم در منزل روضه حضرت عباس علیه السالم مى خواندیم و در منزل گاهى حیوانى نذر 

پسر كوچكمان سید اصغر كه االن به كالس . خالصه شفایش را گرفتیم . مى كردم و اطعام مى كردم 
 .دانشگاهى مى رودپیش 
اصغر در قم قدم به عرصه . سال است كه ما در خانه اهل بیت قم مقدس به سر مى بریم  19االن 

اصغر هم در شیرخوارگى مریض بود، پشت سر هم ما به باب الحوائج اباالفضل علیه . جهان گذاشت 
ه السالم را السالم متوسل شدیم و روضه خوانى دعوت مى كردیم منزل روضه حضرت عباس علی

 .باالخره اصغر را هم قمر بنى هاشم علیه السالم شفا داد. بخواند
  نزدیك بود روح از بدنم مفارقت كند .21
بعد از . علیه السالم است   شفاى خود این ناچیز هم از در خانه ابالفضل عباس : كرامت چهارم  .4

مرحوم ابوى مرا به عمه مادرم . ى كندتولد یك سال و شش ماه از عمرم گذشته بوده كه والده وفات م
موقع خرمن كوبى بوده ، ابوى مى شنود كه طفل به سیاه سرفه . به نام بى بى رحیمه تحویل مى دهد

مبتال شده ، سید به كمال كربالیى ، یكى از شاگردان ، پول میدهد یك بزغاله اى خریده مى آورد آش 
ااز و افطار، روضه حضرتت عباس علیه السالم بعد از نم. افطارى نذر قمر بنى هاشم مى پزند

آن قدر حالت بد بود و پشت سر هم سرفه مى كردى كه نزدیك بود : ابوى میگفت . خوانده مى شود
بعد ازروضه ، فرداى آن شب یك مرتبه مرض از بین رفته صحت و . روح از بدن مفارقت كند

 . سالم بازگشتعلیه ال  سالمتى برایت از بركت حضرت ابوالفضل العباس 
  شفا از بیمارى مهلك  .22
در مدرسه حدود صد . سالگى در زمستان مبتال به خانه پیچك شدم  10باز در سن : كرامت پنجم  .5

را میان طالب تقسیم مى كنند، باز قمر بنى هاشم   نفر طلبه بوده ، ماده گاوى را نذر كرده گوشتش 
 دعا  التماس . سال است  56كه االن عمرم حدود  علیه السالم شفا میدهد  ابوالفضل العباس 

 (صرف ونحو(بنده حاجى سید على فاضلى ، مدرس ادبیات 
  تو باب الحوائجى براى هركه خواهى شفاعت كن  .23

 :مرحوم شیخ محمدمهدى حائرى مازندرانى مى نویسد



فرزندى صالح بود، آن از یكى از اساتید شنیدم كه مردى خیر و شایسته كار از ساكنان كربال داراى 
پس او را به حرم مطهر حضرت ابوالفضل علیه السالم آورد و حضرت را براى شفاى . فرزند بیمار شد

 .فرزندش نزد خداوند وسیله قرارداد و به آن بزرگوار متوسل شد
دیشب خوابى دیده ام كه مى خواهم برایت نقل : صبح كه شد یكى از دوستانش نزد وى آمد و گفت 

علیه السالم شفاى پسر تو را از خدا خواست ، ملكى   در خواب دیدم كه گویا حضرتت عباس  :كنم 
از جانب رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم نزد حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم آمد و به او 

ایان درباره شفاى این جوان وساطت نكن ؛ زیرا كه عمر وى به پ: رسول خدا مى فرماید :عرض كرد
 . رسیده و روزگار او تمام شده است
ازطرف من به رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم سالم برسان : حضرت عباس علیه السالم فرمود

 .و بگو براى شفا او من تو را نزد خدا شفیع قرار میدهم و از خدا مى خواهم كه وى را شفاعت فرماید
ى اهللا علیه و آله و سلم براى حضرت عباس علیه السالم آن فرشته برگشت و همان پیام از پیامبر صل

 .آورد تا سه مرتبه و حضرت همان پاسخ را داد
درمرتبه چهارم كه آن فرشته پیام پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و سلم را رساند، قمر بنى هاشم علیه 

ه خداوندمرا باب اى رسول خدا، مگر این گونه نیست ك: السالم با حالت دگرگون بلند شد عرض كرد
الحوائج نامید و مردم این را میدانند و به من متوسل مى شوند و شفا مى خواهند اگر من باب الحوائج 

 .پس این نام از من برداشته شود)وبناست این جوان شفا نیابد(نیستم 
و باب برگرد خدا چشم تو را روشن كرد و ت: پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم تبسمى كرد و فرمود

الحوائجى ، براى هر كه مى خواهى شفاعت كن ، و خداوند این جوان بیمار را به بركت تو شفا 
 (141).داد

مصلحتى است كه عقل بشر این قید ظاهرا احترازى نیست ، زیرا تمام كارهاى خداوند بنابر حكمت و 
آن را به طور كامل در نمى یابد، حتى موجوداتى خبیث مانند اولى و دومى وجودشان داراى حكمتى 

 . است مانند امتحان مردم
اما  . آرى ، خلقت ضعیف ترین و پست ترین موجودات داراى حكمت است ، ولى براى ما پنهان است

 :ین جریان توجه فرماییدبه ا. براى خاندان وحى و عصمت واضح است 
منصور او . روزى منصور در خدمت امام جعفر علیه السالم نشسته بود، مگسى روى منصور نشست 

خداوند مگس را براى چه آفریده : را دور كرد باز برگشت تا دفعه سوم منصور به حضرت عرض كرد
 (142).تا ستمگران را به وسیله آن ذلیل كند: ؟ حضرت فرمود

  تمام آن سربازها بیمار شدند .24



جناب حجة االسالم و المسلمین آقاى حاج شیخ غالم حسین رحیمى اصفهانى دركتاب خاطرات آموزنده 
 : ا مى آوریم، سه كرامت نقل كرده اند و ما كرامتها را به ترتیب در این ج

اردوگاه ، با شیطنت و سیاست )بعثى (سرگرد محمودى فرمانده امنیتى : یكى از آزادگان مى نویسد .1
بودند یا از فرماندهان  61هاى كثیف خود، برادرانى كه به نوعى هدایت كننده عزادارى عاشوراى سال 

اقى ها بردند كه من نیزازآنها بودم نظامى به شمار مى رفتند شناسائى كرده و براى شكنجه به قرارگاه عر 
و پاهاى ما را در فلكهاى وحشتناكى كه با میله آهن و تناب بود قرار دادند و طورى بود كه فقط سر و 

شانه هاى برادران روى زمین بود و كنار هر آزاده اى پنج سرباز عراقى نگاه داشته بودند و آنها با 
رت و پاهاى آنان جارى بود، ولى كم كم طاقتشان تمام شد كابل بچه ها را مى زنند، خون از سر وصو 

سر دادند و ضربات به قدرى شدید بود كه كابل ها تكه  ((یا مهدى یا زهرا، یا حسین ))و لذا فریادهاى 
كه برادران  ((یا ابالفضل ادركنى ))مى كردند، ناگهان من فریاد زدم   تكه شد و اغلب بچه ها غش 

دست از زدن كشیده كنار رفتند و ما را به اردوگاه  - دند، ناگهان همگى سربازان نیزهمین ندا را سر دا
 : بازگردانیدند، بعدها از یكى از سربازها كه خودش را شیعه معرفى مى كرد علت آن را پرسیدم ؟ گفت
عراقیها از خشم و غضب حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم خیلى ترسیدند لذا وقتى شما به آن 

توسل جستید شما را رها كردند و اضافه كرد كه تمام آن سربازها كه شما را مى زدند مریض  حضرت
 .شدند

آرى حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم كه بعد صالح و فرمانبر خدا و رسول و امام خود بود 
 ودرراه یارى دین مجاهدت كرد تا دستهایش از بدن جدا شد و چشم و سرش به شدت آسیب دید تا

مى   شهید شد، نزد خداوند از مقام واالئى برخوردار است و توسل به حضرتش قطعا نتیجه بخش 
 .باشد

  عبد صالح خدا فرمانبر امامش بود .25
قه رسید و ضربه در دقی 28یك موقع به دنبال شدت پیدا كردن عارضه قلبى ام كه ضربان آن تا  .2

درجه پایین آمد كه در بخش سى سى یو بیمارستان بسترى شدم و على رغم تالشهاى جدى  7فشارم تا 
ضربه در دقیقه تجاوز نكرد و آنان از عادى شدن ضربان قلب ناامید شده  40پزشكان ضربان قلب از 

 .گذاشته شود) باطرى زیر پوست (، قاطعانه نظر دادند كه باید پیس دائم 
ن جا كه این كار عالوه بر هزینه سنگین ، عوارض و نگرانى هایى برایم داشت ، من به شدت از آ

ناراحت شدم و لذا بانذرى كه كردم متوسل به حضرت ابى الفضل علیه السالم شدم ؛ بالفاصله به 
طور معجزه آسایى ضربان قلب و فشارم باال رفته ، معمولى شد كه موجب شگفتى پزشك و پرستاران 

و پس از چند روزى كه پزشك معالج به عادى شدن ضربان قلبم . ترل قلب و نبض و فشارم گشت كن



 .مطمئن شد، مرخصم كرد
آرى ، حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم كه به حق عبدصالح خدا و فرمانبر امامش بود و على 

با شدت تشنگى خویش رغم كثرت دشمن ، براى امتثال امر برادرش براى آوردن آب به فرات رفت و 
آب نیاشامید و لب تشنه بیرون آمده و دست هایش قطع و چشمش تیر خورد و سرش مصدوم شد، 

 .حق دارد كه خداوند به او چنان مقامى بدهد كه باب الحوائج الى اهللا باشد
  روضه شفا بخش برایش بخوانم  .26
نى داشتیم كه در بیمارستان آیه اهللا یكى از پزشكان اصفهان نقل مى كرد كه یك موقع جوانى سرطا .3

كاشانى اصفهان بسترى بود و معالجات پزشكان در وى موثر واقع نشد و از تشكیل شوراى پزشكى نیز 
باالخره از درمان او ناامید شدیم و لذا برنامه هاى وى را قطع كردیم و غذا خوردن . نتیجه اى نگرفتیم 

 .كه بیشت از چند روزى زنده نخواهد بوداو را آزاد گذاشتیم ؛ چون مطمئن بودیم 
روزى از نگهبانى زنگ زدند كه مادر او با یك آقا سیدى آمده ، مى خواهد بیاید به مالقات جوانش و 

براى اینكه دل مادرش نشكند گفتیم بگذارید بیایند . آن آقا سید كنار تخت فرزندش یك روضه اى بخواند
والفضل العباس علیه السالم در كنار تخت او خواند و آنها آمدند و آن سید یك روضه حضرت اب

 .رفتند
نشسته و صحبت مى   ساعتى بعد به ما خبر دادند كه آن جوان سرطانى به طور عادى روى تختش 

كند، فورا از او مالقات كردیم و پس از معاینات پزشكى اثرى از بیمارى در او ندیدم ، چند بار خون 
اه دادیم ، خوشبختانه جواب مثبت بود، شوراى پزشكى تشكیل دادیمم و باز او را گرفتیم و به آزمایشگ

مادر . هم خون او را به آزمایشگاه دادیم و خودمان نیز بر آن نظارت كردیم ، باز هم نتیجه مثبت بود
من براى مالقات پسرم مى آمدم ، آن آقا سید : او را احضار كرده و جریان آن سید را پرسیدیم ، گفت 

 :ه تا به حال ندیده بودیم ، دیدم ، از حال پسرم پرسید، اظهار نگرانى كردم ، فرمودرا ك
بلى ، با : بخوانم ؟ گفتم   مى خواهى برویم من روضه حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم برایش 

هم آمدیم ، روضه را خوانده ، خواستم از او تشكر كنم و حق الزحمه اى به وى بدهم ، ولى او را 
 . ندیدم

آن جوان به طور كامل خوب شد و رفت و ما یقین داریم كه آن آقا امام زمان : پزشك یاد شده گفت 
 (143) . علیه السالم بوده است

  م ذكر شهادت حضرت اباالفضل العباس علیه السال
 چون شاه شهیدان خلف سید ابرار

 نوباوه زهرا پسر حیدر كرار



 در كرببال شد ز جفا بى كس و بى یار
 دیگر نبدش یاز ز اخوان وفادار

 جز ماه بنى هاشم اباالفضل دالور
 یكسو زده صف از پى خون ریزى آن شاه

 قومى همه بى دین و گروهى همه گمراه
 همه بدخواهخلقى همه بد كیش و سپاهى 

 نه خائف یوم الدین نه تابع باهللا
 بیزار ز حق خصم نبى دشمن حیدر

 یكسو حرمى خسته دل و زار و مشوش
 نیلى همه از لطمه غم عارض مهوش

 گاهى همه اندر تب و گاهى همه در غش
 افروخته بر خرمن جان از عطش آتش

 لب خشك ولى دیده ز خوناب جگرتر
 افراخت به همت قد ساخت علم پس علم

 سقاى حرم كنز كرم كان مروت
 اقلیم جوانمردى و ایثار و فتوت

 دریاى حیا بحر ادب قلزم غیرت
 عباس على نور جلى میر مظفر

 آمد به حضور شه لب تشنه به افغان
 گفتى شده با مهر قرین ماه درخشان

 با عجز و ادب گفت كه اى خسرو ذیشان
 صف عدوان اذنم بده از بهر جدال

 تا بگذرم اندر رهت از جان و تن و سر
 فرمود شه دین تو علمدار سپاهى

 آرام دل غمزده و حال تباهى



 غیر از تو دگر نیست مرا پشت و پناهى
 بر بى كسى من بكن از مهر نگاهى

 مشكن قدم از مرگ خود اى جان برادر
 گفت اى كه خدا جز به رضاى تو رضا نیست

 ى تو جز احكام خدا نیستامر تو و نه
 اما به خدا این روش مهر و وفا نیست

 من زنده و اطفال تو لب تشنه روا نیست
 تا هست مرا سر به تن و دست به پیكر

 برد العطش اهل خیام تو توانم
 شد ز آتش غم سوخته پر مرغ روانم

 گر نیست شها قابل قربان تو جانم
 مده اذن كه آبى به حریمت برسان

 اى آب جهانت همه مهریه مادر
 برداشت یكى مشك پس آن میر معظم

 با حال حزین دیده تر سینه پر غم
 بگرفت ز شه اذن و بغرید چو ضیغم

 بنشست به پشت فرس و گشت مصمم
 چون شیر حق از جاى برانگیخت تكاور

 شد سوى فرات آن گهر بحر سعادت
 كردند به نهیش سپه كفر اقامت

 سر ره به وى از روى عداوت بستند
 زد دست به تیغ آن شه اقلیم شجاعت

 شد حمله ور آن گاه بر آن قوم ستمگر
 از ضرب حسامش به صف كینه ز دشمن

 پران سر و خود آمد و غلطان تن و جوشن



 تن ها همه بى سر شد و سرها همه بى تن
 گه جانب ایسر شد و برتاخت ز ایمن

 رتاخت ز ایسرگه جانب ایمن شد و ب
 پیچید سپه را به یكى حمله چو طومار

 زد ابر بال خیمه و بارید به یكبار
 باران اجل بر سر آن فرقه خون خوار

 زان حادثه لرزید به خود گنبد دوار
 زان واقعه گردید عیان شورش محشر

 افواج ملك رشته او راد بریدند
 یكباره ز دل نعره تكبیر كشیدند

 اندند و بر آن شاه دمیدندتعویذ بخو 
 لشكر به هزیمت سوى اطراف دویدند

 چون گله روباه ز میدان غضنفر
 عباس زخ افروخت چو خورشید جهان تاب

 فرخنده فرس راند به شط با دل بى تاب
 برداشت كفى تا كه بیا شامد از آن آب

 بر خاطرش آمد ز لب تشنه احباب
 وز لعل لب خشك حسین سبط پیمبر

 گفتا به خود آئین محبت نه چنین است
 تو آب خورى تشنه جگر سرور دین است

 بانگ عطش از خیمه به گردون ز زمین است
 الحال تو را مصلحت كار بر این است

 كان سوختگان را بزنى آب بر آذر
 پس ریخت ز كف آب و دلش یكسره خون شد

 سوز عطش او را به دل خسته فزون شد



 شك و تهى از صبر و سكون شدپر ساخته م
 لب تشنه به دریا شد و لب تشنه برون شد

 آزرده دل و خسته و محزون و مكدر
 گفتا عمر سعد كه اى قوم بد آئین

 عباس گر این آب رساند به شه دین
 یك تن ز شما باز نماند به صف كین

 كوشید و نمایید نگونش ز سر دین
 سازید شهیدش ز دم نیزه و خنجر

 آن قوم چو این نكته ز بن سعد شنودند
 افسوس كه بر كینه دیرینه فزودند

 دست ستم و كینه و بیداد گشودند
 تا دست یمینش ز بدن قطع نمودند

 بر قطع امید حرم ساقى كوثر
 با دست دگر ساز جدل كرد به میدان

 تا آنكه جدا شد ز ستمكارى عدوان
 دست دگر از پیكر آن خسرو ذیشان

 بگرفت پس از راه وفا مشك به دندان
 مى راند سوى خیمه فرس با دل مضطر

 با آن همه درد و الم آن معدن اجالل
 این بود امیدش كه به هر نحو و به هر حال

 آن آب رساند به لب تشنه اطفال
 ناگاه ستمكارى از آن فرقه جهال

 بر مشك بزد تیز و نشد كام میسر
 ا بى ثمر آمدچون نخل امیدش ز جف

 پیوست به جانان و ز جان بى خبر آمد



 بر دیده او تیر جفا كارگر آمد
 گه نى به تن و گاه عمودش به سر آمد

 تا آنكه شدش خاك بال بالش و بستر
 اى فضل تو گم كرده نشان فضال را

 وى گشته محقق كه تو شمعى شهدا را
 ره نیست به ذات عقول عقال را

 امید صغیر الشعرا را باشد به تو
 كاید ز سر صدق به پابوس تو سرور

 گر قافیه گردید پریشان نه مالل است
 كاین نظم پریشان ز پریشانى حال است

 گر نقص قبول اوفتد آن عین كمال است
 آن كو دلش آگاه ز احوال بالل است

 (144)این نكته نماید ز من دلشده باور 
  من بچه ام را از تو مى خواهم ! اى سقاى كودكان كربال .27

سه پسر و یك دختر كه آخرین فرزندشان مرجان ، بیش از یك . خانواده سرباخته ، چهار فرزند دارند
ه ، عالقه زیادى به مرجان داشت ، به همان مادر بزرگ خانواد. سال و نیم از تولدش نمى گذشت 

مرجان هم كه تازه زبان به اداى كلمات باز كرده بود، بیش . اندازه كه پدر و مادر او را دوست داشتند
 .از پیش در دل مادر بزرگ مهربان جا باز كرده بود

خانه مادر . بروندعالقه مادر بزرگ به مرجان باعث شده بود كه پدر و مادر بیشتر مواقع به دیدن او 
روبه روى در خانه ، جوى بزرگ آبى جریان داشت كه گاه حجم . بزرگ در امتداد یك خیابان بود

 .زیادى از آب باران را از خود عبور مى داد
گل . همان روز اعضاى خانواده سرباخته منزل مادر بزرگ بودند. روز حادثه باران تندى باریده بود

با این كه مادر بزرگ ، مرجان را دوست داشت لحظه اى مبهوت حرف . مى گفتند و گل مى شنیدند
شیطنت كودكانه او را به حیاط كشاند و از آنجا نگاه به . هاى بقیه شد و مرجان از او فاصله گرفت 

جریان آب ... در باز بود، وسوسه كنجاكاورى او را به پیاده رو كشاند و از آن جا. در حیاط انداخت 
زمین لغزنده بود، . وسكى كه روى آب غوطه مى خورد او را تا لب جوى كشانددر جوى آب و عر 

 .بزرگ بود، پوشیده و قادر به كنترل خود نبود  مرجان كفش مادرم را كه به پایش 



 .كودك در آب باال و پایین مى رود. صداى افتادن چیزى در آب را كسى نشنید
روى جریان آب مى افتد و به سمت پایین حركت مى راه نفسش بند مى آید و او . فشار آب زیاد است 

آب ، مرجان را به زیر چندین پل كه پر از آشغالهاست ، مى كشاند و از آن جا به زحمت بیرون . كند
 .مى آید و دوباره جریان مى یابد و چند صد متر پایین تر بین آشغال ها مى ماند

 .وقتى خانواده به خود مى آیند مرجان را نمى بینند
 مادر، مرجان كجاست ؟ -

 .مادر بزرگ با شنیدن صداى دخترش ، یك دفعه یاد مرجان در ذهنش زنده مى شود
 .نمى دانم ، باید همین اطراف باشد -

همه به تكاپو مى افتند، در صندوقخانه ، زیر زمین ، كوچه ، اطراف مغازه ها و هر جا كه به 
همه به جست و جو . كه مرجان گم شده است مردم هم فهمیده اند . ذهنشان مى رسد مى كاوند

خانه آنهایى كه دختران كوچك دارند ولى هیچ . مشغولند، سراغ او را از خانه همسایه ئها مى گیرند
 كس نمى داند مرجان كجاست ؟

 .را مى زند  مادر بزرگ سراسیمه و پابرهنه و جیغ زنان وسط خیابان مى نشیند و خودش 
یا قمر بنى هاشم علیه السالم مرجان را . من بچه ام را از تو مى خواهم  اى سقاى كودكان كربال، -

 . یا اباالفضل العباس علیه السالم كمكمان كن... نجات بده 
تالش ها تا . همه مى كوشند مادر بزرگ آرام كنند و خود در همان حال دست به دعا برداشته اند

 .جان پیدا نمى كندساعتى بعد ادامه مى یابد و هیچ كس حتى ردى از مر 
 ... نكند خداى ناكرده -

او نمى خواهد كسى را ناامید . بقیه حرف را كسى از او كه این جمله را به زبان مى آورد نمى شنود
مرگ . گاهى اوقات باید تن به حقایق ناخواسته داد. اما باید گاهى اوقات واقعیت ها را پذیرفت . كند

 .به آن تن بدهدهم حقیقى است كه انسان مجبور است 
 .آن جا شاید خبر داشته باشند. سرى به كالنترى بزنیم  -

 .دقایقى بعد، حوزه انتظامى منطقه مملو از آدم هایى مى شود كه به دنبال مرجان هستند
 ... یكت دختر بچه یك و نیم ساله است كه حدود دو ساعت پیش گم شده -

 :روى یكى از آنها مكث مى كند و مى گوید. افسر نگهبان گزارش هاى روى میزش را مى خواند
 .او را به درمانگاه برده اند. امروز فقط یك دختر بچه را آورده اند كه حال خوشى نداشت  -
 كدام درمانگاه ؟ -
 .با یكى از ماموران ما بروید -



. ندبا تعجب مرجان را در حالى كه سرش شكسته مى بین. همراه مامور انتظامى به درمانگاه مى روند
 . خوشحالى از چهره همه شان پیداست

هیچ مى دانى چه به روز ما . مادر به قربانت برود... كجا بودى عزیزم ... خدایا همین است  -
 آوردى ؟

دختر : وقتى همه مشعوف از یافتن مرجان با او گرم صحبت بودند، مردى به آنها نزدیك شد و گفت 
 شماست ؟

 ... بله -
 گذشته است ؟مى دانید چه به او  -
 . ولى انگار بچه ها او را زده باشند كه سرش شكسته است!... نه  -

همه با تعجب . شكست   خدا به او رحم كرد كه فقط سرش ! نه : مردى لبخندى مى زند و مى گوید
 چطور؟: پرسیدند

در حالى كه  باید نزد خداوند خیلى عزیز باشید كه امروز فرزندتان را زنده مى بینید و بعد: مرد گفت 
و هیچگاه . من آن طرف چهار راه یك بوتیك دارم : از پنجره به چهار راه نزدیك اشاره مى كرد افزود

امروز . همیشه خودم را با روزنامه ، داخل مغازه سرگرم مى كنم . عادت ندارم از مغازه بیرون بیایم 
 . اما، خدا خواست كه دوستم بیاید و من مقابل مغازه بروم

ور كه ایستاده بودیم و حرف مى زدیم ، از دور چیزى را در جوى آب دیدم ، رو به دستم همین ط
 ...آن چیست ؟: گفتم 

جلوتر رفتم و دیدم كه اى . ببین چه عروسك بزرگى داخل آب است : دوستم نگاهى انداخت و گفت 
دستم سرش را به  .او را از جوى آب بیرون آوردم و روى زمین خواباندم . یك بچه است ! دل غافل 

ناامید در كنارش نشسته بودم كه یك دفعه . نفس نمى كشد، مرده است : قلب او نزدیك كرد و گفت 
با تمام قدرت به شكم  .با این امید دستم را روى شكم او گذاشتم و فشار آوردم . نكند زنده باشد: گفتم 

من خوشحال . او ناگهان گریه كردمقدار زیادى آب از دهان كودك بیرون ریخت و . او فشار آوردم 
 .خوشبختانه فقط سرش شكسته بود. شدم و فورا او را به حوزه انتظامى و از آن جا به درمانگاه آوردم 

خانواده سرباخته كه هرگز تصور نمى كردند دعاهایشان از بروز یك حادثه هولناك جلوگیرى كرده ، 
اهایشان مستجاب شده ، خوشحال و شكر گزار دوباره دست به آسمان بلند كردند و از این كه دع

مردم كه این را فهمیدندت با این عنوان كه او را خدا داده است ، لباس هایش را تكه تكه كردند . شدند
 (145) .تا به یادگار و تبرك از چیزى شبیه معجزه داشته باشند

  یا قمر بنى هاشم سالمت كودك را از شما مى خواهیم  .28



آقاى مهرداد خاكسارى سیزده سال پیش با همسرش ازدواج كرده و حاصل زندگى شان دو فرزند  .15
 . است) هفت ساله (و كیوان ) دوازده ساله (به نام هاى كاوه 

كه با حركات و رفتار و كلمات شیرین خود، دل پدر را برده كیوان ، پسر كوچك خانواده ، مدت هاست 
 . و توجه بستگان و آشنایان را به خود جلب كرده است

آقاى خاكسارى در آن روز، سعى داشت . روزى كه حادثه اتفاق افتاد، یكى از روزهاى تابستان بود
الش تا پاسى از شب طول این ت. برخى از وسایل كوچك خانه را با اتومبیل خود به منزل جدید ببرد

 .كشید و در این میان كاوه و كیوان هم به اندازه كافى به پدر كمك كردند
 .البته كیوان با حركات شیرین خود روحیه كار و تالش را در بقیه به وجود مى آورد

حسین برادر زاده آقاى خاكسارى هم كه جوان برومندى است ، از بعد از ظهر به مدد اعضاى خانواده 
 .مده و مى كوشید با سرعت ، هر چه زودتر اسباب و اثاثیه را به منزل جدید ببرندآ

 .خیلى از اسباب و اثاثیه را برده ایم ، هوا تاریك شده ، بهتر است بقیه را فردا بریم  -
من فردا شروع به : مادر خانواده در جواب مى گوید. این را پدر خانواده مى گوید و بقیه هم مى پذیرند

 .ن وسایل مى كنم و شما هم بقیه را بیاوریدچید
از همین رو،  .تصمیم گرفته شد، همه به خانه جدید بروند و شب را آن جا بمانند و روز بعد بیایند

آقاى خاكسارى براى خدا حافظى نزد همسایه ها مى رود و خانم خاكسارى و بچه ها هم با حسین ، 
همه سوار اتومبیل حسین مى شوند، اما در . نه جدید بروندبرادر زاده آقاى خاكسارى قصد دارند به خا

 . اجازه بدهید از دوستانم خداحافظى كنم: آخرین لحظه ، كیوان ، خطاب به مادر مى گوید
 . االن موقع خداحافظى نیست ، فردا براى این كار مى آییم -
 . به دوستانم گفته ام امروز براى خداحافظى مى روم!... نه  -

پس ما مى : از همین رو مى گوید. جه مى شود كه نمى تواند نظر فرزندش را عوض كندمادر متو 
خانم خاكسارى ، موقعى كه از كنار پدرخانواده مى گذرد، . رویم و تو بعد از خداحافظى ، با پدرت بیا

 :خطاب به او مى گوید
 .كیوان مانده ، ما مى رویم وقتى مى آیى ، او را هم بیاور -

حبت همسرش نمى شود، او به تصور این كه همسرش گفته ، هر چه زودتر كارت را پدر متوجه ص
 .تمام كن و بیا، بله را مى گوید و سپس صحبت را ادامه مى دهد

صحبت آن دو همسایه كه مدت ها با هم بودند و حاال باید از هم جدا شوند، خیلى طول نمى كشد و 
د، از یكدیگر جدا شده و آقاى خاكسارى پشت فرمان مى هر دو با این قول كه حتما به دیدن هم بیاین

نشیند و اتومبیل را به حركت در مى آورد، اما همین كه اتومبیل دور مى گیرد، یك دفعه یك نفر جلو 



 .مى آید و اتومبیل به شدت به او مى خورد
ش را مى بیند آقاى خاكسارى مضطرب و نگران از اتومبیل پایین مى آید و درعین ناباورى كودك دلبند

 . كه غرق در خون روى زمین افتاده است
. او كیوان را به آغوش مى كشد، خون همه لباس او را پر مى كند، پدر فرزند را از زمین بلند مى كند

او توان رانندگى ندارد، از همین رو یكى از همسایه ها، او و فرزندش را در اتومبیل خود مى نشاند و 
 .شیرازى مى برد به سمت بیمارستان نمازى

 :در بین راه پدر كه روحیه خود را از دست داده ، گریه را سر مى دهد و مى گوید
گناه و شرمسارى همه   چرا باید حواسم پرت باشد و پسر خودم را زیر بگیرم ؟ احساس ... خدایا -

بخش  وقتى به بیمارستان مى رسند، به سرعت كیوان را به. وجود آقاى خاكسارى را پر مى كند
 :پزشك كشیك ، فرزند خانواده را معاینه مى كند و مى گوید. اورژانس منتقل مى كنند

چیزى معلوم نیست ، باید به هوش بیاید و دقایقى نمى گذرد كه كیوان به هوش مى آید و فریاد سر  -
 :مى دهد و مى گوید

 ... چشم هایم... چشم ها. هیچ چیز را نمى بینم ، همه جا تاریك است  -
 .وقتى صداى كیوان بلند مى شود، مادر خانواده و كاوه و حسین هم از راه مى رسند

 چرا چشم هاى او نمى بیند؟: مادر و پدر به سراغ پزشك معالج مى روند و مى پرسند
احتماال به عصب چشم او لطمه وارد شده است ، هنوز چیزى معلوم نیست ، باید . معلوم نیست  -

اى كه هیچ گاه انسان را بى پاسخ نمى گذرد، دعا و استغاثه است ؛ این را همه تنها وسیله . دعا كنید
 .از همین رو دست ها به دعا بلند مى شود. احساس مى كنند

سالمت این كودك را ... یا حضرت اباالفضل العباس علیه السالم ... یا قمر بنى هاشم علیه السالم  -
 . از شما مى خواهیم

از سوى دیگر، پزشكان هم دست از تالش . ، فضاى بیمارستان را پر كرده بوددعا و نذر و استغاثه 
بر نمى داشتند، آنها هم با به كارگیرى ابزار پزشكى و تجربه ، مى كوشیدند از آنچه در حال وقوع بود 

 .جلوگیرى كنند
 .فكر نمى كنم او سالمت چشم هایش را به دست بیاورد -

عصب به شدت آسیب دیده ، من هم با شما هم عقیده : رى افزوداین را یكى از پزشكان گفت و دیگ
 . هستم

اعضاى خانواده در حالى كه از اصل ماوقع اطالع نداشتند، همچنان دعا مى كردند و شفاى 
پزشكان هم زخم هاى سطحى بدن . فرزندشان را از حضرت اباالفضل العباس علیه السالم مى خواستند



در این مدت ، شاید ناخواسته كاوه ، برادر بزرگ تر . انتظار فردا ماندندكودك را پانسمان كردند و به 
 : كیوان به طرف تخت او رفت و دست كوچك برادر را به دست گرفت و ناالن و گریان گفت

نمى توانم  . داداش من تنها هستم... داداش كیوان ، تو را به خدا بلند شو به خانه برویم ... دادش  -
... تو همیشه مى گفتى ، هیچ وقت مرا تنها نمى گذارى ... ، تو را به خدا بلند شو با كسى بازى كنم

 ...تو را به خدا
چشم هاى پر اشكش را رو به سقف اتاق گرفت و با . او یك دفعه دست به سمت آسمان بلند كرد

 ... ب كنخدایا سالمتى داداشم را از تو مى خواهم ، یا اباالفضل ، داداشم را خو : همان حال گفت 
دل هاى . گویى دل ها سوخت و یك دفعه شكل دعا تغییر كرد. حرف هاى او دل همه را به درد آورد

 .پذیراى دعاى آنان شد  شكسته ، دعا را سوزناك تر بر زبان راندند و عرش
دوباره اشك ریخت و . دست كاوه دوباره دست هاى برادر را گرفت و آن را به گونه خود نزدیك كرد

مى : اى برادر كوچك ، تر شد ناگهان كیوان روى خود را به سوى برادر برگرداند و گفت دست ه
 . خواهى به خانه بروم

كاوه نمى دانست برادرش چشم هایش را به روى روشنى باز كرده ، از همین رو مردد به برادرش نگاه 
 : كیوان گفت. كرد
 . صورتت را پاك كن ، پر از اشك شده است -

 : یدن این حرف ، فریادى از سر شادى كشید و گفتكاوه با شن
صداى او در اتاق پیچید و همه . داداشم مى بیند... چشم هاى او بینا شده است ... كیوان مى بیند -

در هر نگاهى اشك شوق و بر لب ها لبخند . نگاه به كیوان دوختند، او چشم روى چشم همه انداخت 
 : كیوان گفت. شادى نقش بسته بود

 . به خانه نمى رویم ؟ مى خواهم خانه جدید را دوباره ببینم -
پدر و مادر، پزشك راخبر كردند، او به بالین كیوان آمد و به دقت چشم هاى كودك را معاینه كرد و 

 : گفت
 .معجزه شده است تنها یك معجزه مى توانست این كودك را نجات دهد -

 : او رو به پدر كیوان كرد و گفت
 .داشتیم به شما بگوییم كه براى همیشه باید نابینایى فرزندتان را بپذیریدما تصمیم  -
پدر و مادر و كاوه به همراه حسین و كیوان بیمارستان را ترك كردند و به شكرانه این سالمت ... اما

 (146) .نذرها ادا شد
 در مرثیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم 



 ماه انورم عباس مهر خاورم عباس
 یار و یاورم عباس اى برادرم عباس

 اى معین و یاور من اى امیر لشكر من
 نازنین برادر من اى برادرم عباس

 حیف از این قد و قامت خوش بر آمده كامت
 رادرم عباسچون برم دیگر نامت اى ب

 كو دو دست و بازویت چیست زخم پهلویت
 حیف از این مه رویت اى برادرم عباس

 تشنه اند طفالنم كودكان ویالنم
 از غم تو ناالنم اى برادرم عباس

 داغت اى جوان پیرم كرده وز جهان سیرم
 از غمت زمین گیرم اى برادرم عباس

 دامانده ام ببین تنها در میان این اع
 اى غضنفر هیجا اى برادرم عباس

 دیه از چه نگشایى گفتگوى ننمایى
 خیمگه چرا نایى اى برادرم عباس

 سینه ام ز داغت خست پشتم از غمت بشكست
 چاره ام برفت از دست اى برادرم عباس

 جان من صفاى تو كو نور دیده اى تو كو
 غیرت وفاى تو كو اى برادرم عباس

   ... پسرم... ر بنى هاشم علیه السالم یا قم .29
پسر . خانواده سپهرى در روستاى حیدر آباد از توابع استان سیستان و بلوچستان زندگى مى كردند

 .بزرگ خانواده چندى پیش ازدواج كرد و همه در انتظار تولد فرزندى بودند كه در راه بود
مه اطهار علیهم السالم و به سبب خوابى او به خاطر عشق به ائ. عروس خانواده زنى مذهبى است 

 .كه دیده است ، عهد مى كند اگر فرزندش پسر شد نام او را حسین بگذارد



باالخره حسین كوچولو متولد شد و خانواده سپهرى به میمنت تولد نوه شان سه شبانه روز جشن مى 
به پسرش مى بخشد تا او  پدر بزرگ حسین كوچولو به خاطر این تولد مبارك ، قطعه زمینى را. گیرند

 .كاشانه خود را بر آن بسازد و آینده حسین را به نیكو حالتى دگرگون كند
حسین درمدتى  .حسین بزرگ و بزرگ تر مى شود و پدر خانه را مى سازد. روزها از پى هم مى گذرد

كه آنها او وقتى . كه پدر و مادر به ساختن خانه مشغولند، در آغوش اقوام و بستگان به سر مى برد
را به حال خود مى گذارند، او با بره كوچكى كه پدر برایش خریده بازى مى كند، روى گرده بره مى 

 .حسین و بره كوچك و سفید به هم عادت كرده اند. نشیند و از خانه بیرون مى زند و سوارى مى گیرد
روز حادثه . ى گرفت بره كوچك و سفید، بزرگ شد و حسین روى شانه هاى او سوار . سه سال گذشت 

تلى از گل و كاه درهم آمیخته شده تا به عنوان . ، پدر مشغول ساختن یك ردیف پلكان براى خانه بود
مادر و خاله . پدر بزرگ و دایى حسین هم به پدر كمك مى كنند. آسترى روى آجرها كشیده شود

 :ن مى گویدمادر حسی. حسین گوسفند بازى مى كند. حسین هم مشغول تهیه غذا هستند
شوهرم براى درست كردن كاه گل ، گودال بزرگى و عمیقى در گوشه حیاط حفر كرده و آن را پر  -

از آب كرده بود، گودالى كه من احساس مى كردم هر چه زودتر باید پر شود تا خطرى را متوجه 
 .حسین نكند

مى رود و گودال   پیش آقاى سپهرى هم اصرار دارد زودتر كارش را تمام كند، اما كار به كندى 
 . همچنان باقى است

. حسین كوچولو از كوچه به حیاط مى آید و دور از چشم پدر و مادر در اطراف حیاط چرخ مى زند
او بى آن كه بداند و بى آن كه توجه كسى را جلب كند، به طرف گودال عمیق پر از آب مى رود و 

 .آرام آرام خود را به آن مى رساند
، با این حال حسین تصویر خود را كه سوار بر برفى است در آن مى بیند و به وجد گودال گل آلود

 . شاالپ... مى آید و سپس 
در . برفى ، با صداى بلند بع بع مى كند. صدا، درحیاط مى پیچد، اما توجه كسى را جلب نمى كند

و درست در همان  همان حال پدر بزرگ به یاد جوانى ، خاطراتى را براى اطرافیان تعریف مى كند
لحظه اى كه حسین در گودال دست و پا مى زند و گل و آب و كاه به حلق خود مى ریزد، او به اوج 

 .خاطره شیرینش رسیده و دیگران مات و مبهوت به او چشم دوخته اند
دیگران سرمست از شنیدن یك تجربه شنیدنى پدر، پراكنده مى شوند و . خاطره پدر بزرگ تمام مى شود

 .ر به یاد فرزند دلبندش مى افتدماد
 .بیا تو مادر... حسین كجایى ... حسین  -



 :او با خود مى گوید. اما هیچ صدایى نمى شنود. مادر این را مى گوید و به انتظار پاسخ مى نشیند
 . باز این بچه از خانه دور شده ، باید به دنبالش بروم -

 ...و، چادر به سر مى كشد كه از خانه بیرون بزنداز این ر . او هنوز به گودال نگاه نكرده است 
 تو این جا چه مى كنى ؟ حسین كو؟... برفى  -

 .او برفى بر بدون پسرش مى بیند و سراغ فرزندش را از او مى گیرد
 برفى حسین كو؟ چرا تن و بدنت خیس است ؟ -

خودش را در آن مى . شودبرفى به گودال نزدیك مى . او این را مى گوید و چشم به گودال مى چرخاند
اندازد و به یك بار مادر را به وحشت وامى دارد، خود را به درون گودال مى اندازد و دست مى گرداند 

 :و پیكر بى جان فرزند را به چنگ مى آورد و آن را باال مى كشد و بعد فریاد مى كشد
 ... یا قمر بنى هاشم... یا اباالفضل العباس علیه السالم  -

 :فریاد از گلو بیرون مى ریزد كه همه را به خود مى خواند آن گاه
 . خدایا پسرم ، حسینم را از تو مى خواهم... پسرم مرد... خداى من 

 .پدر رنگ پریده و بهت زده خود را به همسر و فرزند مى رساند و به سر مى كوبد
 ... پسرم... یا اباالفضل 
دسترسى هم به هیچ وسیله اى . پسرم گویى مرده بود. دم نمى دانستم چه كنم ، مانده بو : او مى گوید

 . نداشتم كه او را نجات بدهم ؛ از این رو باید مرگ او را باور مى كردم
پدر بزرگ خانواده آموخته بود، آن جا كه هیچ راهى ندارد، دست به دعا و نیایش و قرائت قرآن 

ك از چشمانش سرازیر شده شروع به خواندن او قرآن كوچكش را بر مى دارد و در حالى كه اش. بردارد
 .مى كند ((واقعه ))سوره 

مادر حسین بر سرزنان از خدا نجات فرزندش را مى خواهد و دیگران براى زنده ماندن حسین كوچولو، 
یا زنده : كودك گویى دو راه دارد. هیچ چیز جز دعا و استغاثه آرامشان نمى كند. نذر و نیاز مى كنند

 . ى همیشه بمیرد، هیچ امكاناتى در دست نیستشود و یا برا
 . پر از گل و الى است. دهانش را باز كنید -

شاید دوست ندارد، دهان . دختر عموى حسین با چنگ از دهان او گل و الى را بیرون مى كشد
 .كودكى كه ممكن است مرده باشد پر از گل و الى باشد

مادر نیز بهت . نگاه به مادر مى اندازد. ز مى كندناگهان و در عین ناباورى حسین كوچولو چشم با
 .زده به كودك مى نگرد و سپس فریاد شادى سر مى دهد



 (147) .شیون و زارى به غریو شادى مبدل شد و نذرها ادا شد و دعاها مستجاب گردید
 گشته مشكل كار آل بو تراب 

 اندر آندم با عموى خویشتن
 كودكان بودند تا گرم سخن

 ناگهان آمد سكینه با شتاب
 خاطراتى داشت سخت از قحط آب

 مشك خشكى كز حرم آورده بود
 بر عموى نازنین آن را نمود

 اى ابر كرم ، شاید اگر: گفت 
 افتدت بر جانب دریا گذر

 ه اندر خیمه ها از قحط آبزان ك
 گشته مشكل كار آل بو تراب

 در خیام از آب گر خواهى اثر
 نیست جز در چشمه چشمان تو

 چون تو مى دانى كه بى آب روان
 گل نمى پاید به صحن گلستان

 ویژه گلهاى گلستان رسول
 كابیارى گشته با چشم بتول

 گر گلى از این گلستان گم شود
 دین گلخن ماتم شودگلشن 

 شعر از صابر همدانى
   ! یا اباالفضل سوختم... یا قمر بنى هاشم  .30

از همین رو هیچ گاه . او به خانواده اش عالقه زیادى دارد. آقاى یزدان پناه پیمانكار ساختمان است 
 .از كار و تالش باز نمى ماند

كارى مى كند و اعتقاد دارد كه هیچ برترى  آقاى یزدان پناه همیشه در كنار كارگرانش و همپاى آنها



او مدت ها پیش ، كار ساختن . میان او و آنها نیست و همه باید در انجام كارها خود را سهیم بدانند
 .چند واحد آپارتمان را بر عهده گرفته و كم كم در مراحل پایانى قرار مى گیرد

 6ظارش را مى كشد، یك نبشى آهنى به طول آن روز، روز حادثه ، او بى آن كه بداند چه اتفاقى انت
 .متر را روى شانه مى اندازد تا از طبقات باال به پایین ساختمان بیاورد

بیرون ساختمان ، شاید در فاصله چند مترى ، چند رشته سیم فشار قوى برق كه از هر كدام ، برقى 
 .به قدرت بیست هزار ولت مى گذرد، قرار دارد

آقاى یزدان پناه ، بى توجه به این موضوع ، . دانى با یكى از پنجره ها نداردسیم هایى كه فاصله چن
او براى عبور از مسیر باریك پاگرد پله ها، به ناچار میله آهنى را از پنجره . از پله ها پایین مى آید

. بیرون مى كند، میله ، آرام آرام به سیم هاى فشار قوى نزدیك و نزدیك تر مى شود و در یك لحظه 
 .واقعه اى كه نباید اتفاق بیفتد، مى افتد

 ! سوختم... یا اباالفضل ... یا قمر بنى هاشم ... نه  -
این صدا، تنها فریادى بود كه از دهان آقاى یزدان پناه بیرون آمد و آن گاه او، تسلیم دردناك ترین 

. پناه منتقل مى شودبرق ، با همه توان از میله به بدن نحیف آقاى یزدان . لحظات زندگى اش شد
آن گاه به . دستش را به میله مى چسباند و آن گاه از راه بازو به شانه به پشت بدن او منتقل مى شود

 .سمت پاها تغییر مسیر مى دهد و از آن جا بیرون مى زند
جرقه هاى ناشى از اتصال میله آهنى با سیم ، صداى دلخراشى راه مى اندازد كه به گوش یكى از 

 .ها مى رسد همسایه
 . یكى را برق گرفته است... یا اباالفضل العباس  -

رنگ در . باور كردنى نبود: همسایه آقاى یزدان پناه كه از دیدن این صحنه شوكه شده ، مى گوید
او خشك و بى حال اسیر جریان شدید برق شده بود و از او انگار . چهره آقاى یزدان پناه نمى دیدم 

 . ى فریاد زدم ، به این اطمینان رسیده بودم كه او دیگر در میان ما نیستدود بلند مى شد، وقت
با صداى او كارگران ساختمان از راه مى رسند و یكى از آنها، كه كفش هاى عایق به پا داشت لگدى 

او یك طرف مى افتد و میله طرف . میله از بدن آقاى یزدان پناه جدا مى شود. به میله آهنى مى كوبد
كفش هاى او كه محل عبور جریان برق بوده ، . مچنان دود از آقاى یزدان پناه بلند مى شوده. دیگر

 . سوراخ شده است و خودش به نظر مى رسد كه بى جان افتاده است



 . باید او را به پزشك برسانیم -
 . فایده اى ندارد، بهتر است پزشك قانونى را خبر كنیم!... نه  -

نگ بدن خشك شده آقاى یزدان پناه را روى شانه مى اندازد و به سمت یكى از كارگران ، بدون در 
او بدون لحظه اى درنگ تا بیمارستان كه فاصله زیاد دورى . نزدیك ترین بیمارستان حركت مى كند

وقتى به بیمارستان مى رسد و آقاى یزدان پناه را روى برانكارد مى خواباند، پرستاران . مى دود. ندارد
 .مى گیرنداطراف او را 

 چه شده است ؟ -
 . او را برق فشار قوى گرفته است -

در همین لحظه پزشك از راه مى رسد و به . بغض راه گلوى او را مى بندد و حرفش را ادامه نمى دهد
 :دقایقى بعد مى گوید. سرعت گوشى را روى قلب بیمار مى گذارد

 . اطهار علیهم السالم كمك خواستاما باید از خداوند و ائمه . هنوز زنده است !... نه  -
دقایقى براى آنانى كه در بیرون اتاق عمل . تالش تیم پزشكى براى نجات جان بیمار آغاز مى شود

اما خوشبختانه عمل به پاس دعاى آنان كه چشم . هستند به كندى و براى پزشك به سرعت مى گذرد
ك نفر كه باید در برخورد با این جریان به سالمت بیمارشان داشتند، به خوبى به پایان مى رسد و ی
آقاى یزدان پناه كه از این حادثه جان . شدید برق ، جان به جان آفرین تسلیم مى كرد، زنده مى ماند

 :سالم به در برده ، بعد ازبهبودى نسبى مى گوید
را  برق مثل آوار بر من فرود و تا وقتى كف پاهایم. در یك لحظه بدنم متحمل فشار شدیدى شد -

سوراخ نكرده بود، عذاب سختى مى كشیدم ، اما به محض سوراخ شدن پاهایم ، یك دفعه احساس 
 . احساسى كه هیچ گاه در زندگى ام آن را تجربه نكرده بودم. سبكى كردم 

برق فشار قوى امكان زنده ماندن و حتى فكر كردن را از . خیلى عجیب بود: یكى از پزشكان مى گوید
اما این بیمار، شاید به مدد دعاى بستگانش ، نه تنها آسیب جدى ندید، بلكه خیلى  .انسان مى گیرد

 . زود سالمت خودش را به دست آورد و به جمع خانواده اش پیوست
 : یكى از متخصصان برق ، وقتى محل حادثه را دید، گفت

من . ل قبولى است زنده ماندنش واقعه غیر قاب. باور كردنى نیست ، او بدون تردید باید مى مرد -
 .بله ، واقعا همینطور است . معجزه اى اتفاق افتاده باشد. فكر مى كنم 



به محض اتصال برق بامیله آهنى ، در عرض چند ثانیه ، : یكى ازمامورین اداره برق منطقه مى گوید
و دعاى دوستان . از ولتاژ برق كاسته مى شود، اما همچنان سیصد، چهار صد ولت برق وجود دارد

 :و خود مى گوید. بستگان آقاى یزدان پناه او را نجات داد
علیه السالم مى دانم و   سالمتم را مدیون توسل به قمر بنى هاشم حضرت ابوالفضل العباس  -

 (148) .دعاهایى كه در لحظات بحرانى برایم از درگاه خداوند شده بود

 

 

  عنایت قمر بنى هاشم علیه السالم به آقاى فلسفى  .31
مرحوم حجت االسالم والمسلمین فلسفى ، خطیب تواناى كشور ایران با این كه مشهورترین چهره خطابه 

رحمه (بروجردى  و منبر در ایران بود و سال هاى متمادى به توصیه و سفارش و تایید آیت اهللا آقاى
مى شد، ولى   تهران ، مستقیما از رادیو پخش ) شاه سابق (منبرهاى ظهر ایشان در مسجد امام ) اهللا 

عده اى ازخدا بى خبر و مغرض روز اول ماه رمضان در مسجد مزبور  1331در ماه رمضان 
بال مراجع تقلید اجتماع و اعتراض نمودند كه باعث تعطیلى منبر ایشان در ماه رمضان شد و به دن

وقت و شخص آیت اهللا بروجردى و جامعه وعاظ و علماى شهرستان ها و مراجع تقلید نجف اشرف 
اعالمیه هاى اعتراض صادر كردند، ولى تبلیغات و شایعات عناصر مشكوك علیه ایشان در روزنامه 

فت تا این كه در اوایل لذا ایشان تا حدود پنج ماه منبر نر . ها و محافل ضد اسالم و خدا ادامه داشت 
ماه صفر آن سال آقاى فلسفى خوابى دیدند كه عنایت آقاى ابوالفضل العباس علیه السالم بود از دهه 

اینك حضرت ابوالفضل علیه السالم را از گفتار آقاى فلسفى . آخر ماه صفر منبر ایشان ادامه یافت 
 : مى خوانیم

 چگونگى شروع مجدد منبرم 
از ماه رمضان همچنان ادامه یافت و ماه هاى شوال ، ذى القعده ، ذى الحجه و  منبر نرفتن من بعد

در اوایل آن ماه خوابى دیدم كه در . محرم نیز به همین منوال گذشت تا این كه ماه صفر فرا رسید
خوب دیدم در مسجدى هستم كه صحن بزرگى دارد و شبستان آن پائین . زندگى من خیلى اهمیت دارد

حیاط مسجد به طور نامنظم . حیاط مسجد است و شبستان از نور حیاط روشن است تر از سطح 
جمعیت زیادى در مسجد بود و حاج آقا سید مصطفى قمى كه . چند درخت و باغچه گل كارى داشت 

در پایان صحبت با آهنگى گرم روضه حضرت . از اهل منبر و تحصیل كرده بود، باالى منبر بود



به من هم گفتند كه دهه آخر صفر است و بنا است كه در این جا . را خواند ابوالفضل علیه السالم
 .((منبر بروید

ایشان . این خواب را براى حاج آقا احمد روحانى قمر كه در تعبیر خواب بسیار قوى بود، نقل كردم 
و چنین تعبیر كرد كه دهه آخر ماه صفر منبر خواهم رفت و این كه در حیاط مسجد هم گل و سبزه 

درخت نامنظم و غیر مرتب بوده است ، داللت دارد كه مردم عامل منبر رفتن من خواهند بود نه دولت 
؛ و این كه حاج آقا سید مصطفى قمى باالى منبر بوده است دال بر این است كه منبر رفتنم به اجازه 

علیه السالم حضرت رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم است و این كه روضه حضرت ابوالفضل 
 . خوانده شده است گواه رهبرى و حمایت علمدار حضرت حسین علیه السالم در امر این منبر است

تعبیر او را شنیدم ، اما نه خواب را به كسى گفتم و نه تعبیر آن را و از آقاى حاج آقا احمد روحانى 
 .قمى هم خواستم كه این موضوع را به كسى نگوید

آقاى  -یعنى بعد از چند روز كه این خواب را دیده بودم  - صفر مانده بود  پنج شش روز به دهه دوم
احمد، رئیس هیئت اردبیلى ها با پسر مرحوم آیت اهللا آقا سید یونس اردبیلى كه در مشهد بود، وقت 

گرفتند و به منزل ما آمدند و گفتند آمده ایم وعده بگیریم كه شما در مسجد اردبیلى ها بیست شب ، از 
اردبیلى ها همه افرادى مخلص و پرشور و جمعیت زیادى . یازدهم صفر تا آخر ماه منبر برویدشب 

 .هستند كه هر حركت مخالف احتمالى طرفداران مصدق را در هم مى كوبند
موضوع خواب را كه مربوط به  -فكر نمى كنم موفق شوید : گفتم . از شب یازدهم صفر؟ بله : گفتم 

خوب ؛ بروید ترتیب كار را : گفتم . ما مهیا هستیم : گفتند -آنها نگفتم  دهه آخر صفر مى شد، به
اول باید قدرت اردبیلى ها را نشان بدهیم و  :رفتند و صحبت كردند و باالخره خودشان گفتند. بدهید

. براى این كار روز اربعین مناسب است كه دسته عظیمى راه بیاندازیم و شب آن روز شما منبر بروید
بله ، روز اربعین كه غروب شد، از شب بیست و یكم كه : پس همان دهه آخر است ؟ گفتند :گفتم 

 !شب اول دهه آخر است ، ده شب منبر مى روید
شما اتومبیل خودتان را هم نیاورید، ما یك اتومبیل مى آوریم كه اگر : آنها برنامه ریزى كردند و گفتند

به عالوه ، چند نفر از اردبیلى ها جواز اسلحه دارند و ! دآن را شكستند یا آتش زدند، مال خودمان باش
 .مسلح هستند كه در صورت لزوم با توسل به اسلحه انتظامات را حفظ نمایند

غروب شب بیست و یكم عده اى با چند ماشین درب منزل ما آمدند و مرا با ماشین خودشان سوار 
وقتى به . بردند - بندك كه مسجد بزرگى است واقع در چهار راه گلو  - كردند و به مسجد اردبیلى ها 

چهار راه گلوبندك رسیدیم و ماشین دارد كوچه شد، دیدیم دو طرف كوچه تا درب مسجد، اردبیلى ها 
آنها قبال هم در . با این وضع وارد مسجد شدیم . دوش به دوش هم مثل نظامى ها صف گرفته اند



یكم تا آخر ماه صفر از من دعوت كرده اند تا در  روزنامه ها اعالم كرده بودند كه از شب بیست و
 . مسجد آنها منبر بروم

چند نفر اردبیلى مسلح هم . تمام دوستان و عالقمندان به منبر آمده بودند. مسجد پر از جمعیت بود
افراد اردبیلى مسلح مامور انتظامات مجلس : یك نفر پشت بلند گو گفت . تكیه به دیوار ایستاده بودند

مامورین انتظامى هم با توجه به اعالن قبلى برگزار كنندگان مجلس ، براى حفظ نظم آمده . هستند
 . ما تعجب كردیم كه ایشان چطور آمده است. یك وقت دیدیم آیت اهللا كاشانى وارد مجلس شد. بودند

ى داشت و یكى جوان اردبیلى كه اسم او را یاد ندارم و پسر خوبى بود، روابط گرمى با آیت اهللا كاشان
 .پیوسته به منزل ایشان رفت و آمد مى كرد، ایشان را به مسجد اردبیلى ها آورده بود

! آقایان : ولى گفتم . من آن شب در منبر خود چیزى درباره نفت و مسائل روز و امثال آن نگفتم 
 حضرت آیت اهللا كاشانى در مجلس شركت كرده اند من چون خواب دیدم كه روضه حضرت ابوالفضل
علیه السالم مى خوانند، امشب كه اول دهه آخر ماه صفر است ، همان خواب خودم را عمل مى كنم 

روز مجددا آغاز  170و از همان شب ، منبرم بعد از  ((و روضه ابوالفضل علیه السالم مى خوانم 
 (149) .شد

 یا ابوالفضل تو را جان حسین ادركنى 
 یا ابوالفضل تو را جان حسین ادركنى

 به لب تشنه و عطشان حسین ادركنى
 به رسول مدنى و به على و زهرا

 به حسن نور دو چشمان حسین ادركنى
 به دل سوخته زینب كبرى سوگند

 به شب افروز شبستان حسین ادركنى
 پیكر در خون شده سرور دینبه سر 

 به فروغ رخ تابان حسین ادركنى
 به گل باغ حسن قاسم داماد قسم

 آن كه شد كشته به دامان حسین ادركنى
 به على اصغر بى شیر كه شد تشنه شهید

 به گل پرپر بستان حسین ادركنى



 به جوانان بنى هاشم و مردان غیور
 كنىبه جوانمردى و ایمان حسین ادر 

 به سكینه به رقیه به اسیران و رباب
 به عزیزان و یتیمان حسین ادركنى

 به حبیب و به بریر و به زهیر و عابس
 به حرم مسلم و یاران حسین ادركنى

 به غالمى كه شد از یمن وجود اسالم
 دانش آموز دبستان حسین ادركنى

 به خدا حافظى زینب و ساالر شهید
 ر و گریان حسین ادركنىبه دو چشم ت

 به دو دستان جد از تن تو یا عباس
 به تو اى ساقى طفالن حسین ادركنى

 محتاج و گدا را دریاب ((محسن صافى ))
 اى فداى تو و قربان حسین ادركنى

 حاجتم را چه دهم شرح كه خود مى دانى
 یا ابوالفضل تو را جان حسین ادركنى

 (150)محسن صافى 
 قمرى 1422محرم  20شمسى ،  1380فروردین  26

  زن سرطانى شفا گرفت  .32
هجرى قمرى جناب آقاى  1422محرم الحرام سال  17مطابق  1380فروردین ماه سال  23روز 

مداحى در تهران در هیئت امام موسى بن جعفر علیه السالم مشغول : حسین جبارى زنجانى فرمودند
قمرى از تبریز باكاروانى عازم  1422قبل از محرم  . خدمت است به نام آقاى سیاوش پور صمدى

. پزشكان جوابش گفته بودند. زنى در كاروانشان بوده است كه مرض سرطان داشت . كربال مى شود
 . مى شودولى با همین كاروان عازم كربال

وقتى كه مى رود كربال مفصل . زن امیدى به ادامه حیات نداشته ولى گفته بود حاال كربال هم بروم 
متوسل مى شود به حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم پس از بازگشت از كربالى معال روز سوم 



ابوالفضل  محرم الحرام به مداح اهل بیت علیهم السالم زنگ مى زند كه من شفایم را از حضرت
 . العباس قمر بنى هاشم علیه السالم گرفتم

 با عنایت قمر بنى هاشم علیه السالم فرزندم سالم به دنیاآمد  .33
جناب حجت االسالم آقاى شیخ ظهیر احمد خان افتخارى هندى طى نامه اى به دفتر انتشارات مكتب 

 :الحسین علیه السالم مرقوم داشته اند
بنده در وطن خود شهر سلطان پور ایالت . قمرى شب تاریك بود 1420سال جمادى الثانى  30یا  29

یك مرتبه یادم آمد به عیالم زنگى  . ارترپردیش هند در مراسم عروسى پسر برادرم شركت كرده بودم
همه خوب هستند فقط : بالفاصله رفتم باجه تلفن لكنهو خانه خودم زنگ زدم به خواهرم گفت . بزنم 

بالفاصله بعد از چند دقیقه سوار . د زایشگاه كه بچه به دنیا بیاید شما زودتر برگردیدزن شما را بردن
 : از خانم دكتر پرسیدم. اتوبوس شدم و خود را رساندم به منزل در لكنهو و سپس به زایشگاه رفتم 

به بایدعیال شما سزاریان بشود و عمل جراحى بكنیم تا بچه سالم : حال عیالم چه طور است ؟ گفت 
 .تا حد ممكن شما جراحى نكنید: دنیا بیاید، من گفتم 

بچه بدون جراحى به دنیا بیاید، اما شما باید . ما هم خیلى داریم تالش مى كنیم : در جواب گفت 
 . اجازه بدهید و یا امضا بكنید كه خانم را به اتاق عمل ببریم

یعنى خارج از اطاق عمل جراحى  دكترها مشغول و آماده شدند كه عمل شروع شود، بنده این طرف
متوسل شدم به اهل بیت رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم ، اسم یكى یكى از مى گفتم و دعا 

مى كردم ، اما وقتى كه به اسم شریف حضرت قمى بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم رسیدم و 
مى طلبیدم كه یك یدفعه پرستار بیمارستان از این بزرگوار در این مشكل طلب كمك كردم از آقا كمك 

من خیلى خوشحال . آقا مبارك باشد و مژده بده دختر زیبا و خوشگل شما به دنیا آمد : آمد و گفت
این روز مصادف بود با روز اول رجب روز والدت با سعادت حضرت امام محمد باقر علیه . شدم 

علیه السالم كه فراموش   اشم ابوالفضل العباس این كرامت بزرگ برایم ازحضرت قمر بنى ه. السالم 
 . شدنى نیست

 شهر لكنهو هندوستان ، ظهیر احمد خان افتخارى
 از قبه و بارگاه حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم آتش گشودهشد .34

) دام ظله العالى (مرجع عالیقدر جهان تشیع ، آیت اهللا العظمى آقاى حاج سید محمد حسینى شیرازى 
قمرى از جناب مستطاب خیر الحاج و العمار آقاى حاج  1422محرم الحرام سال  17تاریخ  در

هجرى قمرى ، كه از موثقین كربالى معال  1402متوفاى سال ) رحمه اهللا علیه (  صالح ابو معاش 
ا در زمان حكومت عثمانى ها والى بغداد لشكرى فرستاد و دستور داد كه كربال ر : بوده است نقل كردند



لشكر از بغداد به طرف كربال عازم شدند و نزدیك كربال رسیدند : خراب كنند و شهر را از بین ببرند
آنها اول مى بایستى با حرم حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم علیه السالم روبه رو مى شدند، 

 ((ره ))صالح  مرحوم حاج. سپس به طرف حرم مطهر حضرت اباعبداهللا الحسین علیه السالم مى آمدند
مى فرماید كه من خودم دیدم از قبه بارگاه حضرت عباس علیه السالم آتش آمد به طرف لشكر، وقتى 

 امام عباس گلدى: (این منظره را دیدند برگشتند به طرف بغداد درحالى كه فرار مى كردند و مى گفتند
). 

ت از حرم امام حسین علیه آرى حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم در زمان حیاتش و در همه وق
 .خداى لعنت كند منكران این گونه معجزات را. السالم حفاظت و نگهبانى مى كرد

 بچه اى كه به علت ضربه مغزى به هوش نمى آمد خودبرخاست  .35
جناب حجت االسالم و المسلمین واعظ محترم ، مروج و حامى مكتب اهل بیت عصمت و طهارت 

احمد نورائى یگانه ، طى مكتوبى دو كرامت به دفتر انتشارات مكتب الحسین علیهم السالم ، آقاى شیخ 
 :علیه السالم ارسال داشته اند

 یا كاشف الكرب عن وجه الحسین علیه السالم
 اكشف كربنا بحق اخیك الحسین علیه السالم 

 پس از عرض سالم به محضر دانشمند معظم مولف كتاب شریف و ارزنده
 بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم چهره درخشان قمر 

شبى به منزل آمدم ، دیدم اوضاع دگرگون است ؛ به این معنا كه حال و هواى همیشگى حاكم  .1
در اتاق پذیرایى كه فرشهایش : چه خبر است ؟ گفتند: نیست ، اهل خانه همه ناراحت بودند، پرسیدم 

مرتبه از باالى تاقچه با سر روى موزائیك به زمین  را جمع كرده بودیم ، بچه مشغول بازى بود كه یك
 .خورده و مدتى است كه چشم باز نمى كند

من سراغ بچه رفتم و او را حركت دادم ، صدا زدم ، او را بلند كردم نتوانستم ا را به هوش بیاورم ، پلك 
: ست ، لذا گفتم چشمان بچه را باز كردم ، بسته شد، دیدم چاره اى جز رساندن او به بیمارستان نی

اگر ماشین همسایه آماده باشد زودتر این كار  :آماده شوید بچه را به بیمارستان برسانیم با خود گفتم 
ازمنزل بیرون آمدم به طرف منزل همسایه ، اما بین راه متوسل به حضرت اباالفضل  .انجام مى شود

آمدم انگشت روى دكمه زنگ  علیه السالم شده و گوسفندى براى آن حضرت نذر كردم ، همین كه
خوب   بابا، بچه از جا بلند شده و حالش : همسایه بگذارم دیدم بچه ها از خانه بیرون دویدند و گفتند

 . است
زنگ همسایه را نزده برگشتم ، دیدم بحمداهللا به بركت نام قمر بنى هاشم علیه السالم و توسل به آن 



ربه مغزى به هوش نمى آمد خود برخاسته و چنان به باب الحوائج الى اهللا بچه اى كه به علت ض
از خداوند متعال معرفت بیش از پیش . حالت عادى برگشته است كه هیچ نیازى به معالجه ندارد

نسبت به آن امام زاده عظیم الشان براى همه دوستان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم 
 . خواهانم
  ن حضرت ذبح نمایم فورا نذر كردم گوسفندى به نام آ .36
هجرى قمرى پس از آن كه دو دهه از محرم را با موفقیت كالم در اداى  1422در همین سال  .2

پشت سر گذاشتم كم ) ارواحنا له الفداء(حسینى   وظیفه روضه خوانى و عرض ارادت به ساحت قدس 
تا آن كه یك روز  و بیش دل درد و پهلو درد عارض شد اما تا چند روزى خفیف و قابل تحمل بود

چنان دل و پهلویم درد گرفت كه بى اختیار فریاد مى زدم به طورى كه شاید همسایه هاى مجاور 
لكن خیلى طولى نكشید كه با مقدارى گرم كردن و استفاده از آب جوش و . صداى مرا شنیده باشند

شده و بى سابقه  نبات آن درد شدید بر طرف شد، چون بار اول بود كه یك چنین درد شدید عارض
بود، به پزشك مراجعه نكردم اما با فاصله یكى دو روز بار دیگر یك درد شدید، مرا به فریاد انداخت 
اهل خانه اصرار داشتند كه به دكتر متخصص كلیه مراجعه كنم كه با عكس و آزمایشات علت این 

ه و نسخه او را تهیه نمودم درد معلوم شود، لیكن با استخاره به یك پزشك عمومى مجرب مراجعه نمود
و دو وعده داروهایش رامصرف كردم اما همان شب براى بار سوم درد دل و پهلویم افتاد كه خود را با 

این بار از . خطر جدى روبه رو دیدم و هر تدبیرى كه ممكن بود به كار بردم و نتیجه اى نمى دیدم 
استغاثه به اهل بیت علیهم السالم بودم یادم  آن دو مرحله قبل درد شدیدتر بود، همین طور كه مشغول

آمد كه لذا فورا نذر كردم گوسفندى به نام آن حضرت ذبح نموده و ثوابش را هدیه كنم به روح برطرف 
گشت و به حمداهللا دیگر آن درد به سراغ من نیامده و بقیه داروها را هم مصرف نكردم خداوند ما را 

 .پیش بهره مند بفرماید از نعمت والیت این خاندان بیش از
 برخیز سكینه بى قرار است 

 از تشنگى او در انتظار است
 اى غرقه به خون برادرم واى

 اى پشت و پناه لشكرم واى
 اى گشته ز عمر ناامیدم

 عباس برادر رشیدم
 بهر چه چنین فتاده اى تو



 بر مرگ تن از چه داده اى تو
 برخیز و برادرت غریب است

 شكر و یاور و حبیب استبى ل
 برخیز كه خواهر تو زینب

 روزش شده از غم تو چون شب
 بر خیز سكینه بى قرار است

 از تشنگى او در انتظار است
 بر خیز زجا تو نور عینم

 آخر من خسته دل حسینم
 از آتش فرقتت كبابم

 از چیست نمى دهى جوابم
 از ما تو مگر كه دیده بستى

 هده برادرى شكستىیا ع
 یا ساخته تیغ ظلم كارت

 بى روح شده است جسم زارت
 اى كاش كه باب من على بود

 در كرب و بال شه ولى بود
 مى دید كه بى برادرم من

 بى یار و معین ولشكرم من
  همین جا بنشین  .37

اى به دفتر انتشارات  جناب حجت االسالم آقاى حاج شیخ على اكبر خوب بخت گلپایگانى طى نامه
 :مكتب الحسین علیه السالم چنین نقل كرده اند

، بنده شنیدم )دامت بركاته (جناب حجت االسالم و المسلمین آقاى حاج شیخ على ربانى خلخالى 
جناب عالى كرامات حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم را جمع آورى مى كنید، 

 . را به عرض برسانم خواستم كه یكى از كرامات



 . حقیر حاج شیخ على اكبر خوب بخت فرزند مرحوم محمد باقر گلپایگانى هستم
در كودكى عالقه و افرى به اهل بیت رسالت علیهم السالم داشتم و وقتى روضه خوان مصیبت مى 

مجلس  مرا به. این كودك عجیب گریه مى كند: خواند چنان گریه مى كردم كه پدرم به مادرم مى گفت 
روضه خوانى نمى برد مشغول تحصیل بودم در روستایى به نام كهرت و بعد در مدرسه علمیه آیت 

سالگى آمدم قم عالقه داشتم به  29اهللا حاج آقا حسین علوى در خوانسار سطح را خواندم در سن 
كربال بروم میدان جنگ گودال قتلگاه نهر علقمه خیمه گاه جاى گاه دستهاى قطع شده حضر 

ابوالفضل را ببینم و زیارت كنم به پدر و مادرم گفتم مى خواهم كربال بروم ، مرا منع كردند، آن زمان 
شمسى  1335رسم بود هر كس مى خواست كربال برود در میان محله چاوشى مى كرد تقریبا سال 

 : بود صبح زودى با لحن جذاب از جلو منزل ما كه رد مى شد گفت
 ال بسم اهللاهر كه دارد هوس كرب و ب

 چه كربالست كه آدم به هوش مى آید
 هنوز ناله زینب به گوش مى آید

پدر و مادرم آماده شدند و چند نفر دیگر جمعا ده نفر شدیم از گلپایگان . صداى گریه مردم بلند شد
ه متوسل ب) سالم اهللا علیها)اقدام كردیم براى كربال درست نشد لذا آمدیم قم به حرم حضرت معصومه 

قمر بنى هاشم علیه السالم شدیم و به شهربانى قم رفتیم از آنجا رفتیم اهواز گذرنامه ها را در 
خرمشهر ویزا گرفتیم و با قطار به بصره رفتیم قطار سوار شدیم ، قطار بوق حركت زد و سپس حركت 

ین على آقا گم یك نفر از افراد ما به نام على آقا بازنش هم بود در این حیث و بیص بود كه ا. كرد
شوهرم دیگر پیدا نمى شود من تمام قطار را از اول تا پایان : شد، زنش گریه مى كرد و مى گفت 

 .بررسى كردم ، على آقا پیدا نشد
چون شناسنامه و گذرنامه و پول هم همراه نداشت و پیر مرد بود و از گم شدن ایشان ناراحت بودم كه 

از این بود كه از كربال برگردم جواب بستگان على آقا را چه  غصه ام. دیگر قدرت حرف زدن نداشتم 
بگویم دل شكسته شدم عرض كردم اى باب الحوائج قمر بنى هاشم تو را به حق مادرت قسم مى دهم 

مرا شرمنده نكن بدادم برس با گریه برگشتم میان قطار تا آخر قطار آمدم دیدم صندلى آخر قطار 
 .نشسته گریه مى كند

گفت قطار بوق زد من شما راگم . آقا دیدم از بس گریه كرده است حال صحبت كردن ندارد گفتم على
كرده میان جمعیت قطار حركت كرد یكدفعه دیدم شخصى باالى سرم به زبان فارسى گفت از رفقا 

دست مرا گرفت چند قدم آمدیم مرا بلند كرد گذاشت عقب قطار فرمود همین جا   عقب ماندى نترس 
ن رفقایت مى آیند و او را ندیدم و این از لطف كرامات حضرت مى باشد و من دو دفعه این بنشین اآل



 .جا را بررسى كرده بودم قبال
  معجزه ابوالفضل علیه السالم بود كه كامیون ایستاد  .38

جناب حجت االسالم و المسلمین عالم عامل ، آقاى شیخ عبدالصالح انتصارى مازندرانى ، طى 
 :كرامت به دفتر انتشارات مكتب الحسین علیه السالم ارسال نموده اندمكتوبى دو 

روستایى به نام آغوز دره در منطقه هزار جریب مازندران تابع شهرستان بهشهر داراى حسینیه  .1
بسیار كوچكى بودكه گنجایش مراسم عزادارى امام حسین علیه السالم را نداشت لذا براى توسعه و 

 .ستگانم خانه خود را به حسینیه تقدیم نمودتجدید بنا یكى از ب
من و سه نفر از دوستان به بهشهر رفتیم و . ساختمان قدیمى تخریب شد زمینه مسطح شد براى بنایى 

به مقدار یك كامیون میل گرد و سیمان و دیگر لوازم بنایى خریدارى نمودیم و از جاده گلوگاه هزار 
هاى جاده را یكى پس از دیگرى پشت سر گذاشته و در  پیچ. جریب به سوى روستا حركت نمودیم 

به پیچ بزرگى رسیدیم ، ناگهان كامیون به عقب برگشت و . میان جنگل به باالى كوه در حركت بودیم 
از خود نامیده  1یا اباالفضل ، یا اباالفضل : سر خورد، راننده و سرنشینان ما همه یك صدا مى گفتیم 

س علیه السالم متوسل شدیم ، پشت سر یك طرف كوه و طرف دیگر ده و به ذیل عنایات حضرت عبا
كامیون برگشت تا این كه به پرتگاه رسید و حتى یك چرخ عقب ازجاده خارج شد و چرخ . عمیقى بود

فورا از ماشین پیاده شدیم ، نگاهى به دره انداخته . دیگر به خاك هاى كنار جاده برخورد كرد و ایستاد
معجزه ابوالفضل علیه السالم بود . ط مى كردیم از كامیون و سرنشینان خبرى نمى مانداگر سقو : گفتیم 

خدا را شكر كردیم كه سالم . كه كامیون ایستاد، واال طبق روال عادى مقدار كمى خاك منع نمى شد
اس ماندیم ، راننده و دو نفر دیگر به همراهى او به شهر گلوگاه برگشتند و با صاحب كامیون تلفنى تم
گرفتند، او با یك دستگاه جزثقیل از گرگان به كمك آمد، اما جرثقیل هم نتوانست كارى انجام دهد؛ 

حتى كلنگ . چون خودش هم سر مى خورد، چرا كه بعد از غروب آفتاب بود و یخبندان سختى بود
فرمان  بعد از مایوس شدن ، كامیون از جرثقیل ، راننده كامیون پشت. هم در شكستن یخ كارى نبود

هر چه اورا مانع شدیم اعتنا نكرد در . رفت و با صدا زدند حضرت ابوالفضل ماشین را روشن نمود
مقدار كمى . حالى كه نفس هایمان در سینه قطع شده و قلب هایمان از سینه مى خواست بیرون بیاید
آمد كه راننده  گاز داد و با حركت مختصر چنان دنباله ماشین از طرف دره به طرف كوه به گردش در

كامیون مقدارى دنده عقب برگشت . نجات پیدا كردیم و ما هم خدا را شكر نمودیم : باخوشحالى گفت 
به مقصد خود رسیدیم هم با سالمتى خود و  12و مجددا با گرفتن گاز از پیچ باال رفت و شب ساعت 

فظ كامیون و جان راننده كامیون و راننده و حتى وسائل بنایى در حالى كه مكرر خواستیم براى ح
اما قبول نكرد و گفت مربوط . وسائل میل گرد و سیمان و غیره را به زمین بریزد و خود را نجات بدهد



و . به امام حسین و ابوالفضل علیهماالسالم است همه را باید سالم به مقصد برسانیم و همین طور شد
 . لیه السالم بوده است سالم اهللا علیهاین فقط و فقط معجزه قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس ع

 متوجه شدیم پیچ رسید و اتومبیل از كنترل خارج شد .39
چنان كه در كرامت و معجزه اول ذكر شد ساختمان حسینیه آغوز دره از منطقه هزار جریب  .2

ا مى مازندران نیمه ساخته مورد استفاده قرار گرفت و چون هر سال یادواره علما و شهداى روستا برپ
قرار شد سفید كارى نماییم و تعمیرات داخل را به  - شمسى  1379یعنى سنه  - شد، براى این سال 

سفید كارى تمام شد، وقت ضیق بود، براى تعمیرات از چند تن از بستگان عمه زاده . اتمام برسانیم 
كه خود هم هایم كه در سلك مقدس سپاه پاسداران هستند كه خود هم اعضاى ستاد یادواره هستند 

روزهاى تعطیلى مخصوصا پنجشنبه و . اعضاى ستاد یادواره هستند و با بنایى آشنایى كامل ندارند
عصر جمعه . جمعه به روستا مى آمدند و با كوشش و تالش فراوان تعمیرات داخل را به اتمام رساندند

از قضا من و پسر . بود، حركت كردند به سوى شهر بندر گز كه صبح شنبه به كار ادارى خود برسند
چون منطقه از جهت وسایل نقلیه مشكل دارد لذا . سه ساله ام و دخترم به همراهى آنان حركت كردیم 

خودم و سه تن از عمه . با یك دستگاه نیسان بار كه به طرف شهر در حركت بود همگى سوار شدیم 
این اتومبیل سرباالیى . حركت كرد زاده هایم و یك برادر زاده و دو فرزندنم پشت نیسان نشسته و ماشین

را به خوبى آمد و اول سرازیرى كوه چشمه اى است كه عادتا براى استراحت و تازه كردن نفس و سرد 
كردن وسیله نقلیه كنار چشمه مقدارى صبر مى كنند و ما هم طبق روال خواستیم بایستد اما به راه خود 

. متوجه شدیم از سرعت معمولى بیشتر است  ادامه داد و كم كم سرعت بیش تر شد به حدى كه
كردیم كه دچار خطر   احساس . دوستان گفتند شاید دنده جا نیفتاده و خالص شده و دور گرفته است 

جدى شدیم ، چند پیچ را رد كرد و پشت سر گذاشت ، همین طور سرعت بیشتر مى شد لذا چرخ سمت 
متر شود هر چند دست اندازها و باال پایین رفتن شوفر را در گودال مجراى آب قرار داد كه سرعت ك

این جا بود كه از . ها را تحمل كردیم اما ناگهان متوجه شدیم پیچ رسید و اتومبیل از كنترل خارج شد
یا : خود مایوس شدیم و متوسل شدیم به آقا ابوالفضل العباس علیه السالم ، فقط سه بار گفتم 

كه ماشین از این چاله به چاله بزرگتر پرتاپ مى شد شاخه ! لفضل اباالفضل ، یا اباالفضل ، یا اباا
هاى درخت ها را مى شكست و به پیش مى رفت در سرازیرى شیب خطرناكى رسید همین طور مى 

رفت تا این كه به پرتگاهى رسید همه ما پرتاب شدن را حس كردیم اما لحظه سقوط را نفهمیدیم ، گویا 
ده بود، یك وقت احساس كردیم نیسان بار با دماق بر زمین نشسته و برق وجودمان آن لحظه قطع ش
دیگر وسایل نقلیه را . از قضا دو موتور سوار شاهد سقوط ما بودند. همه سرنشینان خون آلود هستند

مردم به كمك آمدند، در آن تاریكى . كه در عبور بودند متوقف كردند و از جریان سقوط خبر دادند



مجروحان را باال برده و با وسایل مختلفى . یم از كجا سقوط كرده و كجا هستیم اول شب حتى نفهمید
البته همه خدام امام حسین علیه السالم كه در . به بیمارستان گلوگاه و بندرگز و بهشهر رساندند

. حسینیه اداى وظیفه مى نمودند چون هنوز گرد و غبار حسینیه بر آنان بود فقط زخم سطحى داشتند
 .با شكستگى وجود نداشت و دیگر مسافران شكستگى داشتندو خطر 

علیهماالسالم بودند و در آن   آرى چرا چنین نباشد كه همه نوكران امام حسین و ابوالفضل العباس 
 ساعت شدت و خطر نام مبارك ابوالفضل العباس علیه السالم بر زبان جارى بود و شاعر درست گفته

: 
 اذا شئت النجاة فزر حسینا

 لكى تلقى االله قریر عین
 فان النار لیس تمس جسما

 علیه غبار زوار الحسین 
 و بر ما غبار خانه امام حسین علیه السالم بود

و بعد از این جریان هر كه آن مكان حادثه را مى دید و به داخل دره مى رفت و محل سقوط اتومبیل 
در برگشت پیاده شدیم محل حادثه را از نزدیك را مى دید از زنده ماندن افراد تعجب مى كرد وحتى 

 .ببینیم افراد باورشان نمى شد كه این جا باشد
 اگر فطرش مى بالید و مى گفت من مثلى و انا عتیق الحسین علیه السالم ؟

 . من مثلى و انا عتیق العباس علیه السالم: جا دارد من هم بگویم 
 ىعبدالصالح بن شیخ اسماعیل انتصارى مازندران

 شمسى 7/3/1380
 تو چرا به این طلبه گفتى این طلبه ها مردم آزارند، تونمى دانى كهاینها بى صاحب نیستند  .40

جناب حجت االسالم آقاى شیخ محمد على صغرى سیف الدین هشترودى طى مرقومه اى نقل مى 
 :كنند

ا آقا باغمشه اى تبریزى شمسى استاد ما مرحوم آقاى حاج میرز  59یا  58یادم مى آید تقریبا در سال 
براى زیارت حضرت فاطمه معصومه علیهاالسالم به قم مشرف شده بودند و بنده هم براى تحصیل 

ایشان در . علوم دینى تازه به قم آمده بودم و در مدرسه حجتیه در منزل یكى از دوستان مى ماندم 
ب شهیدى تبریزى رحمه اهللا علیه تعدادى كتاب مكاسب و شرح مكاس: حیاط مدرسه مرا دیدند و فرمودند

من هم قبول كردم و . را آورده ام مى خواهم به طلبه هاى درس خوان كه این كتاب ها را ندارند بدهى 
در همان روز بعد از نماز مغرب و عشا از جلو حرم . قرار گذاشتیم شب برویم كتاب ها را بیاوریم 



. خیابان آذر بود برویم آن جا كتاب ها را بیاوریم  سوار یك تاكسى شدیم تا به خانه دامادش كه اواخر
حاج آقا من یك : ما تارسیدیم به خیابان آذر و قدرى راه رفتیم راننده تاكسى روى گرداند به ما گفت 

: از او پرسیدم . را فروخته   دوستى دارم آن هم راننده تاكسى است ، چند روز است كه تاكسى خودش 
یك روحانى راكه طلبه جوانى بود به ماشینم سوار كردم ، قرار شد كه به  روزى : چرا فروختى ؟ گفت

یك محلى ببرم و كرایه را هم معین كردم و گفتم مثال این قدر كرایه مى گیرم به گمانم این جریان را كه 
گفت ، در همان خیابان آذر اتفاق افتاده بود و راننده هم چون ما را به خیابان آذر مى برد، یادش 

 .تاده بود و نقل مى كرداف
آقا : وقتى رسیدم به همان محلى كه گفته بود ماشین را متوقف كردم ، گفتم : على اى حال مى گفت 

ببخشید من در محل بعدى پیاده مى شوم ، : آن جا كه مى گفتى رسیدیم پیاده شو، آن طلبه گفت 
این طلبه ها چه : شدم گفتم  چون مى خواهم فالن جا بروم وقتى این حرف را زد من خیلى عصبانى

قدر مردم آزارند، بنده خدا تو كه مى خواستى به جاى دیگر بروى اول مى گفتى به فالن محل مى روم 
اگر به آن جا كه مى گویم بروى كرایه را زیاد مى دهم و فرضا : آن روحانى در جواب من گفت . 

: راننده تاكسى گفت . لبه ها مردم آزارنداگر به قول تو من بد و مردم آزار هستم تو چرا مى گویى ط
من اهمیت ندادم و آن روحانى را در همان محلى كه مى گفت ، بردم و پیاده كردم و كرایه راهم گرفتم 

در همان شب در خواب دیدم در یك صحراى بزرگ هستم مثل صحراى محشر و مردم زیادى هم . 
رسیدگى مى كنند و یك دفعه به یك طرف نظرم  در آن جا هستند، به نظرم آمد كه به اعمال این ها

افتاد دیدم عده اى را در صفى سرپا نگه داشته اند وامام زمان حضرت حجت ابن الحسن العسكرى 
عجل اهللا تعالى فرجه الشریف هم شمشیر به دست ایستاده ، یك نفر یك نفر اهل آن صف را به جلو 

به مقابل امام علیه السالم مى رسید، با شمشیر او بیا جلو، وقتى آن شخص : مى خواند و مى فرماید
فهمیدم این افراد گناهشان این است كه باید به قتل برسند حاال چه گناهى داشتند خدا . را مى كشت 

مى داند، و من در حالى كه با وحشت و ترس و لرز نگاه مى كردم یك دفعه از ذهنم گذشت كه 
مى گفت این كه از ذهنم . گوید بیا جلو و گردن من را هم بزندنباشد من را هم وقتى دید صدا بزند و ب

بیا جلو من هم اطاعت كردم و بالفاصله رفتم به طرف حضرت تا : گذشت ، بعد به من اشاره كرد
امام زمان علیه السالم شمشیرش را بلند كرد كه به سر من بزند، یك دفعه من گفتم . رسیدم به مقابلش 

بعد . كه گفتم یا حضرت عباس ، آقا شمشیرش را نگه داشت و به من نزدیا حضرت عباس ، همین : 
تو چرا به این . اگر نام عمویم عباس را نمى آوردى با این شمشیر تو را قطعه قطعه مى كردم : فرمود

 .طلبه گفتى این طلبه ها چه قدر مردم آزارند تو نمى دانى كه این ها بى صاحب نیستند
وقتى بیدار شدم از گفته خود پشیمان شدم و بعد تصمیم گرفتم : فیقم گفت راننده تاكسى نقل كرد ر 



 .ماشین را بفروشم تا دفعه دیگر نظیر این جریان به سرم نیاید
 عباس برادر جوانم

 اى سرو بلند بوستانم
 اى بلبل باغ و گلستانم

 اى ماه منیر آسمانم
 سقاى گروه تشنگانم

 عباس برادر جوانم
 ه پاره مناى كشته پار 

 اى دست تو دست چاره من
 در برج وفا ستاره من

 اى شمع و چراغ دودمانم
 عباس برادر جوانم

 در دیده چه ماه من تو بودى
 سقاى سپاه من تو بودى

 هم پشت و پناه من تو بودى
 بعد از تو چگونه زنده مانم

 عباس برادر جوانم
 برخیز كه یاورى ندارم

 درى ندارمغیر از تو برا
 من شاهم و لشكرى ندارم

 تنها و غریب و خسته جانم
 عباس برادر جوانم

 از چیست چنین فتاده اى زار
 چون شد علم تو اى علمدار؟

 بر خیز تو مشك آب بردار



 مى بر تو براى كودكانم
 عباس برادر جوانم

 صد حیف ز قامت رسایت
 افسوس ز غیرت و وفایت

 به خیمه هایتخواهم كه برم 
 اما چه كنم نمى توانم

 عباس برادر جوانم
 دیدى كه فلك به ما چه ها كرد

 ما را به غم تو مبتال كرد
 كى دست تو از بدن جدان كرد

 فریاد ز دست دشمنانم
 عباس برادر جوانم

 بودى تو انیس و غمگسارم
 بودى ز پدر تو یاد گارم

 بودى تو شجاع نامدارم
 تو من چسان بمانم بى روى

 (151)عباس برادر جوانم 
  مشاهده آن حضرت بدون سر و دستهاى قطع شده  .41

امت د(عالم متقى ، فاضل فرزانه ، جناب حجت االسالم و المسلمین آقاى سید مرتضى مجتهدى 
 :قصه شفاى مادر مكرمه شان را چنین نوشته اند) بركاته 

رجب در راه تشرف به حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السالم در فلكه با  19عصر روز پنج شنبه 
ماشین تصادف نموده و دو روز بیهوش بودند و چون صورتشان به جدول كنار خیابان خورده بوده 

بر اثر این تصادف دست و پاى چپ . عمل اجتناب مى ورزیدند پزشكان به گمان خون ریزى مغزى از
شكسته شده بود به طورى كه استخوان دست چپ از گوشت خارج شده و در ماشین به حال آمده و تا 
دست راست را به چپ زدند متوجه مى شوند كه استخوان شكسته از دست خارج شده و بالفاصله بى 



د یك شب در بیمارستان در عالم رویا خدمت حضرت هوش مى شوند تا دو روز بى هوش بودن
و آن حضرت را در حالى كه بدون سر بوده اند و . اباالفضل العباس علیه السالم مشرف مى شوند

دستانشان قطع شده بوده مشاهد مى كنند آن حضرت جلو آمده و محل بریده دستان خود را به دست 
یست سال از آن جریان مى گذرد دست چپ ایشان از اآلن كه ب. چپ ایشان كه شكسته بوده مى مالند

 .دست راستشان سالم تر و قدرت بیشترى دارد
 پس از گذشت سال ها از توجهات حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم صاحب فرزند شدند  .42

بنا به در خواست نویسنده و مولف محترم جناب ربانى خلخالى زید توفیقه این چند سطر را تقدیم مى 
 .باشد تا از ثواب آن كار عظیم و مفید بهره اى نیز نصیب حقیر شود. دارم 

قطعا پس از هر ازدواج اولین چیزى كه والدین به قصد طبیعى انتظار آن را مى كشند تولد یك فرزند 
است اما در سال هاى پیش كه یكى از هنرمندان اهل قلم از معرفى وى معذورم مدتى ازدواج كرده بود 

مى رسید به این انتظار طبیعى نباید بنشیند و ماجرا به همین نكته برمى گردد بالفاصله آستین به نظر 
ها باال زده شد و تمامى مراحل مراجعات و معالجات پزشكى در داخل انجام گرفت اما نتیجه منفى بود 

اما باز نتیجه . سپس سفر به خارج از مرز به آمریكا تا شاید قدرت انسان قرن بیستم حالل مشكل باشد
آرى با . همان بود و این انسان از همه علل مادى ناامید، در مى یابد علل العمل جاى دیگرى است 

توسل به درگاه باب الحوائج و در خواست از خداوند با واسطه قمر بنى هاشم علیه السالم پس از 
خانواده اى آن چنان گذشت سال ها از ازدواج خداوند پسرى به ایشان عطا فرمود و بدین ترتیب 

مجذوب اهل بیت علیهم السالم مى شوند كه عكس انتظار همگان نام مبارك حضرت ابوالفضل العباس 
و بدین ترتیب یكى از معجزات وكرامات حضرت ابوالفضل العباس . علیه السالم را انتخاب مى نمایند

گر ما نیز متوسل به ایشان باشیم علیه السالم به وقوع مى پیوندد تا گروهى اهل هدایت شوند و قطعا ا
 هدایت و شفاعتشان نصیب ما مى گردد انشاء اهللا تعالى ، و السالم

 محسن اصالنى
 شمسى 1/2/80

 آقا قمر بنى هاشم علیه السالم شفایم داد: با حالت بغض و گریه گفت  .43
مور فرهنگى الجوردى ، مسئول ا  جناب مستطاب حجت االسالم و المسلمین آقاى حاج سید عباس 

 :كتابخانه مسجد مقدس جمكران ، طى مكتوبى به انتشارات مكتب الحسین علیه السالم نوشته اند



ایام حج امسال توفیق تشرف به عنوان روحانى كاروان را داشتم كه عنایت و كرامت مطرح شده 
حترم شهدا چند روزى بود كه همراه كاروان كه اكثرا از خانواده م. سوغات این سفر روحانى است 

بودند وارد مكه شده بودیم كه یكى از خواهران به این جانب مراجعه كرد و توضیح داد كه یكى از 
مادران شهید كه آذرى زبان مى باشد، هنوز موفق نشده اعمالش را انجام دهد و این به علت سن باال 

و را به حرم ببریم تا و پا درد شدید مى باشد و هر چه از او مى خواهم كه اجازه دهد با ویلچر ا
 .اعمالش را تمام كند به هیچ وجه قبول نمى كند

این خانم در صحبت هایش از حالت تقدس و تدین و توسالت این مادر شهید تعریف ها كرد و از من 
 . خواست تكلیف انجام اعمال عمره تمتع او را مشخص كنم

رتى كه مورد رضایت این مادر است من از او خواستم تا آخرین فرصت صبر كند شاید بتوان به صو 
 . و بتوانیم بدون استفاده از ویلچر اعمال او را انجام دهیم. شرایط آماده شود

صبح این . تا این كه روز آخر رسید و اعالم شد فردا صبح آخرین فرصت براى انجام اعمال است 
ه اتاق ما آمد و با حالت خواهر كه به عنوان رابط با قسمت خواهران با روحانیون همكارى مى كرد ب

 .گریه اعالم كرد حاج آقا مساله اى اتفاق افتاد
او در حالى كه . شب قبل به مادر شهید اعالم كردیم فردا صبح آخرین فرصت است : او توضیح داد

صبح وقتى براى نماز بلند شدم دیدم بر . روى سجاده نشسته بود شروع به گریستن كرد و چیزى نگفت 
با عجله بیرون رفتم ، چون بیرون رفتم با . گذشته در اتاق و قسمت خودش نیست خالف روزهاى 

شما مى توانید حركت : به او گفتم . تعجب دیدم وضو گرفته ، لباس پوشیده و منتظر حركت است 
آقا قمر بنى هاشم علیه السالم شفایم داد و : او با لهجه آذرى و با حالت بغض و گریه گفت ! كنید؟

 :دادامه دا
دیشب وقتى شما خوابیدید خیلى گریه كردم و با آقا قمر بنى هاشم ابو، الفضل العباس علیه السالم درد 

آقا تمامى طالهایم نذر هیئت قمر بنى هاشم علیه السالم مى كنم لطف كنید به من : گفتم . دل كردم 
خوابم برد، در خواب . ر نباشدتوفیق دهید من بتوانم فردا خودم اعمالم را انجام دهم و احتیاجى به ویلچ

بلند شو، گفتم : دیدم آقا موسى بن جعفر علیه السالم وارد شدند، مرا به اسم صدا كردند و بعد فرمودند
 . آقا نمى توانم ، چند روز است از این اتاق خارج نشدم: 

و بلند شوم  نیرویى دریایم قوت گرفت: گفت . مگر نخواسته بودى سالم شوى پس بلند شو: آقا فرمودند



از خواب پریدم در وسط اتاق ایستادم حركت كردم به سوى دستشویى ، وضو گرفتم ، نماز خواندم و 
 . اآلن منتظر شما هستم

این خانم در آن روز تمامى اعمالش را بدون كمك احدى انجام داد و بعد در آخرین روز سفر از 
 .سى با پاى خودش اعمالش را انجام دادعرفات و مشعر و منا و بعد مكه و اعمال آن بدون كمك ك

 

 

  این غذا مربوط به آقا قمر بنى هاشم علیه السالم است  .44
 :جناب حجت االسالم و المسلمین آقاى حاج شیخ على اكبر قحطانى از مومنى نقل كردند

پس . شخصى ، در كربالى معال یك روز از حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم پلو ماهى مى خواهد
خود صاحب مهمانخانه ماهى پلو مى آورد براى . ز آن مى رود به مهمان خانه اى كه سر راهش بودا

این غذا مربوط : این آقا پس از میل نمودن غذا مى رود پول غذا را بدهد، صاحب مهمانخانه مى گوید
 .پولش را نمى گیرد. به حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم است 

  زد ولى من تو را بخشیدم برادرم ابوالفضل  .45
جناب حجت االسالم و المسلمین آقاى سید محمد رضا تقوى دامغانى طى مكتوبى به دفتر انتشارات 

 :مكتب الحسین علیه السالم نوشته اند
عموى این جانب مرحوم حجت االسالم و المسلمین حاج سیدموسى تقوى فرزند مرحوم حجت االسالم 

از خطباى بنام و شهر دامغان و تهران بودند مخصوصا مرحوم كه در  حاج سید باقر تقوى كه هر دو
اعلى ))ید طوالیى داشت و از شاگردان مرحوم آیت اهللا میرزا مهدى اصفهانى ) یا خلع بدن (تخلیه روح 

در تهران علیه رژیم ستم شاهى پهلوى منبرهاى آتشینى مى  42در سال  .((اهللا مقامه الشریف بودند
وسط ساواك تحت تعقیب قرار گرفت و از ایران به پاكستان و از آن جا به عراق فرار رفت تا آنكه ت

در زمانى كه در كربال بودم با صاحب یك مغازه اى كه ظاهرا از متموالن : مى كند، ایشان نقل كردند
 یك روز باعجله گفت سید این جا بنشین. به حساب مى آمد، رفیق شدم و روزها به مغازه او مى رفتم 

قضیه چیست ، اول : گفتم . یا قالیچه اى هم در زیر بغلش بود، رفت و نفس زنان آمد. تا من بیایم 
اما بعد خودش نقل كرد كه من در اصفهان كه بودم یك دزد قهار بودم و در اثر یك دزدى . انكار كرد

 . از منزل یكى از سران به زندان افتادم و بعد هم محكوم به اعدام شدم
زندان فرار كردم و به عراق آمدم و این جا هم كارم دزدى از جیب زوار و مردم بود، به كسى با او از 



حتى از حرم سید الشهدا امام حسین علیه السالم دزدى مى كردم و به دالل ها . هم رحم نمى كردم 
توانم این من هم در حد . مى فروختم تا این كه دالل ها گفتند اگر مى توانى فرش قالیچه بدزد و بیاور

كار را مى كردم و به دالل ها مى فروختم ، این كه یك روز یكى از مال خرها گفت قالیچه بسیار 
اگر آن را بیاورى معلوم مى شود . نفیسى در فالن جاى حرم حضرت سید الشهداء علیه السالم است 

رفتم به راحتى آن را و من هم . كه بسیار در كارت هنرمندى و مبلغ فوق العاده خوبى را پیشنهاد كرد
جمع كردم كه انگار هیچ كس به من توجه نمى كند كه ناگهان پشت سرم سوخت و محكم به زمین 

نمى دانم چطور در حال اغما بودم ، وقتى . برادرم زد: خوردم كه یك صدایى هم شنیدم كه مى گفت 
بروید كنار : گفتم . دبه هوش آمدم مردم دورم جمع شده بودند هر كس یك چیزى مى گفت و مى پرسی

در عالم بى . آقا جان سید الشهداء غلط كردم گریه و انابه فراوان كردم : آمدم كنار ضریح گفتم 
برادرم ابوالفضل علیه السالم زد ولى ما تو : هوشى حضرت سید الشهداء علیه السالم را دیدم كه فرمود

لطفى كن من دست از این كارها بكشم و  عرض كردم كه آقا جان فایده ندارد، خودت یك . را بخشیدیم
 . دنبال كار حالل بروم

برو چفیه بخر من هم به خودم كه آمدم دیدم چند : حضرت چند دینار به من مرحمت نمود و فرمود
دینارى در دستم هست ، كارم را شروع كردم در همین بازار ولى تو گویى در این كربال فقط من چپیه 

من هم . ب هاى قدیمى چپیه هاى خود را به من مى دادند و مى فروختم مى فروشم تا جایى كه كاس
از آن موقع به بعد نذر كردم كه هر سال یك قالیچه در حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم 

 . پرتاب كنم
پس از صحبت هاى ) حاج سیدموسى تقوى (اآلن هم رفتم این كار را كردم و آمدم ، سرانجام ما 

تضمین و استدالالت فراوان او را قانع ساختیم و یك روز او را غسل دادیم و بردیم به فراوان با 
اصطالح با حضرت ابوالفضل علیه السالم آشتى دادیم و بحمداهللا تا آن زمان كه ما در كربال بودیم 

 .مقدار زیادى از دكان را نشان ما داد كه مال او مى برد
 ه السالم در مصیبت حضرت ابى الفضل العباس علی

 گفت شاها بر گدایان رحمتى
 تا كنم جان را فدایت رخصتى

 گفت جانا آتشم بر جان مزن
 وز جدایى یااخامسرا سخن

 گفت جانا حال غربت بنگرم



 بى كس و بى یاور و بى لشكرم
 گفت شاها اسب عشقم سر كش است

 گر چه در دل از فراقت آتش است
 ت تنگگفت شاها سینه ام تنگ اس

 بى عزیزان زندگى ننگ است ننگ
 گر چه تن را ترك جان بار دل است

 زندگى بى روى اكبر مشكل است
 گفت جانا ترك جانان مى كنى

 وز جدایى حرف هجران مى زنى
 من چه مهر و تو چه ماهى یا اخا

 مهر را بى ماه كى باشد صفا
 گفت شاها چون تو را قربان شوم

 برخى از جانان شوم جان گذارم
 در میان ما جدایى هیچ نیست

 جسم چون برخاست جان ما یكى است
 دستهایم را اگر از تن برند

 ور تنم را با سنان از هم درند
 گر سر مرا گوى هر میدان كنند

 وز گلوى اسب آویزان كنند
 یا اخا من با توام تو با منى

 نیست حایل در میانه جز تنى
 د بندم گر شود از هم جدابن

 جان من با توست اى نور خدا
 گفت جانا خواهرت ویالن شود



 دستگیر لشكر عدوان شود
 این زنان كز مهر دارندى حجاب

 (152)بر سر بازار گردند بى نقاب 
 شفاى طفلى در حرم حضرت اباالفضل العباس علیه السالم  .46

جناب حجت االسالم و المسلمین آقاى حاج سید حسن موسوى مازندرانى فرزند حضرت آیت اهللا مرحوم 
قمرى جناب آقاى موسوى را  1422در اوائل ماه ربیع الثانى سال ) ره (حاج سید على موسوى بابلى 

ردى به نام آقاى حاج احمدى كه از خدمه حضرت آیت اهللا شهید حاج سید در قم به اتفاق یك پیر م
حسن شیرازى رحمه اهللا تعالى علیه بود زیارت كردم و فرمودند خطاب به مولف كتاب چهره درخشان 

قمر بنى هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم ، و اضافه كردند كه ما تازه از كربالى معال مى 
مطهر حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم شما را دعا كردم و به یاد شما بودیم سپس آییم و در حرم 

داستان شفاء طفلى رااز زبان جناب آقاى حاج شیخ حسین باقر پور ساكن مشهد مقدس كه ایشان در 
 : كربال كرامتى را از آقا قمر بنى هاشم علیه السالم نقل كردند كه گفت

اشرف بودم رفتم براى زیارت به كربالى معلى ، اول زیارت آقا  سال قبل در نجف 25خودم تقریبا 
حضرت سید الشهداء علیه السالم و سپس به حرم حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه 

ساله خود را آورده بودند آن پسر بچه در حال جان كندن بود و  8السالم والدینى را دیدم كه پسر 
م اباالفضل العباس علیه السالم جدا خواستند و من هم به حال این شفایش را از حضرت قمر بنى هاش

طفل متاثر شدم و از حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم شفایش را خواستم اتفاقا شب جمعه هم بود 
سپس رفتم منزل و فردا صبح كه آمدیم دیدیم پسر در حال بازى و خوشحالى مى باشد پدر و مادرش 

علیه السالم گرفتیم آقاى باقر   از حضرت قمر بنى هاشم اباالفضل العباس گفتند دیشب شفاى او را 
 . پور اضافه كردند كه همین سفر شفاى خودم را از حضرت ابوالفضل العباس گرفتم

   !دیدى آقا ابوالفضل نگذاشت ماناامید شویم ؟ .47
طى مكتوبى ، سه  جناب حجت االسالم و المسلمین ، عالم متقى ، آقاى شیخ محمد رضا خورشیدى

 :كرامت به انتشارات مكتب الحسین علیه السالم فرستاده اند
محضر استاد گرامى ، نویسنده پرتالش ، حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ على ربانى خلخالى 

 ((دام ظله العالى ))
 السالم علیكم

بیت علیهم السالم و جناب آقاى كربالئى سید حسین مداح كه فردى متدین و عاشق دلسوخته اهل  .1
مداح افتخارى آستان مقدس حسینى است و دوره سال شب هاى پنجشنبه در منزل خود روضه امام 



حسین علیه السالم منعقد نموده و اطعام مى نماید، چند بار این كرامت جالب را براى حقیر و دیگران 
 :نقل كردند

عجل اهللا ))سرانجام با لطف امام زمان پس از حدود سى سال بسته بودن راه پر فیض كربالى معال، 
این راه مفتوح شد و عاشقان حرم حسینى از طریق سوریه به  1376در سال  ((تعالى فرجه الشریف 

بنده هم به اتفاق همسرم و یكى از رفقا و خانواده اش عازم . عراق و عتبات عالیات مشرف مى شدند
 1377در سال  -كه مجموعا یازده نفر مى شدیم  - سوریه شدیم و از سوریه به اتفاق چند زائر دیگر 

 . عازم كربالى معال شدیم
از آن جا كه سفر زیارت امام حسین علیه السالم آرزوى قلبى هر عاشق دلسوخته اى است ، بنابراین 

در این مسافرت سرمایه دارترین افراد را در كنار زائر بى پولى مى بینى كه اجناس مغازه اش را 
اثاثیه مختصر خانه و زندگى خود را حراج كرده ، یا حتى قبرى كه از سال ها قبل براى  فروخته ، یا

محل دفن خود تهیه كرده و به عنوان خانه آخرت به آن دل بسته است فروخته تا مخارج زیارت را 
 .تامین كند، تا آنها كه تمام مخارج را قرض مى كنند

ز همراهان ما كه از كرج آمده بودند زن و شوهرى جالب این كه در این سفر متوجه شدیم دو تن ا
هستند كه شوهر كارگر روز مزد آسفالت كارى جاده سازى است كه از صبح تا غروب با بیلچه 

میكانیكى ، كنده كارى آسفالت را به عهده دارد و با دستمزد مختصر زندگى خود را اداره مى كند ولى 
ى زد به هر زحمتى توانسته بود خرج زیارت كربال را از آن جا كه عشق كربال در سینه اش موج م

تامین كند و هیچ پول اضافى نداشت ، حتى از ایران به سوریه او و همسرش را دیگران تامین كرده 
 .بودند

این زائر عاشق بى قرار آقا ابوالفضل العباس علیه السالم بود به حدى كه مى گفت آقا امام حسین 
 ام ما و موالى است ولى آمدن من به كربال براى ابوالفضل علیه السالم استعلیه السالم بزرگوار و ام

. 
طبیعى است كه در سفرهاى زیارتى ، بین همسفران دوستى و رفاقت صمیمانه اى برقرار مى گردد، از 
جمله من و زائر نامبرده ، تا این كه در كربالى معال بعد از زیارت ها و سرنهادن بر آستان مقدس آقا 

عبداهللا و آقا ابوالفضل علیهماالسالم هنگامى كه براى خرید سوغات سفر كربال و هدیه مهر و  ابا
تسبیح و تربت سید الشهدا علیه السالم به همراه جمع زائرین وارد مغازه شده هر كدام مشغول هدیه 

 . سوغاتى مورد نظر شدیم
بلند مرا صدا زد به طورى كه در  من هم سر گرم تهیه مهر و تربت بودم كه ناگهان همسرم با صداى

تعجب كردم ، . طول زندگى مشترك سى ساله ما سابقه نداشت كه این چنین اسم مرا با صداى بلند ببرد



 . فكر كردم حتما صحنه ناگوارى اتفاق افتاده است
تو در این سفر بى اندازه به فقرا و مستمندان در خیابان و حرم هاى : چه شده است ؟ گفت : گفتم 

و همسرش ) كارگر اهل كرج (پول مى دهى ولى نمى دانى كه اآلن این زائر همراه ما ... مطهر و
چون به اندازه خرید و هدیه مهر و تسبیح تربت هم پول ندارند، گوشه اى ایستاده اند و با حسرت به 

 .مهر كربال نگاه مى كنند
تم و آهسته گفتم اصال خیالت نباشد، هر من چنان منقلب شدم كه خدا مى داند، فورا نزد زائر همراه رف

چه سوغات و مهر و تسبیح مى خواهید بخرید و حساب آن به عهده من ، و او هم چون صداقت مرا 
فهمید پذیرفت و با خوشحالى تمام به همراه همسرش مهر و تسبیح هاى مورد نظر را براى سوغات 

 .كند قبول نكردتهیه كرد، هر چه اصرار كردم چیزهاى دیگر هم خریدارى 
بعد از این كه مهر و تسبیح سوغاتى را گرفتند دیدم مرتب گریه مى كند و این گریه شوق بود و دائم 

 ! دیدى آقا اباالفضل العباس علیه السالم نگذاشت ما ناامید شویم: در حال گریه به همسرش مى گفت 
ه اندازه مهر و تسبیح تربت هم همسرم خیلى در این سفر ناراحت بود و مى گفت ما ب: سپس به گفت 

آقا اباالفضل العباس علیه السالم درست مى كند، نمى : پول نداریم كه سوغات بخریم و من مى گفتم 
گذارد آبروى ما برود، حاال كه مهر كربال تهیه شد به ایران برگردیم و بگوییم ما كربال رفتیم ، اقوام و 

 . ستیم بگوییم كه ما هم كربال رفتیمخویشان قبول مى كنند و گرنه چگونه مى خوا
دیدار جمال نورانى حضرت ابوالفضل علیه السالم در بیدارى جناب حجتاالسالم و المسلمین آقاى  .48

  :براى اینحقیر نقل كردند ( حفظه اهللا(شیخ محمد رضا خورشیدى از آقاى احمد 
طورى موفق به توبه شد كه  شخصى كه در اثر عنایت قمر بنى هاشم علیه السالم هدایت شد و .2

بعدا از متقین و معروفین در والیت و عشق اهل بیت علیهم السالم شده ، جلسات شب جمعه و 
عزادارى او زبانزد متدینان قم و تهران بود و حدود سى سال پیش از تهران به قم منتقل شد و سخنان 

 .گرم و راهنمایى هاى پربار او چراغ راه طالبان حقیقت بود
بود كه هرگاه از خانه بیرون مى رفت پدرش ... ان اهل تهران و دوران جوانى ، قدرى شلوغ وایش

در دوران جوانى مبتال به . خوشحال مى شد كه خدا را شكر، اآلن یك مقدار خانه ساكت مى شود
خالصه پس . عشق دخترى مى شود وبراى رسیدن به این آرزو، چند سال تالش مى كند تا به او برسد

چند سال ، روزى دیدار دختر مورد نظر برایش میسر شد و خانه و اتاقى خلوت تهیه و آماده گناه از 
و خالف ، كه ناگهان احساس كرد كارى از او بر نمى آید و مثل این كه نیروى شهوت و مردانگى را 

و  با این بعدها كه بادوشیزه اى دیگر ازدواج نمود و صاحب زندگى(به كلى از دست داده است 
 .(تعدادى اوالد شد و عمر طوالنى هم نمود



بنابراین ، هر چه بر خود فشار آورد كه مرتكب گناه شود نتوانست و باالخره از دختر نامحرم عذر 
خواهى كرد و دختر هم بناى مسخره و گستاخى و دعوا و پرخاش گذاشت كه تو كه مرد نبودى چرا 

صه پولى به دختر داد و از خانه بیرون رفت و چند سال آبروى خودت و آبروى مرا بردى ؟ خال
 .موضوع آن گناه خود به خود منتفى شد

گذرنامه تهیه مى كند به مسافرت عتبات . بعد از چند روز ناگهان تصمیم گرفت به كربال سفر كند
به كربال مى رسد و موقعى كه در حرم آقا قمر بنى هاشم علیه السالم كنار ضریح . عالیات مى رود

اسالم علیك ایها ابا الصالح المطیع هللا و لرسوله و  :ل خواندن زیارت بود و به این جمله مى رسدمشغو 
به مناسبت معناى این جمله كه یعنى  ((... المیرالمؤ منین والحسن و الحسین صلى اهللا علیهم و سلم

و حسین علیهم  سالم بر تو آقایى كه بنده صالح خدایى و از خدا و پیغمبر و امیرالمؤ منین و حسن
السالم اطاعت كردى ، به خودش خطاب كرد و به كفرش رسید كه اى فالنى تو هم اگر آن گناه و 

كار خالف را در تهران در اتاق خلوت مى كردى به زیارت كربال و ابوالفضل علیه السالم موفق نمى 
قا ابوالفضل علیه شدى و چون اطاعت خدا و ترك گناه كردى توفیق پیدا كردى كه اآلن این طور آ

كه ناگهان متوجه شد  ((...السالم علیك ایها العبد الصالح المطیع هللا و))السالم را زیارت كنى و بگویى 
ضریح آقا شكافته و جمال نورانى قمر بنى هاشم علیه السالم ظاهر شد و او همین اآلن كنار ضریح 

ر داخل ضریح خود ایستاده بودند و به او نگاه و در بیدارى آقا ابوالفضل علیه السالم را مى بیند، آقا د
اگر من آن روز آب به آتش شهوت تو نمى زدم تو آن گناه را انجام مى دادى : مى كردند و فرمودند

خیلى مى سوزى و در مصیبت برادرم زیاد گریه ) امام حسین علیه السالم )ولى چون دیدم براى برادرم 
 . مى كنى ، حیفم آمد از دست بروى

س وضع ضریح و حرم به حالت عادى برگشت و او دیگر آقا را ندید، اما دیدار جمال نورانى سپ
ابوالفضل علیه السالم در بیدارى و آن هم در ضریح مطهر و آن فرمایش مخصوص او را منقلب كرد 
طورى كه دیگر صحنه زندگى او عوض شد و كم كم در وادى عشق اهل بیت علیهم السالم ممتاز و 

خاص و عام و راهنماى عده زیادى شد و عمرى پر بركت حدود هشتاد، نود سال در آستان  زبانزد
 .مقدس موال امیرالمؤ منین و امام حسین علیه السالم نموده بود

 نجات فرزند داخل شكم از مرگ ، به بركت نذر اطعام براىابوالفضل علیه السالم  .49
ى هاشم علیه السالم این عنایت خاص آقا را مى از باب شكر نعمت و عرض ارادت به محضر قمر بن

 : نویسم
كه فرزند چهارم ما به دنیا آمد براى من یقین بود كه عنایت آقا ابوالفضل  1368در تابستان سال  .3

 .علیه السالم او را از مرگ در شكن مادر نجات داده است و اآلن این فرزندم دوازده سال دارد



دكتر  .در هنگام باردارى بیمار مى شود - یعنى مادر این جنین  - سرم جریان از این قرار بود كه هم
معالج داروى اشتباهى تجویز كرد كه بعد از چند روز همسرم احساس كرد جنین او كه داخل ماه نهم 
شده است و همین روزها باید به دنیا بیاید با این كه تا چند روز پیش خیلى طبیعى و سالم و متحرك 

دود دو روز است كه هیچ حركتى ندارد و این امر هم براى جنین آن هم در نه ماهگى بود متاسفانه ح
 .بسیار خطر ناك بود

آن روز هفتم محرم بود و عصر آن روز من به اتفاق خانواده بود روضه باشكوه و بسیار با معنویت 
یسنده پركار و صاحب كه از علماى كربال و نو  - ((رحمه اهللا ))منزل آیت اهللا آقاى سید كاظم قزوینى 

ایشان طبق رسم عراق و كربال روز هفتم محرم . رفتیم  - تالیفات گرانقدر كه ضمنا اهل منبر هم بودند 
 .روضه و توسل آقا ابوالفضل علیه السالم را مى خواند

: آیت اهللا قزوینى ضمن سخنان خود در منبر از معجزه امام حسن مجتبى علیه السالم تعریف كرد
ان شدن زایمان همسر یكى از شیعیان و دعا در حق فرزند نوزاد او كه بعد از خواهش آن درباره آس

اآلن همسرت زایمان كرده ، و فرزند سالم و پسر است و از دوستان : مرد شیعه ، حضرت فرمودند
 . ماهم هست

ى من كه آن روز براى همسر و فرزند داخل شكم او ناراحت بودم ، ضمن شنیدن این معجزه حالت
: عجیب به من دست داد و بى اختیار متوسل به آقا قمر بنى هاشم علیه السالم شدم و عرض كردم 

شما این فرزندى كه قرار است همین روزها به دنیا بیاید را از خفه شدن در شكم مادر ! آقا اباالفضل 
بودم كه این و چون سه پسر داشتم خیلى مایل (نجات بده ، اگر لطف بفرمایى با شما عهد مى كنم 

كه این دختر به دنیا آمد هر سال هفتم محرم به اندازه مختصر هم كه باشد یا شام ) فرزند دختر باشد
یا ناهار براى شما اطعام كنم و كنار همان سفره روضه شما را بخوانیم و پس از این كه این دختر 

این . د و هم من ادامه بدهم بزرگ شد و به خانه خود رفت هم او این اطعام را براى شما برقرار كن
آیت اهللا قزوینى در آخر منبر، روضه آقا ابوالفضل علیه السالم را ... عهد را نمودم و منقلب شدم و

 .خواندند
به خانه كه آمدیم همان شب همسرم احساس راحتى كرد و خوشحال از این كه فرزندش به حال طبیعى 

سالم هیچ احتیاجى به دوا و دكتر نشد و پس از باز گشته است و از لطف آقا ابوالفضل علیه ال
فرزند به دنیا آمد و دختر بود و از ) محرم  26(هیجده روز در شام غریبان امام سجاد علیه السالم 

بركت خود آقا تا كنون هر ساله همان اطعام ساالنه و هفتم محرم ادامه داشته است و ان شاء اهللا 
 . ادامه خواهد داشت

  نابینا  شفاى فلج و .50



یكى از دوستان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم این كرامت رانقل كردند و راضى نشدند كه 
 :اسمشان آورده شود

قمرى حقیر در معیت مادر و جمعى دیگر از دوستان از طریق  1416در اوایل جمادى االول 
عالیات عازم شدیم در این  پاكستان ، در زمانى كه راه هاى دیگر بسته بود، به قصد زیارت عتبات

سفر مبارك ، در بین راه ، با یك زوج زائر كه داراى فرزند تقریبا چهار سال و نیم بودند همسفر و هم 
عاجز شده اند   این فرزند پسر كه فلج و نابینا بود، پزشكان از معالجه اش : صحبت شدیم ، مى گفتند

ر باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى اگ. را به قصد استشفا به عتبات عالیات مى بریم 
هاشم علیه السالم شفایش داد با خودمان بر مى گردانیم ، واآل در حرم حضرت عباس علیه السالم او 

در روز اول تشرف به كربالى معلى اول به حرم مطهر . را مى گذاریم و به وطن مان باز مى گردیم 
لیه السالم مشرف شدیم و بعد به حرم حضرت سید الشهدا حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم ع

امام حسین علیه السالم ، عصر فرداى آن روز در هتل نشسته بودیم كه والده از من پرسید كه 
خداوند به بركت و وساطت حضرت ابوالفضل العباس  : گفت. نه : نفهمیدى آن پسر چه شد؟ گفتم 

دنبال فرصت بودم ككه بروم از نزدیك از وضعیت شفاى آن . قمر بنى هاشم علیه السالم او را شفا داد
موفق نشدم فرداى آن شب كه مشرف شدم در حرم باب . آن شب به آخر رسید. بچه اطالع یابم 

الحوائج حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم مشغول زیارت بودم كه ناگهان چشمم به آن پسر بچه 
دم فلج و نابینا بود، ضریح مطهر حضرت ابوالفضل العباس دیدم پسر بچه اى كه قبال دیده بو . افتاد

 .علیه السالم را گرفته است و به اطراف نگاه مى كند
آن گاه دانستم كه توسل والدینش به باب الحوائج قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم موثر 

 . افتاده و خداوند به بركت آن حضرت پسر بچه آنها را شفا داده است
 دست هاى قدرتمند و با وفاى آقااباالفضل علیه السالم همسرم را دوباره به من برگرداند  .51

دامت )با عرض سالم خدمت دانشمند محترم و عالى قدر جناب آقاى حاج شیخ على ربانى خلخالى 
 ( بركاته

را به عنایت  این جانب مادرى هستم كه عنایت آقا عباس بن على علیه السالم در زندگى ما تابید و ما
 .خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم امیدوارتر كرد

در اثر یك اتفاق ، خداوند دخترم را كه سنش سه سال و نیم بود از زمین خاكى  1377آرى ، در سال 
 .به آسمان افالكى برد و ما را در داغ و فراق این نو گل نشاند

 احساس كردم مادر حضرت رقیه علیهاالسالم چه كشید؟ این داغ چنان بر ایمان گران بود كه بارها
شب چهلم دخترم ، همسرم كه از ذریه فاطمه زهرا سالم علیها مى باشد، براى كارهاى عقب : خالصه 



شب در ماه شهریور چون خیلى به فكر بچه  12افتاده عازم شهر مسكونى مان شد، اما در راه ساعت 
ز اقبال بد یا خوب ، نمى دانم ، گوشى همراه ایشان شماره بوده ناگهان تصادف سختى مى كند و ا

منزل را گرفت و ایشان بدون این كه بدانند من از تمام وقایع ناخودآگاه خبر شدم ، از مردمى كه جمع 
این آقا تمام : از صداى جمعیتى كه مى گفتند. شده بودند و براى كمك به ایشان فعالیت مى كردند

این سخنان آن قدر ترسناك و وحشتناك بود كه مرا به حال فلج انداخت ، ... وكرده و بیچاره تنهاست 
مانند افراد منگ و دیوانه فقط افتان و خیزان به سمت حیاط رفتم و از . در دل شب امیدم ناامید شد

. ازخداوند خواستم كه نخواهد بدبختى و بیچارگى ام راببیند. خداوند خواستم آشیانه ام را خراب نكند
درم در آن دل شب فقط مى گفت نماز فاطمه زهرا علیهاالسالم بخوان و من در حال خواندن نماز ما

فاطمه زهرا علیهاالسالم دیوانه وار و بى صدا فقط از خداوند مى خواستم پدر فرزندم را دوباره زنده 
 . ببینم

ا به چشم دیدم ساعت تب و التهاب سخت ، به خوارى و ذلت كشیده شدن خودم ر  13آن شب بعد از 
همان شب سه عدد از . از خداوند مى خواهم كه آن لحظات را هیچ شیعه و بنده خدایى نبیند. 

النگوهاى طالیم را در آوردم و نذر كردم كه یا اباالفضل گوسفند برایت نذر مى كنم فقط همسرم زنده 
نا باورى ایشان را از ساعت یك و نیم بعد از ظهر فردا همسرم با من صحبت كرد و در كمال . باشد

روى ایشان رامالفه گذاشته بودند و عابرین پول روى . ماشینى كه قابل استفاده نبود بیرون كشیده بودند
این آقا هنوز ! ایشان ریخته بودند، اما نمى دانم كدام دست قدرتمند و نادیدنى گفته بود كه اى مردم 

قمر بنى هاشم اباالفضل العباس علیه السالم زنده است و دست هاى قدرتمند و با وفاى آقا حضرت 
و اآلن كه این خاطرات سخت را مى نویسم هسرم صحیح و سالم و . همسرم را دوباره به من برگرداند

و خداى بزرگ را شاكرم كه پس از دو سال و نیم ، عالوه بر جایگزینى . معجزه آسا درمیان ماست 
ا به در خواست خودمان از مادر سقاى تشنه لبان ، فرزند پرپر شده ام ، به لطف پروردگار و بن

 ((سید عباس ))حضرت ام البنین علیهاالسالم ، كه واسطه درگاه الهى گردید و خداوند گلى زیبا به نام 
به ما عنایت فرمود و آن روزهاى سخت و تلخ به خاطره تبدیل شده است ، امید است ان شاء اهللا از 

 .ب آن حضرت گرددیاران و پیروان و مروجین مكت
 خادمه اهل بیت علیهم السالم

 قم مقدس
 اهل زمین منقبت سراى اباالفضل 

 ذكر سماواتیان ثناى اباالفضل 
 مهر درخشان بود لقاى اباالفضل



 جن و بشر را به سر هواى اباالفضل
 اهل زمین منقبت سراى اباالفضل

 ذكر سماواتیان ثناى اباالفضل
 الفضلخیل ملك خادم سراى ابا

 هر كه شدش ملتجى ز پاك سرشتى
 رست ز طوفان و گشت داخل كشتى

 درگه او عارى از پلیدى و زشتى
 با مژه روبد غبار حور بهشتى
 از حرم و صحن با صفاى اباالفضل

 رهرو راهش برى ز قید عالیق
 زانكه جز این نیست رسم و راه حقایق

 بند گیش را جهانیان همه شایق
 هان مى برند رشك خالیقگر به ش

 فخر به شاهان كند گداى اباالفضل
 اى كه كنى جستجوى قرب الى اهللا

 تا كه از این ره رسى به مقصد دلخواه
 گوش كن این نكته را كه تا شوى آگاه

 هیچ ز بیگانگى به حق نبرد راه
 هر كه نگردید آشناى اباالفضل

 چون ز پى نشر دین و راه نمایى
 دست او فتاد جدایى بین تن و

 داد خدایش ز لطف دست خدایى
 پا مكش از درگهش كه عقده گشایى

 هست به دست گره گشاى اباالفضل
 لطف الهى است شاملش به صف حشر



 خلد برین است منزلش به صف حشر
 رنج و الم نیست حاصلش به صف حشر

 غم نبرد راه بر دلش به صف حشر
 اباالفضل هر كه بود در دلش و الى

 چون ز عطش شد بلند ناله طفالن
 اذن گرفت از حسین خسرو خوبان

 تا كه كندتر گلوى تشنه ایشان
 ز آمدنش از حرم به جانب میدان

 آب روان بود مدعاى اباالفضل
 چون نبدش اذن كارزار از این رو

 دل ننهادى به جنگ مردم بد خو
 مقصد او بد فرات و رفت بدان سو

 ه كه مى برد جان ز قوم جفا جوور ن
 از دم شمشیر جانگزاى اباالفضل

 شهرت فضلش بدون سر و سبب نیست
 عاشق صادق به فكر جاه و نسب نیست

 وین عمل او بجز ز فرط ادب نیست
 آب ننوشید بى حسین و عجب نیست

 این روش از همت و وفاى اباالفضل
 چون به ازل از خداى قادر سبحان

 ند جان نثار مقدم جانانخواست ك
 بر لب آب فرات با لب عطشان

 شست به راه حسین دست و دل از جان
 اجر اباالفضل با خداى اباالفضل

 در ره جانان كسان كه جان بفشاندند



 خویش به بزم و صال دوست رساندند
 درس محبت به مكتبش همه خواندند

 پاس وفا داشت آن چنان كه بماندند
 مات بر وفاى اباالفضل اهل وفا

 حد محبت ببین و مهر و توال
 كز اثر بندگى خالق یكتا

 داشت برادر به جان خویشتن اوال
 با شه دین جز به نام سید و موال

 باز نشد لعل جان فزاى اباالفضل
 چون پدرش بو تراب سرور مردان

 بهر نگهدارى از حریم شهیدان
 كرد به شمشیر دفع حمله عدوان

 آه از آن دم كه شد بلند به میدان
 ناله جانسوز یا اخاى اباالفضل

 آنچه حسین على ز جور خسان دید
 دیده ندیده است و بعد از این نتوان دید

 گر چه بسى داغ هجر پیر و جوان دید
 گشت كمان قد شاه دین چو عیان دید

 غرقه به خون قامت رساى اباالفضل
 ن مجازىگر چه نصیرت در این جها

 جز به اباالفضل نیست روى نیازى
 باش كه بر غیر دیده باز نسازى

 در دو جهان از طریق بنده نوازى
 (153)است بر سخاى اباالفضل ) صغیر(چشم 
 اشم علیه السالم مداركم پیدا شد با توسل به قمر بنى ه .52



 :جناب آقاى سید على موسوى در یادداشتى به انتشارات مكتب الحسین علیه السالم چنین مى نویسد
در یكى از سفرهایم به قم از . شمسى حقیر در مدرسه علمیه دماوند تدریس مى كردم  1366در سال 

و كیف جیبى كه پول و بعضى . كت نمودم ترمینال تهران به قم سوار مینى بوس شده به طرف قم حر 
. اتفاقا كیف از جیبم افتاده بود . از مدارك دیگرم در آن بود از جیبم در آورده و كرایه ماشین را دادم

به قم آمدم از ماشین پیاده شده به طرف حرم مطهر كریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه 
 . و عصر را خواندم علیهاالسالم حركت نمودم ، وضو گرفتم و نماز ظهر

به رفقایم . بیش از پول ناراحت گم شدن مداركم شدم . خواستم به منزل بروم دیدم كیفم در جیبم نیست 
به حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم متوسل شو : یكى از رفقا به من گفت : گفتم 

الم اكشف كربى بحق اخیك الحسین یا كاشف الكرب عن وجه الحسین علیه الس)) :مرتبه بگو 133و 
  .((علیه السالم 

بنده به دستور عمل نمودم بعد از حدود سه ماه ، یكى از بستگان كه از منزل ما مى آمد و من از 
كیف : گفت . حرم مطهر حضرت معصومه علیهاالسالم بر مى گشتم ، در راه با هم مالقات كردیم 

 .یف را آورد و در خانه تحویل دادشما با تمام محتویات پیدا شده ، شخصى ك
 االحقر سید على الموسوى نزیل بلده مقدسه قم

  تربت حضرت اباالفضل علیه السالم  .53
شمسى در مراسم اعتكاف مسجد امام حسن عسكرى علیه السالم یكى از علما صحبت  1374در سال 

 :كردند و گفتند
ه حضرت ابوالفضل علیه السالم در زیر زمانى كه به عراق رفتم ، توفیقى حاصل شد كه به روض

زمینى كه قبر آن حضرت واقع است بروم و توانستم مقدارى خاك از آن جا همراه خود بیاورم و از آن 
ها براى نماز مهرى بسازم كه این پارچه سبز و این تربت همان است كه از كربال آورده ام و به هیچ 

دق شروع به اجراى برنامه كرد آن آقا با حالت شوق زده وجه از خود جدا نمى كنم و زمانى كه آقا صا
 .بلند شدند و آمدند و دست آقا صادق را بوسیدند و همان مهر و پارچه متبرك را به ایشان هدیه دادند

(154) 
   ...علیه السالم فرمود عنایات ما قمر بنى هاشم .54

حضرت حجه االسالم و المسلمین جناب آقاى ناصرى قوچانى نقل كردند از عالم و فقیه فرزانه آیه اهللا 
كه فرمودند در عالم رویا خدمت آقا حضرت قمر بنى  (دام ظله العالى (آقاى حاج شیخ جواد تبریزى 

 . دم فرمودند عنایات ما شامل حال شما هستهاشم ابوالفضل العباس علیه السالم شرفیاب ش
 قمرى 1421رجب سال  30شب 



  مریضت را بیاور به حرم  .55
جناب آقاى سید مصطفى حسینى قمى از جناب حجت االسالم و المسلمین آقاى حاج شیخ على نظرى 

 :منفرد كه یكى از خطباى مشهور حوزه علمیه قم هستند نقل كردند
به حضرت فاطمه معصومه كریمه اهل بیت علیهاالسالم متوسل مى شود سپس بانویى براى بیمار خود 

مریضت را بیاور در حرم : در عالم رویا حضرت معصومه علیهاالسالم را مى بیند، حضرت مى فرماید
و مكان خاصى را نشان مى دهند، بنشین در آن جا عمویم حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم قمر 

این بانو مى . من حاجت تو را از ایشان مى خواهم . م به زیارت من مى آیدبنى هاشم علیه السال
به دستور حضرت معصومه علیهاالسالم عمل كردم و در آن مكان خاصى كه فرموده بود : گوید

 . به محض نشستن در آن مكان ، خوب شدم و شفا گرفتم. نشستم 
مكتب الحسین علیه السالم رسید براى یقین نگارنده نیز هم پس از آن كه این كرامت دفتر انتشارات 

 . خودم از جناب آقاى منفرد پرسیدم ، فرمودند صحیح است
 حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم فرمودند به شوهرت بگو این زائرما را به نجف برسان  .56

لعباس جناب آقاى محمد خبازى معروف به موالنا كرامتى را از آقا قمر بنى هاشم حضرت ابوالفضل ا
 :علیه السالم چنین نقل مى كند

 . در یكى از سفرها ایام تاسوعا و عاشورا در كربالى امام حسین علیه السالم بودم
و از نجف اشرف هم براى شركت . عرب ها بر حسب عادت ایام عاشورا در كربال عزادارى مى كنند

رى مى كنند و از كربال هم به صفر در نجف اشرف عزادا 28در عزا به كربال مى آیند، ولى در ایام 
 .نجف اشرف براى عزادارى مى روند

بعد . صفر از نجف به كربال آمدم و چون خسته بودم به حسینیه رفتم و در آن جا خوابیدم  27صبح 
از ظهر كه به زیارت حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم و زیارت امام حسین علیه 

م حرم خلوت است ، حیتى خدام هم نیستند، رفت و آمد مردم كم است و گفتم السالم مشرف شدم ، دید
صفر است ، اكثرا مردم از كربال به نجف اشرف مى  27امشب شب : پس مردم كجا رفته اند؟ گفتند: 

روند و در عزادارى رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم و سبط اكبر آن بزرگوار حضرت امام 
 .سالم شركت مى كنندحسن مجتبى علیه ال

آقا جان ، من : من ناراحت شدم ، به حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم آمدم و عرض كردم 
 . از عادت عرب ها خبر نداشتم و به كربال آمدم ، یك وسیله جور كنید تا به نجف اشرف باز گردم

به حرم مطهر مشرف شدم و به  آمدم سر جاده ایستادم ، ولى هر چه ایستادم وسیله اى نیامد دوباره
 : حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم عرض كردم



 . آقا من مى خواهم به نجف اشرف بروم
 .باز به اول جاده برگشتم ولى از وسیله نقلیه خبرى نبود

 .بار سوم آمدم سر جاده ایستادم ، دیدم یك فولكس واگن كرمى رنگ جلو پاى من ترمز كرد
 .بفرمایید باال: گفت . بله : نجف مى آیى ؟ گفتم : گفت . بله :  گفتم. محمد آقا: گفت 

از آئینه . من عقب فولكس سوار شدم ، راننده مرد عرب متشخصى بود كه چپیه و عقالى بر سرش بود
: حاجى ، قضیه چیست ؟ چرا گریه مى كنى ؟ گفت : از او پرسیدم . ماشین گریه كردن او را دیدم 

 . نجف به شما مى گویم
این محمد : به مدیر مسافرخانه گفت . آمدم نجف ، ما را به مسافرخانه اى برد كه قبال با او آشنا بود

بعد به من . آقا چند روزى كه این جا است مهمان است و هر چه خرجش شد از ایشان پول نگیر
 .آدرس داد كه هر وقت كربال آمدى به این آدرس به خانه ما بیا

 اسم شما چیست ؟: گفتم 
 . من سید تقى موسوى هستم: گفت 
 از كجا مى دانستى كه من مى خواهم به نجف بیایم ؟: گفتم 
 : بعدا برایت به طور كامل تعریف مى كنم ، اما اكنون به تو مى گویم: گفت 

از او دخترى به یادگار مانده است و من این . من عیالى داشتم كه وقت وضع حمل از دنیا رفت 
امروز . ت فراوان بزرگش كردم زن دیگرى گرفتم و این زن نزدیك وضع حملش بوددختر را با مشكال

كه برو خانه ما كه زنم  : به زن همسایمان گفتم. دیدم ناراحت است و دكترى در این نزدیك ها نبود
حالش خوب نیست وخودم به حرم مطهر حضرت قمر بنى هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه 

با . آقا، اگر این زن هم از دستم برود و زندگى ام از هم پاشیده مى شود: دم السالم آمدم و عرض كر 
برو دم جاده  : دل شكسته و گریه زیاد به خانه آمدم ، دیدم عیالم دو قلو بچه دار شده و به من گفت

 .نجف اشرف ، یك نفر به نام محمد آقا آن جاست ، او را به نجف برسان و برگرد
 ؟ محمد آقا كیست: گفتم 
من در حال درد بودم و حالم غیر عادى شد، در این هنگام حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل : گفت 

ناراحت نباشد، خداوند عالم دو فرزند دختر به شما عنایت مى : فرمودند. العباس علیه السالم را دیدم 
 . به نجف بیاورم خالصه ، من مامور بودم شما را .این زائر ما را به نجف ببر: كند، به شوهرت بگو

من بعد از زیارت به كربال آمدم ، منزل ایشان رفتم دیدم دو دختر دو قلوى او و عیالش بحمد اهللا همه 
صحیح و سالم هستند و از من پذیرایى گرمى كردند، به خاطر آن كه زائر حضرت قمر بنى هاشم 



 (155) . علیه السالم بودم  ابوالفضل العباس 
 افالكیان مقام ورا آرزو كنند 

 شهزاده اى كه اهل جهان رو به او كنند
 حاجات خود را همه از لطف او كنند

 باب الحوائج است و از او هر مرامند
 حل تمام مشكل خود را مو به مو كنند

 خ آورده شان جالل اواز بس كه شام
 افالكیان مقام ورا آرزو كنند

 روى پل صراط دو بازوى حضرتش
 دیوار نور بین محب و عدو كنند

 اندر بقاى حرمت دین دست خویش دار
 تا پرده ها ز آبروى دین رفو كنند

 غیر از حسین جمله شهیدان كربال
 در حشر از او زیادتى آبرو كنند

 ل زائر و آنان كه حب اواى خوش به حا
 در قبلشان همیشه و با مهر خو كنند

 عطر مجالسى كه به نامش بپا شود
 آن عطر از شمیم وى دستى كه بو كنند

 بى دست بود و مشك به دندان گرفته بود
 شاید ز آب خیم تر گلو كنند

 گفتا به عالمى چو بیاید به خواب او
 و كننداز اسب روى خاك مرا گفت و گ

 یارب غبار معصیت از روى این حقیر
 لطفى نما كه ز آب ورا شستشو كنند



  پزشك ایشان مسیحى بود  .57
علیه السالم ضمن عرض سالم   مولف محترم كتاب ارزشمند چهره درخشان حضرت ابوالفضل العباس 

ى خراسانى مولف معروض مى دارد از قول جناب حجت االسالم مرحوم آقاى شیخ عزیز اهللا معاف. 
 :كتاب باب الوالیه كه دو جلد آن منتشر گردیده ، براى این جانب نقل كرد

و در  .در عنفوان جوانى دركشور هندوستان دچار مریضى سختى گردیده و زردى گرفته بودند
بیمارستان همان كشور بسترى شده و حال ایشان خیلى و خیم شده به حدى كه بیهوش روى تخت 

سر مى برده و كبد ایشان در اثر زردى ورم نموده و در حالت به اصطالح پزشكى  بیمارستان به
 ((كما))مى شنیدم در آن حالت : پزشك ایشان فردى مسیحى بوده ایشان گفتند. به سر مى بردند ((كما))

 .كه بودم دكتر و پرستار مى گفتند كه لحظات آخر عمر خود را مى گذراند
دیوار اطاق بیمارستان مشاهده نمودم كه كم كم بزرگ شد به حدى كه در این حال نقطه نورانى بر 

از چهره و شمایل و رشادت او متوجه شدم وجود نازنین باب . دیدم آقاى بزرگوارى وارد اتاق گردید
 . الحوائج حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم است

ه هوش آمدم ، دیدم كه درد و مریضى از بدنم بیرون ب. آقا عنایتى به بنده فرمود و مراشفا مرحمت كرد
رفته و ورم شكم رو به بهبودى نهاد و از بین رفت ، به بركت عنایات حضرت عباس علیه السالم 

پرستارها حال و وضع بنده را كه مشاهده نمودند پزشك مسیحى راخبر نمودند و ایشان آمد . خوب شدم 
 .د و مرا ترخیص نمودو بعد از معاینه گفته مرا تصدیق نمو 

 

 

 ان شاء اهللا مشكل حل خواهد شد  .58
جناب حجة االسالم آقاى شیخ محمد تقى سیفى همدانى ، حامى مكتب اهل بیت عصمت و طهارت 

 :علیهم السالم طى مكتوبى به انتشارات مكتب الحسین علیه السالم چنین نگاشته اند
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  (156) ((ى فادعوه بهاو هللا االسماء الحسن))
هر كس در طول زندگى مشكالتى دارد و براى حل آن مشكل به شخصى یا اشخاصى مراجعه مى 



 :كند
تى و خواسته هایى داشته و این جانب محمد تقى سیفى هم در زندگى همانند سایر مردم طبعا مشكال

دارم ، ولى تا به حال سعى كرده ام براى رفع و حل مشكلم به در خانه كسانى كه غیر اهل بیت 
و یا كسانى كه عطر و بوى اهل بیت علیهم . علیهم السالم هستند مراجعه نكنم و استمداد نجویم 

ماالسالم یعنى وجود نازنین حضرت قمر مانند باب الحوائج و باب الحسین علیه. السالم را داشته باشند
بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم روحى و ارواح من تبعنى فداه ، بنده براى حل چندین مشكل 
به آن بزرگوار متوسل شده و نتیجه گرفته ام من جمله حل مشكل خانه و آب و نیز مشكل تلفن منزل 

، وقتى هم كه مسافرت بودم از وضع اهل خانه بى  بنده چون شغلم اقتضا مى كند كه درمسافرت باشم
اطالع مى ماندم كه موجب نگرانى بود لذا نیاز مبرم به تلفن داشتم و از طرفى هم پولى نداشتم كه یك 

دفعه یكصد و پنجاه تومان براى تلفن بدهم تا این كه روزى مطلع شدیم كه تلفن به نرخ دولتى مى 
 . ت و متوجه شدم كه دو روز از ثبت نام تلفن گذشته استبنده سریع رفتم به مخابرا. دهند

از ساختمان مخابرات كه به حضرت باب الحوائج قمر بنى هاشم علیه السالم عرض كردم كه بنده 
حاال منزلم نیمه كاره است و كاز شهرى ندارم ، با این حال به تلفن بیشتر نیازمندم و این حقیر از شما 

وات هم هدیه كردم به حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه یك تلفن مى خواهم و صد صل
حضرت ام البنین علیهاالسالم و عرض كردم سفارش   السالم و صد صلوات هم هدیه كردم به مادرش 

ما را به آقا زاده بزرگوارتان بكنید، دوباره برگشتم داخل ساختمان مخابرات ، سوال كردم آیا راهى دارد 
 بت كنید؟اسم ما را هم ث

رفتیم پیش : بروند نزد ریس كل مخابرات استان قم اگر دستور بدهد مشكل حل خواهد شد: ایشان فرمود
رئیس كل ، ایشان هم جواب منفى داد برگشتم منزل ، نماز را خواندیم و غذا حاضر بود برایم آوردند، 

از ظهر آمدم خیابان كه مختصر خوردم ودیگر نتوانستم ودر گرماى آذرما وظهر ساعت یك ونیم بعد 
سوار ماشین شوم وبه مدرسه فیضیه یا حرم مطهر كریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیه 

 . السالم بروم
سپس چند ماشین آمدند و مرا سوار نكردند و من حدیث نفس كردم كه شاید مصلحت این باشد، این 

در این گرما كجا مى روید من قصه را  حاال: دفعه ماشین دیگرى آمد سوار كرد بعد از تعارفات گفت 
خوب است سریع ما را به : جبهه رفته اید؟ گفتم چند ماه رفته ام ، و گفت : برایش گفتم ایشان گفتند

مركز بسیج برد از كنار ساختمان بسیج ایشان را با اصرار برگرداندم ، خودم رفتم داخل ساختمان ، 
فراموشش كرده ام ، دیدم درها و پنجره ها را مى بندند  شخصى را هم كه اسمش را گفته بودند و حاال

نبندید، رفتم نام همان شخص را پرسیدم ما را راهنمایى كردند، رفتم داخل فیضیه  : كه بروند اشاره كردم



ایشان هم خدمات جبهه و فعالیت بسیج را سوال كرد و چون براى . نیاز به تلفن را مطرح كردم 
 . دمسربازى هم اقدام كرده بو 

ببرید به  :مدارك الزم نزدم بود و آنها را هم ارائه دادم سریع دو برگ كاغذ نوشت و به من داد و گفت 
 . بنده گفتم ثبت نام تمام شده است. مخابرات ان شاء اهللا مشكل حل خواهد شد

لت ما امروز روز آخر مه. چون هفته بسیج بود یك هفته براى بسیجیان مهلت گرفته ایم : ایشان گفتند
بود پنجره را مى بستم بروم كه شما صدا زدید كه نبندید اگر شما بیست ثانیه دیر آمده بودى ما هم 

رفته بودیم و مهلت شما هم تمام شده بود، این جا بود كه متوجه شدم كه من باید نهار را نیمه كاره مى 
بشود تا آن لحظه آخر كه او گذاشتم و آن شخص هم با سرعت بیاید ما را ببرد كارها به آسانى درست 

مى خواست پنجره را ببندد، من آن جا برسم و این همه عنایات را غیر از توسل به آن عزیز دلبند 
حضرت امیرالمؤ منین على بن ابى طالب علیهم السالم و باب الحوائج الحسین علیهم السالم چیز 

 . یت نیاز زیادى به پول داشتمدیگرى نمى دانم در ضمن تلفن راهم قسطى كردند كه در آن موقع
 قمرى 1421هشتم ربیع الثانى 

 سالروز تولد امام ابا محمد الحسن العسكرى علیه السالم
 هفت زیارت عاشورا به نیابت از حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم  59

ز بردن یكى از فضالى حوزه علمیه قم كه عالمى متقى و پرهیزكار مى باشد، كه طبق خواسته ایشان ا
 :نامشان خوددارى مى كنیم ، كرامت زیر را به دفتر انتشارات مكتب الحسین علیه السالم فرستاده اند

شمسى مبتال به تب شدیدى شد و این تب به هیچ وجه قطع  1377عیال این حقیر در تابستان سال 
را مصرف مى  حدود دو ماه پى در پى آمپول هاى قوى پنى سیلین مى زد و انواع داروها. نمى شد

ولى موثر واقع نشد و منجر به عفونت شدید خونى شد كه پزشكان تهران و اصفهان و قم مى . كرد
سبب تب و این عفونت معلوم شود و اآل ممكن  . گفتند ما باید ایشان را در بیمارستان بسترى كنیم

 .است منجر به ناراحتى دیگر شود
ى كه در تهران در بیمارستان خاتم االنبیا مراجعه و پزشك. و هر روز هم ایشان ضعیف تر مى شود

ولى من . ممكن است ایشان تلف شود: كردیم ، همان موقع مى خواست ایشان را بسترى كند و گفت 
در این مدت توسالت زیادى داشتم و دوستانم براى من . استخاره كردم ، بد آمد لذا صرف نظر كردم 

ساله  2و  7و  12براى من و سه اوالد دخترم كه در سنین چون واقعا زندگى را . توسالتى داشتند
 .بودند تلخ كرده بود

ولى با ناامید نبودم و دو نذر هم كرده بودیم ، یكى خودم و یكى مادر عیالم و آن كه مادر عیالم كرده 
 .بود براى حضرت فاطمه معصومه علیهاالسالم بود



م و یكى از دوستانم هم نذر كرده بود هفت زیارت ولى خودم براى حضرت ابوالفضل العباس علیه السال
عاشورا را به نیابت از حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم براى شفاى ایشان و دو حاجت خودش 

 .بخواند
فالنى بیا من قضیه اى دارم ، برایت : و یكى از این روزهاى زمستانى دوستم به من تلفن كرد و گفت 

دیشب یكى از هم شهرهاى ما خواب دیده است كه به فالنى یعنى : فت گ. بگویم تا دلت آرام بگیرد
شخصى كه هفت زیارت عاشورا نذر كرده بود بگوید كه حضرت ابوالفضل علیه السالم مى گویند ما 

این خواب را هم . آن زن را عیال این جانب را شفا دادیم و ناراحت نباش و دو حاجت تو را هم دادیم 
 . زى نگذشته بود كه به لطف حضرت حال ایشان خود به خود رو به بهبود رفتبرایم گفت ، چند رو 

و آزمایش ها انجام شد و عفونت كم شده بود، ما هم با استخاره داروها را قطع كردیم و دوباره آزمایش 
و حال ایشان خوب شده بود كه همه تعجب . كردیم باز كم شد تا دفعه سوم به طور كلى رفع شده بود

ند و مى گفتند عنایت اهل بیت علیهم السالم یك ماه هم نشد كه ایشان به طور معجزه به سفر مى كرد
 . و از حضرات معصومین تشكر كردند، خصوصا ابوالفضل العباس علیه السالم .عتبات مشرف شدند

  یا اباالفضل : فقط از عمق قلب گفتم  .60
علیه و آله و سلم جناب آقاى ابوالفضل برزگر  نامه یكى از ارادتمندان اهل بیت رسول خدا صلى اهللا

 : معروف به نعمت اللهى به انتشارات مكتب الحسین علیه السالم
محضر مقدس استاد گران قدر حضرت حجة االسالم جناب مستطاب آقاى حاج شیخ على ربانى 

 . خلخالى دانشمند محترم سالم علیكم
كتاب چهره درخشان قمر بنى هاشم حضرت  شمسى از دوستى جلد اول و دوم 10/1/78در تاریخ 

اباالفضل العباس علیه السالم را در مسجد جامع قرچك ورامین خریدم و از معجزات آن حضرت مى 
 . خواندم

 30/8سال قبل كه از روستاى على آباد قیصریه كه در جاده ورامین تقریبا ساعت  23به یادم آمد 
منزل برادرم كه در قرچك واقع است چشم حقیر در برابر شب بود كه به ماشینى پیكان بار سوار شدم 

ماشین خیلى ضعیف است وقتى كه در جاده ورامین به سمت قرچك مى آمد پشت سر یك اتوبوس مى 
 .آمدم كه نور ماشین هاى جلو مرا خسته نكند

ن رو كه ناگهان دیدم كه ماشی. ماشین نامبرده سبقت گرفت و من هم پشت سر آن ماشین سبقت گرفتم 
یا : فقط از عمق قلب گفتم . به رویى با ماشین فاصله اى ندارد و من دیگر چیزى متوجه نشدم 

و . اباالفضل ماشین حقیر كه به سمت ورامین مى آمد یك مرتبه ماشین سر به ته به طرف تهران شد
ین است و جالب ا. شد  به كرامت حضرت اباالفضل العباس علیه السالم كنار جاده پارك و خاموش 



 .كه حتى یك متر هم براى دور زدن براى ماشین من نبود
اهالى روستا را در مسجد جمع مى كنم و با آن صداى . حقیر چون ماه محرم و رمضان فرا مى رسید

 . خوبى ندارم براى اهل بیت علیهم السالم مدیحه سرایى و مرثیه خوانى مى كنم
به امید پیروزى . ه اسالم و مسلمین آرزوى توفیق دارم در پایان از خداوند منان براى خدمتگزاران ب

 . اسالم بر كفر جهانى
  من منتظر شما بودم  .61

جناب حجة االسالم عالم بزرگوار آقاى حاج سید احمد حجازى گلپایگانى ساكن تهران شش كرامت به 
 :دفتر انتشارات مكتب الحسین علیه السالم فرستاده اند ذیال مى خوانید

دامت ))رجمند، جناب مستطاب حجة االسالم و المسلمین آقاى حاج شیخ على ربانى خلخالى برادر ا
 .((افاضاته 

  . شكر اهللا مساعیكم و اجركم على اهللا و بارك اهللا فیكم
با ابالغ تحیات و مودت ، از دو جلد كتاب نفیس و گرانبهاى چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل 

ان شاء اهللا آقا حضرن ابوفاضل عباس . ه كافى بردم و جدا لذت معنوى بردم العباس علیه السالم بهر 
. بن على قمر بنى هاشم علیهماالسالم اجر كامل در دنیا و آخرت به شما عطا فرماید وشفیع شما باشد

 .و خداوند متعال اجرى جزیل و مزدى كامل عطا فرماید
كر و قدردانى و ازدیاد عالقه و محبت و اعتقاد این چند سطر را نوشتم ، صرفا براى تشویق شما و تش

 . علیه السالم  عالقه مندان به حضرت ابوالفضل العباس 
 شمسى ، سید احمد حجازى گلپایگانى 18/8/1379

 ((قدس سره الشریف ))مرحوم سالله االطیاب سید میرزا آقا برادر آیه اهللا مرحوم سید جمال گلپایگانى  .1
وقتى در . در نجف اشرف وسایلش رااز قطار برده بودند. رف شده بودندعازم نجف اش 1318حدود 

مسیر نجف اشرف یا كاظمین گفته بود به حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم شما این طور مى 
از نجف . پسندید كه من با دست خالى منزل برادرم مرحوم آیه اهللا العظمى سید جمال گلپایگانى بروم 

آقا سید میرزا آقا شما : بعد مقدارى طى مسافت سیدى با آن خصوصیات گفته بود .اشرف حرفى ندارم 
در مسیر كربال معلى اثاثیه خودش را مى بیند در گوشه اى و سید . كجابودید، من منتظر شما بودم 

 . بعد متوجه مى شود حضرت ابوالفضل علیه السالم بوده است. را نمى بیند
  اسیم ما طرفداران خود را مى شن .62
شبى مى خواستم به مجلس روضه بروم از چهار راه اتابك خیابان خاوران تا یك ربع دیگر مى  .2

رسیدم به حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم متوسل شدم رسم بر این بود كه صد صلوات بفرستم 



بدهم كرایه  ساله مرا به مقصد رسانید خواستم كرایه 25آن كه مرا با ماشین برد با یك سوارى مدل 
 : ما طرفداران خود را مى شناسیم ، گفت: نگرفت گفت 

چرا ماشین دور زد برگشتم نگاه : شما به حضرت ابوالفضل علیه السالم متوسل نشدید؟ عرض كردم 
 .كردم ، نه ماشین دیدم و نه راننده هر دو از جلو چشمم غایب شدند

  با نذر چند شمع كارم درست شد  .63
5 15شمسى در كنار خیابان شهید اسدى جنب آموزش و پرورش منطقه  18/8/1379تاریخ  .3

. از سقاخانه و جنب جوشكارى من حاجت گرفتم : خیابان خاوران ، صاحب جوشكارى مى گفت 
به هر طرف كه مى رفتم كارم درست نمى شد، تا این كه با نذر چند شمع به همین . مدتى بیكار بودم 

لعباس قمر بنى هاشم علیه السالم كارم را درست شد و مغازه را درست سقاخانه حضرت ابوالفضل ا
و كارم باال گرفت و از كارم راضى . و كار جوشكارى را ادامه دادم و وضعم خیلى خوب شد . كردم

 .هستم و سقاخانه خیلى قدیمى است و مردم خیلى حاجت مى گیرند
  شب تاسوعا همان زن و شوهر آمدند  .64
محرم وارد تكیه خلوص شدم در قم واقع است  28هجرى قمرى بود روز  1416الحرام  ایام محرم .4

سال داشت ، ایشان متصدى هیئت بود، گفت شب تاسوعا دو سال قبل  57یكى از امناى تكیه حدود 
غذا تمام شده : زن و شوهر جوانى از تهران به هیئت ما در همین حسینیه آمدند غذا خواستند، گفتم 

ته سفره چه دارید؟ عرض كرد چیزى نمانده است ، اما مقدارى ته سفره تكه هاى نان :  گفت. است 
 . هست
ما بچه نداریم مانعى در ما وجود دارد، از : شوهر زن جوان گفت . همین دو لقمه كافى است : گفت 

زن و و بعد از یك سال شب تاسوعا همان . كدام یك مى باشد نمى دانیم و خداحافظى كردند و رفتند
این پسر بچه را از بركت و عنایات حضرت : شوهر آمدند و داراى فرزند پسرى شده بودند و گفتند

ابوالفضل العباس علیه السالم داریم ، سال گذشته به حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه 
ت حضرت قمر السالم توسل داشتیم و نذر هم براى حضرت كرده بودیم كه ادا كردیم ، این است كراما

 . بنى هاشم علیه السالم
  فرزندم شفا گرفت  .65
علیه السالم متوسل شدم وجه   براى بیمار فرزندم سید امیر مهدى به حضرت ابوالفضل العباس  .5

ناقابلى در سقاخانه حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم در صندوق ریختم ، جدا شفاى فرزندم را از 
 . الم گرفتم در شرایط خیلى بد و سختى بود الحمدهللا شفا گرفت فرزندمحضرت ابوالفضل علیه الس

بنده دائما كمك از حضرت مى گیرم توسالتم لذا قطع نمى شود، شب ها دو ركعت نماز هدیه به روح 



بار صلوات  133بار صلوات و  133آن مظهر فضل و كرم و بخشش و سخاوت مى كنم هر روز 
 .بار 133بار صلواه و  133بار یا عباس بعد از  133و براى ام البنین علیهاالسالم 

 یا كاشف الكرب عن وجه الحسین علیه السالم
 اكشف كربى بحق اخیك الحسین علیه السالم 

 . و همیشه با ذكر صلوات از حضرت اباالفضل العباس علیه السالم از حضرت حاجت گرفته ام
  پرچمدار دشت نینوا  .66
رزند محمد على ساكن سعید آباد گلپایگان براى حقیر روزى در منزل ایشان كه حاج احمد حجازى ف .6

 . هر ساله شش روز روضه برپا مى كند و حسینیه اى ساخته است و یك نفرى همه كاره حسینیه است
قمر بنى هاشم علیه السالم   نسبت به حضرت سید الشهداء علیه السالم و حضرت ابوالفضل العباس 

ینوا اعتقاد كامل دارد یك سال چند گوسفند را كه شامل میش و بره بود بردند یا گم پرچمدار دشت ن
اى ابوالفضل العباس ، اگر گوسفندانم را به من برگردانیدى نصف گوشت فالن بره . شدند عرض كردم 

 . نذر شما روز عاشورا سر مى برم
د آوردند، دیدم سیدى است ، رفتم ساعت پنج عصر بود، زنگ منزل را زدند و گوسفندان را داخل باربن

 .جلو تشكر كنم ، از نظرم ناپدید شد
 حضرت اباالفضل پلنگ را مى كشد  .67

جناب حجة االسالم المسلمین حامى و مروج مكتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم آقاى 
طى نامه اى به  سبزوارى تویسركانى از عالمان با تقوى حوزه علمیه قم) احسان اهللا (سید اباصالح 

 :دفتر انتشارات مكتب الحسین علیه السالم و نگاشتن پنج كرامت چنین مرقوم داشته اند
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 یا كاشف الكرب عن وجه الحسین علیه السالم
 اكشف كربى بحق اخیك الحسین علیه السالم 

طراف شهر مشهد نزدیك چناران شمسى حقیر براى تبلیغ به ا 1368چند سال پیش ، حدودا سال  .1
قضیه اى را از اهالى محل از كرامات حضرت ابوالفضل علیه . در ایام محرم یا صفر اعزام شدم 

 السالم شنیدم و آن مربوط به مردى بود كه تازه فوت شده بود و جهت قرائت فاتحه سر قبر او هم رفتم
. 

كه حیوانى درنده در این ناحیه پیدا شده و  به پاسگاه نیروى انتظامى گزارش مى رسد: اما اصل قصه 
چوپان ها با سگ . هر چندى به گله گوسفندان حمله ور مى شود و تلفات زیادى به مردم زده است 

هاى خود هم حریف او نشده اند و حتى سگ ها از دیدن او نه تنها حمله نمى كنند بلكه متوارى هم 



بعدا معلوم شد كه او یك قالده پلنگ بى رحم و تیز . ندمى شوند و تن به مبارزه با آن حیوان نمى ده
چنگالى است ماموران پاسگاه هم بعد از دو سه بار گشت ، اعالم عجز و ناتوانى مى كنند و مى 

 .گویند از عهده ما خارج است بروید راه دیگرى پیدا كنید
و خیلى قوى پنجه و  ((لوان آقا په))در این میان به مردى كه نامش را فراموش كرده ام ولى معروف به 

بیا دل به دریا بزن : یكى از اهالى به من گفت ما به آقا پهلوان گفتیم . زورمند بود، پیشنهاد مى شود
و به جنگ این پلنگ برو، یا او را مى كشى و مردم از شر او راحت مى شوند یا پلنگ تو را مى 

 .( اح بودهالبته از باب مز ! (كشد و ما از دست تو راحت مى شویم 
لذا، پهلوان اندازه یكى دو . باالخره ، غیرت او را به جوش آورده و او را به جنگ پلنگ مى فرستند

روزى نان و غذا و آب بر مى دارد و در ساروقى مى پیچد و آالتى مثل تبر و غیر آن بر مى دارد 
 .و از خانواده خدا حافظى مى كند و به امان خدا راهى كوه و صحرا مى شود

حركت كردم و به میان دره اى كه بیشتر پلنگ در آنجا دیده مى : اصل قضیه را خودش نقل مى كند
ساعاتى گذشت ، خبرى . مى كردم  ((و هل من مبارز))شد و پناهگاهش محسوب مى شد روانه شدم 

قعر لذا در كنار سنگ بزرگى در دامنه كوه نشستم و به پهندشت صحرا و . نشد، و او را پیدا نكردم 
مهیبى كه دل هر   دره نظاره مى كردم و در دل مى گفتم كجایى اى پلنگ تا این كه با صداى غرش 

تا یك باره به پشت سر خود نگاه كردم ، دیدم . جنبنده اى رامى لرزاند به خود آمدم ، اما او را ندیدم 
دست گرفتم ، ولى تبرم را محكم در . حریف ، روى سنگ باالى سر من دهان گشوده و مرا مى طلبد

و چون غافلگیر شدم درمانده شدم و او باال بود و ) البته بدون تعارف (از هیبت او وحشت كردم ، 
من پایین ، اختالف سطح او را بر من بیشتر مسلط مى كرد و مرگم را مى دیدم ، كه ناگهان حالت 

ه طرف من ، از جگر تا خیز برداشت ب. حمله به خود گرفت و گویا مى خواست روى سر من بپرد
كه یك باره پلنگ بر سر . یا اباالفضل العباس ، یا قمر بنى هاشم ، خودت به فریادم برس : فریاد زدم 

من پرید، ولى روى زمین افتاد و گیج شد و من از فرصت استفاده كردم و پریدم و با تبر بر فرق او 
 . كوبیدم كه نقش زمین شد و با چند ضربه دیگر او را كشتم

عصر دیدیم آقا پهلوان مى آید و الشه اى را : بودند بعضى به من گفتند ((آقا پهلوان ))اهالى كه منتظر 
گفتیم البد شوخى مى كند و چیز دیگرى . نزدیك آمدیم دیدیم آن حیوان مرده است . به دوش گرفته 

دند نزدیكتر بیایند، تا مردم باور نداشتند، بعضى مى ترسی! بیایید این هم پلنگ : است آورده ، صدا زد
قهرمان ظاهرى قضیه ما سخن . پهلوان اطمینان داد كه مرده است و پلنگ به راستى كشته شده بود

 .خویش را با این جمله به پایان رساند
من این پلنگ را نكشتم ، بلكه این پلنگ را موال حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم ! اهالى محترم 



خدا روح آقا پهلوان را در این . یادم نمى رسید این پلنگ مرا تكه تكه كرده بودكشت و اگر آقا به فر 
 .شب جمعه شاد كند كه درس خوبى به همه شنوندگان و خوانندگان قصه خود داد

   !فرزند مرده یا نیمه جان از میان گونى بیرون آمد .68
شاگردان مرحوم غالمرضا تختى  كه از ((م ))یكى از دوستان ورزشكار و رزمى كار به نام آقاى  .2

من خودم از حضرت عباس علیه السالم معجزه اى دیدم كه برایم عجیب و آن این است : بوده گفت 
در حرم حضرت اباالفضل العباس علیه . كه براى اولین بار قبل از انقالب به كربال مشرف شدم 

یك گونى كه در آن بسته بود السالم مشغول زیارت بودم ، دیدم یك عرب بدوى داخل حرم آمد و 
از وقتى كه او رفت ، . گذاشت و رو به قبر مطهر عباراتى عربى گفت و رفت و من چیزى نفهمیدم 
 من حواسم به آن گونى بود كه چرا آن را گذاشت اینجا؟ محتوى آن چیست ؟

اینكه همان یك باره دیدم گونى تكان مى خورد و آمد شد زیادى آنجا شد و من چیزى نمى فهمیدم تا 
. ساله از آن بیرون آمد 9 -  8مرد بدوى آمد و با حالت طلبكارانه تند در كیسه را باز كرد و یك بچه 

این عرب آمد به حضرت ابوالفضل علیه السالم : من از دوست مترجم پرسیدم قضیه چیست ؟ گفت 
. و از حرم بیرون رفت  فرزندم یامرده یا دارد مى میرد، مال خودت ، من بچه مرده نمى خواهم: گفت 

در این هنگام ، . صحیح و سالم شده و دارد او را مى برد  حاال آمده تشكر مى كند، زیرا فرزندش 
فریاد شادى و گریه آمیخته به هم در حرم قمر بنى هاشم علیه السالم همه جا را گرفت و من این را 

در این وقت  ((م ))رگون مى كند و آقاى چون با چشم خودم دیدم هنوز كه به یادش مى افتم حالم را دگ
 . چشمانش را اشك فرا گرفت

ناگفته نماند كه امروز سالگرد در گذشت مرحوم غالمرضا تختى پهلوان شیعى ایرانى است ، كه این 
از شاگردان وى بوده كه حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم خواست یكى از  ((م ))دوست ما آقاى 

اشك . و نشان دهد و پس از سالیان سال به یاد او باشد و چشمش اشكبار گرددمعجزات خود را به ا
یك پهلوان واقعى را ممكن است كودكى یتیم به گریه آورد یا . یك پهلوان بااشك افراد عامى تفاوت دارد
اگر من نام تختى را مى برم نه به خاطر قهرمانى اوست و . ناله پیر زالى خمیده زانوى او را بلرزاند

 . همین طور خیلى دیگر از مردم ، بلكه به خاطر جوانمردى است
كه خود . تختى فقرا و ضعفا را دوست داشت و این یكى از صفات شیعه على علیه السالم است 

هر كه بویى از موال على علیه السالم به او رسیده چنین است ، فقیر را  ((اعطینا محبه الفقراء)) :فرمود
 .دوست دارد
ربوط به عالم جسم و ماده است كه براى عده اى حاصل مى شود، ولى جوانمردى مربوط به قهرمانى م

اى ورزشكارانى كه به نام و به یاد على علیه . عالم وراى جسم و ماده است و از صفات روح است 



با  السالم بهره اى از زمان را گذرانده اید، بیایید به پیروى از على علیه السالم جوانمرد، بزرگوار،
گذشت ، مؤ من ، متقى ، با سخاوت ، و به على و اوالد على علیهم السالم و فرزندان آنها عشق 

بورزید و اگر چنین هستید به مادر و پدر خود دعا كنید، خصوصا مادر، كه محبت على و اوالد على 
 .علیهم السالم با شیر مادر آمیخته است كه به طفل منتقل مى شود

 علیه السالم در آمریكا فریاد رسى مى كند حضرت ابوالفضل  .69
من مشكلى داشتم در این اثنا به : گفت : یكى از بستگان از امریكا تلفنى مطلبى را به من گفت  .3

تا شب تاسوعا یا عاشورا كه از مراسم . ماه محرم وارد شدیم و به زیارت عاشورا مبادرت مى كردم 
علیه   خوابیدم ، در عالم رویا دیدم حضرت ابوالفضل العباس مذهبى شیعه به دور بودیم ، با ناراحتى 

سیادت ، و نورانیت خاصى   السالم به خانه ما آمده اند و قیافه شان خیلى رشیدذ و تنومند با لباس 
ایشان عنایتى فرمودند كه من یادم نیست ، ولى صبح كه از خواب برخاستم بحمداهللا مشكل . داشت 

 . راحت شدمبرطرف شد و از آن جهت 
  اصرار ما هم فایده نبخشید  .70
در ایام عرفه كه كربال مشرف بودیم عده اى از همسفران را طبق برنامه به كنار فرات و بارگاه  .4

آنها كه رفته . طفالن مسلم علیه الرحمه و ریاحى بردند، ولى من و سه تن دیگر كربال ماندیم و نرفتیم 
معلوم : ما را به فرات مى برید؟ گفت : من به مامور گفتم  . ولى ما نهبودند، آب فرات برداشته بودند 

وقتى كه مى خواستم از كربال باز گردیم ، نزدیك فرات كه من به یك مامور گفتم . نیست ، بعید است 
بین آنها اختالف . خیر، ما توقف نداریم : باشد ان شاء اهللا ولى دیگر ماموران و راننده گفتند: گفت . 
 .باالخره قبول نكردند و اصرار ما هم فایده نبخشید .شد

تا این كه من رفتم به آنها و راننده یك . بعد از حدود نیم ساعت بحث و مشاجره ، نتیجه منفى شد
اشكو منكم الى سیدنا وعمنا ابى : كلمه گفتم ، دیگر گویا الل شدند و آن این بود كه با عتاب گفتم 

). شكایت شما را به آقا و موال و عمویان عباس علیه السالم مى كنیم (الفضل العباس علیه السالم 
لذا وقتى به كنار فرات رسیدیم ، . آمدم و نشستم و آنها هم سكوت كردند، ولى گویا اثر كرد  سپس 

فقط دو نفر پایین بروند كه من رفتم با سه نفر دیگر و یك مامور و آن : راننده ایستاد و مامور گفت 
زیرا به یاد وجود مقدس حضرت عباس علیه السالم سقاى طفالن . ظه بسیار خوبى بودلحظه ، لح

 !وارد شریعه شدم ، دلم را غم گرفت ، دریاى آب و عطش عباس ؟. افتادم 
 كه دید كنار آبى سقا تشنه باشد

 كه دید پور كوثر لب خشكیده باشد



كردم ولى آن را ناخودآگاه ریختم ولى دوباره  وارد فرات كه شدم با دو كف آب برداشتم و به دهان نزدیك
 .سالم بر حسین عطشان كربال و سالم بر سقاى تشنه كامان كربال. برداشتم و نوشیدم 

  شفاى سرطانى و باردار شدن عقیم از این آب و تربت  .71
 .حیفم آمد این مطلب را در اینجا نیاورم ، ولو نقل آن گاه برایم درد سر دارد .5

 .كربال باز گشتیم ، شحصى آمد و تقاضاى آب فرات و تربت كربال نمود وقتى از
بعدا تلفنى به من . مقدارى تربت نزدیك خیمه گاه و از این آب كه آورده بودیم به او دادم و رفت 

 : گفت: طلبى را خبر داد كه بعدا حضورا شنیدم كه از نظرتان مى گذرد
خانواده اى كه هفت سال بود از زندگى زناشوئى آنها من براى خودم آب و تربت را گرفتم ، ولى 

منهم آب و تربت . گذشته بود، خبر دار شدند و از من تقاضا كردند این آب و تربت را به آنها بدهم 
این قصه در روستاى سرابى تویسركان كه متصل به شهر . را كه در شیشه كوچكى بود به آنها دادم 

ر مردى در تهران كه مدتى به سرطان مبتال بوده و تحت معالجه شده اتفاق مى افتد و از سوى دیگ
واقع شده و خوب نشده متوسل به اهل بیت مى شود و بعد مدتى در خواب مى بیند به جایى رفته در 

به افراد آب فرات و تربت امام حسین علیه السالم مى دهند، ) به نام مسجد ابوالفضل شاید(مسجدى 
وقتى بیدار مى شود، بعد چند روز به روستاى . ه بیمارى اش خوب شودقدرى هم به او مى دهند ك

مى بیند شیشه كوچكى در تاقچه . مى رود  جهت دیدار به منزل دوستش . سرابى تویسركان مى آید
یك باره به یاد خوابى كه . است ، مى پرسد این چیست ؟ گفته مى شود آب فرات و تربت كربالست 

. تقاضا مى كند كه از این آب و تربت به من بدهید و خوابش را نقل مى كند در تهران دیده مى افتد و
 .شاید هر كدام به اندازه یك قاشق چاى خورى میل مى كند

 . بیمار سرطانى كه میهمان بوده -  3همسرش ؛  -  2مرد؛  - 1
شد و  هم زن و شوهر بچه دار شدند كه اآلن فرزند آنها حدود یكسال بیشتر است و هم بیمار خوب

من در جایى منبر مى رفتم ، گفتند آن خانم كه بچه دار شده اینجاست ، من او را با بچه . شفا یافت 
را بغل كردم و به تعدادى از دوستان اهل بیت نشان دادم كه از بركت تربت امام حسین علیه السالم و 

 .ئه آب فرات به بعض موالیان خود چه عنایاتى مى كنند و الحمداهللا على نعما
 ( احسان اهللا(سید اباصالح  - قم 

 سبزوارى تویسركانى



 سال تجرد ازدواج كردم 51با توسل به قمر بنى هاشم علیه السالم پس از  .72
سال تجرد قصد ازدواج نموده و هر جا كه مى  51این جانب محمد حسین هدایت اهل اهواز، بعد از 

و فرخنده میالد حضرت امیرالمؤ منین على بن ابى تا این كه در ایام پر بركت . رفتم موفق نمى شدم 
 . طالب علیه السالم به زیارت كریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیهاالسالم مشرف شدم

مراد دل خویش را با آن حضرت در میان گذاشتم اواخر ماه رجب كه به اهواز بازگشتم به باب الحوائج 
السالم متوسل شدم و نذر كردم كه اگر در ماه شعبان حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم علیه 

همسرى خوب و شایسته نصیبم شد براى خدا سفره اى به نام آقا اباالفضل العباس قمر بنى هاشم علیه 
السالم مى گسترانم و دوستان و نزدیكان را به نام آن حضرت اطعام مى كنم روز میالد آن بزرگوار كه 

ت ، یكى از دوستانم به نام آقاى حاج غالم على سخاوت به منزل من در چهارم ماه شعبان واقع اس
موردى جهت ازدواج پیدا كرده ام كه : براى چه ؟ گفت : بیا با هم به دزفول برویم گفتم : آمد و گفت 

. علیه السالم است ، درست شود  ان شاء اهللا امیدوارم به بركت امروز كه میالد آقا اباالفضل العباس 
در آن جا یكى از دوستانم به نام حجة االسالم . افقت كرده و به همراه ایشان به دزفول رفتیم من هم مو 

دخترى مدین از خانواده : سید اسماعیل علوى از ائمه جماعات شهرستان دزفول رفتیم و ایشان گفت 
ا به آنها اى اصیل و مذهبى براى شما در نظر گرفته ام ، اگر موافقى به منزل آنها برویم تا شما ر 

معرفى كنیم باهم به منزل دختر رفتیم و آنها پس از احوال پرسى گفتند كه دختر ازدواج با شما موافقت 
 . كرده است

 1379هجرى قمرى مطابق با چهارم آذرماه  1421به این ترتیب ، در روز جمعه آخر شعبان سال 
مات عقد بودم به در منزل عروس شمسى مراسم عقد انجام شد و اتفاقا همان روزى كه به دنبال مقد

امروز سفره اباالفضل العباس قمر بنى هاشم علیه : گفت  .خانم رفتم تا برگ آزمایش را به ایشان بدهم 
السالم داریم ، تشریف بیاورید، و در این مراسم پر فیض شركت كنید، این جانب وارد منزل آنها شدم و 

اده كردم ، و این ماجرا را جزو كرامت حضرت ابوالفضل از سفره اباالفضل العباس علیه السالم استف
 . علیه السالم دانستم و این پیوند فرخنده را مدیون آن بزرگوار مى دانم  العباس 

  پیرمرد را با حالى بسیار ناالن و رنجور مشاهده نمودم  .73
صیات بزرگوار جناب مستطاب سالله السادات آقاى سید محمد جدا كه یكى از سادات شریف و از شخ

 :قم مى باشد طى نامه اى به انتشارات مكتب الحسین علیه السالم دو كرامت ارسال داشته اند



 بسم اهللا الرحمن الرحیم
محافل و مجالس سید الشهداء علیه السالم داراى فیوضات معنوى فراوانى است كه به صورت محسوس 

امل حاالت و مسائلى ایجاد مى شود تا هر و نامحسوس وجود دارد و این افراد هستند كه بر حسب تك
 .چه بیشتر و بهتر در این آستان پر فیض خالصانه اداى وظیفه كنند

شمسى در ایام والدت با سعادت قطب عالم امكان حضرت صاحب الزمان علیه السالم  1379سال 
سالم و سعادتى نصیب حقیر شد كه توانستم در جوار تربت با صفاى حضرت سید الشهداء علیه ال

حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم باخیل مشتاقان كوى والیت كه در نماى خیابان و كوچه هاى كربال 
 . با حالتى عارفانه و عاشقانه حلقه محبت زده بودند، سر بر آستان حسینى نهم

قبل از غروب روز قبل والدت ، وارد كربال شدیم و با عجله و شتاب وسایل را در هتل محل اقامت 
ذاشته ، به طرف حرم پرچمدار صحراى كربال حركت كردیم تا با زیارت اسوه حق و حقیقت و جانباز گ

 . راه والیت و امامت ، اذن زیارت حضرت اباعبداهللا الحسین علیه السالم را دریافت كنیم
حادثه اى به وجود آمد كه براى ما درس بود؛ عده اى از كودكان به سوى ما آمدند و تقاضاى پول 

راهنماى ما كه سنى مذهب بود به بچه ها تندى كرد . نمودند، تقدیم كردیم ، مجددا چند نفر دیگر آمدند
 .و بعد پیر مردى كه همسفر ما بود به طرف كودكان رفته و با خشم آنها را دور نمود

 .این اتفاق دقیقا مقابل حرم حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم روى داد
از جمله همان پیر مرد، به سوى حرم حسینى رفتند كه بعد از زیارت به حرم جمعى از همراهیان ما 

حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم بیایند، و ما هم به حرم حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم 
 . رفتیم

صبح روز بعد وقتى داخل اتوبوس شدیم كه به زیارت دو طفالن حضرت مسلم علیه السالم برویم ، 
از دیشب حالم بد شده و  : ا با حالى بسیار ناالن و رنجور مشاهده نمودم ، كه مى گفتپیرمدرد ر 

 . نتوانستم به زیارت حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم بروم
شما دیشب به بچه هاى بیچاره ، آن هم در كنار تربت حضرت قمر : حالم منقلب شد و به او گفتم 

به طور حتم آن بزرگوار از تو ناراحت شده و نظر به این كه بنى هاشم علیه السالم تندى كردى ، 
دوستت دارد فورا در تو اثر نموده ، و اآل مانند همان مامور سنى مذهب به طور كل متوجه نمى 

 . شدى



من سال ها آرزوى زیارت داشتم و همیشه مى گفتم اگر : پیرمرد بسیار ناراحت و منقلب شد و گفت 
حضرت مى رفتم چرا این جا اشتباه كردم و شروع به عذر خواهى از آن كربال بودم به یارى آن 

 .به طرفه العین حالش تغییر كرد و كامال بهبودى حاصل نمود. بزرگوار را نمود
لذا باید متوجه باشیم آن بزرگوار به تمام امور اشراف دارند و كوچكترین افعال و اعمال ما را مى 

یم كه موجب ناراحتى آن عزیزان نشویم ، ان شاء اهللا خداوند ما را نگرند، پس بكوشیم به گونه اى باش
 .لحظه اى از اهل بیت اطهار علیهم السالم در ظاهر و باطن جدا نفرماید

 سى سال از این خواب مى گذرد، هنوز عطر دلنشین آن خواب در وجودم النكرده است  .74
 مطلبى دیگر در خصوص زیارت كربال .2

قبل از انقالب یك شب در موقع اذان صبح در عالم خواب به زیارت حرم با سال هاى گذشته ، 
صفاى حسینى رفتم و در آن حال و هوا داخل ضریح مقدس شدم و از چند پله پائین رفته ، سه قبر 

قبر وسط، : فرمودند: سوال كردم  .وجود داشت ، آقایى با صالبت و جاللت در آن جا حضور داشتند
الشهداء علیه السالم است ، دیگرى مزار پر نور حضرت على اكبر علیه السالم  مدفن آقا حضرت سید

 . و دیگرى مزار طفل شش ماهه امام حسین علیه السالم ، حضرت على اصغر علیه السالم است
مى شود به زیارت حضرت قمر بنى : وقتى از حرم حسینى علیه السالم خارج شدم ، به آن آقا گفتم 

ایشان را زیارت كردید، دیگر احتیاج به رفتن نیست كه ناگاه : هم برویم ؟ فرمودندهاشم علیه السالم 
 .احساس كردم آن وجود مقدس حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم مى باشند

حدود سى سال از این خواب مى گذرد و هنوز عطر دلنشین آن خواب در وجودم النه كرده است و 
یبم شد در موقع زیارت بارگاه حسینى آن جا راهمان گونه شمسى وقتى سعادت نص 1379در سال 

مشاهده كردم كه در خواب دیده بودم ، البته تنها فضاى حرم و ضریح مقدس را، واال داخل ضریح 
 . امكان نداشت

خداوندا، به ما لطفى كن در این زمان كسانى كه راه حسینى را مى روند و مظلوم واقع شده اند یارى 
 . ء اهللا در مسیر و طریقت حسینى باشیم ، آمینكنیم تا ان شا

 تذكرى به اراتمندان و خادمان حضرت سید الشهداء علیه السالم
اگر مى خواهیم مورد توجه خاص اهل بیت اطهار علیهم السالم قرار گیریم باید راه و روش آنان را در 

 . زندگى طى كنیم



بارزه با ظلم و ظالم بوده و ما هم كه خود را از مهم ترین ویژگى هاى ائمه اطهار علیهم السالم م
دوستدار و شیعه آن بزرگواران مى شماریم ، باید با همه وجود با ظالمان مبارزه كنیم و مظلومان را 

 . یارى نماییم
اگر ظالم را یارى كنیم و بعد از ارادت اهل بیت اطهار علیهم السالم دم بزنیم دقیقا مخالف روش و 

 . مل كرده ایمسیره آن عزیزان ع
بیاییم این چند روزه دنیا را با سربلندى طى نموده و هیچ گاه در مقابل زورمداران سر خم ننماییم و 

 . همچون اول مظلوم عالم حضرت امیرمومنان علیه السالم با ظالم در ستیز دائم باشیم
  شفاى زن دیوانه در حرم مطهر  .75

یم به عتبات عالیات ، روزى در صحن مقدس ساالر در یكى از سفرها: یكى از موثقین مى گوید
. شهیدان امام حسین علیه السالم دیدم جمعیتى از عرب ها جمعند در بین زنان شیون وولوله است 

زنى را در وسط گرفته اند و او حركات مضطرب و كارهاى نامناسب انجام مى داد و به شدت متحرك 
این زن دیوانه است : چه شده است ، گفتند: پرسیدم . ندزن ها هم براى حفاظت او در تالش بود. بود

مى خواهند او را به حرم مطهر حضرت قمر بنى هاشم . و از مداوا و درمان نتیجه نگرفته اند
از . اما حریف او هم نمى شوند. ابوالفضل العباس علیه السالم ببرند و از حضرت شفاى او را بخواهند

و بعد . ه داخل حرم مطهر امام حسین علیه السالم مشرف شدم وضع آن زن بسیار ناراحت شدم ، ب
به طرف حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم . از زیارت بیرون آمدم ، اما خبرى از آنها نبود

و دسته جمعى مردان جلو و زن ها . در بازار دیدم همان جمعیت مى آیند. رفتم براى زیارت حضرت 
پس از توسل به حضرت قمر بنى هاشم : چه شده است ؟ گفتند: گفتم . از پشت سر هلهله مى زنند

و خود را جمع و جور و منظم كرد . ابوالفضل العباس علیه السالم یك مرتبه آن زن مجنون به خود آمد
ولى چون . من به آنها نگاه كردم كه آن را بشناسم . من حالم خوب است : به زنان همراه خود گفت 

 . ا وقار در حركت یافتم نتوانستم او را بشناسمزن ها را منظم و ب
   ! فریاد زد یا اباالفضل .76

جناب آقاى حاج ابراهیم فرزند مرحوم حاج عبدالرسول عطار كاظمینى طى مكتوبى به دفتر انتشارات 
 :مكتب الحسین علیه السالم چنین مرقوم داشته اند

نزل جدید كه تازگى در آن زندگى مى شمسى در شهر مقدس كاظمین در م 1358در تابستان سال 



صبح از خواب بیدار شدم دیدم مادرم نگران و پریشان است ، گفتم چرا  4ناگهان ساعت . كردیم 
گمان كنم دزد در منزل ما . از خواب پریدم دیدم در و پیكر منزل همه باز است : ناراحتى ؟ گفت 

 . آمده
ما درها را . خیر: رها را ببندید مادرم در جواب گفت مادر اشتباه مى كنى دیشب یادتان رفت د: گفتم 

بستیم و خوابیدیم بعدا خواست از پله برود به طبقه دوم كه به یادش آمد كه یك خانم از وابستگان ما 
نزدمان مبلغ پولى امانت سپرده كه فریاد زد یا اباالفضل علیه السالم اگر دزد از ما چیزى نبرده ما 

 . و سر مى بریمگوسفندى نذر مى كنیم 
دزد خودش را از طبقه دوم به . دزد در طبقه دوم بود خیال كرد كه ما از همسایگان امداد مى گیریم 

پائین انداخت و فرار كرد و در همین زمان همسایه ها و فامیل ها كه منزلشان نزدیك بود جمع شدند و 
س پنهان شده ولى نمى توانستند او و دیدند كه دزد در زیر یك مینى بو . به جست و جو دزد پرداختند

ناگهان دزد خودش بى اختیار به سوى منزل ما آمد و باالخره او را دستگیر كردیم و . را دستگیر كنند
سال دزدى مى كردم و در این كار  16من مدت : به اداره آگاهى تحویل دادیم و در اعترافاتش گفت 
ه دستگیر شدم و نتوانستم چیزى ببرم او در زندان مهارت داشتم ولى نمى دانم این بار چه طور شد ك

به مرض روانى گرفتار شده و در حالت وخیمى به سر مى برد و این را ما از كرامات حضرت 
ابوالفضل العباس علیه السالم مى دانستیم و گوسفندى را كه نذر كرده بودیم به كربال برده و قربانى 

 . كردیم
  كرد  بیدار شد آهنگ حرم آن حضرت .77

داستان یكى از روضه خوانان را آورده است كه به بیمارى سل گرفتار  ((بطل العلقمى ))صاحب كتاب 
شد و بسیارى از پزشكان براى مداواى او تالش كردند اما از شفا یافتنش نومید شدند و مرگ او را 

ور شد و همه راه او خود كه این نظر پزشكان را شنیده بود، به سختى ضعیف و رنج. نزدیك یافتند
در همین هنگام شبى در خوابى دید كه به او گفتند حاجت خود . هاى درمان را بر روى خود بسته دید

او چون بیدار شد آهنگ حرم آن . را بر درگاه باب الحوائج ابوالفضل العباس علیه السالم بجوید
آهسته درمان به وجود  پس از آن كه به حرم رسید و در جوار ضریح دراز كشید آهسته. حضرت كرد

دیرى نپایید كه . او راه یافت و به تدریج رو به بهبود نهاد و نشانه هاى شفا یافتن بر او آشكار گشت 
 (157) . زنده است) زمان تالیف كتاب بطل العلقمى (به كلى شفا یافت و اكنون نیز 



 پیدا شدن كیف گمشده شاعر اهل بیت آقاى قیصر بارهوى مقیم الهور  .78
به  114یك واقعه عجیب و غریب و شگفت آور كه از كتاب على علیه السالم قسمت دوم ، ص 

ضه آقاى قیصر بارهوى از الهور روانه مولتان براى رو . حواله تقویم امامیه الهور نوشته شده بود
اتوبوسى كه بر آن سوار . خوانى امام حسین علیه السالم بوده با اتوبوس به آن جا تشریف مى بردند

مسافرانى كه عازم مولتان هستند از : بود وقتى به شهر رسید توقف كرد، راننده به مسافران گفت 
 .اتوبوس پیاده و سوار اتوبوس دیگرى شوند

. ام مولتان بودند به آن اتوبوس سوار شدم و اتوبوس حركت كردبنده هم همراه با مسافران دیگر كه اعز 
اتوبوس چند كیلومتر حركت كرده بود كه متوجه شدم كیف من كه در آن دفتر مرثیه خوانى بوده در 

اتوبوس قبلى جا مانده است یك دفعه دلم گرفت و نمى فهمیدم چه كار كنم ؟ اگر بر گردم ممكن است 
اگر مولتان هم بروم چگونه در آن جا . ده باشد یا كیفم را برده باشنداتوبوس از آن جا حركت كر 

 . روضه خوانى كنم
تو كه فرزند مشكل گشا : در دلم از حضرت عباس علیه السالم علمدار كربال كمك خواستم و گفتم 

 مبتال به مشكلى. هستى كمكم كن من براى روضه خوانى برادر شما امام حسین علیه السالم مى رفتم 
در دلم به حضرت عباس . شده ام كه شما از آن با خبرى موال عباس ، دفتر مرثیه خوانى مرا برگردان 

راننده ، اتوبوس را كنار . اتوبوسى كه بر آن سوار بودم یك دفعه خراب شد. علیه السالم متوسل شدم   
اتوبوس شد، كمى بعد از جاده پارك كرد و همه مسافران از اتوبوس پیاده شدند و راننده مشغول تعمیر 

یك نفر از آن پیاده شد و . طرف شهر خانیوال اتوبوسى آمد و به فاصله چند متر جلوتر از ما ایستاد
قیصر بارهوى كیست ؟ وقتى نام خودم را : نزد اتوبوس ما آمد و با صداى بلند نام مرا برد و گفت 

كه در بین راه یك نفر این : د و گفت آن شخص كیفم را به من دا. من هستم : شنیدم با عجله گفتم 
كیف را به من داده و تاكیدا به من گفته است كه همین االن در بین راه به یك اتوبوس برخورد مى 

كنى كه در آن شخصى به نام قیصر بارهوى است ، این كیف را به او بده بعد از دادن كیف رفت و 
، اتوبوس درست شد و مسافران سوار شدند و با رفتن آن شخص . در اتوبوس خود نشست و روانه شد

 . ما به سوى منزل حركت كردیم

 



 

 

 آنچه بر یك خبرنگار پاكستانى در هنگام زیارت حضرت عباس علیهالسالم گذشت  .79
آقاى رئیس امروهوى یك   میالدى مكالمه نویس  1981اكتبر  2به حواله روزنامه دو جنگ به تاریخ 

رك حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم خبرنگار ممتاز آقاى اقبال احمد منظره وجدانى بر ضریح مبا
از طرف روزنامه جنگ و اخبار ) خیابان كراچى (صدیقى ساكن یوكى پالزا فیدرل بى ایریا مركز 

در این هنگام ، ایشان دچار یك منظره عجیب وجدانى و . جهان به عنوان نماینده به عراق رفته بود
 . رمضان المبارك بوده 20روز در عراق من بوده و در پاكستان  21. روحانى مى شود

ساكن بودیم وضو گرفتم  36ما در هتل دارالسالم واقع در خیابان سعدون اتاق شماره : او مى نویسد
به دو خبر نگار پاكستانى . لباس هایم را عوض كردم و در اتاق را قفل كردم با پله برقى پایین آمدم 

 . انه شدمبه طرف كربال رو 
ما ابتدا . یك افسر جوان از وزارت فرهنگ عراق راهنماى ما بوده دلش از عقیده و محبت سرشار بود

) فوق دیپلم (از جدیدترین پل رودخانه دجله و فرات گذشتیم راهنماى ما كه دانشجوى دانشگاه بغداد 
با وجود شلوغى ماشین ها بوده در بین راه درباره همه مقامات مهم اطالعاتى در اختیار ما گذاشت 

ماشین ما با سرعت تمام مى رفت بعد از پل السید دو قریه به نام عمودیه و اسكندریه وجود داشت و 
از این جا آثار كربال نمودار شد ما داخل شهر شدیم ، شهر مملو از اتوبوس و افراد پیاده بود و 

و به حرم مطهر سیدنا امام حسین علیه  ماشین ما نتوانسته جلو برود باالخره ماشین را پارك كردیم
مدیر روزنامه جهاد پیشاور آقاى شریف فاروقى و نماینده خصوصى روزنامه زن ها از  .السالم رفتیم 

با دل مضطرب داخل حرم مطهر امام حسین علیه . اسالم آباد خانم شمیم الحق هم سفر ما بودند
آن شان و عظمتى كه حق تعالى به این مقام  ((كبراهللا ا))السالم شدیم ازدحام آن قدر زیاد بود كه 

دلباخته شبكه ضریح امام حسین علیه السالم را مى بوسیدند و . و متبرك را اعطا فرموده است   اقدس 
من از رفقا اجازه خواستم و در گوشه اى . به حالت گریه و زارى دعا مى كردند وقت نماز عصر شد

در این . اه همه رفقا ایستاده ، مشغول به خواندن فاتحه شدیم بعد به همر . نشستم و نماز خواندم 
همه فضا از بوى مهر و محبت . هنگام یك خنكى شگفت انگیز در دل و چشم هایم احساس كردم 

وقت افطار نزدیك شد و ما آرزو داشتیم كه از زیارت كردن بقیه شهداى كربال . شفقت معطر بود
 .محروم نمانیم چون زیاد شلوغ بود

دست یكدیگر را گرفته روانه ضریح مطهر حضرت ابوالفضل العباس بن على علیهم السالم شدیم داخل 



از ازدحام زائران گذشته نزدیك صدر . آه چه جاه و جالل در آن مقام اقدس حاكم بود. حرم شدیم 
دلم تاب یا اباالفضل العباس به خاطر هیبت و عظمتش : شدیم باالى در با الفاظ زیبا كنده شده بود

تاب مى كرد و احساس مى كردم من مانند آن بچه كم سن هستم كسى كه روبه روى معلمش آمده 
 . باشد تكلیف خانه اش را انجام نداده

فالنى ، تا حاال چه كار مى كردى چه جواب خواهم داد : اگر آقا ابوالفضل العباس علیه السالم بپرسند
 . علیه السالم آشكار است  العباس همه زندگیم جلو چشم باطن آقاى ابوالفضل 

افطار كردیم و  .با این وضع پشیمانى و احساس خجلت زیارت كردیم در این هنگام ، وقت افطار شد
یك دفعه صدایى آمد، گویا كسى دارد در . به هتل خود برگشتیم به اتاق خود رفتم و در را قفل كردم 

دیدم كه یك آقایى است كه قامتش خیلى بلند عمامه  را مى زند با عجله بلند شدم ، در را باز كردم ،
اش سبز رنگ ، ریشش مشكى ، سینه اش خیلى پهن ، دارد بر مى گردد، بعد كه خوب مى خواستم 
. نگاه كنم ، دیدم كه پیدا نیست ، گریه كردم خیلى ناراحت شدم همه فضا معطر به بوى خوش شده بود

تم كه آن وجود اقدس كه این چنان شمایلى داشته باشد پیدا آه هر چه تالش كردم و گشتم دیگر نتوانس
 . كنم پیدا نكردم

  نمك صحرایى به شن تبدیل شد  .80
زمانى كه عثمانى ها در عراق حكومت مى كردند نمكى كه به كشور عراق وارد مى شد مالیات زیاد 

وقتى به . وارد كرد در آن زمان یك مؤ من فقیر عرب از كشورهاى دیگر به عراق نمك. مى گرفتند
 .گمرك رسید مسئوالن گمرك مانع از ورود آن شدند
این مؤ من فقیر راه دیگرى نداشت ، چه كار كند؟ . وقتى دیدند فقیر است مى خواستند او را اذیت كنند

یك مرتبه به ذهنش خطور كرد كه از حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم كه باب 
كمك بخواهد لذا به حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم متوسل شد ماموران وقتى . الحوائج است 

خیلى خجالت كشیدند و این مؤ من را رها . اثاثیه و بار و بنه را باز كردند دیدند همه اش شن است 
 (158) .و این قصه در عراق خیلى شهرت پیدا كرد. كردند

 (159) .مى گویند این جا همان محل بود كه براى حضرت ابراهیم خلیل اهللا شن صحرایى آرد شد
  م دادم حضرت اباالفضل را به برادرش قس .81

نامه حجة االسالم و المسلمین آقاى سید نجف رضوى بهبهانى به دفتر انتشارات مكتب الحسین علیه 
 السالم

وفقكم )با تقدیم عرض سالم خدمت برادر محترم جناب مستطاب حجت االسالم و المسلمین آقاى ربانى 
 .( اهللا تعالى لمرضاته



ه بودم و كم كم زیادتر مى شد تا این كه حدود ده روز مدتى بود كه این جانب به درد گردنى مبتال شد
در روزهاى اول ماه محرم به حدى درد شدید شد كه اگر به طرف . قبل ماه محرم بسیار شدید شد

بعضى ها كه . راست یا چپ نگام مى كردم بسیار ناراحت مى شدم ، مخصوصا شب موقع خواب 
ه بودند بعد از عكسبردارى گفته بودند كه آرتروز مى شبیه این درد را داشتند و به دكتر مراجعه كرد

وقتى این  .باشد و باید مدتى زیر برق گذاشته شود تا زیادتر نشود و اال به طور كلى خوب نمى شود
من دواى دردم : گفتم  .مطلب را شنیدم كتاب كرامات حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم به یادم آمد

مشغول مطالعه آن كتاب شریف شدم تا این كه یك وقت خیلى حالم  چند روزى مرتب. را پیدا كردم 
منقلب شد و خیلى گریه كردم و به باب الحوائج حضرت ابى الفضل العباس علیه السالم متوسل شدم 

حضرت ابى عبداهللا الحسین علیه السالم و مادر بزرگوارش   و او را قسم دادم به برادر بزرگوارش 
سالم شب تاسوعاى امام حسین علیه السالم بود كه دیدم درد گردنم به طور حضرت ام البنین علیهاال

بعد از روز عاشوراى امام حسین علیه السالم دیدم كه درد . كلى ساكت شد و اصال درد نمى كند
گردنم برگشت اما نه به اندازه قبل ، خیلى ناراحت شدم ، به حرم بى بى كریمه اهل بیت حضرت 

لسالم بعد از زیارت به آن بى بى عرض كردم كه بى بى جان ، عمویت فاطمه معصومه علیهاا
حضرت ابى الفضل العباس به من شفاى موقت داده بود و من شما را قسم مى دهم به مادر بزرگوارت 

حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم و جد بزرگوارت حضرت سید الشهداء امام حسین علیه السالم و 
فضل العباس علیه السالم كه به عمویت بگویى كه به من شفاى كامل عموى بزرگوارت حضرت ابى ال

طولى نكشید كه بعد از این كلمات در حرم مطهر كریمه اهل بیت متوجه شدم كه درد . مرحمت فرماید
این از بركت حضرت ابى الفضل العباس علیه السالم و حضرت فاطمه . گردنم به طور كلى خوب شد

 .واقع شد )سالم اهللا علیها(معصومه 
 قمرى 1422ربیع االول  3موخه 

 بنده عاصى سید نجف رضوى بهبهانى
  معجزه زنده قمر بنى هاشم علیه السالم  .82

نامه مهندس محمد شیخ الرئیس كرمانى به دفتر انتشارات مكتب الحسین علیه السالم و نقل چهار 
 كرامت

) دامت بركاته (خ على ربانى خلخالى حضور دانشمند محترم حجت االسالم و المسلمین آقاى حاج شی
با اهداى تحیت ، استفسار حال مبارك و آرزوى دوام توفیقات عالى ازدرگاه حضرت بارى و در ظل 

آنچه این جانب را بر آن داشت تا در  ((عجل اهللا تعالى فرجه الشریف ))عنایات حضرت ولى عصر 
علیه السالم به منظور درج در كتاب تحقیق ، جمع آورى و ارائه كراماتى از حضرت ابوالفضل 



مستطاب چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم اداى وظیفه نمایم نه تنها كسب 
مدال افتخار ثبت كرامات آن حضرت به روایت عاصى است ، كه این خود كمترین در راه عشق آن 

نیز ما را مشوق شد تا در این بحر  محبوب است ، بلكه درجه اخالص شما به آن طائر طیار عشق
 . بیكران طمع غواصى كنیم

 : شش كرامتى كه ارسال مى گردد بدین شرح است
كه  - در خصوص اخیر، ماه مبارك رمضان گذشته از جریان شفا یافتن كسى ساكن شهر كرمان  - 1

از محترمان توسط یكى  - توسط افراد موثق اطالع حاصل كردیم ، از ایشان  - شرح آن خواهد رفت 
دعوت نمودیم تا در جلسه افتتاحیه منزلى به میمنت  - به سر مى بردند   شهر كه در همسایگى اش 

میالد امام مجتبى علیه السالم شب نیمه ماه مبارك شركت نماید و شرح شفا را خود بیان كند و 
 . مدعوین را وعده و وعید دیدار معجزه زنده قمر بنى هاشم علیه السالم دادیم

ایشان در همراه تعدادى در جلسه شركت كردند، ولى به سبب انقالب روحى عجیبى كه در او بود 
قادر به بیان موضوع نشد؛ بى اختیار اشك مى ریخت و هق هق گریه مى كرد و شرح ماجرا را به 

 .یكى از مجریان جلسه واگذار كرد
لد سوم چهره درخشان را دادید در بیست و چهارم فروردین جارى كه تلفنى مژده چاپ و انتشار ج

عرضه داشتیم حسن تصادف اینكه فردا در نظر داریم به همراهى حاج آقا ایلخانى مداح و معروف 
تهران و چند نفر را محترمان و دوستان به منزل ایشان برویم و از نزدیك ماجرا به گوش جان استماع 

كه با توسل به قمر بنى هاشم و اشعار  كنیم كه این توفیق نیز دست داد و جلسه حالى بود، خصوصا
 .دلنشین مداح محترم ختم گردید

 شمسى 1379شفا یافته مورخه آبان 
كرمان : ، محل كسب 1332، متولد 189سیروس كالنترى فرزند فرزند زمان اهللا ، به شمار شناسنامه 

 . خیابان استقالل فروشگاه كرمان كیش
 ( دامت بركاته(اس شیخ الرئیس كرامت ذیل به نقل حضرت حاج آقاى شیخ عب

 دكتر اینجاست او را كجا ببریم ؟ 
قمرى ، صبحگاهى درحرم مطهر حضرت باب الحوائج قمر بنى هاشم  1421مقارن با ایام عرفه  .2

بایكى از خدام آستانه به نام سید اسماعیل موسوى ، كه آثار تقوا و معنویت از چهره . مشرف بودم 
اوال، تا جد سوم ما : شما كه اینجا خادم هستید كراماتى هم دیده اید؟ گفت : اش آشكار بود پرسیدم 
 .خادم این حرم بوده اند

ثانیا، دختر دو ساله اى داشتم ، در همین حرم مطهر نشسته بودم ، خانمم خبر آورد بچه از باالى بام 



دكتر : گفتم . ن ببربه زمین سقوط كرد، نمى دانم مرده یا از هوش رفته ، بیا او را به بیمارستا
دقایقى چند كنار ضریح مطهر  .رفت و او را روى دست آورد. اینجاست ، او را كجا ببرم ، او را بیاور

آن دختر . متوسل شدم ، كودك چشم باز كرد، بعدا او را بیمارستان بردیم ، گفتند صحیح و سالم است 
 .سال دارد 32االن 
 ل علیه السالم شدیم با قلبى شكسته ، متوسل به ابىالفض .84
ایشان جریان شفاى . در پى درخواست اینجاب از صدیق گرانقدر آقاى مهدى خراسانى ساكن بم  .3

 :شمسى اتفاق افتاده است بدین شرح برایم فاكس نمودند 1380فرزند دوست شان را كه در سال 
ا صداى ضجه و ناله صبح بود، فرزندم از خواب بیدار شد اما نه مانند همیشه بلكه ب 30/7ساعت 

هاى بلند در ابتدا مادرش با این تصور كه پسرم گرسنه است قصد شیر دادن به او را مى كند كه او 
بعد از . شربت نفخ معده هم برایش كار ساز نمى شود. و مرتب به خود مى پیچد. هم امتناع مى نماید

با . بردیم ) ودكان در شهر بم متخصص ك(با من بالفاصله فرزندم را نزد خانم دكتر شیزى   تماس 
معاینه كودك تشخیص انسداد روده ها داده شد و براى اطمینان از ناحیه شكم دستور سونوگرافى و 

 .رادیولوژى داده شد
متخصص اطفال را تایید   تشخیص ) رادیو لوژیست (با دیدن عكس ها و سونوهاى دكتر اسماعیلى 

 .داد وحتى پیشنهاد مشاوره بایك پزشك جراح را
ایشان هم با دیدن . رفتیم ) متخصص جراحى (بعد از ظهر بود كه نزد دكتر آهنگران  3تقریبا ساعت 

كه غیر از تشخیص (عكس ها و سونو دستور مجدد رادیولوژى داد، اما این دفعه با ماده باریم را دادند 
اسماعیلى عمل  دقیقه عصر بود كه آقاى دكتر 30/4ساعت ). به باز شدن روده ها كمك مى كند

ما مشاوره اى كه پزشكان باهم انجام . كه نتیجه هر پنج بار منفى بود. تزریق را پنج مرتبه انجام دادند
مى توانید كودك : دادند دستور عمل جراحى را داده اما هیچ چیز را تضمین نكردند و با ناامیدى گفتند

برم كه آنها حتى به كرمان رسیدن او را تضمین من پیشنهاد كردم او را شیراز ب. را به كرمان منتقل كنید
 .ننمودند

 . با شنیدن نظر اخیر دكترها تمامى وجودم را سستى و لرزه فرا گرفت
. شب بود، به اتفاق همسر و بقیه اعضاى خانواده به سمت كرمان با اتومبیل حركت كردیم  7ساعت 

ارمان كه امید داشتیم مسیر را در زمان تمام مسیر راه بارندگى شدید بود و ترافیك ، بر خالف انتظ
 .كوتاهترى بپیماییم طوالنى تر شد

اما كسى كه كشتى خود را غرق شده مى بیند چه دارد جز التجا و چه پناهگاهى بهتر از خاندان پاك 
درحالى كه امید ما رو به ناامیدى گرائیده بود با قلبى شكسته ، متوسل به ائمه اطهار به . نبوت 



ت ابى الفضل علیه السالم شدیم و در دل راز و نیاز و تمنایى داشتم و فرزندم را از خصوص حضر 
 .او خواستم و بى اختیار اشك هایمان سرازیر شد

زمان حركت با بیمارستان كرمان هماهنگ شده بود و اتاق عمل را آماده كردند، فرزندم در تمام مسیر 
 .ده بوداز شدت درد به خود مى پیچید و امان ما را بری

. هنگامى كه به كرمان رسیدیم ، در بیمارستان كودك در معرض معاینات قبل از عمل قرار دادیم 
به بالین فرزندم آمد سریعا شروع به معاینه نمود تا ) كشیك شب (زمانى كه آقاى دكتر مدرسى نژاد 

 .فوت وقت انجام نشود و عمل به تاخیر نیفتد
را دیدند ولى در كمال تعجب وقتى كودك را معاینه كردند اظهار ابتدا نتایج عكس ها و سونوگرافى 

 .داشتند این شخص بیمار نیست و سراغ بیمار را مى گرفتند
چهره فرزندم لحظه به لحظه روشن تر مى گشت و خنده بر . همان است ، باورشان نمى آمد: گفتیم 

 .آرى كسى كه هیچ امیدى براى زنده بودنش نبود! لبانش نقش بست 
دكتر همان لحظه ما را مرخص كرد و با اطمینان كامل اعالم داشت كه هیچ اثر بیمارى در وجودش 

بیمارستان را ترك كردیم و صبح روز بعد مجددا براى معاینه آمدیم ، اما خوشبختانه نتیجه . نیست 
  وص آرى ، فرزندم سالم دوباره به لطف خدا و شفاعت ائمه اطهار به خص. كامال رضایتبخش بود

 . حضرت ابوالفضل علیه السالم به جمع ما برگشت
 دكتر منصور اختر شناس - بم 

 نجات راننده از مرگ حتمى باتوسل به قمر بنى هاشم علیه السالم  .85
 :یكى از اهالى روستاى گساویه از توابع شهر زرند واقع در استان كرمان نقل مى كند .4

هجدك به  - وص حمل ذغال سنگ در محور زرند چرخ مخص 18شمسى یك تریلر  1369تابستان 
با توجه به این كه . موازات روستاى گساویه به رانندگى آقاى محمد تاج آبادى در حال عبور بود
متر اختالف و ارتفاع  100روستاى مزبور در عمق دره مجاور جاده واقع است و با سطح جاده حدود 

ناگهان مشاهده . مشاهده و بلكه جلب توجه مى نماید دارد عبور ماشین ها كامال از داخل روستا قابل
همه اهالى وحشت زده . كردیم تریلر فوق با سرعت ددر حال سقوط به پایین دره بر فراز روستا است 
دوان دوان خود را  ( گلیمى(شدیم ، وقتى تریلر بر سطح زمین قرار گرفت سه تكه شده بود ما با فرشى 

این منظور كه یا جنازه او را حمل كنیم و یا اگر آثار حیات در او مشهود به كابین راننده رساندیم به 
با كمال تعجب مشاهده كردیم راننده با پاى خود از زاویه دریچه . باشد او را به بیمارستان منتقل كنیم 

ماشین خارج شد در حالى كه منقلب بود او را در بغل گرفتیم و دلدارى دادیم كه خوشبختانه به خیر 
 . شتگذ



آرى در این شیب تند جاده ناگهان دیدم فرمان ماشین بریده ، دیگر هیچ امید نجاتى نداشتم ، : گفت 
با انحراف ماشین از جاده چشمم به گلدسته هاى تكیه ابوالفضل علیه . سقوط ماشین و مرگ حتمى بود

نجات از مرگ متوسل در همان حال سقوط، به قمر بنى هاشم علیه السالم براى . السالم روستا افتاد
شدم كه شخصى مرا از پشت فرمان برداشت و جلوى پاى شاگرد قسمت پایین نهاد و هم اینك كه سالم 

خارج شده ام هیچ تردیدى ندارم كه معجزه قمر بنى هاشم علیه السالم و عنایت آن حضرت باعث 
 . نجاتم از مرگ شده است

 س علیه السالم دو ركعت نماز هدیه به حضرت ابوالفضل العبا .86
شمسى بود، ایام رجب المرجب شاید هیجدم مهرماه ، زخمى پشت پاى چپم مشاهده  179پاییز  .5

كردم ، تصورم این بود كه از ناحیه كفش آسیبى به پایم رسیده ، لذا اهمیتى ندادم ، با دردناك شدن پا 
به خانم دكتر . ى افتادم و پیشرفت زخم و سیاه شدن اطراف آن در روزهاى بعد به فكر معالجه جد

 خیر: سابقه قند دارى ؟ گفتم  :پرسید. صور اسرافیل متخصص داخلى مراجعه كردم 
با گذشت ایامى چند سیاهى تا مچ . پس نباید مهم باشد، به چیزى حساسیت داشتى بهبودى مى یابد

براى مدت دو ) ادآقاى دكتر ستوده نژ (پایم را فرا گرفت ، اگر چه به توصیه یكى از پزشكان جراح 
هفته در حالى كه بالش زیر پایم قرار داده بودم در منزل بسترى شدم ولى تا مفصل زانو پایم بر آمده 

 . شده بود و تماما سیاه و دردناك
یك روز هنگام رفتن به . ابتدا لنگان لنگان راه مى رفتم ولى ناچار به استفاده از چوب زیر بغل شدم 

در : به دكتر سالجقه مراجعه كردم ، گفت . پایم خالى شد و زمین خوردم  دستشویى احساس كردم زیر
دیگر پایم تا زانو احساسى نداشت نه درد و . اثر لخته شدن خون ، اكسیژن به بافتها نرسیده است 

 .سوزشى و نه مى توانستم حركتش دهم ولى از زانو به باال درد مى كرد
ا جدى تلقى كردند كه پالكت خون نیز خیلى باالست و پس از انجام یك سرى آزمایش جدید خطر ر 

هر آن احتمال وقوع سكته مغزى مى رود، باید اورژانسى بسترى شوى و تشخیص و درمان تحت نظهر 
پوست رفتم ،   یك هفته آخر درد زیاد شد نزد خانم دكتر فرهمند متخصص . مستقیم پزشك انجام شود

تخصص خون و آقاى دكتر رشید فرخى متخصص جراحى گفتند آقاى دكتر فریدنیا م. گفت برو تهران 
باالخره متقاعد شدم كه . بایستى پایت را قطع كنند، چرا كه دیگر عصب پا نیز از كار افتاده است 

هم اینك چهل روز از شروع ناراحتى و . پایم قطع شود تصمیم گرفتیم عمل مزبور در تهران انجام شود
شمسى بلیط تهران تهیه شد چرا كه عصر  1379آبان  29ردا یكشنبه براى ف. پیدایش زخم مى گذشت 

آن شب و شنبه شب با همه خداحافظى كردم ، دیگر در . یكشنبه در بیمارستان دى نوبت دكتر داشتم 
 . اتاقم نمى توانستم بخوابم ، احساس وحشت مى كردم ، با مادرم گوشه حال جلو كریدور خوابیدم



، برخاستم ، خود را كشان كشان به شیر آب رساندم ، وضویى گرفتم و با پایم خسته و دردناك بود
حالت انقالب عجیبى كه در وجودم پیدا شده بود دو ركعت نماز هدیه به حضرت ابوالفضل العباس 

البته این دو ركعت نماز را در طول (علیه السالم در حال ایستاده با كمك چوب زیر بغل خواندم 
چهار دو ركعتى مستحب دیگر نیز خواندم ، یكى شان هدیه به روح ) مى آوردم  زندگى به كرات به جا

مادرم دیگر خواب رفته بود، من هم از شدت خستگى با وجود درد پاى شدید و اضطراب ، . پدرم بود
 . اشك ریزان به منیر قمر بنى هاشم علیه السالم متوسل شده ، سر روى بالش نهادم و خواب رفتم

  رف جریان تش .87
هنوز اذان صبح نشده بود، در رویا دیدم نورى از ورودى هال به طرفم مى آید، نور جمع و خیره  .6

كننده شد، از خواب پریدم ، چهره اى در میان نور پدیدار گشت آقایى زیبا رو با صورتى كم مو در 
سوار بر اسب دیدم كه به طرفم مى آمد، اگر چه زبانم یارى نمى داد  (160)سالگى  23الى  22سن 

 اراده كردم بپرسم شما كیستید؟
 ((قمر بنى هاشم )) :نگاهم به پرچمى پشت سر آقا افتاد، روى آن نوشته بود

برایم حیرت انگیز بود كه آن حضرت در آقا با عظمت تمام از اسب پیاده شد، و قدم بر زمین نهاد، 
شفاى حقیر نزول اجالل فرمودند عجیب آن كه اسبم سم راستش را بر زمین مى كشید، شال سبزى فرق 
سر مبارك آقا را پوشیده بود و دو طرف آن چپ و راست صورت و روى گوش هاى مباركشان را مى 

افت به نحوى كه یك قسمت آن بر زمین پوشانید و از سینه شان مى گذشت و تا پایین ادامه مى ی
 .كشیده مى شد

نمى توانم ، دست مباركشان را از روى روپوش بر : بلند شو، عرض كردم : خطاب به بنده فرمودند
ساق پایم گذاردند، احساس كردم پایم خیس شد آنگاه با دست مطهرشان دستم را گرفتند، برخاستم ، چه 

 دست هایى ؟ چه دست هایى ؟
پدرم در حالى كه در . ن بیابان بود نه دیوارى ، نه سقفى و نه ساختمانى مشاهده مى شداطرافما

آقا به من دست دادند . فاصله نسبتا دورى از ما ایستاده بود و لبخند مى زد توجهم را به خود جلب كرد
 . بست آرى ، معنایش را فهمیدم ، یعنى خدا حافظ، شفایت دادم  و لبخندى بر لبشان نقس 

 نماى رخ كه باغ و گلستانم آرزوستب
 بگشاى لب كه قند فراوانم آرزوست

اهللا اكبر، اهللا  : هنگام رفتن و سوار شدن بر اسب شال سبزشان روى دستم كشیده شد، فریاد بر آوردم
 اكبر

: سیروس چه خبر شده ، چه كسى آمده ؟ گفتم : در این هنگام مادرم از خواب پرید وحشت زده پرسید



باال بزن ، دیدم فقط آثار كمى خون : فضل ، ابوالفضل ، دیگر پایم درد نمى كند شفایم دادند گفت ابوال
 .بسته از قبل بر ساق پا مى نماید

 :ادامه جریان از زبان مادر
از خواب پریدم ، نورى كه وصفش را نتوانم كرد همه جا را فرا گرفته بود، تمام ساختمان مى لرزید مثل 

و ) دقیقه بعد 5(از آن لحظه تا اذان صبح . ده بود و عطر عجیبى فضا را آكنده بوداین كه زلزله ش
صبح اقوام و آشنایان از موضوع اطالع یافتند و همگى جمع شدند ورد زبانشان  8در ادامه تا 

 .استشمام عطر مطبوعى بود كه فضا را پر كرده بود
 این همه تجزیه عباس است

 عباس علمدارى اوست ((عین ))
 همان بینش و بیدارى اوست ((با))

 قامت او ایثار است ((الف ))
 سقایى آن سردار است ((سین ))

 این همه تجزیه عباس است
 فهم تركیب نه در احساس است

 ((سید رضا شریفى ))
 متوسل به امام حسین و حضرت اباالفضل علیه السالم شده بودم  .88

كرامت به دفتر انتشارات مكتب الحسین علیه السالم فرستاده اند،  خانم منصوره سادات بروجردى ، سه
 :ذیال مى خوانید

شمسى به بیمارى  1375و  76در حدود سال  (161)این جانب منصوره سادات بروجردى كاظمینى  .1
این بیمارى به شدت مرا ناتوان كرده بود، به . دچار شدم و روز به روز حالم بدتر مى شدسختى 

پزشكان زیادى مراجعه كردم ، نوار آنسفالو گرافى از من گرفته شد و داروهاى زیادى تجویز شد، ولى 
ه ام دست داروهایشان نتیجه بخش نبود و از من قطع امید كرده بودند، در حالى كه خود و افراد خانواد

به دامن ائمه اطهار، آل اهللا بودیم ، بیش از همه پدر و مادرم ناراحت بودند و من همچنان با این 
خودم متوسل به امام حسین و حضرت اباالفضل علیه السالم شده . بیمارى دست و پنجه نرم مى كردم 

م و همه چیز رات به بودم ، تا این كه شبى كه بر روى تخت دراز كشیده بودم و كامال هشیار بود
چشم مى دیدم ، آقاى نورانى و فوق العاده زیبا و رشید اندام را باالى سرم مشاهده كردم كه دست در 



نور سبز رنگ . بدن نداشتند و به جاى آن دو رشته نور سبز رنگ زیبا تا باالى سرم كشیده شده بود
ایشان آقا : حال هاتفى به من گفت  روى صورت من افتاده بود، گویى صورتم را نوازش مى كرد در آن

حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم هستند و من با التماس از ایشان شفایم را در خواست مى كردم 
 . بعد از این منظره زیبا دیگر چیزى متوجه نشدم. 

تو به نظر آقا حضرت ابوالفضل : فرداى آن روز وقتى این موضوع را به پدرم گفتم ، ایشان فرمود
من بعد از این مكاشفه خیلى امیدوار گردیدم و رفته رفته حالم رو . علیه السالم عمویت شفا گرفته اى 

به بهبودى رفت تا این كه سالمتى ام را از صدقه سر آقا حضرت ابوالفضل علیه السالم به دست 
ه یاد ایشان در آوردم و این چنین بود كه عالقه ام نسبت به آقا قمر بنى هاشم صد برابر شد و هموار 

 . درونم زبانه مى كشد و با یاد ایشان زندگى مى كنم
  یك جفت كتل نذر هیئت قمر بنى هاشم علیه السالم  .89
كرامت دیگر این بود كه یكى از خویشاوندان نزدیك ما خانم معصومه طباخ دچار بیمارى سختى  .2

به زندگى سخت و دردناكش ادامه مى  شد و كلیه هایش از كار افتاده بود و با داشتن فرزندى كوچك
داد، بعد از مدتى پزشكان تصمیم گرفتند كه كلیه اش را پیوند كنند، اما بعد از پیوند كلیه ها باز هم 

روز در بیمارستان بسترى  10الى  5بار هر بار دست كم ،  3تا  2مشكالت او حل نشد و هر ماه 
آن هم به شدت مریض شد، تات این كه من بچه كوچك او هم غصه مى خورد تا عاقبت . مى شد

یا كاشف الكرب عن وجه (دست به دامان پرمهر ماه بنى هاشم علیه السالم زدم و توسل ایشان را 
شب توسل به  41(مى خواندم و آن نماز حضرت را ) الحسین اكشف كربى بحق اخیك الحسین 

جفت كتل براى هیئتى به نام قمر  یك. مى خواندم ) ساحت كثیر البركات حضرت عباس علیه السالم 
بنى هاشم علیه السالم نذر نموده بودم و نذر كرده بودم كه در صورت شفا یافتن ایشان هر دو جلد 

كتاب چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم تالیف حاج آقا خلخالى را بخوانم تا 
 . با معجزات آقا بیشتر آشنا شوم

كه توسالت را ادامه مى دادیم شبى در عالم رویا حرم زیبا و منور قا را دیدم كه من  بعد از چند شب
بعد از این مكاشفه از  . گردا گرد حرم مى چرخیدم و گریه مى كردم و شفاى بیمارم را مى خواستم

بركت پرچمدار حضرت امام حسین علیه السالم آن باب الحوائج آزمایش هاى بعدى او نتیجه خوبى را 
 .شان داد و به دست ملكوتى آقا قمر بنى هاشم علیه السالم شفا داده شدن
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ساله دوست ما كه در اثر مشكالتى كه بین پدر و مادرش وجود داشت با  17ف . خانم سمیرا .3

سیمه به منزل ما آمد و در حالى كه قرص قلب ، دست به خودكشى زده بود، مادرش سرا 140خوردن 
شیون مى كرد مى گفت سمیرا در اتاق سى سى یو بسترى است و پزشكان گفته اند همه بدنش از كار 

عدد  40ساله است با خوردن فقط  15افتاده فقط یك درصد بدنش كار مى كند، هم تختى او كه پسرى 
از آقا ابوالفضل العباس علیه السالم كه : م دادم و گفت  از این قرص ها مرده است من به او آرامش 

آقا : به او گفتم . شاید او االن در بیمارستان مرده باشد: گفت . باب الحوائج است بخواه شفایش بدهد
دست به دامن ایشان بشو، او متوسل به آقا شد و التماس نمود و . مرده را هم زنده مى كند به اذن خدا

همچنین نذر كرد در روز عاشورا به كسانى كه براى عزاداران حسینى دو گوسفند نذر ایشان نمود و 
با این امید به بیمارستان برگشت ، حاال بقیه ماجرا را از زبان خودش نقل مى . غذا مى پزند كمك كند

 : كنیم
شد و  12شب بیشتر زنده نمى ماند و من آقا را قسم داد چون ساعت  12تا ساعت : دكترها گفتند
تا : گفت  1ساعت . تمام مى كند و من با چشم گریان باز متوسل شدم  1تا ساعت  پرستار گفت

تمام مى كند و همین طور یك ساعت به یك ساعت دكترها مى گفتند االن تمام مى كند تا  2ساعت 
 : این كه صبح شد و دكتر به من گفت

. است كه او زنده ماند به همان كس كه تا صبح التماس كردى باز هم متوسل شود كه این از عجایب
دكترها براى این كه بدانند . تا بعد از ظهر حال او بهتر شد و از اتاق سى سى یو خارج شد

اما . مسمومیت تا كجا اثر كرده به دست و پاى او سوزن فرو مى كردند كه آیا او متوجه مى شود
: التماس كردم و گفتم  باز. مسمومیت روى پایش اثر كرده : دكتر مى گفت . پایش كرخ و سست بود

بزرگوار شما كه او را از مرگ حتمى برگردانده اید، پایش را هم سالمتى بدهید، براى بار دوم دكترها 
امتحان كردند و او پاى درد گرفت و از سستى در آمد به این ترتیب از خطر دوم هم گذشت و سامتى 

برگردانده شد و در ضمن مشكالتى كه بین كامل او به بركت وجود نازنین ماه بنى هاشم علیه السالم 
پدر و مادرش وجود داشت در پرتو همین توسالت و نذورات به آقا قمر بنى هاشم علیه السالم حل شد 

 و اكنون زندگى آنها با گرمى و محبت ادامه دارد
  پدرم را آقا ابا الفضل العباس علیه السالم شفا داد  .91



 .حاج شیخ محمد صادق آل طاهر خمینى دامت بركاته نقل كردند جناب حجه االسالم المسلمین آقاى
یكى از خانوادهاى متدین و مذهبى شهرستان خمین ، قضیه عجیبى برایم نقل كرد یكى از دوستانش 

مبتال به مرض بسیار خطرناك كه تمام پزشكان ایران جوان مریض را دیدند، شوارى پزشكى تشكیل 
مادر مریض معتقد به خاندان اهل بیت علیه السالم بود، ولى . ته نشددادند و نتیجه اى در ایران گرف

و سرانجام با خرج سنگین بچه را به انگلستان بردند، آن . پدر اعتقاد به اهل بیت علیه السالم نداشت 
جا هم نتیجه اى نمى گیرند و به ایران بر مى كردند مادر بچه نذر مى كند كه اگر آقا قمر بنى هاشم 

سالم فرزندم را شفا دهد، تا من زنده هستم سالى یك گوسفند در ایام شهادت روز تاسوعا اطعام علیه ال
 . مى كنم و به مدت ده روز روضه خوانى كنم

خانم تمام پزشكان مریض را دیدند و حتى خارج از كشور جواب : سخن پدر را بشنوید مى گوید
سال قبل بر اثر یك جنگ خونین نابرابر به ناامیدى به ما دادند؛ حال ، كسى كه یكهزار و سیصد 

 شهادت رسید، چگونه مى تواند فرزند بیمار و گرفتار ما را شفا دهد؟
ما هر چه داشتیم براى این بچه از گف دادیم ، با اتكاى به خداوند متعال و : خانم جواب مى دهد

 .حتما به ما رحم مى كندتوسل به ذیل عنایت آقا قمر بنى هاشم علیه السالم ، خداوند قادر قهار 
پدر یك مرتبه تار و پود بدنش مى لرزد و شروع به گریه مى كند و رو به كربال مى ایستد و با 

مدت كوتاهى مى گذرد، با یك  . چشمانى پر اشك ، متوسل مى شود به آقا قمر بنى هاشم علیه السالم
ر عجل اهللا تعالى فرجه ناامیدى ، شبى را در مسجد جمكران قم كه متعلق به حضرت ولى عص

. الشریف است ، به سر مى برد، فردا صبح به منزل باز مى گردد، از همسرش حال فرزند را مى پرسد
در این بین از كسى شعرى را مى شنود كه درباره حضرت . همان طور است : جواب مى دهد

ا به جان مادرت به ما آقا تو ر : ابوالفضل العباس علیه السالم مى خواند، خیلى دلم سوخت ، گفتم 
چند روز از این قضیه مى گذرد، شبى صداى فرزندم را شنیدم ، دویدم میان اتاق ، . خانواده رحم كن 

 .دیدم پسرم دارد گریه مى كند
 چه شده است ؟: گفتم 
پدر جان من در عالم رویا جوانى . اى پدر مرا آقا قمر بنى هاشم علیه السالم شفا داده است : گفت 
آمده ام بنا به درخواست پدر و : دیدم كه سوار اسب بود، ولى دست در بدن نداشت ؛ فرمودزیبا 

مادرت كه دست توسل به ذیل عنایت ساالر شهیدان زده است به خواسته شما جامه عمل بپوشانم ، 



 .همین جمله را به پدر بگو
ه كسى كه همه پزشكان ایران این بود معجزه حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم دربار 

و انگلیس او را جواب گفته بودند، ولى از عنایات حضرت شفا پیدا كرد و سپس صاحب زن و فرزند 
 . شد و خداوند به او سه فرزند مرحمت نموده
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ناب آقاى دكتر محمد هادى شمسى براى ختم مرحوم حجة االسالم و المسلمین ج 4/9/79روز جمعه 

امینى نجفى فرزند ارشد عالمه حاج شیخ عبدالحسین امینى صاحب كتاب الغدیر رضوان اهللا تعالى 
علیه دعوت داشت پس از آن كه مراسم ختم در رامجین ساوجبالغ كرج پایان پذیرفت ، نگارنده به 

هران حركت كردیم ، جناب اتفاق جناب آقاى مهندس حاج رئوف حریرى نجفى از رامجین به طرف ت
آقاى مهندس حریرى مطالب و نكته هاى جالبى از كربالى معلى و نجف اشرف نقل كرد، از جمله 

 .كرامتى از حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم علیه السالم برایم نقل كردند
كه یك شب به  فرمود حضرت عالمه امینى كتابى را دنبالش بود، خیلى مى گردد پیدا نمى شود، تا این

حضرت امیرالمؤ منین على بن ابى طالب علیهماالسالم متوسل مى شود، همان شب حضرت راخواب 
ایشان از نجف اشرف حركت . بروید كربال از فرزندم كتاب را بگیرید: مى بیند و حضرت مى فرماید

حرم مطهر مى كند به طرف كربال، پس از آن كه به كربال مى رسد، تقریبا از صبح تا ظهر در 
اخالص و توسل پیدا مى كند از كتاب خبرى نمى   حضرت اباعبداهللا الحسین علیه السالم عرض 

 .شود
 .به امید این كه كسى كتاب رابراى ایشان مى آورد مى دهد ولى خبرى نمى شود

بروم به حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم ، آن هم فرزند على علیه : خود به خود مى گوید
به حرم مطهر و باصفاى حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم علیه السالم عازم . لسالم است ا

ارادت و زیارت در صحن آن بزرگوار مى آید در حال قدم زدن بوده است ،   مى شود پس از عرض 
ÏQ او با عالمه امینى احو . اتفاقا به روضه خوانى كه در كربال معروف هم بوده است بر خورد مى كند

ما : مى گوید. چرا ناراحت هستید: آن آقا روضه خوان به عالمه امینى عرض مى كند. پرسى مى كند
برویم : بین من و حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم مطلبى است ، به آقاى امینى عرض مى كند

منزل او را به اصرار به منزل مى برد و او را در . منزل چاى درست كنم میل كنید تا فرجى باشد



و عالمه امینى در كتابخانه مى نشیند و آن سید بزرگوار مى . هدایت به طرف كتابخانه اى مى كند
رود براى آقا امینى چاى بیاورد اتفاقا آقاى امینى مرحوم یك دفعه گمشده اش را در آن جا پیدا مى 

 .و سپس بلند بلند گریه مى كند. كند
آرى این بود عنایات حضرت قمر . مار و عقرب زده باشد نباشد او را: آقا سید مى ترسد و مى گوید

 . بنى هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم
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جناب مستطاب مداح اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم آقاى سید حمید میر عباسى ، كه یكى 
امور فرهنگى مسجد مقدس جمكران است ، در روز سه شنبه  از افراد دلسوز و پر كار و در قسمت

شمسى كرامتى را كه خود سى سال قبل در كربال  25/11/79قمرى مطابق  1421ذیقعده سال  19
 :مشاهده كرده است براى نگارنده نقل كردند

 بسم اهللا الرحمن الرحیم و به نستعین
اعبداهللا الحسین و حضرت قمر بنى هاشم حدود سى سال قبل به قصد زیارت حرمین شریفین حضرت اب

اباالفضل العباس علیهم السالم از نجف اشرف به كربالى معلى مشرف شدم ، ایام زیارتى بود، چند 
روز در كربال ماندگار شدم و خبر دار شدم كه خداوند منان برادرى به ما عطا فرموده و چون قصد 

علیه السالم بودم و همان طور كه چشم به   العباس  كردم به نجف اشرف باز گردم درحرم آقا اباالفضل
یا باب الحوائج ، لطفى نموده ، مبلغى را براى برگشت نیاز دارم تا به : ضریح دوخته بودم ، گفتم 

هنوز حرفم تمام نشده بود كه شخصى ازمن خواست كه یك مجلس روضه . نجف اشرف برگردم 
وقتى . نم ، چون روضه را خواندم ، مبلغى به من دادحضرت قمر بنى هاشم علیه السالم برایش بخوا

 . شمردم دیدم همان مبلغى بود كه از آقا قمر بنى هاشم خواسته بودم
  این دارو از دارهاى معمولى نیست  .94

اسفند ماه روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السالم  13در روز شنبه هفتم ذى حجه ، برابر 
ناب آقاى سید فائق ناصرى مالقاتى داشتم ، ایشان راجع به كرامت حضرت قمر نگارنده در تهران با ج

 :بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم نسبت به فرزندشان چنین نقل كردند
 .شمسى فرزندم سید على ناصرى به بیمارى آنسفالیت مبتال شد 1372در سال 

مجموعه تیم پزشكى بیمارستان . دارداین مرضى است كه هر كس به آن مبتال شود چاره برگشت ن



بعد از یك ماه كه در حالت . پارس جوابش گفتند و همگى به اتفاق گفتند زنده ماندنش ممكن نیست 
بروید منزل : به من گفت  ((ره ))كما و تشنج بود یك روز مادرم علویه حشمت السادات هاشمى شیرازى 

آقا سید الشهداء را با آب فرات كه هزاران دعا به  (162)و تربت ) الغدیر(همسر آیت اهللا امینى صاحب 
به این آب خوانده ) ره (و آیت اهللا العظمى حاج سید ابوالقاسم خوئى ) ره (وسیله مرحوم عالمه امینى 

 .شده است بگیرید
و خانم . منزل آقا مراجعه كردم ، همسر مرحوم عالمه امینى آن تربت و آب را به حقیر دادندمن به 

. فرمودند كه به اسم پنج تن آل عبا آب و تربت را مخلوط كرده و پنج قطره در دهان سید على بریزید
 .كجا مى روید: وقتى به بیمارستان رفتم گفتند

ما از شما دارو : گفت . گفتم دارویش را به دست آورده ام براى چه ؟ : باال سر فرزندم گفت : گفتم 
ایشان بالفاصله به حقیر . این دارو، از داروهاى معمولى نیست : نخواسته ایم ؟ بنده در جواب گفتم 

ما رفتیم كنار تخت آقا سید على . برو باال با هر اعتقادى كه آمده اى در فرزندت پیاده كن : گفت 
امكان ندارد شما این عمل را انجام : هن فرزندم بریزم رئیس آى سى یو گفت فرزندم دارو را به د

این چه : مى ریزم در سرمش گفت : گفتم . این مریض زیر دستگاه و تحت نظر دكتر است . بدهید
 .حرفى است ، شما اراجیف مى گویید

اى ناصرى كه رفتنى دكتر كه همان رئیس باشد اعالم كرد فرزند آق. با رئیس تیم پزشكى تماس گرفت 
یكى از پرستارها دلش به حال ما . است ، بگذارید هر كارى كه مى خواهد با مریضش انجام بدهد

 : سوخت و گفت
یا : آقاى ناصرى اجازه بدهید من گوشه لبش را از زیر دستگاه باز مى كنم ، شما دارو را بریزید، گفتم 

بحق محمد یا عالى بحق على یا فاطر بحق فاطمه یا على وقتى كه قطره اول را ریختم و گفتم یا حمید 
یا فاطر بحق فاطمه ، یكدفعه : محسن بحق الحسن یا قدیم االحسان بحق الحسین علیه السالم تا گفتم 

 .دیدم گریه پرستاران و مردم شروع شد
ى على خدایا، یك عمر در خانه ات عل: قطره چهارم و پنجم را هم ریختم و رو كردم به قبله و گفتم 

گفته ام ، شما را به جان همسر و فرزندان على علیه السالم این بچه را فلج نكن ، اگر صالحت هست 
 . چراغ خانه ام را روشن كن و به من برگردان

تبى كه در درجه اش تشخیص داده نمى شد، تشنجى كه به این فرزندم امان نمى داد، پس از گذشت 



این جا بود كه مریض را به بخش . لت تهوع به بیمار دست دادیك روز حا. سه روز تماما قطع گردید
  وقتى كه صبح مالقاتش . مادر عیالم كه مادر بزرگ مادرى آقا سیدعلى باشد  آن شب اولش . آوردند

 .آقاى ناصرى بوى عطر را مشاهده كردید: كردم ، گفت 
بوالفضل العباس علیه ساعت چهار صبح بود كه آقا قمر بنى هاشم ا: چطور مگر؟ گفت : گفتم 

چه كار دارید و چه مى خواهید، این قدر داد مى زنید؟ : السالم آمدند داخل اتاق آقا سید على و گفتند
آقا دردت به جانم و به سرم ، پسرم همه چیزش را از دست داده است ، بینایى و شنوایى مانند : گفتم 

 . یك تكه گوشت شده و روى تخت افتاده است
 .ز زیر عبایتان رد كنید كه تا درد بالیش بریزد و شفا پیدا كندفرزندم را ا

از آن روز به بعد دیگر سالمتى . مثل یك بچه شش ماهه از زیر عبا ردش كرد و گذاشت روى تخت 
 . اش برگشت و رو به بهبودى گذاشت

روز یك یك روز بینایى اش آمد، یك روز شنوایى اش آمد، و روز دیگر تكلمش آمد و پى در پى هر 
 .عضو بدنش خوب شد

الحمدهللا و المنه چیزى كه غیر ممكن بود به وسیله خمسه طیبه آل عبا و فرزند رشید با وفاى على بن 
 .ابى طالب حضرت قمر بنى هاشم علیهم السالم ممكن شد و براى همیشه همه ما را شاد كرد

د على را خواهرم با خودش به شایان ذكر است كه تمام مدارك و اسناد پزشكى مربوط به فرزندم سی
 . این تنها معجزه است: آمریكا برد، معاینه كردند، نظر دادند و گفتند

 بعد از ناامیدى از پزشكان ، حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم جوان سرطانى را شفا داد  .95
براى گوش  )ره (شمسى روز پنجشنبه بنده به منزل حضرت آیه اهللا العظمى گلپایگانى  1363در سال 

من نشسته بودم كه مرحوم آقا تشریف آوردند، طلبه ها بلند شدند و آقا . دادن به روضه رفته بودم 
ما  .كه شماها هم رو به خطیب بنشینید: آقا فرمود. این حقیر رو به روى آقا واقع شده بودم  .نشستند

دند، در چنین حال آقاى صالحى نتوانستیم كه سخن آقا را قبول كنیم ، زیرا ایشان پشت سر واقع مى ش
باالى منبر مشغول موعظه بودند، و آن هم در باب حضرت عباس بن على ) حفظه اهللا (خوانسارى 

من در كربال بودم و بعد : علیهماالسالم ، ایشان خطاب كردند به حضرت آیه اهللا گلپایگانى و گفت 
شریفه آن حضرت ، حرم مطهر را ترك  تشرف به حرم سید الشهداء علیه السالم و قرائت زیارت نامه

. كردم ، و روانه حرم مطهر باب الحوائج الى اهللا قمر بنى هاشم عباس بن على علیهماالسالم شدم 



من كناره . وقتى وارد صحن مبارك شدم ، در صحن حضرت ابوالفضل علیه السالم باغچه كوچكى بود
لیه السالم نگاه مى كردم و ارتباط معنوى باغچه قدرى ایستادم ، و به طرف حرم حضرت ابوالفضل ع

دیدم یكى از بازارى هاى مؤ من تهرانى است . با آن حضرت برقرار شده بود كه كسى به من سالم كرد
زیارت قبول چه بى سر و صدا تشریف : كه با من دوست بود، جواب سالم او را گفتم و به او گفتم 

تش پریده و به شدت زرد شده بود و بى نهایت الغر آورید، نگاهم افتاد به جوانى كه رنگ از صور 
 حاج آقا چه خبر و این جوان بیمار كیست ؟: گردیده بود، گفتم 

حاج آقا این بنده زاده است و ایشان مبتال : تا این سوال را از او كردم اشك هایش جارى شد و گفت 
ز ما رامایوس كردند، و از فرانسه به مرض سرطان شده و من او را بردم ، آلمان ، دكترهاى فرانسوى نی

شدیم ،   وقتى كه از همه جا مایوس . رفتیم آمریكا و دكترهاى آمریكایى نیز به ما جواب منفى دادند
پدر حاال كه مت از این مرض خوب نمى شوم ، خواهش مى كنم : این پسر جگر مرا آتش زد، گفت 

بمیرم ، و در بین مسلمان ها دفن شوم و من كه مرا به ایران برگردان كه من در وطن اسالمى خودم 
من با حسرت تمام فرزندم را ببرم عتبات عالیات  .از خدا مى خواهم كه من در آمریكا از دنیا نروم 

تا به اینجا رسید من به او . كه آخر عمر پیشوایان و امامان خود را زیارت كند و بعد به ایران ببرم 
دیر آمدى ، خدا به تو انصاف بدهد آن همه آلمان و فرانسه و اى خوش انصاف آمدى ، اما : گفتم 

 ! آمریكا رفتى ، اما یك آن متوجه اباعبداهللا و ابوالفضل العباس علیهماالسالم نشدى
من این جمالت را به او گفتم ، ناگاه دیدم یك عرب بادیه نشین آمد و به آن جوان نگاه كرد و به او 

 !انت شیعه ؟ شنو شیعه ؟: ا به پدر آن جوان بیمار كرد و گفت انت شیعه ؟ و نگاه دوم ر : گفت 
با خشم و غضب دست آن جوان بیمار را گرفت ، و كشان كشان او را از بین ازدحام جمعیت به 

داخل حرم حضرت ابوالفضل علیه السالم برد و من به دنبال آن دو حركت كردم ، دیدم كه چگونه از 
 : نزدیك ضریح آن حضرت ایستاد و گفت . واستحضرت عباس علیه السالم حاجت خ

یا اباالفضل ، انت عباس بن على ، انت باب الحوائج الى اهللا خذ الشباب شاب جدا هذا الشاب مبتال 
بالسرطان ، یا اباالفضل ، هذا الشاب ضیفك ، یا عباس ، انت باب الحوائج ان مات هذا انت شنو باب 

  . الحوائج
شدت با حضرت سخن مى گفت كه تمام زوار داخل حرم شدند، همه گریه  مى گفت و گفت ، چنان با

مى كردند، من خودم به چشم خود دیدم كه دست جوان از دست عرب رها شد، كنار ضریح حضرت 



مرد عرب دو دستى به ضریح حضرت عباس . افتاد، و من فكر كردم كه افتادن پایان عمر جوان بود
عباس ، اگر این جوان بیمار را شفا ندهى و این جوان : ند گفت علیه السالم چسبید و با صداى بل

 .بمیرد، دیگر تو باب الحوائج نیستى ، من تا زنده ام در حرم تو نخواهم آمد
عباس تو موالى منى ، از تو خواهش مى كنم كه این جواب غریب بیمار : بعد با صداى آهسته گفت 

 . را شفا بده
بلند بلند گریه مى كرد و در حرم . جوان مریض فریاد زد و حركت كردتا اینجا كه رسید من دیدم كه 

حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم مردم او را مى بوسیدند و لباس هایش را پاره مى كردند، تا به 
كرامت را من خود دیدم . صحن رسید لباسش را مردم كال پاره پاره كردند و به عنوان تبرك باخود بردند

اهللا گلپایگانى ، به خدا قسم سال هاست كه از این قضایا مى گذرد، هنوز این پدر و  حضرت آیت. 
در تمام این گفتار من . پسر زنده اند و در بازار تهران زندگى مى كنند و از شیعیان خوب زمان هستند

خت مى دیدم كه اشك از چشمان مرحوم آیت اهللا گلپایگانى سرازیر بود، قطرات اشك پشت سرهم مى ری
حقیر نیز كراماتى از حضرت عباس علیه السالم دیده و قبر مطهر آن حضرت را بیش از دویست . 

و پنجاه مرتبه زیارت نموده ام ، خداوند، شیعیان را از پیروان حضرت عباس علیه السالم قرار دهد، ان 
 . شاء اهللا

 االحقر حاج سید محمد ابراهیم حسینى صدر
 ر الواعظینابن المرحوم سید میر حسن صد

 

 

  دیدم آقایى بلند قامت و نورانى نشسته است  .96
جناب حجة االسالم آقاى حاج شیخ على اكبر شاملو، امام جماعت مسجد حضرت ابوالفضل العباس 

 :علیه السالم طى یادداشتى به انتشارات مكتب الحسین علیه السالم مى نویسد
مسجدى به نام حضرت ابوالفضل  7و  5بین كوچه درمیدان آزادگان قم ، بلوار شهید نواب صفوى ، 

العباس قمر بنى هاشم علیه السالم حدود ششصد متر زمین آن ساخته شده و ساختمان طبقه فوقانى 
و افراد زیادى با توسل به حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم گرفتارى . آن هم در شرف اتمام است 



 و شفاى مرض هایشان یكى از آن افراد خود حقیر هستم هایشان رفع شد و بیمارانشان شفا یافته است
. 

اما ناگهان صداى من طورى گرفته شد كه حدود سه سال تمام . بنده قبال صداى بسیار قوى داشتم 
 .به طورى كه اگر كسى در دو قدمى من بود صداى مرا نمى شنید. مجالس ومنبر تعطیل شد

دم ، ایشان براى من از آقاى دكتر احمدى كه در چون من با برادر صادق آهنگران مداح رفیق بو 
با ایشان رفتیم در اتاق مخصوص . بیمارستان پاستور تهران متخصص حلق و صدا بود وقت گرفت 

در آخر نتیجه گرفت كه هیچ راهى ندارد . او با وسایل پیشرفته دقت بسیار كرد. آقاى دكتر احمدى 
و پس از عمل نیز مدت یك ماه دیگر احتیاج به  .جز عمل ، آن هم ممكن است موفق آمیز نباشد

 .دستگاه برق دارد كه بتواند حرف بزند
بنده مایوسانه به قم بازگشتم خیلى ناراحت بودم تا این كه با دل شكسته به حضرت . نزدیك محرم بود

، به  نزدیك صبح بود، خواب دیدم كه وارد مسجد شدم. ابوالفضل العباس علیه السالم توسل پیدا كردم 
. تا بنده وارد شدم سالم كردم . داخل زیر زمین مسجد رفتم دیدم آقایى بلند قامت و نورانى نشسته است 

 .ایشان بلند شد و مرا در آغوش گرفته و سینه اش را به سینه من چسبانید و جمالتى بیان فرمود
ام گویا تخفیف پیدا سپس بیدار شدم ، دیدم احساس سبكى مى كنم و درد سینه . نفهمیدم چه فرمود

از آن ساعت به بعد رو به بهبودى رفتم كه مجالس و منبرهاى محرم را شروع كردم و تا . كرده است 
ایشان . بعد از چند روز به آقاى آهنگران تلفن زدم . هم پیدا نكرده ام   به حال احتیاج به یك قرص 

ه را به دكتر گفته بود ایشان در باور نمى كرد كه خودم دارم صحبت مى كنم وقتى كه ایشان قضی
از این قبیل معجزات . قضیه ایشان فقط معجزه بوده ، چون صداى ایشان باز نشدنى بود: جواب گفت 

 . این مسجد زیاد داشته و من افسوس مى خورم كه چرا این كرامات را از اول یادداشت نكرده ام
 خجل بود 

 عطش از آل پیغمبر خجل بود
 ثر خجل بودفرات از ساقى كو 

 به اشك دیده سقا نوشتند
 كه سقا از على اكبر خجل بود

 چهل منزل به روى نى از سكینه
 سر عباس آب آور خجل بود

 به روى نیزه چشمش دور مى زد



 ولى اشك از زینب خجل بود
  مدت سه شبانه روز كار من فقط گریه و زارى بود  .97

شهرستان داراب استان فارس ، طى نامه اى دو كرامت به دفتر جناب آقاى احمد رضا راستى ، از 
 :انتشارات مكتب الحسین علیه السالم مرقوم داشته اند، كه ذیال مى خوانید

 خدمت حجت االسالم جناب آقاى حاج شیخ على ربانى خلخالى
 سالم علیكم

چند از بزرگ خاطراتى . این جانب احمد رضا راستى ساكن شهرستان داراب استان فارس هستم 
پرچمدار كربال، حضرت ابوالفضل العباس ، باب الحوائج علیه السالم ، براى بنده پیش آمده است كه 

 . نقل مى كنم
ابتدا اینكه بنده كتاب هاى تاریخى زیادى مطالعه كرده ام ، چه در مورد ائمه اطهار و چه تمدن  .1

بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم در گذشته ، اما هیچ كتابى همانند كتاب چهره درخشان قمر 
این جانب اثر نداشته است ، و مى توانم بگویم كه گم شده خود را بعد از سال ها كه عمر از خدا 

 .گرفته ام پیدا نمودم و تا آخر عمر هم كلب آستان مقدسش خواهم بود
ه یكى از رفقا به نام آقاى عصر یكى از روزها بود كه در مغازه نشسته بودم ك 77اواخر زمستان سال 

قربان لطف آمد و گفت كتابى از قم فرستاده شده است ، بیا تا آن را بخریم ، بنده با شوق و ذوق رفته 
تومان خریدم و به مغازه برگشتم ، ابتدا مقدمه آن را كه خواندم ، دیدم خیلى  1600و آن را به مبلغ 

آن را مى خوانم ، شب خانم و بچه ها در منزل  جالب است لذا كتاب را بسته و گفتم كه در منزل
نبودند و شروع به خواندن كردم ، جناب آقاى خلخالى ، مدت سه شبانه روز كار من فقط گریه و زارى 

 .بود از این كه چرا خداوند بزرگ این كتاب را زودتر به دستم نرساند
بعد از خواندن . سر و كار نداشتم سال اصال و ابدا با نماز و روزه  29این جانب مدت : خاطره اول 

علیه السالم تا حاال كه این نامه را مى نویسم ، نمازم   كتاب و با توكل به حضرت ابوالفضل العباس 
ترك نشده و به طور كلى بگویم كه دنیا در نظرم پوچ و بى معنا شده است و بعد از رسیدن كتاب به 

 . ه وجود آمد كه قابل تصور نیستدستم و خواندن آن انقالب روحى عجیبى در من ب
 به بركت نام نامى حضرت باب الحوائج صاحب همه چیز شدم  .98
 .بنده در مغازه اى كار مى كردم كه مغازه از آن شریكم بود: خاطره دوم  .2

حضرت زین العابدین علیه   بود در منزل پدرم حاج فرهنگ راستى سرگرم تدارك آش  77آبان ماه 
صبح آن روز به . همه سرگرم فعالیت بودیم بحمداهللا آش پخت صبح آن را پخش كردیم السالم بودم و 

اتفاق آقاى خاكپور معاون مخابرات داراب و پدر و مادرم و دیگران نشسته بودیم و صحبت از 



در این بین خانم آقاى خاكپور رو به . چگونگى توزیع آش شد كه آیا به هر كسى كه آمد رسید یا نه 
اگر حضرت ابوالفضل العباس علیه . چرا: و گفت كه احمد رضا شما نذر مى كنید؟ گفتم  بنده كرد

كیلو برنج به  150صاحب مغازه اى شوم هر سال مقدار  78السالم كمك كند كه قبل از عید سال 
باال نذر آن حضرت و برادرش شاه شهیدان حسین بن على علیهماالسالم مى كنم ، به خدا قسم ، بعد 

كه نذر كردم به مدت یك هفته بعد مغازه اى بزرگ نصیبم شد كه ندانستم پول آن از كجا فراهم  از این
و هر وقت هم كه . شد و بعد از آن به بركت نامى نامى حضرت باب الحوائج صاحب همه چیز شدم 

 .گرفتارى پیش مى آید توسل به او گرفتاریم بر طرف مى گردد
الى معلى و زیارت بارگاه حسین بن على و حضرت ابوالفضل تنها آرزویى كه دارم رفتن به كرب

در پایان باید متذكر شوم كه در منطقه داراب اخیرا غارى به نام غار . العباس علیهماالسالم است 
این غار در قدیم به نام غار قرآن مشهور بوده . ابوالفضل العباس علیه السالم نام گذارى شده است 

ام آقا محمد تاجى نژاد كه مردى متدین و با خداست مدعى شده است كه است تا این كه شخصى به ن
حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم از سال ها پیش با ایشان در ارتباط بوده است و دلیل این كه 

چرا قبال مردم را مطلع ننموده مى گویند كه چون آمادگى در مردم جهت باور كردن این موضوع نبوده 
 . ال نكردیم تا به امروز بنا به درخواست حضرت آن را افشا نمودماست آن را بر م

شایان ذكر است كه تاكنون بیماران سرطانى ، شیمیایى و غیره و هر كسى كه گرفتارى براى او پیش 
 . آمده است ، با رفتن به این غار و توسل به باب الحوائج شفا یافته و حاجت خود را گرفته است

 . نستم عكس آن را مى فرستمان شاء اهللا اگر توا
 والسالم

 احمد رضا راستى
  بودم و دیدم  .99

جناب آقاى حاج سید على هاشمى در مصاحبه اى مشاهده خود را در كربالى معلى چنین نقل كرده 
 : است

در حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم بودم و دیدم مردى با پچه فلجش آمد و با ناراحتى به 
بعد از هفت سال كه بچه خواستم این را به من دادى ؟ و بچه را به سوى ضریح پرتاب  :عربى گفت 

 . همین كه بر زمین افتاد شروع به دویدن كرد و شفا یافت. كرد
در حرم حضرت اباعبداهللا الحسین علیه السالم فردى آمد و سوال كرد كه هذا قبر : و نیز مى فرمود

یك مرتبه جواب . م حسین است ؟ چندین بار سوال خود را تكرار كردالحسین علیه السالم ، این قبر اما
 (163) . آن مرد صیحه اى كشید و از دنیا رفت. بله این قبر حسین علیه السالم است : آمد
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بعد از مدتى كه امناى دولت متوكل از بریدن دست و كور كردن چشم و كشتن زوار مایوس شدند، 
این مطلب را صالح دانسته و گفتند رعایاى دولت دیوانه مى شوند و بى جهت خود را به كشتن مى 

صالح . را تلف و ضایع نكند و به دست خود رعیت خود. دولت باید به دیوانگى آنها نگاه نكند. دهند
در این است كه مالیات زیادى براى زوار قرار بدهیم اگر مال رعیت را بگیرى اصلح است تا جان آنها 

 .را بگیرى ، زیرا به خزانه منفعت دارد
مقصود از رعیت همان مال اوست آنها كه این قسم طایفه بى عقلندبه خیال زیارت از اول سال زحمت 

 .ع آورى مى كنند به عنوان زیارت بیاورند و به دست خودشان مى دهندمى كشند پول جم
پس همان وقت ، همه جا جار كشیدند كه خلیفه به شیعیان حسین بن على علیهماالسالم به سر 

هر كس به زیارت حسین . مرحمت در آمده از كشتن و دست بریدن و چشم كندن آنها گذشت فرمود
 .ط در سر جسر بغداد صدا شرفى پول جواز بدهد و آزاد برودبن على علیهماالسالم برود و فق

شیعیان خوشحال شدند، فوج فوج با كمال شوق از اول سال تا آخر سال زحمت كشیدند، پول جمع مى 
 .كردند، و به زیارت مى رفتند

روزى متوكل در باالى قصر كه بر جسر بغداد مشرف بود نشسته بود و زوار سید الشهداء علیه 
دید از . م را تماشا مى كرد كه مى آمدند در كنار جسر هر یكى صد اشرفى مى دهند و مى روندالسال

راه عراق عجم یك پیر زالى همیان در پشت و عصا در دست با پاى لنگان لنگان مى آید، گاهى 
 .بروید آن پیره زال را بیاورید : خسته مى شود مى نشیند، خدام خود را طلب نمود و گفت

 پیر زال به كجا مى روى ؟: را به حضورش آوردند گفت  رفتند او
 . به كربال به زیارت سید الشهداء امام حسین علیه السالم: گفت 
 مگر قدغن ما را نشنیده اى ؟: گفت 
 .چرا شنیده ام كه خودتان اجازه داده اید: گفت 
 صد دینار جزیه آورده اى ؟: گفت 
ال همیان خود را به زمین گذارده باز كرد، صد اشرفى در آورد پیر ز . بیاور ببینم : بلى ، گفت : گفت 

تو كه استطاعت صد اشرفى را داشتى پس چرا مال سوارى : متوكل گفت . به دست آن حرام زاده داد
 ندارى و پیاده آمده اى ؟

اى خلیفه ، قسم به خدا من استطاعت نداشتم ولیكن به خدمت كارى و رخت شویى و چرخ : گفت 
خیالم این بود كه كرایه . این مدت پول جمع كرده صد اشرفى مال سلطان را مهیا كرده ام  ریسى در

در خانه خود نشسته بودم ، ناگاه صداى چاوشى كربال . مال و خرج راه را مهیا كنم و بعد از آن بیایم 



 : بلند شد كه مى گفت
موهاى بدنم از محبت امام حسین حسینى بر سرم افتاد، رگ ها و  ((از تربت شهدا بوى سیب مى آید))

علیه السالم به حركت آمد، بى اختیار شدم ، ترسیدم در عزم زیارت تعویق اندازم و عمر كفاف ندهد 
پول باج . پول باج را بگذارم و به گور بروم  . و آرزوى زیارت امام حسین علیه السالم را به قبر ببرم

راه افتادم به گدایى ، به دریوزگى ، تا خود را به این جا  را برداشتم ، بدون زاد و راحله پاى پیاده به
 . رسانیدم

اى خلیفه ، پولت را بردار تذكره اى به من بده ، زوار مى روند، مى ترسم در راه بمیرم و به آرزوى 
 . خود نرسم

  پیر زا .متوكل با آن غیظى كه داشت حكم كرد آن پیر زال را از قصر به میان شط بغداد انداختند
اى دواى دردمندان ، اى : به كربال رو كرد و عرض كرد. زیر آب فرو رفت آب او را باال انداخت 

 . فرزند زهرا، از راه دور آمدم به زیارت نرسیدم ادركنى ، اى چراغ چشم عالمین ، ادركنى اى حسین
من ده ، دستش  اى پیرزال ، دست به: دید در روى آب سوار ماه سیماى نقابدارى ایستاده گویا فرمود

 :پیرزال عرض كرد . به كنار دجله به زمین گذاشت
 اى جوان نقابدار، تو كه هستى كه مرا نجات دادى ؟

در این جا با دست بریده به فریاد . پیرزال ، من علمدار حسینم ، من سقاى علیهماالسالم : فرمود
كردند و بى دست ماند، اول به  را از تن جدا  پیرزال مى رسد، اما وقتى كه در صحراى كربال دستش 

، بعد از آن به طرف نجف اشرف رو كرد و )یا اخى ادركنى (كرد   طرف خیمه ها رو كرد و عرض 
 (164) . یا ابتا ادركنى ، بى دست شدم ، فریادم برس: عرض كرد
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جناب مستطاب حجة االسالم آقاى سید عطاء اهللا احمدى اصفهانى طى نامه اى به دفتر انتشارات 

 :مكتب الحسین علیه السالم مرقوم داشته اند
و  مساعى در نشر كرامات. حضور محترم صدیق مكرم مولف گرانقدر كتاب هاى ارزشمند و مفید

فضایل اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم جناب حجة االسالم و المسلمین آقاى حاج شیخ 
 . على ربانى خلخالى دام عزه

او به من  . در مسیر اصفهان به مشهد، با شخصى آشنا شدیم. در ایام فاطمیه دوم عازم مشهد بودم 
. العباس علیه السالم شفا گرفته است این آقا كه جلو ما روى صندلى نشسته از آقا اباالفضل : گفت 

 : اشك ، چشمانش را فرا گرفت و چنین گفت. بنده رفتم از او پرسیدم و خواستم قضیه اش را نقل كند
اصالتا اهل شهر كرد ولى ساكن اصفهان هستم و االن باز نشسته . بنده معروف هستم به واحدى 



 . بانك ملى هستم
 .د كه یكى از پاهاى من به شدت سیاه شدچند سال قبل بیمارى به من عارض ش

بعد از معاینات پزشكى دكتر نظر داد كه پایم . خیلى نگران شدم و فرزندم آمد مرا به بیمارستان برد
مرا منزل ببر كه شب را در خانه باشم و : من به پسرم گفتم . باید قطع بشود كه سرایت به باالتر نكند

، مقدارى كه از شب گذشت در اتاق مخصوص خودم تنها بودم و  فردا به بیمارستان بیایم آمدم منزل
به آقا حضرت قمر بنى هاشم اباالفضل العباس علیه السالم متوسل . به فكر این كه فردا چه مى شود

یا اباالفضل ادركنى ، خوابم برد، در عالم خواب آقایى را دیدم نورانى با : شدم و با صداى بلند گفتم 
من هراسان از . از جا برخیز، ناراحت نباش و دستى بر پاى من كشید: ، فرمودعمامه سبز وارد شد

صبح شد، فرزندم آمد مرا به . خواب بیدار شدم ، دیدم پاى من سفید شده و اثرى از آن سیاهى ندارد
. من كارى ندارم و خوب شدم ، ولى براى معاینه مى آیم و دكتر مرا معاینه كرد: گفتم . بیمارستان ببرد

 چه كردى كه خوب شدى ؟: كتر تعجب كرد و گفت د
االن هم چند سال مى گذرد و اثرى از آن . حضرت اباالفضل العباس علیه السالم مرا شفا داد: گفتم 

 .در پایم وجود ندارد
 اگر این فرزند پسر باشد نامش راهمنام شما مىگذاریم ! یا قمر بنى هاشم  .102

ن آقاى حاج سید ابوالفضل مدرسى به دفتر انتشارات مكتب نامه جناب حجت االسالم و المسلمی
 : الحسین علیه السالم

جناب مستطاب حضرت حجه االسالم و المسلمین آقاى حاج شیخ على ربانى دام عزه العالى بعد 
 . التمجید و االكرام

استه بودید علیه السالم را خو   از آن جا كه جریان والدت این حقیر و عنایت حضرت ابوالفضل العباس 
 : لذا از لسان ابوین گرامى ام نقل مى كنم

 :والد گرامیم جناب حجة االسالم و المسلمین حاج سید محمد مدرسى مى فرمود
لذا سالى از سال ها ایام . خداوند متعال دو فرزند دختر به ما مرحمت فرمود و فرزند پسر نداشتیم 

كه به عتبات مقدسه مشرف شده بودیم و مادر شما محرم و صفر و ایام حزن اهل البیت علیهم السالم 
حامله بودند، وارد بر حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم شدیم در حالى كه دایى هاى 

محترم و حقیر اطراف مادر شما را گرفته بودیم تا در اثر ازدحام جمعیت مشكلى براى ایشان پیش 
اگر : ب به حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم عرض كردم وقتى وارد بر حرم مطهر شدیم خطا. نیاید

این فرزند پسر باشد نامش را همنام شما مى گذاریم و از آن بزرگوار خواستم تا از خداوند متعال 
من هم چنین خواهشى را از حضرت : در همین حین والده مى فرمودند. بخواهد و حاجت ما روا بشود



تم كه شب در عالم رویا خدمت اخوى بزرگ خودم حضرت حجة اباالفضل العباس علیه السالم داش
االسالم و المسلمین حاج سید حسن چهل اخترانى رسیدم و ایشان با دست خود خطى را دور بطن من 

این بود خالصه ما وقع نسبت به . كشیدند و فرمودند اگر چیزى دیگرى هم بود مبدل به چیز دیگر شد
ات روز افزون شما را در راه خدمت به مكتب تشیع از خداوند متعال در خاتمه توفیق. والدت این حقیر
 . خواهانم و السالم
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  به چشم مشاهده نمودم  .103
جناب مستطاب آقاى صادق چلداوى ، از اهواز، دو كرامت به دفتر انتشارات مكتب الحسین علیه 

 :یال مى خوانیدالسالم ارسال نموده اند، ذ
 حضرت حجة االسالم و المسلمین جناب آقاى شیخ على ربانى دامت بركاته

ساله ساكن شلنگ آباد اهواز بعد  18سالم علیكن ، این جانب صادق چلداوى مولف كتاب نور هدایت 
از انتشار دو كتاب سودمند كرامات و معجزات حضرت ابى الفضل العباس علیه السالم و حضرت 

م اهللا علیها و مطالعه آنها با توجه به درخواست حضرتعالى از كلیه برادران و خواهران دینى رقیه سال
براى ارسال مشاهدات و مسموعات خویش در باب كرامت حضرت عباس علیه السالم به خود واجب 
دیدم سهمى درتكمیل جلد دوم كتاب چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم هر 

 . د كوچك داشته باشمچن
اولین كرامت را خود به چشم مشاهده نموده ام و مربوط به گستاخى یك فرد مسلمان به مراسم  .1

قضیه از . عزادارى حضرت سید الشهداء علیه السالم و توهین به افراد برگزار كننده این مراسم است 
و برادر و پسر دایى نشسته بودیم قمرى در منزل با پدر  1416در محرم الحرام سال : این قرار است 

متر  500متذكر شوم منزل ما . در این اثنا آقایى كه از ذكر اسم او معذورم وارد منزل ما شد. 
آقاى مذكور گوساله . مساحت دارد و یك قسمت از آن را براى نگه دارى گاو و گوساله گذاشته بودیم 

له فحلى شده بود و قرار بود آن آقا گوساله آن شب گوسا. اى داشت كه در منزل ما نگهدارى مى كرد
فامیل . قبل از این كار نشست و شروع به صحبت كردن كرد. اش را براى جفت گیرى یك جایى ببرد

این آقا شروع كرد به توهین . هایمان از قدیم االیام یك هیئت عزادارى در ایام عاشورا تشكیل مى دادند
. این افراد با این مراسم شان مردم را اذیت مى كنند: كنند و گفت به افرادى كه این مراسم را بر پا مى 

عزادارى كنند و حضرت عباس علیه السالم   مگر امام حسین علیه السالم خواسته كه آنها برایش 
 .خواست كه فالنى در مراسم شبیه آن حضرت بشود حرف هاى توهین آمیز دیگر



و شبیه خوانى برگزار نشود، دیگر به چه شكلى مى توان اگر این مراسم عزادارى : من به ایشان گفتم 
با این حرف ها دست از حرف هاى توهین . مظلومیت امام حسین علیه السالم را به مردم نشان داد

آمیزش برنداشت و بلند شد و رفت گوساله را باز كند كه ببرد در این اثنا، گوساله كه فقط سروصدا 
خون جارى   آقا را بلند كرد و به زمین زد و از دست و سرش  مى كرد و به هیچ كس صدمه نمى زد

ما فى الحال دریافتیم كه این حادثه نتیجه گستاخى این آقا نسبت به حضرت امام حسین و ابى . شد
 .كه در همان ساعت آن بزرگواران این آقا را تادیب كردند. الفضل العباس علیهماالسالم است 

  لق است دیدم یك زیلو در هوا مع .104
معجزه دوم را به نقل از عموى بزرگوارم حاج ورسن الدهش چلداوى نقل مى كنم كه خود ایشان  .2

 :ایشان گفتند. بعینه مشاهده و برایم نقل فرمودند
زمان سابق من چند بار حرم حضرت امام حسین علیه السالم و حضرت عباس علیه السالم را زیارت 

دین مرتبه توفیق زیارت حرم مطهر حضرت اباالفضل العباس علیه در یكى از این سفرها چن. كردم 
دقیق یادم نبود در اولین یا آخرین بارى كه به حرم مطهر وارد شدم مشاهده كردم . السالم را پیدا كردم 

مردم را دیدم به باالى ضریح خیره شده . حرم شلوغ است به سرعت آمدم و از مساله استفسار نمودم 
از حضار . به باال كردم ، دیدم یك زیلو در هوا معلق مانده است  .به باال نگاه كنید: ندبه من گفت. اند

با توجه به پاكى . این زن خواست در حرم مطهر نماز بخواند: جریان چیست ؟ مردم گفتند: پرسیدم 
 صد در صد حرم مطهر این خانم این زیلو را زیر پایش پهن كرد و خواست روى آن نماز بخواند كه

عموى این جانب با مشاهده این كرامت گفت . زیلو از زیر این زن كشیده شد و به باالى ضریح رفت 
با صلوات هاى مكرر بر محمد و آل محمد و مسرور از این كرامت با چشم خود حرم حضرت عباس 

 . علیه السالم را ترك كردم  
 شمسى 12/5/1377صادق چلداوى اهواز، 

  و نفر را پلیس دستگیر كرد پس از چند روز آن د .105
جناب حجه االسالم آقاى شیخ حسین اسالمى آذر شهرى كه یكى از اردتمندان خاندان اهل بیت 

عصمت و طهارت علیهم السالم مى باشد طى مكتوبى به دفتر انتشارات مكتب الحسین علیه السالم 
 :مرقوم داشته اند

و افتخارات بزرگ شیعه ، اعتقاد به والیت  یكى از بزرگ ترین مباهات و اركان اساسى اعتقادى
گاهى دست قدرت خداوندى در موارد حساس و مواجه شدن با . تكوینى رهبران معصومین است 

خطرات جدى و وحشتناك از آستین اولیا و پیشوایان راستین به در آمده و انسان یا انسان هایى را 
اى كه مى خوانید نمونه اى از آن حوادث  واقعه. معجزه آسا از آن حادثه هولناك نجات مى بخشد



 . شمسى اتفاق افتاده است 1375حادثه در اواخر تابستان . تكان دهنده و شایسته دقت است 
با یك وسیله نقلیه نیسان از بوئین زهرا به ) شهریار(اسماعیل امامى اهل ورآباد قطعه چهار فرزند 

نفر به التماس از او مى خواهند كه موتور آب  طرف ساوه اوایل شب به راه مى افتد در سر راه دو
اسماعیل امامى به علت تاریكى هوا و بى راهه  .آنها را به یك روستایى كه در بى راه قرار دارد ببرد

آن دو نفر   بودن جاده سعى مى كند آنها را رد كند و مسئولیت را نپذیرد ولى در اثر اصرار و التماس 
 .ى شود، به اكراه مى پذیردكه اگر آب نرسد مرزعه خشك م

اسماعیل امامى نقل مى كند كه وقتى مسافتى پیش رفتیم و هوا كامال تاریك شد، من دیدم صحنه 
یكى . آن دو نفر طناب و چاقو در آوردند و به خاطر سرقت اتومبیل قصد كشتن مرا دارند. عوض شد

خطرناكى به هوا بلند كرد و دل براى بستن دست و پاى من طناب را آماده مى كرد و دیگرى چاقوى 
من در آن لحظه حساس كه از همه جا قطع امید كرده و مرگم را پیش چشمم مجسم . مرا نشانه گرفت 

یا حضرت ابوالفضل العباس علیه : دیدم ، حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم را فریاد زدم و گفتم 
ه طورى كه چاقو از دستش به زمین ناگاه دیدم آن مرد خطرناك دستش شل و سست شد ب! السالم 

چون پاى جان در میان بود به هر ترتیبى . افتاد و من از فرصت استفاده كردم و پا به فرار گذاشتم 
در بازجویى شخصى كه به . دستگیر كرد  پس از چند روز آن دو نفر را پلیس  . بود خود را رهاندم

ار ما این است ، باید یا طرف را بكشیم یا به قصد كشتن من چاقو را بلند كرده بود اظهار داشت ك
و دردسر براى ما درست نكند و درباره تو هم من . حالى بیفتد نظیر كشته شدن كه كار ما بعدالو نرود

چاقو را براى كشتن بلند كرده بودم ، اما وقتى لب هاى تو تكان خورد من خود را در یك عالم دیگرى 
شم من نگه داشته اند و آنها ملتمسانه از من مى خواهند دست از آن همه خانواده ام را جلو چ. دیدم 

كار بردارم و چنان لرزه بر اندامم افتاد كه قادر به كنترل نبودم و مانند این كه هیچ یك از اعضاى 
تو در آن حال چه گفتى كه من به چنین : آن گاه با تعجب از من پرسید. بدنم در اختیار من نیست 

تادم ؟ واقعه را فاضل ارجمند دوستم حجة االسالم آقاى رحیم مجموعى مستقیما از وضع هولناك اف
اسماعیل امامى براى من نقل كرد و من مناسب دیدم كه مولف پر توان كرامات حضرت ابوالفضل و 
عاشق و محب اهل بیت حجة االسالم ربانى آن را به برگ هاى زرین اثر خود بیاورد باشد كه خداى 

 .ز جزا شفاعت اهل بیت را نصیب ما گرداندمنان در رو 
 حسن اسالمى

  آقا جان فرزندم را از شما مى خواهم  .106
كرامت به دفتر انتشارات مكتب  3جناب حجة االسالم آقاى حاج شیخ على اكبر قحطانى در یادداشتى 

 :الحسین علیه السالم نوشته اند، به ترتیب مالحظه مى فرمایید



قمرى پس از مراجعت از  1421ر قحطانى حائرى شب هشتم محرم الحرام این جانب على اكب .1
 . مجلس عزاى امام حسین علیه السالم متوجه شدم كه پسر دوازده ساله ام به منزل نیامده است

سرانجام . تا نزدیك صبح در كوچه ها و خیابان ها سرگردان و حیران بود كه این عزیز را پیدا كنم 
و . و نوع بیمارى هم ضربه مغزى مى باشد. و در بیمارستان بسترى است معلوم شد تصادف كرده 

امیدى هم به زنده بودن او نیست خیلى دلم شكست و مضطرب شدم و به حضرت عباس علیه السالم 
استغاثه نمودم و ایشان را صدا زدم و عرضه داشتم آقا جان ، فرزندم را از شما مى خواهم و باالخره 

بودیم ، عنایات حضرت ابوالفضل العباس علیه   هوشى در حالى كه مایوس پس از هشت روز بى 
 .و لطف حضرت شفایش داد. السالم شامل شد

 السالم علیك یا اباالفضل العباس علیه السالم ورحمه اهللا و بركاته
 قمرى 1421على اكبر قحطانى حائرى ، سوم شوال المكرم ، 

  شفاى دختر روانى  .107
ج صالح منیرى كربالئى نقل كردند كه در صحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس جناب آقاى حا .2

دخترى روانى را آوردند كه دست هایش را بسته بودند، پدر و مادرش به حضرت . علیه السالم 
تا او را خوب نكنى ما از حرم خارج نمى : علیه السالم متوسل شدند و مى گفتند  ابوالفضل العباس 
كه اگر این دختر شفا یافت او را به یكى از خدام حرم مطهر ازدواج كنیم او شفا  شویم و نذر كردند

 .پیدا كرد او را دادند به یك سیدى از خدام حرم مطهر و عقدش راهم در حرم خواندند
  باران شدت گرفت  .108

ه باران شدت گرفت ب. یك روز در حرم مطهر نشسته بودم : همچنین حاج صالح منیرى نقل كرد .3
طورى كه در حرم مطهر باران فرو ریخت و فرشهاتر شد و من در جست و جوى چیزى بودم كه در 

یا : هر چه جست و جو كردم چیزى نیافتم یك مرتبه صدا زدم . پنجره بگذارم كه باران داخل حرم نریزد
ته خشك در حالى كه همه جا آب گرفته بود، ولى تخ. ابوالفضل ناگاه چشمم به یك تخته خشك افتاد

 . البته آب از پنجره در حرم مى ریخت .گویا اصال باران او را نگرفته بود
 آقا این فرزندى كه به من دادىمال خودت  .109

جناب حجه االسالم و المسلمین آقاى حاج شیخ محمود شریعت زاده خراسانى طى یك نامه به دفتر 
 :انتشارات مكتب الحسین علیه السالم نوشته اند

از ظهر بود، معموال عصرها به حرم حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم و شب ها به حرم  روزى بعد
درست در نظرم است كه . وارد حرم مطهر شدم . حضرت سید الشهداء علیه السالم مشرف مى شدم 

مقابل ضریح مقدس ایستاده بودم و زیارتنامه حضرت را مى خواندم كه یك مرتبه با صرو صدایى رو 



ابوفاضل ، ابوفاضل ، این فرزندى كه به من عنایت كردى  :م و دیدم زن عربى فریاد مى زندبه رو شد
 .مال خودت باشد

بچه اى رو دست داشت و سر بسیار بزرگى داشت كه معمولى نبود، دیدم بچه را به طرف ضریح 
این زن  حضرت علیه السالم پرتاب كرد و بچه محكم به ضریح خورد در اثر این سرو صدا و برخورد

من خیلى دوست داشتم كه ببینم این . با حضرت ، زن و مرد اطراف او جمع شدند و تماشا مى كردند
جریان به كجا كشیده مى شود و آیا حضرت عنایتى مى كنند یا نه ؟ ولى خجالت مى كشیدم میان 

 . جمعیت بروم تا از نزدیك در جریان قرار بگیرم
مرتبه مشاهده نمودم آن زن عرب فرزند خود را در بغل گرفته یك . خالصه از دور تماشا مى كردم 

از كسانى كه . خوشحال و از حضرت تشكر مى كند و با یك احترام خاصى از حرم بیرون رفت 
این خانم سال ها است ازدواج كرده ولى بچه دار نمى : نزدیك او بودند پرسیدم جریان چه شد؟ گفتند

شما عقیم هستید این خانم پس از ناامیدى به حرم قمر بنى هاشم  پزشكان به او گفتند كه. شده است 
علیه السالم مشرف مى شود و به حضرت متوسل مى شود كه من از شما یك فرزند مى خواهم و 

گریه زیادى مى كند و خالصه بعد از مدتى حامله مى شود و سپس وضع حمل مى كند به پسرى ولى 
 .داین پسر سرى بزرگ و غیر معمولى دار 

مشغول معالجه در كربال مى شود ولى نمى گیرد، نزد پزشكان بغداد مى رود آنها هم جواب یاس مى 
این خانم تصمیم مى گیرد، حرم مطهر حضرت اباالفضل العباس علیه . دهند و او را ناامید مى كنند

عصبانت  السالم مشرف شود و بگوید آقا این فرزندى كه به من دادى مال خودت از روى ناراحتى و
به مجردى كه بچه به ضریح مى خورد و سپس روى  .و بچه را به طرف ضریح مقدس پرتاب مى كند

زمین كنار ضریح مى افتد، مى بینند سر بچه كوچك شد و مثل بچه هاى معمولى شده و باد سر خالى 
 .شد

فظى و حرم خدا حا  مادر، بچه اش را از روى زمین بر مى دارد و از حضرت تشكر مى كند و سپس 
شریف را ترك مى كند و مرحوم پدر حجه االسالم و المسلمین حاج شیخ محمد على شریعت زاده 

خراسانى واعظ معروف كربال كه در حدود چهل سال در صحن مقدس امام حسین علیه السالم منبر 
= �w این ختم به تجربه رسیده است توسله به حضرت عباس علیه السالم او : مى رفتند مى فرمودند

 :مرتبه بگوید 133و سپس ) روحى له الفداء(ركعت نماز هدیه به آن حضرت 
 ((یا كاشف الكرب عن وجه الحسین علیه السالم ، اكشف كربى بحق اخیك الحسین علیه السالم ))

 . حوائج بر آمده خواهد شد انشاء اهللا
 محمود شریعت زاده خراسانى



 قمرى 1421شوال  4
  بیا هر وقت صدایت زدم  .110

. جناب آقا احمد آقا تولمى حائرى فرزند مرحوم حجت االسالم آقاى شیخ محمد حسین تولمى حائرى 
 . پنج كرامت براى نگارنده نقل كردند در این جا به ترتیب مى آوریم

شمسى از مرحوم پدرشان آقا شیخ  1379قمرى مطابق تیرماه  1421ربیع الثانى سال  26در شب  .1
در جوانى تقریبا مدت شش ماه بینایى خود را از دست مى دهد و یك : نقل كردندمحمد حسن حائرى 

برادر جان ، مرا به حرم مطهر حضرت قمر بنى هاشم : آقاعبداهللا حائرى مى گوید  روز به برادرش 
 .ابوالفضل العباس علیه السالم ببر آن جا بگذار، هر وقت صدا زدم بیا مرا از حرم بیرون ببر

علیه السالم مى برد، پس از   ا به حرم مطهر حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس برادرش او ر 
توسل درحرم مطهر، نورى داخل ضریح مطهر حضرت عباس علیه السالم مى بیند و صدا مى زند 

بیائید مرا به منزل ببرید او را به منزل مى برند و در منزل در اتاق طبقه دوم كه قرار داشت مى بیند 
طرف حرم مطهر حضرت عباس علیه السالم برداشته شده و مى بیند حضرت عباس علیه السالم اتاق 

سوار بر اسبى هستند و پاهاى حضرت كه در ركاب و زانوهاى حضرت از گوش هاى اسب گذشته و 
ابروانش از ماه زیباتر است و این منظره را ما بین آسمان و زمین مى بیند و سپس حضرت داخل اتاق 

پس از این جریان ، مى بینند . این جا بود كه دیدم دیوار مقابل هم وجود ندارد: و مى گوید مى شود
و نگاه مى كند كه . دیوارها به حالت اول بازگشت و چشمش هم بینایى خود را به دست مى آورد

مادر : و مى گوید. مادرش را صدا مى زند. مادرش در آشپزخانه چراغ فتیله اى روشن كرده است 
 مادر، مى بینم چراغ فتیله اى: و مى گوید. مادر باور نمى كند. مانم باز شدچش

: جالب تر از آن مى گوید. را كجا گذاشته اى مادرش چون عرب بود همانند عرب ها هلهله مى زند
این جا : مادر، من از این جا در طبقه پائین سوزن را مى بینم پدر از اتاق مى آید بیرون و مى گوید

 .ست ، چرا هلهله مى كندغریبه ا
الحمداهللا چشم هاى بچه  :مادر مى گوید. افراد غریبه طالبى بودند كه پدر به آنها درس مى داده است 

 . ام باز شده
  این فلس خودت را بردار و زیارت كن و برو  .111

راى زوار از خدمه زوار بود و در مسیر راه ب) حمال )شخصى بین كربال و نجف به نام عبدالزهرا  .2
كه رفتى حضرت عباس علیه السالم را زیارت : شخصى از رفقایش به او مى گوید. غذا مى پخت 

 كردى فلس به تو دادند؟
او مى گوید خیر حضرت به من . نه و چند نفر دیگر از رفقایش مى آیند و به او مى گویند: مى گوید



من بروم فلس را از حضرت بگیرم و  كسى به جایم بایستد و سپس: به رفقایش مى گوید. پولى نداد
داخل صحن مطهر مى شود و مى بیند كه صحن مطهر پر از   به كربال مى رود و سپس. بیایم 

مى بیند ایوان طال حضرت خلوت است و حضرت . جمعیت است اتفاقا روز اربعین هم بوده است 
. اطراف حضرت كسى نیست  علیه السالم در رواق ایستاده است ، ولى ایوان هم چنان خلوت است ،

چلب (از آن عباهاى كه عرب ها به آن عبا مى گویند . حضرت عبائى به دوش نازنین انداخته است 
خودت   این فلس : دار، مقابل حضرت كه مى رسد، حضرت به ایشان مى فرماید  عباى نقش) دانى 

 .را بردار و زیارت كن و برو
رفتم داخل و زیارت كردم وقتى بازگشتم دیدم حضرت در  فلس را از زمین برداشتم و: و مى گوید

كجا بودى ؟ : وقتى سر كار خودم برگشتم رفقا گفتند. همه جا هم پر از جمعیت است . جایش نیست 
رفقا مى گویند فلس یعنى چه ما با تو . رفتم زیارت كردم و حضرت این فلس را به من داد: مى گوید

داد؟ آنها باورشان نیامد   رفتید به زیارت و حضرت به شما فلس مگر شماها ن: شوخى كردیم و گفت 
 .كه حضرت به او فلس داده باشد

: كجاست ؟ او هم مى گوید  آن فلس : فلس نزد وى بود تا بعد از مدتى شخصى مى آید و مى گوید
 .نزد من است و فلس را از او مى گیرد و مى رود

   !نار خریددكتر با اصرار، نصف آن كبد را صد دی .112
در شهر حله زنى مریض بود : جناب آقاى حائرى همچنین از معلمى به نام آقاى جنابى نقل كردند .3

و بیمارى ریوى داشت مرض وى طورى شد كه شوهرش او را بیرون كرد تا بچه هایش مریض نشوند و 
رده و بیرونش مردم هم فهمیدند و از او اجتناب ك. مدتى مى رفت در منازل مردم لباس مى شست 

كرد، چون این زن جایى نداشت   به بیمارستان شهر حله رفت ، در بیمارستان هم دكتر جوابش . كردند
 .و مجبور شد در بیمارستان بماند و زیر تخت ها خودش را پنهان كند تا كه او را نبینند

د زده از بیمارستان روزى دكتر او را دید و او را لگ. و ضمنا از غذاهاى آن جا هم استفاده مى كرد
بیرون كرد و فراش ها او را به باغچه بیمارستان بعد از مدت كمى شاید دو ساعت از آن جا عبور 

چطور خوب : دكتر به وى گفت . كرد دید این زن سالم است و دستش یك كبدى است دارد مى مكد
به حضرت ابوالفضل من . شوهرم و مردم و شماها از من اجتناب و بیرونم كردید: شدى ؟ او گفت 

 .آقا جان ، یا جانم را بگیر و یا خوبم كنید: العباس علیه السالم متوسل شدم و گفتم 
بعد از این توسل دیدم حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم تشریف آوردند و یك كبدى در دستشان 

 .این را بمك خوب مى شوى من هم داشتم مى مكیدم كه شما آمدید: است ، فرمودند
دكتر با اصرار نصف آن كبد را صد دینار . او قبول نكرد. این كبد را به من بفروش : دكتر گفت 



 .خرید
   ! ما خون دادیم نگفتیم زیاد است .113

شخصى در ماشین سمت راستم . بنده در ماشین نشسته بودم و از نجف به طرف كوفه مى رفتم  .4
گفتم اگر مسلمان  .ن علیه السالم جنگیدند مسلمان نبودنداینها كه آمدند با امام حسی: نشسته بود گفت 

 نبودند، پس پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم كى را مسلمان كرد؟
 : به دلیل این كه خود رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم فرموده است. آنها مسلمان نبودند: گفتم 

ى مسلمان آن است كه مردم از دست و زبانش در یعن؛ ((المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه ))
 .امان باشند

 مسلمان كسى دان به قول خدا
 كه از دست و زبانش همه ایمنند

یك عربى از شخصیات طرف چپم . ولى امام حسین علیه السالم از دست و زبان آنها در امان نبود
مى گویى حرف نزن به من مى چرا به او ن: حرف نزن ، گفتم : نشسته بود به من تنه زد و گفت 

 . درباره اهل بیت نمى شود سخن گفت: گویى حرف نزن ؟ گفت 
این قدر ما گریه كردیم كه نزدیك بود كور . در منزل روضه بودم ، روضه خوان مصیبت خواند: گفت 

شب در عالم رویا . بس است كور شدم : بشویم فقط من در بین این جمعیت به روضه خوان گفتم 
علیه السالم با امام حسین علیه السالم آمدند، حضرت عباس علیه السالم به   ضرت عباس دیدم ح

ما خون دادیم نگفتیم زیاد است و شماها اشك مى ریزید و مى گویید زیاد است : ناراحتى به من فرمودند
نم شبه از خواب بیدار شدم دیدم تمام بد. حضرت خواست مرا بزند امام حسین علیه السالم مانع شد! 

لذا اسم اهل بیت علیهم السالم را نمى شود بى خودى . دمل پر شده است پس از مدتى خوب شدم 
 .آورد

  ابروانش از ماه زیباتر بود  .114
شخصى در كوفه  :قمرى جناب آقاى احمد تولمى حائرى فرمودند 1421ربیع الثانى  18در شب  .5

در جوانى بسیار زیبا : گفت ) یعنى نان روغنى فروش (همسایه مغازه ام بود به نام رزاق على كعكچى 
به دكترهاى متعدد رفتم از جمله دكترى . بودم و به بیمارى ریوى دچار شدم و بیست سال طول كشید
و نیز دكتر مخصوص پادشاه ) رحمه اهللا (هندى بود مخصوص آیه اهللا حاج سید ابوالحسن اصفهانى 

ساعت دیگر مى میرد وقتى مرا آوردند منزل  24ه داد كه ایشان وقتى نزد او رفتم او هم نظری. عراق 



دیدم حتى كفن آوردند باالى سرم گذاشتند، و . و در حیاط خانه گذاشتند و دوستان منتظر مرگم بودند
بعدا هم معلوم شد تابوتى هم در بیرون از حیاط حاضر كرده اند و زنم در كوچه نشسته و خاك به 

 .كند سرش مى ریزد و گریه مى

 

و من دهم در مسجد . من در این حال گویا به خواب رفتم ، دیدم انگار امروز روز عاشورا است 
كوفه هستم و تعزیه خوانى هم داخل صحن مسجد كوفه مى باشد و دیدم امام حسین علیه السالم با 

لشكرش سمت چپ به طرف قبر حضرت مسلم بن عقیل علیه السالم و عمر بن سعد به طرف سمت 
دیدم یاران امام حسین علیه السالم از در مسجد . راست با طرفدارانش به شكل شبیه خوانى ایستاده اند

به طرف مسجد در حركت بودند از جمله حضرت ابوالفضل العباس و على اكبر علیهماالسالم سوار 
هاى پاهاى حضرت حضرت ابوالفضل علیه السالم در ركاب ولى زانوهایش از گوش . بر اسب بودند

 .اسب گذشته بود و ابروانش از ماه زیباتر بود
نزدیك در مسجد پیاده شد و سپس داخل مسجد شد و من پشت سرش با دست و پا رفتم ، دیدم 

آمدم . حضرت مقابل اباعبداهللا الحسین علیه السالم ایستاد مانند غالمى كه مقابل اربابش قرار گیرد
بگیرم ، و دست هایم به هم نرسید، از بس كه حضرت  دست هایم را باز كرده پاهاى حضرت را بغل

حضرت به سمت دیگرى حركت كرد، من پشت سرش رفتم رو باز التماس كردم و . رشید و تنومند بود
حضرت یك دست و یك پایم به طور معكوس گرفته و سه مرتبه باال برده و زمین گذاشت و این جا 

ه دور ور من بودند و گریه و زارى مى كردند و مرا كه بود كه یك دفعه بیدار شدم ونشستم و مردمى ك
یعنى لحظات آخرى كه انسان مى خواهد جان بدهد حالش خوب مى ) سهوت موت (به این حال دیدند 

یك نوع نان ) و خبز طابك )گفتم گرسنه ام ، گفتند چه مى خواهى ؟ گفتم ماهى مى خواهم . شود
و . ر مى دهند و هم رویش از بس كه ضخیم است ضخیمى است كه وقت پختن هم زیرش آتش قرا

او كه مردنى است ، هر چه مى خواهد به . شنیدم اطرافیانم گفتند. گفتم ترشى و پیاز هم مى خواهم 
من حسابى خوردم . او بدهید و اینها را كه خواسته بودم به وسیله همسایگان تهیه كردند و به من دادند

من نمى گذارم جلو چشمم برادرم بمیرد و : م اسماعیل آمد و گفت و سیر شدم و یك دفعه دیدم برادر 
نه ، : گفت  . من نمى روم: گفتم . پول قرض گرفته ام و ماشین آورده ام او به بغداد به دكتر ببرم 



پس مرا از راه كربال ببرید، اقال من اباعبداهللا الحسین علیه السالم و قمر بنى هاشم : گفتم . باید بیایید
من خودم را از ماشین : و من گفتم . نمى شود :گفتند. علیه السالم را زیارت كنم   فضل العباس ابوال

رفتیم كربال حرم اباعبداهللا الحسین علیه السالم و حرم حضرت عباس . آنها هم قبول كردند. مى اندازم 
و تكانى  در حرم با عظمت حضرت ابوالفضل علیه السالم چسبیدم به ضریح مطهر. علیه السالم 

از آنجا هم به . دادم به نظرم اگر بار دیگر این طور تكان داده بودم ضریح مطهر از جا كنده مى شد
كاظمین رفتیم امام اباابراهیم موسى بن جعفر و حضرت جواد علیهماالسالم را زیارت كردم و بعد از آن 

ت نوبت مى گرفتیم مردم صف به بغداد رفتیم پیش دكترى كه از یك ماه و یا بیست روز قبل مى بایس
كشیده بودند اتفاقا دكتر آمده بود بیرون در ایوان قدم مى زد، چشمش كه به من افتاد این محوطه پر 

اسمت چیست ؟ وقتى اسمم را گفتم دفتر را : از جمعیت بود در بین این همه مردم مرا صدا زد و گفت 
چه كردى ؟ خوب شدى ؟ برادرم : ن گفت به م. او هستم   باز كرد و دید درست است و من مریض 

دوباره : عكس ها كجاست ؟ عكس ها را نشان دادیم وگفت : گفت . او كه خوب نشده است : گفت 
این عكس ها نیست و به بیمارستان : و عكس گرفتیم با قبلى ها مطابقت كرد و گفت  .عكس بگیرید

معطل شده بودند و اذیت مى شدند قضیه  براى این كه مردم. نامه نوشت تا چهار مرتبه عكس گرفتند
 . اول مى گفتى : خودم باحضرت ابوالفضل العباس علیه السالم باز گو كردم و گفت

 . علیه السالم  آرى ، این است نتیجه توسل به حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس 
غذا درست مى كرد و به همین مرد براى اربعین امام حسین علیه السالم ما بین كربال و نجف چاى و 

 .مردم مى داد

 

  مادر، در آستانه فلج كامل بود  .115
 : روز غم انگیز بود، خواهرم به خانه مان آمد و سراسیمه گفت

 .دكترها قطع امید كرده اند -
 چرا؟ -

 . باید به تهران برویم. نمى دانم  -
یادى به فرزندان و دامادهایش دارد، مادر كه محبت ز . او، پیش از این ، موضوع را به مادر گفته بود

 .از این موضوع به شدت متاثر و ناراحت مى شود، اما چیزى به زبان نمى آورد



روحیه شوهر خواهرم خوب بود و . درتاریخ بیستم بهمن ماه خواهر و شوهر خواهرم به تهران مى روند
د ماه خیر تاسف بار فوت او به اما در چهارم اسفن. ما انتظار داشتیم او دوباره به شیراز باز گردد

 .تنها ماندند. خواهرم و پنج فرزندش   از آن پس . خانواده مان رسید
اندوه مادر از شنیدن این خبر از همه بیشتر بود، او با شنیدن خبر ناگوار در گذشت دامادش ، شوكه 

اجرا گذشته بود دو ماه از این م. مى شود و آنقدر بر سر و روى خود مى كوبد كه از حال مى رود
 : او بارها مى گفت. كه سردردهاى مادر شروع شد

 .نمى دانم چرا سرم به شدت درد مى گیرد -
 .شاید فكر و خیال دارید. شاید سرما خورده اید -

 .نمى دانم مادر، خیلى سرم درد مى كند -
اندك به او مى خبرهاى ناگوار در فواصل . روزى كه پسر خاله ام فوت كرد، مادر حال خوبى نداشت 

آن روز هم مادر با شنیدن این خبر، از حال رفت . رسید و دردهاى مادر روز به روز تشدید مى شد
هر چه سعى كردیم او را وادار . مادر به راحتى نمى توانست روى پا بایستد. و رنج اصلى او آغاز شد

 : كنیم درخانه استراحت كند، زیرا بار نرفت و گفت
 . ما در مراسم او شركت كنمباید حت!... نه  -

از همین . همه آنهایى كه آمده بودند، شاهد آشفتگى حال مادر بودند. او را به زحمت به مراسم بردیم 
 . رو با ایما و اشاره به من فهماندند كه او را با خود ببرم

 . مادر، بهتر است من و شما برویم -
 . باشد دخترم ، برویم -

را تسلیم بیمارى نمى   او هرگز خودش . س برویم ، یك دفعه دلم ریخت وقتى مادر پذیرفت از مجل
از همین رو، بالفاصله به همراه زن . آن روز وقتى به ناتوانى خود واقف شد، بیم ما بیشتر شد. كرد

 : دكتر معالج پس از معاینه دقیق گفت. برادر و دختر عمویم او را به درمانگاه رسانیدم 
 . چیز مهمى نیست -

از مطب . ما قبل از خروج از مطب به زن برادرم گفت ، شما بمانید تا من نسخه اش را بنویسم ا
 : بیرون رفتیم و او در غیاب ما گفت

 .به هر حال مراقبش باشید. این خانم سكته مغزى كرده و گویا خطر رفع شده است  -
نمى . م و وخیم تر مى شدبا این كه دكتر گفته بود، خطر رفع شده ، حال مادر روز به روز وخی

 : یك هفته بعد كه من براى دیدن مادر رفتم ، همسر برادرم گفت. دانستیم چه باید بكنیم 
 .حال مادر خوب نبود، او را به بیمارستان برده اند -



 . به سرعت خودم را به بیمارستان رساندم
 آقا، مادرم كجاست ؟ -

 مادرتان كیست ؟ -
 . دخترش شهره هستم من هم... خانم گودرزیان  -

 .االن دكترها مشغول معاینه ایشان هستند، باید صبر كنید -
مادرم پیش از  .چه صحنه دلخراشى بود! خداى بزرگ . مادر را از اتاق معاینه با ویلچر بیرون آوردند

مانم بى اختیار اشك از چش. حاال اما ناتوان و كم رمق روى ویلچر افتاده بود. این مثل كوه استوار بود
 .جارى شد

 .ایشان سكته مغزى كرده اند -
 این مشكل چطور حل مى شود؟. اما آقاى دكتر دست و پاى مادر از كار افتاده است  -

به مرور خوب خواهد شد ولى باید . این بى حسى و بر حركتى تا چهار ماه دیگر ادامه مى یابد -
 .امیدوار باشیدكه او مثل سابق خوب و پر انرژى بشود

یمان مهم این بود كه مادر بماند، حتى اگر مجبور مى شدیم همه عمر او را به این حال ببینیم ، برا
 . تحمل شرایط او باز هم آسان بود به توصیه دكتر از سر مادر عكس گرفتیم
 . روز یكشنبه بیست و هشتم فروردین ماه به خانه برادرم رفتم تا عیادتى از مادر كرده باشم

 !مادر؟ حالت چطور است -
شاید دوست . او را مى دیدم كه ناتوان و بى رمق تر شده است . چه سوال بى مفهمومى مى كردم 

در چنین مواردى همه دوست دارند صاحب . داشتم او به من دلدارى بدهد و نگرانى ام را از بین ببرد
 .اشددرد بشنوند كه حالش خوب است و مشكلى ندارد، در حالى كه شاید انتظار بیهوده ب

 . خوب نیست مادر، حالم اصال خوب نیست -
مادر به سختى راه مى رفت ، موقع راه رفتن باید دو نفر به او كمك مى كردند، با این حال چند قدم 
كه راه مى رفت ، ضعف به او مستولى مى شد و رنگ چهره اش مى پرید، در نگاه مادرم مى خواندم 

 : او گاهى مى گفت. است كه او بیشتر از ما از این وضع ناراحت 
 .آخر عمرى روى دست شما افتادم ، اسباب زحمت شده ام ، باید ببخشید -

البته ناگفته نماند كه او با وجود ناراحتى ، هنوز . حرف هاى مادر مثل نیشتر به جانمان مى نشست 
 : هرگز لبخند از لب هاى مادر دور نمى شد، او مى گفت. روحیه خوبى داشت 

 . خواهد آخر عمرى دس و پاگیر باشم دلم نمى -
این را من گفتم و دوباره براى رهایى مادر از . شما هیچ وقت دست و پا گیر نبوده و نخواهید بود -



همان روز از یكى از پزشكان وقت گرفتم و بعد از ظهر مادر رابه . این رنج ، تالشم را آغاز كردم 
همان جا مادر را روى برانكار خواباندند و به . ندیم همراه خودم زهره به درمانگه شهید مطهرى رسا

حال مادر چنان وخیم بود كه بیماران دیگر، نوبت خود را به او دادند و پزشك ،  .داخل بخش بردند
 .مادر را دید

نامه تازه . او را به بیمارستان نمازى ببرید و از سرش عكس بگیرید. مادرتان سكته مغزى كرده است  -
شبانه از مادر عكس گرفته و قرار شد، صبح روز . همراه مادر به بیمارستان نمازى بردیم دكتر را به 

عكس را به دقت مالحظه كردند و یكى از آنهایى كه تعجب . بعد، براى جواب به بیمارستان برویم 
 : كرده بود، گفت

 .عكس چیز خوبى را نشان مى دهد -
 منظورتان چیست ؟ -

 .د او را به یك متخصص مغز واعصاب نشان بدهیدبای. هیچى معلوم نیست  -
مغز و اعصاب پیدایش   پزشكك معالج و متخصص . گویى كار به جاهاى تاریكى كشیده شده بود

 . او در بخش ها براى ویزیت بیماران رفته بود و باید هر طور شده پیدایش مى كردیم. نبود
 : بعد از مالحظه عكس ها گفت) ر(دكتر 

به دلیل ضربه اى كه به سرشان خورده دچار ضربه مغزى شده و خون در . نكرده اندایشان سكته  -
 .او باید هر چه سریع تر عمل بشود. مغزشان لخته شده است 

 آقاى دكتر، یعنى تا این اندازه خطرناك است ؟...! عمل  -
 .من به اتاق عمل مى روم و شما هم بیمار را بیاورید. به خدا امید داشته باشید -

به سرعت لباس مادر را عوض كردیم و از طریق بانك خون مقدار معینى خون تهیه نمودیم و مادر را 
 : دكتر با دیدن ما با عصبانیت گفت. به اتاق عمل رسانیدم 

 حاال هم معطل مى كنید؟. بیمار را دو ماه دیر آورده اید -
اضطراب او به خوبى نشان مى داد كه  نگاه دكتر و حتى. نمى دانستیم چه كنیم . خیلى ترسیده بودیم 

دلمان نمى خواست فكر  ...چرا او این قدر عجله كرده بود، نكند. بیمارى خطرناك از تصور ماست 
 .بد بكنیم ، اما فكر خوب هم به ذهنمان نمى آمد

ر خط. ساعت یازده و نیم شب مادر را به اتاق عمل بردند و ما دست هامان به دعا و استغاثه بلند بود
هر لحظه در كمین مادر بود و جز خداوند و ائمه اطهار علیهم السالم هیچ كس نمى توانست ما را 
 .یارى بدهد

یا امام على علیه السالم به داد ما برس ، سالمت ... خدایا، مادرمان را از خودت مى خواهیم  -



یا اماى ... ادر را نجات بده علیه السالم م  یا ابوالفضل العباس ... مادرمان را خودت به او برگردان 
 . رضاى غریب علیه السالم شفاى مادر را از تو مى خواهیم

من یك گوسفند نذر كردم كه به محض . زهره خواهرم ، سفره حضرت ابوالفضل علیه السالم نذر كرد
چه دل هایى كه شكست و در اندوه . چه لحظات روحانى بود. شنیدن سالمت مادر، قربانى كنم 

 .همه فقط و فقط به خدا و ائمه اطهار علیهم السالم امیدوار بودند. مادر، مویه كرد ناراحتى
 : ساعت نزدیك یك بامداد بود كه یك نفر از اتاق عمل بیرون آمد و لبخند زنان گفت

 ((آى سى یو))مادر را به اتاق . عمل موفقیت آمیز بود. خدا را شكر كنید، حال مادرتان بد نیست  -
وقتى مادر را به بخش  . بردند و ما از خوشحالى روى پا بند نبودیم) ویژه بعد از عمل  مراقبتهاى)

با ما  7شب تا صبح خواهرم نزد او ماند و ساعت . منتقل مى كردند، رنگ و روى پریده اى داشت 
 : تماس گرفت و گفت

 . مادر خوب شده است... مادر مى تواند دستها و پاهایش را بلند كند -
وز یك گوسفند قربانى كردیم و روزهاى شاد زندگى مان به اعتبار دعاها و استغاثه ها آغاز همان ر 

 : پزشك معالج مادر مى گفت. شد
اگر او یك روز دیرتر عمل شده بود، شاید حتى در . زنده ماندن مادرتان چیزى مثل معجزه است 

 .ت كسى ساخته نبودصورت موفقیت هم باز تمام بدنش فلج مى شد و آن موقع كارى از دس
چند روزى كه از بهبودى مادر گذشت ، راجع به ضربه اى كه مادر را از پا انداخته بود، سوال كردیم 

 : دكتر گفت. 
وقتى آن اندوه وارد شد، مادرتان چنان از خود بى خود شده كه ضربه هاى سنگین به سر خودش  -

 .ده بودزده بود، به طورى كه خونریزى مغزى همان موقع شروع ش
مادرم به لطف و عنایت خداوند در تاریخ چهارشنبه سى و یكم فروردین از بیمارستان مرخص شد و 

من در پایان صحبتهایم یك پیشنهاد به همه خانواده ها دارم . حاال صحیح و سالم زندگى را مى گذراند
ه ، حتما به پزشك در صورت بروز سردرد یا سرگیجه شدید در اثر زمین خوردگى یا وارد شدن ضرب. 

 (165) . هو الشافى. مراجعه كنند و ضمنا هیچ گاه عنایتهاى الهى را نادیده نگیرند
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، عالم متقى ، آقاى حاج سید كاظم حسینى شاهرودى ، فرزند فقیه جناب حجت االسالم و المسلمین 
، داستان جدشان ، ( دام ظله العالى(عالیقدر آیه اهللا العظمى آقاى حاج سید محمد حسینى شاهرودى 

مرجع بزرگ جهان تشیع ، فقیه فرزانه ، آیت اهللا العظمى آقاى حاج سید محمود حسینى شاهرودى 
 :هجرى قمرى را نقل كردند، ذیال مى خوانید 1349ه شعبان سال ، متوفاى هفد)قدس سره (



جناب حجه االسالم و المسلمین آقاى حاج سید كاظم بادكوبه اى نجفى فرمودند كه مرحوم پدرم آیه اهللا 
سید محمد باقر بادكوبه اى نقل مى نمودند كه سفرى پیاده كربال در خدمت آیه اهللا العظمى سید محمود 

بودیم و بعد از ورود به كربال در مدرسه بادكوبه بعد از گذاشتن وسائل سفر  حسینى شاهرودى
با همان حالت خستگى و پاهاى تاول زده . خواستیم حركت كنیم براى زیارت اباعبداهللا علیه السالم 

وارد صحن حضرت اباعبداهللا علیه السالم شدیم در همان حال یك نفر زائر ایرانى كه متوجه شده بود 
مرحوم . التماس مى كرد كه ثواب این پیاده را به من بفروشید .ن به كربال پیاده مشرف شده اندآقایا

بعد از زیارت به . آقاى شاهرودى اعتنایى به در خواست او نكردند و به طرف مطهر متوجه شدند
 . مدرسه بادكوبه آمدیم و استراحت كردیم

و محمد باقر بادكوبه اى كجا هستند؟ یك نفر روز بعد خادم مدرسه آمد و گفت كه محمود شاهرودى 
بعد از مالقات متوجه شدیم كه او همان شخص دیروزى است كه مى خواست زیارت را . كارشان دارد

دیشب خوابى دیده ام كه مجلسى مى باشد كه حضرت اباعبداهللا علیه السالم تشریف : او گفت . بخرد
بنده با گریه خدمت حضرت آمدم و عرض كردم . ددارند و عده اى هم در اطراف آن جناب مى باشن

حضرت ابا عبداهللا . كه من مى خواستم ثواب پیاده دو سید پیاده رو را بخرم و آن دو سید نپذیرفتند
برو نزد برادرم حضرت عباس و آن شخص نزد حضرت : علیه السالم به شخص یا فرشته اى فرمودند

و آن . نشسته بودند و در اطرافشان عده اى بودند عباس علیه السالم رفتم و ایشان هم در جایى
 .شخص این مطلب را از حضرت عباس علیه السالم پرسید

ثواب پیاده دو سید را چقدر مى نویسید؟ فرشته آن : حضرت رو به ملكى كه آن جا رو كرد و فرمود
اگر : ه گفت فرشت. چه مى بینى از دور گفت آسمان در بارش است : زائر را گرفت به طرفى و گفت 

خدا امر بفرماید قطرات این باران راحساب بكنم ما مى توانیم آن قطرات را حساب كنیم اماثواب پیاده 
 (166) . این دو سید را نمى توانیم حساب كنیم

 رت اباعبداهللا الحسین علیه السالمدر فضائل زائران حض
 : فضایلى كه براى زایر است به حسب حاالت و آن شانزده فضیلت است

در حالت رفتن به زیارت ، چنان كه از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم مروى است كه : یكم 
آن مظلوم  خداوند را فرشتگانى است كه موكلند بر قبر حسین علیه السالم پس چون كسى قصد زیارت

نماید خداوند گناهان او را به ایشان مى دهد، پس چون یك گام برداشت همه آن گناهان را محو كنند، 
و در قدم دوم حسنات او را مضاعف نمایند، و همچنین در گام سوم و چهارم ، و همچنین تا این كه 

اى مهمان خدا، : بیا كه بهشت بر او واجب شود، و چون بعد از نیت غسل كند ندا دهد او را خاتم ان
من : بشارت باد تو را كه رفیق من خواهى بود در بهشت ، و ندا كند او را على علیه السالم كه 



 (167) .ضامنم كه حاجات شما روا شود، و در راست و چپ او باشند تا مراجعت نماید
 (168) . در حال مهیا كردن اسباب زیارت كه آن سبب خوشحالى اهل آسمان هاست: دوم 

قدر كوه احد هرگاه چیزى صاف نمایددر مهیا كردن اسباب زیارت ، پس به هر درهمى به : سوم 
حسنات به او دهند، و اضعاف او را به او رد كنند، و بالها از او دفع شود، و در روایت ابن سنان 
آمده است كه به هر درهم به او دهند هزار، و هزار و هزار تا ده مرتبه ، و رضاى خدا و دعاى 

 (169) . ر استپیغمبر صلى اهللا علیه و آله و امیرالمؤ منین و ائمه هدى از براى او بهت
 (170) .چون از منزلش بیرون آمد ششصد ملك از شش جهت به مشایعت او آیند: چهارم 

، و به هر گاهى هزار حسنه (171) .چون به راه افتد بر هر چه قدم گذارد درحقش دعا كند: پنجم 
ندا رسد خوش به حال شما  .و اگر در كشتى شود و كشتى مضطرب گردد (172)برایش نوشته شود، 

كه مركوبش بردارد هزار حسنه ، و اگر سوار باشد پس به هر گامى (173)كه بهشت از براى شماست 
 (174) .نوشته مى شود  از برایش 

 (175) .هر گاه آفتاب بر او تابد گناهانش را تمام كند چنانكه آتش هیزم را مى سوزاند: ششم 
هرگاه از شدت گرما یا حركت عرق كند، پس در مزار كبیر روایت شده است كه به هر عرقى : هفتم 

 . هفتاد هزار ملك خلق مى شود كه از براى زوارآن حضرت استعفار مى كنند تا روز قیامت
كند به جهت زیارت ، بریزد گناهان ایشان ، و نداكند ایشان را خاتم انبیا  چون آب فرات غسل: هشتم 
من : بشارت باد شما را كه رفیق مى خواهید بود در بهشت ، و امیرالمؤ منین علیه السالم گوید: كه 

 . ضامن قضاى حوایج و رفع بال از شما هستند در دنیا و آخرت چنانكه گذشت
ز غسل خدا از برایش به هر قدمى كه بردارد یا بگذارد صد حج مقبول ، چون به راه افتد بعد ا: نهم 

و صد عمره مقبوله ، و صد جهاد كه در پیش روى پیغمبر خدا صلى اهللا علیه و آله با بدترین دشمنان 
 (176) .او كرده باشد

چون نزدیك كربال رسد چند صنف از فرشتگان به استقبال او آیند، كه از آن جمله چهار هزار : دهم 
نوشته اند كه به یارى آن سرور آمدند در روز عاشورا، و مامور شدند كه در همان زمین بمانند، و از 

 (177) . آن جمله هفتاد هزار فرشته
 دعاى فرشتگان براى زوار 

دعا كند، و از پدر و   چون حضرت را زیارت كند آن جناب به او نظر كند پس در حقش : یازدهم 
مالئكه برایش دعا كنند وهمه انبیا و مرسلین   پس  (178) .جدش خواهد كه براى او طلب مغفرت نمایند

، و نوشته شود از برایش ثواب جمیع عبادات ، چنان كه گذشت ، و مصافحه كنند با او مالئكه ، و 
م انبیا و سید مهرى بر صورتش زنند از نور عرش كه این است زایر قبر حسین علیه السالم فرزند خان



 (179) .شهداء
چون خواهد به وطنش مراجعت نماید متابعت كنند او را چند صنف از مالئكه خصوصا : دوازدهم 

فتاد هزار كه گذشت ، و بالخصوص دو جبرئیل ، و میكائیل و اسرافیل ، وهمان چهار هزار ملك ، و ه
اى ولى خدا آمرزیده شدى و تو از حزب خدا و رسول صلى اهللا : مالك به نزد او آیند، و به او گویند

علیه و آله و اهل بیت رسول صلى اهللا علیه و آله هستى ، به خدا قسم كه آتش را به چشم نخواهى 
 (180) . خوشا به حال تو كه بهشت از براى تو است: دید و تو را نخواهد خورد، و منادى ندا كند كه 

هرگاه وفات نماید بعد از زیارت الى یك سال یا دو سال ، آن مالئكه بر جنازه اش حاضر : سیزدهم 
 (182) .او را زیارت كند در حال موت یا در شب اول قبر (181)ایند، شوند، و از برایش طلب مغفرت نم

ه در قبر غریب و تنها خواهید بود، و به وحشت آن مبتال خواهید شد، و كسى به پس اى كسانى ك
زیارت شما نخواهد آمد، كه با شما مواجهه نماید، بلكه اگر كسى به زیارت شما بیاید، نزدیك قبر شما 
 خواهد ایستاد به فاصله دو زراع خاك و گل ، پس هرگاه زیارت كنى امام حسین علیه السالم را، البته
آن جناب در آن حال به زیارت تو آید به طریق مواجهه ، و بر تو سالم خواهد كرد، پس آیا دیگر 
وحشت و خوفى از براى تو باقى خواهد ماند؟ و هر چند بیشتر زیارت كرده باشى ، و شوقت به او 
 .زیاده باشد او هم مكرر به زیارت تو خواهد آمد و مانوس تو خواهد بود

 ى در تشییع جنازه زوار حضور فرشتگان اله
از امام صادق علیه السالم نقل شده كه هر گاه زائر در بین راه بمیرد، مالئكه در تشییع : چهارم 

جنازه او حاضر مى شوند، و كفن و حنوط از بهشت از براى او مى آورند، و بر او نماز مى گزارند، 
اده مى شود از هر سمت به قدر سه مى كنند، و زمین قبر گش  و از ریحان بهشت در زیر او فرش 

میل ، و درى از بهشت به سوى قبرش مى گشایند كه از روح و ریحان آن بر او داخل مى شود تا 
 (183) . روز قیامت

هر گاه در بین راه به او اذیتى رسد از حبس یاضرب : م نقل شده از امام صادق علیه السال: پانزدهم 
، در عوض هر روزى كه حبس شود، یا غمى به او رسد، فرحى در قیامت به او خواهد رسد، راوى 

به عوض هر زدنى یك : او را بزنند به جهت قصد زیارت ؟ فرمود  اگر بعد از حبس : عرض كرد
ى هزار هزار حسنه به او داده شود و هزار هزار گناه از او حورى به او دهند، و به عوض هر درد

محو گردد، و هزار هزار درجه ترفیع یابد، و از كسانى باشد كه در قیامت هم همصحبت با پیغمبر 
خدا صلى اهللا علیه و آله باشند تا مردم از حساب فارغ شوند، و حامالن عرش با او مصافحه نمایند و 

ه مى خواهى بخواه ، و ضارب او را بیاورند به مقام حساب ، و بدون سوال هر حاجت ك: به او گویند
جهنم و شربتى از  ((حمیم ))و جواب بازوى او را بگیرند و ببرند به نزد فرشته اى ، پس شربتى از 



به او دهند، و او را بر كوه هاى آتش مقام دهند، به او گویند بچش آنچه را از براى خود  ((غسلین ))
پس آن مضروب را به نزد . ردى به دست خود، كه مهمان خدا و رسول را زدى و اذیت كردى مهیا ك

ببین زننده خود را، و آنچه به او رسیده است از عذاب الهى ، آیا سینه ات : در جهنم آورند، و بگویند
 (184) .حمد خدا را: شفایافت ، و به قصاص خنود رسید؟ مى گوید

ریخته شود جمیع   اولین قطره اى كه از خونش : از امام صادق علیه السالم نقل شده : شانزدهم 
گناهانش آمرزیده شود، و مالئكه طینت اصلیه او را مى شویند تا در برابر پاك شود مانند طینت انبیا، 

او مخلوط بوده است از طینت كفار، و قلب او را بشویند تا اینكه منشوح گردد، و از ایمان  از آنچه با
مملو شود، و خدا را مالقات نماید پاك و پاكیزه ، از جمیع معاصى و صفات رذیله ، و شفاعت او را 

وت بر او قبول نمایند در حق اهل بیتش ، و هزار نفر از برادرانش ، و مالئكه با جبرئیل و ملك الم
نماز كنند، و كفن و حنوط او را از بهشت بیاورند، و قبر او را وسیع نمایند، و چراغ ها در قبرش 
روشن كنند، و درى از بهشت به سوى او گشایند، و مالئكه تحفه ها از بهشت براى او بیاورند، و بعد 

ا نفخه صور او را دریابد، و از هیجده روز او را به حظیره قدس باال برند، پس با اولیاى خدا باشد ت
بعد از نفخه دوم از قبر بیرون آید، پس اول كسى كه با او مصافحه كند پیغمبر صلى اهللا علیه و آله 

با ما باشد، پس او را بر حوض بدارند، : باشد و امیرالمؤ منین و اوصیا و بشارتش دهند، و بگویند
 (186) (185) .پس آب بیاشامد، و به هر كه بخواهد بدهد

  عظمت زائر كربال  .117
 :مصنف كتاب سرور المومنین مى نویسد

جعفر بیان كرد كه یك بار همراه با یك سید از كربال به نجف به قصد زیارت مى برادر من ، شیخ 
در بین راه به یك منزل عالى شان نظرم افتاد كه داراى درخت هاى فراوان و سبز و باغ عظیم . رفتیم 

 .الشان بود
. ا ندیده ام من در فكرم افتادم كه چندین بار از این راه آمده ام ولى منزل به این عظمت و زیبایى ر 

من در این فكر بودم و با سیدى كه همسفرم بود مشغول . كه داراى این چنین باغ و درخت هایى باشد
این منزل مال ماست ، لطفا : صحبت بودم كه شخصى بزرگوار و نورانى رو به روى ما آمد و گفت 

 .امروز میهمان ما باشید
 .خانه اى بود، نمونه جنت بودآه آن چه . ما همراه با آن بزرگ داخل منزل شدیم 

در این خانه چه نعمت هایى بوده ، قبل از این ندیده . همه اسباب آسایش و استراحت آن جا فراهم بود
باالى درختان پرنده گان نغمه سرایى مى كردند، نهرها ! سبحان اهللا . بودم و حتى گوشم نشنیده بود

 جارى بود، درخت ها



داشتیم این عظیم الشان منزل را تماشا مى كردیم . دماغم با بو معطر بود .با بار ثمرها سر افكن بودند
در این اتاق مرد بزرگوارى نشسته و از چهره اش . كه اتاقى در گوشه باغ از توصیفش قاصر است 

 .بسیار نورانى ، هیبت و وقارش بى نظیر بود  سیمایش . عظمت عیان بود
دى كه همسفرم بود كه من اصال با او آشنایى نداشتم ولى به مرد كه در آن اتاق مسند نشین بود به سی

خاطر همسفر بودنش مایوس شده بودم ، فرمود كه این شیخ را كه روضه خوان سید الشهداست به 
فالن اتاق ببرید و به او آب سرد و طعام خوش مزه اى بدهید و هر چیزى كه احتیاج داشته باشد به 

بعد از . من خوب سیراب شدم . انواع و اقسام غذاها وجود داشت سید مرا جایى برد و . او بدهید
وقتى كه مى خواست خداحافظى كند به ایشان گفتم . صرف غذا، سید دم در براى خدا حافظى من آمد

سید، سوگند به این شخصیت واال مقام كه آن جا مسند نشین است ، به من بگو این اتاق كیست و : 
 :در جواب فرمود نام این مكان چیست ؟ ایشان

حضرت ابوالفضل العباس علیه   اسم این مكان وادى مقدس است و آن آقا كه مسند نشین بوده نامش 
در این مكان مقدس عده اى از زائران مخلص سید الشهداء جمع مى شوند و از این جا . السالم است 

 .براى زیارت امام حسین علیه السالم مى روند
 ت كرب و بال حلقه ذكر خداس

 كرب و بال حلقه ذكر خداست
 حق حق عشاق به شوق بالست

 یك طرف از خیل حرامى سپاه
 سوى دگر شعشعه مهر و ماه

 دشت و عطش ، آتش و خون باهمند
 شعله و خورشید به هم محرمند

 حضرت عباس ، علیه السالم
 بسته كمر پیش امام همام

 كاى به فداى تو، شهادت بده
 ت به ارادت بدهجام بالغ

 گاه بلوغ است خدا را بریز
 از خم اخالص ، صفا را بریز



 باده مخواه این همه خالى مرا
 هست به مى همت عالى مرا

 تشنه آبم ؟ نه ؛ خدا شاهد است
 تشنه مرگم ، و بال شاهد است

 هر چه بال هست به جانم بریز
 تا بشوم در طلبت ریز ریز

 ه فداى تو باددست و دل و دید
 این همه از بهر رضاى تو باد

 گر تو نباشى همه عالم مباد
 سایه ات از اهل وال كم مباد

 گفت حسین بن على با نگاه
 سر پس پرده و اسرار راه

 اى تو علمدار سپاه حسین))
 ماه بنى هاشم و ماه حسین

 وى قمر لشكر هفتاد و دو
 تاج سر لشكر هفتاد و دو

 مى روى و مى رود از دل قرار
 مى روى و مانده زمین ذوالفقار

 مى شكند پشت حسینت ولى
 ((مى شود اسرار على منجلى 

 بعد سخن ها كه بدین سان گذشت
 حضرت عباس هم از جان گذشت

 شد دگر از دست ، توان و شكیب
 نصر من اهللا و فتح قریب



 معركه ماند و علمى بى سوار
 و فریاد و غمى بى شمار ناله

 آب كه از مشك با الفضل ریخت
 آینه از اشك اباالفضل ریخت

 آینه ها جلوه ساقى شدند
 هر چه شكستند ایاغى شدند

 گشت عدو باعث تكثیر نور
 كرد خدا باز به نوعى ظهور

 دشت ، پر از حضرت عباس شد
 كرب بال مزرعه یاس شد

 رفتعطر شهادت همه جا را گ
 دست خدا دست خدا را گرفت

 شد ز كفم باز توان و شكیب
 (187)نصر من اهللا و فتح قریب 

 یستاده اند عمویم ابوالفضل العباس علیه السالم اینجا ا :امام زمان علیه السالم فرمودند .118
الحمدهللا رب العالمین و الصاله و السالم على خاتم النبیین محمد النبى االمین ، و على آله الطیبین 

  . الطاهرین ، و ال سیما ابن عمه ووصیه امیرالمؤ منین صلوات اهللا علیهم اجمعین
فاضل ضمن عرض سالم و تبرك به مناسبت فرا رسیدن عید غدیر خم به محضر مبارك دانشمند 

 :( دامت بركاته(محترم جناب آقاى حاج شیخ على ربانى خلخالى 
به محضرتان رسیده و به  30:10شمسى ساعت  1377اسفند ماه  29این جانب صالح آرایش در 

همان جا چندین كرامت از موال، ابوالفضل العباس علیه السالم كه از علما . دیدارتان شرفیاب شدم 
حسب . ناب عالى فرمودید كه آنها را با سندشان نوشته و ارسال نمایم  . شنیده بودم ، نقل كردم 

االمر این جانب دو كرامت ذیل راخدمت محترمتان ارسال مى نمایم تا آن را زینت بخش جلد سوم 
 . كتاب چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم نمایید، ان شاء اهللا

شمسى ، از زبان  1377منصور، شب دوازدهم ماه رمضان سال  سند نوار حاج: كرامت اول  .1



 .حجة االسالم و المسلمین رجبى كه در مسجد جامع قرچك در ماه مبارك رمضان نقل كردند
را درخواب مى بیند كه در محضر مباركشان جناب قمر بنى هاشم ) ارواحناله الفدا(عالمى امام زمان 

جة ابن الحسن علیه السالم دو دست نامه در دستشان بوده ، آن آقا ح. علیه السالم نیز ایستاده اند
جناب یك دسته از نامه ها را مى بوسید و زمین مى گذاشت ولى دسته دوم را بر چشمان مباركشان 

شخص عالم سوال مى كند، یابن رسول اهللا ، . گذاشته و گریه مى كردند، سپس به زمین مى گذاشت 
 یید چیست ؟حكمت این كه چنین عمل مى نما

نامه هایى كه فقط مى بوسم و زمین مى گذارم نامه هایى است : امام علیه السالم در پاسخ مى فرماید
كه ارباب حوایج به امامزادگان نوشته اند، اما نامه هاى دسته دوم را حاجتمندان به حضرت قمر بنى 

ه اند و التماس مى نمایند كه عمویم این جا ایستاد. هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم نوشته اند
 . جوابشان را بدهم و آنها را رد نكنم

  نگران نباشید، خودش بر مى گردد  .119
به نقل از حجة االسالم و المسلمین جناب آقاى میر كتولى از علماى قم كه : سند: كرامت دوم  .2

 .ى آوردندبراى تبلیغ و نشر احكام در ماه مبارك رمضان به مسجد جامع قرچك تشریف م
 :جناب حجه االسالم میر كتولى نقل كردند

گوسفندى از روستاى ما گم مى شود، صاحب گوسفند نزد پدرم مى آید و مى گوید گوسفندى با این 
پدرم كه سیدجلیل القدر و  . نشان كه نذر حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم بوده گم شده است

چون این گوسفند نذر حضرت ابوالفضل علیه السالم بوده : مستجاب الدعوه نیز بوده به ایشان مى گوید
همچنان كه ایشان فرموده بود گوسفند مزبور همان روز بر مى . ، نگران نباشید خودش بر مى گردد

 .گردد
 والسالم على من اتبع الهدى
 حقیر صالح آرایش

ام زمان عجل اهللا در خور ذكراست ، چون نام مقدس منجى انسانها، حضرت بقیه اهللا االعظم ، ام
تعالى فرجه الشریف ، منتقم خون شهداى مظلوم در طول تاریخ ، بویژه مادر شهیده اش حضرت 
فاطمه زهرا سالم اهللا علیها، اول شهیده راه والیت و امامت ، كه عظمتى بس فراوان دارد و درك آن 

: ى فرجه الشریف مى فرمایدبراى ما میسر نیست مگر اینكه خود یوسف زهرا، امام زمان عجل اهللا تعال
تمام مردم متوسل به ما : و نیز امام جعفر صادق علیه السالم مى فرماید. كه مادرم اسوه من است 

اهل بیت مى شوند كه حاجتشان را از خدا بگیریم و ما نیز متوسل به مادر مظلومه مان حضرت 
رگاه خداى متعال برده تا او واسطه صدیقه كبرى فاطمه زهرا سالم اهللا علیها شده و او را شفیع به د



بسم اهللا الرحمن )) :گردد كه حاجات مردم را گرفته و به آنها بدهیم ، چون خود قرآن كریم مى فرماید
در اینجا تیمنا و تبركا توجه خوانندگان  (188)( ((الرحیم ، یاایها الذین امنوا اتقوا اهللا و ابتغوا الیه الوسیله 

 : جلب مى كنیم) روحى له الفداء(را به یك معجزه از حضرت ولى عصر حجت بن الحسن العسكرى 
 فیض حضور 

و  ((فیض حضور))بنویس : كه فرمود ((جانم فدایش باد))در آن شب فراموش نشدنى و خاطره انگیز، او 
 .نوشته شد چنین

هنوز كام روحم از آن شب روح افزا و جان پرور شیرین و مست است ، در حالى كه دو سال از آن 
رویاى صادقه مى گذرد ولى لحظه هاى زندگى ام با او مى گذرد و همیشه وهمواره با یاد او صبح و 

یش هستم و در هر شامم را سپرى مى كنم ، روزى نیست كه به یادش و دنبالش نباشم ، و اله و شیدا
كوى و برزن در جستجویش ، پیش از این چنین نبودم ، گاهگاهى یادى از او مى كردم و نامش را بر 
زبان مى آوردم ، اما اكنون چنین نیستم ، و دلم مى خواهد كه در كنارش باشم ، زیرا با او بودن 

كایت از آنجا آغاز شد، آرامش و صفا است و بى او بودن ، جز سرگردانى و پوچى چیزى نیست ؟ ح
در یك صبح جمعه كه مانند همیشه و به طور عادت به دعاى ندبه مى رفتم ، در دعا بعد از این كه 
حالى و توجهى دست داد، و روحم صفا گرفت طبق معمول دعا كه تمام مى شد، پدرم چند دقیقه اى 

ند و در نهایت ، روضه و صحبت مى كردند، و روایتى قرائت مى نمودند یا تذكر اخالقى مى داد
مصیبتى خوانده مى شد، آن روز در ضمن بیانات و گفته هایشان قضیه و حكایتى را نقل كردند در 
مورد فردى كه امام زمان حضرت مهدى عجل اهللا تعالى فرجه الشریف به او عنایت و توجه نموده و 

ضرت آیه اهللا خزعلى نقل كردند از قول ح: مشكل و گرفتاریش را بر طرف كرده اند، حكایت چنین بود
كه در چند سال پیش شخصى از اهالى اهواز فرزند دو ساله اش را گم مى كند، و خیلى به دنبال او 
مى گردد، در شهر اهواز و در بیمارستان و كالنترها و هر جایى كه به ذهن وفكرش مى رسد به 

ى هر روز از روز قبل سخت تر و جستجوى فرزندش مى پردازد، چند روز از این قضیه مى گذرد ول
دشوارتر بر این خانواده مى گذرد و غمى بزرگ دل دل پدر و مادر جاى مى گیرد، مادر فرزند دیوانه 
وار شب و روزش را مى گذراند و ضعیف و نحیف و مضطر به یاد فرزندش دائما اشك مى ریزد و 

امه و رادیو و تلویزیون مى شوند و ناله مى كند، متوسل به رسانه هاى گروهى كشور از قبیل روزن
عكس فرزندشان را همه جا پخش مى كنند، ولى هیچ خبرى از او نمى شود روزها و ماه ها از پى هم 
مى گذرد و این پدر و مادر در داغ غم گمشده شان مى سوزند و مى سازند، امیدشان از همه جا قطع 
 !شده و نمى دانند چه كنند و به كجا پناه ببرند؟

گاه صداى زنگ خانه به صدا در مى آید، سراسیمه پدر و مادر به درب خانه مى روند شاید كه  هر



روانى خانواده به شدت به هم خورده و روزهاى سختى   فرزندشان باشد ولى هیچ خبرى نیست ؟ آرامش 
به كجا  را مى گذرانند، ناله مادر شبها فضاى خانه را غم انگیزتر كرده و پدر نمى داند چه بكند و

؛دو سال بدین منوال مى گذرد و غم و اندوه در جان پدر و مادر كهنه مى شود، لبخند و شادى !برود
از لبانشان رخت بر مى بندد، و چهره غمگین و همیشه پر درد و رنجشان یادآور مصیبت فرزند 

 ! گمشده شان است
قم پس از زیارت حضرت  تا اینكه یك روز، پدر به قصد مسافرت به قم ، سفر مى كند در شهر

علیهاالسالم علیه السالم شب به مسجد جمكران مى رود، همان جایى كه منتسب و ))فاطمه معصومه 
متعلق به حضرت بقیه اهللا االعظم حضرت مهدى علیه السالم است ، شب را در آنجا بیتوته مى كند 

الى كه نشسته بوده است ، با و نمى خوابد و نماز امام زمان و آداب مسجد را انجام مى دهد؛ در ح
اى امام زمان ، اى مهدى جان ، معذرت : زبان دل شكسته ، حاجت خود را بیان مى كند و مى گوید

مى طلبم ، من براى فرزند گمشده ام همه درها را كوبیدم و رفتم جز كوى شما، به   مى خواهم و پوزش 
مرا ببخشید و عفو كنید، اى آقاى بزرگوار،  همه جا رفتم و به همه كس گفتم ، ولى از شما غافل بودم

غم مرا مبدل به شادى كنید و فرزندم را به من برگردانید اگر فرزندم از دنیا رفته بود و به اجل خود 
مرده بود شاید، غم او را تاكنون از یاد برده و فراموشم شده بود، ولى این غم و درد مرا بیچاره و 

بیچارگان پس از چند دقیقه   تو به فریاد ما برس ، اى فریادرس  مضطر كرده و مادرش را دیوانه ،
فرزندت زنده است برو تهران : شنیدم كه از پشت سرم در گوشم مى گوید): خودش مى گوید(سكوت 

، فرزندت آنجاست ؟ تا برگشتم و نگاه كردم كسى 38خیابان اكباتان میالن ششم داخل میالن پالك  - 
مشغول نماز و دعا بودند، فهمیدم كه آقا امام زمان علیه السالم بوده است ،  را ندیدم جز چند نفرى كه

برق امیدى در دلم زد، و خوشحال شدم ، هیچ شكى نداشتم كه فرزندم به من برگردانده شد، صداى 
اذان صبح از ماذنه هاى مسجد جمكران مرا به خود آورد، پس از اینكه نماز صبح را خواندم ، از امام 

صبح بود كه وارد ترمینال تهران شدم از آنجا  7شكر كردم و عازم تهران شدم ، حدود ساعت زمان ت
یك ماشین دربستى كرایه كردم و سراغ آدرس رفتم ، پس از اینكه میالن ششم را پیدا نمودم ، شماره 
پالك منزلها را مى خواندم و با شوق و شورى غیر قابل وصف و هیجان زده دنبال گمشده ام مى 

افتاد، دستم بدون اختیار روى زنگ خانه رفت پس از لحظه اى  38گشتم ، ناگهان چشمم به پالك 
درنگ ، صداى پاهاى ضعیفى كه به سوى در مى آمد به گوشم رسید، تپش ضربان قلبم دو چندان 
شده بود، و نزدیك بود كه قالب تهى كنم ، در همان لحظات كوتاه همه صحنه هاى غم از جلو چشمم 

ه مى رفتند، و گاهى شك و دو دلى به دلم راه مى یافت كه اگر اینجا نبود چه كنم ؟ ولى باز دوباره رژ 
مى گفتم این خیاالت شیطانى است ، باور و یقینم این است كه درست آمده ام و درب را درست كوبیده 



دیدم فرزند خودم ام ، كه ناگهان درب باز شد، و دختر چهار ساله اى را دیدم خوب كه نگاه كردم ، 
هست ، او را در آغوش گرفتم و شروع كردم به گریه نمودن ، قلبم آرام شد، از خوشحالى دلم مى 

برسانم ، فرزندم تعجب كرده بود و نمى دانست چه كند،   خواست پرواز كنم و زودتر او را به مادرش
چه كار دارید؟ : ند و گفتندكه در این هنگام خانم و آقایى با عجله و شتاب به طرف درب خانه آمد

 !فرزند تو: فرزندم را مى خواستم كه او را یافتم ، باتعجب گفتند: من گفتم ! چه كسى را مى خواهید؟
 . این بچه فرزند ماست! اشتباه مى كنى 

پس از دو سال در به درى و خون جگر خوردن ، و آه و ناله و درد اكنون فرزندم را یافته ام : گفتم 
ر انتظار اوست ، و دیوانه وار شب و روز را سپرى مى كند، من خودم اینجا نیامدم بلكه و مادرش د

خواهش مى كنم بیش از این امر  ! باهدایت و راهنمایى موالیم امام زمان علیه السالم به اینجا آمده ام
: گفت  عذاب ندهید و حقیقت را برایم روشن نمایید، در همین هنگام دیدم كه آن خانم آهى كشید و

درست است این فرزند شماست ، دو سال است كه ما از او نگهدارى مى كنیم ، بفرمایید داخل خانه 
جالب اینكه : تا سرگذشت او را برایتان بگوییم ، واردخانه شدم پس از پذیرایى شروع به صحبت كردند

وجودش امید و حیات از ابتدایى كه فرزندم را در آغوش گرفته بودم یك لحظه از من جدا نشد، گرمى 
انگار . هر چه او را مى بوسیدم ، قلبم قوت مى گرفت و روحم تازه تر مى شد. دوباره به من مى داد

كه دوباره جوان شده بودم و همه غم ها و رنج ها و سختى ها و ناامیدى هاى دو ساله مبدل به شادى 
مید است و هیچ میوه اى شیرین تر و آرامش و امید شده بود و اینجا بود كه فهمیدم صبر میوه اش ا

 :از این نیست زیرا كه گفته اند
 . پایان شب سیه ، سفید است

ما به اهواز سفر كرده بودیم ، در بازگشت هنگامى كه سوار قطار شدیم كودكى : شوهر زن گفت 
خردسال كه همین فرزند شماست را در میان سالن قطار دیدیم پس از این كه یكى دو ساعت از 

ت قطار به طرف تهران گذشته بود دیدیم رئیس قطار به كوپه ها، یكى یكى سر مى زند و سوال حرك
ما هم كه سالیانى است بچه دار نمى شویم و ! مى كند این فرزند شما نیست ؟ این بچه گمشده است 

 خانه مان سرد و خاموش است و مشتاق بچه هستیم ؛ به همسرم گفتم خوبست بگوییم بچه ماست ؛ تا
وارد كوپه ما شدند سریعا دویدم جلو و بچه را در آغوش گرفتم و گفتم بابا كجا بودى ؟ چقدر دنبالت 

دیگر هیچ جاى شكى براى رئیس و مامور قطار باقى نماند كه بچه خود ماست ،  !گشتیم ؟
خوشبختانه بچه نه احساس غریبى مى كرد و نه گریه و نه چیزى مى گفت ، كمى شكالت و آجیل به 
او دادیم ، كم كم نامش را پرسیدیم ، و بعد سوال كردیم چند خواهر و برادر دارد، با همان زبان كودكى 
حرف مى زد، معلوم شد كه برادر و خواهر هم دارد، دیگر ما خوشحال بودیم كه خانواده این كودك 



ند ولى به خیلى ناراحت نخواهند شد چون فرزندان دیگرى هم دارند و ممكن است مدتى غمگین شو 
مرور زمان فراموش خواهند كرد، بچه را به خانه آوردیم و از او خوب پذیرایى نمودیم و تاكنون كه دو 
سال مى گذرد كسى نفهمیده كه ما فرزند داریم و هیچگاه او را از خانه بیرون نبردیم ، و حتى همسایه 

دانیم امروز چه شد، ما را غفلت ها نمى دانند، و همیشه درب حیاط را خودمان باز مى كردیم ، نمى 
. كرده   گرفت ، و یكباره بچه خودش به طرف در حیاط دوید و در را باز كرد شاید امداد الهى كمكش 

 .این بود سر گذشت فرزند گمشده شما
در این حال فهمیدم كه فرزندم چگونه سوار قطار شده زیرا كه خانه ما نزدیك راه آهن اهواز است ، 

بازى مى كرده ، و همین طور آمده و سوار قطار شده ، به هر حال از آنها تشكر  این توى كوچه
كردم و خداحافظى نموده و فرزندم را برداشتم آمدم ایستگاه راه آهن و از آنجا عازم اهواز شدم ، وقتى 

او  و به خانه رفتم ، مادرش هنگامى كه بچه را دید مات و مبهوت مانده بود به. كه به اهواز رسیدم 
نگاه مى كرد و بى اختیار اشك مى ریخت ، فرزندش را در آغوش گرفت ، فرزندى كه پس از دو 
سال گمشدن ، اكنون آغوش گرم مادرش را احساس مى كند، این بود سرگذشت فرزند گمشده ما و 
 .عنایت حضرت بقیه اهللا االعظم امام زمان حضرت مهدى علیه السالم به خانواده ما

این حكایت شیرین و دل ربا را در دعاى ندبه روز جمعه شنیدم ، حالى دیگر پیدا  بعد از این كه
نمودم و تا شب به فكر امام زمان علیه السالم و توجه و عنایت حضرت بودم كه آیا مى شود به من 
هم توجهى نماید؟ و از الطاف خاصه حضرت بهره مند شوم ؟ ولى باز با خود مى گفتم رفتن به سوى 

آیا مى شود در عمر، یكبار، ! ص مى خواهد، اشك و زارى و البه و خالصه دل شكسته او، اخال
براى یك لحظه جمال دل آراى او را دید، فقط یك بار به فیض حضورش رسید، گاهى فكر مى كردم 
كه غیر ممكن است و ما را به این در، راهى نیست ولى چگونه صدها نفر، خدمتش رسیده اند، و 

ن مرتبه او را درك كرده اند، پس مى شود او را دید، با این شرط كه زمینه و مقدمات بعضى ها چندی
حضور را باید فراهم نمود، هر چند كه آن زمینه ها و مقدمات سخت است ولى بر هر مسلمان فرض 
واجب است كه معاصى و حرام را ترك نماید و واجبات را انجام دهد و براى فرج حضرت مهدى علیه 

دعا نماید، و خود را فردى آماده براى ظهور كند، و اساسا معنى انتظار همین است كه آماده السالم 
شویم و دل را از هر چه ناپاكى و زشتى و پلیدى است پاك كنیم و زمینه را براى ظهور حضرت فراهم 

ور آوریم ؛ انسان مهذب به تزكیه و تصفیه نفس ، و متعهد و متدین و متقى مى تواند به فیض حض
 ...برسد

در حرم آن حضرت ) علیه السالم (آن شب خوابیدم در عالم رویا دیدم كه به زیارت حضرت رضا 
مشرف شده ام ، ازدحام جمعیت بیش از اندازه بود نتوانستم خودم را به ضریح حضرت برسانم همان 



از اینكه زیارت  بیرون ، كنار پایه پائین پاى حضرت ایستادم و شروع كردم به زیارتنامه خواندن پس
تمام شد، احساس تشنگى نمودم ، خادمى از خدام حضرت رضا علیه آالف التحیه و الثناء كنار درب 

اینجا كه آب نیست برو از حرم بیرون داخل : حرم ایستاده بود، از او در خواست آب نمودم ، گفت 
ل دعا و زیارت بودند، صحن آن جا شیر آب است ، در همین هنگام جمعیتى كه در آنجا كنارم مشغو 

سیما بود، لیوانى را به من داد و   در میان آنها سید جوان بلند و باالیى را دیدم كه سبزه رو و خوش 
گفت این آب ، و یكباره دیدم لیوان پر آب شد، پس از اینكه آب را نوشیدم ، در این فكر بود؛ آمدم 

ا قرآنى ها، دفترى در دستم بود، دیدم گوشه اى نشستم كه معروف به پیش روى حضرت است كنار ج
فیض ))و ناگهان به خطى زیبا روى جلد دفتر نوشته شد  ((فیض حضور))بنوس  :همان آقا آمد و فرمود

 .سوال كردم آقا چه بنویسم ، فرمودند همین قضیه امروز را كه شنیدى ، و بعد رفتند ((حضور
عمرم چنین خوابى به این زیبایى و شیرینى ندیده نیمه هاى شب بود كه از خواب بیدار شدم ، در تمام 

بودم ، تمام وجودم پر از احساس شادى و شعف بود، و یك سرور ذاتى و درونى یافته بودم ، آنقدر 
كامم شیرین بود، كه هنوز هم شیرین است و یاد آن رویا و خاطره جاودانه همانند چراغى پر نور در 

 . دلم روشن است
كى برایم باقى نماند كه آن آقا، حتما و مسلما موالیم حضرت صاحب الزمان ، ابا بعد از آن خواب ، ش

بر خود وظیفه دانستم كه این قضیه و حكایت را به رشته . صالح المهدى علیه السالم بوده است 
بنویس و من هم نوشتم ، امتثال امر موال را نمودم ، : زیرا كه خود حضرت فرمودند. تحریر در آورم 

و به حقیقت یكبار هم كه شده در بیدارى ، فیض حضورش . كه مورد قبول افتد و در نظر آیدشاید 
نصیبم شود، آرزوى دیرینه و همیشگى ام این است كه تا نمرده ام ، او را ببینم و بعد جان به جانان 

ا به تمام این حكایت و خاطره فراموش نشدنى را براى تیمن و تبرك بیشتر، روزها و شب ه. سپارم 
حرم حضرت رضا علیه السالم مشرف شدم و در همان جا یعنى كنار جا قرآنى پیش روى حضرت 
نشستم و ساعت ها نوشتم تا بدین گونه در آمد، اگر نقصى در نوشتن از جهات ادبى دارد، خوانندگان 

و در عزیز باید ببخشایند و مرا عفو نمایند كه ویراستارى صحیحى انجام نشده است چون با عجله 
ازدحام جمعیت و صداى دعا و زیارت و راز و نیاز مومنین نوشته شده است ، ولى خودم خوشحال و 
مسرور هستم كه در فضاى ملكوتى حرم حضرت رضا علیه السالم نوشته ام با دعا و مناجات زائرین 

جهانم حضرت ممزوج و مخلوط شده است و امیدوارم كه این وجیزه كوتاه ذخیره اى بزرگ براى آن 
از همه خوانندگان عزیز كه حتما از شیفتگان و عاشقان حضرت مهدى علیه السالم هستند، . باشد

اى شیعیان و : از خداى متعال در خاتمه باید بگویم كه   التماس دعا دارم و طلب عفو و بخشش 
تا مى توانید ! شیفتگان مكتب اهل بیت علیهم السالم تا مى توانید براى فرج حضرت بقیه اهللا دعا كنید



 .به یاد او و در راه او باشید
و صبح و شام به یاد او باشید و عمر را بگذرانید تا مى توانید . همواره و همیشه او را فراموش نكنید

در اصالح فردى خود كه تهذیب نفس و كسب تقوى الهى است بكوشید و از اصالح اجتماعى و 
مباشید، از حرام بپرهیزید و به حالل و واجب الهى عمل  مبارزه و ستیزه با ظلم و جور و گناه غافل

 .كنید
این توصیه ها و سفارش ها براى . از نماز اول وقت و نماز شب و خدمت به خلق خدا غافل نشوید

 . والسالم على من اتبع الهدى. فیض حضور تا روز ظهور است 
  ((و تذل بها انفاق و اهله اللهم انا نرغب الیك فى دوله كریمه تعزبها االسالم و اهله ))

شعبان  18صبح روز جمعه ) علیه السالم (دقیقه در حرم حضرت رضا  38/8ساعت  - مشهد مقدس 
 (189) .شمسى به پایان رسید 30/10/1373قمرى برابر با  1415

 ع - م 
الزم به ذكر است چون قصه فوق راجع به حضرت حجة بن الحسن العسكرى حضرت مهدى موعود 

مى باشد بر آن شدیم كه تاریخچه مقدس مسجد جمكران ، كه تجلى ) عجل اهللا تعالى فرجه الشریف (
ن گاه یوسف زهرا حضرت امام زمان علیه السالم مى باشد، براى روشنایى چشم عاشقان و دوستداران آ
 : حضرت بیان كنیم

 

 

 تاریخچه مسجد مقدس جمكران  
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  (190) ((بقیت اهللا خیر لكن ان كنتم مومنین ))
 .((اشته باشیدآنچه خداوند براى شما باقى گذارده ، برایتان بهتر است اگر ایمان د))
 .((رغبت كنند و آن را عزیز دارند - مسجد مقدس جمكران  - به این مكان : به مردم بگو))

 آشنایى با مسجد مقدس جمكران 
كیلومترى شهر مقدس قم واقع شده و همواره پذیراى زائرانى از نقاط مختلف  6مسجد مقدس جمكران در 

جهات و عنایات خاصه حضرت بقیه اهللا االعظم این مكان مقدس ، تحت تو . ایران و جهان مى باشد
روى   قرار دارد و آن حضرت از شیعیانشان خواسته اند كه به این مكان مقدس  - ارواحنا فداه  - 

 آورند؛ چرا كه این مكان داراى زمین شریفى است و حق تعالى آن را از زمین هاى دیگر برگزیده است



. 
كات این مكان مقدس ، حداكثر استفاده را ببرند و مراقب باشند لذا سزاوار است كه زائران عزیز، از بر 

) ارواحنا فداه (كه مسائل فرعى توجهشان را به خود جلب نكند و خود را در برابر حضرت مهدى 
 .حاضر بیننند و از انجام اعمالى كه قلب مبارك آن حضرت را آزرده مى سازد خود دارى كنند

. ان آن حضرت استفاده هاى فراوان از این مسجد مقدس برده اندشایان توجه است كه علما و شیفتگ
بنابراین ، سعى كنید در این مكان مقدس ، لحظاتى را با آن عزیز خلوت كرده و خالصانه براى ظهور 

 . مقدس حضرتش دعا كنید؛ چرا كه برطرف شدن گرفتارى ها تنها با ظهور آقا امكان پذیر است
 كران تاریخچه مسجد مقدس جم: الف 

هجرى  1373ماه مبارك رمضان سال  17من شب سه شنبه ، : شیخ حسن بن مثله جمكرانى مى گوید
قمرى در خانه خود خوابیده بودم كه ناگاه جماعتى از مردم به در خانه من آمدند و مرا از خواب 

 :بیدار كردند و گفتند
 .((را طلب نموده است  برخیز و موالى خود حضرت مهدى علیه السالم را اجابت كن كه تو))

چون نیك نگاه كردم ، تختى دیدم كه فرشى . آنها مرا به محلى كه اكنون مسجد جمكران است آوردند
نیكو بر آن تخت گسترده شده و جوانى سى ساله بر آن تخت ، تكیه بر بالش كرده و پیر مردى هم 

حضرت . مر به نشستن نمودآن پیر، حضرت خضر علیه السالم بود كه مرا ا. نزد او نشسته است 
 :مهدى علیه السالم مرا به نام خودم خواند و فرمود

این زمین شریفى است و حق تعالى : بگو - كه در این زمین كشاورزى مى كند  - برو به حسن مسلم ))
 .((آن را از زمین هاى دیگر برگزیده است ، و از این پس نباید در آن كشاورزى كند

الزم است كه من دلیل و نشانه اى داشته باشم و گرنه مردم سخن ! والى یا سیدى و م: عرض كردم 
 !مرا قبول نمى كنند

 :آقا فرمودند
تو برو و آن رسالت را انجام بده ، ما نشانه هایى براى آن قرار مى دهیم ، و همچنین نزد سید ))

سود چند ساله را كه حسن مسلم را احضار كند و : برو و به او بگو - یكى از علماى قم  - ابوالحسن 
 .از زمین به دست آورده است ، وصول كند و با آن پول در این زمین مسجدى بنا نماید

 .به این مكان رغبت كنند و آن را عزیز دارند و چهار ركعت نماز در آن بگزارند: به مردم بگو



قل هو اهللا ))به نیت نماز تحیت مسجد است ، در هر ركعت آن یك حمد و هفت بار : دو ركعت اول 
 . خوانده مى شود و در حالت ركو و سجود هم هفت مرتبه ذكر را تكرار كنند ((احد
 نماز حضرت صاحب الزمان علیه السالم : ب 

خوانده مى شود، ) عجل اهللا تعالى فرجه الشریف )به نیت نماز امام صاحب الزمان : دو ركعت دوم 
صد مرتبه تكرار مى شود  ((ایاك نعبد و ایاك نستعین ))بدین صورت كه سوره حمد را شروع كرده و آیه 

را فقط یك بار خوانده و  ((قل هو اهللا احد))و بعد از آن بقیه سوره حمد خوانده مى شود، و سپس سوره 
 .نیز هفت مرتبه ، پشت سر هم تكرار مى شود ((سبحان ربى العظیم و بحمده ))به ركوع رفته و ذكر 

چون نماز به پایان برسد سالم داده شود، یك بار گفته . ترتیب مى خواندركعت دوم را نیز به همین 
و به دنبال آن تسبیحات حضرت زهرا علیهاالسالم خوانده شود و سپس به  ((ال اله اال اهللا ))مى شود 

 .((اللهم صل على محمد و آل محمد)) :سجده رفته و صدبار بگویند
 - مسجد جمكران  - ه این دو ركعت نماز را در این مكان هر ك)) :آن گاه امام علیه السالم فرمودند

 .((بخواند، مانند آن است كه دو ركعت نماز در كعبه خوانده باشد
 :چون به راه افتادم ، چند قدمى هنوز نرفته بودم كه امام علیه السالم دوباره مرا فراخواندند و فرمودند

بدین مكان بیا و آن را بكش و بین بیماران بزى در گله جعفر كاشى است ، آن را خریدارى كن و ))
 .((انفاق كن ؛ هر بیمارى كه از گوشت آن بخورد، حق تعالى او را شفا دهد

من به خانه برگشتم و تمام شب را در اندیشه بودم ، تا این كه نماز صبح را : حسن به مثله مى گوید
براى او نقل كردم و با او به همان  رفتم و ماجراى شب گذشته را ((على المنذر))خوانده و به سراغ 

در آن جا زنجیره هاى را دیدیم كه طبق فرموده امام علیه السالم حدود بناى . مكان شب گذشته رفتیم 
 .مسجد را نشان مى داد

آیا تو از : رفتیم و چون به در خانه او رسیدیم ، خادم او گفت  ((سید ابوالحسن رضا))سپس به قم نزد 
آن گاه به درون خانه رفتیم و . سید از سحر در انتظار تو است : خادم گفت ! لى جمكران هستى ؟ ب

 : من در خواب بودم كه شخصى به من گفت! اى حسن بن مثله : سید مرا گرامى داشت و گفت 
حسن بن مثله ، از جمكران نزد تو مى آید، هر چه او گوید تصدیق كن و بر قول او اعتماد نما، كه ))

 .((ماست و قول او را رد نكن سخن او سخن 
آن گاه من ماجراى شب گذشته را براى وى . از هنگام بیدار شدن تا این ساعت منتظر تو بودم 



 . تعریف كردم
چون به نزدیك روستاى . سید بالفاصله فرمود تا اسب ها را زین نهادند و بیرون آوردند و سوار شدیم 

م ، آن بز از پس همه گوسفندان مى آمد، به میان گله رفتم جمكران رسیدیم ، گله جعفر كاشانى را دیدی
، همین كه بز مرا دید به طرف من دوید، جعفر سوگند یاد كرد كه این بز در گله من نبود و تاكنون 

به هر حال ، آن بز را به محل مسجد آورده و آن را ذبح كردم و هر بیمارى كه از . آن را ندیده بودم 
 . شفا یافت) ارواحنا فداه (با عنایت خداوند تبارك و تعالى و حضرت بقیه اهللا گوشت آن تناول كرد، 

ابوالحسن رضا، حسن مسلم را احضار كرده و منافع زمین را از او گرفت و مسجد جمكران را بنا كرد 
هر . ها را با خود به قم برد و در خانه خود گذاشت  سید زنجیرها و میخ . و آن را با چوب پوشانید

مار و دردمندى كه خود را به آن زنجیرها مى مالید، خداى تعالى او را شفاى عاجل عنایت مى بی
 (191) .از فوت سید ابوالحسن ، آن زنجیرها ناپدید شد و دیگر كسى آنها را ندید  پس . فرمود

 از سخنان امام زمان عجل اهللا تعالى فرجه الشریف 
ما در رسیدگى و سرپرستى شما كوتاهى نكرده و یاد شما را از خاطر نمى بریم كه اگر جز این بود 

پس تقواى . دشوارى ها و مصیبت ها بر شما فرود مى آمد و دشمنان ، شما را ریشه كن مى كردند
 (192) .خشیدن تان از فتنه اى كه به شما روى آورده یارى دهیدخدا پیشه كنید و ما را بر رهایى ب

  توسل به حضرت عباس علیه السالم در طلب باران  .120
حیات گفت در شهرستان قره شمسى بدرود  1377مرحوم حاج شیخ جمال الدین مجتهدى كه در سال 

 . كیلومترى شهرستان ماكو قرار دارد به منبر مى رفت 70ضیاء الدین كه در حدود 
قمرى در آن منطقه كه به چایپاژ معروف است خشك سالى شد و قطره اى باران نیامد،  1409سال 

ین رفت و حتى تمام رودخانه ها خشك شد و از شدت خشك سالى و كم آبى مزارع و درختان میوه از ب
 .بیابان نیز از بى آبى تلف شدند  شمار زیادى از وحوش 

قمرى مرحوم حاج شیخ جمال الدین مجتهدى در مسجدى جامع قره  1409عصر روز تاسوعاى سال 
یا باب الحوائج و یا : ضیاء الدین روضه اى از حضرت ابوالفضل علیه السالم خواند و در منبر گفت 

ز فرزندان امام حسین علیه السالم از تو آب خواستند امروز هم فرزندان كوچك سقاى كربال، اگر آن رو 
ما و حتى حیوانات وحشى بیابان از تو باران مى خواهند، تا وقتى كه باران نیامده من از این مسجد 

 . بیرون نخواهم رفت



شد به درگاه  بعد از منبر پایین آمد و در محراب مسجد رو به قبله نشست و مشغول دعا و استغاثه
 .خداوند متعالى گردید و حضرت ابوالفضل علیه السالم را واسطه قرار داد

هنوز دست هاى ایشان از دعا به پایین نیامده بود كه مردم دیدند آسمان را ابر پوشانید، در صورتى 
 .دى باریدباران شدی) كمتر از پنج دقیقه (كه قبال حتى یك قطعه اى ابر در آسمان نبود چند دقیقه بعد 

باران رحمتى كه تمام رودخانه ها را پر آب كرد و دشت و بیابان و مزارع را به نحو احسن سیراب 
نمود و مردم معتقد و متعهد آن منطقه این كرامت بزرگ حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم را كه در 

 ((فدایت یا عباس جان ها به ))حدود كمتر از پنج دقیقه صورت گرفت با چشم خود دیدند و صداى 
 .همه جا را پر كرد

  آقا جان من همشیره ام را از شما مى خواهم  .121
عالمى متقى مروج مكتب اهل بیت علیهم السالم آقاى حاج شیخ حسن مؤ من كربالیى مقیم حوزه 

نیز  401علمیه قم و در جلد اول چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم ، ص 
 . تى از ایشان نقل شده استكرام

زمانى كه در كربال بودیم ، یك روز سه ساعت بعد از غروب به ما خبر دادند كه همشیره : مى فرماید
بنده از منزل به قصد منزل همشیره حركت كردم و در خیابان به طرف حرم . ام سكته كرده است 

با التماس به محضر آقا عرض . م مطهر حضرت باب الحوائج ابوالفضل العباس علیه السالم ایستاد
دكتر آوردند، یك آمپول تزریق كردند، به . آقا جان ، من همشیره ام را از شما مى خواهم : كردم 

 .عنایت حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم همشیره شفا یافت 
  علم را در آغوش گرفتم  .122

تى ، امام جماعت مسجد صاحب جناب مستطاب حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ محمد سعاد
الزمان علیه السالم طى مكتوبى به دفتر انتشارات مكتب الحسین علیه السالم ، كرامتى را چنین نقل 

 :مى كند
. سالم علیكم ) دامت بركاته (محضر مبارك حضرت مستطاب جناب آقاى شیخ على ربانى خلخالى 

عجل اهللا تعالى ))بن الحسن المهدى سالمتى حضرت عالى را در پناه حضرت صاحب االمر حجة ا
از درگاه پروردگار متعال مسالت دارم و امیدوارم كه آن وجود شریف جهت ترویج و  ((فرجه الشریف 

از آن جا كه توفیق . نشر كرامات حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم علیه السالم موفق باشند



السالم تالیف آن جناب برایم حاصل شد و در  مطالعه كتاب محترم چهره درخشان قمر بنى هاشم علیه
خاتمه متذكر شده اید كه اگر شخصى كرامتى دیده است مرقوم فرماید، لذا اطاعت امر شد و یكى از 

 : كرامات آقا قمر بنى هاشم كه برایم حاصل شده به محضرتان تقدیم مى دارم
م با اظهار و عالقه خواهران و شمسى كه براى تبلیغ ایام محرم در آمل بود 1373در تیرماه سال 

در این ایام . به كرج آمدم . برادران دینى قول دادم كه از اول ماه صفر با خانواده به آن جا بروم 
. به این صورت كه میهمان شخصى بودیم . براى دختر سه ساله ام به نام زهرا اتفاق ناگوارى رخ داد

سنجاق نسبتا بزرگى را به چشم دخترم از ناحیه فرزند سه ساله میزبان در حدود ساعت دوازده شب 
از آن جایى كه همیشه مادرش . او را در بیمارستان فارابى تهران بسترى نمودیم . سیاهى چشم فرو كرد

همراهش بود، من یك شب مادر را به منزل آوردم و خاله اش جهت مراقبت مصدوم در بیمارستان 
از (ى مادر و گریه هایش مرا وادار كرد كه سواالتى لحظات سخت و دشوارى داشتم و نگران. ماند
نظر پزشكان این بود كه باید چشم . بنمایم ایشان جواب گفتند كه آن سنجاق آلوده بوده است ) دكتر

فردا مادر را  . آن شب را تا صبح به گریه و زارى گذراندیم. آسب نرسد  تخلیه شود تا به چشم دیگرش 
. راى استراحت به روستاى مشكین آباد كرج به منزل یكى از بستگان رفتم به بیمارستان بردم شب كه ب

صداى اذان مغرب بلند شد، چون منزل نزدیك مسجد بود بنده دیگر لباس روحانى ام را نپوشیدم و 
این مسجد به نام قمر بنى هاشم علیه . روانه مسجد شدم در حالى كه وضو مى گرفتم منقلب شدم 

جد شدم ، و چشمم به علمى كه در گوشه مسجد بود افتاد، خود را به آن رساندم داخل مس. السالم بود
اى موال، تاكنون بیست سال است كه در . و علم را در آغوش گرفتم و با بوسه و زارى آقا را قسم دادم 

آستانه این خاندان توفیق منبر و روضه خوانى برایم حاصل شده است ، اگر یك منبر من در نزد شما 
 .دارد چشم فرزندم را از شما مى خواهم و ال غیر قرب

شب كه خوابیدم در عالم رویا مالحظه . دو نماز را با گریه و زارى با امام جماعت آن جا اقامه نمودم 
كردم كه كتابى در دست دارم و نشسته ام و از مقابلم سوارى با اسبى سفید نزدیك شد و برایم مشخص 

یه السالم است بدون آن كه سخنى بگویم دیدم آقا از روى اسب به سمت بود كه آقا قمر بنى هاشم عل
صبح كه از خواب بیدار شدم این خواب را یك جواب . بگیر یا بردار: راستش با چشم اشاره فرمود

دانستم و زمانى كه به بیمارستان مراجعه كردم دیدم كه مادر فرزندم اولین روزى است كه تبسم بر لب 
آمد  ( تبریزى(خدا را شكر، امروز كه دكتر : حال فرزندمان چطور است ؟ گفت :  سوال كردم .دارد



اما نورى در چشم . خانم ، طبق معاینات به عمل آمده ما مى توانیم عفونت را بر طرف نماییم : گفت 
 . چشم بیمار را تخلیه نمى كنیم. نخواهد بود و فرزند شما با یك چشم باید به زندگى ادامه دهد

واهم به عرض عالى برسانم كه كرامت آقا شامل حال فرزندم شده كه صد در صد بینایى خود را مى خ
 .باز یافت و حتى به عینك هم نیاز پیدا نكرد

شمسى با حجة االسالم شیخ محمد ظهیرى جایى مهمان بودیم ساعت  1376شبى در آبان ماه سال 
نى ، االن در خواب دیدم كه من و شما و فال: سه نیمه شب بود كه ایشان به سراغ من آمد و گفت 

عده اى دیگر در كربال هستیم و من شما را در سه راه سدر كه از آن جا حرم امام حسین علیه السالم 
و هم قمر بنى هاشم علیه السالم مشاهده مى شود نگران مى دیدم ، شما مى گفتید خوب بود در این 

آن زمین كه در آخر خیابان سدر  :ر جواب مى گفتم من د. زمین تكیه اى بسازیم و حاال كه نشد
چه عهد و پیمانى با آقا قمر بنى هاشم و امام حسین : حجة االسالم ظهیرى گفت . است را بسازیم 

من زمینى را در شهر بزغان نیشابور وقف تكیه كرده : علیهماالسالم دارى ؟ كه مرا گریه گرفت و گفتم 
تاكنون نتوانسته ام جهت ایجاد . ه كه در آن جا هست دیده مى شودام كه از آن زمین حرم امام زاد

 . ساختمان تكیه اقدام كنم
خالصه كالم ، بعد از مطالعه و مشاهده معجزات و كرامات آن حضرت بر آن شدم كه مطالب را 
خدمت آن سرور مكرم ارسال دارم و جهت ایجاد ساختمان تكیه ابوالفضلى مشهد بزغان شهرستان 

 . ر هم توان خود را به كار بندمنیشابو 
دعا گوى شما شیخ محمد سعادتى فرزند مرحوم حجه االسالم و المسلمین كربالیى شیخ محمد حسن 

سعادتى و اكنون در شهر وحیدیه شهریار در مسجد صاحب الزمان به اقامه نماز جماعت و امر تبلیغ 
 . مشغول هستم

 . وردگار متعال خواهانمدر خاتمه سالمتى حضرت عالى را از درگاه پر 
 االحقر شیخ محمد سعادتى

 امام جماعت مسجد صاحب الزمان علیه السالم
 شهرك اسماعیل آباد و حیدیه شهریار

 به عنایت قمر بنى هاشم علیه السالم كورى شفا پیدا كرد  .123
هاشم كسى را در حرم یاصحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى : یكى از اعاظم نقل مى كرد



علیه السالم دیدم كه لباس هایش را پاره مى كنند و كاغذى هم در دستش بوده كه یك نفر هندى مى 
مرد هندى اصرار مى كند و او هم مى . سى اشرفى مى دهم بده به من و او هم قبول نمى كند: گوید
سه روز به  كورى بوده و: از ماجرا پرسیدم ، گفتند. وصیت مى كنم در داخل كفنم بگذارند: گوید

حضرت عباس علیه الصاله والسالم متوسل شده ، نتیجه حاصل نمى شود، پولى داده تا او را به حرم 
تا آن جا وارد مى شود ). البته به قصد شكایت (حضرت ابى عبداهللا علیه الصاله والسالم مى برند 

چشمم راه را نمى : یدمى گو . كاغذى به دستش داده باز به حضرت عباس علیه السالم حواله مى دهند
. به قدرى كه این راه را بروى چشمت مى بیند: مى فرمایند. بیند و پول هم ندارم كه به راهنما بدهم 

در آن جا دستى . باالخره مرد نابینا آمده تا داخل حرم مطهر حضرت عباس علیه الصاله والسالم شد
یت داد كه یك دفعه چشمانش باز و حضرت عباس علیه السالم شفا: به سینه اش زده ، و مى گویند

 .بینا مى شود
  تو را به جدت مرا شفا بده  .124

تمام . شمسى به سرطان خون دچار شدم  1370این جانب سید مرتضى موسوى كربالیى در سال 
دكترها از بهبودى من قطع امید كرده بودند و پدر و مادرم هم دیگر به من اهمیت نمى دادند و 

تا این كه خودم به خواندن زیارت عاشورا . اهى تحقیرآمیز به من نگاه مى كردندهمسایه ها با نگ
بود كه شب تولد آقا قمر بنى هاشم علیه السالم ، موقع نماز مغرب فردى  71در سال . مشغول شدم 
در حرم حضرت شاه عبدالعظیم علیه السالم باشید تا  30:12كه شما فردا ظهر ساعت : آمد و گفت 

: من روز بعد همان موقع در حرم بودم كه دیدم این آقا تشریف آوردند و به من گفتند. من بیایم 
اگر مى خواهى شفا پیدا كنى چیزى نذر  :سرطان ، بعد به من گفتند: بیمارى ات چیست ؟ گفتم 

حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم كن و دعا كن ما ظهور كنیم ، من اصال در آن موقع متوجه 
شان آقا امام زمان عجل اهللا تعالى فرجه الشریف هستند و بعد كه از ایشان جدا شدم متوجه نبودم كه ای

خیلى گریه كردم و همان روز بعد از ظهر یك گوسفند . شدم كه ایشان حضرت بقیه اهللا االعظم هستند
ن شمسى روز تولد آ 1373سال  . و مقدار پنج هزار تومان نذر حضرت ابوالفضل علیه السالم كردم

: حضرت موقع نماز ظهر و عصر بود كه خود ایشان را دیدم ، آقا تشریف آوردند و به من گفتند
و گفتم . آرى آقا، چون مردم مرا خیلى سرزنش و تحقیرم مى كنند: دوست دارى شفا بگیرى ؟ من گفتم 

ن به پهلو و دل من ایشان با پایشا. تو را به جدت مرا شفا بده  : بله گفتم: آقا شما سید هستید؟ گفتند: 



شما چكار كردى كه شفا گرفتى ؟ من جریان را : مالیدند و من روز بعد به دكتر رفتم ، دكتر گفت 
برایش تعریف كردم و ایشان خیلى گریه كردند و به من كرامت و بزرگوارى حضرت شفا گرفتم و 

 .امیدوارم كه خدا تمامى بیماران مسلمان را شفا بدهد
 موسوى كربالیى) هدى محمد م(سید مرتضى 

  تو حافظ و نگهبان ماشین من باش  .125
سوار . ایام اربعین ابا عبداهللا علیه السالم بود، و از دهى به نام قره جاقیه از قراى تفرش عازم قم بودم 

در راه از . راننده ماشین فردى به نام ولى اهللا قزلقاشى از اهالى تفرش بود. یك نیسان بار شدم 
رت ابوالفضل علیه السالم سخن به میان آمد، داستانى عجیب را كه خود گوینده بعینه دیده كرامات حض

 : بود برایم نقل كرد و گفت
روزى كه من این ماشین را خریدم ، بین خود و حضرت ابوالفضل علیه السالم قرار دادى بستم و گفتم 

و ماشین را از خطرات حفظ كن اى پسر حضرت على علیه السالم ، تو یار و یاور من باش و من : 
پس از آن ، . ، من هم از این ماشین هر چه در آمد داشتم یك در صد آن را در راه تو خرج مى كنم 

ده سال بود كه اتفاقى براى من نیفتاده بود، . با این عقیده كار مى كردم و به قول خودم وفا مى نمودم 
كه فعال هم در  - تفرش به حصارك كرج مى آمدم  یك روز از روستاى قره جاقیه و قز لقاشى رودبار

شب بود، ماشین را جلو خانه ام پارك كردم و خوابیدم صبح اول وقت دیدم در مى  -جا ساكن هستم 
آقا این : بفرماید، گفت : آقا، لطفا در را باز كنید در را باز كردم و گفتم : كیست ؟ گفتند: زنند گفتم 

به زیر ماشین یك نگاه كن نگاه كردم ، دیدم یك :چطور مگر؟ گفت  بلى: ماشین مال شماست ؟ گفتم 
جوان تقریبا بیست ساله در زیر ماشین من جان داده است ، چشمهایش از حدقه در آمده و خون از 

خوب كه نگاه كردم ، این جوان بدبخت سه حلقه از الستیك هاى ماشین مرا . جارى است   بینى اش 
نها آجر چیده است ، مى خواسته الستیك چهارم را هم در بیاورد، كه آجرها در آورده است و به جاى آ

 ! در رفته واین جوان بدبخت در زیر ماشین جان داده است
حاج آقا من صد در صد عقیده دارم این حادثه از كرامات حضرت ابوالفضل : راننده مزبور مى گفت 

م ، من با آقا قرارداد بسته بودم كه آقا تو باب الحوائج علیه السالم است ، چون همان طور كه گفت
 . حافظ و نگهبان ماشین من باش ، من هم به عهد خود وفا مى كنم

این داستان را این جانب رحیم مجموعى بخشایشى مستقیما از گوینده شنیده و او عكسى را كه از 



 .ماشین و جوان مرده انداخته بود، به من نشان داد
 شمسى 4/1/1378

 وعى بخشایشىرحیم مجم
  یا كاشف الكرب را بسیار بگو  .126

عالم فرزانه مروج و حامى مكتب اهل بیت عصمت علیهم السالم جناب آقاى شیخ حسن بصیرى 
چند كرامت به دفتر انتشارات مكتب الحسین علیه السالم ارسال داشته اند كه ذیال مى ) دامت توفیقانه )

 .خوانید
من اذكار و اورادى داشتم :  على بكائى نقل مى كند كه مى گفت ایشان از جناب آقاى حاج مال .1

بود كه در عالم رویا به من فرمودند این ... از جمله یا كاشف الكرب عن وجه الحسین علیه السالم 
قمرى بین خواب و بیدارى بود كه گوینده  1420شب اول صفر : نیز نقل مى كرد: ذكر را بسیار بگو
همچنین این آقا نقل مى . را بسیار بگو) یا كاشف الكرب (این ورد : ه من فرمودب. را كامال مى دیدم 

در آن روزها . از اجاره نشینى سخت ناراحت بودم ، به حضرت عباس علیه السالم متوسل شدم : كرد
باالخره در عالم رویا آن بزرگوار  .خانه اى را در همسایگى ما به چهار هزار تومان فروخته بودند

آن خانه مال : لسالم را زیارت كردم كه دست مبارك را به شانه راست من نهاده سه مرتبه فرمودندعلیه ا
آن معامله بیجا  : تو شد و بعد از چند روزى از مقابل دكان فروشنده مى گذشتم مرا صدا كرده و گفت

نصف قیمت گفتم من دو هزار تومان دارم ، چگونه به . فسخ شد، بیا من آن خانه را به تو بدهم 
معامله مى شود؟ در این اثنا همسایگان دكان جمع شده به مبلغ دو هزار و چهار صد تومان معامله را 

آرى ، این است نتیجه توسل به حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل . قطع كردند و خانه مال من شد
 . العباس علیه السالم

  قاتل را در راه تبریز مى كشند  .127
قریه . اج الدین چند صد خانواده از سادات موسوى علیه السالم زندگى مى كننددر قریه سید ت .2

 . مزبور در نزدیكى شهر خوى واقع است
آن مرد . زن برادر مقتول ، برادر مقتول را به شكایت وادار مى كند. در آن جا قتلى صورت مى گیرد

ده رو به قبله ایستاده ، هم پس از آن كه جوراب و چارق را به پا مى كند از شكایت منصرف ش
خدایا، اگر برادر من مجرم بوده به جزاى خود رسیده ، و اال تو خود حاكم باش ، من : عرض مى كند



شكایت خود را به درگاه تو كرده و حضرت اباالفضل العباس علیه السالم را هم مامور مى خواهم و 
چند روز قاتل را در راه تبریز مى كشند سپس برگشته جوراب و چارق را بیرون مى آورد، اما به فاصله 

و مقتول سه زن نكاحى داشته كه نزد زن . و قاتلش هم معلوم نشده و خونش هم به هدر مى رود
 .بیا با دست خود بر سر ما شال عزا بینداز تا قلبت آرام گیرد: مقتول اول آمده ، مى گویند

 جان فداى آن كه لطفش بى حساب
 ب و تبقهر او هم افكند در تا

 حاجت عهر مستمند آرد یقین
 (193)ظلم ظالم را كند نقش زمین 

  دست هاى مرا به كربال از تن جدا كرده اند  .128
عموم اهل مجلس به . اش را تمام كردمطابق معمول در كرمانشاه آخرین روضه خوان كه روضه  .3

تاجر محترم و متدینى كه چند سال . پا خاسته یا اباالفضل گویان به سر و سینه زنان متوسل مى كنند
در حالى كه آخرین روضه خوان روضه . فلج بوده كسانش او را آورده جلوى منبر جایش داده بودند

علیه السالم بودند و   حضرت ابوالفضل العباس  خود را تمام كرده و اهل مجلس برخاسته و متوسل به
شیون و شورى تمامى مجلس را گرفته و آن آقاى معلول در جاى خود متاثر و ناراحت بوده و فریاد یا 

تو چرا نشسته اى ؟ برخیز، عرض مى : اباالفضل سر داده بود، آقایى بزرگوار ظاهر شده مى فرماید
دستم را بگیر تا برخیزم : برخیز، عرض مى كند: باز فرموده . تم من فلجم و قادر به ایستادن نیس: كند
فریادى كشیده و بى ! مگر نگفته اند كه دست هاى مرا در كربال از تن جدا كرده اند؟: فرموده بود. 

 .هوش شده و باالخره چشم را باز كرده و خود را سالم در مى یابد
  شخص بزرگوارى مرا نجات داد  .129

 :نقل مى كرد ((رحمه اهللا ))ور، واعظ مشهور آقاى تربتى مرحوم مغف .4
زنى با داماد و دخترش پیش من آمدند و آن زن چون گذرنامه نداشت در خرمشهر به مانعى برخورد 

باالخره كمك هاى مقدور نموده و به كربال رفتیم ، باب حرم حضرت عباس علیه السالم . كرده بود
رت عباس قسم كه بلم سوارى من سرنگون شد و من به شط به این حض: پیش من آمده مى گفت 

افتاده و مشرف به هالك بودم ، به این حضرت متوسل شده ناگه شخص بزرگوارى مرا نجات داد و به 
 .بلم دیگر نشاند و از نظر غایب شد

  بدون ذكر نام ابوالفضل از منبر پایین نیا  .130



كه فعال درحال حیات است و همشهرى و رفیق بسیار  - جناب آقاى حاج مال على مال زاده یكانى  .5
را درخواب  ((سالم اهللا علیها))حضرت زهرا : مى فرمود - عزیز ما و روحانى صاف و پاكدل است 

از  ((علیه الصاله والسالم ))هرگز بدون ذكر نام ابوالفضل العباس : زیارت كردم و به من امر فرمودند
 .منبر پایین نیا
 . رویاهاى عجیب دارد كه محل ذكر آنها نیستاین آقا بسیار 

  نجات من به وسیله حضرت عباس علیه السالم  .131
من در تمام هشتاد . بود) رحمه اهللا (در زمان ما روضه خوانى مشهور و معروف به مال عباس  .6

س سال عمر خود در هیچ محلى مانند او را در روضه خوانى ندیده ام و مشهور است كه وى از مجل
شاهد مى گیرم  (جلت عظمته (خدا را . و مسجد مى روند و مردم هنوز از گریه و زارى فارغ نشده اند

 .كه این حقیقت راخودم مشاهده نمودم و در وقفات عزادارى بعضا فقط دو سطر شعر مى خواند
او را  ((رحمه اهللا علیه ))بعد از وفات وى ، حضرت آیه اهللا آقاى حاج سید على اصغر آقا صادقى 

هرگاه حضرت عباس علیه السالم : درخواب دیده و احوال پرسیده بود و او چنین جواب داده بود كه 
 .((رحمه اهللا علیهما))دستم را نمى گرفت من نجات نمى یافتم 

  خانه فرزندم تاریك است  .132
الم بنا شده است علیه الس  در شهر سلطان پور یك یادگارى به نام درگاه حضرت ابوالفضل العباس  .7
نیروگاه برق منطقه ، یك شب به خانه رفت ، دید   رئیس . این مقام ملكوتى بیرون از آبادى قرار دارد. 

هر چه تالش كرد برق را روشن كند روشن نشد و باالخره مجبور شد . برق خانه اش خراب شده است 
 .همان طور در تاریكى بخوابد

تو به فكر خانه خودت هستى ، ولى خانه : به ایشان فرموددر عالم رویا دید یك شخصیت بزرگى 
: پرسید شما كه هستید و خانه فرزندتان كجاست ؟ آن شخصیت بزرگوار فرمود. فرزندم تاریك است 

رئیس نیروگاه برق از خواب بیدار شد و به آن . خانه فرزندم در این شهر و در فالن محل قرار دارد
 . هیچ كس در آنجا نیست محل رفت ، دید شب تاریك است و

دوباره به منزل برگشت ولى از رویایى كه دیده بود . به نظرش آمد كه خواب مزبور حقیقت ندارد
 .صبح فردا دستور داد به این یادگار برق كشیده شود. آرامش نداشت و خوابش نبرد

را از چه قرار چه خبر است و ماج: مردم محل سوال كردند. مامورین آمدند و به آنجا برق كشیدند
 . رئیس نیروگاه خواب خود را تعریف كرد و مردم فهمیدند این یك بشارت است! است ؟

از آن زمان تاكنون چندین هزار نفر از این مقام شفا گرفته اند و بیست و چهار ساعته جمعیت زیادى 
ادى نیز شیعه تعداد زی. در آنجا حضور دارند و به عنایت حضرت ، از خداوند متعال شفا مى گیرند



 .اثنى عشرى شده اند و این مقام در حال حاضر مقبول خاص و عام قرار دارد
 به بركت حضرت عباس علیه السالم صاحب فرزند شدند  .133

كه از ) زیدت توفیقانه (جناب مستطاب مروج االحكام و مبلغ االسالم آقاى حاج شیخ عباس آزرم 
 در حال حیات و ساكن و اهل این شهر است و مدتى قبل وعاظ محترم و كم نظیر بود الحمدهللا فعال

 :از انقالب در مهاباد به عنوان روحانى محل سكنا داشت ، نقل مى كرد
یك نفر مرد سنى كه ریاست سد مهاباد به عهده او بود و به حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم  .8

استه هاى خود رسیده بود، مجلس بزرگى اخالص و ارادتى كامل داشت و به وسیله آن بزرگوار به خو 
  از آن جمله یك مهندس. تشكیل داده و سفره اطعامى گسترده و ششصد نفر را دعوت كرده بود

ایشان بعد از حضور در آن مجلس استفسار . و از بانیان سد. اتریشى و همسر او كه مسیحى بودند
لیه السالم دارند كه باب الحوائج است كرده و فهمیده بودن كه شیعیان شخصى به نام حضرت عباس ع

و حاجات خود را به وسیله آن بزرگوار از درگاه الوهیت خواستارند و آنهاهم اوالدى نداشته ، نذر مى 
. كنند كه اگر به بركت آن بزرگوار علیه السالم صاحب فرزند شدند مثل همین سفره را بگسترانند

لعباس علیه السالم عنایت فرموده ، در حضور جناب خداوند متعال هم به بركت حضرت ابى الفضل ا
محترم آقاى آزرم و چند نفر دیگر از روحانیون مهاباد و میاندو آب به دین اسالم مشرف شده و سفره 

. براى این كه زنش حامله و فرزند پسرى زیبا متولد مى گردد. هزار نفرى گسترده و اطعام مى نمایند
 . هم منتشر شده استاین قضیه در مجله مكتب اسالم 

  و گریه مى كند ! چه شد؟! چه بود؟ .134
جمادى  12جناب حجه االسالم و المسلمین آقاى شیخ محمد رضا خورشیدى مازندرانى در تاریخ 

هجرى قمرى طى مكتوبى كرامت زیرا به دفتر انتشارات مكتب الحسین علیه السالم ارسال  1418الثانى 
 :ایشان مقدمتا اظهار داشته اند. م داشته اند كه با هم مى خوانی

آشیان قمر بنى هاشم علیه   مناسب است براى اداى حق و قدردانى از مقام نوكران بارگاه عرش  .9
السالم ، و همچنین براى یادآورى بزرگى مصیبت ساالر شهیدان ابى عبداهللا الحسین علیه السالم ، این 

د تقى مستجاب الدعوه ، درباره پدرشان شنیده ام براى جریان جالب را كه از مرحوم ابوفاضل سید محم
 :ایشان مى فرمود. خوانندگان گرامى نقل كنم 

پدرم ، سید رضا مستجاب الدعوه ، سمت كفشدارى حرم حضرت ابوالفضل علیه السالم را بر عهده 
م به خیر و در میان خدام حرمین شریفین آقا اباعبداهللا الحسین و قمر بنى هاشم علیهماالسال. داشت 

لذا در یك وقتى از اوقات كه قرار شد سرداب اصلى قبر عزیز زهرا سید الشهداء . صالح معروف بود
خوانندگان محترم توجه دارند كه قبر مطهر سید الشهداء و همچنین قبر (علیه السالم را غباروبى كنند 



براى این كار سراغ ) ر داردشریف قمر بنى هاشم علیهماالسالم در سردابى درست زیر همین ضریح قرا
آمدند و ایشان پس از تشرف به حرم سیدالشهداء علیه السالم و به جا آوردن ) سید رضا(پدرم 

دربى كه (تشریفات مرسوم و پس از آنكه درب مخصوص سرداب مطهر را به روى ایشان باز كردند 
جارویى دردست ) باز گرددممكن است در چند سال یكبار براى شخصیتهاى بزرگى مانند مراجع عظام 

 .گرفت و تنها وارد سرداب شد
خدام درب را از پشت بستند و منتظر ماندند تا طبق عادت ، مرحوم سید رضا پس از اتمام غبارروبى 

خیلى مدت طوالنى شد دلهره و اضطراب . بیرون بیاید، ولى هر چه منتظر ماندند از وى خبرى نشد
ناگزیر براى روشن . اى یا اتفاقى براى سید رضا پیش آمده باشد خدام زیاد شد كه خدایا نكند صحنه

شدن وضعیت ، درب سرداب را باز كردند كه بالفاصله چشم آنها به بدن بیهوش سید رضا خورد كه 
نزدیك درب روى پله دوم و سوم افتاده بود او را بلند كرده ، به وسط صحن آوردند و با زحمت تمام به 

كمال تعجب دیدند وقتى كه به هوش آمد مرتب به اطراف نگاه تند و تیزى مى كند اما با . هوش آوردند
هر چه هم علت امر را مى . و گریه مى كند و بیقرار است ! چه شد؟! چه بود؟! چه شد؟: و مى گوید

  حدود یك ساعت از این قضیه گذشت تا قدرت بر تكلم یافت و سپس . پرسند، نمى تواند جواب بدهد
 :چنین تعریف كردماجرا را 

زمانى كه براى غبارروبى از پله هاى سرداب به پایین مى رفتم ، به محض آنكه قدم به پله دوم و 
خوب كه توجه كردم ، دیدم  .سوم گذاشتم دو صداى زنانه را شنیدم كه با سوز عجیبى ناله مى زدند

 ! رادرم حسینب: و صداى زنانه دیگرى مى گوید! پسرم حسین : صداى زنانه اى مى گوید
بى اختیار شدم پاهایم سست شد و بیهوش بر زمین افتادم دیگر هیچ نفهمیدم تا اینكه خودم را در اینجا 

 .(یعنى شما مرا به هوش آوردید(دیدم 
در روایات هم وارد شده كه از هنگام شهادت سرور آزادگان امام حسین علیه السالم تا : حقیر گوید

زهراى اطهر سالم اهللا علیها از عرش به قتلگاه حسین علیه السالم  دامنه قیامت ، هر روز حضرت
و ناگاه فریاد شیونى سر مى دهد كه همه انبیا و . نگاه مى كند و مصائب وى را از نظر مى گذراند

جان عالم ، فداى لب تشنه ات اى حسین ). روایت طوالنى است ... (مالئكه را به گریه در مى آورد و
 ! المفاطمه علیهماالس

  حضرت عباس علیه السالم شفایم داد  .135
آقاى احمدى كه معاصر و از آشنایان و از خوانین و مالكین محترم شهر ماكو و مردى روشن  .10

 :فكر و مدتى مریض و بسترى بود، نقل مى كرد
:  آقا، در خواب دیدم كه شما از طرف مقابل مى آیید و من گفتم: وقت صباحى چوپان ما آمده گفت 



نه ، حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه : اى واى آقا چرا ایستاده اید، مى افتید، گفتید
السالم شفایم عطا فرموده و من هم در آن حال گوسفند معینى را نذر آن حضرت كردم و االن همان 

ان گوسفند را همان روز هم: آقاى احمدى مى گفت . گوسفند را آورده ام تا ذبح كرده و تقسیم كنیم 
 . ذبح و تقسیم كردیم و من هم بعد از مدت ها بسترى بودن از جا برخاستم

  اظهار ندامت  .136
 :آقاى حاج حسن چوب فروش كه از محترمین و متدینین شهرستان خوى مى باشند نقل كردند

و به  به قصد زیارت در كربالى معال بودم كه سخت بیمار شده از خوردن و خوابیدن بمانده .11
سپس خود به خود متنبه شده به حرم حضرت ابى الفضل العباس علیه السالم . دكتر مراجعه كردم 

مشرف شده ، ابتدا اظهار ندامت و عذر خواهى كردم از این كه به دكتر مراجعه كرده ام و سپس 
آمد و مرا  یكى از همسفران كه در حرم بوده و متوجه حال من بوده ، پیش. استشفا نموده گریه كردم 

 . به خوردن غذا دعوت كرد و با اشتهاى كامل غذا خوردم و در همان حال شفا یافتم
 تمام مشكل حل شد  .137

 :آقاى حاج تیمور ترك نقل مى كرد
به قصد زیارت عتبات عالیات وارد كربالى معال شدیم و رفیق ما از ملت تركمن مرد صاف و  .12

داخل روغن افتاده بود و خراب شده بود و بى پول و بیچاره شده  ساده اى بود كه پول هاى اسكناس او
آن مرد به حرم . بود و هیچ یك از صرافان بازار به كمترین قیمت از او قبول و خرید مى كردند

تا برگشته به منزل وارد شد، عربى آمده . حضرت ابى الفضل العباس علیه السالم مشرف و متوسل شد
در . ى اسكناس هاى روغن كشیده او را به قیمت و ارزش خود خریده و بردپول خارجى خواسته و تمام

 .نتیجه تمام مشكل آن مرد ساده لوح غریب حل شد
  عریضه به حضرت عباس علیه السالم  .138
علویه شوكت دختر آقا میر محمد راثى گردن بندى كه شامل سیزده عدد نیم پهلوى بوده گم كرده  .13

سرانجام ، عریضه اى به حضرت عباس . كرده و نتیجه حاصل نشده بود بود و بسیار جست و جو
 .بعد از سه ماه همان گردن بند را آورده و به خانه شان تحویل داده اند. علیه السالم مى نویسد

  مرا شرمنده نفرمایید  .139
پدر بچه  .در اطراف بغداد مردى پسرى معلول داشته كه اطبا به او جواب رد و یاس داده بودند .14

اما من مایوس نیستم و او را به كربال آورده حرم مطهر حضرت اباعبداهللا الحسین علیه : گفته بود
علیه   السالم رفته و زیارت كرده و از آقا اجازه خواسته به آستام مقدس حضرت ابى الفضل العباس 

ت شوم ، من به قبیله فدای: السالم آورده در كنار ضریح مقدس او را قرار مى دهد و عرض مى كند



 .وعده داده ام ، مرا شرمنده نفرمایید
فرزندم ، : پدر مى گوید. مرا بلند كن : بعد از ساعتى پسر معلول پدر را صدا مى كند و مى گوید

پدر دستش را گرفته و به ایوان  . نه ، مرا شفا دادند و گرسنه هستم: پسر جواب مى دهد. قادر نیستى 
آقایى بزرگوار علیه السالم كه بدنش پر از زخم بود : چه شد؟ عرض مى كند: دمنزل آورده و مى پرس

 . برخیز كه شفا یافتى: و بى دست بود بر من ظاهر شد و فرمود
 به حضرت ابوالفضل علیه السالم متوسل مى شود  .140
وقتى زوار  مرحوم كربالیى مجید رحیمیان كه از اهالى تازه محله خوى بود و او مردى پاكدل بود، .15

كربال دسته جمعى یا پیاده حركت مى كردند به هیجان آمده و با زوار بدون تدارك قبلى رهسپار شده و 
پولش تمام شده و به حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم متوسل مى شود و به حرم 

ز همراهان وى او را دو نفر ا. مطهر مى رود و درد دل خود را به حضرت مى گوید و بر مى گردد
شهانق منطقه بسیار بزرگى از شهر خوى (كجا بودى ؟ مرحوم مشهدى قاسم شهانق : دیده مى پرسند

و در همان حال باز مشهدى قاسم البته مردى ناشناس بوده و به كربالیى مجید پیشنهاد پول ) است 
ند و باالخره اصرار از حد چون این شخص ناشناس بوده ، كربالیى مجید پول را قبول نمى ك. مى كند

. حواله اى به تو و در خوى محله شهانق ، كوچه فالنى آورده پس مى دهى : گذشته و مى گوید
كربالیى مجید پول ها را گرفته سفر خود را به آخر رسانیده و برگشته و هر چه او را جسته پیدا نكرده 

 . است
 بچه را فورا از شمامى گیریم اگر غیر از اسم ابوالفضل صدایش بزنید ما این  .141

، كارمند بانك 64، پالك 21مترى صدوق كوچه  45این جانب حسین حاجى آقا بزرگى ، ساكن قم ، 
شایان ذكر است كه بنده  . ، از كرامت و لطف حضرت ابوالفضل علیه السالم براى شما مى نویسم
ت محرمانه بدون ذكر نام مسایل را قدرى مفصل توضیح مى دهم ، اما شما خالصه و یا به صور 

همسر بنده كه از سادات است در یكى از شب ها ناگهان دچار خونریزى  1374در سال . چاپ كنید
پس از گذشت پنج  . شدیدى گردید و ما او را به بیمارستان ایزدى بردیم و آن جا او را بسترى نمودیم

لیكن به لحاظ خونریزى شدید باید . روز و انجام آزمایش هاى الزم اعالم نمودند كه باردار است 
 .و نباید هرگز از منزل خارج شود. استراحت مطلق كند

به همین دلیل زیر نظر دو پزشك در منزل استراحت مطلق مى نمود و بنده به طور مرتب و ماهیانه 
: او هم موكدا مى گفت . شخصا به دكتر مراجعه كرده وضعیت ایشان را به دكتر اطالع مى دادم 

. حدود شش ماه به همین صورت گذشت . ى به بچه نداشته باشد، و فقط مواظب همسرت باش امید
در خاتمه دعاى توسل از آقا خواستم كه . در یك شب چهار شنبه شخصا به مسجد جمكران رفته بودم 



پس به منزل آمدم و خوابیدم و پس از نماز صبح در خواب دیدم كه یك آقاى . تكلیف من را یكسره كند
این : ید قد بلند و رشید و نورانى به طرف من آمد و یك بچه بسیار زیبا را به دست من داد و گفت س

من امتناع كردم ، اما ایشان تاكید كرد این پسر است و متعلق به تو است و . را براى تو آورده ایم 
دم كه دیدم از آن آقا غرق جمال بچه بو . من بچه را گرفتم ، بسیار زیبا بود. باید او را از من بگیرى 

از خواب بیدار شدم و همسرم را از خواب بیدار كردم و خواب خود را براى او تعریف . خبرى نیست 
من هم امشب خواب دیدم خانمى بسیار با وقار و با حجاب ، پسر بچه اى : همسرم نیز گفت . كردم 

اما تو باید اسم این بچه را ابوالفضل ما دوست داریم این بچه را به تو بدهیم ، : را به من داد و گفت 
بنا به اظهار همسرم ، من در عالم خواب . بگذارى ؛ زیرا ما اسم ابوالفضل را روى آن گذاشته ایم 

در : ناراحت شدم و گفتم كه بچه اگر مال من است اسم آن را من انتخاب مى كنم كه آن خانم گفت 
وقتى از خواب بیدار شدم كه درد . ش من گذاشت این صورت از بچه خبرى نیست و رفت و بچه را پی

به . از بدنم خارج شده و با وجود هفت ماه باردارى و بسترى بودن احساس سالمت و شادابى مى كنم 
جهت معاینه : روزى به مطب دكتر مراجعه كردیم و دكتر به ما گفت . همین منوال تا ماه نهم گذشت 

درحالى كه . رفتیم ، همسرم به داخل رفت تامعاینه شود و برگردد به آن جا. به بیمارستان ایزدى برویم 
اصال درد زایمان نداشت ، ناگهان دیدم پس از پنج دقیقه پرستار بیمارستان در حالى كه لباسهاى 

شما اشتباه : من به او گفتم . همسرم را به من مى داد تبریك گفت و گفت كه فرزند شما پسر است 
فقط خدا خیلى با شما بوده و ایشان : او گفت . به گفته دكتر سزارین مى شود مى كنید، همسر من بنا

 .بالفاصله در حالى كه درد نداشت زایمان طبیعى نمود
پس از مرخصى از بیمارستان ، من پس از دیدن بچه مشاهده كردم كه این بچه دقیقا شبیه همان است 

و من اصرار داشتم اسم بچه . نام بچه مطرح شد باالخره ، قضیه. كه آن آقا در خواب به من داده بود
سجاد باشد، زیرا فرزند اولم را سعید نام گذاشتم ، ولى همسرم مى گفت كه اسم او را محمد مى گذاریم 
زیرا نام برادرش كه شهید شده محمد بود ومختصر مشاجره اى بین ما بر سر نام سجاد و محمد براى 

مجددا همسرم در عالم خواب دیده بود كه آن خانم مجددا آمده و بچه بود كه در روز هشتم تولد بچه 
لذا آن خانم اظهار مى كند كه این . دارد بچه را به زور از ما مى گیرد، ولى خانم من امتناع مى كند

بچه را ما به شما دادیم و اسم آن را هم ما انتخاب مى كنیم ، اگر غیر از اسم ابوالفضل صدایش بزنید 
 . را فورا از شما مى گیریمما این بچه 

دیگر اسم بچه من نه محمد است ، : همسرم از خواب بیدار شده و با هیجان من را بیدار كرد و گفت 
نه سجاد، اسم او ابوالفضل است و همین امروز برو به همین نام براى او شناسنامه بگیر و سپس 

 .خواب خود را تعریف كرد



: صورت حساب هزینه بیمارستان نزد دكتر رفتم ، ایشان گفت  نكته دیگر این كه وقتى براى تایید
من . اشتباهى صورت گرفته ، هزینه بیمارستان كم محاسبه شده ؛ زیرا عمل سزارین هزینه بیشترى دارد

شما و بیمارستان هر دو اشتباه : عمل زایمان طبیعى بوده و سزارین نبوده و ایشان گفت  : به او گفتم
یا تو  : طب خود به بیمارستان تلفن كرد و پس از گفت و گو با بیمارستان گفتسپس از م. مى كنید

یا خانم تو پیش خدا خیلى اجر و قرب دارید، بروید و خدا را شكر بكنید؛ زیرا علم پزشكى گواهى مى 
دهد كه در این مورد باردارى اوال بچه زنده نمى ماند و اگر بماند ناقص العضو مى شود و ثانیا، حتما 

 . از طریق عمل سزارین این كار امكان پذیر است
نكته دیگر این كه این بچه فوق العاده عجیب و مهربان و خوش زبان و دوست داشتنى در بین فامیل 

امیدوارم كه آقا حضرت ابوالفضل علیه السالم همیشه وهمه جا یار . و همسایگان و خودمان مى باشد
ر تهیه و چاپ كتاب فعالیت دارید توفیق سالمت وخدمت و كمك كار مسلمین باشد و به شما كه د

 .بیشتر عطا كند
 شمسى 21/5/77

 

 

 

 با عنایت حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم خطر وقوع زلزله برطرف شد  .142
شمسى زلزله  26/5/77در اهواز از طریق تلویزیون در اخبار خوزستان اعالم شد كه رز چهار شنبه 

در اهواز و چند شهر دیگر استان رخ خواهد داد ولى احتمال آن در روز پنج شنبه و اى با ریشتر باال 
جمعه بیشتر است و این احتمال تا روز دوشنبه نیز ادامه دارد به طورى كه حتى ساعت وقوع آن را 

این خبر به طور . نیز پیش بینى كرده بودند و دستورهاى ایمنى در همین زمینه به مردم داده شد
مسووالن مدارس با دانش . در ذهن مردم پیچیده و ترس و دلهره عجیبى در دل ها انداخته بود گسترده

آموزان را با نكات ایمنى و طریق برخورد با زلزله آشنا مى كردند و بعضى مدارس آن روز را تعطیل 
س و در بعضى از شهرهاى استان ، مردم به خارج از شهرها رفته بودند و همچنان تر . كرده بودند

 .اضطراب و نگرانى در بیشتر مردم دیده مى شد
من در همان روز كه این خبر را شنیده بودم ترس عجیبى سراسر وجودم را فرا گرفته بود و با یادآورى 
زلزله هاى مختلفى همچون زلزله منجیل و اردبیل و دیگر نقاط كشور كه خرابى و كشته هاى بسیارى 



فضل العباس علیه السالم متوسل شدم و دو ركعت نماز به ایشان به بار آورده بود به حضرت ابوال
هدیه كردم ونذر كردم كه اگر این زلزله اتفاق نیفتاد و مشكلى به بار نیامد همین معجزه را نوشته و 
براى جلد دوم این كتاب به آدرس مذكور ارسال كنم كه خوشبختانه فرداى آن روز كه عید غدیر هم 

م شد كه چنین زلزله اى اتفاق نخواهد افتاد و این مشكل به طریق معجزه آسایى بود از تلویزیون اعال
جا دارد براى قدردانى از معجزات و عنایات و كرامات . برطرف شد و سبب آرامش همگان شد

 . ابوالفضل علیه السالم چند مورد دیگر را ذكر كنم
 سالم چهل روز زیارت عاشورا هدیه به حضرت ابوالفضل علیه ال .143

چندى پیش مشكلى بزرگ و خطرى ناگوار پیش آمده بود كه اگر ادامه پیدا مى كرد عواقب ناگوارى  .1
من نذر كردم چهل روز زیارت عاشورا بخوانم و ثواب آن را به محضر حضرت . به دنبال مى داشت 

كه مشكل برطرف  اززمان شروع اداى نذر شاید سه روز گذشته بود. ابوالفضل علیه السالم هدیه نمایم 
 . و خطر جدى رفع شد كه البته من طبق نذر تا چهل روز زیارت عاشورا هدیه كردم

  روضه اباالفضل شفاى دردها  .144
بیمارى داشتیم كه از درد ناحیه شكم رنج مى برد گاهى از شدت درد بى تابى مى كرد، گویى مى  .2

ده بود و داروهاى فراوانى هم مصرف مى كرد به چندین پزشك مراجعه كر . خواست زمین را گاز بگیرد
علیه السالم و   در جایى مردى بود كه روضه ابوالفضل العباس . ولى همچنان این درد ادامه داشت 

امام حسین علیه السالم مى خواند، مبلغى به او دادیم و گفتیم براى حل مشكل ما و شفاى مریضمان 
دى بعد خیلى زود درخواب دیدیم كه آن مریض شفا پیدا آن آقا روضه را خواند و چن. روضه بخوان 

 .كرد و االن هم در وضعیت خوبى به سر مى برد
  رفع مشكل با توسل به قمر بنى هاشم علیه السالم  .145

خود من هر وقت در جایى اضطرارى و موقعیتى هستم كه خطرى یا مشكلى یا حاجتى برایم پیش  .3
را چندین بار ... السالم متوسل مى شوم و ذكر یا كاشف الكرب مى آید به حضرت ابوالفضل علیه 

مى خوانم كه خیلى سریع به لطف ایزد منان و عنایت حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم بیمارى 
 .برطرف و یا مشكل و حاجت رفع مى شود

لسالم و امام در ایام محرم معموال گوسفند نذرى و یا طعامى به نام حضرت ابوالفضل العباس علیه ا
 . حسین علیه السالم هم داریم كه تقدیم به ایشان مى كنیم

 حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم مادرم را شفا داد  .146
آیه اهللا آقاى حاج سید ضیاء الدین امامى فر دزفولى دامت بركاته طى نامه اى به دفتر انتشارات 

 :مكتب الحسین علیه السالم نوشته اند



به پزشكان بسیارى براى معالجه ایشان . جانب روزگارى به مرض سرطان گرفتار شده بودمادر این 
 .مراجعه كردیم ، اما معالجه نشد

این جانب مانند دیگر اعضاى خانواده درفكر بودم كه چه كنیم كه مادرمان بهبودى حاصل كند و 
لذا با قلبى . باب الحوائج است  شفایابد تا اینكه درنظرم آمد كه حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم

شكسته در حالى كه اشك در چشمانم حلقه زده بود شفاى مادرم را از آن بزرگوار طلب نمودم و گفتم 
چنان كه مادرمان شفا یابد گوسفندى مى خرم و به نام حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه 

ما هم گوسفندى خریدیم . شید كه مادر ما شفا یافت بحمداهللا طولى نك. السالم میان فقرا تقسیم مى كنم 
 . و ذبح كردیم و به نام آن بزرگوار در بین مردم مستحق تقسیم كردم

 گره گشایى ابوالفضل مظهر حى و دود
 همان كه در لشكر حسین عزادار بود

 به راه موالى خود جان به خدایش سپرد
 نقش ، محبت خود میان دل ها نمود

 ضیاء الدین امامى فر دزفولىحاج سید 
  شفاى كودك چهار ساله  .147

فرزندم . سید جلیل القدرى نقل مى كند كه به اتفاق خانواده و فرزندم به زیارت عتبات عالیات رفتیم 
 .وخیم شد  چهار سال بیش نداشت و بیمار شد و حالش 

 : نسخه نوشت و در حال رفتن به من گفت. پزشكى را به عیادتش آوردم 
من نخواستم همسرم متوجه بشود ولى از اتاق . حال بچه بسیار بد است و امید بهبودى براى او نیست 

 : كرد و گفت  بى درنگ چادر بر سرش . دیگر شنیده بود
همسرم رفت و پس از لحظاتى طفلم سر از بستر برداشت ! االن مى روم و كارش را درست مى كنم 

 !رآقا جان مرا در آغوش گی: گفت . 
از من . از من آب خواست و به او آب دادم . تعجب كردم كه كودك بى هوش چگونه به هوش آمد

 پرسید كه مادرش كجاست ؟
هنوز كه در عالم تعجب بودم همسرم وارد شد و با دیدن كودك او را در آغوشش . مى آید: گفتم 

 ه كردى ؟ و كجا رفتى ؟چ: گفتم ! دیدى كار را به چه آسانى تمام كردم : گرفت و به من گفت 
 : به حرم مطهر موالیمان حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم رفتم و گفتم: گفت 

شفاى . با ابوالفضل ، من زوار تو هستم ، اگر باب الحوائج نبودى من به این آستان روى نمى آوردم 
 فرزندم را از تو مى خواهم و گرنه جواب پدرش را چه بدهم ؟



 (194) . از حرم بیرون آمدم و حال مى بینم كه فرزندم را آن بزرگوار شفا داده است همین را گفتم و
  در باز شد دوباره بسته شد  .148

حضرت سید الشهداء علیه السالم  حاجى رضا خرمیان كه از متدینین كربال و پیوسته مالزم مجالس
حضرت سید الشهداء علیه السالم متوجه افتاد، دیدم زائرى   شبى پس از خاتمه مجلس : است نقل كرد

عرب در حالى كه نان و كباب بر روى دست دارد در صحن حضرت ابوالفضل علیه السالم ایستاده 
مگر در خانه ات را مى زنى : او گفتم  نزدیك رفتم و به .درحالى كه درب بسته است و او در مى زند

؟ او پاسخ داد زن و بچه ام داخل صحن هستند و من آمدم براى آنها نان و غذا تهیه كنم با در بسته 
اینها در وقت معین در را مى بندند و مى روند و االن پاسى از شب گذشته  : من گفتم. مواجه شدم 

چند قدمى كه رد . شتم در حالى كه او در را مى كوبیدسرانجام من گذ. و امكان باز كردن در نیست 
معموال صبح  .شدم صداى باز شدن صحن را شنیدم برگشتم ، دیدم بله در باز شد و دوباره بسته شد

صبح . ها به حرم مطهر امام حسین علیه السالم و حضرت ابوالفضل علیه السالم مشرف مى شوم 
آمدم دیدم . چگونگى باز شدن در را از او جویا شوم  روز بعد ر جست و حوى همان زائر بودم كه

چگونه در باز شد؟ گفت : پرسیدم . سینى كه در آن نان و كباب بود بر بالین سر خانواده اش است 
شك و تردیدى نیست كه عنایت این . من فقط باز شدن و بسته شدن را دیدم و كسى را ندیدم : 

را جناب آقاى حاجى رضا خرمیان در كربال شاهد بوده  این قضیه. خانواده شامل دوستان مى شود
 . است

 على اكبر قحطانى
  متوجه شدیم مریض شفا یافته است  .149

 :جناب آقاى حاج حبیب اهللا اشعرى نقل كردند
تقریبا چهل سال قبل بود كه من به اتفاق همسرم براى زیارت به عتبات عالیات مشرف شدیم و كرامتى 

 : توضیح ماجرا آنكه. العباس علیه السالم مشاهده كردیم از حضرت ابوالفضل 
وقتى بود كه خدام حرم مطهر مى . شبى در حرم مطهر حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم بودیم 

خدام حرم مطهر مى خواستند مریض را . مریضى را دخیل بسته بودند. خواستند درهاى حرم را ببندند
. ما به طرف ایوان آمدیم كه به منزل برویم . این كار بود بیرون كنند ولى صاحب مریض مانع از

اینجا بود كه متوجه ! ناگاه دیدیم صاحب مریض همراه مریض با خوشحالى از حرم بیرون مى آیند
 . شدیم مریض شفا یافته است

  توسل به قمر بنى هاشم و على اكبر مرا شفا داد  .150
مردم ده . شهرك كهریزك ساوج بالغ كرج منبر مى رفتم  قمرى در 1420بنده در محرم : نگارنده گوید



مى گفتند این روستا مورد توجه حضرت قمر بنى هاشم و على اكبر علیهماالسالم است و یك نفر به 
 :او را خواستم ، حضورا مطلب را این چنین شرح داد. نام آقاى نجف نژاد از آن جا شفا گرفته است 

پس  .ستان حضرت سجاد علیه السالم نزد دكتر سپهرى رفتم این جانب بیمار شدم و به بیمار 
. مرا عمل كردند و تكه بردارى هم نموده بودند. ازمعاینات تشخیص دادكه باید شیمى درمانى بشوم 

دكتر و اطرافیان به من نمى گفتند، ولى من از روى قاعده فهمیدم كه این كارها را براى بیمار سرطانى 
ه اش را بر مى دارد و نزد دكتر مى برد، و به او مى گودى كه این نسخه نجف نژاد نسخ. مى كنند

 مال یكى از بستگان ماست حاال بفرمایید كه بیماراش چیست ؟
این نسخه داللت دارد بر این كه صاحب نسخه سرطان دارد و شش ماه بیشتر زنده : دكتر مى گوید

 .نمى ماند
من در قهوه خانه آقچه حصار آقاى نجف : یز گفت در همان جلسه یكى از افراد حاضر در آنجا ن

آقا چرا این جا نشسته اى ؟ : گفتم . نژاد را دیدم در كنار خیابان روى آسفالت نشسته غذا مى خورد
 . من شش ماه بیشتر زنده نیستم چرا این طور به این آزادى غذا نخورم: گفت 

شبیه (ار در بدنم بود، با آن وضع در عزادارى بنده كه براى دفع ادر . پس از مدتى ایام محرم فرا رسید
شركت كردم و دومین جلسه در شبیه خوانى شب اربعین امام حسین علیه السالم شبیه خوان ، ) خوانى 

آن . همان جا به آن حضرت متوسل شدم و شفا پیدا كردم . شبیه على اكبر علیه السالم را مى خواند
شود و على اكبر به میدان برود فورا دویدم و خود را به پاى  ساعت كه مجرى دستور داد كه اذان گفته

على اكبر رساندم و نذر كردم كه هشت در صد كار كرد ماشین را در راه حضرت قمر بنى هاشم علیه 
پس از توسل به حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم و نذر در كنار على اكبر . السالم خرج كنم 

 . آمدم و ناگهان دیدم شفا گرفته امعلیه السالم به كنار مجلس 
  آن حضرت را چند بار صدا زدم  .151

 : نامه جناب آقاى سعید ترشانى كاشمرى به دفتر انتشارات مكتب الحسین علیه السالم
 .باعرض سالم و خسته نباشید خدمت شما

كتاب شما  غرض از مزاحمت این بود كه مى خواستم بگویم كه این جانب سعید ترشانى ساكن كاشمر،
را با عنوان چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم خواندم و چنان مجذوب آن 

شدم كه تا به حال دوبار آن را مطالعه كردم و هر با مرا دگرگون نموده و اطالعات مفیدى را به دست 
حضرت را برایتان بنویسند حضرت عالى در آخر كتاب از خوانندگان خواسه اید كه كرامات . آورده ام 
بنده هم تصمیم گرفتم عنایتى كه آن حضرت به من كرده را برایتان باز گو كنم تا آن را در . و بفرستند

 .كتابتان بنویسید، شاید موردنظر و مقبول واقع گردد



شمسى به خدمت سربازى رفتم و روزها و شب ها را  1374جریان از این قرار بود كه در تیرماه سال 
خدمت مى ) از شهرهاى استان گیالن (پرى كردم تا این كه چون در نیروى انتظامى منطقه تالش س

شد و به پاسگاه لیسار تالش رفتم و آن جا چند ماهى گذشت و حدود تقریبا   كردم پاسگاهم عوض 
پس از مرخصى به كاشمر تلفن كردم . شش ماه به آخر خدمتم بود كه مى خواستم به مرخصى بروم 

از این ماجرا ناراحت شدم و تصمیم به . من مى آیم كه خبر دادند پسر خاله ام فوت كرده است  كه
رفتن گرفتم ، ولى پیش از رفتن به قزوین رفتم تا دایى خود را كه مشغول درس خواندن در دانشگاه مى 

كه عموى : گفت همان روز كه به قزوین رسیدم خاله ام از شهر زنگ زد و به دایى ام  . باشد را ببینم
 . سعید فوت كرده است و این خبر از اولى برایم ناگوارتر بود چون خیلى او را دوست داشتم

باالخره بعد از سفره قزوین و تهران به كاشمر رفتم و در آن جا معده ام درد شدیدى گرفت ه خواب را 
به من زدند و دردم كمى  نیمه شب با مادرم به بیمارستان رفتیم و دو عدد آمپول. از چشمانم گرفت 

مسجد ))در آن جا مسجدى بود به نام . مرخصى ام تمام شد و به محل خدمتم باز گشتم . بهبود یافت 
كه واقعا من به آن مسجد اعتقاد دارم و به جرات مى توانم بگویم كه هیچ مسجدى را مثل آن  ((عباسیه 

تانم نیز بودند در آن جا نماز شب مى و من وقتى چند از بچه هاى آن جا كه از دوس. نمى دانم 
خواندیم و آن مسجد جایگاه من بود در مواقع دلگیرى و تنهایى آن جا بود كه روح معنویت را در من 

چند روزى گذشت و دوباره آن درد شدید در من هویدا شد و تاب و توان از كف دادم تا . تقویت نمود
عده است و سرم و آمپول و دارو تجویز كرد ولى زخم م: به پزشك مراجعه كردم و او به من گفت 

هیچ كدام اثر نكرد و دردم زیاد شد به طورى كه اشك مرا در آورد و من به خود مى پیچیدم و در 
داخل پاسگاه آرام و قرار نداشتم تا این كه به بچه هاى پاسگاه گفتم كه من به مسجد مى روم ، چون 

لسالم كه مسجد متعلق و تزیین یافته به نام مباركش بود تصمیم گرفتم از حضرت ابوالفضل علیه ا
خالصه آن جا رفتم و چشم را به عكس آن حضرت كه روى . متوسل شدم و داروى دردم را بگیرم 

اسب در رود فرات است دوختم تا این كه همراه با درد خود و اشك هایم به آن حضرت توجه من جلب 
در این موقع بود كه یكى از دوستانم كه . چند بار صدا زدم شد و یاد كربال افتادم و آن حضرت را 

خدا  - اهل همان محل بود به مسجد آمد و شنیده بود كه من بیمارم و عیادتم آمده بود و خالصه 
چند شكالت و آبمیوه داد و خوردم و بعد رفتم خوابیدم ولى یادم هست كه در عالم خواب  - نگهدارش 

حدود نیم ساعت خوابیدم ولى باور نمى كنید كه وقتى . شكایت كردم  و بیدارى از دردنزد آن حضرت
خدا را شكر كردم و از آن . بلند شدم دیگر از آن درد خبرى نبود و دیگر آن درد ریشه كن شد

حضرت تشكر كردم و با خوشحالى رفتم ولى تا چند روز نگران بودم كه شاید دوباره درد سراغم بیاید 
ولى این را هم بگویم كه خداى ناكرده . این كرامت آن حضرت در مورد من بود .ولى دیگر خبرى نبود



هر موقع به نام آن حضرت قسم دروغ مى خورم درد معده مرا مى گیرد ولى فورا پشیمان مى شوم و 
 .از آن حضرت معذرت خواهى مى كنم و درد ساكت مى شود
خواست مى كنم كه اگر جلد دوم آن را و از شما كه این كتاب را چاپ كردید متشكرم و از شما در 

 .دارید برایم پست كنید
 سعید ترشانى از كاشمر

  عنایات حضرت شامل حالم شد  .152
نامه حجت االسالم و المسلمین جناب آقاى حاج سید احمد حجازى گلپایگانى به دفتر انتشارات مكتب 

 : الحسین علیه السالم
 ( دامت بركاته(لى ربانى خلخالى حجه االسالم و المسلمین آقاى حاج شیخ ع

 سالم علیكم
درمورد كرامات حضرت ابوالفضل العباس بن على علیهماالسالم مطالبى خواسته بودید و در صدد  .1

تالیفى بر آمدید گرچه آثار عدیده و نفیسى از خود كه از مفاخر فضال و مولفین شیعه مقیم حوزه 
كه برایم پیش مى آید خداوند را به حضرت ام البنین این جانب گرفتارى . علمیه مقدسه قم هستید

مخصوصا روضه حضرت . علیهاالسالم همسر حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم قسم مى دهم 
عباس بن على علیهماالسالم از خیلى گرفتارى ها و بن بست ها نجاتم داده مخصوصا در حوادثى 

 .ضرت عباس بنعلى علیه السالم شامل ما شداما عنایت ح. همه زندگى و دارایى من از بین رفت 
  گفتم یا اباالفضل ادركنى  .153

 : جدم مرحوم سید میرزا آقا گلپایگانى نقل مى كرده است: قضیه دوم  .2
آن . سالگى رفتم  75وقتى در حرم حضرت عباس بن على علیهماالسالم در كربالى معال در سنین 

ارد قفسه سینه ام مى شكند و خفه مى شوم ، در این حال قدر جمعیت زیاد بود كه احساس مى كنم د
سید . آقا آمد و راه را باز كرد. یا ابوالفضل ادركنى ، یا علمدار حسین ، یا ابوفاضل ادركنى : گفتم 

 .جلیل القدى آمد و جمعیت را كنار زد و راه را برایم باز كرد
 به حضرت ابوالفضل علیه السالم متوسل مى شود  .154

مربوط به مرحوم حجة االسالم و المسلمین آخوند حاج شیخ محمد حسین دانشور : ضیه سوم ق .3
قمرى در گلوچان یكى از روستاهاى شمال گلپایگان  1382كلوچان گلپایگان مى شود كه در سال 

 .فوت كرد
نى به كنار رودخانه جهت روضه خوا - یعنى مرحوم پدرم  - فرزند ایشان نقل مى كرد زمستانى ایشان 

و اداره مجالس ماهیانه با حیوان مسافرت مى كرده از مسیر امامزاده ابراهیم بن موسى بن جعفر علیه 



چند گرگ به ایشان حمله مى . السالم در دوازده كیلومترى شمال گلپایگان به طرف خفتان مى رود
على  كنند گرگ هاى گرسنه به ایشان حمله مى كنند تا این كه ایشان به حضرت ابوفاضل بن

 - كیلومتر  5حدود  - حضرت آخوند را تا كلوچان . علیهماالسالم متوسل مى شود و او را مى بیند
اول نمى شناسد، اما بعدا متوجه مى شود آقایى كه او را همراهى كرده حضرت . همراهى مى كند

 . ابوالفضل علیه السالم بوده است
 :فرزند مرحوم دانشور براى حقیر نقل مى كرد

از چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم توسط یكى از دوستان تهرانى یكى جلد 
بسیار زحمت متحمل و متقبل شده اید ان شاء اهللا از شفاعت و عنایت حضرت . به دستم رسید

همچنین از ادعیه حضرت . ابوالفضل علیه السالم ما و شما و همه محبین آن حضرت بهره مند شوند
همه ما و شما بهره مند گردیم و ظهور آن حضرت نزدیك گردد و ) ارواحنا فداه ( االعظم بقیه اهللا

 .موانع ظهور آن حضرت مرتفع گردد
 سید احمد گلپایگانى الحجازى. والسالم 
  مبلغى مقروض بودم  .155

 : نامه اى دیگر از حجت االسالم و المسلمین آقاى حاج سید احمد حجازى گلپایگانى
 ( دامت بركاته(تطاب حجت االسالم و المسلمین آقاى ربانى خلخالى جناب مس

 سالم علیكم
هجرى قمرى مقدارى شكر و قند چند  1418شب هاى تاسوعا و عاشوراى . مبلغى مقروض بودم  .4

از بركت حضرت ابافاضل علیه السالم پسر . بسته چاى براى هیئت مسجد شهید نواب صفوى بردم 
السالم به راحتى دو شب منبر رفتم و پول قابل توجهى به من دادند كه دین شجاع حضرت على علیه 

جالب این است كه پیش از آن دو شب روحانى محترم منبر مى رود، بعد مریض . خود را ادا كردم 
 . مى شود و بسترى مى شود و به جاى او من مى روم

امام حسین علیه السالم داخل بعد روز عاشورا همان روحانى را مالقات كردم ، از تربت حضرت 
 .استكانى ریختم به قصد استشفا مقدارى خورد و بیماراش برطرف شد

   ... بیمه سقا خانه .156
فرزند خردسال پسرم سد امیر مهدى حجازى كه كسالتى داشت با توسل به حضرت قمر بنى هاشم  .5

انه ریختم كه مصرف سقاخانه علیه السالم كه نمودم مقدار پول قابل توجهى در داخل صندوق سقاخ
ایشان را با كمك به سقاخانه حضرت . شود، بحمداهللا رفع كسالت از فرزند عزیزم سید امیر مهدى شد

 .ابوالفضل علیه السالم بیمه كرد



 با توسل به حضرت ابوالفضل علیه السالم مشكلم برطرف شد  .157
 ( بركاتهدامت (حضور محترم حجت االسالم و المسلمین آقاى خلخالى 

 سالم علیكم
گرفتار  73شمسى مشكلى برایم پیش آمد كه تا سال  1369این جانب سید احمد حجازى در سال  .6

جوانى به نام نصرت اهللا حجازى ) حاج احمد حجازى (در منزل یكى از همسایگان منزل پدرم . بودم 
صل زمستان روضه خوانى ایان هر ساله در ف. در حادثه در یكى از شهرهاى استان اصفهان فلج شد

كه حقیر دو منزل و ماشین را از دست داده بودم و دل شكسته و ناامید بودم در  73در سال . داشت 
. آخرین روز روضه بود كه مجلس خیلى با حال بوده و پر معنویت بودم  . مجلس روضه شركت كردم

خدا را به حضرت ابوالفضل علیه  در همان مجلس. براى فرزندم دعا كنید: والده ام به حاج احمد گفت 
السالم علمدار شهید امام حسین علیه السالم قسم داد و براى فرزند خودش كه فلج بوده و پیش از ده 

سال فلج بود توسل ها به حضرت ابوالفضل علیه السالم مشكلم برطرف شد و فرزند ایشان كه فلج بود 
 والسالم. ن باز مى كند و كلمه آقا را مى گویدتوانست بر روى صندلى بنشیند و بعد از دو سال زبا

  نصف یك گوسفند نذر حضرت عباس علیه السالم  .158
 :آقاى حاج احمد حجازى فرزند على از گلپایگان نقل كرد

خطاب به حضرت ابوالفضل العباس . گوسفندانم گم شده بودند: شمسى ایشان گفتند 1373در سال 
انم پیدا شد نصف یكى از گوسفندان را نذر حضرت عباس بن علیه السالم عرض كردم اگر گوسفند

 - محل آغل گوسفندان  - بعد از تفحص ، گوسفندان راداخل بهاربند . على علیهماالسالم مى نمایم 
 . خیلى خوشحال شدم. پیدا كردیم 

 والسالم
 سید احمد حجازى

 گفتم بگو یا اباالفضل او كه یاوردل شكستگان است  .159
شمسى فرزندم آرش سیاست به علت یك بیمارى ظاهرا ریوى در  1360ماه سال  در اردیبهشت

بیمارستان غازى شیراز به مدت پنجاه روز بسترى بود كه طى این مدت این جانب به عنوان همراه با 
روزهاى اول به واسطه آزمایش هاى متعدد و شروع دوران درمان براى این جانب عادى . ایشان بودم 

تى كه از بسترى شدن و دوران درمان گذشت ، هر وقت از پزشك معالج ایشان درباره بود، لیكن مد
بیمارى مرموز فرزندم دیگر براى من . بیمارى ایشان صحبت مى شد پاسخ صریح به ما داده نمى شد

نهایتا با . از ایما و اشاره ها و محبت زیاد پرستاران به آرش وحشت داشتم . و مادرش محرز شده بود
. ر من و در خواست فراوان از پزشك معالج خواسته شد كه بیمارى فرزندم براى ما مشخص گردداصرا



روز  40آقا و خانم دكتر بخش اظهار داشتند فرزند شما مشكوك به بیمارى خونى است كه طى مدت 
 ان شاء اهللا تا سه. در همین رابطه درخواست آزمایش خواص شده . گذشته براى ما تقریبا معلوم شد

در . جسم من و همسرم روى پاهایمان سنگینى كرد. روز آینده انجام و نوع بیمارى خونى مشخص شود
 . جا كنار دیوار شل شده و روى دو زانو جاى گرفتم

فرزند خود را نگاه كردم بچه هفت ساله احساس كرده بود كه چه وضعیتى داریم ، كنجكاوانه متوجه 
با همه سنگینى جسم احساس سبكى و بى حسى مى . خورد حركات ما بود، دنیا دور سرم تاب مى

كردم ، جرات نداشتم چشم از او بردارم ، جوابى نداشتم به او بدهم ، در مقابل او شرمنده بودم كه نمى 
درعرض چند ثانیه هنوز طنین صداى دكتر در . توانستم برایش كارى كنم ، خودم را سرزنش مى كردم 

رایط ناگهان یاد او افتادم ، یاد كسى كه همیشه با من بود، یاد یاور، در همان ش. گوشم موج مى زد
بچه بودم كه اسم . یاد كسى كه از دوران بچگى با او آشنا شدم و هیچ وقت از ذهنم خارج نشده بود

او را همیشه مى شنیدم ، از او مى ترسیدم ، خیلى به او ایمان داشتم ، اسطوره شفاعت بود، خانواده 
حتى زمانى كه مى خواستند از جاى بر خیزند اسم او را به زبان مى . ایشان متوسل بودندهمیشه به 

آرى ابوالفضل العباس علیه السالم علمدار امام حسین علیه السالم ، اسطوره  ((یا ابوالفضل ))آوردند 
ان به این بود كه ناگه. شجاعت و مقاومت ، یاور امام حسین علیه السالم و سردار كربالى حسینى 

شرایط . جاى داشت او را صدا كنم و به او متوسل شوم . یاد آقا افتادم ، كسى كه همیشه در ذهنم بود
از او . انتظار هم زیاد نبود، او را كه مى شناختم . دل شكسته ، اشك در چشم حدقه زده : مناسب بود

هنوز صداى پزشكان دو . صدایش زدم و آرش را به او سپردم . خواستم ؛ چرا كه از او ساخته بودم 
سه روز دیگر مشخص مى شود، لیكن سه دقیقه بیشتر طول نكشید، صداى زنگ تلفن : گوشم بود

اسم آرش را در مكالمه تلفنى شنیدم ، پرستارى كه گوشى تلفن را برداشته بود پیام . افكارم را پاره كرد
 :داد
 .((آرش را براى آزمایش به طبقه پایین ببر: آقاى سیاست ))

قرار بود سه روز دیگر آزمایش انجام شود، چه شد، در فاصله سه دقیقه بعد از صحبت ! عجیب 
بگو یا ابوالفضل ، و بلند شو، او : به همسرم كه گریان بود گفتم . پزشك آزمایش باید صورت گیرد
° éé در همین فاصله سه دقیقه او خود را رساند، او كه یاو . آمد، بلند شد، او جواب ما را داد

 . شكستگان است
متخصص رادیولوژى بعد از سى دقیقه ما را در جریان امر . آرش را به آزمایشگاه و رادیولوژى بردم 

مشكل خون : اختصاصى در ظهر همان روز آمد  جواب آزمایش . ناراحتى جزئى ریوى : قرار داد
 . نیست



ى كه با یك گل گاوزبان حل مى عجیب كه یك ماه بسترى بودن آن همه آزمایش چه بود، سرما خوردگ
 .شود، چرا یك ماه ، چرا این همه آزمایش و خون گرفتن طى روز، خیر، چیزى دیگرى بود

دكتر ریاضى تعجب كرده بود، خانم دكتر بخش تعجب مى كرد دكتر اسماعیلى یادش به خیر تایید 
 . كرد سرما خوردیگى و عوارض آن بوده است

ه كرد در خون آرش چه كرد من از او ممنونم و همیشه به یاد او خواهم چ ((او))اما نه نمى دانم كه 
 (195) .بود

 على سیاست ، كارمند بانك صادرات ، ساكن شاهرود
  مرده زنده شد  .160

لى اهل اقلید فارس در چند سال قبل كه راه عتبات عالیات باز بود، با این جانب كربالیى مرتضى عدی
در بین راه ماشین ما . چهل نفر زائر براى زیارت حضرت اباعبداهللا الحسین علیه السالم مشرف شدیم 

چپ شد، یك نفر از زائران كه سخت مجروح بود طولى نكشید كه مرد و بنده رو كردم به طرف 
كردم كه آقا جان زوار شما   العباس قمر بنى هاشم علیه السالم و عرض حضرت حضرت ابوالفضل 

این جا بود فورا از معجزه . و خیلى دلم سوخت ! به امید زیارت شما مى آید، امید او را ناامید كردى 
 (196) .حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم مرده زنده شد

 من ضامن هستم كه سالم آنها را به مقصد برسانم : حضرت عباس علیه السالم فرمود .161
جناب حجت االسالم آقاى سید على اختر زیدى هندى از یك زائر شیعه كه از بندر بمبئى به طرف 

 :كربال مى رفته نقل كردند
من كارى از دستم ساخته نیست كه شما را : لوان كشتى به مردم مى گویدم. دریا طوفانى مى شود

 .نجات بدهم ، به فكر خودتان باشید
در این جا افسر انگلیسى به این . یكى از شیعیان در این گیر و دار مشغول پختن غذا بوده است 

او به افسر مى  !مردم در هالكت هستند، شما دارید غذا مى پزید: شیعه اهانت مى كند و مى گوید
یك دفعه این شیعه و ملوان مى . شما مشغول كار خودتان باشید و با من كارى نداشته باشید: گوید

بینند شخصى از دور دارد مى آید سوار بر اسبى است ونیزه اى هم در دست دارد و اسب روى آب را 
ه این سبب طوفان مى رود و سم اسب وقتى به آب مى خورد و آب را به طرف آسمان مى پاشد، ب

 .درست مى شود
آن بزرگوار با نیزه اى كه در دست داشته به كشتى مى زند، چون كشتى موتورش هم خاموش شده 

مگر نمى دانى داخل كشتى زوار امام حسین علیه : اسب سوار خطاب به كشتى مى فرماید. بود
 . السالم هستند و من ضامن هستم كه سالم آنها را به مقصد برسانم



سپس افسر انگلیسى آمد و عذر خواهى . این هنگام طوفان برطرف شده وهمه نجات پیدا كردند در
من در كتاب خوانده ام كه حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم ضامن : زائر در پاسخ گفت . كرد

زائران است و كار ما دعا كردن و تقاضاى نجات از حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم بود 
 .حضرت هم آن شد كه ما را نجات داد و شما نجات آن بزرگوار را دیدید عنایت

 در فضایل وشمایل حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم 
 خورشید بود پرتوى از روى اباالفضل

 جمشید بود بنده اى از كوى اباالفضل
 خوشبوى تر از مشك فشارم به مشام است

 صد مرتبه خاك در مشكوى اباالفضل
 خادم شب و روز است ز جان حضرت جبریل

 در روضه جانبخش چو مینوى اباالفضل
 نه گنبد دوار به هنگام جاللت

 باشد به مثل نه توى اباالفضل
 شد ماه بنى هاشم از آن روى كه چون ماه

 نیافت به شب طلعت نیكوى اباالفضل
 مانند دو خنجر كه به یك قبضه نشانى

 و ابروى اباالفضلپیوسته به بود د
 چون پاى نهادى به ركاب فرس او را

 از گوش زانوى اباالفضل
 آن گونه كه از حیدر كرار به میدان

 فرار عدو بود ز نیروى اباالفضل
 بر چرخ برین اختر طوسى زده پهلو

 تا از دل و جان گشته ثنا گوى اباالفضل
  ناگهان شمشیر از غالف در آمد  .162
ستطاب فقیه عالیقدر حضرت آیت اهللا العظمى حاج سید محمد مفتى الشیعه مطلب ذیل را به جناب م



 :مولف این كتاب لطف كردند، كه در پشت یكى از قرآنهاى خطى كتابخانه ایشان نوشته شده بود
جوانى عرب از آل رسول صلى اهللا علیه وآله و سلم در روضه مطهره حضرت باب الحوائج قمر بنى 

ناگهان شمشیرى از غالف خود در آمده از . والفضل العباس علیه السالم مشغول زیارت بودهاشم اب
این معجزه در روز عرفه ، نهم ذى الحجه . باالى قبه مباركه با یك كشكول در جلو پاى سید افتاد

یخ این معجزه در تار . هجرى قمرى اتفاق افتاد و عموم زوار اردبیل به آن شهادت دادند 1312الحرام 
 . ثبت شد و همه ساله در آن روز در اردبیل و كربال جشن و چراغانى برپاست

 معجزه حضرت عباس علیه السالم كه در حسن آباد تهران واقع شده است .163
 :شخصى مسلمان و شیعه دوازده امامى نقل مى كرد

احوال ایشان سوال در همسایگى ما بنده اى از بندگان خدا را دیدم خیلى ناراحت و پژمرده بود، از 
بچه اى از : در عین حال مسلمان و شیعه نبود و گفت . كردم ، درد دلى جانسوز برایم نقل كرد

او را نزد . خانواده ما بیمار شد، این طفل پسر بچه اى بود دو ساله و مورد لطف و عالقه بنده بود
كردند، اما نتیجه ندیدم و پزشكان متخصص حسن آباد و تهران بردم ، آنها داروهاى بسیارى تجویز 

 . بودم  در آخر بچه را به خانه بردم و منتظر مرگش . مایوس شدم 
ما یك دكتر واقعى و حقیقى داریم كه او دكتر عباس است ، هر : این شخص مسلمان و شیعه گفت 

رور این ایام محرم ، ماه عزادارى س. كس به او متوسل شود، او در پیشگاه خداوند مقام بزرگى دارد
 - ساالر شهیدان حضرت اباعبداهللا علیه السالم است ، مردم مسلمان و شیعه عالقه زیادى به ائمه 

دارند از قضا روز تاسوعا متعلق به قمر بنى هاشم علیه  -مخصوصا به امام حسین علیه السالم 
ا روز از قض. مردم حسن آباد در روز تاسوعا هیات و دسته جات را حركت مى دهند. السالم است 

تاسوعا كه به اسم قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم بود، هوا بارانى بود، گویا خداوند مى 
شما چند متر پارچه مشكى خریده ، روز . خواست براى حضرت عباس علیه السالم عزادارى كند

همچنین هر  .یندازتاسوعا زیر پاى دسته جات بینداز به اندازه اى كه گلى شود آن را روى سر بیمار ب
سال نذر كن چند گوسفند به نام حضرت قمر بنى هاشم اباالفضل العباس علیه السالم و روز تاسوعا 

این شخص جهود مى . مقدار سه من برنج دم كن و به عزاداران قمر بنى هاشم و دسته جات غذا بده 
بوالفضل العباس علیه السالم من این كار را كردم ، خداوند متعال توسط حضرت قمر بنى هاشم ا: گوید

همان را . روز تاسوعا پارچه سیاهى زیر پاى دسته جات انداختم ، گلى شده بود. فرزندم را شفا داد
دیدم طفلم به رویم لبخند . صبح رفتم بچه دو ساله ام را دیدم پارچه را كنار زدم . روى بچه ام انداختم 
 . بابا من خوب شده ام :مى زند و مى گوید

 . یكى از معجزات واقعى قمر بنى هاشم است این



استاد اخالقم سید طبیب جزائرى در شب پنج شنبه درمنزل خودش به مناسبتى این معجزه را براى ما 
 .نقل كرد

این جانب شیخ حسین جعفرى رودسرى محرم امسال به صحنه كرمانشاه رفتم ، در آن جا براى ما نقل 
من هر شب از شب هاى محرم بعد از . ندم هاى ما خشك شده مدتى است باران نیامده و گ: كردند

. ختم جلسه و منبر دعاى باران مى كردم و این قضیه معجزه حضرت عباس علیه السالم را نقل كردم 
حتى صاحب خانه ام از اهل . آن شب تاسوعا از بركت وجود قمر بنى هاشم به قدر كافى باران آمد

 .ا از خواب بیدار كندروستاى چقاجانعلى مى خواست من ر 
 عصر عاشورا تربت امام حسین علیه السالمتبدیل به سرخى شد  .164

یك روز بعد از درس آیه اهللا العظمى صافى در بیت مرحوم آیه اهللا العظمى گلپایگانى در محضر 
آیت اهللا صافى بودم ، جناب حجة االسالم و المسلمین عالم فرزانه و متقى ، مروج مكتب اهل بیت 

صمت و طهارت علیهم السالم ، آقاى سید حسین شیخ االسالمى براى حضرت آیه اهللا صافى نقل ع
 :كرد

قبل از محرم امسال به زیارت مرقد منور حضرت رقیه علیهاالسالم رفتم وقدرى تربت امام حسین علیه 
م حسین علیه صبح روز عاشورا رفتم تربت را نگاه كردم ، دو دانه از تربت اما. السالم آورده بودم 

السالم سرخ شده بود، نشان بچه هایم دادم ، كم كم ساعات روز عاشورا مى گذشت ، تا عصر عاشورا 
من این تربت امام را به آیه اهللا العظمى میرزا . تربت گلى امام حسین علیه السالم تبدیل به سرخى شد

این هم یكى از معجزات . دجواد تبریزى و چند نفر دیگر از مراجع نشان دادم ، همگى تعجب كردن
 . امام حسین علیه السالم از اثر تربت امام حسین علیه السالم است

 حسین جعفرى ، كرفتان رودسر
  ((علمدارابوالفضل ))یك پنجه برنجى كه روى آن نوشته شده بود  .165

 :جناب آقاى احمد مهر بخش نقل مى كند
در سفرى براى . به مسكو سفر كردم شمسى براى خرید دستگاه چاپ سه بار  1375در سال 

خداحافظى به خدمت آیه اهللا سید محمد باقر موحد ابطحى اصفهانى مشرف شدم تا از راهنماییهاى 
. ایشان قرآن هایى با ترجمه روسى به من دادند تا به مردم آن سامان اهدا كنم . ایشان بهره مند گردم 

در سفر بعد . ر كل شركت سازنده دستگاه چاپ اهدا كردم مدی ((نیكو اینومنیچ ))یك جلد آن را به آقاى 
 : وقتى مرا دید بسیار اظهار خوشبختى كرد و گفت

من و همسرم كه رئیس آموزش و پرورش است ، مرتب این كتاب را مطالعه مى كنیم و نكته هاى 
 . ترام بوده استاین قرآن براى ما بسیار مورد توجه و اح. بسیار باعظمتى را از این كتاب درك كردیم 



اى كاش افراد خیر خواهى اقدام به چاپ ونشر این كتاب در روسیه مى : این دوست ما مى نویسد
 .نمودند

نزد رئیس اداره رفتم ، وقتى وارد اتاق شدم ، . در سفر سوم در مسكو مشكل ادارى برایم پیش آمد
علمدار ))و نوشته شده بود روى میز رئیس یك پنجه برنجى كه روى ا: چشمم به چیز عجیبى افتاد

 . قرار داشت ((ابوالفضل 
ابتدا حدس زدم آن را به عنوان یك شى ء زینتى روى میزش گذاشته ، ولى بعد از آن سوال كردم ، 

L°å åôéŠ : من شیعه هستم و معجزه و كرامت هاى بسیارى از آن حضرت دیده ام ، این پنجه را به
حضرت ابوالفضل ))ى اطالع از حال من و تشیع و عالقه ام به وقت. خاطر همین امر به همراهم دارم 

پیدا كرد، احترام فوق العاده اى به من گذاشت و درهر مشكلى كه داشتم چنان  ((العباس علیه السالم 
سال از هر گونه  70آرى در كشورى كه . كمكم مى كرد كه این مختصر گنجایش شرحش را ندارد

ائمه معصومین و اوالدشان علیهم السالم این چنین براى افراد مستعد  تبلیغ مذهبى محروم بوده است ،
 (197) .جلوه گرى مى كنند و صراط مستقیم حق را پیش رویشان مى گذارند

  گوسفند گریه مى كرد  .166
ر حامى و مروج مكتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم حجت االسالم و خطیب بزرگوا

 :المسلمین آقاى حاج شیخ حسین حیدرى كاشانى فرمودند
یكى از برادران مورد اعتمادم از قول عبدصالح خدا، مرحوم حاج آقا فخر تهرانى نقل كرد كه در سال 

در . ا بهاء الدینى جایى مى رفتیم شمسى در خدمت حضرت آیه اهللا العظمى حاج سید رض 1360
مسیر قصابى گوسفندى را خوابانیدهع بود ذبح كند، آقا با سرعت جلو رفت ، دست مرد قصاب را 

او را بگذارید محرم براى حضرت ابوالفضل علیه السالم سر : گرفت و قیمت گوسفند را داد و فرمود
گریه مى كرد و مى گفت من نذر حضرت  گوسفند: بعد آقا به من فرمود . قصاب هم پذیرفت. ببرید

 (198) .این ها مى خواهند مرا در عروسى سر ببرند . ابوالفضلم
سودمند است كتاب شریف چهره درخشان حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم را كه كتابى مفید و 

هجرى برابر با  1417مولف محترم در جمع آورى آن زحمت فراوانى متحمل شده عید غدیر سال 
شمسى مطالعه مى كردم ، كرامات متعدد و بسیارى كه از آن وجود مبارك بروز و ظهور كرده  1376

 : ، مرا به درخواست از حضرتش مشغول نموده گفتم
 كرامت كن به ما عباس عباس

 را شفا عباس عباس بده ما
 نموده قلب ما را تیره و تار



 معاصى خدا عباس عباس
 چنان در كفر و عصیانم كه گوئى

 ندارم من حیا عباس عباس
 زبى دستى چو شد كار تو مشكل

 شدى مشكل گشا عباس عباس
 جوانمردان عالم را تو دادى

 ز خود درس وفا عباس عباس
 توندارد عالم ایجاد چون 

 به جان كردى تو جا عباس عباس
 چو دادى جان خود را بهر جانان

 به جان كردى تو جا عباس عباس
 به موالیت كه موالى دو كون است

 ز اصحاب كسا عباس عباس
 نگاه مرحمت بنما به مخلص

 بود كلب شما عباس عباس
 وفاى سگ او را نباشد

 به او بنما عطا عباس عباس
 با نگاهى كیمیا كن مس او

 تو را حق خدا عباس عباس
 كرم بنما تن و جانم فدایت

 مران از خود گدا عباس عباس
شمسى صبح با یاد و ذكر حضرت  8/2/1376هجرى مطابق با  1417ذى الحجه  20در تاریخ 

 : ابوالفضل یا اباالفضل گفتم
 سرو جانم فدایت یا اباالفضل

 فضلبنازم من وفایت یا اباال



 ندیده چشم گردون در همه دهر
 صفایى چون صفایت یا اباالفضل

 زمین و آسمان و پهنه آن
 بود خوان عطایت یا اباالفضل

 هزاران لعن بر آنها كه بودند
 پى جور و جفایت یا اباالفضل

 مریض جسمى و روحى است مخلص
 امید او شفایت یا اباالفضل

 یعتمران ما را از دربار رف
 محبان كن رعایت یا اباالفضل

 در آن روزى كه و انفسا بلند است
 تو ما را كن شفاعت یا اباالفضل

 به جان تشنگان سقا تو ما را
 به محشر كن سقایت یا اباالفضل

 بود چشم امید ما به سویت
 از اول تا نهایت یا اباالفضل

 حسین حیدرى كاشانى
 تخلص به مخلص

  كور نمى خواهم دختر  .167
 - جناب حجة االسالم و المسلمین حاج شیخ مصطفى خبازیان كه در سانحه هوایى به لقاء اهللا پیوست 

 : از یكى از آشنایان خودش نقل مى كند، كه او گفت -خداوند او را با موالیشان محشور نماید 
پدرم و . نتیجه نگرفتیم به همه پزشكان مراجعه كردیم ، . خواهر من در سن هشت سالگى نابینا شد

مادرم با خواهرم از ایران به كربال مشرف شدند و با ورود به عتبات عالیات مادرم به حرم مطهر 
حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم علیه السالم مى رود و خواهرم را به ضریح مقدس دخیل مى 

فایش دادى ، دادى و گرنه دختر ابوالفضل ، حاشا به كرمت ، ش : به همین عبارات: مى گوید. بندد



 ! كور نمى خواهم مال خودت
مادر بیا،  :هنوز از در حرم خارج نشده بود كه متوجه مى شود خواهرم دارد صدا مى زند و مى گوید

 .مادر بیا، حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم مرا شفا داد
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 .با رفیقم در دفتر در گاه نشسته بودیم كه دیدیم چند زائر آمدند: ویدراوى مى گ

من نذرى كرده بودم و اكنون حاجتم برآورده شده است ، حال چه باید بكنم و : یكى از آنان پرسید
 وظیفه من چیست ؟

ن پس از بررسى ، معلوم شد كه شوهر این خانم ، سرطان داشته است و حتى براى معالجه به انگلستا
هم رفته و دكترها جوابش گفته بودند، اما عنایات قمر بنى هاشم حضرت اباالفضل العباس علیه السالم 

 . او را كامال شفا داده است
  پیراهن را براى شب اول قبرم نگهدارم  .169

روز تاسوعا فرا رسید، در مجلس عزاى . به آذربایجان رفت ، و وارد تبریز شد (199)مال آقا در بندى 
 : حضرت اباالفضل العباس علیه السالم منبر رفت و گفت

مردم امروز مى خواهم براى شما درباره شخصیتى سخن بگویم كه از تمام فرشتگان افضل و برتر 
 : بعد كمى فكر كرد و گفت. افیل ، عزرائیل ، و میكائیل است اال چهار فرشته ، جبرئیل ، اسر 

مى خواهم از عظمت كسى صحبت كنم كه از تمام مالئكه . از این حرف برگشتم و گفته ام را شكستم 
حتى از این چهار ملك مقرب هم باالتر است ، بله او از همه كروبیین برتر وافضل است جز 

 .فرشتگانى كه حامالن عرش خدا هستند
 : ار دیگر قدرى درنگ نمود و جوانب مطلب را سنجید سپس گفتب

باز هم از حرفم گذشتم و سخنم را پس گرفتمت شخصیتى كه صحبت امروز پیرامون مقام اوست ، 
 . مرتبه اش از تمام كروبیین حتى از هشت فرشته حامل عرش هم باالتر است

 !ى دارد و مى خواهد چه بگوید؟مردم متحیر و در شگفتنند كه مال آقاى در بندى چه منظور 
مردم مى خواهم امروز از قمر بنى : مطلب كه به این جا رسید، ناگهان پرده از راز برداشت و گفت 

هاشم ، اباالفضل العباس علیه السالم بگویم ، اوست كه از تمام فرشتگان حتى از چهار ملك مقرب 
 . تر استدرگاه ربوبى و از هشت فرشته حامل عرش الهى افضل و بر 



امروز مى خواهم درباره مقام و مصایب حضرت عباس بن على علیه السالم : سپس چنین ادامه داد
سخن بگویم تا در پیراهنى كه به تن دارم عرق كنم و این پیراهن را براى شب اول قبرم نگهدارم و 

 . ذخیره آخرتم قرار دهم
هاشم علیه السالم خیلى موثر و پر سوز مال آقا در بندى پیرامون فضایل و مصایب حضرت قمر بنى 

صحبت كرد، حال و انقالب عجیبى سراسر مجلس را فرا گرفت ، نوحه و ناله مردم بى سابقه بود، 
 .تاسوعاى آن روز در تبریز غوغا كرد

وقتى این عالم با اخالص از منبر فرود آمد، مردم با چشم هاى گریان و حالى منقلب و پریشان ریختند 
ه پیراهنش را گرفته تكه تكه كردند و به قصد تبرك بردند، هر كس تكه اى برداشت ، یك و ملتمسان

 .قسمت هم براى خود ایشان ماند كه مى خواست براى شب اول قبرش ذخیره كند
 :یكى از علماى بزرگ نجف گوید

من آن روزگار من در تبریز جزء محصالن علوم دینى بودم ، یك رشته هم از آن پیراهن به دست 
در نجف هر بیمارى را كه از معالجه مایوس مى . رسید، آن را همراه خود داشتم تا به نجف رفتم 

گردید و هر مریضى را كه پزشكان بغداد از درمان او ناتوان بودند و جوابش مى كردند، نزد من مى 
م علیه السالم من همان تكه پیراهن آغشته به عرق مال آقاى در بندى را كه از قمر بنى هاش. آوردند

گرفته و به اسم اباالفضل العباس علیه السالم در آن عرق كرده بود در آب مى زدم و به آن مریض 
 .او مى خورد و شفا پیدا مى كرد. مى دادم 

یك ! اباالفضل العباس علیه السالم چه شخصیتى است ؟! داستان چه داستان بهت انگیزى است ؟
در بندى روز تاسوعا به تن داشته و مصیبت قمر بنى هاشم علیه رشته از آن پیراهنى كه مال آقاى 

السالم را خوانده البته با آن علم و تقوا و اخالص او و با آن صفاى دل و مراتب محبت و ارادتش به 
اهل بیت علیهم السالم چنین اثر اعجاب آور و اعجاز انگیزى داشته كه سالیان دراز، بیماران صعب 

 (200) . و امراض درمان ناپذیر را درمان بخشیده است العالج را شفا داده
 كسى كه دست ندارد یاور دل شكستگان و درماندگان و خسته دالن است  .170

تالیف آقاى عباس مشهدى نقل مى ) 272و  235ص (مطلب زیر از كتاب خسته دالن در ژاپن 
 :شود

مدتى . است كه از تهران به قصد كار به ژاپن مى رود ((رحیم ))سراسر این كتاب داستان جوانى به نام 
در آن جا بیكار مى ماند و روزگار را به وضع نابسامانى سر مى كند در جست و جوى كار به جاه 

مى گیرد، ولى نتیجه اى نمى گیرد، تا آن كه كم كم  هاى مختلفى سر مى زند و با افراد مختلفى تماس
 .پس اندازش هم رو به اتمام مى گذارد



ماجرا به یك شب بارانى منتهى مى شود كه او در زیر باران با دوچرخه به چند كارخانه سر مى زند و 
اران شدید، از آنها سراغ كار مى گیرد، ولى ناامید باز مى گرعلیهماالسالم زیرا در مسیر بازگشت ، ب

در حالى كه راه را گم كرده ، دوچرخه هم پنجر مى شود و وسط مسیر در جاى ناشناخته اى از 
 .حركت باز مى ماند

هایش از باران خیس شده   دكه چوبى مخروبه اى توجه او را جلب مى كند، در حالى كه همه لباس 
به شدت سرد بوده و باران از سقف داخل دكه بسیار كثیف و نامناسب و هوا . به آن جا پناه مى برد

كم كم خود را در آستانه مرگ مى بیند، در حالى كه یكه و تنها است ، . و اطراف نفوذ مى كرده 
 . بدون آن كه حق دوستانش بدانند او در كجاست

او كه در كشور خود زندگى نسبتا محترمانه و مناسبى داشته ، با دیدن چنین وضع رقت بارى ، بسیار 
مى شود و در حالى كه باران اشك فریادش را همراهى مى كرد، از اعماق قلب شكسته اش ناله  منقلب

 .مى زدند
یا آقا حضرت ابوالفضل ، كمكم كن و مرا ازاین سرگردانى نجات بده ، تویى كه كلید گشاینده تمام 

ید نكن ؛ قول مى حاجاتى ، تویى كه مرا هیچ وقت ناامید نكردى ، تو را به جان برادر عزیزت ، ناام
 . تورا به جان موالیت دستم را بگیر، اى دست گیر بى دست. دهم همیشه غالمت باشم 

رحیم ، سرش را میان دستانش گرفت و با صداى بلند گریست ، خیلى وقت بوده این چنین گریه نكرده 
ى توانست جلو بود، ولى شرایط آن شب و درماندگى و سرگردانى اش دل او را به درد آورده بود و نم

در همین لحظات ، اتومبیلى مقابل دكه ترمز كرد و یك نفر ژاپنى از آن بیرون . اشك هایش را بگیرد
رحیم كه سخنان ژاپنى را نمى فهمید، فقط از برخورد . آمد و از رحیم خواست كه سوار ماشین شود

شناخت ، متحیر بوده كه  محبت آمیز او فهمید كه مى خواهد به او كمك كند از آن جا كه او را نمى
دنبال او برود یا نه ؟ از سوى دیگر، اضطرار شدیدى كه بر او حاكن بود، حكم مى كرد از آن جا 

در این حال ، مرد ژاپنى دست او را گرفت و از دكه به طرف ماشین خود راهنمایى كرد، . بیرون رود
 .عوض كند سپس لباس هاى جدیدى به او داد تا لباس هاى كامال خیس خود را

رحیم پس از عوض كردن لباس ها خواست دوباره به دكه باز گردد، ولى ژاپنى اشاره كرد كه سوار 
پس از طى مسافتى ، مقابل منزلى توقف كرد و وارد خانه . اتومبیل حركت كرد. شود او سوار شد

 .در آن جا پس از نماز و پذیرایى از او آن شب را تا صبح خواب راحتى كرد. شدند
رد ژاپنى ، همان روز صبح ، رحیم را نزد رئیس خود برد و براى كار در هتل با حقوق و مسكن و م

بعدها . سه نوبت غذاى مجانى استخدام كرد، كه چنین شرایطى تقریبا براى كارگران در ژاپن محال بود
دند كه آن شب دوستان قبلى او كه در آن شب او را گم كرده بودند، با او مالقات كردند و از او پرسی



چه اتفاقى افتاد و آیا چگونه پس از این همه بیكارى توانست براى خود كارى پیدا كند؟ او در پاسخ 
 : گفت

درست است ، من زبان ژاپنى بلد نیستم حرف بزنم ، ولى كسى هست كه با هر زبانى حرف بزنى ، 
 .حرف تو را مى فهمد و دستت را مى گیرد

اول خدا، بعد آن كسى كه دست ندارد و یاور دل  :؟ رحیم پاسخ داداو كیست : از رحیم پرسیدند
 ! شكستگان و درماندگان و خسته دالن است

آن شب با بركت ، عنایات حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم و بركات بسیارى به دنبال آورد، اوال 
یر كل كارخانه ومسوول تام رحیم نزد صاحب كارخانه به قدرى محبوبیت پیدا كرد كه او را به عنوان مد

االختیار آن با حقوق بسیار زیاد منصوب كرد و خانه و ماشین وموبایل و تمام وسائل یك زندگى مرفه 
 . را هم در اختیار او گذاشت

از سوى دیگر، با ارتباط صمیمى كه بین رحیم و خانواده صاحب كارخانه برقرار شد، او موفق گردید 
كند، تا آن جا كه خود صاحب كارخانه و همسر و پسر دخترش همگى  آنان را به تشیع راهنمایى

همچنین مساله ازدواج رحیم با دختر صاحب كارخانه كه شیعه شده بود مطرح شد و طى . شیعه شدند
 .مراسم مفصلى این ازدواج انجام شد

، كه بیش جالب تر این كه بركت حضرت قمر بنى هاشم اباالفضل العباس علیه السالم نه فقط رحیم 
از چهل نفر از ایرانیان را شامل شد، كه به در خواست صاحب كارخانه و انتخاب رحیم ، با محل 

چند نفر از آنان كه با . سكونت و غذا مشغول كار شدند و از بیكارى و دربه درى نجات یافتند
این چنین بود پاسخ همسرانشان به ژاپن آمده بودند، نیز توانستند محل آرامى براى زندگى پیدا كنند و 

 .((دستم را بگیر اى دست گیر بى دست )) : اشك هاى رحیم كه در آن شب بارانى گفت
 مشكى پر از اشك 

 با لب خشكیده از بهر تو مى كوشم حسین
 تا ننوشى آب من هرگز نمى نوشم حسین

 در كنار آب با لب تشنگى جان مى دهم
 لیك بر تن جامه ذلت نمى پوشم حسین

 له معصومى این كودكان تشنه لبنا
 مى رسد از خیمه گاه هر لحظه بر گوشم حسین

 مى كشم بر گونه ها مشكى از آب دیدگان



 از همان وقتى كه مشك افتاد از دوشم حسین
 تشنه جان دادم كنار آب لیكن تا ابد

 از براى تشنگان چون چشمه مى جوشم حسین
 امپاسدارى مى كنم بر حفاظت از خی

 (201)تا رمق دارم به تن هر لحظه مى كوشم حسین 
  خواهرم درحال وضع حمل بود  .171

 :شخصى به نام كربالیى موسى زنجیر نقل كرد
من به طرف . م فامیل گریه و ناله و زارى داشتندخواهرم درحال وضع حمل بود و قریب الموت و تما

قدمگاه حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم دویدم ، زیر درخت سدرى كه درآن جا بود خدا را به 
مقام و منزلت ابوالفضل العباس و برادرش و امام زمانش امام حسین علیهماالسالم قسم دادم و شفا و 

وضع عجیبى . و فرزندش را با گریه و ناله در خواست نمودم آسانى وضع حمل خواهرم و سالمتى او 
بیا كه ابوالفضل : داشتم و از خود بى خود شده بودم كه شخصى دست به شانه ام گذاشت و گفت 

 . علیه السالم كرامت فرمود، خواهرت و فرزندش هر دو سالمت هستند و فرزند سالم به دنیا آمده است
  ى بریم ما این آب را براى او م .172

جناب آقاى یوسف خادم حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم طى نامه اى جریان شفاى خودش را 
به دست حضرت ابوالفضل العباس به دفتر انتشارات مكتب الحسین علیه السالم چنین مرقوم داشته 

 : است
ائمه اطهار به  من در شهر دارالمومنین گرگان زندگى مى كنم ، شهرى كه مردم آن ارادت خاصى به

بر اثر سرما  1348این جانب در زمستان . خصوص به حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم دارند
به تمام . و برف زیاد، دچار سرمازدگى دست و پا شدم به طورى كه كامال از ناحیه پا دچار فلج شدم 

رفتم ، ولى نتیجه اى نگرفتم ، پزشكان گرگان مراجعه كردم ، فایده نكرد؛ ناچار براى معالجه به تهران 
از آن جایى كه من ارادت خاصى به آقا قمر بنى هاشم علیه السالم . همه گفتند خوب شدنى نیست 

دارم و پدرم نیز متولى حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السالم در گرگان است ، خواب نما شدم كه 
گان نزدیك من هم خواب دید كه مهمان یكى دیگر از بست. بروم در سقاخانه دخیل شوم تا شفا بگیرم 

دارد؛ یك سید بزرگوار و یك خانم محترمه كه در دست آن آقا شیشه آب زاللى هست كه خیلى از آن 
بروم به این آقا بگویم مقدارى از این شیشه آب بده بروم گرگان ، بدهم به : گفت . مراقبت مى كند

: مان طور كه آماده شدم كه به آقا بگویم ، آقا فرمودنده. برادر زاده ام كه فلج شده بخورد و شفا بگیرد
. بله ، بیمارى داریم در گرگان ، جوان است ، فلج شده ، نمى تواند راه برود :خانم كارى دارید؟ گفتم 



پسر خادم  :آقا فرمودند. اگر ممكن است مقدارى از این آب را بده تا به ایشان بدهم ، شاید شفا بگیرد
ما این آب را براى او مى بریم و ماموریت ما هم همین است ، : فرمودند. بله آقا: تم را مى گویید؟ گف

آقایى به . مى رود در سقاخانه دخیل مى شود، شفا مى گیرد شب تاسوعاى حسینى بود كه دخیل شدم 
 تو هنوز خوب نشدى ؟: من مراجعه كرد و گفت 

این دستور را انجام : ن دستورى داده ، گفت بعد به م. غصه نخور شفا مى گیرى : گفت . خیر: گفتم 
روز عاشورا پاهایم حركتى كرد و توانستم با . بده كه خیلى ساده بود و من طبق دستور آقا عمل كردم 

خالصه من در آن روز بوسیله حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم در . زحمت زیاد بایستم 
 . سقاخانه میدان شفا گرفتم و خوب شدم

به اتفاق مادرم كه آن موقع زنده . جب این جا است كه پزشكان گرگان وقتى شنیدند باور نكردندجاى تع
گفت . او مرا به دقت معاینه كرد و اثرى از فلج یامریضى در من پیدا نكرد. بود خدمت دكتر رسیدیم 

 خانم ، براى پسرتان چه كار كردید؟: 
رى را كه در دكترها جواب كرده باشند شفا مى دهد، دكترى پسر مرا شفا داد كه هر بیما: مادرم گفت 

 . آقا ابوالفضل العباس علیه السالم
 (202)یوسف خادم ابوالفضل العباس علیه السالم 

 گرگان فلكه مازندان
  وان داشت آن آقا كه زخم فرا .173

جناب حجت االسالم و المسلمین آقاى حاج شیخ محمد صادق آل طاهر، امام جماعت مسجد جامع 
خمین طى مكتوبى به دفتر انتشارات مكتب الحسین علیه السالم دو كرامت مرقوم فرموده اند كه ذیال 

 : مى آوریم
در ایام عاشورا به فرزندم . ودم سال ها مبتال به بیمارى بسیار سختى ب: آقاى مشهدى عبداهللا مى گوید

 . مرا امشب به مسجد ببرید تا به بركت سید ساالر شهیدان از این بدبختى نجات پیدا كنم: گفتم 
مشهدى عبداهللا مى . فرزند مشهدى عبداهللا ، پدر را روى شانه هاى خود مى گذارد و به مسجد مى برد

ن شفا یافتم ، چهار گوسفند نذر حضرت قمر بنى اگر من به بركت آقا و سید شهیدا! پروردگارا: گوید
مرحوم آیه اهللا شیخ . پاى منبر مشغول گریه و ناله بودم . هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم نمودم 

من هم . عبدالوهاب برهانى روى منبر از شهادت روضه حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم مى خواند
كامال برایم همه چیز روشن شد، . ى هاشم علیه السالم داشتم با دلى پر درد توسل به حضرت قمر بن

دو نفر از آن بزرگواران سید بودند و نور جبین آنها تمام مسجد را . دیدم سه نفر آقا وارد مسجد شدند
نفر دوم هم فرق . یك نفر از آنها كه مرا به خود جلب كرده بدنش زخم فراوان داشت . روشن كرده بود



 . ه شده بود و دست در بدن نداشتسر مباركش شكافت
نام تمام . نفر سومى ، روحانى بود و در خدمت این دو بزرگوار ایستاده و دفترى در دست داشت 
یك نگاه . عزاداران حضرت اباعبداهللا الحسین علیه السالم را یكى یكى نوشت تا نوبت به من رسید

 اسم تمامى عزاداران را نوشتید؟بسیار عمیقى به من نمود و رو كرد به آن روحانى و گفت 
آن آقا كه زخم فراوان داشت رو كرد به آقا . بلى ، اسامى همه را نوشتم : آن روحانى عرض مى كند

 . بلى سیدى و موالى: همه رانوشتید؟ عرض كرد: قمر بنى هاشم علیه السالم و فرمود
، نظر لطف و عنایتى به این پدر و مادرم فدایت : از پشت سر صدا زدم : مشهدى عبداهللا مى گوید

آقا جان ، مدت چند سال است مبتال به . بنده ناچیز و خدمت گزار خاندان عصمت و طهارت بنمایید
 . مرضى شده ام ، هر چه داشتم خرج كردم ، نتیجه نگرفتم

: وقتى آقا صداى مرا شنید رو به سوى بنده ناچیز نمود و باالى سرم ایستاد و به آن روحانى فرمود
 .سم مشهدى عبداهللا را بنویسیدا

رو كردم به آقا قمر بنى هاشم علیه السالم كه دست در بدن نداشت ، تا از پسر زهرا علیهاالسالم سید 
الشهداء بخواهد تا نزد پروردگار متعال واسطه شود كه خدا مرا شفا دهد، یا مرگم را برساند تا از این 

آقاجان ، تو : علیه السالم رو كرد به برادرش و عرض كرد آقا قمر بنى هاشم. بدبختى نجات پیدا كنم 
را به جان مادرم فاطمه زهرا علیهاالسالم مرحمتى به این بنده خدا بفرمایید، یا این كه لقب باب 

حضرت سید الشهداء امام حسین علیه السالم به حضرت قمر بنى هاشم . الحوائجى را از من بردارد
با صداى بلند به . فرمود به مشهدى عبداهللا بگو ازجاى خود حركت كند ابوالفضل العباس علیه السالم

 .مشهدى عبداهللا ، خداى متعال شما را به بركت خاندان رسالت و امامت شفا عنایت فرمود: من فرمود
 مشهدى عبداهللا رو مى كند به آن روحانى كه آقا اسم شما چیست ؟

از خواب بیدار . ابوالقاسم ملقب به ناظم الشریعه  من شیخ احمد كایكانى هستم ، فرزند: مى فرماید
من كه سال ها مبتال به مرض بودم و قادر به حركت نبودم ، . شدم ، كسى را در میان مسجد ندیدم 

 مشهدى عبداهللا ، شما را چه كسى شفا عنایت فرمود؟ :مردم ریختند اطراف من و گفتند
 .علیه السالم سقاى داشت كربال آقا قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس: عرض كردم 

  با اباالفضل : فقط توانستم بگویم  .174
جناب حجة االسالم و المسلمین حامى و مروج مكتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم آقاى 

هجرى قمرى حادثه اى برایشان رخ داد كه با عنایت حضرت  1421آل طاهر كه در رمضان المبارك 
 . مى شنویم  ضل العباس علیه السالم شفا گرفته است ، حال مطلب را از خودش قمر بنى هاشم ابوالف

 1421این حقیر مبتال به ناراحتى قلبى هستم ، روز هفدهم ماه مبارك رمضان : ایشان مى فرماید



شمسى در مسجد جامع مشغول گفتن احكام خداوند متعال بودم ، یك مرتبه ایست قلبى  1379مطابق 
  در آن لحظه فقط به نظرم رسید كه توسل به حضرت ابوالفضل العباس . پیش آمدبراى این حقیر 

به طور مسلم اگر فعال  .((یا ابوالفضل )) : فقط توانستم این جمله را بگویم. علیه السالم پیدا كنم 
 . نظر لطف سقاى كربال عباس بن على علیهماالسالم است. زندگى مى كنم 

 االحقر محمد صادق آل طاهر
 مام جماعت مسجد جامع خمینا

 حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم از دست گرگها نجاتم داد  .175
جناب حجت االسالم حامى و مروج مكتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم آقاى شیخ على 

 :اكبر مهدى پور، طى نامه اى به دفتر انتشارات مكتب الحسین علیه السالم چنین مى نویسد
پیش به هنگام تشرف به مشهد مقدس ، در كتابخانه مباركه عسكریین علیهماالسالم به خدمت  سال ها

دانشمند گرامى حضرت حجه االسالم و المسلمین جناب آقاى علوى رسیدم ، از هر درى مطلبى گفته 
ایشان داستان بسیار . كشیده شد) علیه السالم )شد، تا صحبت به معجزات و كرامات قمر بنى هاشم 

زیبایى را نقل فرمودند و این حقیر تقاضا كردم كه آن را بنویسند و به من مرحمت كنند تا در كتاب 
 .ثبت گردد ((چهره درخشان قمر بنى هاشم حضرت ابوالفضل علیه السالم ))ارزشمند 

هر بارى كه براى عتبه بوسى حضرت ثامن الحجج به آستان مقدس مشرف شدم ، دیدار ایشان میسر 
در روز شهادت حضرت صدیقه طاهره سالم اهللا علیها ایشان به قم مشرف شدند و داستان نشد تا 

 :مزبور را این گونه نقل فرمودند
واقع  ((سده ))از توابع  ((دارج ))  هست كه االن زنده است و در بخش ((علیجان ))شخصى به نام آقاى 

و از احدى پولى به عنوان ویزیت دریافت به شغل طبابت مشغول است  ((بیرجند))و  ((قائن ))در میان 
نمى كند، زیرا با حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل علیه السالم چنین تعهدى كرده است و داستان 

 .ظریفى دارد
آقاى علیجان روزى در وسط بیابان با سه گرگ درنده مواجه مى شود، او كه هیچ وسیله دفاعى نداشته 

مى رساند، به آن دیوار پشت خود را تكیه مى دهد، تا گرگ ها او  ، به دیوارى كه آنجا بود، خودش را
 .را محاصره نكنند و فقط از یك طرف حمله كنند

حمله شروع مى شود، هر یك از گرگ ها به سوى او حمله مى كنند، او نیز با تمام قدرت از خودش 
 .دفاع مى كند، تا دیگر رمقى براى او باقى نمى ماند

مله مى كند، دو گرگ دیگر كنار مى ایستند، آن گرگ خسته مى شود و كنار هر گرگى كه به او ح
 .مى رود، دیگرى با او گالویز مى شود، آنگاه سومى تهاجم آغاز مى كند



 :عرضه مى دارد) علیه السالم (او پس از آنكه زخم فراوان بر مى دارد، خطاب به حضرت ابوالفضل 
گ ها نجات بدهى ، من تعهد مى كنم كه هرگز از احدى پول یا اباالفضل ، اگر مرا از دست این گر ))

 .((ویزیت دریافت نكنم 
 .تا این جمله را بر زبان جارى مى كند، یك مرتبه گرگ ها به او پشت مى كنند و از او دور مى شوند

تا كنون آثار جراحات وارده در سینه و شكم این شخص باقى هست و حاج آقا علوى براى اینكه نقلش 
تشریف برده و آثار زخمها را با چشم خود دیده  ((دارج ))ند باشد، رنج سفر بر خود همواره كرده ، تا مست
 . است

 بازوى لشكر شكن 
 آمدن آن ماه كه خوانند مه انجمنش

 جلوه گر نور خدا از رخ پرتو فكنش
 آیت صولت و مردانگى و شرم و حیا

 روشن از چهره تا بنده و وجه حسنش
ú�é ùنمردى و سقایى و پرچمدارى 

 جامه اى دوخته خیاط ازل بر بدنش
 آنكه آثار حیا جلوه گر از هر نگهش

 و آنكه الفاظ ادب تعبیه در هر سخنش
 میوه باغ والیت به سخن لب چو گشود

 خم فلك گشت كه تا بوسه زند بر دهنش
 كوكب صبح جوانیش نتابیده هنوز

 گل پیرهنش كه شد از خار اجل چاك چو
 آنچنان تاخت به میدان شهادت كه فلك

 آفرین گفت بر آن بازوى لشكر شكنش
 همچو پروانه اى دلباخته از شوق وصال

 آنچنان سوخت كه شد بى خبر از خویشتنش
 (رسا(خواست دستش كه رسد زود به دامان 



 از كرم پاك كن از چهره غبار محنش
   انتظارى كه به گل نشست .176

لحظه به لحظه هم بیشتر مى شد و وجودم را پر مى كرد، احساس . انتظار سخت و كشنده اى بود
 . ...خفگى و بى تابى آزام مى داد، دلم مى خواست چشم مى گشودم و او مى آمد اما

هر روز همین وقت ها مى رسید، خورشید كه وسط آسمان مى ایستاد، صداى اذان كه از ماذنه ها به 
او هم ... مى پاشید، مدرسه ها كه تعطیل مى شد، مدرسه اى ها كه دسته دسته مى آمدندشهر عطر 

مى آمد و انتظار هر روزه ام را پایان مى داد و من غرق در او مى شدم ، دلبندم بود، پاره تنم بود، 
 .امید و آرزویم بود

مى زد و  ((دو دو)) نیامد آفتاب هم خمید و چین برداشت ، مثل قامت و پیشانى من ، چشم هایم
درد روى درد، انتظار روى انتظار و . شوروى اشك به لب هایم هم مى رسید اما او از راه نرسید

 . اضطراب ، انگار قرار بود از پا در بیایم
در میان سر در گمى اندیشه به ذهنم رسید كه بروم سراغ . آستانه در را رها كردم و دویدم به خانه 

به سر انداختم و هراسان زدم بیرون ، مرغ سركنده اى را مى مانستم كه نمى داند دوستانش ، چادرم را 
 : كدام سو برود، كشیده شدم به سوى خانه اى ، همیشه با او مى آمد، ضجه زدم

 فرشته از مدسه آمده یا نه ؟ -
 :مادر فرشته مثل من منتظر و بى تاب ناله سر داد -
 ! نه ، من هم منتظرم -

را به درستى مزمزه نكرده بودم كه صداى دختر كش آبى بود بر آتش دل او و آتشى  هنوز اضطرابش
 . بر دل من

 ((ریحانه ))فرشته به آغوش مادر پرید، انگار حسادتم شد، كشیدمش پایین و گویى او عامل نیامدن 
 : است تند پرسیدم

 !ریحانه كو؟ -
 : خشم پرسیدم انگشت اشاره اش را به لب گزید و سكوت كرد، این بار پر

 !گفتم ریحانه را ندیدى ؟ -
 .دخترك انگار ترسید، دو قدم به عقب برداشت و قامت كوچكش كوچكتر شد

التماس مى كند جواب   كرد و مادرش را نگریست ، از نگاه زن خواندم كه به دخترش  ((من و منى ))
خترك نفس زنان و بریده بریده د. درد مادرى را مى دانست ! مرا بدهد، او هم مثل من مادر بود دیگر

 : گفت



 ... ریحانه -
 : وایستاد، انگار از گفتن شرم داشت ، نالیدم -
 ! بگو دیگه! ریحانه چى ؟ -

كاش دخترك مى فهمید من یك مادرم ، كاش مى دانست من هستم و همان یكدانه دختر، كاش مى 
 ... دانست همان یكدانه دختر من كه تمام آرزویم بود عشقم

 مه كالس اولى ها آمدند یا فقط تو آمدى ؟ه -
 : انگار با دل و اندیشه دخترك كم شد كه گفت

 ...همه آمدند، ریحانه هم آمد -
 : چرخید و نگاه به مادرش كرد در یك آن گفت

 . افتاد توى چاه -
 .و بعد هم به اشاره به بیرون خانه و راه مدرسه اشاره كرد

دیوانه وار از خانه اى كه خبر به چاه . دنیا دور سرم چرخید .مردم ، توى دلم یك چیزى نیست شد
در راه همه نگاهم مى كردند، چیزى نمى . افتادن دختركم را داده بودند بیرون دویدم به سوى مدرسه 

 .فهمیدم ، دیوانه بودم ، دختركم در چاه افتاده بود
م جلو، رسیدم به چاه ، افتادم روى خاك رسیدم به انبوه آدم ها، حلقه زده بودند، زدم به میانشان و رفت

دلم مى خواست بیفتم توى چاه ، دست هایم را . ها و نگاهم را دواندم به سیاهى چاه ، ظلمات بود
 : خون گریستم و فریاد زدم. كشیدند و مرا به عقب بردند، ضجه زدم 

 . خودت رحم و دیگر چیزى نفهمیدم! منم خواهر جوانت زینب ! یاعباس  -
صورتم خنك شد، نگاهم به آسمان آبى بود و بر آفتاب خیره شد، . دانم خواب بود یا بیدارى نمى 

نشسته بود  - دختركم كه به چاه افتاده بود  - نگاهم را آوردم پایین ، ریحانه . نسیمى مالیم نوازشم داد
 . روى پاهایم ، سر و صورتش خاكى بود و موهایش آشفته

دش بود، لبخندى خسته و درد آلود بر لب داشت ، مردم اطرافمان دستم را به صورتش كشیدم ، خو 
حلقه زده بودند و نگاهمان مى كردند، دوباره دست كشیدم به صورت ریحانه ، باورم نمى شد، بلندش 

سالم بود، به آغوشش كشیدم ، بوسه بارانش كردم ، انگار از نبردى عظیم با   كردم ، ایستاد، سراپایش 
 . ه و در پناه ساحل بودمامواج دریا رهید

اگر مادر هستید خودتان را به جاى من بگذارید، جوان باشى ، یكدانه دختر شیرین زبان هم داشته 
باشى كه كالس اولى است ، ظهر از مدرسه نیاید و تو در انتظار و اضطراب غرق شوى ، بعد هم 

یت بنشیند و مردم هم عشق تو را به دخترك روى پاها... خبر رسد كه به چاه افتاد، بیایى باالى چاه و



 !دخترك ببینند، چه حالى پیدا مى كنى ؟
مردم به تدریج مى رفتند و اطرافمان خلوت مى شد كه شوهرم آمد، مرا و ریحانه را نگریست ، دست 
هایم را گرفت و بلندم كرد، بعد هم ریحانه را در آغوش كشید و بوسید، عده اى هنوز مانده بودند و 

ان مى دادند، شوهرم هم راه افتاد كه برویم ، ریحانه به یكباره بى تابى كرد، مى خواست از دلداریم
آغوش پدرش پایین بیاید، شوهرم او را زمین گذاشت و هر دو به او خیره شدیم ، ریحانه به این سو و 

 !آن سو نگاه مى كرد، ال به الى جمعیت مى گشت ، حیرانش شدیم ، دنبال چه كسى مى گشت ؟
 : به سویش رفتم ، انگشت به دهان گرفته بود، پرسیدم

 دنبال كى مى گردى مادر؟ -
 : با نگاهى كنجكاو مرا نگریست و گفت

 !او آقاهه كو؟ -
 : سر در گم پرسیدم

 !كدوم آقاهه ؟ -
 : ریحانه بى توجه به من در حالى كه به سوى لبه چاه مى رفت و گفت

 . تادى پیش من كه مواظبم باشههمون كه تو فرس! همون آقاهه دیگه  -
 : متعجب و حیران گفتم

 . من كه كسى رو نفرستادم! من ؟ -
 : ریحانه قیافه حق به جانبى گرفت و گالیه وار گفت

 . اون آقاهه خودش گفت من رو مامانت فرستاده! مامان دروغگو -
كسى حرف مى زد كه  كالف سر در گم اندیشه ام لحظه به لحظه بیشتر به هم مى پیچید، ریحانه از

مردمى كه در حال رفتن بودند برجا میخكوب شدند، شوهرم به كنار . روح من هم از آن بى خبر بود
نا و توان حرف زدن نداشتم ، شوهرم حرف دلم را بر زبانش آورد . ریحانه آمد و مثل بقیه محو او شد

 : و گفت
 اون آقاهه چه قیافه اى داشت ؟! بابا جون  -

 : دستهاى خودش اشاره كرد و گفتریحانه به 
اون كه اومد پیش من خیلى خوشحال شدم ، نشستم كنارش ، چون خیلى مى ترسیدم باهاش حرف  -

بهش گفتم آقا دست من رو بگیر و ببر بیرون ، اون آقاهه گفت مامانت فقط به من گفته . زدم 
نگاه كردم دیدم دست نداره ، به دست هایش كه . مواظبت باشم ، اون كه مى دونست من دست ندارم 

من عباسم ، برادر  :دلم مى خواست بدونم اون آقاهه كیه ، بهش گفتم شما كى هستى ، اون آقا گفت 



 . زینب علیهماالسالم
 ...همه چشمها خیس بود و

 آب آور كودكان اباالفضل
 زینب به عزا نشست برگرد

 دل مى بردم ز خود خدایا
 شعرم غزلم چه شد خدایا

ôÏ رفته ز دستم ایها الناس 
 من مانده ام و دو دست عباس

 من مانده ام و دیده پر از اشك
 در تشنگى گلوى یك مشك

 گفتم به دل اى غزل كجایى
 تا شرح غمش بیان نمایى

 یك جام بنوش اى دل من
 از باده ناب كربالیى

 نه حال غزل ندارم امشب
 عباس ترا دچارم امشب

 و دل خدا پرستانشب بود 
 شمر آمد و داد امان به دستت

 اى آبروى على نرفتى
 گفتند بیا ولى نرفتى

 شنیدند ((ال))وقتى كه جواب 
 یك دست تو را ز تن بریدند

 یك دست اگر صدا ندارد
 كس چون تو چنین وفا ندارد

 مشك توبه سوى مى پرستى است



 لبریز شراب ناب هستى است
 ك اگر بدون آب استاین مش

 امید سكینه و رباب است
 وقتى كه زشط صدا نیامد

 از خیمه یكى تو را صدا زد
 كاى ساقى تشنه كام اى مرد

 بى آب به سوى خیمه بر گرد
 سقاى بریده دست برگرد

 پشت پدرم شكست برگرد
 آب آور كودكان اباالفضل

 زینب به عزا نشست برگرد
 ز تشنگى رفتتو رفتى و سو 

 این حرف سكینه است برگرد
 یا علمدار كربال پسرم را صحیح و سالم از تو مى خواهم  .177

را پوشیده و آماده رفتن   ساعت هفت صبح سه شنبه ، هشتم شهریور ماه بود كه آقاى موالیى لباسش 
 .شد

 : و گفت لحظه خدا حافظى از همسرش ، نگاهى به اتاق كوچك پسرشان محمد رضا انداخت
 . از امروز دیگر محمد رضا را زودتر از روزهاى قبل بیدار كن -

 : خانم موالیى سرى تكان داد و با نوعى دلخورى گفت
نه بهتر است كه خواب باشد تا من به كارهایم . بیدارش كنم كه بیشتر شیطنت و بازیگوشى كند -

 . برسم
 : اى گفت آقاى موالیى ، این بار با لحن قاطع و هشدار دهنده

خانم جان ، امروز و فردا است كه مدرسه ها باز بشود، بنابراین باید در دو سه هفته آینده ، او را  -
یادت رفته سال قبل ، یك هفته اول . به سحر خیزى عادت بدهى كه مهرماه ، مشكلى نداشته باشیم 

 مهر با چه مكافاتى او را بیدار مى كردى تا روانه مدرسه اش كنى ؟
همین كه زنگ ساعت هشت به صدا در بیاید، او را بیدار ... به چشم ... ه یادم نرفته ، اما خب ن -



 . مى كنم
 .شد  لبخندى از رضایت بر لبان آقاى موالیى نشست و با عجله روانه محل كارش 

هم خانم موالیى در دل ، همسرش را به خدا سپرد و به طرف آشپزخانه بازگشت تا مقدمات ناهار را فرا
 .كند

عقربه ساعت شمار روى عدد هشت قرار گرفته بود كه صداى هشت ضربه پیاپى زنگ ، در فضاى 
 . خانم موالیى براساس قولى كه به همسرش داده بود به سراغ محمد رضا رفت. خانه طنین انداز شد

 .حدود نیم ساعت طول كشید تا محمد رضا توانست رختخواب خود را ترك كند
دو ماه را تا ساعت ده صبح خوابیده بود، حاال برایش خیلى سخت بود كه زودتر از  او كه بیشتر از

 .معمول بیدار بشود
نمانده بود كه چند تا از همبازى هاى محمد رضا به سراغش آمدند، به این  5/9چیزى به ساعت 

 .دترتیب او رفت تا به بچه هاى محله بپیوندد كه بازى هر روزه خود، فوتبال را شروع كنن
خانم موالیى ، آشپزخانه را ترك . نیم ساعت پس از آن بود كه صداى زنگ تلفن در فضاى خانه پیچید

هنوز چند لحظه اى از مكالمه تلفنى نگذشته بود كه پسر عمه . كرد و شتابان به سوى تلفن رفت 
د به او در حالى كه بر سر و صورت خود مى ز . محمد رضا هراسان و فریاد كشان وارد خانه شد

 : خانم موالیى گفت
 !اگر كمى دیر برسى ، رضا مى میرد. بدو كه رضا را برق گرفت . زن دایى معصومه  -

تلفن را رها كرد و فریاد   خانم موالیى ، براى چند لحظه مات و متحیر به پسر بچه خیره شد و سپس 
به پشت بام خانه رفت اشاره یكى از بچه هاى محله او متوجه شد كه پسرش . زنان به بیرون دوید

محمد رضا در چند قدمى . با عجله پله ها را دو تا یكى كرد و خودش را به پشت بام رساند. است 
دو رشته سیمى كه به احتمال قوى بر اثر جرقه ، پاره شده بوده در دستان محمد . اش قرار داشت 

 .رى از حیات بروز نمى دادپسر بچه ، با رنگى سفید و بدنى خشك شده ، هیچ ای. رضا قرار داشت 
 :خانم موالیى ، با دیدن این صحنه فقط توانست فریاد بزند

 . پسرم را صحیح و سالم از تو مى خواهم... یا علمدار كربال... یا اباالفضل  -
همان لحظه گروهى از همسایه ها هم خودشان را به پشت بام . سپس بر سر زنان از هوش رفت 

 .ات نداشت قدمى جلو بگذارد و براى نجات جان محمد رضا اقدامى كندرساندند، اما هیچ كس جر 
همان لحظات یكى به فكرش رسید كه به كمك دو تكه چوب ، مى توان سیم ها را از بدن محمد رضا 

اما همان موقع ، رعد و برقى زده شد و برق منطقه قطع . جدا كرد و بالفاصله رفت تا چوب بیاورد
ى از همسایه ها به سرعت جلو رفت و دو رشته سیم را از بدن پسر بچه جدا به این ترتیب ، یك. شد



 . كرد و او را كه كامال بى حال بود روى دست گرفت
 :همین موقع ، خانم موالیى ، با كمك چند تن از همسایه ها به هوش آمد و بالفاصله فریاد كشید

 جات دادى ؟او را ن) علیه السالم (پسرم ، پسرم چه شد؟ یا ابوالفضل  -
در این موقع ، صداى ضعیف محمد رضا . و تازه اینجا بود كه به صداى بلند شروع به گریستن كرد

 : به گوش رسید كه گفت
 . مادر گریه نكن ، حال من خوب است -

 .و به دنبال آن ، صداى صلوات جمع ، فضا را عطرآگین كرد
بالفاصله آزمایشات الزم به عمل . تقل كردنددقاقیق پس از آن بود كه محمد رضا را به بیمارستان من

 : آمد و پزشكى كه پسر بچه راتحت نظر گرفته بود، به همراهان او گفت
 فقط یك سوختگى سطحى در دست هاى. انگار هیچ اتفاقى نیفتاده است  -

هیچ چیز جز یك معجزه ، او را نجات . آن طور كه شما شرح حادثه را دادید. كودك مشاهده مى شود
 . داده استن

خانم موالیى ، با شنیدن این حرف ها، لبخندى بر لب نشاند و زیر لب نجوایى كرد كه براى اطرافیان 
 (203) .مفهوم نبود

 سوداى علمدار 
 بر خیز دال كه دیده بیدار كنیم

 بر نوحه گران یار دیدار كنیم
 تا جارى علقمه به لبیك شتاب

 (204)سر در سر سوداى علمدار كنیم 
 ماه و خورشید 

 خروش و ناله آواى حرم شد
 نگاه مهربانان غرق غم شد

 رخت اى ماه عطشناكز مرگ س
 بمیرم قامت خورشید خم شد

 در بین راه به حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم متوسل شده بودم  .178
او هر روز صبح آفتاب طلوع نكرده به محل كار خود . در ارتش خدمت مى كند ((آقاى آقا جانپور))



 .مى رود و غروب به منزل باز مى گردد
ماموریت مى دهند كه خود را  ((آقا جانپور))تداركات بسیار مهم و محرمانه به  از مدت ها قبل به دلیل

 .به مناطق جنوبى جنگ برساند
 .او به همراه كلیه پرسنل و همكارانش به محل ماموریت اعزام مى شود

گاه در خلوت نگران همسر  ((آقاى آقا جانپور)) . هیچ كس نمى داند چه حادثه اى در انتظار است
 .ش است كه تنها و به دور از بستگان در یاسوج زندگى مى كندباردار 

 .((همسرم را به تو مى سپارم . خدایا خودت مراقب او باش ))
روزى كه نامه همسرش را به او مى دهند، همه در آماده باش كامل  .((فقط یاد خدا او را آرام مى كند))

 .بودند
ان روحیه مى گیرد كه قصد دارد براى انجام كارهاى با خواندن نامه همسرش چن ((آقاى آقا جانپور))

همسر مهربان او یادآور شده بود كه فرزندانم به وجود پدر قهرمانشان افتخار . خطرناك داوطلب شود
 . مى كنند و من در برابر مردم سربلند و با افتخار قدم مى زنم

نده به دنیا مى آید و منتظر او در آی. نگران كودكمان هم نباش . توباعث افتخار همه ما هستى 
 .پدرش مى ماند

 .سرازیر شد و خود را مهیاى نبردى جانانه كرد ((آقاى آقا جانپور))اشك از گونه هاى 
غروب همان روز نبرد آغاز شد و در مدت كوتاهى بخش عظیمى از میهن مان از لوث وجود بعثى 

 .ها پاك شد
هم كه در این افتخار سهیم بود پس  ((آقاى آقا جانپور)) سپاهیان اسالم خرمشهر قهرمان را آزاد كردند و

 . از بیرون ریختن سربازان بعثى به یاسوج بازگشت
پدر . او دخترى زیبا و معصوم بود. به دنیا آمد ((آقاى آقا جانپور))دو ماه بعد از فتح خرمشهر، فرزند 

بود، عالقه آن دو، روز به روز  ((انپورآقاى آقا ج))همه وجود  ((زهرا)) . گذاشت ((زهرا))نام فرزندش را 
 .بیشتر مى شد، به طورى كه پدر كمتر روزى مى توانست دورى دخترش را تحمل كند

در یكى از روزها خواهر بزرگ زهرا، او را به بیرون از خانه مى برد و روى یك سكو كه نسبتا بلند ))
رگ آقاى آقا جانپور یك لحظه دختر بز . زیرا آن موقع به زحمت مى نشست . بود قرار مى دهد

حواسش به اطراف پرت مى شود و زهرا در همین زمان كوتاه از جایش حركت مى كند و به زمین مى 
 .خورد

زهرا  .((سر زهرا به شدت به بتون آرمه محكمى كه در مسیر بود برخورد مى كند و از هوش مى رود
 .به كمك خواهرش ، بى هوش بى خانه رسانده مى شود



همان لحظه به هوش مى آید و مادر  ((زهرا)) . آمده است ((زهرا))چه بر سر  ((... حضرت ابوالفضلیا ))
كه دستپاچه است و نمى داند چه كند، به انتظار ورود همسرش مى نشیند، مردخانه تا دقایق دیگر 

دخترش مى  وقتى در جریان ما وقع قرار مى گیرد، نگاهى به ((آقاى آقا جانپور)) .پیدایشان مى شود
 .اندازد او را بى هوش مى یابد

هر چند وقت یك بار به هوش مى آید و استفراغ مى كند، به سرعت پدر متوجه خطر مى شود  ((زهرا))
 ((زهرا))پزشك بیمارستان به محض معاینه . یاسوج مى رساند ((بیمارستان هالل احمر))را به  ((زهرا))و 

 . شده استسمت راست بدن دخترتان فلج  .مى گوید
 ...چرا؟!... نه !... فلج ؟

 .ببرید ((بیمارستان نمازى شیراز))او را باید به 
موقع حركت به سمت شیراز، پدر متوجه بى حركت بودن دست و پا و صورت سمت راست زهرا ))

 .از این رو تصمیم گرفت هر چه زودتر خودش را به شیراز برساند .((شد
 .شتاد كیلومتر است و جاده پیچ و خم زیادى هم داردفاصله یاسوج تا شیراز، یكصد و ه

. مى شوند ((بیمارستان نمازى شیراز))به همراه همسرش و یك دوست خانوادگى راهى  ((آقاى آقا جانپور))
 .فایده ندارد او را به شیراز برسانید . فلج شدن بچه حتمى است: موقع رفتن یكى از پزشكان مى گوید

ده ، با سینه درد آلود و گلوى بغض دار و چشم هایى كه به اشك نشسته ، پدر ناامید از آنچه شنی
در همان حال كه دلشكسته و محزون است ، به حضرت ))پشت فرمان راه را تا شیراز سینه مى كند 

متوسل مى شود و گونه اش را از اشك تر مى كند و با حنجره بغض آلود او ) علیه السالم (ابوالفضل 
 .را مى خواند

اشك از گونه پدر سرازیر . شفاى دخترم را از خودت مى خواهم ... یا مظلوم ... ابوالفضل العباس  با
. دل ها شكسته است  .شده واو نمى داند كه همسر و دوست خانوادگى هم همپاى او اشك مى ریزند

مى    دل كه مى شكند، هر جا كه باشى ، دعا به عرش . امیدى جز ائمه اطهار علیهم السالم نیست
صداى تو را مالئك مى شنوند و اگر گوش جان را شكسته باشى صداى بال مالئك را در اطراف . رسد

 .((مالئكى كه دعاى تو را به آسمان مى برند و به عرش كبریایى مى رسانند . خود حس مى كنى
در آغوش ناگهان صداى دوست خانوادگى آنها كه زهرا را ))چهل كیلومتر از یاسوج دور شده اند كه 

این صدا و این خبر دلنشین  .((.دست و پایش تكان مى خورد... زهرا خوب شد. گرفته ، بلند مى شود
زهرا را در آغوش گرفت و دست و پایش را . ، چنان ذوق را در تن پرد نشاند كه همان جا ترمز كرد

 . به دقت نگاه كرد و آنگاه آن را به سینه فشرد و با همه وجود گریست
 : ه مى كنى ؟ این را همسرش پرسید و او گفتحاال چ



با این سخن دوباره سینه جاده را شكافتند و راه : باید به شیراز از برویم و ببینیم دكتر چه مى گوید
دو ساعت بعد، در بیمارستان ، پزشك متخصص پس از معاینه دقیق زهرا . شیراز را در پیش گرفتند

 : پزشك پس از معاینه دقیق گفت .س ساعتى بعد آماده شدعك. دستور داد از سر عكس رنگى بگیرند
مقدارى خونریزى شده ولى معلوم نیست . خیلى عجیب است یكى از رگ هاى مغز قطع شده است ))

 . خورده و خونریزى هم قطع شده است  چطور دو سر رگ دوباره به هم جوش 
پزشكى در سراسر دنیا چنین  دو سر رگ چنان به هم وصل شده اند كه من تا امروز سراغ ندارم

 .((پیوندى زده باشد
 .((متوسل شده بودم  ( علیه السالم(در بین راه به حضرت ابوالفضل العباس )) : به پزشك گفتم

به هر حال سالمت . شما به بهترین پزشك دنیا پناه برده اید)) : دكتر لبخند مهرآمیزى زد و گفت
 .((فرزندتان مبارك باشد

نم ؟ او را به حیاط بیمارستان ببرید و دو ساعت صبر كنید اگر استفراغ كرد به نزد من حاال باید چه ك
 .اگر استفراغ نكرد به شهرتان برگردید. بیاورید

و دوست خانوادگى   دو ساعت انتظار به پایان رسید و آقاى آقا جانپور به همراه همسر و فرزندش 
 .شان راهى یاسوج شدند

او از كالس اول ابتدایى تا . زهرا در كالس سوم راهنمایى درس مى خوانداالن بعد از چندین سال 
شفاعت ))سوم راهنمایى ، رتبه اول را كسب كرده و هنوز هم وقتى از پدر و مادرش مى شنود كه به 

بهبودى یافته ، از خداوند و ائمه اطهار علیهم السالم تشكر ) علیه السالم (  حضرت ابوالفضل العباس 
 .((مى كند

ما استجابت دعاى خانواده آقا جانپور و سالمت دخترشان را تبریك گفته و آرزوى طول عمر با عزت 
 (205) . برایشان داریم

 

 دست و دریا 
 ! كنار دل و دست و دریا اباالفضل

 ! یده ام بارها، یا اباالفضلتو را د
 تو از آب مى آمدى مشك بر دوش

 ! و من در تو غرق تماشا اباالفضل



 اگر دست مى داد، دل مى بریدم
 ! به دست تو از هر دو دنیا اباالفضل

 دل از كودكى از فرات آب مى خورد
 ! و تكلیف شب آب بابا اباالفضل

 تو لب تشنه پر پر شدى شبنم اشك
 ! به پاى تو مى ریزم اما اباالفضل

 فدك مادرى مى كند كربال را
 ! غریبى تو هم مثل زهرا اباالفضل

 تو را هر كه دارد زغم بى نیاز است
 ! و فا بعد از این نیست تنها اباالفضل

 تو یا غیرت و آب و دست بریده
 (206) ! قیامت به پا مى كنى یا اباالفضل

  یا قمر بنى هاشم دل این كنیزت را شاد كن  .179
افراد خانواده آقاى الهى ، پس از پشت سر گذاشتن روزى پر كار، . بود 1377اواخر پاییز سال 

 .همگى درخواب ناز به سر مى بردند
با اوج  .كه سكوت حاكم بر فضاى خانه را، صداى ناله خانم الهى درهم شكست نیمه هاى شب بود 

گرفتن ناله ها، اهل خانه ، یكى پس از دیگرى از خواب بیدار شده ، با نگرانى و اضطراب خود را به 
 .اتاق خواب مادر رساندند

 خانم الهى كه از حالت طبیعى خارج شده بود، حتى نمى توانست پلك هاى
لحظاتى بعد، آقاى الهى و دو تن از فرزندانش ، مادر را به اتومبیل انتقال داده ، با . از كندخود را ب

 .عجله روانه نزدیكترین بیمارستان شدند
پزشك كشیك ، به خاطر كمبود امكانات ، نمى توانست تشخیص درستى از ناراحتى بیمار بدهد، 

تزریق آمپول ها، خانم الهى به خانهع بازگردانده بنابراین فقط دو آمپول آرام بخش تجویز كرد و پس از 
 .شد

افراد خانواده ، تا صبح نتوانستند آرام بگیرند، چرا كه هنوز خانم الهى در حال اغما بود و هر لحظه 
 .كه مى گذشت ، وضعش نامساعدتر مى شد



آنجا بود كه  در. با طلوع آفتاب و از راه رسیدن روز، خانم الهى به بیمارستان مجهزترى منتقل شد
 . مشخص شد بیمار دچار سكته مغزى شده ، طرف چپ بدنش از كار افتاده است

بنابراین الزم بود كه خانم . آزمایشات مختلف و عكسبردارى ، بر نظرات پزشك معالج صحه گذاشت 
 .الهى براى مدتى بسترى شده ، تحت مراقبت باشد

خانم الهى هنوز تحت نظر بود و مدام . ودحدود پنج ماه از آن شب فراموش نشدنى سپرى شده ب
 .داروهاى مختلى مصرف مى كرد

. ماه محرم از راه رسیده بود كه یك روز خانم الهى دچار تشنج شد و سپس به حال اغما فرو رفت 
. چند تن از اعضاى خانواده ، بالفاصله دست به كار شدند و با سرعت او را به بیمارستان رساندند

الهى ، پس از معاینه و انجام چند آزمایش گفت ، عروق سمت چپ بدن بیمار  پزشك معالج خانم
امید بهبودى . دچار گرفتگى شده ، بنابراین باید طى یك دو روز آینده تحت عمل جراحى قرار بگیرد

خانم الهى ، فقط چند در صد بود، و در صورتى هم كه عمل نمى شد، نیمه بدنش براى همیشه از 
 .ین نقص ، چه بسا باعث مرگ خانم الهى مى شدا. كار مى افتاد

اصرار آقاى الهى براى . اولین روز هفته بود كه خانم الهى از همسرش خواست تا او را به منزل ببرند
خانم الهى كه به سختى مى توانست حرف . ماندن همسرش و نیز انجام عمل جراحى ، بیهوده بود

 : بزند، گفت
 . هتر كه درخانه خودم و در میان فرزندانم آخرین نفس ها را بكشماگر قرار است بمیرم ، چه ب -

حرفى بزند، به ناچار او را   آقاى الهى ، برخالف میل باطنى ، چون نمى خواست روى حرف همسرش 
 .به خانه انتقال داد

فرداى آن روز، هنگام غروب بود كه دسته هاى عزادار دركوچه ها و محله ها به راه افتادند صداى 
او، در حالى كه . طبل و سنج و نوحه هاى حزن انگیز، خانم الهى را به حال و هواى دیگرى فرو برد

مدام اشك مى ریخت ، از فرزندانش خواست كه كمكش كنند تا در آستانه در بنشیند و از نزدیك شاهد 
 .عزادارى دسته هاى سینه زن و زنجیر زن باشد

فرو رفت و روزهاى تاسوعا، عاشورا و صحنه كربال را در  لحظاتى بعد، خانم الهى در اندوهى عمیق
 .لوح ضمیر خود به تصویر كشید

اشك ریزان ، سوار بلند باالیى را دید كه از این خیمه به آن خیمه سر مى زند و تالش مى كند مشك 
تشنه  اى سقاى - اى علمدار كربال : خانم الهى بى اختیار از ته دل نالید. خالى اش را پر از آب كند

 ... كامان ، تو را به ناله هاى دل زینب قسمت مى دهم كه خودت شفایم را بده
نیمه هاى شب بود كه . ساعاتى بعد، در سكوت و تاریكى مطلق شب ، همه به خواب فرو رفته بودند



تمام اعضاى خانواده ، دور بستر خانم الهى . فریادهاى هراسان خانم الهى ، همه را از خواب پراند
 :او كه تمام بدنش به لرزه افتاده بود، بى توجه به اطرافیان شروع به صحبت كرد. شدند جمع
یا ابوالفضل . دل این كنیزت را شاد كن و اجازه نده بچه هایش یتیم بشوند... یا قمر بنى هاشم  -

 ... اى سقاى تشنه لب... العباس 
 .ور و بر نگاه مى كردندخانم الهى ، مرتب حرف مى زد و اطرافیان ، هاج و واج به د

هستند، با شادمانى   بعد از دقایقى ، وقتى خانم الهى به خود آمد و متوجه شد كه همه در كنارش 
 : گفت
متوجه شدید چه نور خیره كننده اى اطرافش را نورانى كرده ... دیدید آن سوار سبز پوش را دیدید -
 . دیگر الزم نیست به دكتر مراجعه كنى: دیدید كه دست مباركش را به سرم كشید و گفت ... بود

 . وهاى هاى گریه فرصت حرف زن را از او گرفت
 .لحظاتى پس از آن بود كه رایحه اى بهشتى در فضا پخش شد
 .موهاى سپید و سیاه مادر، آغشته به این عطر دل انگیز بود

ر نیازى به عمل جراحى صبح آن روز، وقتى به پزشك مراجعه كردند تا به او بگویند كه مادرشان دیگ
ندارد، پزشك جوان با دیدن دست و پاى جان گرفته خانم الهى و سالمتى كامل او، نا باورانه سر به 

 : سوى آسمان كرد و گفت
من مى دانم كه بازگشت سالمتى بیمارم ، ... خدایا، خداوندا، به قدر شكوه و جالل و عظمتت شكر -

 (207) .ند باشدجز معجزه خودت ، چیزى دیگرى نمى توا
 غمین بر بام خاور بود خورشید

 میان خون شناور بود خورشید
 فراز نى سخن مى گفت هر چند

 (208)جدا از ملك پیكر بود خورشید 
   ... با اباالفضل جانم فداى دست هاى بریده ات .180

آقاى خدا دوست و همسرش بر خالف . ساعت ده صبح یكى از آخرین روزهاى شهریور ماه بود
یل ، دسته جمعى براى قرار بود با گرد آمدن گروهى از افراد فام. همیشه در خانه به سر مى بردند

 .عروس ، خواهر آقاى خدا دوست و داماد هم برادر كوچك خانم خدا دوست بود. خرید عروسى بروند
به این ترتیب ، سه چهار . ساعتى بعد، هنگامى كه همه دور هم جمع شدند زمان ترك خانه فرا رسید

گیر بودند، به ماهرخ دختر  تا از بچه هاى هفت هشت ساله فامیل كه به عقیده بزرگترها دست و پا
 .هجده ساله آقاى خدا دوست سپرده شدند



دقایقى بعد، همین كه آخرین سفارش انجام شد و بزرگترها رفتند، خانه به مكان تفریح و محل بازى بچه 
ماهرخ كه به تازگى دیپلمش را گرفته بود و هنوز طعم شیرین موفقیت در كنكور را زیر . ها مبدل شد
با دقت تمام مراقب بچه ها بود كه خداى ناكرده دست به خطا نزنند و براى هیچ .  داندان داشت

 .كدامشان اتفاق ناگوارى پیش نیاید
حدود سه ساعت تمام سر و كله زدن با بچه ها ماهرخ را به راستى كالفه كرده بود، بااین حال او باز 

 .هم چهار چشمى مواظب بچه ها بود كه بالیى سر خودشان نیاورند
همین لحضه بزرگترهااز رارسیدند و . در یك لحضه شیارهایى از خون در میان خاك و شن به راه افتاد
 .با پى بردن به موضوع بالفاصله ماهرخ را به در مانگاه رساندند
او تازه متوجه شد كه هیچ كدام از . پس از آنكه صورت و بینى متورم و مجروع ماهرخ پاسنمان شد

جوابى مایوس كننده  .به اولین دندانپزشكى كه مراجعه كردند! در جاى خود نیستنددندانهاى جلوى او 
 :شنیدند

 .مگر آنكه بخواهید دندان مصنوعى بگذارید. از دست من كارى ساخته نیست  -
. آنها به چندین پزشك دیگر سر زدند، اما نتیجه اى نگرفتند و شب مایوس و ناامید به خانه بازگشتند

 .حاال قیافه اى كریه و آزار دهنده پیدا كرده بود. ى سبزه رو و جذاب بودماهرخ كه دختر 
یكى از آنها مبلغ خیلى كالنى . فرداى آن روز دوباره راه افتادند تا به سراغ چند متخصص دیگر بروند

در خواست كرد و دیگرى گفت دو ساعت پس از افتادن دندان دیگر كارى از دست كسى ساخته 
 . نیست

یر و دار عموى ماهرخ ناگهان به یاد دكتر جوانى افتاد كه به تازگى در مطب تازه تاسیس در این گ
 .خود شروع به كار كرده بود

پیشنهاد برادرش را . آقاى خدا دوست ، با آنكه باور نمى كرد از دست پزشك جوان كارى ساخته باشد
 .س رساندندپذیرفت و به این ترتیب بدون فوت وقت ، خود را به مطب تازه تاسی

 : با اطمینان گفت. پزشك جوان ، با خوشرویى تمام از آنها استقبال كرد و پس ازمعاینه دهان ماهرخ 
اما اگر كمتر از این . ساعت گذشته باشد كارى نمى شود كرد 24اگر از افتادن دندان ها پیش از 

 . زمان باشد، با توكل به خدا، از عهده اش بر مى آیم
 : ساعت از حادثه گذشته است ، پزشك جوان گفت 20فقط  وقتى معلوم شد كه

هر چه سریعتر بروید و در مكانى كه حادثه رخ داده است دندان هاى دخترتان را پیدا كنید و  -
 .همانطور با خاك و خاشاك به اینجا بیاورید. فقط توجه كنید كه نباید دندان ها را پاك كنید. بیاورید

نكند دندان ها را پیدا : او با خود مى گفت . ثل سیر و سكه مى جوشیددر راه دل خانم خدا دوست م



با این افكار بود كه او چشم هایش را . نكند یكى دو تا از آنها تا به حال گم گور شده باشند. نكنیم 
تو را به جان جد اطهرات پیغمبر ) علیه السالم (یا ابوالفضل العباس : روى هم گذاشت و در دل گفت 

همین جا نذر مى كنم كه .  علیه و آله و سلم قسم مى دهم ما را از خانه ناامید برنگردان صلى اهللا
 ... یا ابوالفضل جانم فداى دستهاى بریده ات. بیندازم ) علیه السالم (اول ماه یك صفر ابوالفضل 

. ماهرخ بودنددقایقى بعد، آنها در پاگرد خانه ، با دقت و احتیاط تمام ، به دنبال دندان هاى شكسته 
و زمانى كه آنها براى بار دوم قدم به مطب  ... این جستجو، بیش از چند دقیقه وقت آنها را نگرفت

 .ساعت از حادثه گذشته بود 21پزشك جوان گذاشتند، فقط 
پزشك جوان ، با پایان گرفتن كار، از . پس از سه ساعت تالش ، هر دندان در جاى خود قرار گرفت 

همچنین افزود كه امكان دارد . ساعت دیگر به مطلب مراجعه كنند 48خواست كه آقاى خدا دوست 
دندان ها عفونت كنند و ماهرخ در بیمارستان بسترى شود، اما به لطف خدا هرگز چنین اتفاق 

 .ناخوشایندى رخ نداد
وارسى دو روز بعد خانواده خدا دوست در مطب بودند پزشك جوان وقتى دهان ماهرخ را باز كرد و به 

 : دندان هایش پرداخت ، لبخندى از رضایت بر لب نشاند و گفت
. آقاى خدا دوست ، باور كنید خود من كمترین امیدى به پیوند خوردن دندان هاى دخترتان نداشتم  -

االن هم مطمئن هستم فقط . در آن لحظات ، فقط نام و یاد خدا بود كه به من قوت قلب مى داد
 . یوند دندان ها شده استمعجزه خداوندى موجب پ

و خانم خدا دوست به یاد اول ماه بود كه سفره اش ... قطره اشكى از شوق ، بر گونه ماهرخ جارى شد
 (209) .را بیندازد

 شرمنده ام زبان دلم وا نمى شود
 ن واژه اى به وصف تو پیدا نمى شودخو 

 مى خوانمت به نا م و نمى دانمت هنور
 فهمیدنت نصیب دل ما نمى شود

 در كربال نبوده ام و مى كنم دعا
 گردم شهید عشق تو، اما نمى شود

 زینب نگرد دشت پر از الله را چنین
 اى خواهرم شهید تو پیدا نمى شود

 رت است و بسگنگم هنور و كار دلم حس



 (210)شرمنده ام زبان و دلم وا نمى شود 
  یا علمدار كربال به داد پدرم برس  .181

لیه السالم و برادر سید كاظم موسوى كربالیى یكى از خادمان و ارادتمندان حضرت اباعبداهللا الحسین ع
علیهماالسالم در كربال بود؛ سیدى با اخالص ، متواضع و خیر خواه   بزرگوارش ابوالفضل العباس 

مردم بود، آزارش به كسى نمى رسید و بسیار ساده زیست و صاف و صادق بود و عمرى در جوار 
بعثى هاى ظالم ، او و مراقد مقدس امامان معصوم علیهم السالم در عراق سپرى نمود، كه با آمدن 

خانواده اش و بسیارى از شیعیان دیگر مجبور به ترك خانه و كاشانه خویش نمودند و باال جبار راهى 
 .ایران كردند

روزها مى گذشت و حسرت بازگشت به وطن به دل همه ماند، غروب آفتاب كه مى شد، احساس 
همه را حیران و افسرده كرده بود و  غربت و تنهایى چند برابر جلوه مى كرد، شوق آن دیار مقدس

 .راهى جز صبر و تضرع و زارى به درگاه قادر متعال نبود
در این یر و دار و انبوه غصه ها و مرارت ها، پدر به بیمارى نامعلومى مبتال گشت ، سر درد شدید، 

شهر قم  به چندین پزشك در. اختالل حواس ، و ضعف و عجز پدر را به تدریج ناتوان و فرسوده كرد
منتقل ... مراجعه كردیم و كسى نتوانست تشخیص دهد كه آن بیمارى چیست ؟ او را به بیمارستان 

بردارى ، نتوانستند بیمارى   روز در آن جا بسترى نمودیم و با آن همه آزمایش و عكس  18كردیم و 
ن زجر مى كشید پدر همچنا. او را تشخیص دهند و هر كدام چیزى مى گفتند و سرانجام مرخص كردند

 .و بى درمان مانده بود
آخر االمر بعضى از آشنایان و دوستان اشاره كردند كه او را نزدیك جراح متخصص در تهران ببریم ، 

فى النور تشخیص داد و . ما نیز فورى او را نزد دكتر برقعى كه پزشكى ماهر و باهوشى بود، بردیم 
ما نیز فرصت را غنیمت شمردیم و او ! فورا عمل شود گفت ایشان مبتال به تومور مغزى است و باید

برخورد كاركنان و پرستاران بیمارستان خاتم االنبیاء صلى اهللا علیه وآله وسلم عال . را بسترى كردیم 
بود؛ خصوصا دكتر خوش اخالص و حاذق ما كه مرتبا به پدر سر مى زد و سفارش هاى الزم را 

 .توصیه مى نمود
بود، خصوصا براى مغز، خیلى ها گفته بودند كه این عمل بعید است موفق عمل جراى خطر ناك 

ترس و اضطراب دل هاى كوچك فرزندانش كه قد و نیم قد . باشد و در صد موفقیت آن ناچیز است 
همه ناالن و گریان به این طرف و آن طرف مى چرخیدند، و ابر سیاه ناامیدى . بودند را فرا گرفته بود

در این گیر و دار دوستى عزیز به نام آقاى پاینده نماز . قلب آنان گسترانده بودسایه اش را بر 
 بار جمله 133حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم را پیشنهاد نمود تا بخوانیم و 



 یا كاشف الكرب عن وجه الحسین علیه السالم
 اكشف كربى بحق اخیك الحسین علیه السالم 

همه جا ناامید، دستهایمان را به سوى قادر متعال دراز نمودیم و یقین داشتیم ما نیز با دل شكسته و از 
بار  133در این لحظات بسیار حساس و خطر ناك نماز خواندیم و . كه خداوند ما را یتیم نخواهد كرد

آن ذكر شریف را با آه و ناله و اشك و بغض تكرار كردیم و عاجزانه از حضرت ابوالفضل العباس 
 .الم خواستیم تا پدرمان را شفا دهد و عملش موفقیت آمیز باشدعلیه الس

معجزه نازل شد و كرامت پدیدار گشت ، مگر مى شود آن علمدار با سخاوت كسى را از درگاهش 
حاشا و كال، او پسر حیدر كرار است و قمر بنى هاشم ! ناامید برگرداند و حاجتش را برآورده نسازد

 . است
ارج نمودند و لبخند ملیح بر لبان خشكیده ما نشست ، عمل موفقیت آمیز بود و پدر را از اتاق عمل خ

در همان ساعات اولیه بعد از عمل به هوش آمد و سر حال بود و انگار نه انگار عملى به این 
همه چیز عادى بود و باور نكردنى ، همه چیز حاكى از كرامت و معجزه . بزرگى برایش انجام دادند

 .له كربال بود، دیگران كه باورشان نمى شد، مات و مبهوت ماندند و انگشت به دهان سپه ساالر قاف
 . و الحمداهللا! سبحان اهللا 

این سید بزرگوار و با صفا چهار سال دیگر عمر با بركتى كرد و در كنار فرزندانش زندگى كرد تا 
روحش شاد و روانش . فت دار فانى را وداع نمود و به سوى معبود خویش شتا 1373این كه در سال 

 . پاك
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در كتابى به نام معجزات حضرت عباس علیه السالم كه یك پاكستانى آن را نوشته است مى خوانیم كه 
 :برادرش شیخ جعفر مى گوید

م نجف براى زیارت حضرت امیرالمؤ منین على علیه السالم همراه یك سیدى جلیل القدر از كربال عاز 
 . گشتیم

به نظرم  .در بین راه یك ساختمان عظیمى را مشاهده كردیم كه اطرافش درختهاى بسیار زیبایى بود
رسید كه ، من كرارا از اینجا عبور كرده ولى چنین ساختمانى را ندیده ام ، در فكر بودم كه این منزل 

این منزل از : دا شد و گفت با این عظمت از آن چه كسى مى باشد؟ در همین وقت كسى در آنجا پی
در اجابت دعوت او، من و آن سید . آن من است ، دعوت میهمانى مرا قبول كنید و به منزلم بیایید

خانه اى همانند بهشت بود كه تمام وسایل . بزرگوار، كه همراهم بود، وارد ساختمان مزبور شدیم 



 .راحتى در آن موجود بود
الحان ، نهرهاى جارى ، درختهاى پرمیوه ، گلهاى خوشبو و  مرغان خوش. همه جا سبز و خرم بود

غرق در تماشا بودم كه یكدفعه ، كنار این خانه چشمم به . عطرهاى جالب از همه جاى آن پدیدار بود
آن منزل نیز همانند منزل اولى ، از نظر . منزل دیگرى افتاد كه با دیدن آن تعجب من افزون شد

در منزل دوم یك شخصیت بزرگ و نورانى را  .د توصیف و بیان بودساختمان و تزیین خارج از ح
 .دیدم كه در وسط آن منزل جلوه گرى مى كرد

نیز به سیدى كه همراه من بود . بنده با كمال ادب سالم عرض كردم و ایشان جواب مرحمت فرمودند
ببرید و با آب سرد و  این سید را، كه ذاكر سید الشهداء است ، به فالن مقام: توجه فرموده ، گفتند

ما را به مقامى بردند كه آنجا . هر چیزى كه بخواهد برایش مهیا سازید. طعام لذیذاز وى پذیرایى كنید
آن سید را قسم دادم كه آن   من طعام را خوردم تا سیر شدم سپس . آب سرد و طعام لذیذ وجود داشت 

 ((وادى مقدس ))اسم این مقام : فرمودمسند نشین صدر خانه كیست ؟ و این چه مقامى است ؟ سید 
است و اسم آن جناب نیز حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم مى باشد و این منزل مال آن عزیز 

 . است
اینجا مقامى است كه در آن همه شهداى كربال جمع مى شوند و به محضر حضرت سید الشهداء ابا 

 .عبداهللا الحسین علیه السالم مى روند
در : ان گفتم در تاریخ خوانده و از ذاكرین امام حسین علیه السالم شنیده ام كه مى گویندمن به ایش

بلى بدون شك : سید گفت  .علیه السالم قطع شده بود  كربال هر دو دست حضرت ابوالفضل العباس 
به او گفتم براى رخصت آخر، مرا پیش آن حضرت ببرید تا با چشم خود ببینم كه . چنین بوده 

لحظه اى . وى دوباره مرا به محضر آن جناب برد. ابوالفضل العباس علیه السالم دست ندارد حضرت
كه چشم من به دست بریده آن حضرت افتاد، شروع به گریه كردم و ناگهان بر زبانم خود به خود چند 

د و دشمنان ، جسم آن حضرت را با تیر پاره پاره كردن. بیت شعر جارى شد كه مفهوم آنها این بود
آن وقت با قلبى اندوهبار و . مشك آب را تكه تكه ساختند كه با رنج بسیارى آن را از آب پر كرده بود

اى موالیم ، اى حسینم ، تمام : چشم پرنم ، برادر خود امام حسین علیه السالم را صدا زد و گفت 
موفق نشدم و اجلم افسوس و صد افسوس كه در رساندن آب به خیمه ها . امیدهایم به خاك سپرده شد

 .فرا رسید
اى شیخ ، خدا : با شنیدن این بیت ، حضرت علیه السالم نیز گریه كردند و فرمودند: ایشان مى گوید

 .من مصیبتهایى را دیده ام كه اصال شما از آن اطالع ندارید. به شماها صبر بدهد
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 :ال، محقق بصیر آقاى فروغ كاظمى ، مى گویدمولف كتاب الخلفاء و تفسیر كرب
نزد دكترهاى . میالدى حس كردم كه انگشتان دست چپ من دارد فلج مى شود 1976ماه ژوئن سال 

 .مختلف رفتم ، ولى سودى نداشت و نصف دستم فلج شد
 به دستور . باالخره نزدیك دكتر مشهور در بیمارستان شهر رفتم كه دكتر ابن سى مصرانام داشت

ایشان ، از دستم عكس گرفتند و از عكس معلوم شد كه دو استخوان پشت و یك استخوان گردنم از 
دكتر با دیدن . دایره كار خود تجاوز كرده اند و مانع جریان خون در رگهاى دست چپ مى شوند

) به وسیله ابزار طبى (و لذا مواظب باشید گردن را . عكس گفت وضع شما خیلى خطرناك است 
 .نگه دارید راست

زیرا مى دانستم . در این حال متوسل به حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم شده ، به درگاه آمدم 
به محضر حضرت اباالفضل العباس علیه . این درمانگاه محل عالج تمام دردهاى العالج است 

س مرگم را موالى من ، اگر این مرض من خوب شدنى نیست ، پ: السالم توسل جستم و عرض كردم 
 ! برسان ، و گرنه كرامت و عنایت خود را نشان بده

شب را به آرامى گذراندم و صبح احساس كردم كه در دست فلج . پس از آن به خانه آمدم و خوابیدم 
خالصه ، طى مدت سه روز، دستم كامال شفا یافت و . حالت برق گرفتگى ایجاد شده است . شده ام 

ان مى گذرد، هیچ دردى در دستم احساس نمى كنم و حتى توانایى دست سال از آن جری 17اكنون كه 
 !چپم بیشتر از دست راست مى باشد
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حجه االسالم و المسلمین جناب آقاى سید على مدرسى ، از وعاظ محترم قم ، كرامت ذیل را مرقوم 

 :داشته اند
یكى از علماى بزرگ و وارسته  - رضوان اهللا تعالى علیه  - على همدانى  آیه اهللا آخوند مال معصوم

 :ایشان نقل كردند. شیعه بودند كه در آستانه پیروزى انقالب در گذشتند
! بمان : پدرش با دست اشاره كرد و گفت . زمانى كه در كربال بودم ، بچه اى از باالى مناره پرت شد

علیه السالم ، نردبان آوردند بچه را گرفتند به زمین   ضرت عباس كنار گنبد ح. بچه در هوا معلق ماند
پس از این جریان فهمیدم كه پدرش آدم فوق العاده اى است به سراغ او رفتم پرسیدم شما . آوردند

. از اول جوانى تصمیم گرفتم ، هیچ گناهى نكنم و نكردم  . چكاره اید؟ گفت من حمالم و بار مى برم
 .من اطاعت كردم ؛ حال یك دفعه هم من از خدا خواهش كردم و او محبت كرد یك عمر خدا فرمود
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جناب مستطاب حجة االسالم و المسلمین آیه اهللا آقاى حاج شیخ محمد تقى وحیدى گلپایگانى دامت 



 :بركاته نقل كردند
رف شده بودیم ، همسرم در شمسى با خانواده به عتبات عالیات مش 1380قبل از عید نوروز سال 

. عراق مریض شد، بعد از آنكه چند روزى معالجه كردیم موثر واقع نشد و صدمه هاى زیادى دیدیم 
صحیح و سالم اقال به ایران برسیم ، یك روز قبل از حركت به ! خداوندا: از بس مستاصل شدم گفتم 

ت امام حسین علیه السالم و سپس طرف ایران من و همسرم از قافله جدا شدیم و به حرم مطهر حضر 
به حرم مطهر حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم رفتیم ، هر كدام با حضرت جدا 

اگر شفایم : حاجیه خانم خطاب به حضرت عباس علیه السالم نموده گفتند . جدا حرفهایمان را زدیم
آنا درد . اطمه زهرا علیهاالسالم مى كنم ندهید شكایت شما را به پدرت على علیه السالم و مادرت ف

مرتفع شد و شفا یافت ، وقتى كه به سالمت و مقضى المرام به ایران بازگشتیم حاجیه خانم در تهران 
خواب دید كه در مسجد كوفه در مقام امام زین العابدین علیه السالم هستیم ، خانمى خیلى محجبه و 

 .ن قبولى اعمال داد، كه الك و مهر شده بودمجلله پاكتى در بسته به ایشان به عنوا
 حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم را در بیدارى مشاهده نموده  .186

 8/1/76حجه االسالم و المسلمین آقاى سید شهاب الدین حسینى قمى ، در نوشته اى در تاریخ 
 :شمسى مرقوم داشته اند

، كه از عباد وزهاد و علماى كهنسال و بقیه پدر بزرگوارم آیت اهللا آقاى سیدابوالفضل حسینى 
الماضین بودند، كرارا براى من به طور خصوصى و نیز در محافل عمومى در زمانى كه اشخاصى 

علیه   از خودى و برادران عزیزم و دیگران در خدمتشان بودیم ، كراماتى از حضرت ابوالفضل العباس 
در سن حدود : فرمودند: سمتى از آنها اشاره مى شودالسالم نقل مى فرمودند كه به طور خالصه به ق

مادرم ، كه از خانمهاى . ده سالگى به مرضى صعب العالج مبتال شدم كه خیلى از آن رنج مى بردم 
 .متدینه و اهل نماز و ذكر و روضه بود، خیلى از كسالت من ناراحت بود و براى من دعا مى كرد

كه در همسایگى خانه ما بود رفته بود و من تنها در  یادم هست روزى مادرم به مجلس روضه اى
ناگهان دیدم در طرف راست من افراد مهاجمى كه تعدادشان . خانه و با حالت بیمارى به سر مى بردم 

نفر بود، با قیافه هاى عجیبى در چند قدمى من ظاهر شدند و مى خواستند به طرف من  20حدود 
فضل العباس علیه السالم برق آسا سوار بر اسبى زیبا و با حمله كنند كه وجود مقدس حضرت ابوال

قامتى رشید و نورانى ولى دستهاى مباركشان بریده و زانوهاى مباركشان از زین و سر اسب باالتر 
ظاهر شدند و با یك حركت ) همان گونه كه وصفشان در كتابها ذكر شده و وعاظ باز گو مى كنند)

 .كردندآن بزرگوار، افراد مهاجم فرار 
مجددا از سمت چپ من مهاجمین دیگرى كه این بار تعدادشان كمتر بود حمله كردند، كه دوباره با یك 



حركت و نهیب آن حضرت فرار كردند و باز مرتبه سوم همان افراد اول از سمت راست حمله كردند 
د عنایت و لطف كه باز هم با نهیب شدیدتر آن حضرت فرار كرده و دیگر بازنگشتند و این جانب مور 

 . و بزرگوارى آن حضرت قرار گرفتم
بازگو كردم به شكرانه این   مادرم وقتى از مجلس روضه و توسل برگشت و شرح حال خود را برایش 

آن عالم وارسته و بزرگوار به دفعات تاكنون مورد توجه عجیب . عنایت بزرگ بسیار خوشحال شد
اند و از آن جمله ماجرایى است كه چندى قبل اینچنین حضرات معصومین ارواحنا فداهم قرار گرفته 

آن حضرت محزون و . خدمت حضرت رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله وسلم رسیدم : نقل فرمودند
مقام واالى حضرت على علیه السالم به من افتخار همنشینى بخشیده ، من مانند فرزند . ناراحت بودند

آن حضرت براى شفاى دردم كاهو با روغن زیتون آماده مى دست بر شانه مباركشان گذاشته بودم و 
فرمودند، كه قاشقى از آن را خوردم و نتیجه فورى آن را هم دیدم ، و اگر كسى بیشتر عاشق و طالب 
دیدن و شنیدن است باید حضورا خدمت ایشان رسد تا از بیان گرم و نفسهاى پاكشان استفاده معنوى و 

 .روحانى ببرد
ات بزرگ و كم نظیر را در بسیارى از محافل و مجالس علما و بزرگان وروى منبرها و من این مشاهد

در همه جا و همیشه نقل كرده ام و هر كس از هر گروهى شنیده ، اشكش جارى شده است و از مقام 
 . منیع آن حضرات معصوم طلب حاجت و كمك كرده است

  پناه درماندگان  .187
 : ل شده است كه گفتاز شیخ محمد سعید آل آقا نق

یك شب شوهر آن زن دید همسرش خلخال در . در كربال یك مرد و زن نو عروس زندگى مى كردند
زن فراموش كرده بود كه خلخال را در كجا گذاشته است و در نتیجه شوهرش او را تهدید به . پاى ندارد
لسالم آن پناه درماندگان ، شوهر، به حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه ا  زن ، از ترس . كشتن كرد

آخر شب خادمین حرم براى جارو و نظافت آمده و به وى مى . پناهنده شد و شب را در آنجا ماند
 . خانم ، از حرم بیرون روید، ما در اینجا كار داریم: گویند

 ! تا حاجت نگیرم ، نمى روم: زن مى گوید
: مى گوید .و براى شفاعت نزد شوهرت مى آییم ما همراه ت: پس از آنكه واقعه را مى فهمند، مى گویند

در این حین ). دخیلك (یا اباالفضل : محال است از اینجا بروم و سپس هاى مى گرید و مى گوید
گاوى را دیدند كه شتابان خود را به صحن مطهر قمر بنى هاشم علیه السالم رسانید و در آنجا استفراغ 

 (211) .ا علفهاى باغچه شان خورده بود، بیرون آوردكرد و خلخال آن زن را، كه صبح همراه ب
 حاجت شما را حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم برآورده ساخت  .188



زید عزه العالى سه كرامت به دفتر جناب حجه االسالم و المسلمین آقاى حاج شیخ ابراهیم ثقفى 
 :انتشارات مكتب الحسین علیه السالم ارسال داشته اند

چند سال قبل یكى از محبان مخلص اهل بیت علیهم السالم موسوم به آقاى هدایتى مجلسى به نام  .1
. طرف صبح تشكیل مى شد و لذا صبحانه هم مى دادند  مجلس . قمر بنى هاشم علیه السالم داشت 

. ك روز بنده به قصد شركت در آن مجلس به منزل ایشان رفتم و ایشان از دیدن من خوشحال شدی
آقاى . حاجتى هم دارم كه آمده ام ! بعد از سالم و علیك ، به ایشان گفتم سالم لربى طمع نیست 

. از آنجا بیرون آمدم . حاجت شما را حضرت ابوالفضل علیه السالم برآورده ساخت : هدایتى گفت 
به   سپس . حاجتم در واقع ، گرفتن بلیط قطار براى رفتن به اهواز بود كه در آن زمان كار آسان نبود
 : گفت. یكى از دوستانم در ایستگاه قطار زنگ زدم ، و در خواست خود را با او در میان گذاشتم 

گرفته برایم بلیط تهیه كرد، اجازه بده ببینم مى توانم كارى بكنم ؟ بعد با مسئولین بلیط قطار اهواز تماس 
علیه   خالصه در ظرف دو سه دقیقه ، به بركت آن مجلس قمر بنى هاش ! آن هم بلیط درجه یك را

 .السالم بلیط براى ما تهیه شد
 روبروى حرم قمر بنى هاشم علیه السالم با كسى دعوا مى كند  .189

حمال ، كه یكى از اشرار كربال  شخصى به نام هادى. داستان دوم در كربال واقع شده است  .2
محسوب مى شد و بسیار فرد شرور و وقوى یى بود، یك روز در حالیكه توجه نداشته است روبروى 

سپس متوجه . حرم قمر بنى هاشم علیه السالم با كسى دعوا مى كند و با مشتى او را به زمین مى زند
بنى هاشم علیه السالم بوده و كتك مى شود كه شخص مضروب و كتك خورده ، از سینه زنهاى قمر 

شور جرئت نمى كند داخل حرم بشود، و  ((هادى حمال )) . زدن وى نیز جلوى حرم صورت گرفته است
مقصود این ! هر كار مى كنند وارد حرم بشود، از ترس اینكه مبادا حضرت او را بزند وارد نمى شود

ل علیه السالم حساب مى برند و مى ترسند است كه ، اشرار و بدها هم در كربال از حضرت ابوالفض
 .و جدا معتقد به این معنا هستند

  االن به صانع و خداى این جهان ایمان آوردیم  .190
داستان سوم را ایشان از جناب مستطاب حجه االسالم حاج سید محمد على جواهرى نقل كردند كه  .3

. د مصطفى حسینى ، هم از ایشان شنیده ام از دوستان حاج آقا ثقفى و بنده هستند و این جانب ، سی
 . این كرامت هم مربوط به كربالست

شخصى بود كه از نظر اعتقادى فردى ضعیف االیمان محسوب مى شد و هر چه آقاى جواهرى بر 
روزى به . وجود صانع و خداوند دلیل و برهان مى آورد آن شخص ضعیف االعتقاد قبول نمى كرد

ن این حرفها را نمى فهمم ، اما اگر شما به قمر بنى هاشم علیه السالم قسم م: آقاى جواهرى مى گوید



آقاى جواهرى مذكور با كمال شرمندگى از ساحت خداوند و ! بخورى كه خداى وجود دارد مى پذیرم 
به قمر بنى هاشم سوگند، این : عبدصالح وى ، حضرت ابوالفضل علیه السالم ، قسم یاد مى كند كه 

شخص ضعیف االعتقاد مى بیند آقاى جواهرى قسم به قمر بنى هاشم . خدایى داردجهان صانع و 
 . علیه السالم خورد و بالیى نازل نشد، مى گوید االن به صانع و خداى این جهان ایمان آوردم

غرض ، حضرت ابوالفضل علیه السالم شخصیتى است كه این طور مورد اعتقاد طبقات مختلف مردم 
 . االیمان ، است، حتى اشخاص ضعیف 

   !آقایان ، حضرت عباس علیه السالم آن دختر را شفا داد .191
جناب حجة االسالم و المسلمین آقاى حاج سید حسین موسوى دو كرامت از پدر محترمشان به دفتر 

 :انتشارات مكتب الحسین علیه السالم نوشته اند
رى شمسى ، همراه با ده نفر از هج 1347این جانب حاج سید بابا موسوى نجاتى ، در سال  .1

برداران و اقوام و عشیره خود، عازم كربال شدیم و چون همسفران من همه مثل خودم ، قاچاق به كربال 
یكى از روزها، كه من و سایر همسفران در یكى از . آمده بودند، معموال در حین زیارت با هم بودیم 

م علیه السالم بودیم ، دیدیم یك فرد عرب دخترى رواقهاى حرم حضرت اباالفضل العباس قمر بنى هاش
حدودا هشت ساله را كنار ضریح حضرت اباالفضل العباس علیه السالم آورده ، با یك شال سبزرنگ 

از شدت بیمارى ، . حال دختر به حدى بد بود كه قابل ذكر نیست . محكم به ضریح مطهر بست 
. اى قادر نبود چند دقیقه مستمرا به او نگاه كند تمام اعضاى بدنش طورى مى لرزید كه هیچ بیننده

شدت اضطراب و لرزش بدن او فضاى حرم مطهر را منقلب كرد، و مردم بال استثنا به حال او گریه 
 . از دكترها مایوس شده ام: پدر دختر مى گفت . مى كردند

پس . رفقا در حرم ماندند من چون ناراحتى قلبى داشتم ، حرم را ترك كردم و به مسافر خانه رفتم ، ولى
از نیم ساعت یكى از همسفران به نام حاج محبعلى باباخانى از اهالى كلیجه زنجان ، كه فعال درحال 
حیات است ، باهیجان خاصى وارد مسافرخانه شد و در حالیكه یك تكه پارچه سبز در دستش بود، با 

هاشم علیه السالم آن دختر مریض آقایان ، حضرت اباالفضل العباس قمر بنى : حالت خاصى گفت 
این ، پاره اى . را كه در حرم مطهر دیده بودید، شفا داد، و ما لباس او را پاره پاره كرده تقسیم نمودیم 

 ! از شال سبز رنگ اوست
  ! تو مداحى نكن .192

نیز در همان سفر، به چشم خود دیدم كه ، در كنار ضریح حضرت اباالفضل العباس قمر بنى  .2
اشم علیه السالم یكى از سادات محل به نام سید رضى شدیدا به یك مداح اهل بیت كه اهل تبریز ه

و آن مداح تبریزى دلشكسته نشست و دیگر مداحى ! بود اعتراض كرد كه ، تو مداحى نكن و نخوان 



ت نكرد و نخواند، ولى سید رضى هم دیوانه شد و پس از حدود پنج سال ، هنگام دفن یكى از سادا
 !محل به نام سید عادل و لیارانى بشدت گریه كرد و حالش خوب شد

  عمرى دوباره در سایه دو كرامت  .193
جناب حجه االسالم و المسلمین آقاى شیخ علیرضا صابرى یزدى ، ساكن قم ، ماجراى دو كرامت 

 :شگفت را به شرح زیر مرقوم داشته اند كه ذیال مى خوانید
اجراى چندین بیمارى خطرناك است كه با ترحم پروردگار و مرحمت حضرت آنچه ذیال مى خوانید، م

 .فاطمه زهرا علیهاالسالم و عنایت حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم بهبود پیدا كرد
 آغاز سخن ؛ .1
 نظریات دكترها قبل از شفا یافتن ؛ .2
 نظریات دكترها بعد از شفا یافتن ؛ .3
 لفضل العباس علیه السالم ؛جریان توسلم به حضرت ابوا .4
 نمونه اى از ارتباط؛ .5
 .نكاتى جالب و شنیدنى درباره این بیماریها .6

از آنجا كه حضرت آیه اهللا العظمى جناب آقاى حاج شیخ لطف اهللا صافى و چند نفر از فضالى 
الى و محترم حوزه علمیه قم ، حضرات حجج اسالم و المسلمین جناب آقاى حاج شیخ على ربانى خلخ

جناب آقاى حاج شیخ احمد قاضى زاهدى و جناب آقاى فاتحى از این جانب خواسته بودند كه جریان 
بیمارى و شفاى خود را مشروحا بنویسم ، لذا بر آن شدم نخست اشاره اى به اصل بیماریها داشته باشم 

پرستاران بیمارستان را قبل و بعد از شفا یافتن همراه با نظر   و نظریات چند تن از اطباى متخصص 
جریان دیدن حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم درخواب ونیز توسلم به حضرت   نقل نمایم ، سپس 

ابوالفضل العباس علیه السالم را توضیح دهم ، تا لطف و كرامت حضرت زهرا علیهاالسالم و عنایت و 
رزش واقعى خود را پیدا علیه السالم به این جانب ، مفهوم و ا  مرحمت حضرت ابوالفضل العباس 

 .نماید
هجرى شمسى به چندین بیمارى  1366این جانب علیرضا صابرى اهل یزد ساكن قم ، در سال 

سرطان خون به نام آنمى ، عفونت دریچه قلب ، سكته خفیف مغزى ، : از قبیل . خطرناك مبتال شدم 
ساعت تا یك هفته  24ى مرا كه دكترها عموما جواب مایوس كننده داده بودند و طول حیات و زندگ

 .پیش بینى كرده بودند و تمامى فامیل نیز از خوب شدنم ناامید شده بودند
شمسى در بیمارستان كامكار قم بسترى شدم و در همین روز كشت خون انجام  3/4/1366در تاریخ 

 .شد



 . نیست  حال عمومى بیمار رضایت بخش : شمسى از قول پرستاران  11/4/66
 8یكى دو روز قبل ، سكته خفیف مغزى پیش آمده بود و تا : مسى مشاور چشم پزشكى ش 12/4/66

 !ماه كسى متوجه نشده بود
 . حال بیمار چندان خوب نیست: شمسى از قول پرستاران  13/4/66

 نظریات دكترها قبل از شفا یافتن من 
آزمایش خون مرا به آقاى . پسر خاله ام آقاى بمانعلى شاكرى در بیمارستان فرخى یزد كار مى كند

: دكتر صدرى متخصص قلب و آقاى دكتر عرب عجم متخصص خون نشان داده بود و گفته بود كه 
پسر خاله ام ، به علت داشتن بیمارى قلبى و هونى در قم بسترى شده است ، شماها اگر مى توانید 

بستگان بهتر بتوانند به ایشان  ایشان را بیاوریم یزد بسترى كنیم تا اقوام و. براى ایشان كارى بكنید
آقاى دكتر صدرى پس از دیدن آزمایش جواب مایوس . خدمت كنند و از نظر مالقات هم راحت باشند

 :كننده داده بود، و آقاى دكتر عرب عجم هم گفته بود
 !این مریض ، یا مرده است ، و یا تا بخواهید ایشان را از قم به یزد بیاورید مى میرد -

ولین بیمارستان در تهران به یكى از اقوام ، موقعى كه مى خواستند مرا در تهران بسترى یكى از مسئ
 .صرف نمى كند، این مریض را بسترى كنید: كنند، گفته بود

 نظریات دكترها بعد از شفا یافتن 
صابرى ، تو از خطر بزرگى گذشتى ، برو خدا : آقاى دكتر عرفانى ، متخصص داخلى در قم گفت 

و با ! كسى دیگر، كار تو را درست كرد. كن ، تو آن روز مرده بودى ؛ یك مرده متحرك را شكر 
 .دست اشاره نمود به جمله یامن اسمه دواء و ذكره شفاء كه قاب گرفته و در مطبش نصب كرده بود

خیلى به خیر گذشته یا خیلى : آقاى دكتر اعتمادى ، متخصص مغز و اعصاب در مشهد، گفت 
 .كرده ، بعضى انفاكتوس مغزى مى شوند و از هر دو چشم نابینا مى گردندخداوند رحمت 

: گفتم  . خیلى شانس آوردى: آقاى دكتر على اكبر مرشد، جراح مغز و اعصاب در تهران ، گفت 
 . چون كه عیب كلى نگرفتى: چطور؟ گفت 

خیلى خدا ) 1366سال (یادت هست در آن سال : آقاى دكتر واثقى ، متخصص قلب در قم ، گفت 
 ! به تو رحم كرد، چون دریچه قلبت عفونى شده بود؟

آقاى دكتر عرفانى : كه به دكتر عرفانى مراجعه كرده بود گفت ) حاج آقاى مصباح (یكى از دوستانم 
همان مریضى : در ضمن صحبت به آن دكتر گفت . با یك دكتر دیگر درباره شما صحبت مى كرد

اشاره به طرف آسمان (حاال خوب شده ؛ پس معلوم است كه آن باالها كه پرونده اش را دیده بودى ، 
 .ایشان همچنین مى گفت بیمارى تو اعتقاد مذهبى دكترها را قویتر نمود! خبرهایى هست ) 



شمسى دو سال بعد از مرخص شدن از بیمارستان ، آقاى دكتر سید محمد حسن  1368در سال 
عه حضرت آیه اهللا العظمى آقاى سید محمد حسینى مرتضوى شاهرودى فرزند مرجع عالیقدر شی

به این جانب ) نوه مرحوم آیه اهللا العظمى سید محمود حسینى شاهرودى (شاهرودى دام ظله العالى 
قلب شما را ) ره (پیشنهاد كردند كه بیا، نامه اى بنویسم یك بار دیگر برو تهران بیمارستان امام خمینى 

 .یشان را به همراه كارت مخصوصى كه داشتم ، براى بیمارستان بردم نامه ا. قبول كردم  .چك كنند
خون : حاج آقا خونت را چكار كردى ؟ گفتم : آقاى دكتر تا نگاهش به آن كارت و نامه افتاد، پرسید

مى خواستى بگویى قلبت را هم مشغول اكوى : ایشان اول به طور مسخره آمیزى گفت ! مرا شفا دادند
حاج : دكتر دیگر هم شاهد بودند، كه ناگهان ، همان آقاى دكتر با لبخندى گفت  چند نفر. قلبم شد

: و پس از این اقرار، یكى از دكترهاى حاضر گفت ! آقا، مثل اینكه براى قلبت هم یك كارى كرده اند
 . من به ماوراء الطبیعه ایمان دارم

اى بمانعلى شاكرى به آقاى دكتر چند وقت پس از از خواب دیدن و خوب شدن بنده ، پسر خاله ام آق
آقاى دكتر، پسر خاله ام كه مریض بود و بیمارى خونى : عرب عجم ، متخصص خون ، گفته بود

پس از قسم و تاكید زیاد، باور كرده . در مرحله اول ، دكتر باور نكرده بود. داشت ، خوب شده است 
 !رح كنم ، مرا دروغگو در نمى آورى ؟اگر حرف تو را در یك كنفرانس پزشكى مط :بود و پرسیده بود

آزمایشى كه روز )خالصه ، دفعه بعد برایم خبر آورد كه ایشان گفته است كه من آن آزمایش خون را 
هموگلوبین ))  به عنوان سرطان خون در دانشگاه یزد مشغول تدریس هستم كه یك مریض) اول دیده بود

 !مى كندمى رسد و از مرگ نجات پیدا  75/2خونش به  ((
و براى ! گلبولهاى قرمز خونت خودبخود معدوم مى شد: آقاى دكتر عرفانى پس از خوب شدنم گفتند

حالت تعجب و بهت زدگى  - بعد از شفا یافتن - جدید افتاد   اولین دفعه كه ایشان نگاهش به آزمایش 
ى قبلى مقایسه كرد و به ایشان دست داده فرستاد پرونده مرا آوردند و آزمایش جدید را با آزمایشها

 ! پرسید مى دانى هموگلوبین خونت چند بوده است ؟
صابرى ، اگر خون تو : سپس گفت ! 6/10بوده و حاال  5/4هموگلوبین خونت : نه ، گفت : گفتم 

 ! این طور بماند تو دیگر خوب شده اى

 

 اینك جریان توسلم به حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم 
 :طاب به مولف كتاب افزوده اندآقاى صابرى سپس خ

 دوست گرامى ، برادر محترم جناب حجة االسالم و المسلمین آقاى حاج شیخ على ربانى ، سالم علیكم



. 
با آرزوى سالمتى و طول عمر براى جناب عالى جهت خدمات بیشتر به اسالم و اهل بیت علیهم 

 :السالم ، به عرض مى رساند
عنایات حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم را جمع آورى مى نمایید از آنجا كه فرمودید كرامات و 

 : و از بنده خواستید جریان توسلم را بنویسم ، به استحضار مى رسانم
در مورد بهبودى حال این جانب كه آقایان دكترها هم آن را غیر عادى تلقى كرده و از لطف و 

ن كرامت و بزرگوارى را در مرحله اول مى توان به مرحمت خداوند دانستند، باید خاطرنشان سازم كه ای
 .حضرت زهرا علیهاالسالم در مرحله بعد به حضرت ابوالفضل علیه السالم نسبت داد

پس از نقل جریان خواب ، نوبت به شرح توسلم به حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم مى رسد كه 
 : جریان آن از این قرار است

مرخص نمودند، كارت  ((بخش خون ))در تهران ) ره (مارستان امام خمینى بعد از اینكه مرا از بی
به من دادند كه براساس آن معموال ) مى دادند  كه ظاهرا به عموم مریضان آن بخش (مخصوصى 

بیماران آن بخش هر چند وقت یك بار مى بایست مراجعه كرده و خون خود را آزمایش كنند و در 
 .نمایندصورت نیاز نیز خون تزریق 

در آن زمان از اصل بیماریهایى كه مبتال شده بودم خبر نداشتم ، فقط از اینكه مثال هر ماه یك بار 
قبل از رفتن به تهران نذر كردم كه  . مى بایست براى كنترل خون به تهران بروم خیلى ناراحت بودم

ا تهران ، تا زنده هستم هر اگر به تهران رفتم و دیدم خونم خوب شده است و به من نگفتند هر ماه بی
سال در راه خدا یك گوسفند مى كشم و ثوابش را هدیه به روح حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم 

ره (صبح خود را به بیمارستان امام خمینى  8شمسى ساعت  30/6/1366در روز دوشنبه . مى كنم 
را به جاى مخصوص معرفى پس از مدتها این طرف و آن طرف زدند، ما . در تهران رساندم ) 

 .كردند
هر كدام ! اولین دفعه بود كه براى كنترل خون خود مراجعه مى كردم و لذا نمى دانستم قضیه چیست ؟

آقا، : حاج آقا، شما براى چه آمده اى ؟ تا اینكه وارد اتاق انتظار شدم ، یكى مى گفت : مى پرسیدند
براى پیوند مغز استخوان و افزود  : چیست ؟ گفت براى چه وراهش: گفتم . اگر مى توانى برو خارج 

كسى كه خونش به شما بخورد مى بایست همراه شما بیاید تا از اومغز استخوان بگیرند و به مغز 
 .استخوان شما پیوند بزنند

آقا، وارد اتاق كه بشوى آقاى : گفت . بلى : دفعه اول است كه آمده اى ؟ گفتم : شخص دیگرى پرسید
ا را ببیند اگر حال شما خیلى بد باشد دیگر نمى نویسد برو آزمایش فورى ، بلكه دستور دكتر كه شم



من هم . مى دهد به شما خون تزریق كنند، ولى اگر حال شما خیلى بد نباشد مى نویسد برو آزمایش 
 با یك ترس و لرزى وارد اتاق شدم ، سالم كردم و همه اش در این فكر بودم كه آیا دكتر به من مى

 ! گوید برو آزمایش ، یا مى گوید برو خون تزریق كن
 . آقاى دكتر پس از جواب سالم ، نگاهى به من كرد و نوشت شما بروید آزمایش

با خودم گفتم خوب ، مثل اینكه اوضاعم خیلى بد . در اینجا یك مقدار دلم قرص شد و قلبم آرام گرفت 
 ! نیست

هموگلوبین خون  : نگاهى كرد و گفت. آقاى دكتر آوردم خالصه ، رفتم آزمایش و جواب آن را براى 
مى باشد و فعال خون شما طبیعى است و احتیاج به تزریق خون ندارید، تاریخ مى زنم  6/10شما 

 .شمسى حدود یك ماه دیگر بیایید 4/8/66
 .در تهران شدم ) ره (شمسى وارد بیمارستان امام خمینى  4/8/66صبح تاریخ  8دفعه دوم ساعت 

هان بنزین زیاد : آقاى دكتر زمانیان پور، متخصص خون ، وقتى نگاهش به من افتاد با خنده گفت 
آقا، دیگه نگران خونت نباش ، : جواب آزمایش را كه دید، گفت . و نوشت رفتم آزمایش ! كرده اى 

 ((سى بى سى ))ولى از آنجا كه متوجه شدم . و خوب است و طبیعى شده است  13خون شما 
یك  9آقاى دكتر، برج : ارش تركیبات خون را با دست انجام داده اند خودم مطمئن نشدم و گفتم شم

 . شمسى را نوشت 4/9/66تاریخ . بار دیگر مى آیم 
پس از معاینه قلب به آقاى دكتر گلزارى گفتم بنویسید كه . دفعه سوم ، اوایل وقت وارد اتاق دكتر شدم 

رفتم به . مى باشد، به آزمایش احتیاج ندارى  15تو هموگلوبینت آقا، : گفت . بروم آزمایش خون 
. حاال كه آمده اى ، من مى نویسم بروى آزمایش بدهى : ایشان گفت : آقاى دكتر زمانیان پور گفتم 

روى عللى حتما باید سى بى سى با كامپیوتر : در آزمایشگاه به آن كسى كه خون مى گرفت گفتم 
نشان داده است ، و دكتر  8/12عدا معلوم شد كه دستگاه هم خون بنده را ب. قبول كرد .انجام شود

 .آقا، دیگر الزم نیست كه شما براى كنترل خون به تهران مراجعه كنید : گفت
سال مى گذرد، به فضل پروردگار و عنایات ائمه اطهار علیهم  6از آن به بعد تا به حال كه حدود 

ل خون به بیمارستان مذكور یا جاى دیگر مراجعه نكرده ام ، السالم هیچگاه براى آزمایش و كنتر 
 . الحمدهللا رب العالمین
 نمونه اى از ارتباط 

از سالها قبل عالقه شدیدى به حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم در دلم پیدا شده و هنوز هم ناخودآگاه 
ز بیمارى فقط براى رضاى مدتى قبل ا. ، گهگاه كلمه یا زهرا علیهاالسالم بر زبانم جارى مى گردد

خاطر آن بى بى ، دو سه كار كوچك انجام دادم كه روى عللى نمى خواهم به طور عموم آنها را 



مطرح سازم ، ولى باید بگویم هشتاد در صد شفاى من از ناحیه حضرت زهرا علیهاالسالم و به خاطر 
 .آن كارها مى باشد

از نذر كردن دو كار كوچك انجام دادم كه آنها هم بى اما درباره حضرت ابوالفضل علیه السالم ، قبل 
 :نقش نبودند

یا كاشف الكرب عن وجه الحسین علیه السالم اكشف كربى بحق اخیك الحسین علیه ))ذكر معروف  .1
این ذكر را خود مكرر خواندم و به دیگران نیز در . مرتبه خوانده شود 133كه مى بایست  ((السالم 

 . بیمارستان یاد دادم
در خالل بیمارى ، به علت آنكه گاهى از مواقع در یك دستم سرم وصل بود و در دست دیگرم  .2

سرم خون و در نتیجه هیچ كدام از دستهایم در اختیار من نبود، به یاد حضرت ابوالفضل علیه السالم 
ناب و لحظات بسیار سختى كه برادر بزرگوارش حضرت سید الشهداء علیه السالم بر بالین آن ج
 : حضور داشت افتاده و این زبان حال حضرت خطاب به علمدار كربال را با خود مى خواندم

 از من دو دست بر كمر و، از تو بر زمین
 دست دگر كجاست كه سویت دراز كنم

 چشم تو پر ز خون و، ز من هست اشكبار
 چشم دگر كجاست كه سویت نظر كنم

 نكاتى جالب و شنیدنى 
شمسى سالى بود كه باران رحمتها و نعمتهاى الهى با مراحم ائمه اطهار علیهم السالم  1366سال  .1

یكى پس از دیگرى بر سرم مى بارید، و یا سالى كه امواج نعمتها و نقمتهاى خداوند یكدفعه مرا در بر 
 ! گرفت
تان گفتم اگر شبى كه فرداى آن مى خواستم در بیمارستان كامكار قم بسترى شوم ، به یكى از دوس .2

الحكم (ائمه اطهار علیهم السالم مرا شفا ندهند من دیگر براى آنان كتاب الحكم الزاهرة نمى نویسم 
الزاهرة مجموعه اى است از احادیث و روایات در موضوعات مختلف اسالمى و فضایل اهل بیت 

آقاى : تر عرفانى گفتم و ظاهرا در اولین روز بسترى شدنم در بیمارستان به آقاى دك) علیهم السالم 
 ! دكتر، من شفایم را از ائمه علیهم السالم مى گیرم

در ایام بیمارى هیچگاه دعا و توسل و احیانا نذر و تصدق ، از ناحیه خودم ، مادرم ، همسرم ،  .3
اقوامم و نیز چند تن از علماى محترم و بسیارى از دوستان و برادران عزیز روحانى و ایمانى ، قطع 

 .شدنمى 
آن طور كه به من گفته بودند عفونت دریچه قلب به غیر از جراحى چاره اى دیگر ندارد، ولى  .4



عفونت دریچه قلب من به فضل پروردگار و مراحم ائمه اطهار علیهم السالم بدون عمل جراحى خوب 
 .شد
ینكه یك روز در ماه كسى متوجه نشده بود، تا ا 8آنفاكتوس ، سكته خفیف مغزى ، كرده بودم و تا  .5

صف نماز جماعت ، یكى از برادران كه در طرف چپ من نشسته بود و مى خواست مصافحه كند 
ولى از آنجا كه من دست او را نیدیدم به او را ندیدم به . دست خودش را به طرف این جانب دراز كرد

ى زند، همان او دست ندادم ، و یكوقت متوجه شدم كه وى براى جلب توجه مرتب به زانوى من م
یكى دو روز گذشت ، به دكتر چشم پزشك  .لحظه احساس كردم كه چشمهایم طرف چپ را نمى بیند

از كجا متوجه شدى ؟ جریان را : پرسید. آقاى دكتر من طرف چپ را نمى بینم : مراجعه كردم و گفتم 
شود و به  از دقت و مواظبت من تحسین كرد و دستور داد یك عكس رنگى از مغز گرفته. گفتم 

سپس توصیه كرد كه به دكتر مغز و . از مغز سر به عمل آید ((سى ، تى ، اسكن ))اصطالح 
 . اعصاب هم مراجعه نمایم

ماه قبل  8و مراجعه به دكتر مغز و اعصاب ، معلوم شد حدود  ((سى ، تى ، اسكن ))پس از انجام 
: یك روز به دكتر معالجم گفتم  خالصه ،. سكته خفیف مغزى كرده بودم و كسى متوجه نشده است 

بودم ، چرا شما متوجه نشدید كه من سكته كرده ام ؟ هر دو دست خود را   آقاى دكتر، من كه مریض 
روى خون تو متمركز بود كه خونت چه ) دكترها(فالنى ، فكر همه ما : عالمتى حركت داد و گفت 

 !كارى به دستت نمى دهد
م ، تا مدتى در بیمارستان كامكار قم بیشتر مواقع در حالت اغما و در آن زمان كه سكته كرده بود .6

بیهوشى به سر مى بردم و لذا مطلقا به هفته ، روز و ساعت توجه نداشتم ، یكوقت متوجه شدم 
ساعت چند است ؟ : گفتم . دو شنبه : امروز چند شنبه است ؟ گفت : پرستار وارد اتاق شد، پرسیدم 

پس چرا : ین قدر توجه داشتم كه روز دوشنبه روز مالقاتى است ، گفتم است ، هم 4ساعت : گفت 
 !صبح است  4آقا، ساعت : امروز مالقاتیها نیامدند؟ گفت 

روزهاى اولى كرده بودم صددرصد نور چشمم را از دست دادم و لذا تا چند روز عیادت كنندگان  .7
ر و مراحم ائمه اطهار علیهم السالم خود را فقط با صدا تشخیص مى دادم ، ولى به فضل پروردگا

 . اینك بیش از پنجاه در صد میدان دیدم باز شده است
در بیمارستان كامكار قم ، بعضى از روزها كه پرستاران مى آمدند فشار مرا بگیرند، از آنجا كه  .8

مى داد، در بدن من چندان خونى نبود تا شماره اى را معین كند، ظاهرا دستگاه هیچ عددى را نشان ن
لذا وقتى از آنان مى پرسیدم شماره فشار من چند است ؟ یا جواب . یا خیلى خیلى كم نشان مى داد

 ! مثل دیروز است :نمى دادند و یا مى گفتند



شمسى براى ادامه معالجه ، مرا از قم به تهران منتقل  nRe is ered27/4/66  24پس از گذشت  .9
آزمایش مى خواستند از من خون بگیرند، بعضى از مواقع با یك  در آنجا نیز زمانى كه براى. كردند

زحمتى روبرو مى شدند و گاهى چند نفر به هم كمك مى كردند، چون كه خونم به حداقل خود رسیده 
 .بود

اوایلى كه به نحو اعجاب انگیز شفا یافته بودم و هنوز این امر براى همگان مخصوصا آقایان  .10
وقتى كه به : ، تامدتى با كلمات تناقض آمیز دكترهاى قم و تهران روبرو بودم دكترها ثابت نشده بود

حون شما خوب است ، هر چه هست قلب شماست  :تهران مى رفتم ، دكترها پس از معاینه مى گفتند
قلب شما : و چون به بیمارستان كامكار در قم بر مى گشتم و دكترها مرا معاینه مى كردند، مى گفتند. 

 ! ، هر چه هست خون شماست خوب است
 .بسیارى از دوستانم ، بازگشت سالمتى مرا عمرى دوباره برایم توصیف كردند .11
جالب و قابل توجه اینكه در اوج آن هم بیماریهاى سخت ، و شعله هاى سوزان آن همه كسالت و  .12

مق خطر نبود، مرض ، تنها كسى كه در جریان آن همه خطرات و بالها قرار نداشت لذا متوجه ع
البته مى دانستم خون و قلبم مساله دارد ولى هرگز مساله را تا آن اندازه پیچیده و . خودم بودم 

اقوام ، (و تنها چند ماه پس از بهبودى بود كه بتدریج از زبان این و آن . خطرناك تصور نمى كردم 
طف حق مرا یار شده و به عمق و شدت مرضم پى بردم و فهمیدم كه چگونه ل) دوستان و دكترها

اینك بحمداهللا به زندگى عادى خود مشغولم . خداى بزرگ و مهربان این عبد عاصى راشفا داده است 
و اگر خداى عزوجل و ائمه معصومین صلوات اهللا علیهم اجمعین بپذیرند خدمتگزارى كوچك براى آنان 

 .خواهم بود
واقعا خطرناك و پیچیده ، و آن هم ترحم  به هر حال ، این بود مختصرى از جریان چندین بیمارى

پروردگار و مراحم حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم و لطف حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم كه 
شامل حالم گردید و این جانب خاضعانه در برابر پروردگار رئوف و مهربان سر تعظیم فرود مى آورم 

رب العالمین و از بى بى دو عالم ، پاره تن رسول اكرم و شكر سپاس او را به جا مى آورم ، الحمدهللا 
علیه السالم نیز كمال تشكر و امتنان را   صلى اهللا علیه وآله و سلم و از حضرت ابوالفضل العباس 

 . دارم
  پس از مدتى مشكلش حل شد  .194

الفضل آف كتوارا گرفتارى یى در دادگسترى داشت ، به درگاه حضرت ابا) پادشاه (راجه صاحب 
العباس علیه السالم توسل جست ، پس از مدتى مشكلش حل شد و نذر خود را انجام داد و در 



 .تعمیرات جدید درگاه شركت نمود
 چشم شهال باز كن 

 چشم شهال باز كن آخر منم اى شیر من
 عرصه میدان برادر جاى خواب ناز نیست

 با دل خونین لب سوزان و زخم بى حساب
 برادر در خور شهباز نیست همچو خوابیدن

 سیر كردن در دو گیتى در هواى عاشقى
 جز تو هرگز جان من بى بال و پر پرواز نیست

 گر هزاران آدم و حوا سر آرد از زمین
 (212)با دیگر عاشقى مانند تو جان باز نیست 

  شفاى دوست  .195
چند سالى است كه با مردى صبور و سخاوتمندى آشنا شدیم ، صفات حمیده او همیشه مرا جذب او 

از مهر و محبت و خیر خواهى لبریز بود، گویا در این   دلش . مى كرد و شیفته اخالقش مى ساخت 
كه نیازمند بود، كمك مى كرد و از مساعدت و زمانه همانند او بسیار اندكند و نایاب ، به هر كس 

اباعبداهللا الحسین علیه السالم   بذل و بخشش كوتاهى نمى كرد و حضورى فعال در مآتم و مجالس 
داشت و از هیچ گونه كمك و مساعدتى در این راه دریغ نمى ورزید و عاشق اهل بیت علیهم السالم 

 .بود
حال عجیب است كه حتى فرزندانش هم از نیات خیر او این شخص آن قدر براى من عزیز و درعین 

 .مخلصانه هللا و بى ریا و بى توقع بود  و مساعدت هایش بى خبر بودند و كارش 
بعد از یكى دو سالى كه با ایشان آشنا شدیم ، یك مرتبه شنیدیم كه ایشان در بیمارستانى در تهران 

خود را براى زیارت . من سخت و دشوار بود شنیدن این خبر براى. بسترى شده و حال خوشى ندارد
به بیمارستان كه رسیدم ، وحشت مرا فرا گرفت و . ایشان آماده ساختم و به سوى تهران حركت كردم 

 . قدم هاى من سنگین تر مى گشت
واقعیتى تلخ بود و امرى دشوار، این جا چقدر ساكت و آرام است ، جز صداى كالغ هاى كه از این 

. و بخش هاى متعدد داشت . رخت مى پریدند چیز دیگرى نبود، بیمارستان بزرگ بوددرخت به آن د
. بعد از گشتن و پرسیدن به اتاق ایشان رسیدیم ، اتاقى خلوت و ساكت كه دو تخت بیشتر نداشت 

 . اولى بیمارى بر آن بود كه فقط اسكلت استخوانى اش نمایان بود و بس و دومى خود رفیقم



زاده كربالیى ، باز نشسته اداره آموزش و پرورش ، آن مرد متدین و با اخالص ، با آقاى عباس مداح 
اما محبت و مهربانى همچنان . حالتى رقت بار و باور نكردنى بود، الغر و نحیف ، عاجز و درمانده 

 بعد از اسالم و احوالپرسى با ایشان بغض گلویم را گرفت ، ایشان. مى بارید  از چشمان نواز شگرش 
مبتال شده بود كه تدریجا انسان را ضعیف و الغر مى كرد و از كار مى  ((سل ))به بیمارى خطرناك 

 . انداخت
بعد از دقایقى خدا حافظى كردم و بیرون آمدم ، اما به فكر آن عزیز بودم ، رو به آسمان نمودم با 

 . ...دلى شكسته و قلبى امیدوار به اجابت دعا
 . ... فا دهاین آقا را ش! خداوندا -

آیا مى  : لحظاتى با خود قكر مى كردم و براى ایشان آه و حسرت مى كشیدم ، و با خود مى گفتم
 شود ایشان را دوباره بین جمع دوستان دید و شكفتن لبان با طرارتشان نگاره شد؟

 .آیا چه دنیایى بى وفاست كه نه به بزرگ و نه به كوچك رحم مى كند! آه  -
ین زمانه مى گذرد و ایام جوانى را با خود مى برد، گویا انسان خواب مى بیند نه چه زود ا! آه  -

 ! حقیقت
همان طور كه داشتم با خود فكر مى كردم و با خودم صحبت مى نمودم به یاد حسینیه حضرت 
. ابوالفضل العباس علیه السالم كربالئى ها افتادم كه در شهر مقدس قم در خیابان باجك واقع بود

یه اى بى آالیش و بى ریا، بدون تشریفات و بدون زرق و برق ، سالى دوازده ماه درهاى آن به حسین
روى عاشقان اهل بیت علیهم السالم هر شب باز است و هر شب روضه خوانى و مختصر شامى مى 

حاضران آن بیشتر بینوایانى بودند بیچاره و بى كس ، فقر و غریب كه جز به اهل بیت  .دادند
حال آنان دل هر مسلمانى را به درد  .طهارت علیهم السالم به كسى دیگرى امید نداشتند عصمت و

مى آورد، از نگاه هاى معصومانه شان و كمر خمیده شان حكایت از در به درى و مشكالت زندگى 
 .و جور و ظلم زمانه خبر مى كرد

انسان هایى كه از دنیا رو . ردآن جا انسان هاى اخالص و بى ریا را مى توان به خوبى پیدا ك! آرى 
 . برتافته و با مظاهر پر زرق و برق دنیوى وداع نموده اند و چیزى از دنیا در بارشان نیست

همان جا با خداى خودم نذر كردم و از او خواستم كه این آقا را شفا دهد و نذرم هم به صاحب اصلى 
 . دا خواهم نمود ان شاء اهللاعلیه السالم ا  این حسینیه یعنى حضرت ابوالفضل العباس 

 ... خودت شفیع ما باش و شفاى این آقا را از خدا بخواه! یا حضرت قمر بنى هاشم  -
بار دوم كه به تهران رفتم ، دیدم حال ایشان بهتر شده است و گفتند كه دكتر قرار است براى او 

 .مرخصى بنویسد تا از بیمارستان مرخص شود و به خانه اش برگردد



خدایا شكرت كه این آقا را شفا . تمام وجودم را فرا گرفت ، از خوشحالى مى خواستم پرواز كنم  شادى
اى علمدار كربال . حقا كه ابوالفضل علیه السالم باب الحوائج است و كسى را ناامید نمى گذارد. دادى 

 . حقا كه تو یار و مددكار بى پناهان هستى و فریادرس درماندگان و بیچارگان
آقاى عباس مداح زاده كربالیى بعد از آن زمان روز به روز بهتر شد و چهار سال از آن واقعه !  آرى

این هم یكى از كرامات و . مى گذرد و ایشان سالم و تندرست است و همیشه خندان و سرحال است 
 . معجزات حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم است

وم به اصالت خود برگردند و را از چاه باز شناسند و به امید آن روزى كه جوانان این مرز و ب
ایمانشان به اهل بیت علیهم السالم روز به روز بیشتر شود و لحظه اى از این امامان جدا نشوند، ان 

 . شاء اهللا
 ( كرامت 4شامل (عنایت قمر بنى هاشم علیه السالم بهاهل سنت : فصل دوم 
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اما پدرم . مادر من شیعه ، پدرم سنى است مادرم مرا به مردى شیعه شوهر داد. سالم بر شما .1

راضى نبود به خانه شوهرم مى رفتم مادر شوهرم غذا درست مى كرد ولى من گفتم من سنى هستم و 
شوهرم قرآن را پنهانى كنارم گذاشت و یك مهر غیبى كنارم افتاد، آن را . غذاى شما را نمى خورم 

 . اهللا ، محمد، على ، فاطمه ، حسن ، حسین علیهم السالم: دم كه روى او نوشته برداشتم ، دی
شب دیگر خواب دیدم درون تكیه امام حسین علیه السالم هستم ، درون تكیه یك درخت انار بود كه 

دو انار داشت ، وقتى خواستم بگیرم انار رفت باال یكدفعه صدایى بلند شد كه تو شیعه شو تا من انار 
 . به تو بدهم را

علیه السالم آمد كنارم و   شب دیگر خواب دیدم با سگ ها درگیر شدم ، و حضرت اباالفضل العباس 
بعد یك هفته دیگر خواب دیدم كه یك لشكر و سپاه بود و . و مرا درون باغ برد. دست مرا گرفت 

: به من گفت  طرف دیگر برف و باران و گل ، یك نفر كه عمامه سبز و یك عصاى سوخته داشت
برو به طرفى كه لشكر و : گفت . به طرف برف و باران : مى خواهى كدام طرف بروى ؟ من گفتم 

وقتى پایم را درون برف ها گذاشتم . خواندن است ولى من قبول نكردم و من راه خود را در پیش گرفتم 
یا على و همان مرد  :فتم خیلى گریه و ناله كردم و گ. ، درونش گیر كردم و نمى توانستم در بیایم 

بگو لعنت بر غاصبین و من هم یك مرتبه گفتم و او مرا نجات داد و چهل : برگشت و به من گفت 
سال است كه من شیعه شده ام و دو پسر شیعه ام هم شهید شدند و شوهر شیعه ام هم شهید شده 

 . است
 حضرت ابوالفضل علیه السالم از این میهمانها خیلى دارد  .197



درحرم حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم زن دیوانه اى كه با زنجیر بسته شده  .2
این كه مبادا آسیبى به آنها وارد شود به كنار دیوار پناه   همه از ترس . بود به مردم حمله ور مى شد

علیه السالم   عباس یك عرب مقابل ضریح ایستاده و به حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل ال. برده بودند
و یك چیزهایى به عربى مى گفت ، من نفهمیدم كه چه مى ... یوبوفاضل ... یوبوفاضل  : مى گفت

این عرب چه مى گوید؟ لبخندى : گفتم . گوید، كفشدار حرم ایرانى بود و با من آشنا بود و مرا صدا زد
 : زد و گفت

: چه دارد مى گوید؟ گفت : گفتم . خیلى دارد حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم از این مهمان ها
تا فردا : این زنش است ، دیوانه شده آمده است به حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم مى گوید

 . دادى دادى ، و گرنه من مى دانم با پدرت على چه كار كنم  صبح اگر شفایش 
 ! عجب جسارتى: من خیلى تعجب كردم و گفتم 

برو حرم امام حسین علیه السالم اول صبح ، فردا كه صبح جمعه است بیا ببین :  كفشدار به من گفت
 . ابوالفضل چه جور آقایى است و چه جور كریمى است

به حرم امام حسین علیه السالم رفتم و تا اول اذان صبح آن جا بودم ولى دلم توى حرم : گفت 
 . ر شده و چه اتفاقى افتاده استحضرت ابوالفضل العباس علیه السالم بود كه آن جا چه خب

نماز خواندم و با عجله برگشتم ، دیدم اوضاع حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم به : گفت 
دیدم این زن زنجیرى مقابل ضریح نشسته و دستانش . كلى عوض شده است و از زنجیر خبرى نیست 

زیرا دیده . ه مى كنند و اشك مى ریزندرا به حالت تواضع گرفته است و صورتش نورانى شده همه نگا
دیدى گفتم برو : او به من گفت . دوان دوان پیش رفیقم آمدم . بودند كه جریان از چه قرار بوده است 

 !فردا بیا
 .یك چیز مهمتر هم برایت مى گویم و آن این كه این زن و مرد هر دو سنى بودند: بعد گفت 

  برت بگیرند مخالفین اهل بیت علیهم السالم ع .198
 باسمه تعالى و له الحمد

 السالم علیك یا اباعبداهللا و على االرواح التى حلت بفنائك 
جناب مستطاب عالم عالى قدر و مورخ فضایل اهل بیت علیهم السالم حجت االسالم حاج شیخ  .3

نا ابوالفضل كتابى كه در فضائل و معجزات و كرامات موالنا و سید ((ایده اهللا ))على ربانى خلخالى 
و شمه اى از مثالب اعداى آن بزرگوار تالیف نموده اند، این  ((سالم اهللا علیه ))العباس علیه السالم 

جانب نیز قضیه اى كه از معجزات آن حضرت در رد فضایل منكران ایشان در سال هاى اخیر اتفاق 
 : افتاده براى ثبت در این شریف و براى عبرت دیگران یادآور مى شوم



توحید كه فعال براى   ر اوایل محرم حدود چهار، پنج سال اخیر در لبنان مسوول سابق جنبش د
محرم در مجلسى كه اعداء اهل بیت  7مالحظاتى از ذكر صریح اسم او معذور هستیم قبل از 

عصمت حاضر بوده اهانت به مقام واالى سقاى تشنگان كربال نموده و عزاداران آن حضرت را تخطئه 
مود، كه همان شب بدون هیچ گونه مرض و كسالت به هالكت رسیده و به اربابانش ملحق صریح ن

 .گردید
 والسالم

 1422صفر المظفر 
 نجفى. محمد حسین م 

 چه شبى به نام حضرت اباالفضل علیه السالم مى باشد؟  .199
روضه اى  در مجلس: جناب حجة االسالم و المسلمین آقاى حاج شیخ على اكبر قحطانى نقل كردند

كه در منزل آیه اهللا آقاى حاج میرزا احمد دشتى تشكیل شده بود ثقه االسالم آقاى شیخ محمد محمودى 
دشتى كرامتى كه در حسینیه حاجى حسین الدشتى واقع در یكى از مناطق كویت مى باشد چنین 

 :گفتند
دو خانم كه از اهل بیت . در یكى از روزها طبق معمول براى انجام وظیفه منبر وارد حسینیه شدم  .4

متولى حسینیه توضیح داد كه این دو زن سال گذشته آمدند و . سنت بودند دم در حسینیه ایستاده بودند
سوال كردند چه شبى به نام حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم است ؟ گفته شد كه شب هفتم محرم 

یكى . ر بنى هاشم علیه السالم خواستندلذا همان شب آمدند و حاجات خود را از حضرت قم. الحرام 
ساله داشت كه  15 -  14از آنها مدتى بود ازدواج كرده بود و بچه دار نمى شد و دیگرى دخترى 

صرع بود و غش عارضش مى شد و اكنون هر دو نفر به حاجت خودشان رسیدند و   مبتال به مرض 
 قمرى 1421ربیع االول . حاال آمده اند نذرشان را ادا كنند و وفاى به عهد نمایند

  ( كرامت 13شامل (عنایات قمر بنى هاشم علیه السالم به مسیحیان: فصل سوم 
 یكى دل عاشق : سهم من از همه خوبى هاى دنیا

برایم تفاوتى نمى كند كه . من همیشه دوست داشته ام براى اقلیت هاى مذهبى هم چیزهایى بنویسم 
تنها مى خوسته ام مخاطب بخشى از نوشته هایم آنان ! د یا نه آنچه مى نویسم درباره خود آنان باش

 .باشند
مى خواهم درباره خانواده یى ارمنى قلم بزنم هر چند این سخن . این بار فرصتى پیش آمده ، مغتنم 

 . براى شما مسلمانها هم خالى از فایده نیست
را مى رسد، همچون مسلمانان ، تعجب مى كنید اگر بگویم خانواده یى ارمنى هر سال ماه محرم كه ف



علم و كتل مى آورند و مجلس عزاى حسینى بر پا مى . خانه خویش را كتیبه زده ، سیاهپوش مى كنند
 .كند

آیا مجلسى را دیده اید كه در آن ارامنه و مسلمانان شال عزا به گردن آویزند، كنار یكدیگر بایستند، 
على علیهماالسالم اشك از دیده فرو ریزند؟ اگر ندیده  سینه بزنند و در رثاى ساالر شهیدان حسین بن

 .اید، امشب را با من همراه باشید
لحظه لحظه دسته هاى سینه . در محله ما جاى سوزان انداختن نیست . است  77شب عاشوراى سال 

 .زنى و زنجیر زنى مى آیند و مى گذرند
اآواى عزاداران آمیخته و درهر گلو صداى سنج و طبل و دهل ب. وسط خیابان اسپند دود كرده اند

 . بغضى نهفته است
 :نوحه ها را از زبان هم مى گیرند

 امشب وصیت نامه عشاق امضا مى شود
 فردا ز خون عاشقان این دشت دریا مى شود

 .همه سیاهپوش ، همه عزادار، آنها كه به تماشا آمده اند از پیاده روها تا پشت بامها ایستاده اند
طفلى شش ماهه با سربندى زیبا بر پیشانى و نمادى از خون بر . د، با كودكى در آغوش زنى مى آی

 .گلو
 .پیر مردى خیره نگاهش مى كند، مژه یى بر هم مى زند و اشك تا البه الى محاسن سپیدش مى غلتد

 ! یا على اصغر حسین -
 كجا؟: اهل خانه مى پرسند. و من با عجله مى روم  ...

 !لس استثنایى ، تو همه تهرون منحصر به فردبه مج: مى گویم 
 شام مى آیى ؟ -
 نه بابا، شب عاشورا كى شام مى آد خونه ؟ -

سهروردى شمالى ، خیابان : با نخستین تاكسى عازم مى شوم و نشانى را یك بار دیگر مرور مى كنم 
ه به گوشه خیابان گوش .همه شواهد و قراین حكایت مى كنند كه در این خیابان مجلسى برپاست ... 

  من از پیش . میزبانانى این سو و آن سو به مهمانان خویش خوشامد مى گویند. را فرش گسترده اند
 . اما هر چه مى گردم او را نمى یابم. مى دانم كه صاحب مجلس یك ارمنى است 

به وقت  .مطالبش را جورى تداراك كرده كه به درد ارامنه هم بخورد. واعظى به وعظ مشغول است 
 !روضه ، آنان نیز سینه مى زنند و هم اشك مى ریزند



 .سفره یى عریض و طویل مى گسترند و همه بر سر آن مى نشینند. وقت شام مى شود
گذر سالهاى متمادى تجربه كافى در اختیار میزبان ارمنى ما نهاده است كه حساب مهمانان مسلمان 

از . آشپز مسلمان و ظروف ، همه یكبار مصرفند از این رو در این مجلس ،. خویش را نیز بكند
 . قاشق و چنگال گرفته تا كاسه و لیوان

سراغ  !در این مجلس كارى دارم كه هنوز به انجامش نرسانده ام . وقت رفتن ، اندكى صبر مى كنم 
دستش را مى گیرم ، به گوشه یى مى برم و با صمیمیت . نشانم مى دهند. صاحب مجلس را مى گیرم 

شما كه مسلمون نیستى ، عزادارى : مى دونم كار دارى ، گرفتارى ، اما یه سوال : او مى پرسم  از
 امام حسین علیه السالم چرا؟

شام خوردى ؟ وقتى خیالش از : به مثابه یك میزبان دلسوز نخست مى پرسد. سوالم را پاسخ نمى دهد
 :این ناحیه راحت مى شود، مى گوید

هر چه بیشتر تالش مى . د عروسى كرده بودیم ، اما بچه دار نمى شدیم من و خانومم سالها بو ))
 !به هر دكترى بگین سر زدیم اما انگار نه انگار. كردیم ، كمتر نتیجه مى گرفتیم 

هر چى مى گذشت بیشتر ! وضع مالیمون بد نبود، اما بیشتر پولمون مى رفت براى دوا و دكتر
 . احساس غریبى مى كردیم

فالنى تو كه همه كار كردى بیا یه چیزى هم نذر : وز یكى از رفیقاى مسلمونم بهم گفت تا یه ر  ...
 ! امام حسین مسلموناكن ، اگه نتیجه گرفتى ، چه بهتر؛ اگر هم نگرفتى ، ضرر نكردى

خودم عهد كردم اگر بچه   پیش . مى دونستم شیعه ها عاشق امام حسین اند. حرفش به دلم نشست 
 . ل شب محرمو براى امام حسین مجلس بگیرمدار بشم ، هر سا

همون شاخ شمشاد كه مى بینى كنار اون درخت و . چیزى نگذشت كه خدا یه پسر بهمون داد ...
 . ایستاده

 . ترجیح مى دهم بیش از این زحمتش ندهم. دلش پى مهمانان خویش است . صدایش مى زنند
 .خدا قبول كند. این هم شب عاشوراى امسال 

 : كه ترك مى كنم ، با خود مى گویم مجلس را
براى هر كسى است كه از . ساالر شهیدان حسین بن على علیهماالسالم تنها براى ما مسلمانان نیست 

 (213) . خوبى هاى دنیا هنوز یك دل عاشق برایش مانده است
 شنیده بودم شما آخوندها روز نهم محرم روضه اباالفضل علیه السالم مى خوانید  .200

جناب حجه االسالم و المسلمین ، مروج و حامى مكتب محمد و آل محمد علیهم السالم آقاى حاج 
 :ته اندشیخ محمد فاضل تبریزى در یادداشتى به دفتر انتشارات مكتب الحسین علیه السالم مرقوم داش



یكى از كرامات حضرت اباالفضل العباس علیه السالم كه خود این جانب از زبان یك نفر مسیحى  .1
در یكى از محله هاى تبریز به نام احراب ، : به نام سلیمان در تبریز شنیده ام ، این قضیه است 

و جلسات مسجدى است معروف به مسجد مال على اكبر كه من سال ها در آن مسجد امامت كرده 
 . آن مسجد دقیقا در حد فاصل دو محله مسلمان نشین و ارمنى نشین است. خطابه زیادى داشته ام 

در ایام محرم به خصوص روز نهم و دهم ماه مردى را مى دیدم كه براى شركت در مراسم عزادارى به 
چاى كه  مسجد مى آمد، ولى داخل مسجد نمى شد، بلكه در كفش كن ، مسجد مى نشست و حتى از

از اول تا آخر سخنرانى گوش مى كرد و موقع روضه . براى عزاداران مى آوردند، استفاده نمى كرد
 .خالصه ، حاالت او غیر عادى و تعجب آور بود .خواندن هم بسیار گریه مى كرد

و چون مى داند طبق . اهالى محل برایم توضیح دادند كه این مرد مسیحى است و سلیمان نام دارد
د مذهبى مسلمانان ورود مسیحیان به مساجد خوشایند نیست ، داخل مسجد نمى نشست و به عقای

 .همین دلیل هم چاى نمى خورد
آقاى سلیمان نكند تصمیم گرفته اى كه مرا ارمنى كنى ، و یا ان شاء : روزى من به شوخى به او گفتم 

نه : شروع به گریه كرد و گفت اهللا خودت آمده اى كه مثل من آخوند و روضه خوان شوى ، سلیمان 
خیر، نه شما ارمنى خواهى شد، و نه من آخوند و روضه خوان براى من اتفاق افتاده و هر وقت كه 

شما روضه مى خوانى و صداى شما را مى شنوم خواه ناخواه به یاد آن داستان مى افتم گریه مى كنم 
گفتم داستان چگونه است . كن مى نشینم  و در كفش. براى همین به این جا مى آیم . و لذت مى برم 

 ؟
بار برنج را . در یكى از سفرها قرار بود. من سال ها راننده كامیون و ماشین هاى سنگین بودم : گفت 

ظاهرا در ارتفاعات باالى كوه باران . كه از میان جاده رودخانه جاجرود و در دماوند به مقصد برسانم 
 .افتادن سیل شده بود زیاد باریده بود كه باعث به راه

وقتى در حال عبور از رودخانه بودم ناگهان متوجه صداى مهیب و وحشتناكى شدم كه به طرف من 
سرعت . بعد از چند لحظه دیدم از باالى رودخانه سیل بزرگى به طرف من در جریان است . مى آمد

ت دهم و نه حتى خودم را جریان آب به حدى است كه من دیدم نه ماشین را از جلو آب مى توانم نجا
 ! اى ابوالفضل العباس مسلمان ها، مرا نجات بده: یك مرتبه این جمله را گفتم 

روح مسیح را شاهد مى گیرم و به انجیل و قرآن قسم مى خورم هنوز هم نمى دانم آیاماشین را بكسل 
 .كردند از جلو كشیدند و یا از عقب هل دادند و من را از جلو سیل نجات دادند

كامیون به سرعت از رودخانه بیرون آمد و سیل بعد از گذشتن من رد شد، حدود نیم ساعت آن جا 
ولى علت گریه ام را نمى دانستم و . نشستم و جریان سیل را تماشا مى كردم و شدیدا گریه مى كردم 



سالم را چون شنیده بودم كه روز نهم ماه محرم شما آخوندها روضه حضرت ابوالفضل العباس علیه ال
 .مى خوانید، براى همین مى آیم و این جا مى نشینم و آن خاطره برایم جلوه مى كند

   ...و حاجتم روا شد ... .201
 :نقل مى كند . آقاى حاج میر عابدین سیدى اهل قره ضیاء الدین كه حقا از اخیار و ابرار است

را نگه داشت و من هم   ماشینش  روز تاسوعا براى عیادت بیمارى منتظر ماشین بودم كه جوانى .2
من مسیحى هستم و مشكلى داشتم از : خواستم پولى بدهم نگرفت و گفت . سوار شده به مقصد رسیدم 

مقدسات خود نتیجه نگرفتم و ناچار روز تاسوعا به مسجد رفتم و نذرى كردم كه در این روزهاى 
 .عزادارى مسلمان ها را رایگان خدمت كنم و حاجتم روا شود

  به بركت اباالفضل علیه السالم همه مسلمان شدند  .202
تا روز تاسوعا وارد مسجد . جوانى مسیحى در شهر تبریز، سرطان گرفته و معالجات موثر نیفتاد .3

سپس خود و . مى شود و به حضرت اباالفضل العباس علیه السالم متوسل مى شود و شفا مى یابد
 .نداطرافیانش به دین اسالم مشرف مى شو 

  ارمنى مرا موحد كرد  .203
قمرى كه بنده سوار یك  1420آقاى حاج رحیم امینى اصفهانى نقل كردند، در ایام فاطمیه سال  .4

 .كامیون بنز خاور از اصفهان به قم مى آمدم تقریبا ده فرسخ كه آمدیم راننده ابدا حرفى نزد
ین صحنه اى برایم پیش آمد كه نزدیك بود در یكى از مسافرت هایم با هم: راننده كه ارمنى بود گفت 
 . یا اباالفضل مسلمان ها، به دادم برس: یك دفعه صدا زدم . ماشین به دره سقوط كند

ماشین به بركت اسم حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم در پرتگاه میخكوب شد و 
 . نجات پیدا كردم

 بلند شو حضرت عباس علیه السالم فرمودخلیل  .204
جناب حجة االسالم و المسلمین عالم فرزانه آقاى حاج شیخ على كورانى لبنانى ساكن حوزه علمیه قم 

شمسى در منزل آیه اهللا العظمى مرحوم حاج سید محمد رضا موسوى گلپایگانى  19/1/78در تاریخ 
 :فرمودند) ره (

او سخت بیمار شد و پس از . وددر كویت مشغول كار ب) مسیحى (شخصى به نام خلیل ابو راشد  .5
 :پزشكان معالج وى جوابش كردند و گفتند. این بیمارى سخت فلج شد

 .حاال كه مردنى هستى ، به لبنان برو
حداكثر یك ماه دیگر زنده : و به وى گفتند. این جا بمیرم بهتر است ، جنازه ام را به لبنان ببرید: گفت 

. همكاران او، او را مى بیند كه وضعش خیلى خراب است  شب تاسوعا فرا رسید، یكى از. مى مانى 



شما چرا به حضرت اباالفضل العباس قمر بنى هاشم علیه السالم متوسل نمى شوید : به او مى گوید
شما به : من به تمام قدیسان متوسل شده ام اما نتیجه نگرفته ام باز به او مى گوید. پاسخ مى دهد

 .هاشم علیه السالم متوسل شو حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى
خودت متوسل  :مى گوید. شما برایم متوسل شوید كه حرف شما را گوش مى كنند: در جواب مى گوید

براى این عزیزان مسیحى كلیمى و شیعه . بشو چون خاندان اهل بیت علیهم السالم كریم و بزرگوارند
ه حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل خودش ب) ابو راشد(فرقى نمى كند این جا بود كه خلیل ... و

درخواب شخصى را با لباس سفید . العباس علیه السالم متوسل مى شود و همان شب تاسوعا مى خوابد
و قیافه زیبا و بلند قامت مى بیند و مى فهمد كه این همان حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم 

آقا مى . نمى توانم : خلیل مى گوید. خلیل ، بلند شو :است آن انسان ملكوتى آمده و مى فرماید
مریض فلج از خواب بیدار مى شود و مى بیند الحمدهللا به دست دستگیر  .مى توانى ، بلند شو: فرماید

 . عالم حضرت قمر بنى هاشم اباالفضل العباس علیه السالم شفا گرفته است
ها همه تعجب مى كنند و مى پس از این خواب و گرفتن شفا به دكترهاى قبلى مراجعه مى كند و دكتر 

شایان ذكر است ، در اثر فلج كه پس از آن مریضى سخت . این قصه چیز غیر عادى است : گویند
اوپیدا كرده بود، بچه دار هم نمى شد اما پس از این كه شفا پیدا كرد، خداوند به او فرزندى عنایت 

 .زندگى مى كند االن عباس ابو راشد در لبنان. فرمود و اسمش را عباس گذاشت 
  ارمنى به نذرش وفا كرد  .205

 :جناب حجت االسالم و المسلمین آقاى علم الهدى مى گوید
شنیده بودم كه ارامنه در گرفتارى هاى شدید به ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم علیه السالم  .6

وم اسفند و بیمارستان سابقا بین میدان س. متوسل مى شوند تا این كه این حقیقت را به چشم خود دیدم 
امام رضا علیه السالم كه به نام خیابان رازى است ، خندق بود كه سمت چپ آن گاراژ باربرى به نام 

دیدم جمعیتى از فقرا در آن . روزى از مدرسه باز مى گشتم . دینشان پطرسیان و متعلق به ارامنه بود
با . سر بریده و مشغول تقسیم آن است جا جمعند، جلو رفتم دیدم گوسفند بزرگى را قصاب مسلمان 

از گوسفند قربانى اشاره كردند به فردى از ارامنه كه مختصرى در راه رفتن لنگ بود و : تعجب پرسیدم 
پاى او زیر كامیون رفته و استخوان هایش از چند موضع شكسته و : گفتند. بود ((باروى شكرى ))نامش 

ا شكسته بند مرحوم كه پدرم آقاى افتخارى شكسته بنده خورده شده است براى بهبودى اش استاد رض
براى شفاى خود نذر حضرت ابوالفضل  . است و پشت باغ نادرى دكانى داشت ، مراجعه كرده است

العباس علیه السالم نیز كرده بود چون از بهبودى مایوس شده بود و بنا شد كه پایش را قطع كنند حاال 
 (214) . كرده است كه شفا یافته و به نذر خود وفا



   ...یا اباالفضل مسلمانها .206
جناب آقاى سید عطاء اهللا احمدى اصفهانى كه قبال هم از ایشان كرامت نقل كرده ایم از جناب آقاى 

 :واحدى نقل كرد
به صاحب  .دیدم آن جا یك گوسفند بسته اند. اصفهان شبى وارد قهوه خانه اى شدم  در نزدیكى .7

این نذر حضرت اباالفضل العباس علیه السالم : این گوسفند را چرا بسته اى ؟ گفت : قهوه خانه گفتم 
 تو كه مسیحى هستى ، با اباالفضل مسلمان ها چه كارى دارى ؟: به او گفتم . است 
 . ا از مرگ نجات داده استآقا من ر : گفت 

چند قدمى كه . از قهوه خانه بیرون آمدم . شبى بسیار سرد بود و آن شب برف زیادى هم آمده بود
من از خود دفاع مى كردم و گرگ هم مرتب به من برف . رفتم دیدم یك گرگ گرسنه به من حمله كرد

یا : یك مرتبه صدا زدم  . هیچ راه خالصى از دست گرگ نداشتم. مى پاشید تا مرا خسته كند
تا آن . یك مرتبه دیدم یك آقایى سوار بر اسب مقابلم نمایان شد. اباالفضل مسلمان ها، به فریادم برس 

من از آن وقت تا به حال در هر شب . گرگ چشمش به او افتاد سرش را پائین انداخت و رفت 
ذر مى كنم و تمام زندگى ام و ادامه تاسوعا یك گوسفند براى حضرت اباالفضل العباس علیه السالم ن

 . حیاتم مدیون عنایات آن بزرگوار هستم
  با اسم فرزندم مرا صدا زد  .207

، بچه اى داشت كه سخت )مسیحى (همسایه اى داشتیم ارمنى : جناب آقاى واحدى نقل كردند .8
ر وقت گرفتارى ها به شما مسلمان ها د: از همه جا ناامید، در خانه ما آمد و گفت . بیمار شده بود

 . به حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم: كدام آقا متوسل مى شوید؟ من گفتم 
از ما خدا حافظى كرد و رفت و در خانه اش گریان شده و سپس به حضرت اباالفضل العباس علیه 

صى همان شب بچه ام به خواب رفته بود و درخواب دیده بود كه شخ: السالم متوسل شد مى گفت 
 . نورانى وارد اتاق شده و با اسم فرزندم را صدا زد و نذر عمل مى كنم

  شركت با اباالفضل یعنى چه ؟  .208
در سفرى كه به تهران رفته بودم ، در بین راه به قهوه خانه اى . ایشان در كرامتى دیگر مى نویسد .9

ه كامیون به من سالم كرد و آشنا وقت حركت ، كمك رانند. رسیدم و براى نماز در آن جا توقف كردیم 
بعد از احوالپرسى صاحب كامیون با كمك راننده آمد، من به چهره او نگاه كردم و او را ارمنى . در آمد
این : شركت با ابوالفضل آهسته به كمك راننده گفتم : دیدم روى شیشه جلو كامیون نوشته بود. یافتم 

 صاحب ماشین است ؟
 . نه آشورى است: است ؟ گفت بلى گفتم مسلمان : گفت 



 شركت با ابوالفضل یعنى چه ؟: گفتم 
 به او گفتم شما كه مسلمان نیستید پس شركت با ابوالفضل یعنى چه ؟: گفت 

از زمانى كه من این ماشین را خریده ام با ابوالفضل شما شركت كردم ، تا به حال نه : به من گفت 
 . تصادفى كردم و نه ضرر دیدم

یك گوسفندى مى خرد   درست نمى دانم ، اما هر چند سرویس : كت او چگونه است ؟ گفت شر : گفتم 
و مسلمانى سر گوسفند را مى برد و به فقراى معینى براى حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم تقسیم 

 .مى كند
 قمرى 1421ایام تولد حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم سال 

 صفهانىاالحقر سید عطاء اهللا احمدى ا
  به همین ابوالفضل شما رجوع مى كنیم  .209
پدر، براى من بنویس : براى پدرش نوشته بود. پسر یكى از تجار مشهد در آلمان دانشجو است  .10

كه حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم از امامان است یا از امام زادگان ؟ چون من با یكى از 
وضوع بحث داریم براى این كه روزى من با او و همكالسى همكالسى هایم كه مسیحى است بر این م

در جاده كوهستانى بسیار مرتفعى كه در دو طرفین كوه و دره عمق بود، . دیگرم سوار ماشینى بودیم 
میان (همین كه به آن مكان رسیدیم . ماشین سرعت زیادى داشت و ما از پیچ سرگردنه غافل بودیم 

ف دره عمیق به سرعت جلو مى رفت و چاره اى از دست ما بر نمى ماشین به طر ) كوه و دره عمیق 
یا اباالفضل ، پدر ماشین با یك وجب به لب دره بدون این كه به : آمد كه یك بار من بى اختیار گفتم 

ما سه نفر با ترس و لرز آهسته از ماشین پیاده شدیم و كنار جاده . مانعى برخورد كند، در جا ایستاد
نشستیم و بسیار مضطرب و وحشتزده بودیم هر ماشینى كه مى رسید و این منظره را مى در دامنه كوه 

چه كردید كه این گونه نجات یافتید؟ بعد از این كه : دید با شدت و تعجب و شگفت به ما مى گفت 
 . مقدارى آرامش یافتیم سوار شدیم و به منزل باز گشتیم

یكى از  :یش زدى و به فریاد ما رسید كیست ؟ گفتم آن كه صدا: یكى از رفقاى مسیحى به من گفت 
در خانه ما هر گاه كار مشكلى و محالى پیش آید از : دیگر رفیق مسیحى گفت . امامان ماست 

وسائل عادى مایوس شویم ، به همین ابوالفضل شما رجوع مى كنیم و نجات خود را و رهایى مشكل را 
 . از او مى خواهیم و نجات مى یابیم

وز از مادرم پرسیدم این شخص كدام یك از بزرگان مسیحیت است ؟ گفت این آقا یكى از امام یك ر 
 حاال پدر براى من بنویس كه امام است یا فرزند امام ؟. زادگان مسلمین است 

 



  امروز روز ابوالفضل است  .210
در آن جا ساكن روز تاسوعا یكى از هیئت هاى اصفهانى به محله جلفاى اصفهان كه ارمنى ها  .11

یكى از عزاداران كنار دیوار به عزادارى و گریه و توسل به حضرت ابوالفضل . مى باشند مى روند
. العباس علیه السالم مشغول مى شود ناگهان مى بیند در خانه اى باز شد و یك مرد ارمنى بیرون آمد

 چه خبر است ؟: از وضع عزاداران و گریه مردم تعجب مى كند، و مى گوید
. امروز متعلق به باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم است : آن مرد عزادار مى گوید

مرد ارمنى مى گوید من پسر بچه اى دارم كه دست هاى او فلج است ، مرا راهنمایى كن كه از 
 :علیه السالم شفاى او را بگیرم مرد مى گوید  ابوالفضل العباس 

اس علیه السالم است برو بچه ات را بیاور و دستانش را به علم و پرچم آن امروز روز ابوالفضل العب
 . بزرگوار بمال

را به علم مى مالد و به   مرد ارمنى هم با عجله و با حال گریه و زارى فرزندش را مى آورد و دستانش 
: تم به مردم گف: چه شده ؟ مى گوید: آن حضرت توسل پیدا مى كند و منقلب مى شود و مى گوید
مگر نمى : چه شده ؟ چه شده ؟ گفت : كارى به او نداشته باشید، او را به حال آوردیم سوال كردیم 

 (215) . بینید بچه ام دستانش را باال و پایین مى آورد و شفا پیدا كرده است
 دید افتاده تنى در بحر خون 

 مسیحى در میان آن سپاه
 شد مسیحا را یكى پشت و پناه

 گفت نصرانى كه این كار من است
 زان كه گویند آن مسیحى را دشمن است

 دید افتاده تنى در بحر خون
 بر تن پاكش جراحات فزون

 از زمین تا طاق ، طاق نه فلك
 به صف بر سر زنان فوج ملك

 دید عیسى را كه بر سر مى زند
 مریمى دیدى كه زارى مى كند

 انبیا را دید گریان یك طرف



 اولیا با آه و افغان یك طرف
  شفاى دختر ارمنى  .211
او به قهوه خانه مى آمد و . شمسى در تهران با یك نفر جوان آشورى آشنا شدم  1328در سال  .12

این آشنایى رفته رفته مبدل به دوستى گردید و او جوان . همان جا بودمن نیز پاتوقم در ایام بى كارى 
 .ورزشكار و از من سه سال بزرگتر و راننده یكى از افسران باز نشسته شهربانى بود

پس از مدتى مرا به عروسى خواهرش كه در خیابان سعدى چهار راه سید على به طرف سه راه 
در آن مجلس با عده اى از هموطنان خوب و مهربان  من. سپساالر برگزار شده بود دعوت نمود

ارامنه كه هم سن و سال خودم بودند دوست شدم كه درمیان آنها با جوانى بلند باال و زیبا و با گذشت 
 .و با صداقت به نام اندرانیك آشنا شدم و با گذشت زمان دوستى مان محكم تر شد

وصا كه گرفتارى زن و بچه و خرج خانه خص. جوانى است و هر كس به دنبال دوستى مى گردد
به هر حال رفت و آمد ما در خیابان به منزل ایشان كشیده شد و با خانواده پر جمعیت آنها . نباشد

پدر دوست من در خیابان فرصت نزدیك میدان فردوسى بنگاه چوب فروشى داشت و اگر . آشنا شدم 
برادر، آن تشكیالت را اداره مى كردند و از لحاظ مالى اشتباه نكرده باشم فامیل آنها میناسیان بود و دو 

 .وضعشان توپ توپ بود
ساله بود، دو تا برادر در یك خانه اى بزرگ  18تا  17دوست من خواهرى داشت به نام نینا كه تقریبا 

 .در خیابان شاهرضاى آن روز كوچه دبیرستان انوشیروان دادگر زندگى مى كردند
كه خیلى مهربان و سر زبان دار بود من هم مانند اندرانیك به او ) ر بزرگ ماد(مادرى پیرى داشتند 

 .مامان مى گفتم و او خیلى به من محبت مى كرد
بودم و در سرچشمه و ) امیر كبیر(ایام عزادارى محرم رسیده بود و من ساكن خیابان چراغ برق 

یكى از دهات اطراف شبستر بود  تكیه سرچشمه هیات عزاداران. خیابان ناصر خسرو تكیه زده بودیم 
و ما در ناصر خسرو مسافرخانه اسالمبول مراسم را برگزار مى كردیم كه خدا صاحبش را رحمت كند 

كه با چه گشاده رویى ده روز محرم دست از كاسبى مى كشید و اختیار مسافرخانه را به دست ما 
 .جوانان مى داد

شب هفتم یا هشتم بود كه بعد از ظهر براى دیدن یكى از به شب تاسوعا نزدیك شده بودیم ، نمى دانم 
 . دوستانم به قهوه خانه فوق الذكر رفتم و آن دوست آشوریم را منتظر خود دیدم

اندرانیك دو روز است كه دنبال تو مى آید و كار واجب و خیلى : پس از سالم و احوال پرسى گفت 
من مجبور شدم از همان جا به . ى به خانه ما بزندفورى دارد، گفته اگر فالنى را دیدى بگو حتما سر 

وقتى زنگ را زدم و یكى از خواهرهایش به دم در آمد دیدم سر اندر پا سیاه پوشیده ، . خانه آنها رفتم 



در حقیقت ناراحت شدم ، گفتم اندرانیك كجاست ؟ گفت همین االن صدا مى كنم و رفت و اندرانیك آمد 
 كجا هستى ؟ چند روز است مامان دنبالت مى فرستد تو را پیدا نمى كنم: گفت . او نیز سیاه پوش بود

. 
گفتم خوب تو مى دانى كه روزهاى عزادارى امام حسین علیه السالم است و من سرم در تكیه هیات 

گرم است و اما هنوز از گالیه تمام نشده ، مامان نیز به استقبال آمد او نیز سیاه پوش بود و من از 
 . حمدهللا پیر زن سالمت است خوشحال شدماین كه ال

وارد سالن گردیدم دیدم همه جا پارچه سیاه زده اند و دو سه تا پرچم سیاه كه روى آنها نام امام حسین 
علیه السالم ، ابوالفضل العباس علیه السالم ، صاحب الزمان علیه السالم ، یاعلى علیه السالم نوشته 

با تعجب به این منظره نگاه مى كردم و با خود مى گفتم نكند من  من. شده ، در وسط سیاهى زده اند
 . اشتباهى به این اتاق و به این خانه وارد شده ام ؟ چون این جا به خانه نصارا شبیه نیست

ولى زود از اشتباهم بیرون آوردند و مامان شروع به صحبت كرد كه از فردا صبح كه تاسوعا است دو 
نمى . تعجب من بیشتر شد .اندرانیك را فرستادم تا بیایى كمك كنى . داریم  روز ما عزادارى و احسان

 :خواستم سوال كنم ولى در انتظار شنیدن ماجرا بودم كه مادر بزرگ تعریف كرد
گرفتیم تا این كه سال   نینا چند ماهى مریض و بسترى بود، هر دكتر و بیمارستان بردیم جواب یاس 

سینه زنى در خیابان راه افتاده بودند و ما نیز مثل تمام مردم به تماشاى گذشته شب عاشورا دسته هاى 
آنها ایستاده بودیم كه یك دفعه من به میناسیان گفتم ، مرد چطور مى شود بر وى نینا را با چرخ به 

داخل این دسته ها بیاورى و ما از امام حسین علیه السالم و حضرت ابوالفضل علیه السالم شفاى او 
 . واهیمرا بخ

میناسیان با تعجب به من نگاه كرد و گفت اگر دخترم شفا پیدا كند هر چه بخواهى در راه آنها انجام 
خواهم داد و به سرعت به منزل رفت و او را در چرخ دستى گذاشت و به داخل دسته هاى عزادارى 

امام زمان من یك نفر  یا على ، یا حسین ، یا عباس ، یا: آورد و نمى دانم روى چه احساسى فریاد زد
 . ارمنى هستم بچه ام دارد از دستم مى رود و نجات او را از شما مى خواهم

این حرف توفانى در میان عزاداران ایجاد كرد و همه به سر و سینه مى زدند صداى یا صاحب الزمان 
ز به همین ما نی. هر كسى دست به دامن یكى از بزرگان شده بود. علیه السالم به آسمان مى رفت 

حال بى اراده فریاد مى زدیم و گریه مى كردیم نمى دانم نیم ساعت یا یك ساعت دختره با چرخ در 
میان دسته هاى عزادار بود، بعدا او را به خانه آوردیم و همان صبحش كه عاشورا بود دختره رو به 

گذشته در همچو روزى مردنى است كه سال   بهبودى گذاشت و االن كه نینا را مى بینى همان مریض 
او در حالت مرگ بود ما نذر كردیم كه دختره خوب بشود هر سال دو روز از صبح تا شب عزادارى 



 . كنیم و احسان بدهیم
فردا اولین سال است و الحمدهللا تو هم كه مسلمان پاكى هستى در این كار ما را كمك كن چون ما 

باشند و این گفته اینقدر صادقانه و بى ریا بود كه  ناشى هستیم كارى نكنیم كه آقایان از ما ناراضى
 . مرا به گریه انداخت
اول دو سه نفر بچه مسلمان از كوچه و خیابان پیدا كردم یكى را مسوول شربت . دست به كار شدم 

كردم ، آن دیگرى را مسوول پخش آب نمودم و آمدم به قهوه خانه سه نفر كارگر از قهوه خانه برداشتم 
آنها قبال وسایل ناهار و شام و صبحانه را تهیه كرده بودند و با . دو روز در آن جا كار بكنندكه این 

سه چهار نفر كارگر و آشپز از خیابان فرصت كه در آن موقع غذاخورى در آن جا قرار داشت 
 .صحبت كرده بودند كه بعد از شام قرار بود بیایند
ى این كه در تكیه خودمان خدمت نمایم در خانه آن خالصه ، آن سال روز تاسوعا و عاشورا به جا

آدم هاى صدیق به آستانه اباعبداهللا الحسین علیه السالم عرض ادب نمودم و این برنامه چندین سال 
دوام داشت كه بعدا به علت مسافرت به آذربایجان از آنها خبرى نداشتم و بعدا نیز پرس و جو كردم 

ما االن نیز شاهد خیرات و احسان و نذر برادران غیر مسلمان خود . دگویا به ارمنستان كوچ كرده بودن
 .هستیم كه با نیت پاك دست به دامن ائمه اطهار علیهم السالم زده اند و حاجات خود را گرفته اند

(216) 
  گهان دستى ظاهر شد نا .212

مرحوم آیه اهللا آقاى حاج سید على اصغر آقا صادقى كه هم دوره آیه اهللا العظمى میالنى و آیه اهللا 
در ) اعلى اهللا در جاتهم )العظمى حاج سید ابوالقاسم خوئى و عالمه سید محمد حسین طباطبائى 

 :نجف اشرف بودند، نقل مى كرد
ل گفت و گو بودیم كه یك نفر وارد شد و بهت زده به اطراف چند نفرى در صحن مبارك مشغو  .13

نگاه مى كرد تا پیش ما آمده سوال كرد كه قبر امام عباس علیه السالم كجاست یا كدام است ؟ ما 
ناراحت شدیم كه به زیارت آمده ، اما امام و غیر امام را نمى شناسد و شروع به توبیخ و مالمت او 

اگر مسلمان : گفتیم . مت نكنید، من مسلمان نیستم تا این مسایل را بدانم مرا مذ: تا گفت . كردیم 
مگر نشنیدید روزنامه ها نوشته : نیستى این جا چه مى كنى و چه كار دارى و چرا آمده اى ؟ گفت 

من هم سوار همان كشتى و مسیحى بودم و به : بودند كه یك كشتى در فالن دریا غرق شده ؟ گفت 
به هر طرف متوسل شده نتیجه نگرفته و مایوس دست از جان شسته كانه ملهم شدم  هالكت افتاده و

من هم به آن حضرت . كه مسلمانان در مواقع سختى به حضرت عباس علیه السالم متوسل مى شوند
متوسل شده عهد نمودم در صورت نجات اول به زیارت آن بزرگوار بروم كه ناگهان دستى ظاهر شد 



من هم براى این كه به عهد خود وفا . ت و در كنار دریا بر زمین گذاشت و غایب شدو گریبانم را گرف
 . نموده و حق آن بزرگوار را ادا نموده باشم به این جا آمده ام

 ( كرامت 3شامل (عنایات قمر بنى هاشم علیه السالم به كلیمیان: فصل چهارم 
   من همان ابوالفضل هستم كه تو برایم عزادارى كردى .213

جناب مستطاب ، عالم فرزانه ، دانشمند محترم آقاى حاج شیخ حسن عرفان ، طى مكتوبى به دفتر 
 :انتشارات مكتب الحسین علیه السالم نقل كردند

 همهمه اى بر پا بود، درس هنوز آغاز نشده بود، لحظه هاى دیر پاى انتظار به كندى مى گذشت .1
. 

 .بخشید  ین سكوت ، ابهتى خاص به مجلس ناگهان زبان ها در كام ماند سایه سنگ
براى تدریس وارد مدرس مدرسه صدر اصفهان ) رحمه اهللا علیه (حضرت آیت اهللا سید حسین خادمى 

 .شدند
همه به پا خاستند، آیت اهللا در جاى ویژه خود نشستند قلم ها سر خط آماده دویدن بر روى كاغذها بود 

درس را شروع كنم یا به نقل حكایتى كه ! آقایان : ه پرسیدندكه ناگاه آیت اهللا با نگاهى پرسشگران
 دیشب اتفاق افتاده بپردازم ؟

 .نخست حكایت را بفرمایید: شاگردان گفتند
دیشب به مناسبت شب میالد حضرت ابوالفضل علیه السالم در مسجدمان محفل جشنى : آقا فرمودند

جلس آذین بندى و چراغانى شده بود و من در مداحان مدیحه سرایى مى كردند، م. بر پا كرده بودیم 
یك یهودى دم در ایستاده است و : ناگاه شخصى پیش من آمد و گفت . آستانه انجمن نشسته بودم 

من یهودى هستم ، لیكن براى حضرت ابوالفضل علیه السالم : به حضرت آیت اهللا بگویید: مى گوید
و خودتان . م اكنون هزینه آن را ازمن مى گیرندشیرینى بده  مى خواهم در شب میالدش . نذر دارم 

 شیرینى تهیه مى كنید یا خودم شیرینى بخرم و شما توزیع مى كنید؟
 . یهودى آمد، ابتدا احترام كرد و نشست. به یهودى بگویید پیش من بیاید: من گفتم 
لسالم نذر كرده چرا براى حضرت ابوالفضل علیه ا: گفتم . آرى : شما یهودى هستى ؟ گفت : پرسیدم 

 . من قصه اى دارم: اى ؟ گفت 
معالجه او نیاز به ماه  . او را در بیمارستان بسترى كردم. پسرم بر اثر رویدادى به شدت بیمار گشت 

تلفن . یك روز غافلگیر شدیم . ایام محرم فرا رسید. ها درمان داشت ، تازه بهبود یافتن او قطعى نبود
به شدت هراسناك شدیم ، من به . گرفتند، موضوع بهبود یافتن پسرم بود  از بیمارستان تماس . زنگ زد

چه شده كه یك دفعه ما را به بیمارستان فرا خوانده اند؟ . او نیاز به ماه ها درمان داشت : همسرم گفتم 



 .شاید پسرم مرده باشد
ان رساندیم ، دیدیم با شتاب خود را به بیمارست. لحظه ها سرشار از اضطراب ، ترس ، غم و دلهره شد

 . پسرمان كامال سالم است
 پسرم چگونه یك دفعه خوب شدى ؟: پرسیدم . شگفت زده شدیم ، شادى و شگفتى به هم آمیخت 

دیشب شب تاسوعاى شیعیان بود، بیمارانى كه در اتاق من بسترى بودند هم از شیعیان و : گفت 
اى نام حضرت ابوالفضل علیه السالم و حضور آنان بر . شیفتگان حضرت ابوالفضل علیه السالم بودند

 .در عزاى او بى تابى مى كردند، پنجره ها را گشودند تا صداى عزاداران را بشنوند
اشك در چشمان بیماران حلقه زد، با آهنگ نغمه عزاداران . صداى عزاداران چونان نسیم به اتاقمان آمد

نیز كه تحت تاثیر شكوه معنوى و غمبار عزاداران  من. برسینه زدند و با اباالفضل یا اباالفضل گفتند
بودم ، اشك در چشمانم چرخید و دست هایم را باال مى بردم و مثل عزاداران بر سینه فرود مى آوردم 

 . كم كم احساس كردم من نیز از عزاداران حضرت ابوالفضل علیه السالم هستم
آمده ام . ل هستم كه تو برایم عزدارى كردى من همان ابوالفض: پرسیدم شما چه كسى هستید؟ پاسخ داد

 . تا تو را درمان كنم
از خواب پریدم دیدم دردها از جانم رخت بر بسته و نشاط و . از عنایت محبت آمیز او شفا یافتم 
 . توانایى جایگزین دردهایم شده است

 .آرى پدر، حضرت ابوالفضل علیه السالم شیعیان مرا شفا داد، او مرا شفا داد
علیه السالم مى دانم مى خواهم   كنون من كه بهبود یافتن فرزندم را ارمغان حضرت ابوالفضل العباس ا

 . نذرم را ادا كنم
 حسن عرفان

  جانم فداى اباالفضل  .214
 146جناب حجه االسالم عالم متقى آقاى شیخ على میر خلف زاده در كتاب كرامات العباسیه ، ص 

 :لیمى چنین مى نویسدراجع به شفاى خانم ك 147و 
خانمى داشت كه به بیمارى . یك كلیمى هست كه با من كار مى كند، یعنى براى من ابر مى آورد .2

صعب العالجى مبتال بود و هر دكترى كه رفته بودند، جوابش كرده و هیچ كس نمى توانست كارى 
 .برایش انجام دهد

پیش من آمد، از چهره اش معلوم . شهدا بروم دقیقا یك شب جمعه اى بود، من بنا داشتم به گلستان 
 . بود خیلى پریشان است

 .خدا شفایش دهد: گفتم . همسرم بیمار است : آقا موسى ، چته ؟ گفت : گفتم 



من امشب به نیابت از همسر شما یك روضه حضرت )) : دیگر از این حرف ها گذشته ، گفتم: گفت 
 .((تا خدا شفایش دهدابوالفضل العباس علیه السالم مى خوانم ، 

بگو،  ((عباس ))كردم ، و به   دو تا گوسفند نذرش  ((ابوالفضل ))جانم فداى : دیدم زد زیر گریه و گفت 
 :همسرم بیمار است و با همان زبان و حالت خودش مى گفت و گریه مى كرد: موسى گفت 

یب و غریبى به وجود آمد من به گلستان شهدا آمدم ، با همین زبان ساده مطرح كردم ، یك حال عج
بعد صبح به قائمیه رفتم و در آن جا گوش زد كوچكى كردم ، ظهر جمعه دیدمش كه از كوچه بیرون 

 12حال همسرم خیلى خوب شده نمى دانم چه شده كه از ساعت  : گفت! چه خبر؟: گفتم . مى آید
 .به بعد این همسرم زنده شده 

و دوباره زد  ((زنم را شفا داد  عباس )) !ا گوسفند نذر كردم ؟گفتى من دو ت ((عباس ))راستى دیشب به 
 . زیر گریه

 اى ماه سه آفتاب عباس
 عشق تو و عشق ناب عشق

 در دفتر عاشقان بى دست
 گلواژه انتخاب عباس

 آئین امام دوستى را
 دادى تو به شیخ و شاب عباس

 بودى تو كتاب حسن افسوس
 باسصد پاره شد این كتاب ع

 آقاى شباب اهل جنت
 نور دل بو تراب عباس

 با نغمه جان من فدایت
 كرده است تو را خطاب عباس

 به نام حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم قربانى مى كنید .215
شب هاى چهارشنبه براى توسل به خانه : جناب حجت االسالم و المسلمین آقاى علم الهدى مى گوید

 ن ، كه مردى متدین و از اهل وال و ایمان بود، در نزدیكى منزلمان مى رفتیم شبى گفتیكى از آشنایا
: 



شما مى دانید كه شغل : من براى شما مى خواهم جریانى كه خودم شنیده و دیده ام نقل كنم گفت  .3
من نجارى و سازنده اطاق اتومبیل هستم و در گاراژ ایران اطراف فلكه حضرت رضا علیه السالم 

البته این گاراژ سابق ها در آن جا گمانم روبه روى گاراژ قم قرار داشت كه اكنون اثرى از آن ها (
دو نفر برادر یهودى بودند كه یك كامیون بارى داشتند آنها هر وقت از سرویس بر : گفت ) نیست 

دادند مى گشتند یكى از برادرها مى رفت یك گوسفندى مى خرید و به یك دالل و حمال گاراژ مى 
 .بكشد و آماده كند گوشت آن را بین كاركنان گاراژ و كسبه داخل گاراژ تقسیم مى كردند

روزى یكى از این برادرها سهمى از همان گوشت را براى من آورد پرسیدم شما این را به چه نام و چه 
 جهت قربانى مى كنید؟

شما پیغمبر ما را قبول : گفتم . به نام حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم : گفت 
 علیه السالم قربانى مى كنید؟  ندارید بعد به نام حضرت ابوالفضل العباس 

 .ما جان خود را از ایشان داریم نپرسیدم چطور؟ چنین توضیح داد: گفت 
در یكى از سفرها از گردنه اى پر پیچ و خم به طرف دره سرازیر شدیم در پیچ اول یا دوم : گفت 
برید و مهار ماشین از اختیار ما خارج شد سرعت ماشین لحظه لحظه با بار سنگین زیاد مى شد  ترمز

 . و با ترس فراوانى كه داشتیم یكى دو پیچ را عبور كردیم
ناگهان فرمان هم برید و از اختیار ما خارج شد و معلوم است باید تن به مرگ داد و هیچ چاره اى 

ه مقابل ما دره هولناكى بود و با پرت شدن در دره ماشین تبدیل به رسیدیم به سر یك پیچ ك. نیست 
یك شاگرد شوخ مسلمان داشتیم همین كه خطر را جدى و غیر قابل رفع دید . تكه پاره هایى مى شد

در این ! اى ابوالفضل این مسلمان به داد ما هم برس : ما هم گفتیم . فریاد زد ابوالفضل به دادم برس 
راه ماشین را در پیش داشت و هیچ عاملى نمى توانست از سقوط آن جلوگیرى كند  موقع ماشین كه

دیدیم ماشین . فورى براى نجات خود از ماشین بیرون پریدیم . ناگاه دیدیم سر جاى خود میخكوب شد
تكه تخته است جلو تایر مى گذارند (دنده پنج را كه در اصطالح شوفرها . بدون حركت توقف كرده 

جلو تایر گذاشتیم بعد من به برادرم گفتم نگاه كن ببین به كوه خورده ) كت ماشین مانع شودكه از حر 
است یا نه ؟ وقتى دقت كردیم هیچ عاملى دیده نمى شد كه مانع از حركت ماشین به سوى دره شود آن 

 . هم با بار سنگین و سرعتى كه داشت
همان ابوالفضل این : ت بدون درنگ گفت به برادرم گفتم تو مى گویى چه كسى ماشین را نگه داش

پس قرار ما همین باشد كه هر وقت از سرویس برگشتیم و داخل گاراژ رفتیم به نام : گفتم . مسلمان 
این بود علت جان دوباره ما و علت قربانى . این ابوالفضل یك قربانى بكنیم و به مردم تقسیم كنیم 

 .مداوم ما



 ( كرامت 1شامل (م علیه السالم به زردشتیانعنایات قمر بنى هاش: فصل پنجم 
  شفاى دختر زردشتى  .216

قمرى  1420جناب حجه االسالم آقاى شیخ على اصغر صدیقى اصفهانى در روز پنجم صفر الخیر 
روز رحلت وشهادت جانگداز حضرت رقیه بنت الحسین علیهماالسالم در منزل حجه االسالم و . 

 :دى سیستانى قصه اى را مربوط به یك زردشتى چنین نقل كردندالمسلمین آقاى سید مرتضى مجته
بنده از یزد عازم به یكى از قصبات بودم در خیابان منتظر ماشین بودم كه وانتى كنارم توقف كرد،  .1

دخترى داشتم كه به شدت بیمار بود و : گفت   راننده وانت ما را سوار كرد و ضمن صحبت هایش 
من به حضرت قمر بنى هاشم . لى برایمان اسباب نگرانى درست كرده بودمرضش به طورى بود كه خی

 .ابوالفضل العباس علیه السالم متوسل شدم حضرت او را شفا مرحمت فرمود
 !ایشان از باب این كه اقرار گرفته باشد گفته بود حضرت عباس مسلمان بود یا زردشتى ؟

  تاوان غرور و گستاخى : قسمت دوم 
 24شامل (بنى هاشم علیه السالم و اقدام وى به تنبیه گستاخان و تادیب غافالن  قدرت نمایى قمر

 ( قدرت نمایى
  ایشان اشتباه كرده است  .217

جناب حجه االسالم و المسلمین مروج مكتب محمد و آل محمد علیهم السالم الصاله والسالم ، آقاى 
قمرى در منزل سالله السادات ،  1420حاج شیخ محمد تقى خلج ، در روز هفتم ربیع االول سال 

یاور مستضعفان ، حجة االسالم و المسلمین ، فاضل دانشور، آقاى حاج سید على میر هادى اراكى 
 :دامت بركاته نقل كردند

با یكى از علماى تهران از نجف اشرف به : یكى از علماى تهران جناب آقاى افتخارى فرمودند .1
) علیه السالم (سل كردیم ومهیاى رفتن و حرم حضرت اباالفضل العباس كربال آمدیم به فرات رفتیم و غ

لذا ما حریفش . من حرم نمى آیم ، چون او شهید است ولى من عالم هستم : گفت   آن شخص . شدیم 
قبل از حرم مطهر به دستشویى رفت ، یكدفعه افتاد داخل  ( علیه السالم(آمد حرم امام حسین . نشدیم 

ا در آوردیم بردیم در آب فرات شستشویش دادیم و گفتم آقا ایشان اشتباه كرده است و بیت الخال او ر 
 . آرى ، این است سزاى گستاخى! چند لیتر هم میل كرده اند

  حضرت عباس علیه السالم بیاید ترا نجات دهد  .218
فرستد و  در زمان طاغوت فرماندهى سربازرى را به ماموریت به كردستان و اطراف ارومیه مى .2

دیگرى را در تعقیب او مى فرستد، او هم باز نمى گردد، سومى را در . سرباز رفته باز نمى گردد
رئیس . تعقیب ایشان مى فرستد، او هم رفته در كنار قریه اى كه اسمش را فراموش كرده ام مى بیند



زبان : د شده ، مى پرسدقوم كه كال از اكرادند قدم مى زند و از سرباز تقاضاى مهمان شدن كرده ، وار 
صاحب خانه هم جالد گردن كلفتى را احضار . نه : كردى مى دانى ؟ با این كه مى دانست مى گوید

دو عدد تفنگ را خودت برداشتى ولى این : مى كند و جالد به زبان كردى به صاحب خانه مى گوید
مضطرب شده او را به  سرباز. و خنجرى كشیده سرباز را قصد مى كند. تفنگ مال من خواهد بود

: حضرت عباس علیه السالم قسم مى دهند و آن ملعون خنجر را به پهلوى چپش وارد كرده مى گوید
در این حال ، صداى بوق ماشینى به گوش رسیده صاحب . حضرت عباس بیاید تو را نجات بدهد

صاحبان صدا یك نفر خانه را صدا مى كنند و اینها ناچار شده رختخواب را روى سرباز مجروح ریخته 
مى پرسند . افسر و یك نفر دكتر و چند نفر سرباز وارد شده مى بینند رختخواب در وسط منزل است 

باالخره واردین روى همان . ما در خواب بودیم كه صداى شما رسید: و صاحب خانه جواب مى دهد
رباز را دریافته و رختخواب نشسته و ظنین شده رختخواب را كنار زده ، قضیه كشف مى شود و س

صاحب خانه و قاتل را دستگیر و به اعدام محكوم مى كنند و سرباز را معالجه نموده و از مرگ 
 .نجات مى دهند

  عزادارى سنتى را مسخره مى كرد  .219
 :نقل كرد ( حفظه اهللا(صدیق محترم جناب آقاى حاجى حسن فهد كربالیى 

پس از بازگشت به كربال بعضى . آن جا درس خواندشخصى مدتى به بغداد رفت و در دانشگاه  .3
محرم كه  13روز . از مراسم عزادارى هاى سنتى را مسخره مى كرد و تا این كه ماه محرم فرا رسید

همزمان با روز آمدن بنى اسد براى دفن شهداست معموال یك شبیه نقش حضرت سید الشهداء بر مى 
د الشهداء و همچنین شبیه نقش حضرت ابوالفضل دارند و به صورتى رقت بار تا حرم حضرت سی

تا حرم حضرت ابوالفضل ، و در آن جا . علیه السالم در حالى كه دست در بدن ندارد حمل مى كنند
همان شخص چون نعشى را از جایى كه معروف به قیصر به اخبارى ها است . خاتمه پیدا مى كند

كرد پاى او كشید به عنوان مسخره ناگاه احساس در آوردند، به مجرد نزدیك شدن با دست خود دراز 
مى كند كسى چیزى مانند سوزن در دست او فرو مى كند، یك دفعه فریادش بلند شد و دستش به شدت 

درد گرفت و همان محل عفونت كرد و مدتى درد و رنج كشید تا این كه به حضرت ابوالفضل علیه 
علیه السالم نذر كرد اگر خداوند عافیت كرامت    السالم متوسل شد و براى حضرت ابوالفضل العباس

و از آنچه كرده بود پشیمان شد . فرمایدگوسفندى جهت حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم ذبح كند
 .و توبه كرد

 . حاجى حسن خود شاهد و ناظر جریان بوده و به چشم خود دیده است
 ( حائرى(على اكبر قحطانى 



  یادت هست چه گفتى ؟  .220
روزى صبح جمعه كه معموال براى انجام وظیفه ارشاد به حسینیه ابوالفضل خیاطها در مشهد مقدس 

در میان آنها شخص . مشرف مى شدم در یكى از این جمعه ها گروه زیادى زوار از تهران آمده بودند
رده و از بزرگوارى از اهل علم بود كه معلوم بود سال ها عمر خود را در حوزه علمیه نجف به سر ب

خود را معرفى كرد، ایشان دو  ((ره ))شاگردان حضرت آیه اهللا العظمى آقاى حاج سید ابوالقاسم خوئى 
 :جریان نقل كردند كه یكى را كامال محفوظ نیستم و اما دومى این بود كه مى فرمود

ف پیاده من با گروهى از طالب براى زیارت حضرت اباعبداهللا الحسین علیه السالم از نجف اشر  .4
به كربال آمدیم و در كربال وارد مدرسه بادكوبه اى شدیم دوستان دور هم جمع بودیم و به مشورت 

اول برویم به زیارت حضرت اباعبداهللا الحسین علیه السالم  . پرداختیم كه زیارت را از كجا شروع كنیم
 یا زیارت حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم ؟

پرسیدند ! علیه السالم نمى روم   كه به زیارت حضرت ابوالفضل العباس  من: یكى از حاضران گفت 
 .((نعوذباهللا ))علیه السالم كاره اى نبوده   حضرت ابوالفضل العباس : چرا؟ گفت 

. او را خاموش نمودند  همه دوستان با اعتراض شدید او را از چنین گفته اى منع كردند و با پرخاش 
 . وز ابراز مى داشتاما او اعتراض خود را هن

ما براى غسل و زیارت به حمام رفتیم پس از مراجعت دیدیم شلوغ است و عده اى زیاد از مردم جمع 
یك نفر در مستراح  :مى گفتند. شده اند تا شاهد جریان عجیب و بى سابقه اى كه روى داده باشند

ظر ماندیم ببینیم چه كسى طعمه ما هم منت. افتاده و در لجن فرو رفته مشغول بیرون آوردن او هستند
مستراح شده پس از آن كه او را به زحمت كشیدند و آب بر سرش ریختند دیدیم این همان رفیق ما 

 !یادت هست چه گفتى ؟: است كه آن حرف را زده بود، وقتى از مرگ نجات یافت به گوشش گفتیم 
ى باید داخل لجن مستراح جان گفتم شوخى كرده بودى ، اگر جدى مى گفت. من شوخى كردم : گفت 

 ! مى دادى
  قسم خورد چشم هایش از حدقه بیرون آمد  .221

شمسى در مغازه طال فروشى آقاى حاج سید  29/8/79جناب آقاى حاج حسین ارجمندى در تاریخ 
 :ابوالفضل شمس الدین نقل كردند

از خدمه سید الشهداء یكى . شمسى از قم به كربال با اتوبوس مسافر مى بردم  1339در سال  .5
 به ایشان عرض كردم. با مسافرین بود و به عتبات عالیات بر مى گشت  ((علیه السالم ))امام حسین 

: 
 .برایم بگو تا قلبم روشن شود ((علیه السالم ))كرامتى از آقا امام حسین 



ر حرم امام حسین دزدى بود در كربال همیشه در حرم دزدى مى كرد او را مى آوردند كنا: ایشان فرمود
 .علیه السالم و قسم مى خورد و مردم هم رهایش مى كردند

یك دفعه كه شب جمعه بود باز دزدى كرده بود، آوردند حرم مطهر امام حسین علیه السالم جلو رواق 
خادم امام . وقتى كه قسم خورد چشم هایش از حدقه بیرون آمد و نابینا شد. كه مثل همیشه قسم بخورد

همین بود، این دفعه   آقا جان او كارش : ه السالم شب حضرت را خواب دید و عرض كردحسین علی
 چرا این اتفاق افتاد؟

شب هاى جمعه تمام ائمه اطهار علیهم السالم مهمان من هستند، برادرم حضرت : حضرت فرمود
السالم ابوالفضل العباس علیه السالم نیز تشریف داشت ، تا دزد قسم خورد، حضرت عباس علیه 

 .نگاهى به سارق كرد، چشم هایش از حدقه به در آمد و نابینا شد
  اخبارى بى ادب  .222

یكى از اخباریین به زیارت ابى عبداهللا الحسین علیه السالم مشرف شده و لكن به زیارت حضرت  .6
زرگوار بى ابى الفضل العباس علیه السالم نمى رفت بدین خیال واهى كه من از علم بهره مندم و آن ب

این علم را از كجا به : تا شبى در عالم خواب به زیارتش نائل شده آن بزرگوار مى پرسد. نصیب بود
از فالن استاد او هم از فالن استاد تا به چهل و پنجاه واسطه مى : دست آورده اى ؟ عرض مى كند

ن آن گاه مى فرماید تو رسد به موال الموالى على امیرالمؤ منین علیه و علیهم افضل صلوات المصلی
بدین فاصله و وسائط از علوم آن بزرگوار بهره مند شده اى اما من كه همیشه در خدمتش بودم 

 . استفاده كرده ام
  سائل را مجازاتى سخت نموده  .223

از مرحوم پدر خود ) على اهللا مقامه (حضرت آیه اهللا العظمى آقاى حاج سید ابوالقاسم موسوى خوئى 
كه یكى از بزرگان روحانیت شیعه ) رضوان اهللا تعالى علیه (ى حاج سید على اكبر خوئى مرحوم آقا

 :به شمار مى رفت نقل مى كرد
شروع كرده و با  - كه اولین بناى آجرى درخوى بود  -یكى از اعاظم ساختمانى از آجر پخته  .7

. مى داد تا خوب كار بكنند اشتیاق تمام در تكمیل آن كوشیده و هر روزى براى بنا و عمله جات نهار
روزى سائلى كه معمول آن زمان بود بر در خانه ایستاده به نام حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل 

 .علیه السالم قسم داده و گدایى مى كرد  العباس 
به خاطر چیزى مختصر اسم : این آقا طبقه باالى خانه آمده و سائل را مجازاتى سخت نموده و گفت 

واهللا تعالى این ساختمان را به خاطر آن بزرگوار علیه السالم . رگوار را به زبان نمى آورندمبارك آن بز 
 .مى خواستى من مى دادم و باز اگر بخواهى خواهم داد



 حضرت باب الحوائج جز یكى در دهر كیست
 جز به جانبازى بدین شان و شرافت راه نیست

 در فداكارى ببین در راه حق منزل كجاست
 ب هر حاجت كلید هر چه مشكل بود كیستبا

 جز نبى و جز ولى كسى را چنین معیار نیست
 غیر عباس على در كربال پرگار، نیست

 در جهان باب الحوائج بیش نیست
 غیر معصومین را در كیس نیست

 حضرت عباس را این افتخار
 حاصل آمد كار هر درویش نیست

 شعر از شیخ حسن بصیرى
  ادبى من مرا بیچاره كرد  بى .224

 :كسى درمحضر حضرت آیه اهللا آقاى حاج سید ابوالقاسم خویى رحمه اهللا نقل مى كرد
حضرت  . وقت صبح میلیونر بودیم و تا عصر آن روز تمامى ملكم از دست رفت و مفلس شدم .8

به زیارت : رض كردچه شد؟ ع: پرسیدند) رحمه اهللا (آیه اهللا العظمى آقاى حاج سید ابوالقاسم خوئى 
موال، مادر عزیزت مانند پدر : علیه السالم مشرف شدم ، ناگاه به زبانم آمد كه   حضرت عباس 

 .بزرگوارت نبوده ، و این بى ادبى سبب شد آن روز تمامى ثروتم از دستم بیرون برود
  جزاى بى احترامى خود را دید  .225

محترمى به نام آقا میر عبدالوهاب زندگى مى كرد  در قریه نازك سفلى از منطقه شهر ماكو سید .9
شبى مغازه اش به . او یك روحانى پاك و متدین بود و مغازه اى داشت . كه تقریبا معاصر بودیم 

سرقت مى رود و سارقان محلى بودند و شناخته مى شوند و اهالى محل سید را به شكایت وادار و 
پس . ه حضرت عباس علیه السالم عریضه اى مى نویسم من ب: سید مزبور مى گوید. تشویق مى كنند

از چند روز یكى از سارقان خود را با گلوله اى از پا در آورده و چون اطرافیان اعتراض مى كنند مى 
چرا این كار كردى : خالص شدم ؛ زیرا از همان شب همواره در خواب مرا شكنجه مى دادند كه : گوید

فریاد مى كشد و   را اسبى زیر لگد گرفته و له مى كند و عیالش  دومى بچه اش. ؟ خالصه مى میرد
خانه خراب ، جزاى بى حرمتى خود را به سیدى محترم دیدى و : به شوهر خود خطاب مى كند كه 



 .سومى هم مرض آكله گرفته و خوار و رسوا شده و اموال مسروقه را برگردانیده و به هالكت مى رسد
  اهد در حق من بكند حضرت عباس هر چه بخو  .226
از تصریح به ( - اطراف رودخانه مشهور ارس  - در زمان ما رئیس پاسگاه ژاندرمرى ارسباران  .10

براى یكى از اهالى محل بنایى ) نام او كه به احتمال قوى از كسان او موجود باشند خوددارى مى شود
لمان بیچاره هم هر چه دفاع و آن مس. كرده و او را وادار به پرداخت چهار هزار تومان مى كنند

باالخره ناچار چهار هزار تومان را كه تقریبا بیست سال . استمداد و استر حام مى كند موثر نمى شود
به حضرت : پرداخت كرده ، مى گوید - از آن زمان مى گذرد و مبلغ با ارزش و قابل توجه بوده 

حضرت عباس هر چه : جنس مى گوید همان رئیس پاسگاه بد. عباس علیه السالم واگذار مى كنم 
بخواهد در حق من بكند و همان روز سوار موتور شده به شهر خوى حركت كرده ، ضمن راه تصادف 

كرده و استخوان رانش مى شكند و مدتى هم در راه مى ماند تا بستگانش خبر دار شده ، وسیله پیدا 
هم به اطراف مسافرت كرده اند، سرانجام  اتفاقا، روز جمعه هم بوده دكترها. كرده به شهر مى آورند

 .معیوب و معلول شده به زندگى تلخ و ناگوار تا دم مرگ مبتال مى شود
  قسم دروغ دزد را بیچاره كرد  .227

جناب حجه االسالم و المسلمین مروج مكتب اهل بیت علیهم السالم آقاى حاج شیخ حسن بصیرى 
 :ات مكتب الحسین علیه السالم مرقوم داشته اندخوئى طى مكتوبى یك كرامت به دفتر انتشار 

شخصى به نام حسین در شهر خوى ساعتى دزدیده و به آقاى حاج سید محمد على دراجى كه از  .11
آقاى دراجى هم همان ساعت را به دیگرى . سادات معتبر و شخص متدین و اهل بازار بود مى فروشد

باالخره . و به اداره شهربانى شكایت مى كند فروخته و تصادفا صاحب ساعت ، ساعت را شناخته
هفت قدم : آقاى سید محمد دراجى مى گوید. حسین ، فروشنده اولى را آورده و متاسفانه او انكار كرده 

آن بدبخت هم . برداشته و به حضرت عباس علیه السالم قسم یاد كن كه من این ساعت را نفروخته ام 
مد دراجى به صاحب اصلى ساعت كه ادعاى اموال مسروق آقاى سید مح. عمل مى كند و مى رود

اما او قبول . شما هم به همان طریق قسم یاد كن ، تا من از عهده آنها بیایم : دیگر نموده مى گوید
ماموران شهربانى مبلغ بیست و پنج تومان از آقاى دراجى . نكرده ، ساعت را تحویل گرفته و مى رود

روز بعد خبر مرگ حسین خویى مى رسد و اعضاى شهربانى آقاى  .گرفته و او را رها مى كنند
 .مى دهند  دراجى را خواسته و همان مبلغ راكه گرفته بودند با اصرار و اعتذار پس 

  قسم خورد و مرد  .228
آقاى حاج رضا عبدالعلى زاده كه از متدینان و محترمان و مومنان و موثقان خوى است و در قید 

 :جد مرحوم خود كربالئى على رضا نقل كرد حیات مى باشد، از



و من مقدارى پول در كیسه مخصوص قرار داده . همراهى چند نفر به كربالى معال مشرف شدم  .12
و در میان اثاثیه خود گذاشته بودم و در منزل نگهدارى مى كردم كه مفقود شد و از رفقا سوال كردم و 

س علیه السالم قسم خورد كه من اطالعى ندارم من هم یك نفر كه به او ظنین بودم ، به حضرت عبا
این شخص همان روز مبتال شد تا غروب جان سپرد و از قضا پول من هم در میان . ساكت شدم 

 .اشیاى او پیدا شد
 السالم علیك یا اباالفضل العباس علیه السالم

 حسن بصیرى
  گوشهایت را تحفه براى مادرت ببر  .229

قاى شیخ سلطان محمدى یكى از فضالى آذربایجانى مقیم حوزه علمیه قم طى جناب حجه االسالم آ
 :نامه اى به دفتر انتشارات مكتب الحسین علیه السالم كرامتى را چنین مرقوم داشته اند

شمسى كرامت ذیل را از جناب آقاى حاج محمد حسن پور ساكن روستاى  20/9/79در تاریخ  .13
تبریز شنیدم كه از قول پدر خود مرحوم عباس محمد پور چنین نقل ) گوگان (قشالق از توابع شهر 

روزى در جلو قهوه خانه مرحوم علیقلى واقع در شهر : تقریبا شصت سال پیش پدرم مى گفت : كرد
و اصال گوش نداشت ، علت . شخصى آمد دیدم گوشهایش از بیخ كنده شده بود. گوگان نشسته بودم 

 آقا ببخشید، شماچرا گوش ندارى ؟: دم آن را جویا شدم و از وى پرسی
زمانى من در كردستان ساكن : ابتدا چیزى نگفت ، ولى پس از اصرار من ، ناچار چنین پاسخ گفت 

. و پس از تهاجم شدید. بودم ، آن وقت عده اى از كردهاى این سامان به آذربایجان حمله مى كردند
ا به قتل مى رساندند و احیانا دخترانشان را اسیر خود اموال مردم را غارت مى نمودند و مردانشان ر 

من روزى به مادرم گفتم اى مادر قشون كردها براى . كرده و به عنوان كنیز با آنها رفتار مى كردند
! جاز بده با آنها بروم و زنى براى خودم و كنیزى براى تو بیاورم . تهاجم به آذربایجان آماده شده اند

نمى دهم ، زیرا شیعیان یك اسب سفید سوارى دارند كه حضرت ابوالفضل  پسرم اجازه : مادرم گفت
علیه السالم مى باشد و از آن حضرت مى ترسم كه تو تنها فرزند من هستى به دست او كشته مى 

سرانجام قشون هر طور شد من هم مثل آنها مى شوم و یكى از آن : من با اصرار زیاد گفتم . شوى 
ر حال ، پس از اصرار زیاد از طرف بنده ، مادرم راضى شده و به من اجازه به ه. ها من خواهم بود

من در ). حومه شهرستان تبریز) ((سردرود))من خودم را به سپاه رساندم ، آمدیم تا نزدیك شهر . داد
عقب سپاه بودم و خیلى با جلو قشون فاصله داشتم كه ناگهان دیدم مهاجمان شكست خورده و عقب 

اسب سفید سوارى آذربایجان خودش را آشكار كرده و : چه خبر است ؟ گفتند: پرسیدم . دنشینى مى كنن
به جلو قشون آمده است لذا من هم با آن ها برگشته و فرار كردم ، سر راه من دیدم اسب سفید سوارى 



به مادرت گفته بودى كه مى روى . مگر تو نشنیده اى كه شیعیان صاحب دارند: ظاهر شده و گفت 
چون مادرت راضى نبود تو در این تهاجم شركت ! اى خودت همسر و براى مادرت كنیز بیاورى ؟بر 

 . كنى ، گردنت را نمى زنم
در این حال خون جارى گردید و . سپس دستش را دراز كرد و گوشهایم را از ریشه كند و به دستم داد

ن به خانه خودم آمدم ، مادرم كه گوشهایت را به عنوان تحفه براى مادرت ببر و به او بده م: فرمود
  پسرم من به تو گفتم كه ایشان اسب سفید سوارى به نام حضرت ابوالفضل العباس : چنین دید گفت 

 .علیه السالم دارند
مادر، من قصه زن و كنیز را به جز تو به كسى نگفته بودم و كسى از آن اطالع نداشت : من گفتم 

درم و خانواده ام از كردستان كوچ كرده در شهرستان میاندو آب لذا با ما. پس حق با تشیع است . 
 . ساكن گردیدم و مذهب تشیع را اختیار نمودم

  قسم دروغ خورد و صورتش مانند قیر سیاه شد و مرد  .230
جناب آقاى حاج محمد حسن محمد پور ساكن روستاى قشالق از توابع گوگان تبریز كه مردى متدین 

 1421رمضان  13مطابق با  20/9/79سال سن دارد در تاریخ  74تقریبا و مورد وثوق است و 
 :قمرى از قول پدر خود مرحوم عباس نقل كرد

از روستاى یاد شده روزى به شهر گوگان رفتم و در : كه پدرم حدود شصت سال پیش مى گفت  .14
راف به آنجا مى آمدند قهوه خانه مرحوم علیقلى نشسته بودم و معموال افراد سرماگر و چوپدار از اط

معامله مى كردند، یك نفر از اهالى شهرستان میاندو آب كه مورد اطمینان آن سامان بود معموال خرید 
و فروش آن آقا اسب بود و نقد و نسبه اگر احیانا پول حیوان مورد معامله مى ماند بعدا به فروشنده 

یك نفر از . ن داشتند به او نسیه مى دادندمى پرداخت ، به اصطالح ، مردم منطقه چون به او اطمینا
خریدار اسب را . اهالى گوگان اسبش را به همین مرد فروخته بود، ولى قرار بود پولش را بعدا بگیرد

مى برد و بعد از شش ماه به قهوه خانه مى آید از طرفى فروشنده با خبر مى شود كه مرد میاندو آبى 
 .حضور پیدا مى كند و پول اسب را از او مطالبه مى كنداو نیز در آن قهوه خانه . آمده است 

به هر حال ، امر ایشان . من پول اسب را موقع معامله به شما داده ام : در مقابل ، خریدار مى گوید
مرد گوگانى منكر را نزد مرحوم حاج فخر كه سید روحانى بود مى . به نزاع و اختالف منجر مى شود

دار قسم بخورد كه پول را داده است مرحوم حاج فخر هم به او مى گویند برد قرار بر این شد كه خری
اما آن شخص قبول . قسم یاد نكن ، من حاضرم از فروشنده براى شما مهلت بگیرم بعدا پول را بیاور

نكرد و فروشنده پیشنهاد كرد كه با هم به حمام بروند غسل كنند سپس خریدار سوگند یاد نماید كه پول 
. خالصه ، آنها با هم به حمام رفتند پس از غسل با هم به مسجد یخچال رفتند. ده است اسب را دا



مردم . فعال این مسجد در مسیر خیابان قرار گرفته و موجود نیست و خریدار آماده شد كه قسم بخورد
اید لذا آقا، قسم نخور ولى او قبول نكرد و اصرار نمود كه قسم یاد نم: كه در اطراف آنها بودند گفتند

 كه چگونه سوگند بخورم ؟ .از فروشنده اسب پرسید
من بدانم و ابوالفضل و به زبان آذرى : بدین طریق كه هفت قدم برو جلو و در هر گام بگو: او گفت 

موقع خروج از . هم چنین قسم خورد و برگشت   كه بدهكار نیستم این شخص ) من بیلم ابوالفضل (
زدیك رفتیم ، دیدیم روى پله ها افتاده و صورتش مانند قیر سیاه گردیده مسجد یخچال ، زمین خورد ما ن

 . و مرده است
و آن ها كه او را مى . و همه مردم محل كه آن جا بودند دیدیم  ((مرحوم عباس ))این كرامت را بنده 

 .فن كنندشناختند به خانواده اش كه در میاندوآب بود خبر دادند كه بیایند و جنازه اش را ببرند و د
بنده : عالم جلیل القدر عالمه آقاى شیخ كاظم فرمود یك روحانى پیش بنده تشریف آورد و به من گفت 

 . و ایشان مرا نزد شما فرستاده است. علیه السالم هستم   سفیر حضرت ابوالفضل العباس 
العباس علیه  در عالم رویا حضرت ابوالفضل: بفرمایید چه پیغامى دارید، ایشان گفت : عرض كردم 

 السالم به من امر كرده است كه نزد شیخ كاظم برو به ایشان بگو چرا روضه مرا نمى خواند؟
به ایشان بگو مصیبتم خیلى زیادى بوده ، در بین روضه ها مصیبتم را بخواند، بالخصوص آن وقت 

. ن آمده ام كه زخم هاى زیاد داشتم و هر دو دستم قطع شده بود، چه طور از باالى اسب به زمی
كه هر طور . صورتم زمین خورد ودر چشمم تیر مى سوخت بود در آن لحظه آخرین خواهشم این بود

شده آب را به خیمه ها برسانم و بچه هاى تشنه لب موالیم یك جرعه آب بنوشند، ولى آرزویم برآورده 
 .نشد

یك تكه روضه و مصیبت هدفم از نقل این معجزه این بوده كه روضه خوان ها هنگام روضه خوانى 
حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم را حتما بخوانند و این یك مصیبت عظما بوده كه بر آن 

 . بزرگوار وارد شده است

 

 به مناسبت میالد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم 
 شب میالد ابوالفضل جوان است امشب

 غرق در نور ببین كون و مكان اسب امشب
 متولد شده امشب به جهان مولودى

 كز قدومش فلك پیر جوان است امشب



 نازم آن طفل كه از مولد او مام پدر
 به دو عالم سنگر فخر كتانست امشب

 سرو را گو كه مكن فخر تو بر قامت خود
 جلوه كر قامت عباس جوان است امشب

 ماه گردون ز خجالت به رخ افكنده نقاب
 شمیان نور فشان است امشبچون مه ها

 مردى كه در اثر بى توجهى به اطعام آقاابوالفضل العباس علیه السالم عقیم شد  .231
جناب حجت االسالم و المسلمین حامى و مروج مكتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم آقاى 

دفتر انتشارات حاج شیخ محمد رضا خورشیدى درباره شخصى كه گستاخى كرده بود كرامتى را به 
 :الحسین علیه السالم ارسال داشتند

بارها این كرامت و . در بابل قابله بسیار متدینى بود كه حدود بیست و پنج سال پیش وفات كرد .15
معجزه كه نتیجه گستاخى به حضرت ابوالفضل علیه السالم است را نقل كرد، یعنى براى والده ما نقل 

 . یدمكرد و من از والده ام بارها شن
در بابل و . آن مرحومه مى گفت كه شوهرم معموال شراب و عرق مى خورد و براى او عادى بود

مازندران هفتم محرم به اسم ابوالفضل علیه السالم است و در تكایا و خیابان ها و امام زاده ها، هزاران 
م محرم متوجه شدم كه در شب هفت. گاو و گوسفند نذرى به اسم ابوالفضل علیه السالم قربانى مى كنند

شوهرم گوشت نذرى ابوالفضل علیه السالم را كه كسى به خانه ما آورده بود مى خواهد همراه شراب 
 . مى خورم: من خیلى ناراحت شدم ، گفتم شب هفتم محرم شراب نخور، گفت . بخورد
شراب را با هم گوشت نذرى و هم : گفت . پس گوشت نذرى را نخور، یعنى همراه شراب نخور: گفتم 

هر چه اصرار كردم فایده نداشت و شوهرم احترام اطعام متعلق به نام ابوالفضل علیه . هم مى خورم 
 . السالم را نگه داشت

براى استراحت به سوى   او هم گوشت نذرى ابوالفضل را خورد و هم شراب را زهر مار كرد و سپس 
 . رختخواب كنار اتاق رفت
كه زلزله خفیفى بود و هیچ صدمه و خسارتى در شهر وارد نشد ولى یكى از  ناگهان زلزله آمد، با این

شیشه هاى بزرگ ترشى كه در تاقچه باال بود مستقیم روى سر شوهرم افتاد و شكست و سر شوهرم 
عجیب این بود كه در اثر همین ضربت شوهرم دیگر عقیم شد و با این كه قبل . شكست و خونین شد

د بودیم ولى بعد از این صحنه دیگر تا آخر عمر هیچ معالجه اى فایده نكرد واو از آن داراى چند فرزن



 .تا آخر عقیم ماند
خداوند عالم اعتقاد همه ما را به عظمت حضرت باب الحوائج اباالفضل العباس علیه السالم بیشتر 

 آمین. نماید
 ارادتمند و دستبوس ، محمد رضا خورشیدى

  هم یك قائدم  این آقا یك قائد بوده من .232
جناب آقاى مهندس محمد شیخ الرئیس كرمانى از پدر بزرگوارش حجت االسالم آقاى حاج شیخ عباس 

 :شیخ الرئیس نقل مى كند
 قضیه اى به نقل از پدر آقاى سید اسماعیل .16

از ) سرلشكر)بودم قائدى ) كفشدارى (در صحن حضرت ابوالفضل علیه السالم كشوانیه : پدرم گفت 
سالح كمرى و كفش : ارتش عثمانى وارد صحن شد، به كفشدارى كه شرفیاب شد كفشدار گفت  سران

یك ) قمر بنى هاشم (این آقا : در جواب گفت . هاى خود را تحویل دهید و در مراجعت تحویل بگیرید
من از ترس سكوت . قائد بوده و من هم یكى ، كنایه از این كه با كفش و سالح مشرف خواهد شد

لحظاتى بعد صداى گلوله در فضا طنین . او به رفتن خود ادامه داد و وارد حرم شد. ار كردم اختی
انداز گردید، همه به طرف حرم دویدیم كه چه شد؟ دیدیم قائد با سالح كمرى خودش به قتل رسیده ، 

داده شد  كربال اطالع (استاندارى (به ایالت . ظاهر هنگام خم شدن ماشه چكیده و گلوله رها شده بود
آمد و از نزدیك صحنه را دید، و گفت عجیب است خونى هم مشاهده نمى . كه چنین اتفاقى افتاده 

دستور داد جنازه اش را به صحن منتقل كردند كه در این هنگام خون روان شد و او پى به . شود
 .اعجاز برد و اجازه دفن را بدون مزاحمت براى اهل حرم صادر كرد

 ى هاشم علیه السالم صوفى موصلى را مى كشد حضرت قمر بن .233
آخر االمر به دست جعده دختر . بارها و چندین مرتبه امام حسن مجتبى علیه السالم زهر دادند .17

 .اشعث حضرت را زهر داد و حضرت شهید شد
هواى مدینه گرم است و شما بایستى به : طبیب نصرانى به امام حسن مجتبى علیه السالم عرض كرد

از آن طرف مروان به معاویه نوشت كه امام حسن علیه السالم چند مرتبه . موصل سفر كنید طرف
معاویه صوفى را بخواند و چند دینار به او . زهر خورده و در او تاثیر نكرده از كار او غافل مباش 

رد كه و چنان وانمود ك. آن معلون با عصایى كه سنان سر آن را به زهر آب داده به موصل آمد. داد
مردى نابیناست و دعوت محبت اهل بیت همى اظهار مى كرد و در خدمت امام مجتبى علیه السالم 

 .تردد مى گردد
روزى عزم كرد كه دست آن حضرت را ببوسد چنان كه عادت صوفیان است كه دست شیخ خود را مى 



ه او منصوب بود بوسند نزدیك رفت و به بهانه دست بوسیدن سر عصاى خود را كه سنانى از آهن ب
ناله آن حضرت بلند شد، . و آن را به زهر آب داده بود به قوت تمام به پشت پاى آن مظلوم فرو برد

مردم خواستند صوفى را بكشند، آن حضرت نگذاشت ، صوفى از آن جا بیرون رفت و سوار شد و 
 .در راه گردن او را بزنند: عبداهللا گفت . قصد دمشق كرد

بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم آن معلون را دید كه از موصل بیرون مى  به روایت دیگر قمر
 (217) .رود، او را گرفته با همان عصا به جهنم و اصل كرد و مردم جسد او را به آتش سوخته اند

  دشمن قمر بنى هاشم سى ضربه شالق مى خورد  .234
جناب مستطاب آقاى محمد حسین هدایت اهوازى كرامتى را از قمر بنى هاشم علیه السالم از جناب 
آقاى دكتر حسین چوبین عضو هیئت علمى دانشكده الهیات و معارف اسالمى دانشگاه شهید چمران 

 : اهواز چنین نقل كرده است
یك روز : عرب زبان خوزستانى كه در كویت شغل پارچه فروشى دارد مى گفت  یكى از برادران .18

از او پارچه پشمى خواست ، آن . بامداد پیر مردى كه بعدا معلوم شد از وهابى هاى عربستان است 
برادر پارچه فروش به او پارچه پشمى داد، ولى پیرمرد اطمینان نداشت كه آن پارچه از جنس پشم 

 . است
وش براى او به حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم قسم خورد كه پارچه پشمى است ، و به پارچه فر 

، قسم به حضرت عباس كه این پارچه از ((والعباى هذا القماش صوف )) :لهجه عربى خود چنین گفت 
تو كافرى ، : ناگهان آن پیرمرد به پارچه فروش سیلى محكمى زد و به او گفت . جنس پشم است 

در حالى كه در قرآن مجید قسم هاى زیادى به غیر از خدا مانند و (به غیر از خدا قسم خوردى چون 
پارچه فروش از تهمت كفر و از سیلى بسیار خشمگین شد و پیر مرد ) الشمس و الفجر و غیره 

برد  و پلیس كویت هر دو را نزد حاكم كویت. وهابى را بسیار كتك زد تا اندازه اى كه او را خونین كرد
. و این سوال و جواب رد و بدل شد ( كه در آن زمان پدر بزرگ امیر كنونى و مرد مسنى بوده است(

 چرا این پیرمرد را كتك زدى و خونین كردى ؟: حاكم به پارچه فروش گفت 
به غیر از خدا قسم خورد، به : از او بپرس كه چرا مرا سیلى زد؟ وهابى گفت : پارچه فروش گفت 

پارچه فروش در دلش راز و نیاز مى كرد و به حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى . وردعباس قسم خ
هاشم علیه السالم توسل مى جست كه محكوم نشود، چون در این صورت او را از كویت اخراج مى 

به عباس قسم خورد، همان   بله پارچه فروش : كه ناگهان این جمله را از وهابى شنید لذا گفت . كردند
كه بنى امیه در كربال به او مقام فرماندهى را دادند ولى او نپذیرفت و تا آخرین نفس با  عباسى

من هم به نام شخصیتى كه این شهامت و شجاعت را دارد . برادرش كه از مادر دیگرى بود باقى ماند



ر تو هیچ جرمى ندارى و آزادى و دستو : پس حاكم به پارچه فروش رود كرد و گفت . قسم مى خورم 
داد كه آن پیرمرد وهابى را سى ضربه شالق بزنند و بدین ترتیب لطف و عنایت حضرت ابوالفضل 

العباس قمر بنى هاشم علیه السالم شامل حال آن عرب خوزستانى شد و خشم خدا آن پیرمرد وهابى را 
 . فرا گرفت
  من از جدم مى خواهم از تو انتقام بگیرد  .235

 :هجرى قمرى جناب آقاى احمد تولمى حائرى فرمودند 1421ربیع الثانى  21در شب 
در دروازه نجف اشرف براى گرفتن مالیات مامور بودم و هر كس كه : آقا حاج حاچم فرمودند .19

مى دادم و رنگ االغ را هم در قبضش مى   وسیله نقلیه اش االغى بود مالیات مى گرفتم و قبض 
قبض را : گفتم . داده ام  : مالیات بده ، گفت: گفتم . روزى شخصى آمد كه قد بلندى داشت . نوشتم 

دیدم قبض مال او نیست ، یك سیلى به گوشش . بده ، او قبضى را از رفیقش گرفته بود و به من داد
من از جدم مى خواهم از تو انتقام بگیرد، چرا مرا بى جهت زدى ؟ فرضا : او گریه كرد و گفت . زدم 

من ده تومان به تو بدهم و براى زن و بچه ام چه بخرم ؟ خالصه  تومان است و 30همه در آدم 
 . مالیات از او گرفتم و به او قبض دادم

دیدى دیشب حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم چه : فردا وقتى آمد به طرف منزلش برود گفت 
فته بود حاال من هم قصه اى كه او مى گوید من شب خواب دیده بودم ولى یادم ر : كارت كرد و گفت 

 .پس از آن كه او گفت ، صحنه دیشب یادم آمد
من در كوفه بودم و شب خواب دیدم حضرت عباس علیه السالم : تو از كجا مى دانى ؟ گفت : گفتم 

و اباعبداهللا الحسین علیه السالم و تو در نجف اشرف در اتاق باال روى سریر خوابیده اى و حضرت 
ركش زد به نرده اى سریر تو و نرده شكست و حضرت خواستند دوباره عباس علیه السالم با پاى مبا

وقتى از . نزن این از ماست : ترا بزند، حضرت اباعبداهللا الحسین علیه السالم برادر را گرفتند فرمود
خواب بیدار شدم ، استفراغ خون كردم ، پس از استفراغ دو ساعت بى هوش بودم و بعدا خوابیدم یادم 

 .صحنه پیش آمد خواب شب قبل یادم آمد تا این. نبود
  یا اباالفضل به اینها مهلت مى دهى ؟  .236
هدفشان  .سالى كه كمونیستها به عراق حمله كردند، براى هر یك از مناطق نقشه شومى داشتند .20

. ددر كربال این بود كه آثار حرم حسینى علیه السالم و ابوالفضل العباس علیه السالم را از ببن ببرن
جمعیت زیادى به دنبال ماشین . آنان گفتند اول به حرم حضرت ابوالفضل علیه السالم حمله مى كنیم 

ناگاه عده . جیپ به طرف صحن حضرت عباس علیه السالم آمدند كه آنجا را آتش بزنند و خراب كنند
الفضل ، ابو : یكى از خدمه عرض كرد. اى از خدمه با شمشیرهاى برهنه جلوى درب صحن ایستادند



. كه ناگهان جیپ كمونیستها آتش گرفت ! به اینها مهلت مى دهى صحن و بارگاه تو را تخریب كنند؟
همزمان با این حادثه خدمه حمله كردند و با اینكه تعداد كمى بودند كمونیستها همگى از ترسشان فرار 

 .گرفت و هالك شد  سرنشین ماشین جیپ نیز آتش . كردند
  ا مى شود ناگهان نابین .237

قمرى در منزل آیه اهللا العظمى آقاى حاج سید محمد  1419در شب یازدهم ذى حجه الحرام سال 
 :جناب آقاى ابو احمد جعفرى ، از اهالى بغداد، فرمود) دام ظله العالى (حسینى شاهرودى 

نابینا سالگى ناگهان  18پسرى داشت كه در سن  ((رمادى ))شخصى از عشیره محامده از اهالى  .21
به عده زیادى از اطبا مراجعه نمودند و همه از معالجه این مریض عاجز شدند تا این كه او را . شد

به حرم مطهر حضرت اباالفضل العباس علیه السالم قمر بنى هاشم علیه السالم بردند و به حضرت 
پدر جان : ى گویدپس از زیارت از حرم مطهر بر مى گردند، جوان به پدرش م. التماس و التجا كردند

 .سپس كم كم چشم ها روشن شده و شفا پیدا مى كند. ، چیزى مانند آب زیر ابروهایم دارد راه مى رود
  با تیر او را مى زنند و كشته مى شود  .238

دانشمند محترم و نویسنده توانا آقاى على آقا ملكى ، فرزند آیت اهللا حاج شیخ باقر ملكى میانجى طى 
 :متى را چنین نقل كرده اندیادداشتى ، كرا

فقیه و مفسرقرآن و استاد معارف اهل بیت ) ره (آیت اهللا حاج شیخ محمد باقر ملكى میانجى  .22
و شیخ ) ره (و شیخ هاشم قزوینى ) ره (علیهم السالم از محضر حضرات آیات سید واسع كاظمى 

ز محضر مرحوم آیت اهللا میرزا تلمذ نموده و ا) ره (و میرزا مهدى اصفهانى ) ره (مجتبى قزوینى 
از آن مرحوم آثار . به دریافت اجازه اجتهاد و افتا و حدیث نایل مى شود) ره (مهدى اصفهانى 

ارزشمندى در تفسیر و فقه و اصول و كالم برجاى مانده است ، همانند توحید االمامیه ، مناهج البیان 
صفر  10معظم له در ... آیات االحكام وفى تفسیر القرآن در شش جلد، بدائع الكالم فى تفسیر 

 .شمسى دار فانى را وداع نمودند 1377خرداد  15قمرى برابر  1419
كه عالم بزرگ ) ره (آن مرحوم دوستى داشت به نام آقاى حاج سید كمال الدین علوى هشترودى 
وم جناب فرزند آن مرح. (شهرستان مراغه و مدت مدیدى هم عالم دینى شهرستان مرزى سرخس بودند

 .(آقاى حاج سید بهاء الدین علوى هم اكنون از علماى سرخس هستند
داستانى را نقل مى كردند و ) ره (ظاهرا از همان آقاى سید كمال الدین علوى ) طاب ثراه (والد معظم 

 . بنده هم خودم این داستان را از آقاى حاج سید بهاء الدین علوى شنیدم
یك پارچه فروش به وسیله یكى از افراد آن منطقه كه از بلوچ ها در شهرستان سرخس پارچه اى از 

پارچه مرا بده ولى او انكار مى  :پارچه فروش به آن شخص مى گوید. بوده است به سرقت مى رود



سرانجام با شرایطى كه در قسم خوردن مراعات مى شود به دروغ ، به حضرت عباس علیه السالم . كند
آن شخص اسبى داشته است كه رم كرده به طرف خاك شوروى . داشته ام قسم یاد مى كند كه من برن

مى آید و مى گوید پدر اسب فرار كرد، وى به   فرار مى كند و پسرش  ( زمان رژیك كمونیستى(سابق 
دنبال اسب مى دود و از مرز عبور مى كند و ماموران مرزى ایست و هشدار مى دهند او متوجه نمى 

 .ى زنند و كشته مى شودشود، با تیر او را م
بعد از این جریان ، زن آن شخص با ناراحتى پارچه را آورده و به طرف پارچه فروش مى اندازد و مى 

 . به خاطر این پارچه شوهرم را به كشتن دادى: گوید
 شمسى 3/5/1380

 على ملكى میانجى
 ماه بنى هاشم 

 عرش بود خیره در جالل اباالفضل
 اباالفضل ماه شود تیره از جمال

 بود به حق اتصال او به حقیقت
 چون به على بود اتصال اباالفضل

 عقل نخستین كه بد مكمل آدم
 بود كمال وى از كمال اباالفضل

 ماه بنى هاشم است و از شرف و قدر
 ماه برد سجده بر هالل اباالفضل

 پاى نهد از شرف به تارك خورشید
 االفضلهر كه زند بوسه بر نعال اب

 كرد فراموش رزم خندق و صفین
 در صف كرب و بال قتال اباالفضل

 قرعه عهد و وفا و همت و مردى
 روز ازل زد خدا به فال اباالفضل

 جان به فدایش كه نیست در كرم وجود
 غیر اباالفضل كس همال اباالفضل



 از پى یارى شاه بى كس و یاور
  خامه تقدیر زد مثال اباالفض

 بردن آب فرات از پى اطفال
 بود همه همت و خیال اباالفضل

 آه كه انداختند دستش و از كین
 تنگ به یك دست شد مجال اباالفضل

 شد ز یمین ظالمى برون ز كمیتگاه
 تیغ زد و قطع شد شمال اباالفضل

 سنگ جحیمش بخوان نه آدم خاكى
 هر كه نسوزد دلش به حال اباالفضل

 شكر بفشاند ((طرب ))ن نى كلك چو 
 طوطى اگر بشنود مقال

 (218)اباالفضل 
  گفتم چهل روز صبر كن  .239

ى زمان لنین لعین كه از مهاجران دوره منحوس كمونیست) رحمه اهللا (مرحوم مغفور شیخ جلیل منصرف 
 :بوده و در آبادى بزرگ مشهور به شرط از محال ماكو اقامت كرده بود نقل مى كرد

چه حالى رخ : از او پرسیدم . در بحران كمونیستى ، یكى از رفقا را دیدم كه سخت ناراحت بود .23
ساحت مقدس كمونیست دیشب در قهوه خانه به   زیرا فالن شخص . من كافر خواهم شد: داده ؟ گفت 

دست به ) شیخ مذكور(من هم . علیه السالم جسارت كرد و ما هم قدرت دفاع نداشتیم   حضرت عباس 
خودم را ترك ) مالیى (چهل روز صبر كن اگر مبتال نگردید من هم روحانیت  : ریش خود برده و گفتم

دیدم كه سر و  و سپس آن ظالم را. خواهم كرد و از هم با حالت ناراحتى و عصبانى جدا شدیم 
ما به همان . چنان پوشیده كه غیر از دو چشمش دیده نمى شد و قادر به سخن گفتن نبود  صورتش

  (219) .((و سیعلم الذین ظلموا اى منقلب ینقلبون )) . حالت گذشته و به ایران پناهنده شدیم
 حضرت عباس علیه السالم طلبه تنبل را شالق مى زند  .240
جوانى براى تحصیل علوم دینى به نجف اشرف رفت و پس از چند ماهى دید درس : گویند .24

خوب است به حرم حضرت باب الحوائج ابوالفضل : خواندن كارى پر مشقت است با خود گفت 



از او بخواهم در حق من دعا كند و بدون زحمت خواندن درس به درجه  العباس علیه السالم بروم و
 . اجتهاد برسم

سپس رفت و چند شبى در حرم مشغول گریه و دعا و در خواست بود به امید آن به نتیجه مطلوب 
 .برسد

پس از ساعت ها گریه و زارى شبى به خواب رفت ، در عالم رویا حضرت را دید كه به خادمان 
جوان با ترس و وحشت عرض . د چوب و فلك بیاورید، مى خواهم این جوان را شالق بزنم زو : فرمود
 چه گناهى كرده ام ؟: كرد

چه گناهى باالتر ازاین كه به جاى درس خواندن و مطالعه و تحقیق ، تنبلى و تن : حضرت فرمود
 (220) . نپرورى را پیشه ساخته اى ، اگر مى خواهى بهتر شوى برو مثل دیگران درس بخوا

 مشاهدات افسر ترك از نزول عذاب الهى درهنگام وقوع زلزله تركیه 
 :نگارنده گوید

علیه در ایان تنظیم و تصحیح جلد سوم كتاب چهره درخشان قمر بنى هاشم حضرت ابوالفضل العباس 
السالم بودم كه معجزه اى در تركیه مشاهده شد، تمام جهانیان را حیرت زده كرد، كه قرآن كریم خود 

معجزه باقیه حضرت محمد بن عبداهللا صلى اهللا علیه وآله و سلم مى باشد و این قرآن كتاب آسمانى و 
 .اعجاز كرد ثقل اكبر از رسول خدا صلى اهللا علیه وآله و سلم معرفى شده است بار دیگرى

جا دارد كه منحرفین از مكتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم عبرت بگیرند و در این باره 
معجزه ذیل را در این بخش مى آوریم به امید پیروزى قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 

 . السالم
آذر، در بخش خبرى خود  16میالدى برابر با  1999در تاریخ ششم دسامبر  ((شیحان ))نشریه اردنى 

اقدام به درج بخش هایى از سخنان عبدالمنعم از زنط، از نمایندگان اسالمگراى اردن نمود كه در 
در تركیه ) زلزله اول (در رابطه با علت وقوع زلزله اخیر  ((مادبا))مسجد مصعب بن عمیر در استان 

 .ایراد كرده بود
  .((ا فقسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیراو اذا اردنا ان نهلك قریه امرنا مترفیه))
 ((از پول و مقام و شهرت ))هنگامى كه ما بخواهیم ساكنان شهرى را به هالكت برسانیم به سرمستان ))

آنان امر مى كنیم كه به فسق و فجور بپردازند، آنگاه وعده عذاب الهى محقق مى شود و آن شهر را 
 .((در هم مى پیچیم 

عبدالمنعم در این جلسه سخنرانى به صراحت اعالم كرد كه علت وقوع  ((شیحان ))ته نشریه به نوش
زلزله تركیه ، بر پایى مجلس رقصى در یك پایگاه نظامى تركیه واقع در سواحل دریاى مدیترانه بوده 



حضور  گروهى از ژنرالها و بلند پایگان نظامى اسرائیلى ، آمریكایى و تركیه اى  كه در این مجلس 
 .داشتند

در اثناى این مجلس رقص و پایكوبى یك نظامى علیرتبه تركیه اى قرآنى را به دست گرفته و در حال 
كجاست : مستى شروع به پاره نمودن و پرتاب آن به زیر پاى رقاصه نمود و با نعره اى مستانه گفت 

 خدایى كه قرآن را حفظ كند؟
 :ر ادامه مطلب مى افزایدنشریه صبح كه این خبر را نقل كرده است د

خواستار انجام گفت و گوى  ((شیحان ))به دنبال درج این خبر، مردم اردن در تماس با مسووالن نشریه 
 .نشریه با ابو زنط شدند تا این رخداد به صورت مشروح ترى بازگو شود

حادثه زلزله جان عبدالمنعم ابوزنط در این گفت و گو به نقل از یكى از افسران مسلمان تركیه كه از 
 :سالم به در برده است ، اعالم كرد

در مراسمى كه به مناسبت باز نشستگى گروهى ازنظامیان عالیرتبه تركیه اى در یكى از پایگاههاى 
دریایى تركیه بر پا گردید، تعدادى از نظامیان عالى رتبه اسرائیلى و آمریكایى به همراه یك گروه از 

 .ور اسرائیلى در مجلس حضور یافته بودندخوانندگان و نوازندگان مشه
در اثناى اسم مراسم یكى از ژانرالهاى ارتش تركیه در خواست قرآنى از یكى از سرهنگ هاى حاضر 

 .در جلسه كرد
سرهنگ پس از آوردن یك جلد از كالم اهللا مجید، به دستور ژنرال تركیه اى مكلف به خواندن آیاتى از 

 .قرآن شد
شروع به تالوت آیاتى كرد، سپس ژنرال تركیه اى از او خواست تا به تفسیر سرهنگ در آن جلسه 

آیات قرائت شده بپردازد كه در این میان ، سرهنگ به دلیل عدم آشنایى با معارف و معانى كالم وحى 
 .، از ترجمه و تفسیر آیات مزبور عذر خواهى كرد

كجاست كسى كه این قرآن را : عره مى زددر این هنگام ژنرال تركیه اى با عصبانت و در حالى كه ن
نازل كرده ودر كتابش گفته ما قرآن را فرستادیم و ما آن را محافظت خواهیم كرد، بیاید و از كتابش 

 دفاع كند؟
قرآن را از سرهنگ گرفته و شروع به پاره كردن صفحات و اوراق قرآنى كرده و آنها را به زیر پاى 

 . رقاصه هاى حاضر در مجلس ریخت
سرهنگ حاضر در مجلس ، در این هنگام دچار : در ادامه این گفت و گو اظهار داشت  ((ابوزنط))

ترس و اضطراب شدید شده و به سرعت از مجلس خارج شد و خود را به بیرون پایگاه نظامى رساند 
 . كه در این هنگام مشاهده مى كند عذاب الهى در حال نزول است



ناگهان نور شدید قرمز رنگى را مشاهده كردم : دهشتناك مى گوید این سرهنگ در توصیف آن واقعه
كه تمام فضاى منطقه را فرا گرفته و در یك لحظه دریا شكافته شد و همراه با انفجارى شدید شعله هاى 

 . آتش به سوى آسمان زبان كشید و لحظاتى بعد به دنبال آن زلزله اى شدید منطقه را فرا گرفت
آمریكا، اسرائیل و   و تامل تر آن است كه تاكنون گروههاى تفحص و تجسس  اما نكته قابل توجه

 .تركیه اى نتواسته اند اثرى از بقایاى اجساد نظامیان خود از این پایگاه نظامى را بیابند
 :مى گوید ((شیحان ))در همین حال سردبیر نشریه 

 ا در نشریات تركیه ، اشاره شده استاطالعات دیگرى هم در این ارتباط وجود دارد كه به برخى از آنه
. 

در پایان این گفت و گو، شیخ ابوزنط در توصیف این سرهنگ تركیه اى كه از این عذاب الهى جان 
 :سالم به در برده ، مى گوید

سرهنگ مذكور كه داراى تحصیالت عالیه مى باشد به جهت حفظ جان خود و رعایت مسایل امنیتى 
در عین حال ، . حاضر به معرفى خود در محافل عمومى نشده است  و ترس از حكومت الئیك ها،

تعداد نیروهاى حاضر در : افراد آگاه و مطلعى كه به این پایگاه نظامى رفت و آمد داشته ، مى گویند
این پایگاه اعم از سربازان ، گارد حفاظت ، فرماندهان و گروه هاى رقاصه ، حدود سه هزار نفر بوده 

 .نان در میان شعله هاى عذاب سهمناك الهى معدوم شده انداند كه تمامى آ
 :شیخ ابوزنط سخنان خود را با قرائت آیه اى از كالم وحى به پایان برد كه فرمود

  (221) .((و اذا اردنا ان نهلك قریه امرنا مترفیها فقسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا))
) از پول و مقام و شهرت (هنگامى كه ما بخواهیم ساكنان شهرى را به هالكت برسانیم به سرمستان ))

آنان امر مى كنیم كه به فسق و فجور بپردازند، آنگاه وعده عذاب الهى محقق مى شود و آن شهر هم 
 (222) . را در هم مى پیچیم
 هجرى قمرى ، سالروز شهادت مظلومانه  1422سوم جمادى الثانى 

 ام ابیها، صدیقه كبرى ، حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا علیها 
 هجرى شمسى  1/6/1380مطابق 

 السالم  عش آل محمد علیهم - قم 
 على ربانى خلخالى
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دامام خمینى االشعار در مناقب و مصائب رسول اكرم و ائمه اطهار علیهم السالم ، ص  -151
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