نام كتاب :چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس (ع) جلد سوم
مؤ لف :على ربانى خلخالى

فهرست مطالب
پيشگفتار
تقريظ
بخش اول  :فضايل حضرت على عليه السالم پدر ارجمند حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم از ديدگاه مخالفين و معاندين
بخش دوم  :نمونه اى از معجزات اميرالمؤ منين على عليه السالم
بخش سوم  :گلچينى از فراموش شده هاى تاريخ
بخش چهارم  :وظايف و مسئوليتها
بخش پنجم  :سيادت حضرت ابى الفضل العباس عليه السالم
بخش ششم  :آب  ،سقايت و سقا خانه ها
بخش هفتم  :قدم گاه ها و بقعه ها
بخش هشتم  :رواق ها ،گنجينه و درهاى حرم
بخش نهم  :كرامات قمر بنى هاشم عليه السالم(شامل  042كرامت )
فهرست مطالب
پيشگفتار
تقريظ
تقريظ شعرى
بخش اول  :فضايل حضرت اميرالمؤ منين على بن ابى طالب عليهماالسالم پدر ارجمندحضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس
عليه السالم از ديدگاه مخالفين و معاندين
فصل اول
مراجعه ابوبكر به على عليه السالم در پاسخ به پرسش عاى مرد يهودى
پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم  ،پرچم جنگ خيبر را به على عليه السالم مىسپارد و ايشان باكشتن مرحب  ،خيبر را فتح مى
نمايد
اگر مردم تجمع بر دوستى على عليه السالم مى كردند خداوند آتش جهنم رانمىآفريد
مراجعه عمر به على در تعداد طالق نيز و سنگينى ايمان على بر طبقات آسمان و زمين
فضائل غير قابل شمارش على عليه السالم

اعتراف عمر به اينكه على موالى هر كسى است كه پيامبر موالى اوست
اعتراف عمر به اينكه على او را از هالكت رهايى بخشيد
مراجعه عثمان به امير مومنان على عليه السالم در حكم گوشت شكارى براى محرم
مراجعه عثمان به امير مومنان در چگونگى آتش قبر و گفتن لوال على لهلك عثمان
فصل دوم  :على عليه السالم از ديدگاه دشمنان قسم خورده (معاويه  ،عمروعاص ويزيد)
حديث (من كنت مواله  )...به روايت عمر بن عبدالعزيز
اعتراف عمر بن عبدالعزيز به نشناختن زاهدتر از على عليه السالم
بخش دوم  :نمونه اى از معجزات اميرالمؤ منين على عليه السالم
فصل اول
طغيان رود فرات و فروكش نمودن آن  ،به دعاى اميرالمؤ منين على عليه السالم
 .0آيت اهلل شيخ مشكور مى گويد :قلبم متوجه خدا و مظلوميت اميرالمؤ منين عليه السالم گرديد
 .3مگر شما به واسطه من از خدا نخواسته بوديد و هابيها شكست بخورند؟!
 .4يادم آمد فرماندار جديد وهابى است
 .5هدايت سفير فرنگ  ،به معجزه اميرالمؤ منين على عليه السالم
بخش سوم  :گلچينى از فراموش شده هاى تاريخ
فصالول
آيا ضمانت مى كنى مرا به آنچه گفتى ؟
كوبنده در كيست ؟
او حافظ و نگهبان توست
اميرالمؤ منين عليه السالم فرمود :اين زينب امانت من نزد توست
وقتى ام البنين عليهاالسالم وارد شد زينب عليهاالسالم به استقبال او شتافت
عبيداهلل بن عباس بن على عليهم السالم  ،لباسهاى پدر را پوشيد
توسل به ام البنين عليهاالسالم
قمر بنى هاشم عليه السالم و قبرستان بقيع
از لقب قمر بنى هاشم بسيار مسرور مى شوند
مصيبتى بى نظير در عرصه كربال
بخش چهارم  :وظايف و مسئوليتها
فصل اول

پيامبران خدا و امامان معصوم عليهم السالم  ،انسان هاى كاملى هستند
عدم اولويت ابوبكر
عدم اولويت عمر
عدم اولويت عثمان
اولويت اسامه
فصل دوم
ارتباط و پيوند جسمانى
پيوند روحانى
سفارت
حسين رضا زاده با ذكر يا اباالفضل ركورد المپيك را شكست و قوى ترين مرد جهان شد
حسين رضا زاده ركورد دار حركت يك ضرب
فصل سوم  :علم و علمدارى
علم حضرت عباس عليه السالم
آرايش علم هاى بزرگ در شهرستان دزفول
پدرم علمدار قمر بنى هاشم عليه السالم بود
شجاعت حضرت ابوالفضل عليه السالم
بخش پنجم  :سيادت حضرت ابى الفضل العباس عليه السالم
فصل اول
سيادت حضرت ابى الفضل العباس عليه السالم
كلمه (سيد) از نظر اصطالح و استعمال
كلمه (سيد) از نظر روايات
كلمه (سيد) از نظر علما
حضرت ابى الفضل العباس عليه السالم ازآل محمد صلى اهلل عليه و آله و سلم است
معناى آل و امت
اهانت به علويه
فصل دوم
اعقاب اباالفضل العباس بن اميرالمؤ منين عليهماالسالم در پاكستان
ستاره درخشان علوى در آرنجن برزوك كاشان

موقعيت جغرافيايى روستاى آرنجن
امامزاده احمد بن عباس به روايت تاريخ
موقعيت ساختمان فعلى
كرامات امام زاده سيد احمد
زيارت نامه
امام زاده زَكى  ،در فاو
امام زاده هاى روستاى مريچه شهرستان رامهرمز
ابراهيم بن فضل بن عباس بن على بن ابى طالب عليهم السالم درنوده بخش خنداب اراك
شاه سيد على در قم
بخش ششم  :آب  ،سقايت و سقا خانه ها
فصل اول
نهر فرات و علقمه
نهر علقمه
دجله و كرانه هايش
و بدين سان مردم كربال بهره مند شدند
فصل دوم
شب  71ماه رمضان ساقى كوثر حضرت اميرالمؤ منين على عليه السالم به در خواست رسول اكرم صلى اهلل عليه وآله وسلم به
خيمه ها آب آوردند
شرايط ساقى
سقايت على عليه السالم
سقايت امام حسين عليه السالم
آب دادن به كافر
ضمانت بهشت براى سقا
ثواب لعن بر قاتل امام حسين عليه السالم پس از نوشيدن آب
عطوفت رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم به حيوانات
فصل سوم
سقا خانه ها
(سقا) يا (ساقى تشنگان كربال)
حفر زمزم

سقاخانه صحن مطهر حضرت ثامن الحجج  ،امام على بن موسى الرضا عليه آالفالتحية و الثناء در مشهد مقدس
تاريخچه سقاخانه معروف اهواز به نام حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم
سقا خانه ابوالفضل العباس عليه السالم اهواز
سقاى خوزستانى به بازديد كنندگان نمايشگاه ايرانگردى آب مراد مى دهد
سقاخانه حضرت اباالفضل العباس عليه السالم واقع درآستان مقدس حضرت على بنمهزيار اهواز
آستان مقدس حضرت محمد بن جعفر طيار عليه السالم دردزفول
سقاى كنيز
مساجد شهرستان شوش دانيال و حومه كه به نام حضرت ابوالفضل عليه السالم نامگذارى شده است
اماكن مذهبى و اسامى هيئت هاى مذهبى كه به نام حضرت عباس عليه السالم در شهرهاىخوزستان موجود است
اسامى اماكنى كه در اهواز به نام حضرت عباس عليه السالم نام گذارى شده است
فصل چهارم  :گلچينى از هيئت هاى سقايى جهان اسالم
سقايى چيست و عزادارى سقايى كدام است ؟
عزادارى سقايى براى چه تاسيس شده و به اين اسم ناميده گرديد؟
عزادارى سقايى در كربالى معال
نمونه اى از اشعار سقايى سقاهاى كربال
عزادارى سقايى در نجف اشرف
عزادارى سقايى در كاظمين
هيئت سقايى حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم دركاشان
هيئت سقايى ابوالفضل العباس عليه السالم در كاشان
هيئت سقايى ابوالفضل العباس عليه السالم در كاشان
هيئت سقايى ابوالفضل العباس عليه السالم در كاشان
هيئت سقايى ابوالفضل العباس عليه السالم در كاشان
عزا دارى سقايى در همدان
اسامى دسته جات سقايى همدان
مراسم عزا دارى سقاهاى همدان در ماه محرم
خارج شدن دسته جات سقايى همدان با لباس سقايى
عزادارى سقاهاى همدان در ساير ماهها و مناسبت ها
هيئت سقايى همدانى هاى مقيم تهران

تقدير و تشويق آيت اهلل بروجردى از هيئت سقاها
تفاوت سقايى همدان با كاشان
عزا دارى سقايى تهران
عزادارى سقايى در قم
عزادارى سقايى در اراك
هيئت سقاهاى ابوالفضل عليه السالم اراك
عزادارى هيئت سقاهاى ابوالفضلعليه السالم در ليالى و ايام عاشورا
رفتن هيئت سقاهاى ابوالفضل عليه السالم بهمنازل علماى اراك
هيئت سقاهاى ابوالفضل عليه السالم شهر قم بهمنازل علمامى رفتند
مجالس هفتگى هيئت سقاهاى ابوالفضل عليه السالم اراك
هيئت سقاهاى فاطميه اراك
عزادارى هيئت سقاهاى فاطميه در ليالى و ايام عاشورا
رفتن سقاهاى فاطميه به منازل علماى اراك
هيئت سقاهاى حسينى اراك
عزادارى هيئت سقاهاى حسينى در ليالى و ايام عاشورا
رفتن هيئت سقاهاى حسينى قم به منزل آيه اهلل العظمى بروجردى
عزادارى سقايى در آران
عزادارى سقايى در بيدگل كاشان
هيئت سقايى ابوالفضل حسينيه توى ده بيدگل
تاريخ جام آب حسينيه خانقاه بيدگل
عزادارى سقايى در يزد
عزادارى سقايى در نياسر
عزادارى سقايى نياسر در ماه محرم و غيره
عزادارى سقايى در مشهد مقدس
هيئت سقايى نوغان به منازل علما نيز مى رفته اند
بخش هفتم  :قدم گاه ها و بقعه ها
فصل اول  :قدمگاه ها
قدمگاه مارم

كرامت قدمگاه مارم
قدمگاه حضرت عباس عليه السالم در سرپل ذهاب
سه كرامت از قدمگاه سرپل ذهاب
قدمگاه عباس بن على عليه السالم در سمنان
قدمگاه محله عباس در شهر شوشتر
بقعه قدمگاه ابوالفضل عليه السالم در جاده دزفول  -شوشتر
بقعه عباس كچيكه
عباس محله كهواز
بقعه عباس بن على عليهماالسالم در هفت تپه
بخش هشتم  :رواق ها ،گنجينه و درهاى حرم
فصل اول  :رواق ها
فصل دوم  :گنجينه حرم حضرت ابوالفضل عليه السالم
فصل سوم
درهاى حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم
ايوان طال
صحن و درهاى آن
درهاى قديمى صحن
درهاى جديد صحن
ضلع هاى صحن
به خاك سپرده شدگان حرم حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم
گنبد
گلدسته ها
متوليان حرم حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم
بخش نهم  :كرامات قمر بنى هاشم عليه السالم(شامل  042كرامت )
قسمت اول  :پاسخ به تضرع  ،و پاداش ادب عنايات قمر بنى هاشم عليه السالم بهشيعيان  ،اهل سنت  ،مسيحيان  ،كليميان و
زردشتيان(شامل  072عنايت )
فصل اول  :عنايت حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم به شيعيان(شامل  795كرامت )
 .7در حالى كه اشك مى ريختم  ،قمر بنى هاشم عليه السالم رابه حق فاطمه زهرا و ام البنين عليهماالسالم قسم دادم
 .0نام مرا عباس گذاشتند

 .3قبل از استارت موتور هواپيما ،عرض ادبى خدمت آقا ابا عبداهلل و آقا قمربنى هاشم عليهماالسالم
 .4قوت قلب پدر شهيد بر اثر پيام حضرت عباس عليه السالم
 .5عنايت قمر بنى هاشم عليه السالم به صغير اصفهانى  ،درعالم برزخ
 .2به عنايت قمر بنى هاشم عليه السالم بچه فلج به راه افتاد
 .1حضرت ابوالفضل عليه السالم فرمود او را ببخشيد ،دست ازمن برداشتند
 .8اين مخصوص حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم است
 .9خطاب به صدام فرمود
 .72مشغول زيارت مردم  ،ديدم عربى پشت سر من مشغول زيارت است
 .77آقا جان قلب مادرم را عوض كن
 .70با گريه به خواب مى رود
 .73اگر اتفاقى برايت پيش آمد باپول حل نشد به حضرت عباس عليه السالم متوسل شو
 .74توسل به حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم
 .75توسل براى عروس ديگرم
 .72توسل براى صبيه ام
 .78روضه حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم
 .79خرجى ام تمام شد
 .02اصغر را هم قمر بنى هاشم عليه السالم شفا داد
 .07نزديك بود روح از بدنم مفارقت كند
 .00شفا از بيمارى مهلك
 .03تو باب الحوائجى براى هركه خواهى شفاعت كن
 .04تمام آن سربازها بيمار شدند
 .05عبد صالح خدا فرمانبر امامش بود
 .02روضه شفا بخش برايش بخوانم
ذكر شهادت حضرت اباالفضل العباس عليه السالم
 .01اى سقاى كودكان كربال! من بچه ام را از تو مى خواهم
 .08يا قمر بنى هاشم سالمت كودك را از شما مى خواهيم
 .09يا قمر بنى هاشم عليه السالم  ...پسرم ...

 .32يا قمر بنى هاشم  ...يا اباالفضل سوختم !
 .37عنايت قمر بنى هاشم عليه السالم به آقاى فلسفى
 .30زن سرطانى شفا گرفت
 .33با عنايت قمر بنى هاشم عليه السالم فرزندم سالم به دنياآمد
 .34از قبه و بارگاه حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم آتش گشوده شد
 .35بچه اى كه به علت ضربه مغزى به هوش نمى آمد خودبرخاست
 .32فورا نذر كردم گوسفندى به نام آن حضرت ذبح نمايم
 .31همين جا بنشين
 .38معجزه ابوالفضل عليه السالم بود كه كاميون ايستاد
 .42تو چرا به اين طلبه گفتى اين طلبه ها مردم آزارند ،تونمى دانى كهاينها بى صاحب نيستند
 .47مشاهده آن حضرت بدون سر و دستهاى قطع شده
 .40پس از گذشت سال ها از توجهات حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم صاحب فرزند شدند
 .43با حالت بغض و گريه گفت  :آقا قمر بنى هاشم عليه السالم شفايم داد
 .44اين غذا مربوط به آقا قمر بنى هاشم عليه السالم است
 .45برادرم ابوالفضل زد ولى من تو را بخشيدم
 .42شفاى طفلى در حرم حضرت اباالفضل العباس عليه السالم
 .41ديدى آقا ابوالفضل نگذاشت مانااميد شويم ؟!
 .48ديدار جمال نورانى حضرت ابوالفضل عليه السالم در بيدارى جناب حجتاالسالم و المسلمين آقاى شيخ محمد رضا خورشيدى
از آقاى احمد (حفظه اهلل ) براى اينحقير نقل كردند:
 .49نجات فرزند داخل شكم از مرگ  ،به بركت نذر اطعام براىابوالفضل عليه السالم
 .52شفاى فلج و نابينا
 .57دست هاى قدرتمند و با وفاى آقااباالفضل عليه السالم همسرم را دوباره به من برگرداند
 .50با توسل به قمر بنى هاشم عليه السالم مداركم پيدا شد
 .53تربت حضرت اباالفضل عليه السالم
 .54قمر بنى هاشم عليه السالم فرمود عنايات ما...
 .55مريضت را بياور به حرم
 .52حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم فرمودند به شوهرت بگو اين زائرما را به نجف برسان
 .51پزشك ايشان مسيحى بود

 .58ان شاء اهلل مشكل حل خواهد شد
 59هفت زيارت عاشورا به نيابت از حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم
 .22فقط از عمق قلب گفتم  :يا اباالفضل
 .27من منتظر شما بودم
 .20ما طرفداران خود را مى شناسيم
 .23با نذر چند شمع كارم درست شد
 .24شب تاسوعا همان زن و شوهر آمدند
 .25فرزندم شفا گرفت
 .22پرچمدار دشت نينوا
 .21حضرت اباالفضل پلنگ را مى كشد
 .28فرزند مرده يا نيمه جان از ميان گونى بيرون آمد!
 .29حضرت ابوالفضل عليه السالم در آمريكا فرياد رسى مى كند
 .12اصرار ما هم فايده نبخشيد
 .17شفاى سرطانى و باردار شدن عقيم از اين آب و تربت
 .10با توسل به قمر بنى هاشم عليه السالم پس از 57سال تجرد ازدواج كردم
 .13پيرمرد را با حالى بسيار ناالن و رنجور مشاهده نمودم
 .14سى سال از اين خواب مى گذرد ،هنوز عطر دلنشين آن خواب در وجودم النكرده است
 .15شفاى زن ديوانه در حرم مطهر
 .12فرياد زد يا اباالفضل !
 .11بيدار شد آهنگ حرم آن حضرت كرد
 .18پيدا شدن كيف گمشده شاعر اهل بيت آقاى قيصر بارهوى مقيم الهور
 .19آنچه بر يك خبرنگار پاكستانى در هنگام زيارت حضرت عباس عليهالسالم گذشت
 .82نمك صحرايى به شن تبديل شد
 .87حضرت اباالفضل را به برادرش قسم دادم
 .80معجزه زنده قمر بنى هاشم عليه السالم
 .84با قلبى شكسته  ،متوسل به ابىالفضل عليه السالم شديم
 .85نجات راننده از مرگ حتمى باتوسل به قمر بنى هاشم عليه السالم

 .82دو ركعت نماز هديه به حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم
 .81جريان تشرف
 .88متوسل به امام حسين و حضرت اباالفضل عليه السالم شده بودم
 .89يك جفت كتل نذر هيئت قمر بنى هاشم عليه السالم
 .92به او گفتم آقا به اذن خدا مرده را هم زنده مى كند
 .97پدرم را آقا ابا الفضل العباس عليه السالم شفا داد
 .90عالمه امينى گم شده اش را پيدا مى كند
 .93در حرم آقا اباالفضل العباس عليه السالم
 .94اين دارو از دارهاى معمولى نيست
 .95بعد از نااميدى از پزشكان  ،حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم جوان سرطانى را شفا داد
 .92ديدم آقايى بلند قامت و نورانى نشسته است
 .91مدت سه شبانه روز كار من فقط گريه و زارى بود
 .98به بركت نام نامى حضرت باب الحوائج صاحب همه چيز شدم
 .99بودم و ديدم
 .722من علمدار حسينم ! من سقاى تشنه لبانم !
 .727اباالفضل العباس عليه السالم مرا شفا داد
 .720يا قمر بنى هاشم ! اگر اين فرزند پسر باشد نامش راهمنام شما مىگذاريم
 .723به چشم مشاهده نمودم
 .724ديدم يك زيلو در هوا معلق است
 .725پس از چند روز آن دو نفر را پليس دستگير كرد
 .722آقا جان فرزندم را از شما مى خواهم
 .721شفاى دختر روانى
 .728باران شدت گرفت
 .729آقا اين فرزندى كه به من دادىمال خودت
 .772هر وقت صدايت زدم بيا
 .777اين فلس خودت را بردار و زيارت كن و برو
 .770دكتر با اصرار ،نصف آن كبد را صد دينار خريد!

 .773ما خون داديم نگفتيم زياد است !
 .774ابروانش از ماه زيباتر بود
 .775مادر ،در آستانه فلج كامل بود
 .772برو نزد برادرم حضرت عباس عليه السالم
 .771عظمت زائر كربال
 .778امام زمان عليه السالم فرمودند :عمويم ابوالفضل العباس عليه السالم اينجا ايستاده اند
 .779نگران نباشيد ،خودش بر مى گردد
 .702توسل به حضرت عباس عليه السالم در طلب باران
 .707آقا جان من همشيره ام را از شما مى خواهم
 .700علم را در آغوش گرفتم
 .703به عنايت قمر بنى هاشم عليه السالم كورى شفا پيدا كرد
 .704تو را به جدت مرا شفا بده
 .705تو حافظ و نگهبان ماشين من باش
 .702يا كاشف الكرب را بسيار بگو
 .701قاتل را در راه تبريز مى كشند
 .708دست هاى مرا به كربال از تن جدا كرده اند
 .709شخص بزرگوارى مرا نجات داد
 .732بدون ذكر نام ابوالفضل از منبر پايين نيا
 .737نجات من به وسيله حضرت عباس عليه السالم
 .730خانه فرزندم تاريك است
 .733به بركت حضرت عباس عليه السالم صاحب فرزند شدند
 .734چه بود؟! چه شد؟! و گريه مى كند
 .735حضرت عباس عليه السالم شفايم داد
 .732اظهار ندامت
 .731تمام مشكل حل شد
 .738عريضه به حضرت عباس عليه السالم
 .739مرا شرمنده نفرماييد

 .742به حضرت ابوالفضل عليه السالم متوسل مى شود
 .747اگر غير از اسم ابوالفضل صدايش بزنيد ما اين بچه را فورا از شمامى گيريم
 .740با عنايت حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم خطر وقوع زلزله برطرف شد
 .743چهل روز زيارت عاشورا هديه به حضرت ابوالفضل عليه السالم
 .744روضه اباالفضل شفاى دردها
 .745رفع مشكل با توسل به قمر بنى هاشم عليه السالم
 .742حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم مادرم را شفا داد
 .741شفاى كودك چهار ساله
 .748در باز شد دوباره بسته شد
 .749متوجه شديم مريض شفا يافته است
 .752توسل به قمر بنى هاشم و على اكبر مرا شفا داد
 .757آن حضرت را چند بار صدا زدم
 .750عنايات حضرت شامل حالم شد
 .753گفتم يا اباالفضل ادركنى
 .754به حضرت ابوالفضل عليه السالم متوسل مى شود
 .755مبلغى مقروض بودم
 .752بيمه سقا خانه ...
 .751با توسل به حضرت ابوالفضل عليه السالم مشكلم برطرف شد
 .758نصف يك گوسفند نذر حضرت عباس عليه السالم
 .759گفتم بگو يا اباالفضل او كه ياوردل شكستگان است
 .722مرده زنده شد
 .727حضرت عباس عليه السالم فرمود :من ضامن هستم كه سالم آنها را به مقصد برسانم
 .720ناگهان شمشير از غالف در آمد
 .723معجزه حضرت عباس عليه السالم كه در حسن آباد تهران واقع شده است
 .724عصر عاشورا تربت امام حسين عليه السالم تبديل به سرخى شد
 .725يك پنجه برنجى كه روى آن نوشته شده بود (علمدارابوالفضل )
 .722گوسفند گريه مى كرد

 .721دختر كور نمى خواهم
 .728قمر بنى هاشم عليه السالم او را شفا داد
 .729پيراهن را براى شب اول قبرم نگهدارم
 .712كسى كه دست ندارد ياور دل شكستگان و درماندگان و خسته دالن است
 .717خواهرم درحال وضع حمل بود
 .710ما اين آب را براى او مى بريم
 .713آن آقا كه زخم فراوان داشت
 .714فقط توانستم بگويم  :با اباالفضل
 .715حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم از دست گرگها نجاتم داد
 .712انتظارى كه به گل نشست
 .711يا علمدار كربال پسرم را صحيح و سالم از تو مى خواهم
 .718در بين راه به حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم متوسل شده بودم
 .719يا قمر بنى هاشم دل اين كنيزت را شاد كن
 .782با اباالفضل جانم فداى دست هاى بريده ات ...
 .787يا علمدار كربال به داد پدرم برس
 .780خانه اى همانند بهشت بود
 .783محل عالج تمام دردهاى العالج
 .784من از خدا خواهش كردم و او محبت كرد
 .785شفاى پس از توسل
 .782حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم را در بيدارى مشاهده نموده
 .781پناه درماندگان
 .788حاجت شما را حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم برآورده ساخت
 .789روبروى حرم قمر بنى هاشم عليه السالم با كسى دعوا مى كند
 .792االن به صانع و خداى اين جهان ايمان آورديم
 .797آقايان  ،حضرت عباس عليه السالم آن دختر را شفا داد!
 .790تو مداحى نكن !
 .793عمرى دوباره در سايه دو كرامت

 .794پس از مدتى مشكلش حل شد
 .795شفاى دوست
فصل دوم  :عنايت قمر بنى هاشم عليه السالم به اهل سنت (شامل  4كرامت )
 .792انار رفت باال
 .791حضرت ابوالفضل عليه السالم از اين ميهمانها خيلى دارد
 .798مخالفين اهل بيت عليهم السالم عبرت بگيرند
 .799چه شبى به نام حضرت اباالفضل عليه السالم مى باشد؟
فصل سوم  :عنايات قمر بنى هاشم عليه السالم به مسيحيان(شامل  73كرامت )
 .022شنيده بودم شما آخوندها روز نهم محرم روضهاباالفضل عليه السالم مى خوانيد
 ... .027و حاجتم روا شد...
 .020به بركت اباالفضل عليه السالم همه مسلمان شدند
 .023ارمنى مرا موحد كرد
 .024حضرت عباس عليه السالم فرمودخليل بلند شو
 .025ارمنى به نذرش وفا كرد
 .022يا اباالفضل مسلمانها...
 .021با اسم فرزندم مرا صدا زد
 .028شركت با اباالفضل يعنى چه ؟
 .029به همين ابوالفضل شما رجوع مى كنيم
 .072امروز روز ابوالفضل است
 .077شفاى دختر ارمنى
 .070ناگهان دستى ظاهر شد
فصل چهارم  :عنايات قمر بنى هاشم عليه السالم به كليميان(شامل  3كرامت )
 .073من همان ابوالفضل هستم كه تو برايم عزادارى كردى
 .074جانم فداى اباالفضل
 .075به نام حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم قربانى مى كنيد
فصل پنجم  :عنايات قمر بنى هاشم عليه السالم به زردشتيان(شامل  7كرامت )
 .072شفاى دختر زردشتى

قسمت دوم  :تاوان غرور و گستاخى
 .071ايشان اشتباه كرده است
 .078حضرت عباس عليه السالم بيايد ترا نجات دهد
 .079عزادارى سنتى را مسخره مى كرد
 .002يادت هست چه گفتى ؟
 .007قسم خورد چشم هايش از حدقه بيرون آمد
 .000اخبارى بى ادب
 .003سائل را مجازاتى سخت نموده
 .004بى ادبى من مرا بيچاره كرد
 .005جزاى بى احترامى خود را ديد
 .002حضرت عباس هر چه بخواهد در حق من بكند
 .001قسم دروغ دزد را بيچاره كرد
 .008قسم خورد و مرد
 .009گوشهايت را تحفه براى مادرت ببر
 .032قسم دروغ خورد و صورتش مانند قير سياه شد و مرد
 .037مردى كه در اثر بى توجهى به اطعام آقاابوالفضل العباس عليه السالم عقيم شد
 .030اين آقا يك قائد بوده من هم يك قائدم
 .033حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم صوفى موصلى را مى كشد
 .034دشمن قمر بنى هاشم سى ضربه شالق مى خورد
 .035من از جدم مى خواهم از تو انتقام بگيرد
 .032يا اباالفضل به اينها مهلت مى دهى ؟
 .031ناگهان نابينا مى شود
 .038با تير او را مى زنند و كشته مى شود
 .039گفتم چهل روز صبر كن
 .042حضرت عباس عليه السالم طلبه تنبل را شالق مى زند
پيشگفتار
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمدهلل رب العالمين و صلى اهلل على محمد و آله الطاهرين ولعنه اهلل على اعدائهم اجمعين و غاصبى حقوقهم و منكرى فضائلهم
و مناقبهم من الجن و االنس اجمعين الى قيام يوم الدين .
سپاس بى كران خداوند بزرگى را سزاست كه نعمت واليت و دوستى خاندان عصمت و طهارت عليهم السالم را به ما شيعيان
ارزانى فرمود و امامان معصوم عليهم السالم جانشينان راستين رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم را وسيله هدايت و
راهنمايى ما قرار داد تا از سعادت و نيكروزى دو جهان بهره مند شويم و از بدبختى و مهالك دنيا و عقبى نجات يابيم .
و شكر بى منتهى  ،خالق منان و افتخار نصيب اين حقير گردانيد كه با بضاعت اندك جلد سوم كتاب چهره درخشان قمر بنى هاشم
ابوالفضل العباس عليه السالم را تقديم به ارادتمندان حضرتش نمايم و درباره مقام منيع آن حضرت در مكتب اسالم قلم زنم .
ساالر شهيدان حضرت حسين بن على عليهما السالم در عصر تاسوعا به حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم
فرمود:
(اركب بنفسى انت يا اخى حتى تسالهم عما جاء هم )
برادر جانم به فدايت ! سوار شو و نزد آنان رو و بپرس كه از چه رو بدينجا آمده اند؟ ()7
از اينجا بايد پى به عظمت حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم برد كه شخصيتى چون امام حسين بن على
عليهما السالم كه امام على االطالق و واسطه فيض بين خالق و عالم ممكنات است از سر لطف  ،به وى فدايت شوم مى گويد.
 حضرت بقية اهلل و قمر بنى هاشم عليه السالمدر زيارتنامه منسوب به حضرت ولى عصر عجل اهلل تعالى فرجه الشريف مى خوانيم :
(السالم على العباسبن اميرالمؤ منين المواسى اخاه بنفسه االخذ لغده من امسه الفادى له الواقى الساعى اليه بمائه المقطوعة يداه ).
سالم بر عباس فرزند اميرمومنان عليه السالم كه جانش را در راه مواسات با برادرش تقديم نمود ،دنيايش را در راه تحصيل
آخرت صرف كرد و جانش را براى حفاظت از برادرش قربانى ساخت ...
كسى كه حضرت فاطمه زهرا ام ابيها عليها السالم در روز قيامت خطاب به حضرت اميرالمؤ منين عليه السالم نموده مى گويد:
يا اميرالمؤ منين كفانا الجل هذا المقام اليدان المقطوعتان من ابنى العباس )0( .
اى امير مومنان  ،براى ما ،در مقام شفاعت  ،دو دست بريده پسرم عباس  ،كافى است .
چگونه انسان مى تواند درباره شخصيت هايى قمل زند كه اسوه بشريتند و مغبوط فرشتگان ؛ اما چه مى توان گفت كه به مقتضاى
وظيفه و امتثال فرمان در احياى امر خاندان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم بايد كوشيد تا چه قبول افتد و چه در نظر
آيد.
استقبال مشتاقان آن حضرت  ،ما را اميدوار كرد كه با پى گيرى اين تحقيقات در آينده نه چندان دور و تكميل مجلدات بعدى  ،اين
مجموعه بتواند به عنوان دايرة المعارف تاريخ سردار قهرمان نهضت عاشورا حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه
السالم سامان بايد و در دسترس پروهشگران و محققان تاريخ و سيره اهل بيت عليهم السالم و ديگر محبين و شيعيان قرار گيرد.
الزم به تذكر است دو جلد از اين مجموعه قبال به زيور طبع آراسته است .
بحمداهلل آنها توانسته است عده كثيرى را به راه راست هدايت نموده و از كارهاى ناشايست باز دارد .تا جايى كه عده اى را از
اين رهگذر به انجام فرايض مذهبى همچون بجا آوردن نماز سوق داده است  .و اسناد آن نزد مولف موجود است .
مخالفين اين گونه كرامات و معجزات به مصداق آيه شريفه (فى قلوبهم زيغ ) اهل فتنه و انحرافند.
مسلكها و گروها كه ميراث خوار خلفاى غاصب و ستمگر و ايادى قدرت هاى سلطه گرند همانند نواصب و معاندين و يا وهابى
مسلكان  ،كه جواب آنها را قرآن كريم در سوره بقره آيه  72داده است و مى خوانيم :
(فى قلو بهم مرض فزادهم اهلل مرضا و لهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون )

در دل آنها مرض نفاق و عداوت است پس خدا زياد كند مرض ايشان را ،كه روى رستگارى نبينند (اين جمله نفرين است از خدا
بر منافقين ) و از براى آنها عذاب دردناك است به جهت دروغگويى شان .
و در آيه ديگر نيز مى فرمايد:
اين ها مى خواهند نور خدا را خاموش كنند ولى نمى توانند.
(يريدون ليطفوا نور اهلل بافواههم و اهلل متم نوره ولو كره المشركون ) ()3
مى خواهند تا فرو نشانند نور خدا را به دهنهاى خود ،خدا تمام كننده است نور خود را ،اگر چه كراهت داشته باشند كافران .
كتابى كه در مقابل شما خوانندگان عزيز قرار دارد قطره اى است از فضايل بى كران پرچمدار نهضت هميشه جاويد عاشورا،
حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم .
كتاب حاضر در نه بخش تنظيم شده است :
بخش اول  :فضايل اميرالمؤ منين على بن ابى طالب عليهما السالم از ديدگاه مخالفين و معاندين .
بخش دوم  :نمونه اى از معجزات اميرالمؤ منين عليه السالم .
بخش سوم  :گلچينى از فراموش شده هاى تاريخ .
بخش چهارم  :وظايف و مسئوليتها.
بخش پنجم  :سيادت حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم .
بخش ششم  :آب  ،سقايت و سقاخانه ها.
بخش هفتم  :قدم گاهها و بقعه ها.
بحش هشتم  :رواق ها ،گنجينه ها و درهاى حرم .
بخش نهم  :كراما حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم نسبت به شيعيان  ،اهل سنت  ،مسيحيان يهوديان و
زردشتيان  ،شامل  042كرامت .
براى حفظ وحدت و يكپارچگى نشر كتاب  ،مطالب منقول از مآخذ گوناگون (جز آنچه در گيومه قرار دارد) با حفظ كامل معنا و
مضمون  ،تلخيص يا ويرايش شده است .
اميد است اين عرض ارادت كوچك مورد قبول حضرت مهدى موعود حجت بن الحسن العسكرى عجل اهلل تعالى فرجه الشريف
واقع گردد ،آمين رب العالمين .
سبحان ربك رب العزة عما يصفون  ،و سالم على المرسلين و الحمدهلل رب العالمين  ،و صلى اهلل على محمد و آله الطيبين
الطاهرين  ،والعاقبة للمتقين اول رجب  7400قمرى مطابق مهر ماه  7382شمسى سالروز تولد حضرت امام باقر عليه السالم قم
 حرم اهل بيت عليهم السالم على ربانى خلخالىتقريظ
تقريظ جناب مستطاب  ،عمدة االخيار ،فاضل فرزانه  ،عاشق و دلباخته اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم  ،آقاى دكتر
غالمرضا باهر (دام عزه العالى ) بر جلد سوم كتاب چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم  ،اميد آن داريم
كه مورد توجه و قبول آن شاهين شكسته بال علقمه قرار گيرد
بسم اهلل الرحمن الرحيم

وچه سخت است قلم به دست گرفتن و تقريظ نوشتن براى كتابى كه كرامات مرد ايثار سراسر آفاق را به تصوير كشيده است  .آن
هم كراماتى كه در تصور نمى گنجد و زبان از بيان و عقل از گمان قاصر است .
يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السالم
اكشف كربنا بحق اخيك الحسين عليه السالم
عباس جان تو را مى گويم وروى سخنم با توست كه زيباترين نقش فداكارى و وفادارى را بر صفحه زمانه صورتگرى كردى و
آنگاه كه احساس كردى بايد برخيزى برخاستى و كلمه (ايثار) را رقم زدى  ،آفرين بر تو و حاللت باد شيرى را كه از پستان ام
البنين عليها السالم نوش جان كردى و مبارك باد بر تو كلمه (يا بنى ) كه حضرت صديقه طاهره فاطمه عليها السالم تو را به آن
خطاب كرد! اى فرزند من ! و اى برادر حسين !
بيابانى هول انگيز هراسناك در پيش روى كاروان است كه بايد بدانجا وارد شوند و به مهمانى خون و شمشير بروند .كاروان
ساالر مى رود تا به عهد خود وفا كند ،زيرا اوست كه (مرد وفا) نام گرفته است .
سپهدار قافله  ،علمى بر دوش دارد و پيشاپيش قافله در حركت است  ،آن هم با عزمى راسخ و اراده اى استوار ،كه يعنى تا من
هستم قافله از خطر راهزنان و كج انديشان در امان است .
مى رود ،مى كوشد ،مى خروشد .گاهى در سكوت محض و دست رد زدن به سينه بند و بست كنان به سر مى برد ،و زمانى
بانگ بر مى دارد كه من فرزند على بن ابى طالب عليها السالم هستم و اهل سازش و بند و بست نيستم و تا هستم دست از يارى
حسين عليه السالم بر نمى دارم و باالخره :
قاطعان طريق كه هميشه در كمينگه عمرند ( ،)4راه بر قافله تنگ مى گيرند و آب  ،اين مايه حيات بخش را بر روى آنان مى
بندند كه يعنى ما قلدر زمان هستيم و هميشه خواهيم بود ،همان گونه كه قابيليان هميشه و در هر زمان حضور دارند و هابيل را
بيرحمانه سر به نيست مى كنند.
علمدار مى رود تا از سرچشمه جوشان علقمه و نهر خروشان فرات آب بياورد تا تشنگى كشنده و عطش درد آور جانسوز
كاروانيان را فرو نشاند.
آه آتشناك تشنگى از سينه اش زبانه مى كشد و داغ سوزان عطش بر لبان خشك و ترك خورده اش كبره انداخته  ،صورتى گلگون
و سيمايى پرخون و بر افروخته دارد.
مشك را پر مى كند ،ترسان و لرزان و در انديشه چگونه بردن آن به خيام حرم .
مشتى از آب بر مى گيرد تا لبان خشك را مرطوب سازد و عمل به وظيفه برايش ميسور گردد.
از لبان خشك حسين و اهل بيت عليهم السالم تصويرى در مغزش نقش مى بندد و آب را نقش بر آب مى كند و (ايثار) را معنى
و مفهوم مى بخشد ،اگر اين كار عباس نبود چه تصويرى براى ايثار در مغز شما نقش مى بست ؟
مشك بر دوش  ،عطش بر لب  ،ذكر بر دل  ،توكل در سر ،شادان و شادى كنان به طرف خيمه هاى قافله مى تازد ،ولى افسوس
كه :
امانش نمى دهند و بند بندش را از هم مى گسلند و او حسين را فرياد مى كند كه يا اخاادرك اخاك .
و حاال من مى خواهم چنين مردى را با هزاران خصلت حميده ديگر به زيور تحسين و تمجيد و تكريم و تعظيم بر صفحه كاغذ
نقاشى كنم  ،آن هم با قلمى شكسته و دلى از دست رفته .
او را نيازى به چنين ز خرف نيست  ،كسى كه زهرايش عليها السالم (يا بنى ) صدا مى كند ،يعنى باالترين منصب جهان آفرينش
 ،فرزند زهرا! برادر حسين ! يعنى همه عالم .
آفرين بر تو ،چون تو را زهرا
(يا بنى ) كند صدا عباس

و با دستانى قلم شده و پاهايى دور از كالبد افتاده در كنار علقمه با صورت بر روى زمين افتاده و در انتظار فرا رسيدن قافله
ساالر تا براى آخرين بار با او وداع كند و به او بگويد:
(و ان ليس لالنسان اال ما سعى ) ()5
(و اينكه براى آدمى جز آنچه به سعى و عمل خود انجام داده خواهند بود).
و اين بود آنچه در توان داشتم !
قافله ساالر همان مرد وفا ،خود را بر بالين برادر مى رساند و با كالبد در هم شكسته و قطعه قطعه شده برادرش روبرو مى بيند
و بانگ اآلن انكسر ظهرى وقلت حيلتى سر مى دهد و پس از هزار و چهار صد سال كمى كم و بيش دوست ديرين و يار شيرين
كالم من ( :حضرت حجت االسالم و المسلمين جناب آقاى حاج شيخ على ربانى خلخالى ) كه فاضلى توانا و انديشمندى دردمند ،و
عاشقى وارسته  ،و قلم به دستى نه به مزد ،صحنه هايى از اين ايثار را به تصوير كشيده است و كراماتى را كه اجرى كوچك از
باب الحوائجى اوست به زيور چاپ آراسته است .
و من  ،اين مرد كوچك كه خود راخاك كف پاى اهل بيت عليهم السالم هم نمى دانم و با بضاعتى مزجاة جسارت به خرج داده بر
اين و اال كتاب تقريظ نوشته ام .
عباس جان ! مرا ببخش و به حق مادرت ام البنين عليها السالم كه روزى غريبانه فرمود:
مرا ام البنين ديگر نخوانيد
بدين نامم دگر هرگز ندانيد
دستم را در اين دنيا بگير تا از كمند راهزنان عقل و دين در امان باشم و در آن دنيا همراهم باش تا در صراط نلغزم .
غالمرضا باهر چاكر آستان شما
تيرى به مشكش آمد و آبش به خاك ريخت
تنها نريخت آب كه خونش بريخت هم
عباس آمد و به كف از آه خود علم
چون قرص آفتاب كه تابد به صبحدم
گفتا كنون نه جاى علمدارى من است
اين آه كودكان تو و اين ناله حرم
اذن جهاد دشمن از آن شه گرفت و داد
بر پاى شاه بوسه و بر دست شد علم
با نوك نيزه خصم به هم كوفت تا شكافت
قلب سپاه و پس به سر آب زد قدم
پر كرد مشك و خواست لب خشك تر كند
ياد آمدش ز تشنگى سيد امم
آن آب را نخوردو روان شد به خيمه گاه
كابى دهد به تشنه لبان ديار غم

دورش سپاه چون گهرى بود آبدار
همچون نگين احاطه نمودند الجرم
خستند هر دو دست وى از خنجر جفا
بستند هر دو چشم وى از ناوك ستم
تيرى به مشكش آمد و آبش به خاك ريخت
تنها نريخت آب كه خونش بريخت هم
شد مشك او ز آب تهى قالبش ز خون
نخلش ز پا در آمد و سروش خميد هم
آمد حسين و ديد به آن حالت تباه
فرياد بر كشيد كه پشتم شكست آه
دكتر غالمرضا باهر
سرپرست گروه پزشكى مركز تحقيقات طب اسالمى امام صادق عليه السالم
عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى
تقريظ شعرى
تقريظ شعرى شاعر پر سوز و گداز ،عاشق و پروانه اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم  ،جناب آقاى محمد على مجاهدى
(پروانه ) ،بر كتاب چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم
مقتداى اهل دل
اى جمالت آيينه  ،حسن روى يزدان را
لحظه اى تماشا كن اين دو چشم حيران را
حضرت ابوفاضل  ،مقتداى اهل دل
كز تو مى شود حاصل  ،روشنى دل و جان را
خواهد از تو نصرانى  ،معجز مسيحايى
اى يهود وبودايى ديده در تو درمان را
روز دين و آيين بود همچو شام ظلمانى
جلوه تو رخشان كرد آفتاى ايمان را
تارى از سر زلفت گر شود نصيب ما
جمع مى توان كردن خاطر پريشان را
خامه اى كه (ربانى ) است حق و شكوه و رحمانى است
مى كند عيان بر خلق نكته هاى پنهان را

دين و دل زما بردند تا به جلوه آوردند
ز آن جمال نورانى (چهره درخشان ) را
مى توان چو (خلخالى ) شد ز خويشتن خالى
تا به سير اجاللى ديد نور يزدان را
محمد على مجاهدى (پروانه )
 7382/2/02شمسى
بخش اول  :فضايل حضرت اميرالمؤ منين على بن ابى طالب عليهماالسالم پدر ارجمندحضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس
عليه السالم از ديدگاه مخالفين و معاندين
فصل اول
مراجعه ابوبكر به على عليه السالم در پاسخ به پرسش عاى مرد يهودى
عالمه اديب ابن دريد در كتاب (المجتنى ) با ذكر سند از انس بن مالك نقل كرده كه بعد از وفات پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم
مردى يهودى داخل مسجد شد و سراغ وصى پيمبر را گرفت  ،پس مردم با اشاره به ابوبكر وى را معرفى كردند .مرد يهودى به
نزد او رفت و گفت  :مى خواهم از مسائلى پرسش كنم كه جز پيامبر يا وصيش آنها را نمى داند.
ابوبكر گفت  :هر چه مى خواهى سوال كن !
يهودى گفت  :به من خبر ده از آنچه براى خدا نيست و از آنچه در نزد خدا يافت نمى شود و از آنچه خدا نمى داند؟
ابوبكر گفت  :اى يهودى  ،اينها سوال هاى زنادقه و منكران خدا و دين است  ،و او و مسلمانان وى را طرد كردند.
پس ابن عباس كه در مجلس حاضر بود گفت  :شما با اين مرد يهودى به انصاف عمل نكرديد.
ابوبكر گفت  :مگر نشنيدى چه مى گويد؟
ابن عباس گفت  :اگر جوابى براى او داريد كه هيچ  ،و گرنه وى را به نزد على عليه السالم ببريد تا به سوال هاى او پاسخ دهد،
زيرا من خود شنيدم كه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم درباره على عليه السالم فرمود( :اللهم اهد قلبه و ثبت لسانه )؛ خدايا
دلش را (بدانچه حق است ) رهنمود كن و زبانش را (از خطا و لغزش ) باز دار.
پس ابوبكر و حاضران برخاسته  ،به اتفاق مرد يهودى به سراغ على عليه السالم رفتند و اجازه گرفته  ،بر حضرتش وارد شدند،
آنگاه ابوبكر گفت  :اى ابوالحسن  ،اين مرد يهودى از من سوال هاى زنديقان را مى كند.
اميرالمؤ منين عليه السالم فرمود :اى يهودى چه مى گويى ؟
يهودى گفت  :من سوال هايى از شما مى كنم كه جز پيامبر يا وصيش آنها را ندانند.
على عليه السالم فرمود :بگو .يهودى هما سه سال سوال را مطرح نمود.
امام عليه السالم فرمود :اما آنچه را كه خدا نمى داند پس مضمون گفتار شما مردم يهود است كه مى گوييد :عزيز پسر خدا است .
و خدا براى خود فرزندى نمى شناسد .و اما آنچه را كه مى گويى نزد خدا يافت نمى شود پس آن ظلم به بندگان است كه خدا
منزه از آن مى باشد .و اما آنچه براى خدا خدا نيست  ،شرك است .
آن مرد يهودى با شنيدن اين جواب ها گفت  :اشهد ان ال اله اال اهلل و ان محمدا رسول اهلل  .و ابوبكر و مسلمانان حاضر در مجلس
همه به امير مومنان گفتند :يا مفرج الكروب (اى زداينده افسردگى ها و بر طرف كننده غم و غصه ها))2( .

و در روايت ابن حسنويه حنفى موصلى آمده است  :در اين موقع صداى فرياد مردم بلند شد و ابوبكر گفت ( :يا كاشف الكربات
انت يا على فارج الهم ) .آن گاه بر باالى منبر رفت و گفت ( :اقيلونى فلست بخير كم و على فيكم )؛ مرا به خود واگذاريد ،زيرا تا
على عليه السالم در ميان شماست من بهترين شما نيستم (كه كرسى خالفت را اشغال كنم ) .چون عمر اين مطلب را شنيد،
برخاست و گفت  :اى ابوبكر ،اين چه سخنى بود كه گفتى ؟! ما تو را براى خود برگزيديم و وى را از منبر به زير آورد)1( .
پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم  ،پرچم جنگ خيبر را به على عليه السالم مىسپارد و ايشان باكشتن مرحب  ،خيبر را فتح مى
نمايد
عالمه خطيب خوارزمى با ذكر سند از عمر بن خطاب نقل نموده كه گفت :
رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم در روز  -جنگ  -خيبر فرمود:
ال عطين الراية غدا رجال يحب اهلل و رسوله و يحبه اهلل و رسوله  ،كرارا غير فرار ،يفتح اهلل عليه  ،جبرئيل عن يمينه و ميكائيل
هن يساره  ،فبات المسلمون كلهم يستشر فون لذلك .
فلما اصبح قال  :ين على بن ابى طالب ؟
قالوا :ارمد العين .
قال  :آتونى به  ،فلما آتاه قال رسول صلى اهلل عليه و آله و سلم  :ادن منى  .فدنا منه  ،فتفل فى عينيه و مسحهما بيده  ،فقام على بن
ابى طالب عليه السالم فى بين يديه و كانه لم يرمد و اعطات الراية  ،فقتل مرحب و اخذ مدينة خيبر)8( .
فردا پرچم را به دست مردى خواهم داد و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش هم او را دوست دارند ،او به طور جدى به
روياروى دشمن رود ،نه اينكه فرار كند ،خداوند به دست او پيروزى عنايت فرمايد ،جبرئيل طرف راستش باشد و ميكائيل سمت
چپش  ،پس مسلمانان شب را گذراندند در حالى كه آرزوى تشرف بدين مقام و ماموريت را در سر مى پروراندند.
گفتند :او دچار درد شده .
فرمود :وى را بياوريد ،پس هنگامى كه حضرتش را آوردند ،رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود :نزديك من بيا ،و چون
نزديك پيامبر شد با آب دهن چشمانش را مسح و مالش نمود ،در اين موقع على عليه السالم با ديدگان سالم از جا برخاست آن
چنان كه گويا سابقه چشم درد نداشت  .پس پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم پرچم را به او داد ،او هم مرحب بزرگ
پهلوان جنگنجو و شجاع يهود  -را كشت و خيبر را فتح نمود.
اگر مردم تجمع بر دوستى على عليه السالم مى كردند خداوند آتش جهنم رانمىآفريد
عالمه سيد على بن شهاب الدين همدانى از عمر بن خطاب نقل مى كند كه گفت :
پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود:
لو اجتمع الناس على حب على بن ابى طالب لما خلق اهلل النار)9( .
اگر مدرم همه تجمع بر دوستى على بن ابى طالب مى كردند ،خداوند آتش (دوزخ ) را خلق نمى كرد.
مراجعه عمر به على در تعداد طالق نيز و سنگينى ايمان على بر طبقات آسمان و زمين
عالمه ابن عساكر با ذكر دو سند و ديگران با اسناد مختلف نقل كرده اند:
در دوران حكومت عمر بن خطاب دو نفر به نزد او رفتند و از تعداد طالق كنيز (كه مانع رجوع مى شود) از وى سوال كردند.
پس از جا برخاست و به همراه آنها وارد حلقه اى از رجال كه در مسجد نشسته بودند و مردى اصلع در بين آنها بود شد و با
ايستادن باالى سراو گفت  :اى اصلع  ،نظر تو درباره طالق كنيز چيست ؟
آن مرد سر بلند كرد و با اشاره به دو انگشت سبابه و وسطى پاسخ داد - :دو مرتبه  -عمر هم به آن دو مرد سائل گفت  :كنيز را
دو مرتبه مى توان طالق داد.

پس يكى از آنها گفت  :سبحان اهلل  ،ما آمده ايم از تو نظر خواهى و سوال كنيم كه اميرالمؤ منين هستى  ،و تو به سراغ اين مرد
به راه افتادى و از وى سوال كردى و بدون آنكه با تو حرف بزند با اشاره به انگشتانش پاسخ داد و تو بدين گونه جوابگويى
راضى شدى !
عمر گفت  :آيا او را شناختيد كه كيست ؟
گفتند :نه .
گفت  :اين على بن ابى طالب عليهما السالم است  .گواهى مى دهم كه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم  -كه خود شنيدم -
فرمود:
لو ان السموات السبع و االرضين السبع وضعن فى كفة ميزان و وضع ايمان على فى كفة ميزان  ،لرجح بها ايمان على )72( .
اگر طبقات هفتگانه آسمان و زمين را در يك كفه ترازوو ايمان على عليه السالم را در كفه ديگر نهند ،كفه ايمان على عليه السالم
سنگينى كند.
شايان ذكر است كه عده اى از محدثين تنها كالم پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم را از عمر بدون سوال و جواب نقل كرده اند.
فضائل غير قابل شمارش على عليه السالم
عالمه سيد على بن شهاب الدين همدانى (در گذشته  )182از عمر بن خطاب نقل كرده است كه گفت  :پيامبر خدا صلى اهلل عليه
و آله و سلم به على عليه السالم فرمود:
لو كان البحر مدادا ،او الرياض اقالما و االنس كتابا و الجن حسابا ما احصوا فضائلك يا ابا الحسن )77(.
اگر درياها مداد شود و روييدنى ها (از جمله درختان ) قلم گردد و انسان ها همه نويسنده و جن ها همه حسابگر ،نتوانند فضائل
تو را احصا و آمارگيرى كنند اى اباالحسن .
اعتراف عمر به اينكه على موالى هر كسى است كه پيامبر موالى اوست
عالمه محب الدين طبرى از عمر نقل نموده كه گفت :
(على مولى من كان رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم مواله ))70(.
على عليه السالم مولى و واجب االطاعه كسى است كه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم موال و واجب االطاعه بوده است .
اعتراف عمر به اينكه على او را از هالكت رهايى بخشيد
عالمه گنجى شافعى با ذكر سند نقل كرده است كه حذيفة بن اليمان عمر بن خطاب را ديدار كرد ،پس عمر گفت  :اى ابن اليمان
چگونه به صبح در آمدى ؟
حذيفه گفت  :مى خواهى چگونه به صبح درآمده باشم ؟ من صبح در آمده ام
در حالى كه به خدا سوگند از حق كراهت دارم  ،فتنه را دوست دارم  ،بدانچه نديده ام شهادت مى دهم  ،موجود خلق نشده را
حفظ مى كنم  ،بدون وضو نماز به جاى مى آورم  ،براى من در زمين چيزى 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 تصميم گرفت بعدا حذيفه را به خاطر
اين اعترافات به ظاهر ناهنجار اذيت كند ،كه در بين راه با على بن ابى طالب عليهما السالم بر خورد ،و چون حضرتش او را
غضبناك ديد و از وى علت آن را پرسيد ،عمر گفت  :حذيفه رامالقات كردم  ،پس چون از وى پرسيدم چگونه به صبح در آمدى
؟ پاسخ داد :به صبح در آمدم در حالى كه از حق كراهت دارم  .على عليه السالم فرمود :راست گفت  ،او از مرگ نفرت دارد و
مرگ حق است .
عمر گفت  :حذيفه گفت  :فتنه را دوست دارم .

على عليه السالم فرمود :راست گفت  ،مال و فرزند را دوست دارد و خداوند در آيه (انما اموالكم و اوالدكم فتنة ) از اموال و
اوالد تعبير به فتنه فرموده .
عمر گفت  :يا على او مى گفت  :بدانچه نديده ام گواهى مى دهم .
حضرت فرمود :راست گفته  ،به يكتايى خدا و مرگ  ،و حشر و زنده شدن بعد از مرگ و قيامت و بهشت و جهنم و پل صراط
كه هيچ كدام را نديده شهادت مى دهد (كه اين شهادت ها هر يك بهترين دليل بر مؤ من واقعى بودن شهادت دهنده است )
عمر گفت  :حذيفه ادعا كرد آنچه را غير مخلوق است حفظ مى كنم .
على عليه السالم فرمود :راست گفت  ،او كتاب خدا  -قرآن مجيد  -را حفظ مى كند و آن مخلوق نباشد.
عمر گفت  :مى گويد بدون وضو نماز به جاى مى آورم .
على عليه السالم فرمود :راست گويد  -مقصودش از كلمه (اصلى ) نماز خواندن نيست  ،بلكه  -صلوات بر پسر عمم رسول خدا
صلى اهلل عليه و آله و سلم فرستادن است ( .كه جايز و غير مشروط به وضو باشد).
عمر گفت  :يا على  ،حذيفه حرف بزرگ تر از اين حرف ها مى زند.
على عليه السالم پرسيد :چه مى گويد؟
عمر :مى گويد براى من در زمين چيزى باشد كه براى خدا در آسمان نباشد.
حضرت فرمود :راست گويد او داراى زن و فرزند است و خدا از آن منزه است .
عمر  -كه با شنيدن جواب هاى امام و پى بردن به راستى و درستى آنچه حذيفه گفته بود به شگفت در آمد  -گفت  :كاد يهلك ابن
الخطاب لوال على بن ابى طالب )73( .
منها بثالث عشرة و شركنا فى خمس )74( .
براى اصحاب محمد صلى اهلل عليه و آله و سلم هيجده سابقه (يعنى مايه امتياز و برترى بر ديگران ) باشد كه سيزده عدد آن به
على عليه السالم اختصاص داشت و در پنج امتياز ديگر هم على عليه السالم با ما شريك و همسان بود.
توضيحا سيوطى و چند نفر ديگر از علماى سنى اين روايت را بدين گونه نقل كرده اند:
(الطبرانى عن ابن عباس قال ( :كانت لعلى ثمانى عشرة منقبة  ،ما كانت الحد من هذه االمة ))75( .
براى على عليه السالم هيجده منقبت و مايه امتياز وجود داشت كه براى احدى از امت چنين امتيازاتى نبود.
بدين ترتيب  ،بعيد نيست جمله (فخص على منها بثالث عشرة و شركنا فى خمس ) جعلى و اضافى باشد و به جاى كلمه (كانت
لعلى ) كلمه (كانت الصحاب محمد) ساخته و جا اندازى شده باشد.
در روايت ديگر چنين است كه عمر گفت  :دوازده خصلت براى على عليه السالم جمع شده كه احدى از سابقين و الحقين يكى از
آن فضايل را ندارند ،از آن جمله :
 .7در خانه كعبه متولد شد.
 .0اسم او در آسمان تعيين شد.
 .3زن او دختر پيغمبر خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم و از بهترين زنان عالم وجود بود.
 .4پسران او از بهترين فرزندان هستند.
 .5عقد او در آسمان بسته شد.

 .2عاقد او خدا بود.
 .1در حين تولد به صورت پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم متبسم گشت و آيات تورات و انجيل و زبور و قرآن را ،كه هنوز
نازل نشده بود قرائت فرمود.
 .8لقب اميرالمؤ منين داشت .
 .9فصاحت و بالغت كامل او بود.
 .72شجاعت .
 .77قضاوت .
 .70عبادت او بود)72( .
مراجعه عثمان به امير مومنان على عليه السالم در حكم گوشت شكارى براى محرم
احمد حنبل و ديگران آورده اند :هنگامى كه گروهى از صحابه  ،به مكه مشرف شده و در حال احرام بودند ،برخى از شكارچيان
اطراف كبكى را صيد و طبخ نموده  ،براى عثمان و همراهانش بردند و چون همراهانش به علت شكار بودن از خوردنش
خوددارى كردند ،عثمان گفت  ،صيدى است كه نه ما شكار كرده ايم و نه دستور صيدش را داده ايم و افراد صيد كننده محرم
نبوده اند و از اين رو خوردنش مانعى ندارد.
مردى از آن ميان گفت  :على عليه السالم آن را مكروه مى شمارد.
عثمان كسى را به دنبال على عليه السالم فرستاد و حضرتش در حالى كه گويا سدر بر بدنش ماليده بود حاضر شد و چون عثمان
همان سخن قبلى را تكرار نمود و امير مومنان خشمناك شد ،پس عثمان گفت  :تو با ما كثير الخالف هستى !
امير مومنان فرمود :خدا را به ياد آوريد و كسى كه در محضر پيامبر خود شاهد بود (كه قطعه گوشتى از گورخر صيد شده براى
حضرتش آوردند پس فرمود ما محرم هستيم و تنها افراد محل آن را تناول كنند) شهادت دهد.
در اين موقع دوازده نفر از حاضران مجلس كه از صحابه بودند برخاستند و شهادت دادند .به روايت ديگر امير مومنان فرمود:
خدا را در نظر آوريد و آن كس كه شاهد بود (پنج عدد تخم شتر مرغ براى پيامبر آوردند و حضرتش فرمود :ما محرم هستيم و
آنها را به افراد محل  -غير محرم  -بخورانيد) گواهى دهد .پس عده اى از رجال برخاسته  ،گواهى دادند.
عثمان كه چنين ديد ،از جا برخاست و داخل خيمه خود شد و كبك پخته را براى افراد محل گذارد)71( .
مراجعه عثمان به امير مومنان در چگونگى آتش قبر و گفتن لوال على لهلك عثمان
عالمه محقق عباس لكهنوى نوشته است  :مردى با در دست داشتن جمجمه مرده اى به نزد عثمان رفت و گفت  :شما مى پنداريد
كه آتش متعرض اين استخوان مى شود و در قبر دچار عذاب مى گردد ،در حالى كه من دستم را بر آن مى نهم و هيچ احساس
گرمى آتش نمى كنم ؟!
پس عثمان ساكت ماند و كسى را فرستاد تا على بن ابى طالب عليهما السالم را به مجلس بياورد و چون حضرتش وارد شد عثمان
در حاليكه ميان انبوه اصحابش نشسته بود به آن مرد گفت  :مسئله اى را كه گفتى اعاده كن  .آن مرد هم مجددا مطلبى را كه گفته
بود بازگو كرد ،در اين موقع عثمان گفت  :اى ابوالحسن پاسخ اين مرد را بگو.
على عليه السالم فرمود :گوگرد (يا چيزى كه همانند گوگرد آتش زا بود) با قطعه سنگى بياوريد و هنگامى كه آوردند در برابر آن
مرد و ديگر حاضران مجلس با زدن سنگ و مايه آتش زا را به يكديگر آتش توليد كرد .آن گاه به آن مرد گفت  :دستت را بگذار
به اين سنگ  .سپس فرمود :آيا احساس آتش كردى ؟ نيز فرمود :دستت را بگذار بر اين گوگرد و باز فرمود :آيا احساس گرمى
آتش نمودى ؟ آن مرد (كه هم آتش را ديده بود هم احساس گرمى از سنگ و گوگرد نمى كرد) بهت زده و همچنان خاموش ماند.
پس عثمان گفت  :لو ال على لهلك عثمان ؛ اگر على نبود عثمان هالك شده بود)78( .

فصل دوم  :على عليه السالم از ديدگاه دشمنان قسم خورده (معاويه  ،عمروعاص ويزيد)
روزى معاويه با يزيد (پسرش ) و عمروعاص وزيرش نشسته بود .در آن حال جامه اى به رسم پيشكش براى معاويه آوردند.
جامه بسيار نفيس بود و دل معاويه به آن جامه مايل شد.
عمروعاص خواست آن جامه را از معاويه بگيرد و گفت كه اين نيكو جامه اى بوده است  .معاويه گفت  :بلى  ،نيكو جامه اى
بوده است ! عمروعاص دانست كه دل معاويه بدان جامه مايل است  ،ديگر سخن نگفت  ،سپس يزيد گفت  :اين نيكو جامه اى
بوده است  ،معاويه گفت  :بلى  ،نيكو جامه اى بوده است ! يزيد نيز فهميد كه دل معاويه به آن جامه مايل است و ديگر سخن
نگفت .
آن گاه عمروعاص خواست كه جامه را از چنگ بيرون آورد ،از راه شيطنتى كه داشت گفت  :هر كدام از ما در مدح على بن
ابى طالب عليهما السالم شعرى مى گوييم  ،هر يك بهتر گفتيم جامه را برمى داريم ؛ و گمانش اين بود كه معاويه از مدح كردن
او امتناع خواهد كرد.
معاويه (لعنة اهلل عليه ) گفت :
خير الورى من بعد احمد حيدر
و الناس ارض والوصى سماء
يعنى  :بهترين مردم بعد از رسول خدا حيدر است  ،و مردمان زمينند وصى پيمبر آسمان است .
عمروعاص (عليه اللعنه ) گفت :
و هو الذى شهد العدو بفضله
و الفضل ما شهدت به االعداء
يعنى  :آن حضرت كسى است كه دشمنش شهادت به فضلش مى دهد ،و فضيلت آن است كه دشمن به آن شهادت دهد.
سپس يزيد (عليه اللعنة و العذاب ) گفت :
كمليحه شهدت بحسنها ضراوها
و الحسن ما شهدت به الضراء
يعنى مثل زن صاحب جمالى است كه هووى او شهادت دهد حسن او ،و حسن آن است كه هوو به آن شهادت دهد)79( .هلل در
قائله :
واليتى المير النحل تكينى
من بعد موتى و تغسيلى و تكفينى
وطينتى مزجت من قبل تكوينى
بحب حيدر؛ كيف النار تكوينى
قطعه فوق در مدح اميرالمؤ منين عليه السالم كه از نظر ادبى نيز بسيار ارجمند است  ،از مجموعه خطى شماره 792/02
كتابخانه آية اهلل العظمى گلپايگانى يادداشت گرديد و براى درج در جلد سوم كتاب چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس
عليه السالم به دوست بزرگوار ،جناب آقاى شيخ على ربانى خلخالى هديه شد.
سيد مصطفى آرنگ ( )02هشتم شوال  7402هجرى قمرى
فرخنده روز ميالد حضرت امام حسن عسكرى عليه السالم

حديث (من كنت مواله  )...به روايت عمر بن عبدالعزيز
حافظ ابو نعيم اصفهانى و ديگران با ذكر سند از يزيد بن عمر بن مورق نقل نموده كه گفت :
هنگامى كه عمر بن عبدالعزيز  -خليفه اموى  -درشام به مردم بذل و بخشش مى كرد من حاضر بودم و به نزد او رفتم  ،پس از
من پرسيد :تو از چه گروهى باشى ؟
گفتم  :از قريش .
گفت  :از كدام قبيله قريش ؟
گفتم  :از بنى هاشم .
پس قدرى سكوت كرد و گفت  :از كدام بنى هاشم ؟
گفتم  :موالى على  -يعنى غالم آزاده شده على يا دوست على .-
گفت  :على كيست ؟
پس من سكوت كردم  ،آن گاه دستش را بر سينه خود گذارد و گفت  :من هم واهلل موالى على بن ابى طالب (كرم اهلل وجهه )
هستم .
سپس گفت  :حديث كردند مرا گروهى كه خود شنيده بودند كه پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم مى گويد( :من كنت مواله فعلى
مواله ).
آن گاه از مزاحم  -متصدى امور مالى اش  -پرسيد :به امثال اين مرد چه اندازه داده مى شود؟ گفت  :صديا دويست درهم .
عمر بن عبدالعزيز گفت  :به او پنجاه دينار عطا كن  .و به روايت ابو داود گفت  :به خاطر واليتش نسبت به على بن ابى طالب
شصت دينار بده .
سپس گفت  :به شهر خود برگرد ،به زودى همان اندازه كه به امثال تو داده مى شود به تو هم داده خواهد شد)07( .
اعتراف عمر بن عبدالعزيز به نشناختن زاهدتر از على عليه السالم
عالمه خطيب خوارزمى با ذكر سند به واسطه حافظ ابن مردويه نقل از عمر بن عبدالعزيز كه گفت :
ما علمنا ان احدا كان فى هذه االمة بعد النبى صلى اهلل عليه و آله و سلم ازهد من على بن ابى طالب )00( .
ما در بين اين امت بعد از پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم احدى را نشناختيم كه زاهدتر از على بن ابى طالب عليهما السالم
باشد.
بخش دوم  :نمونه اى از معجزات اميرالمؤ منين على عليه السالم
فصل اول
طغيان رود فرات و فروكش نمودن آن  ،به دعاى اميرالمؤ منين على عليه السالم
لما زاد ماء الكوفة و خاف اهلها الغرق و فزعوا الى اميرالمؤ منين عليه السالم  ،فركب بغلة رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم
و خرج و الناس معه حتى اتى شاطى ء الفرات  ،فنزل عليه السالم و اسبغ الوضوء و صلى منفردا بنفسه و الناس يرونه  ،ثم دعا
اهلل سبحانه بدعوات سمعها اكثرهم .
ثم تقدم الى الفرات متوكئا على قضيب بيده و ضرب صفحة الماء و قال  :انقض باذن اهلل تعالى و مشيئته  ،فغاض الماء حتى بدت
الحيتان فى قعر الفرات  ،فنطق كثير منها بالسالم عليه بامرة المومنين  ،و لم ينطق منها اصناف من السموك  ،و هى الجرى و

المار ماهى و الزمار ،فتعجب الناس من ذلك و سالوه عن علة مانطق منها و صموت ما صمت  ،فقال عليه السالم  :انطق اهلل
ماطهر من السموك  ،و اصمت عنى ما حرمه و نجسه و بعده .
روزى آب فرات طغيان نموده و مردم ازترس غرق شدن به امير مومنان على عليه السالم پناه بردند ،آن حضرت بر مركب
رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم سوار شده و همراه مردم از كوفه بيرون آمدند تا كنار رود فرات رسيدند .پس حضرت پياده
شده و وضو ساختند و به تنهايى نمازى خواندند و مردم ايشان را مى ديدند سپس دعاهايى خواندند كه مردم شنيدند.
آن گاه در حالى كه تكيه به چوب دستى خويش نموده بودند به سوى فرات پيش آمده و بر روى آب زده و فرمودند :به اذن
پروردگار فرو بنشين  .ناگهان آب فرو رفته به صورتى كه ماهى ها در قعر آن نمايان شدند و بسيارى از آنها بر آن حضرت به
عنوان (اميرالمؤ منين ) سالم كردند .دسته اى همچون جرى و مارماهى و زمار سخن نگفتند .مردم تعجب كردند و علت تكلم
دسته اى و سكوت بقيه را سوال كردند؟ حضرت فرمودند :آن ماهى ها كه طاهر بودند به سخن آمدند و آن دسته كه حرام و نجس
و از واليت ما دور بودند ،ساكت ماندند)03( .
 .0آيت اهلل شيخ مشكور مى گويد :قلبم متوجه خدا و مظلوميت اميرالمؤ منين عليه السالم گرديد
اين جانب منصوره سادات بروجردى صبيه آيت اهلل بروجردى قضيه مرحوم آيت اهلل شيخ مشكور را كه در كتاب تنبيه الناس آيت
اهلل بروجردى  ،ابوى اين جانب آمده است به رشته تحرير در آورده ام  .اميد است مورد رضايت آن يگانه مظلوم تاريخ و فرزند
بزرگوارشان ماه بنى هاشم باب الحوائج عليه السالم قرار گيرد ان شاء اهلل .
آيت اهلل شيخ مشكور از علماى نجف اشرف در حدود صد و هشتاد سال قبل بوده اند كه در آن جا در صحن مطهر اميرالمؤ منين
على عليه السالم نماز جماعت اقامه مى كردند .روزى ايشان به كوفه تشريف مى برند در آن جا يعنى بيرون مسجد مى بينند
عربى از اهالى حبشه خيلى گريه مى كند و به عربى مى گويد :قربان شمشيرت بشوم يا اين ملجم كه مردم را از وجود على عليه
السالم خالص كردى  .ايشان  ،يعنى آقاى مشكور جلو مى رود و مى گويد :غرض شما چيست ؟
مى گويد من از اهالى زنگبار هستم  ،آمده ام براى زيارت قبر ابن ملجم  .به او مى گويد :قبر ابن ملجم اين جا نيست اشتباه كردى
 .مرد عرب مى گويد :به من نشان بده كجاست ؟ او را داخل خندق مى آورد كنار رودخانه اى كه پشت كوفه است و جاى خلوتى
است  ،به او مى گويد :قبر ابن ملجم اين جاست او همان طور كه خود را روى شنها انداخته و براى ابن ملجم اظهار عالقه مى
كرد آيت اهلل شيخ مشكور مى گويد :قلبم متوجه خدا و مظلوميت اميرالمؤ منين عليه السالم گرديد و گرزقوى كه عرب ها به كمر
دارند .دست را بردم و به اميد خدا و خوشنودى اميرالمؤ منين على عليه السالم به عنوان تولى و تبرى زدم با همان گرز قيرى
كه عرب ها به آن واحد يموت مى گويند زدم سر آن دشمن واليت على عليه السالم از آن جا بيرون آمدم  .ناگهان صداى شرطى
عراقى آمد :قم  .يعنى بايست  ،من ايستادم و گفت  :شما با يك نفر ديگر بوديد او كجا رفت ؟ گفتم سگى همراهم بود نه انسان .
گفت  :همان سگ را چه كارى كردى  ،گفتم  :موجب اذيت بود ،او را كشتم  ،گفت  :برويم الشه او را بينيم  .اجماال همين طور
كه مى رفتم قلبم را متوجه خدا و واليت الهى على عليه السالم كردم  .از اميرالمؤ منين على عليه السالم خواستم كه مرا از تنگ
هاى نجات دهند .به خدا قسم وقتى كه داخل خندق شديم به اذن خدا و معجزه آقا اميرالمؤ منين عليه السالم ديديم از كله تا كمر
سگ شده و مسخ گرديده و از كمر به پائين شبيه آدمى است  .پس از اين كه شرطى او را ديد گفت :
اين معجزه اى از طرف اميرالمؤ منين تو را به حق آقا على عليه السالم قسم مى دهم حقيقت را به من بگو تا من هم بينا شوم و
شيعه گردم  .پس از اينكه شيخ مشكور ماجرا را به او مى گويد ،شرطى عراقى بلند بلند مى گويد اشهد ان عليا ولى اهلل  ،سپس
حقير اين مطلب را از مرحوم آقاى مشكورى كه در قلهك امام جماعت آن جا و فرزند بزرگوار ايشان بود پرسيدم و ايشان گفتند
كه در نجف اشرف پس از اين معجزه بسيارى به مذهب تشيع گرويدند.
 .3مگر شما به واسطه من از خدا نخواسته بوديد و هابيها شكست بخورند؟!
همچنين در كتاب تنبيه الناس آيت اهلل بروجردى در صفحه هفتم كتاب  ،معجزه ديگرى از حضرت على عليه السالم آمده است كه
آن را نيز تيمنا و تبركا مى نويسيم  .تقريبا در دويست سال قبل وهابى ها به قبور عراق و قبر سيدالشهداء در كربال حمله كردند و
غارت كردند و سپس به نجف اشرف هجوم آوردند .چون نجف دورش ديوار بود نتوانستند كارى انجام دهند و مدتى نجف در
محاصره وهابى ها بود شب جمعه اى گروهى از علماى نجف به حضرت متوسل شدند كه رفع اين غائله شود در همان شب
توسل  ،عده اى زياد خواب ديدند كه جزء مكاشفه بود ديدند اميرالمؤ منين على عليه السالم دست هاى مباركش را باال زده و سياه
است  .سوال كردند :يا اميرالمؤ منين  ،چرا دست هاى شما سياه است ؟ فرمودند :مگر شما به واسطه من از خدا نخواسته بوديد

وهابى ها شكست بخورند .از اول شب تا حاال هر چه گلوله آمده به شهر نجف اشرف با دست گرفته و به طرف آنها پرتاپ كردم
و بدانيد آنها شكست خوردند.
اول اذن صبح آنها را تعقيب كنيد ،و درهاى دروازه را باز كنيد و آنها را بكشيد كه قطعا شكست خورده اند .چون مردم به
همديگر خواب شب را بازگو كردند .اول اذان صبح دروازه را باز كردند و آن ها فرار كردند و مسلمين آنها را تعقيب كردند و
بسيارى از آن ها را كشتند.
(فقطع دابر القوم الذين ظلموا آل محمد و الحمدهلل رب العالمين ).
همه درد تو به دوا رسد
ز طريق 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 واليت او بود ،ابدى عنايت او بود
ز كف كفايت او بود ز خدا هر آنچه به ما رسد
به على اگر برى التجا چه در اين سرا چه در آن سرا
همه حاجت تو شود روا همه درد تو به دوا رسد
على اى تو ياور ويار ما اسفا به حال فكار ما
نه اگر به عقده كار ما مدد از تو عقده گشا رسد
صغير اصفهانى
 .4يادم آمد فرماندار جديد وهابى است
مرحوم آيت اهلل حاج آقا حسين بروجردى طباطبائى فرمودند به نقل از استادشان در زمان مرحوم آيت اهلل آخوند مال كاظم
خراسانى  ،معروف شده بود شب هاى جمعه اعراب بدوى كه از بيرون مى آمدند به نجف دروازه خود به خود براى آن ها باز
مى شده حكومت وقت كه وهابى منش بود دستور داده بود دروازه را به طور ضربدر آهن كش كنند و پليس ها در آن جا كشيك
دهند ،مبادا شيعيان دست درازى كنند و كليد را به خود فرماندار نجف بدهند تا اعراب بدوى نتوانند بيايند.
مرحوم آيت اهلل بروجردى به نقل از استادش فرمودند :من ميل به ترشى پيدا كرده بودم  ،ترشى فروش نزديك ما نبوده  ،كم كم
رفتم تا به ترشى فروش نزديك دروازده نجف رسيدم  .ديدم سربازان زيادى آن جا هستند و دروازه را آهن كش كرده اند .يك
مرتبه يادم آمد فرماندار جديد وهابى است  .و اين كار اوست  .با خود گفتم  :خوب وقتى آمدم تا به چشم ببينم چگونه دروازه خود
به خود باز مى شود .مرتبا صداى جمعيت نزديك مى شود ،همين طور كه نزديك مى شدند ناگهان ديدم لمعه نورى به اندازه
هندوانه بزرگى از حرم مطهر بيرون آمد و به آهن كشى ها خورده شده و شرطى ها افتادند و بى هوش شدند .اين معجزه عجيب
را به چشم خود ديدم و ايمانم به اميرالمؤ منين على عليه السالم قوى تر شد.
 82/4/4شمسى  ،منصوره سادات بروجردى
شب هاى على عليه السالم
على آن شير خدا شاه عرب
الفتى بود و را با دل شب

شب ز اسرار على آگاه است
دل شب محرم سر اهلل است
شب شنيده است مناجات على
جوشش چشمه عشق ازلى
ناله هايش چو در آويزه گوش
مسجد كوفه هنوزش مدهوش
فجر تا سينه آفاق شكافت
چشم بيدار على خفته نيافت
ناشناسى كه به تاريكى شب
مى برد شام يتيمان عرب
پادشاهى كه به شب برقع پوش
مى كشد بار گدايان بر دوش
تا نشد پردگى آن سر جلى
نشد افشا ،كه على بود على
شهسوارى كه به برق شمشير
در دل شب بشكافد دل شير
شاهبازى كه به بال و پر راز
مى كند در ابديت پرواز
عشقبازى كه هم آغوش خطر
خفته در خوابگه پيغمبر
پيشوايى كه به شوق ديدار
مى كند قاتل خود را بيدار
ماه محراب عبوديت حق
سر به محراب عبادت منشق
مى زند پس  ،لب او كاسه شير
مى كند چشم  ،اشارت به اسير
چه اسيرى  ،كه همان قاتل اوست
تو خدايى مگر؟ اى دشمن دوست

در جهانى همه شور و همه شر
ها على بشر كيف بشر
پيرهن از رخ وصال خجل
كفن از گريه غسال خجل
شبروان مست والى تو على
جان عالم به فداى تو على ()04
 .5هدايت سفير فرنگ  ،به معجزه اميرالمؤ منين على عليه السالم
شاعرى در عهد شاه عباس قصيده اى در مدح حضرت امير عليه السالم سروده و در آخر قصيده  ،طلب صله و جايزه از شاه
كرده بود ،قصيده 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  :برو صله خود را از كسى بگير كه در حق وى مدح گفته اى  ،شاعر گفت  :به
چشم البته بايد همين طور باشد و من اشتباه كردم كه نزد تو خواندم و از تو جايزه خواستم  ،و اندوهناك بيرون آمد و عازم
زيارت حضرت امير عليه السالم گرديد.
شاه عباس بعد از سكون غضب و به ياد آوردن كالم خويش پشيمان شده كسى را فرستاد از پى شاعر كه عذر خواهى كرده جايزه
بدهد ،وى قبول نكرد و پاى پياده و پا برهنه به سوى نجف رفت و با همان هيات سفر داخل صحن شريف شد ،و مقابل حرم
مطهر حضرت امير عليه السالم ايستاد و بعد از سالم  ،عرض كرد :تو بر قصيده من از من داناترى و نيازى نيست كه بخوانم و
من بر ساحت تو فرود آمده ام و از تو جايزه مى خواهم كه همه كس بداند كه از جانب شماست  ،و هرگز از مكان خود قيام
نخواهم كرد مگر آنكه بميرم يا آنچه مى خواهم در همين جا برسد ،و پيوسته مى گريست و تضرع مى كرد تا شب فرا رسيد و
خواب او را ربود.
پس حضرت امير عليه السالم را در خواب ديد كه نامه اى به وى داد و فرمود :اين حواله اى است براى سفير فرنگ در بغداد،
اين نامه را بده و جايزه خود را از او بگير ،شاعر بيدار شد و نامه را در دست خود ديد كه به لغت فرنگ نوشته شده  ،ولى از
اين حواله تعجب كرد و با خود گفت شايد سر در اين نامه است كه من نمى دانم  ،پس به سوى بغداد حركت كرد تا آمد در خانه
سفير ،چون دربانان را ديد ترسيد كه با آن لباس كهنه چه طور داخل شود و برگشت  ،و همچنين روز دوم  ،و روز سوم خود را
سرزنش كرده گفت  :تو مامور هستى از جانب آن جناب و كسى قدرت بر اذيت تو ندارد و اگر مانع شدند بر مى گردى  ،پس
داخل خانه شد و كسى جلوگيرى نكرد و آمد ديد كه سفير تنها در صحن خانه راه مى رود و با حالت تفكر چوب در دست بر
زمين مى زند و چون نظر سفير به شاعر افتاد گفت  :كجا هستى كه سه روز است به اين شهر آمدى و از خور و خواب مرا
انداخته اى ؟ شاعر تعجب كرد وعذر خود را گفت  .سفير فرمود :من به دربانان سپرده بودم كه مانع نشوند و نشانى هاى تو را
به آنان داده بودم  ،و او را نزد خود نشاند و غذايى خواست  .شاعر به واسطه كفر او نخورد ،سفير گفت  :بخور من نيز در دين
تو هستم  ،شاعر تعجب كرد و چون خط شريف را داد ،سفير گريست و او را در ميان دو چشم خود گذارده بوسيد و خواند و
گفت  :باالى چشم  ،آن حضرت را نزد من امانتى است امر فرموده به تو بدهم  ،شاعر تعجب كرده گفت  :آشنا شدن به سرنوشت
تو براى من مهم تر است از جايزه گرفتن .
سفير دست او را گرفت در اندرون خانه به مكان خلوتى برد و گفت  :بدان كه من تاجرى بودم در شهر خودم  ،مال التجاره اى
تهيه كردم با جماعتى در كشتى نشسته به سفر دريا رفتيم  .از قضا موجى برخاست و كشتى ما به گرداب افتاد ،ما از حيرت خود
مايوس شديم و در همان جا كشتى هاى زيادى ديديم كه احدى در آن ها نبود ،پس در غذا جيره بندى كردم كه مبادا تمام بشود تا
اينكه آذوقه تمام شد و هر روز كسى را با قرعه تعيين مى كرديم و مى خورديم تا به جز من و مرد ضعيفى نماند ،پس من
فرصت يافته او را كشتم و چند روزى با گوشت او زندگى كردم .
در خالل اين احوال در آن كشتى هاى خالى تفريح مى كردم و از اجناس و جواهرات آن ها تفحص مى كردم  ،تا روزى جعبه
اش يافتم كه سنگ هاى قيمتى و جواهرات نفسيى در آن بود ،از جمله سنگ درخشانى ديدم كه مانند آن را هرگز نديده 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 و زمانى گذشت كه غذايى به دست نيامد و قوا منهدم گرديد و به مرگ خود يقين كردم  .در اين حال به خيالم
خطور كرد كه تضرع بنمايم به درگاه خدا و توسل جويم به مقربان خدا از انبيا و سوگند دهم به حق ايشان كه شايد بر من رحم

بفرمايد و از اين ورطه خالصى بخشد ،پس استغاثه كردم و شفيع آوردم كسانى را كه مى دانستم از آدم تا عيسى و متوسل شدم
بديشان ولى فرجى پيدا نشد.
در اين وقت متذكر شدم كه جماعتى از عرب كه به بالد ماتردد مى كردند مدعى بودند كه پيغمبرى از ايشان مبعوث شده و هر
چه فكر كردم اسم او به يادم نيامد ،مگر اينكه نام وصى او كه شگفتى هاى زيادى را به وى نسبت مى دهند خاطرم آمد ،پس ندا
كردم و گفتم  :يا على ! اگر مسلمانان راست مى گويند در آنچه به تو نسبت مى دهند و تو در اين مرتبه عظيمى هستى كه ادعا
مى كنند ،پس مرا از اين ورطه خالصى بده  ،و من عهد مى كنم كه ترك نصرانيت گفته به دين اسالم در آيم و تضرع و استغاثه
مى كردم و در شرف هالكت بودم كه ناگاه ديدم سواره اى روى اسب سفيد پيدا شد و مرا به نام صدا زد ،پس من برخاستم كه
گويا ضعفى در بدنم نيست و فرمود اين كشتى ها را به يكديگر متصل كن  ،من آن ها را با ريسمان ها و زنجيرها وصل كردم ،
سپس فرمود :بگير دم اسب را و پاهاى اسب روى آب بود ،ودم اسب بلند شده به آن چسبيدم  ،پس بر اسب نهيبى زد و چون
حركت كرد تمام كشتى ها به حركت آمدند و با اسب به راه افتادند ،كه ناگاه ديدم سواد شهر و ديوار خانه ها پيدا شد .پس ايستاد و
فرمود :مى شناسى اين شهر را؟ دقت كردم ديدم شهر ماست  ،عرض كرديم  :آرى اين شهر ماست  ،فرمود :برو و اين كشتى ها
را با آنچه در آن ها مى باشد از آن توست  ،گفتم  :شما كيستيد؟ فرمود :من آن كسى هستم كه صدا كردى و استغاثه كردى  .من
دهشت عظيمى كردم و در جزاى اين نعمت بزرگ متحير شدم و آن جعبه را كه مملو از جواهرات نفيسه بود در دست گرفته گفتم
چيزى اليق حضور مبارك به جز اين ندارم اين هديه را از من قبول بفرماييد.
پس آن جناب گرفت و گشود و يك جواهر ارزشمند قيمتى از آن بيرون آورد و جعبه را به من داده و فرمود:
من اين جواهر را از تو قبول كردم  ،بعد به من رو كرد و فرمود :اين امانتى است از من پيش تو آن وقت كه حواله مى دهم به
كسى كه از تو بگيرد من گرفتم و داخل شهر شدم و اجناس كشتى ها را پخش كرده مشغول تجارت شدم  ،و از اعظم تجار و غنى
ترين مردم شدم  ،و با بعضى مسلمين خلوت كرده معالم دين اسالم را ياد مى گرفتم و ديدم كه حفظ دين در آن بالد كفر مشكل
است .
روزى سلطان فرنگ را گفتم كه شما هر سالى كسى به بغداد مى فرستيد و مصارف زيادى انفاق مى كنيد ،من اين شغل را بدون
مطالبه چيزى از دولت متقبل مى شوم  ،سلطان از اين سخن خوشحال شد و چون مرا با عقل و ثروت و امانت مى شناخت قبول
كرد و مرا بدين جا فرستاد.
من سال هاست كه اينجا هستم در باطن به زيارت ائمه عليهم السالم مى روم و در ظاهر در كيش نصارى مى باشم .
حضرت امير عليه السالم در نامه شريف امر فرموده كه امانت او را به تو بسپارم و آن جواهر را از جعبه اى كه توى صندوقى
بود بيرون آورد و به شاعر داد .و او به عجم برگشت و سلطان از قصه او مطلع شده او را طلبيد و مالطفت و اكرام كرد و
فرمود :تو از آن نمى توانى استفاده كنى مگر آنكه بفروشى و من آن را مشترى مى باشم  ،بدان چه دلت بخواهد كه از خزينه من
بردارى .
شاعر قبول كرد و داخل خزينه شد و هر چه خواست برداشت و سلطان آن جوهره را به خزانه فرستاد ،و خدا عالم است كه در
اثناى حوادث زمان آن گوهر گران بها چه شد! ()05
قصيده اى به مناسبت ميالد با سعادت حضرت على عليه السالم
باز طبعم كرد ساز ساحت قدس واليم
تا زند پر فراز قبه عرش عاليم
رفته بر باب على بنشسته سرگردان و حيران
تا ببينم جلوه اى از آن شه ملك بقايم
ناگهان از در رسيدم آن مه واالى عصمت
حضرت موال امين حق على مرتضايم
پس بدو گفتم على جان اى فدايت جسم و جانم

خود ز نفس خويشتن بر گو تو اى مشكل گشايم
گفت رو رو اين معمايى است بس دشوار و مشكل
كى توان رفتن به كام پشه آن بحر واليم
گفتمش دانم وليكن عاشقت از خود مرنجان
خود تو برگو كيستى اى دلرباى جانفزايم
گفت دانى كيستم ؟ من ابن عم مصطفايم
من سفيرم من اميرم من على مرتضايم
ابن بو طالب منم سردار هستى سر مطلق
جلوه پروردگارم من امام و پيشوايم
حافظ نسل نبيم صهر ختم المرسلينم
همسر زهراى اطهر زهره خير النسايم
من اميرالمؤ منينم من شه دنيا و دينم
نور حق باب حسين تشنه شاه كرباليم
دخترى دارم نمونه زينب آن فخر شجاعان
مثل كلثومم كه دارد؟ باب مام مجتبايم
من عليم من عليم من امام المتقينم
سرور اهل يقينم شاه اقليم هدايم
اين منم تنديس ايمان اين منم تفسير قرآن
نقطة الباء وجودم سر امكان و بقايم
باء بسم اهلل و سر رحمتم عين رحيمم
مدح من حمد خدا زيرا كه من شير خدايم
وجه رب العالينم مالك در يوم دينم
ذكر من اياك نعبد مستعين كبريايم
من صراط المستقيمم من شه ملك قديمم
دشمنم گم كرده ره مغضوب حق نارش جزايم
لم يلد ازمادر گيتى چو من در يتيمى
لم يكن للفاطمه كفوى بجز نور واليم
من شهيدم صالحم برتر ز جمله انبيايم

عبد احمد هستم و موالى دين مير سخايم
اين منم طه و يس قاف و عين و سين و نونم
و القلم و الذارياتم و الضحى و هل اتايم
من مزمل من مدثر من به معراجش مكبر
مرسالتم ناشراتم بو تراب پارسايم
سلسبيلم  ،كوثرم من مالك يوم القرارم
جنت و نارش به من سپرده از امر خدايم
من صراطم عين ميزانم شفيع شيعيانم
سندسم  ،استبرقم  ،من زنجبيل دلربايم
نازعاتم  ،ناشطاتم  ،سابحات و سابقاتم
و السماء ذات البروجم يوم موعود و جزايم
عين فجرم ذات و ترم شفع را باب عظيمم
شاه اصحاب يمانم سر و الشمس و ضحايم
تين و زيتون طور سنين و تجالى نهارم
اين منم آن احسن تقويم كز باطل جدايم
ليلة القدرم كه از آالف اشهر برترم من
مطلع الفجرم سالمم جمله قرآن در ثنايم
دين به من گرديده كامل نعمت حق را تمامم
مكتب اسالم را من رهبرى بس پر بهايم
من بشيرم من نذيرم من سراجم من منيرم
شاهد اعمال خلقم لطف حق را من گدايم
اين منم آيات محكم بلكه من ام الكتابم
اين منم قرآن ناطق بر رضاى حق رضايم
صابرين و صادقينم قانتين و منفقينم
من همان مستغفرينم با سحرها آشنايم
من اولو العلمم اولو االلبابم و هم اهل ذكرم
من اولو االمرم كه حق واجب نموده اقتدايم
اين منم كاندر ركوعم معطى خير و زكاتم

اين منم مقصود بلغ او كشف را من ندايم
من خودم مفتاح غيبم من خودم عين شهودم
اولين مخلوق حقم راسخ علم خدايم
سابقون االولونم تائبون الحامدونم
سائحون الركعونم ساجدون را پيشوايم
مخرج حيم ز ميت مخرج ميت ز حيم
من قسيم عمر و رزقم من بهشت دلگشايم
كوكب درى منم من نور و مشكاة و سراجم
من همان نور على نورم كه مصباح هدايم
من خودم جنات عدنم اعظم آيات حقم
مهد تقوا و حيات طيب و عشق و صفايم
من درخت طور هستم كز تجالى جاللم
موسى عمران بشد مدهوش سيناى طوايم
اين منم فضل اهلل و نصر اهلل و فتح قريبم
محسنينم مسلمينم مومنين را مقتدايم
صافاتم تاليفاتم طارق و سقف رفيعم
من الف الميم و صاد و مفخر بر انمايم
نجم ثاقب بدر طالع خالص دين مبينم
والقمر روى منيرم تاج راس مصطفايم
اول و آخر منم هم ظاهر و هم باطنم من
عروة الوثقاى دينم قاضى يوم القضايم
من كهدر ام الكتاب حق على و هم حكيمم
من كه فرقانم بالغم شاه اخوان الصفايم
كعبه را من زادگاهم قبله را ركن ركينم
حجر اسماعيلم و زمزم منم كوه صفايم
مروه ام ركن يمانم مستجار و مستجيرم
هم مقامم بهر ابراهيم و هم كوه حرايم
من كه ميقاتم منايم مشعرم سعيم طوافم

من همان بيت الحرامم بيت معمور خدايم
شاهد بزم الستم با خدا من عهد بستم
اهل ذكرم نور حقم معنى قالوا باليم
انبيا را من معلم اوليا را اوستادم
اصفيا را مرشدم من قله كوه تقايم
من خليلم من ذبيحم شيث و ادريس و كليمم
عيسى روح اللهم من ثانى آل عبايم
حامل نوحم به كشتى ناجى موسى به بحرم
صاحب يونس به بطن حوت و يار بينوايم
خضر والياسم من و داود و ذا الكفل نبيم
حامى عيسى به مهدم يار شيخ االنبيايم
قلب احمد هستم و نور دل آن شهريارم
من محمد را امينم دين حق را من بهايم
من نگهبان زمينم سر رفع آسمانم
آمرم شمس و قمر را حافظ عرش و فضايم
اين منم صديق اكبر اين منم فاروق اعظم
من پيمبر را وزيرم بهترين اوصيايم
من يداللهم منم عين اهلل و وجه خدايم
قدرت اهلل نعمت اهلل رحمت بى انتهايم
نسخه اسماء حسنا و منم آن اسم اعظم
چونكه من اصل االصولم واجب ممكن نمايم
شاه فرد مومنينم شهسوار متقينم
آيت عظماى حقم قامت شرم و حيايم
فاتح خيبر منم كوبنده شرك و عنادم
بدر و احزاب و احد را قائدى مشكل گشايم
من علمدارم سپه دارم امير تاج بخشم
من نبى را ياورى دلسوز و با مهر و وفايم
حيدرم من صفدرم من عبد حى داورم من

قاب قوسين شهودم منبع جود و عطايم
من صالتم من زكاتم من صيام وهم جهادم
اصل و فرع دينم و كروبيان را مقتدايم
ديدن رويم عبادت چون جمال كردگارم
وصف من توصيف حق من جلوه نور خدايم
حب من ايمان و بغضم كفر و الحاد و شقاوت
شيعيانم شادمان و درد آنها را دوايم
باب ايتامم به مسكينان پرستارى روفم
بر اسيران مبهربانم من نواى بى نوايم
در شجاعت نامدارم در صداقت بى مشالم
ساقى حوض شراب طاهر و آب بقايم
جان من جان محمد جان او جان من آمد
اين تعهد نزد حق بستيم در عرش عاليم
خاك درگاهم بشد مسجود جبريل و مالئك
اسجدوا فرموده بهر تربت پاكم خدايم
پيك توحيدم من و تورات و خود نفس زبورم
من كه انجيلم براى عيسى او را رهنمايم
فيض اول عقل كل ممسوس ذات كردگارم
حق نموده در ازل تاجى زكرمنا عطايم
باب شهر علم احمد پيكر فضل و شعورم
حاكمم بر هستى و بر ما سوا فرمانروايم
فيض و جودم قسط و عدلم دشمن ظلم و فسادم
من خودم سيف اللهم من تاجدار الفتايم
(ساعيا) دانى كه هستم ؟ بنده پروردگارم !
چونكه عبدم حق بدادم اين چنين عز و بهايم
مرتضى عظيمى (ساعى شهرضائى )
بخش سوم  :گلچينى از فراموش شده هاى تاريخ
فصل اول

آيا ضمانت مى كنى مرا به آنچه گفتى ؟
نامه حجت االسالم و المسلمين حامى مكتب اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم آقاى شيخ هادى اشرفى  ،به دفتر انتشارات
مكتب الحسين عليه السالم :
سرور ارجمند مولف محقق جناب حجة االسالم و المسلمين حاج آقاى شيخ على ربانى خلخالى
ضمن تقديم خالصانه ترين سالم و عرض تبريك به مناسبت عيد سعيد و فرخنده اضحى  ،توفيقات روز افزون حضرتعالى را از
خداوند مسالت دارم  .با توجه به اينكه از مطالب مفيد و وسيع شما استفاده كرده و بهره هاى زيادى برده ام ليكن از كتاب
ارزشمند چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم جاى مطلبى را خالى ديدم كه به حضورتان ارسال مى نمايم
كه به صالحديد خود در كتاب مزبور بگنجانيد.
ارادتمند شما اشرفى  ،دهم ذى حجه  7407هجرى قمرى
بسم اهلل الرحمن الرحيم
حزام بن خالد بن ربيعه با جماعتى از بنى كالب در سفر بود .شبى از شب ها در خواب ديد كه در يك دشت سرسبز و با صفا
نشسته دور از جمعيت يارانش و مرواريد درشت و ذى قيمتى در دست دارد كه زيبائى و درخشش آن او را متعجب و چشمانش
را خيره كرده است  .آن گاه ديد سواره اى در كسوت اشراف و بزرگان به نزدش آمد ،سالم كرد و حزام جواب سالمش را رد
كرد .سواره گفت  :مرواريد را به چه قيمتى مى فروشى ؟
پاسخ داد :قيمت آن را نمى دانم  ،شما به چه قيمتى خريداريد؟
سواره گفت  :من نيز قسمت آن را نمى دانم  ،ليكن پيشنهاد مى كنم كه آن را به يكى از بزرگان اهدا كنى و من ضمانت مى كنم
تو را به چيزى كه بهتر و باالتر از درهم و دينار است .
پرسيد :آن چيست ؟ گفت  :من ضمانت مى كنم تو را به مقام و منزلت نزد او و درجه و شرافت و سيادت ابدى  .باز هم پرسيد:
آيا ضمانت مى كنى مرا به آنچه گفتى ؟ گفت  :آرى  .پرسيد :آيا واسطه اين كار مى شوى ؟ گفت  :آرى  ،مرواريد را به من بده
تا به ايشان هديه كنم .
سپس چون حزام از خواب بيدار شد و رويايش را براى دوستانش تعريف كرد تعبير آن را جويا شد يكى از دوستانش گفت  :اگر
روياى تو صادق باشد خداوند دخترى به تو عطا مى فرمايد و يكى از 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 سهيل حامله بود و وضع حمل او مصادف با بازگشت حزام از سفر بود .وقتى
مژده دادند كه خداوند دخترى به او عطا فرموده  :چهره اش شكفت و بسيار شاد و مسرور گشت و با خود گفت  :خوابم درست
بوده و پرسيدند نام او را چه انتخاب مى كنى  .گفت  :او را فاطمه نامگذارى كنيد و كنيه اش را ام البنين  ،و اين رسم عرب بود
كه هنگام والدت نام و كينه مولود را انتخاب مى كردند)02( .
كوبنده در كيست ؟
نامه جناب حجت االسالم و المسلمين  ،حامى و مروج مكتب اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم آقاى شيخ محمد رضا
خورشيدى  ،به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم :
بسمه تعالى
السالم عليك يا موالى و سيدى يا اباالفضل العباس و رحمة اهلل و بركاته  ،اغثنى
مطالبى جالب از زندگانى و مصائب قمر بنى هاشم باب الحوائج عليه السالم از كتاب مولد العباس ابن على عليه السالم )01( .
 .7روايت شده از قنبر غالم اميرالمؤ منين عليه السالم كه گفت  :در حالى كه در مسجد النبى صلى اهلل عليه و آله و سلم در مدينه
نشسته بوديم و اميرالمؤ منين عليه السالم در جمع ما مانند ماه شب چهارده در وسط آسمان صاف تشريف داشتند و ما را موعظه
نموده و بيم از جهنم داده و تشويق به بهشت مى فرمودند ،ناگاه مردى اعرابى آمد و مركب خود را در مسجد بست و وارد مسجد

شد .اميرالمؤ منين على عليه السالم را در ميان اصحاب ديد كه نشسته اند آمد و سالم بر آن بزرگوار نمود و دست هاى آن سرور
را بوسيد و با ادب ايستاد.
اميرالمؤ منين عليه السالم به او فرمودند :اى برادر عرب حاجتت چيست و چه مى خواهى ؟ عرض كرد :اى آقاى من شما آگاه
تريد به آن .
قنبر مى گويد :آن گاه اميرالمؤ منين عليه السالم به من توجه كردند و فرمودند :اى قنبر ،به منزل برو و به بانوى خود زينب
دختر فاطمه بنت رسول اهلل بگو :فالن كيسه پول را كه در فالن جامه دادن در فالن جا هست  ،به تو بدهد (و بياور).
عرض كردم  :حب و كرامت  ،مخصوص خداوند و تو است  ،اى آقاى من .
به منزل اميرالمؤ منين عليه السالم رفتم  ،دوبار در زدم  ،بار سوم فضه دم در آمد و گفت  :كوبنده در كيست ؟
گفتم  :قنبر غالم اهل بيت  .گفت  :اى قنبر حاجتت چيست ؟ فرمان موال و سيدم اميرالمؤ منين عليه السالم را به فضه گفتم .
فضه به داخل منزل بازگشت و من دم در ايستادم  ،صداى غريو شادى و سرور از درون منزل شنيدم  .وقتى فضه آن كيسه پول
مخصوص را آورد علت صداى شادى را پرسيدم .
گفت  :همين اآلن پسرى براى اميرالمؤ منين عليه السالم به دنيا آمد .گفتم  :از كدام يك از همسران حضرت ؟ گفت  :از ام البنين
فاطمه بنت حزام عليها السالم  ،و بانوى من زينب فاطمه زهرا عليهماالسالم به من فرمود كه به تو بگويم  :وقتى نزد اميرالمؤ
منين رفتى به آن حضرت بشارت اين نوزاد را بده و از اسم و كنيه و لقب اين نوزاد سوال كن  .گفتم حبا و كرامة  .پس از
رسيدن به مسجد و دادن كيسه پول به دست مبارك موال درخدمت آن بزرگوار ايستادم  ،كيسه پول را به آن مرد اعرابى عطا
فرمودند و او رفت  .بعدا اميرالمؤ منين عليه السالم به من توجه نموده  ،فرمودند :اى قنبر چه خبر دارى ؟ زيرا اثر خوشحالى و
سرور در صورتت مى بينم  .عرض كردم  :بلى  ،اى آقاى من  ،به شما بشارت مى دهم بشارت بزرگى  .فرمودند :خير است اى
قنبر ،اين بشارت چيست ؟ عرض كردم  :اى آقاى من  ،پسرى برايتان به دنيا آمد ،فرمودند :از كدام يك (از همسرانم )؟ عرض
كردم  :از فاطمه ام البنين عليها السالم  .فرمودند :چه كسى اين خبر را به تو داد؟ عرض كردم  :خادمه شما فضه وقتى كيسه پول
را برايم آورد به من خبر داد و گفت كه زينب دختر فاطمه عليهما السالم مى گويد :مواليت را به اين نوزاد بشارت بده و از اسم
و كنيه و لقب او سوال كن .
وقتى حضرت اين بشارت را شنيد از خوشحالى صورتش گل انداخت و فرمود :اى قنبر ،اين نوزاد مقام بزرگى نزد خداست  ،و
اسامى و القاب او زياد است .
براى نامگذارى و كنيه او من خودم به منزل مى روم  .همان وقت حضرت برخاسته به منزل تشريف فرما شدند ،بعد از ورود به
منزل  ،دخترش زينب را صدا زد و فرمود :دخترم زينب  ،پسرم را نزد من بياور ،زينب در حالى كه برادر نوزادش را كه
پيچيده در پارچه اى سفيد بود روى دست داشت آمد .وقتى نزديك پدرش اميرالمؤ منين عليه السالم رسيد تبريك گفت و نوزاد را
به آن بزرگوار داد (توجه به اين نكته الزم است كه سن مبارك زينب كبرى عليها السالم هنگام ميالد ابوالفضل عليه السالم بيست
سال بود).
اميرالمؤ منين عليه السالم نوزاد را گرفت  ،در گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه گفت و نگاه طوالنى به او مى
فرمود ،زينب كبرى عليهاالسالم بعد از فراغ پدرش اميرالمؤ منين عليه السالم از مراسم سنت ميالد ،رو به آن حضرت كرد و
عرضه داشت  :اى پدر جان  ،اسم و كنيه اين نوزاد چيست ؟
فرمود :دخترم  ،اسم و عباس و كنيه او ابوالفضل و اما القاب او زياد است از جمله آنها قمر بنى هاشم و سقا است  .زينب
عليهاالسالم بعد از شنيدن فرموده پدر عرض كرد :پدر جان  ،اما اسم كه عباس است در اين نوزاد هم عالمت شجاعت و دالورى
مى باشد ،و اما كنيه اش كه ابوالفضل است در اين مولود هم نشانه شهامت و برترى هست  ،و اما لقب او به قمر بنى هاشم ،
عالمت درخشندگى و جمال در او هست  ،ولى معناى سقا چيست ؟ آيا برادرم سقا است .
اميرالمؤ منين عليه السالم در جواب فرمود :دخترم  ،نه آن طور كه تو فكر مى كنى كه سقايى شغل و حرفه او باشد ،بلكه او اهل
و عشيره خود را سقايت مى كند ،او ساقى تشنگان كربالست .
هنگامى كه اين فرموده را زينب كبرى عليها السالم شنيد رنگ صورتش تغيير كرده بغض گلوگير او شده اشك چشم او بر
صورتش جارى گشت .

حضرت فرمود :از گريه خوددارى كن  ،برادرت را بگير ،او را با تو امرى مهم در پيش است  .زينب عليها السالم نوزاد را در
برگرفته به سوى مادرش برگرداند ،ام البنين عليهاالسالم در حالى كه از اسم و كنيه و لقب فرزند خود سوال مى كرد به استقبال
حضرت زينب عليها السالم شتافت .
زينب عليهاالسالم به او فرمود :اسم اين نوزاد عباس و كنيه اش ابوالفضل و لقب او قمر بنى هاشم است  .وقتى ام البنين
عليهاالسالم لقب بنى هاشم را شنيد فرياد شادى سر داد و از خوشحالى صورتش گل انداخت و گفت  :الحمدهلل رب العالمين  ،اآلن
خواب من تاويل شد .زينب عليهاالسالم به او فرمود :آن رويا كه تاويل شد چه بود؟ ام البنين عليهاالسالم زينب عليهاالسالم را از
خوابى كه قبل از ازدواج با اميرالمؤ منين عليه السالم ديده بود خبر داد.
هنگامى كه زينب عليهاالسالم جريان خواب را از ام البنين عليهاالسالم شنيد خوشحال شد و صورت برادرش عباس عليه السالم
راغرق بوسه كرد و فرمود:
به خدا عباس برتر از قمر است )08( .
او حافظ و نگهبان توست
 .0نقل شده است  :چند روزى كه از ميالد حضرت عباس عليه السالم گذشت زينب كبرى عليهاالسالم در حالى كه عباس عليه
السالم را در آغوش داشت خدمت پدرش اميرالمؤ منين عليه السالم آمد و عرض كرد:
از آن وقت كه اين نوزاد به دنيا آمد قلب خود را وابسته و متعلق به او مى بينم .
اميرالمؤ منين عليه السالم فرمود :چون او كفيل (حافظ و نگهبان ) تو است .
عرض كرد :كفيل من !
فرمود :بلى  ،اما تو از او جدا مى شوى و او هم از تو مفارقت مى كند.
عرض كرد :پدر جان  ،آيا او مرا رها مى كند يا من از او جدا مى شوم ؟
فرمود :بلكه تو از او جدا مى شوى اما (نه اين كه او زنده باشد) در آن هنگام حضرت عباس عليه السالم روى زمين گرم و
سوزان با دست هاى جدا از بدن و فرق دوتا از عمود آهنين .
در اين لحظه زينب عليهاالسالم با صداى بلند فرياد زد :وا عباساه )09( .
اميرالمؤ منين عليه السالم فرمود :اين زينب امانت من نزد توست
 .3نقل شده است  :درهنگام احتضار اميرالمؤ منين عليه السالم وقتى زينب عليهاالسالم را ديد آن حضرت فرزندانش را جمع
كرده و مشغول وصيت به آنها و سفارش درباره آنهاست نزد پدر بزرگوارش شتافت و عرض كرد:
پدر جان  ،مى خواهم يكى از برادرانم براى حفظ و حراست من متعهد شود.
حضرت فرمود :دخترم  ،اينها برادرانت هستند هر كدام را خواستى براى اين كار انتخاب كن  ،اين حسن و اين حسين
عليهماالسالم است  .عرض كرد :حسن و حسين عليهماالسالم امامان و آقايان من هستند ،و من با چشم خود آنها را خدمتگزارى
مى كنم ولى از برادران ديگرم انتظار خدمت دارم چون شايد در زندگانى ام به مسافرتى محتاج شوم  ،لذا و حفاظت و خدمت مرا
در سفر وحضر متعهد شود.
موال عليه السالم فرمود :هر كدام را خواستى انتخاب كن  .زينب عليهاالسالم نگاهش را به سوى برادرانش انداخت  ،او كسى را
براى مطلب خود نيز از قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم انتخاب نكرد .پس عرض كرد :پدر جان  ،اين برادرم را مى
گويم و به عباس عليه السالم اشاره كرد .اميرالمؤ منين عليه السالم به عباس عليه السالم فرمود :پسرم نزديك بيا ،عباس عليه
السالم نزد موال رفت  ،موال عليه السالم دست زينب عليهاالسالم را گرفت و در دست عباس عليه السالم گذاشت و فرمود :بنى
هذه و ديعة منى اليك (پسرم اين زينب امانت من نزد تو است ) در حالى كه اشك چشم عباس عليه السالم بر گونه هاى صورتش
جارى بود عرض كرد :پدر جان  ،چشم تو را روشن مى كنم و تمام توان خود را در نگهدارى و حفاظت زينب عليهاالسالم به
كار مى برم  .آن گاه اميرالمؤ منين عليه السالم به عباس و زينب عليهاالسالم نگاه مى كرد و گريه مى نمود)32( .

وقتى ام البنين عليهاالسالم وارد شد زينب عليهاالسالم به استقبال او شتافت
 .4نقل مى كند :هنگامى كه بشير وارد مدينه شد و خبر شهادت امام حسين عليه السالم را اعالم كرد و زن و مرد مدينه به طرف
دروازه شهر حركت كردند در بين آنها ام البنين عليهاالسالم هم بود كه به استقبال كاروان حسينى به سمت دروازه آمد .وقتى خبر
شهادت امام حسين عليه السالم را شنيد بيهوش روى زمين افتاد .در اين بين اهل بيت امام حسين عليه السالم به منزل هاى خود
وارد شدند و زينب عليهاالسالم فرمود :نمى خواهم امروز نزد من آيد مگر زنى كه عزيزى را در كربال از دست داده باشد .آنگاه
در منزل خود جلوس فرموده  ،به فضه خادمه دستور داد كه دم در باشد.
وقتى ام البنين عليهاالسالم به هوش آمد ،از زينب كبرى عليهاالسالم و اهل بيت امام حسين عليه السالم سوال كرد :به او خبر
دادند كه به منزل هاى خود رفتند.
از طرفى در حالى كه اهل بيت مشغول گريه و زارى بودند ديدند كه كسى در را مى كوبد .فضه گفت  :چه كسى در مى زند،
همانا خانم من زينب عليهاالسالم نمى خواهد زنى نزد او بيايد مگر زنى كه عزيزى را در كربال از دست داده باشد.
ام البنين عليهاالسالم به او فرمود :به خانم خود زينب عليهاالسالم بگو من هم شريك او در اين عزا هستم و مى خواهم نزد او بيايم
تا او را در اين عزادارى يارى كنم  ،چون من خودم همانند او در مصيبت هستم .
وقتى فضه اين جريان و گفتگو را به حضرت زينب عليهاالسالم عرض كرد ،فرمود :از او بپرس كه چه كسى است كه در
مصيبت مانند من است ؟ بعد فرمود :اگر گمانم درست باشد بايد ام البنين عليهاالسالم باشد.
فضه دم در برگشت و عرض كرد :خانم من مى فرمايند تو چه كسى هستى كه در مصيبت همانند من هستى ؟
فرمود :من مادر فرزند از دست داده  ،مادر مصيبت بزرگ هستم .
عرض كرد :واضح بيان كن  .فرمود :زن محزون مى باشم كه صاحب فاجعه كبر است  .عرض كرد :برايم نيكوبيان كن كه چه
كسى هستى ؟
فرمود :آيا مرا نشناختى  ،من ام البنين هستم .
عرض كرد :همانا خانم من درست حدس زد و به خدا قسم تو همان گونه كه مى گويى مادر مصيبت عظما و فاجعه كبرا است .
آن گاه فضه در را به روى او باز كرد .وقتى ام البنين عليهاالسالم وارد شد زينب عليهاالسالم به استقبال او شتافت و او را در بر
گرفت و گريه كرد و فرمود :خدا اجر تو را در مصيبت چهار فرزندت زياد كند.
ام البنين عليهاالسالم عرض كرد :و شما هم خداوند اجر تو را در مصيبت امام حسين عليه السالم و چهار فرزندت زياد كند و ام
البنين عليهاالسالم هم گريه كرد و هر كسى كه در آنجا حضور داشت گريه كرد)37( .
عبيداهلل بن عباس بن على عليهم السالم  ،لباسهاى پدر را پوشيد
 .5نقل مى كنند :امام زين العابدين عليه السالم بعد از حادثه عاشورا ،در روزهاى عيد جلوس نمى فرمود بلكه وقتى روز عيد مى
رسيد آن روز روز حزن و گريه او بود و مصيبت او تازه مى شد به حدى كه شيعيان و اهل بيت او از بزرگ و كوچك اين
مطلب را فهميدند.
پس چون مدتى طوالنى بر اين عادت حضرت گذشت صبر شيعيان تمام و حوصله شان تنگ شد .لذا به مناسبت نزديك شدن يكى
از اعياد عده اى از زنان خود را نزد عقيله بنى هاشم زينب كبرى فرستادند كه درباره اين موضوع با حضرت گفتگو كند و عده
اى از مردان شيعه هم براى همين مطالب همان موقع نزد آن حضرت رفتند.
هنگامى كه خدمت آن حضرت نشستند و خواستند گفتگو را شروع كنند غالمى آمد و عرض كرد :اى آقاى من  ،سيده من شما
رامى خواند ،حضرت از مجلس برخاست  .در اين هنگام ديدند حضرت زينب عليهاالسالم به استقبال آن حضرت آمد و آمدن
زنان و شيعه و خواسته شيعيان را به حضرت اطالع داده  ،حضرت فرمود :ان شاء اهلل جلوس مى كنم .
وقتى حضرت به جاى خود برگشتند ديدند اصحاب هم همان در خواست را مى كنند ،به آنها فرمود :به شرط اين كه براى مبارك
باد نزد من نياييد و هيچ كدام از شماها هنگامى كه روز عيد نزد من مى آيد آثار خوشحالى از لباس نو و مثل آن نداشته باشد.

عرض كردند :ان شاء اهلل همان طور كه اراده فرموديد خواهد شد.
روز عيد كه فرا رسيد آن بزرگوار در مجلس خود براى مردم جلوس فرمود.
فرزند حضرت ابوالفضل عليه السالم به نام عبيداهلل بن عباس بن على عليهم السالم معموال خدمت حضرت مى رسيد و با آن
بزرگوار مانوس بود و آن حضرت هم او را به خاطر مقام و منزلت پدرش حضرت ابوالفضل عليه السالم اكرام و احترام مى
فرمود.
هنگامى كه عبيداهلل آن بزرگوار را ديد كه در روز عيد براى مردم جلوس فرمود گمان كرد كه حزن و گريه تمام شد ،لذا نزد
جده اش ام البنين عليها السالم آمد و گفت  :اى مادر ،پسر عمويم على ابن الحسين عليهماالسالم در اين روز عيد براى مردم
جلوس فرمود آيا برايم لباس نو هست ؟ تا در اين روز عيد بپوشم .
ام البنين عليهاالسالم فرمود :آرى  ،پسر عزيزم  ،آن گاه لباس هاى ابوالفضل العباس عليه السالم كه از دوران كودكى آن سرور
در كنارى مانده بود را به اقامت عبيداهلل پوشيد .آن طفل با لباس هاى نو خدمت امام زين العابدين عليه السالم كه درميان اصحاب
نشسته بودند آمد .به محض اين كه نگاه آن حضرت به آن طفل افتاد كه مى آيد و لباس هاى عمويش عباس عليه السالم را در
بردارد به قامت تمام ايستاد و اشك چشم مباركش بر گونه هاى نازنين جارى شد و گريه كرد.
محضر آن بزرگوار عرض شد :اى پسر رسول خدا چه چيزى باعث گريه شما شد؟
فرمودند :اين پسر عموى من است كه لباس هاى پدرش را پوشيده  ،هنگامى كه او را ديدم به نظرم آمد مثل اين كه او عمويم
عباس عليه السالم است و به ياد واقعه عمويم در روز عاشورا افتادم  ،لذا گريه كردم  .كه ناگاه عبيداهلل بن عباس با همان لباس
هاى پدر وارد مجلس شد و به حضرت سالم كرد.
حضرت به او فرمود :اى پسر عمو ،اين لباس ها چيست ؟ پسر عزيزم گمان كردى حزن و اندوه ما بر امام حسين و پدرت عباس
عليهماالسالم و بنى هاشم تمام شد ،عرض كرد :اى آقاى من اين ايطور گمان كردم .
فرمود :هيهات اى پسر عمو ،حزن و اندوه ما بر امام حسين عليه السالم تا روز قيامت تمام شدنى نيست  .سپس اين اشعار را
سرود:
نحن بنى المصطفى ذوو غصص
يجرعها فى االنام كاظمنا
عظيمة فى االنام محنتنا
اولنا مبتلى و آخرنا
يفرح هذا الورى بعيدهم
و نحن اعيادنا ماتمنا
آن گاه حضرت گريست و هر كس در مجلس حاضر بود گريه كرد)30( .
توسل به ام البنين عليهاالسالم
 .2در ضمن انواع توسالت به حضرت ام البنين عليهاالسالم مى گويد:
بين زن ها مشهور است كه روز شنبه روز مخصوصى است كه روزه گرفته مى شود و ثواب روزه به ام البنين عليهاالسالم هديه
مى شود)33( .
ارادتمند :محمد رضا خورشيدى
قمر بنى هاشم عليه السالم و قبرستان بقيع

(پدر پدر عباس نيست ؟)
على عليه السالم از جا برخاست  .فاطمه عليهاالسالم شوريده حال  ،به حضرت حسن مجتبى عليه السالم خيره شد .مرواريد اشك
 ،دانه دانه از صدف چشمانش بر چهره اش فرو غلتيد .قامتش بى اختيار تا شد و درهمان جا روى زمين نشسته و سرش را پايين
انداخت .
تمام كوچه هاى شهر مدينه را زير پا گذاشتند .از حضرت عباس عليه السالم خبرى نبود جوانان بنى هاشم  -دختر و پسر  -هر
يك چراغى در دست همه جا راجستجو كردند بى فايده بود .هيچ كس نمى دانست اين نوجوان ده ساله كجا رفته است  .اوضاع
مدينه نگران كننده بود آشوبگران درجاى جاى شهر ديده مى شدند ،و سربازان خليفه  ،هر حركتى را زير نظر داشتند .خبر
رسيده بود كه سپاه معاويه براى يارى عثمان و نجاتش از دست مخالفان مسلح و خشمگين اش به زودى به شهر خواهند رسيد.
شب بود ،غريبى خاندان على عليه السالم  ،هيچ كس آن شب نمى دانست فاطمه كالبيه (ام البنين عليهاالسالم ) چه مى كشد ،دو
فرزند داشت  :عباس ر جعفر و مدت ها بود كه او را فاطمه نمى خواندند و نام زيباى مادر پسران (ام البنين ) را براى خويش
برگزيده بود.
على عليه السالم در حياط ايستاده بود و به ماه مى نگريست و آسمان پرستاره فاطمه عليهاالسالم فرزندم عباس را درياب على
عليه السالم برگشت گفته بود كه كسى ام البنين را فاطمه نخواند .كسى در آنجا ديده نمى شد .صداى آشنا و دلنشين دوباره بر
جانش نشست  .على عليه السالم امام حسين عليه السالم را صدا كرد.
حسين جان  ،آماده باش كه برويم برادرت عباس را بيابيم  ،امام حسين عليه السالم گفت  :چشم پدر جان من حاضرم على عليه
السالم كيسه پر از نان و خرما را بر دوش گرفت  .به سرعت از كوچه پس كوچه هاى مدينه گذشتند .قبرستان بقيع را در سكوتى
دهشتناك در برابرشان قرار گرفته بود .باد زخمى لنگ لنگان مى توفيد و بر سر و روى آنها شالق وار فرود مى آورد.
على و حسين عليهماالسالم آهسته آهسته  ،خود را نزديك مزار غريب رساندند .نوجوانى آشفته با موهاى خاك آلود بر مزار به
خواب رفته بود .على عليه السالم بى اختيار نشست و امام حسين عليه السالم نيز هر دو مى گريستند يكى براى همسر و محبوب
 ،ديگرى براى مادرى به لطافت صبح حضرت عباس عليه السالم چشمانش را گشود .پدر و برادر را در برابر خود ديد سالم
كرد .على عليه السالم دست نوازش را بر سر عباس عليه السالم كشيد و گفت :
(چرا نگفتى كه به بقيع مى آيى ؟ همه در خانه نگران تو هستند؟) آخر من مى خواستم قبر فاطمه زهرا عليهاالسالم را زيارت كنم
 .مى ديدم كه بعضى از شبها شما و حسن و حسين و زينب و ام كلثوم و عمويم عقيل عليهم السالم به اينجا مى آييد .چند بار
خواستم كه از شما اجازه بگيرم  ،گفتم شايد چون  ...چون پسر زهرا)...
و ديگر نتوانست چيزى بگويد و به سختى گريست  .على عليه السالم او را در آغوش گرفت  .صدايى دلنشين  ،در گوش زمان
پيچيد.
(على جان  ،فرزندم عباس را به تو مى سپارم !)()34
بر رونق دين فزود عباس
سر تا به قدم همه واليت
مجذوب حسين بود عباس
تا نغمه ان قطعتموا زد
گلبانگ ظفر سرود عباس
درمحكمه قضاوت عشق
پرسند اگر كه بود عباس
آرد سر و چشم و دست خونين

بر همت خود شهود عباس
قامت به نماز عشق چون بست
بر رونق دين فزود عباس
اما ز چه از قيام آمد
يك مرتبه در سجود عباس
شد وصل قيام بى ركوعش
بر سجده بى قعود عباس
گر آب نخورده بر لب آب
در روزه عشق بود عباس
نازم به چنين صالة و صومى
كه اين گونه دوا نمود عباس ()35
بر شوكت ما فزود عباس
آئين قيام در ره حق
بر رهبر ما نمود عباس
بد رهبر عشق عاشقان را
در عشق خوش آزمود عباس
با دست يداللهى 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
لبيك خدا شنود عباس
تا ديده شدش نشانه تير
صد ديده به حق گشوده عباس
از غيرت و همتش روان كرد
دريا به كنار رود عباس ()32
از لقب قمر بنى هاشم بسيار مسرور مى شوند
جناب حجة االسالم و المسلمين آقاى سيد على امامى فرزند آية اهلل حاج آقا رضا امامى فرمودند:

يكى از برادران دينى كه صدق گفتار او مورد اطمينان است برايم گفت  :شبى در عالم رويا مرحوم پدرت را ديدم  ،در حالى كه
مى دانستم ايشان مرحوم شده است  .پس از احوال پرسى  ،تقاضا كردم از عالم برزخ مطلبى برايم بيان كند .فرمود :نمى توانم ،
اصرار كردم  .ايشان فرمود:
پس از آن كه پافشارى كردم  ،فرمود :اين قدر برايت بگويم كه در اين عالم  ،مواليم حضرت اباالفضل العباس عليه السالم هرگاه
مى شنود كه به ايشان قمر بنى هاشم خطاب مى شود خيلى خشنود مى شوند و آن حضرت از اين لقب (قمر بنى هاشم ) بسيار
مشعوف و مسرور مى گردد.
والد حقير ،مرحوم آية اهلل حاج آقا رضا امامى سدهى صبح روز آخر ماه رجب  7472قمرى برابر  28/70/2شمسى ساعتى پس
از اقامه نماز جماعت و ذكر مصائب اهل بيت عليهم السالم و از جمله ذكر مصيبت حضرت اباالفضل العباس عليه السالم به
جوار رحمت حق شتافت  .روانش شاد.
يا راج اطلب ما بدالك من غنائم
واسال منيرا القمر من بنى هاشم
قد خاب من يرجوا واليدعوا اباالفضل
باب الحوائج ذو العطاء كنز المكارم
اين دو بيت را به عليا مخدره فاطمه كالبيه ام البنين عليهاالسالم تقديم نمودم  ،اميد است بپذيرد ،ان شاء اهلل تعالى .
مسكين
مصيبتى بى نظير در عرصه كربال
اين نوشتار كوتاه بنا به خواسته مولف محترم كتاب چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم مرقوم شد.
االحقر محمد صادق اميدوارى خراسانى
اول ربيع الثانى  7400قمرى مطابق با  82/4/0شمسى
حضرت اباالفضل العباس عليه السالم در روز عاشورا به مصائبى گرفتار شد كه در حق شهيدى از شهداى كربال شنيده نشده
است .
خوردن تير به چشم نازنين حضرتش  ،بريده شدن دو دست مباركش  ،خوردن عمود آهنين بر فرقش در حالى كه وسيله دفاعى
وى يعنى دست هاى مباركش بريده بود ،خجلت فراوان و تاثرهاى وجدانى و عاطفى در موفق نشدن در آوردن آب براى خيمه
ها ،و اطفال تشنه كام  ،و ...مصيبتى كه هم اكنون برايتان نقل مى كنم .
شايد تا حال كمتر درمقتلى ديده و يا از واعظى شنيده باشيد .البته ممكن است بعضى با اين مصيبت بزرگ آشنا باشند ،و آن سر
كوچك بودن قبر نازنين آن حضرت را  -با وجود رشيد بودن قد شريفش  -كشف مى نمايد.
اين مصيبت را صاحب كتاب دعائم االسالم قاضى نعمان مغربى  ،متوفى  323قمرى در كتاب خود :شرح االخبار فى فضائل
االئمه االطهار ،جزء سيزدهم  ،جلدسوم ( ،چاپ جامعه مدرسين قم  ،ص  )793آورده است  ،كه عين عبارت را مالحظعه مى
فرماييد:
 ...و قطعوا يديه ور جليه حنقا عليه ...؛
 ...و دست هاى آن بزرگوار و نيز پاهاى آن نازنين را از روى كينه و دشمنى بريده و قطع نمودند.
و بنا به نقل اين محدث قرن چهارم  ،در همان صفحه  ،اين اشعار معروف اثر طبع (فضل ) كه نسب او به سه واسطه به قمر
بنى هاشم عليه السالم مى رسد مى باشد:
فضل بن محمد بن الحسن بن عبيداهلل بن العباس بن على عليهماالسالم

احق الناس ان يبكى عليه
اءذ (فتى ) بكى الحسين بكربال
اخوه و ابن و الده على
ابوالفضل المضرج بالدماء
و من واساه ال يثنيه شى ء
وجاء له على عطش بماء ()31
بخش چهارم  :وظايف و مسئوليتها
فصل اول
پيامبران خدا و امامان معصوم عليهم السالم  ،انسان هاى كاملى هستند
به كارهاى گران مرد كارديده فرست
كه شير شرزه در آرد به زير خم كمند
برجستگى و برازندگى افراد ،از راه قبول وظيفه و مسئوليت هاى خطير و حساس معلوم مى شود .به خصوص اگر از جانب
كسانى محول شود كه از نظر كماالت انسانى و فضايل نفسانى و ارزش هاى شناخته شده  ،در مرتبه اى واال باشند.
پيامبران خداو امامان معصوم  ،انسان هاى كاملى هستند كه نقص و خلل و ضعفى در اخالق و گفتار و كردار آنها نيست و كارى
كه اينها انجام مى دهند ،مى تواند به عنوان بهترين الگوى رفتارى و بهترين سرمشق اخالقى مورد استفاده ساير انسان ها قرار
گيرد .گو اينكه خود آنها نيز همانند نيستند و ميان آنها نيز تفاوت و تفاضل است .
در تاريخ زندگى پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم به افرادى بر مى خوريم كه از سوى آن بزرگوار ،مسئوليت ها و وظايفى
عهده دار شده اند .قطعا اگر اينها واجد شرايط قبول مسئوليت نبودند و صالحيت الزم را درمحدوده وظيفه اى كه بر عهده آنها
گذاشته مى شد ،نداشتند .هرگز رهبر بزرگ اسالم آنها را نصب نمى كرد.
البته گاهى ممكن است مصالحى اقتضا كند كه افرادى را براى كارهايى ماموريت و مسئوليت دهند كه باالتر از حد توان آنهاست
 .اين هم فايده يا فوايدى دارد .مهم تر از همه اينكه خود آن شخص و اشخاصى كه با او برابر يا از او كمترند ،به ميزان توانايى
خود پى مى برند و توقعات و انتظارات بيهوده را كنار مى گذارند .به عالوه لياقت و شايستگى آنكه مسئوليت خود ر به نحو
مطلوبى انجام مى دهد ،ظاهر مى شود.
در جنگ خيبر ،هر روزى يك تن  ،پرچم مى گرفت و به مبارزه مى شتافت و شب هنگام  ،فتح نكرده باز مى گشت  .يك روز
ابوبكر خسته و كوفته و بى اخذنتيجه  ،از ميدان نبرد مراجعت كرد و روز ديگر عمر .از اين رو ابن ابى الحديد معتزلى مى
گويد:
و ان انس الذين تقدما
و فرهما والفر  -قد علما  -حوب
(هر چه فراموش كنم  ،فرار آن دو تن را فراموش نمى كنم و آنها خود مى دانستند كه گريز از جنگ  ،ننگ است ).
شب هنگام پيامبر خدا فرمود :فردا پرچم را به دست كسى مى سپارم كه همواره در ميدان نبرد ،حمله ور ناگريزنده است  .او خدا
و رسول را دوست مى دارد وخدا رسول او را خدايت خيبر را به دست او مى گشايد.
فرداى آن روز اصحاب گرد آمدند و هر كس آرزو مى كرد كه مصداق گفتار رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم  ،خودش
باشد.

دراين موقع  ،پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم على عليه السالم را احضار كرد كه مرد يگانه اين ميدان بود و كسى جز او
نمى توانست فاتح خيبر باشد)38( .
پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم از اول هم مى دانست كه كسى جز على عليه السالم گشاينده دژهاى يهوديان خيبر نيست .
ولى بايد مجال و فرصت مى داد تا افراد ديگر هم در اين مسابقه شركت كنند و در اين ميدان زور آزمايى گام نهند ،تا ارزش ها
و لياقت شناخته شود.
خواجه نصير الدين طوسى مواردى مواردى از اين قبيل را در كتاب ارجمند كالمى خود تجريد االعتقاد بر مى شمارده ذيال به
آنها اشاره مى كنيم :
عدم اولويت ابوبكر
از آنجا كه مساله امامت امت  ،از مسائل بسيار ظريف و خطير و حساس است و پويندگى اسالم و رشد و شكوفايى و بالندگى آن
بر بستر زمان  ،بستگى به اين دارد كه بهترين ها بار مسئوليت را به دوش گيرند ،رهبر بزرگ اسالم به گونه اى عمل مى كرد
كه مردم  ،آگاهى پيدا كنند و به نحو مطلوب و شايسته اى به وظيفه خود عمل نمايند.
خواجه مى فرمايد:
(ولم يتول عمال فى زمانه واعطاه سورة برائة فنزل جبرئيل و امر برده و اخذ السورة منه وان ال يقرئها اال هو او احد من اهل
بيته فبعث بها عليا))39( .
به ابوبكر در زمان پيامبر ،كارى سپرده نشد ،پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم سوره مباركه برائت را به او داد (كه به مكه
رود و بر مشركان قرائت كند) جبرئيل نازل شد و امر كرد كه پيامبر او را برگرداند و سوره را از او بگيرد و جز خود يا يكى
از خاندانش سوره را (بر مشركان ) قرائت نكند پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم ابوبكر را بازگردانيد و سوره برائت را از
او گرفت و ماموريت را به على عليه السالم سپرد).
اگر انسان دقيق شود به اسرار اين اعزام وارجاء اين دادن و گرفتن مسئوليت و اين اعزام نهايى كه به اشارت غيب صورت
گرفته آگاه مى شود.
عدم اولويت عمر
يكى از انتقادات بر ابوبكر اين است :
(و خالف الرسول فى االستخالف عندهم و فى تولية من عزله ))42( .
ابوبكر در دو مورد با پيامبر مخالفت كرده  :يكى در مساله انتخاب خليفه  -بنابراين راى اهل تسنن  -و ديگرى در دادن مسئوليت
به كسى كه پيامبر اكرم او را عزل كرده بود).
از نظر اهل تسنن  ،پيامبر اكرم جانشينى براى خود تعيين نكرده است  .ايراد اين است كه چرا ابوبكر با پيامبر مخالفت كرد و
عمر را به جانشينى خود برگزيد؟!
عالمه حلى در توضيح مخالفت دوم مى گويد :مقصود از آنكه پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم معزولش كرده  ،عمر است
پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم  ،يك بار در جنگ خيبر به او ماموريت داد و او شكست خورده برگشت و يك بار هم او
را مامور صدقادت كرد و به سبب شكايت عباس  -عموى پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم  -از سمت خود كنار گذاشته شد.
اصحاب پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم  ،از كار ابوبكر اظهار عدم رضايت كردند و طلحه به او گفت  :شخصى درشتخو و
خشن را بر ما واليت و حكومت دادى )47( .
عدم اولويت عثمان
خواجه درباره عثمان مى گويد:
(وعابوا غيبته عن بدر و احد و البيعة ))40( .

مسلمانان عدم حضور عثمان را در جنگ بدر واحد و در بيعت رضوان  ،بر وى عيب گرفته اند.
تاريخ  ،آيينه است حوادث بزرگ  ،آزمون است  .آنكه در حوادث بزرگ  ،نقش دارد ،ارزشمند است و آنكه در اين حوادث ،
نقشى ندارد ،سربلندى و افتخار ندارد.
اولويت اسامه
خواجه پس از آنكه تخلف از سپاه اسامه را عيبى بزرگ بر متخلفان مى شمارد ،مى فرمايد:
(وولى اسامة عليهم فهو افضل و على لم يول عليه احد او هو افضل من اسامة ) ( )43پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم ،
اسامه را برايشان فرماندهى بخشيد .بنابراين  ،على عليه السالم برتر از اسامه است .
اين نمونه هاى را براى اين آورديم  ،تا معلوم شود كه دادن پست ها و مسئوليت ها و يا گرفتن و ندادن  ،از روى مالك و معيار
بوده و جز ضابطه  ،هيچ چيز حاكم نبوده و رابطه را در اين گزينش ها و عزل كردن نقشى و دخالتى نبوده است .
با اين مقدمه  ،بايد به سراغ آن قهرمان نام آورى برويم كه در حيات سه امام همام  ،مورد اعتماد و اطمينان كامل بوده و ساير
امامان بزرگوار نيز از او به نيكى و عظمت ياد كرده و مقام و مرتبه او را ستوده اند.
سخن درباره وظيفه ها و مسئوليت هايى است كه در جريان قيام خونين حسينى بر عهده حضرت عباس عليه السالم نهاده شده  ،تا
از اين رهگذر بتوانيم آن قهرمان بزرگ عالم اسالم و آن پهلوان مرزبان حريم عترت و قرآن  ،و آن سلحشور سپاه مخلص يزدان
را بهتر بشناسيم و از صميم قلب در برابر عظمت بيكرانش سر تعظيم فرود آوريم و به انسان هاى مخلص حق دهيم كه قرنهاى
متمادى به ياد آن استوانه شجاعت و رشادت  ،اشك ريخته و در حرم پاكش با خداى بزرگ به راز و نياز نشسته و بر بساط قرب
حق  ،به آرامش دل رسيده و به جان و دل  ،به حق پيوسته و از ما سواى او گسسته و بريده اند.
پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم  ،كلمه اى است جامع كه جامع ترين كلمات  ،يعنى قرآن مجيد بر سينه پاك و پر فروغش نازل
گرديده و خود ،قرآن مجسم و مظهر كرامت و صراط مستقيم و نور ساطع است  .نسخه وجود او ،درمان همه دردها و كانون
همه شفاها و نجات بخش همه انسان ها از پليدى 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 قيد تعلقات نفسانى و از وساوس ملعونه شيطانى برائت جويد ،راهى جز اينكه حقيقت او را،
در مد نظر قرار دهد ،ندارد كه خود فرمود( :من رانى فقد راى الحق ) هر كه مرا ببيند ،حق را ديده است )44( .
بارى هرگاه چنين پيامبرى  ،مسئوليت هايى را بدهد و يا مسئوليت هايى را بازگيرد ،بهترين معيار براى شناخت لياقت ها و عدم
لياقت ها به دست مى آيد.
در آيه شريفه مباهله ( ،فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و
انفسكم ) ()45
اميرالمؤ منين عليه السالم به عنوان نفس پيامبر ،يعنى خود پيامبر ،معرفى شده و بنابراين  ،كارهايى كه او بعد از پيامبر انجام
داده  ،دقيقا كار خود پيامبر محسوب است و همان گونه كه كارهاى پيامبر اكرم الگو واسوء است  ،كارهاى آن بزرگوار نيز اسوه
است  .ساير ائمه اطهار عليهم السالم نير چنينند.
حضرت عباس عليه السالم مورد اعتماد و احترام سه امام بوده و عالوه بر اينكه در دوران اميرالمؤ منين و امام مجتبى
عليهماالسالم شايستگى ها و لياقت هاى او در حد اعلى به ظهور و بروز رسيده و مخصوصا در جنگ صفين ثابت كرده است كه
قهرمانى نستوه و دالورى رزمجوست  ،در صحنه نبرد خونين كربال پاى همت بر قله بلند افتخار نهاد و گوى سبقت را در ميدان
مسابقه مردانگى و صالبت  ،از همگنان  ،بل از همگان ربود.
اكنون سخن درباره وظيفه ها و مسئوليت هاى حضرتش در قبال برادر و سرور و فرمانده و پيوايش حضرت امام حسين عليه
السالم است كه از مطالعه و مالحظه اين مسئوليت به ميزان لياقت و استعداد و اطمينان و اعتماد امام حسين عليه السالم در برابر
آنكه به تمام وجود در خدمت مكتب و پيشواى مكتب است  ،مى توانيم پى ببريم .
اما قبل از آنكه درباره وظيفه ها و مسئوليت هاى حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم و رابطه بسيار گرم و
صميمانه و خالصانه و مخلصانه او با برادرش پى ببريم  ،ناچاريم به دو مطلب توجه كنيم  :يكى ارتباط و پيوند جسمانى و
ديگرى ارتباطى و پيوند روحانى .

فصل دوم
ارتباط و پيوند جسمانى
حضرت عباس عليه السالم  ،برادر صلبى امام حسين عليه السالم است  .يعنى تنها از سوى پدر ،با امام برادر است  .برادرى ،
خود ،وسيله محبت و مايه دوستى و برانگيزنده عواطف پاك و بى شائبه است .
در فرهنگ ها و در ميان اقوام و ملل و در متن قصه ها و داستان ها و افسانه ها ،نشانه هاى فراوانى وجود دارد كه نمايانگر
اهميت و ارزش واالى مقام برادرى در بين انسان ها بوده است  .امروز هم اگر چه زندگى ماشينى عواطف را سست و ضعيف
كرده  ،لكن باز هم در كنار رابطه پدرى و فرزندى يا مادرى و فرزندى  ،از اهم رابطه ها و از محكم ترين پيوندها و از پر
جاذبه ترين خويشاوندى هاست .
در قصه ها آمده است كه ضحاك مار به دوش جوان ها را مى كشت و از مغز آنها براى تغذيه بهره مى گرفت  .روزى سه نفر
را نزد او آوردند .اين سه نفر از راه قرعه انتخاب شده بودند و هر سه بايد به كام مرگ كشانده شوند.
زنى زيبا روى نزد ضحاك آمد و زبان به التماس گشود .او گفت  :يكى از آنها فرزند و جگر گوشه من و ديگرى همسر و تكيه
گاه من و سومى برادر من و بازوى من است  .هر سه را به زندان افكنده اى تا آنها را بكشى و مغز آنها را طعمه خود كنى .
ضحاك متاثر شد و گفت  :يكى از آنها را به تو مى بخشم  .انتخاب باخود تست  .زن گفت  :برادرم را اختيار مى كنم  .ضحاك ،
سبب را پرسيد .او در جواب گفت  :اگر شوهرم كشته شود ،مى توانم همسر ديگرى اختيار كنم و اگر فرزندم كشته شود ،با
اختيار شوهرى ديگر صاحب فرزند مى شوم  ،اما اگر برادرم كشته شود ،جايگزين ندارد .ضحاك متاثر شد و هر سه را بخشود.
بحث در صدق و كذب اين قضيه نيست  .بحث در اين است كه از اين گونه قصه ها معلوم مى شود كه عاطفه برادرى درميان
اقوام و امم پيشين از اهميت وااليى برخوردار بوده است .
لقمان حكيم نيز كه همواره سخنان نغز و حكمت آميز مورد توجه بوده و هست و خواهد بود و قرآن نيز در يكى از سوره هايى
كه به نام اوست  ،از حكمت هايش مطالب مهمى مطرح كرده است  ،داستان شيرينى دارد.
نوشته اند كه او از سفرى طوالنى مراجعت كرد .يكى از غالمان نزد او آمد و لقمان از وى جوياى حال بستگان خود شد .نخست
سراغ پدر گرفت  .غالم گفت  :پدرت مرده است  .لقمان گفت  :ديگر تحت فرمان پدر نيستم  .اختيارم به دست خودم است  .آنگاه
جوياى حال مادر شد .غالم او را از مرگ مادرش مطلع كرد .لقمان از اينكه از عقوق مادر نجات يافته است  ،اظهار رضايت
كرد .پس از آن  ،سراغ همسرش گرفت  .غالم  ،مرگ همسر را نيز به آگاهى او رسانيد .لقمان گفت  :مشكلى نيست  .همسر
ديگرى اختيار مى كنم  .آنگاه جوياى حال خواهر شد ،غالم  ،از مرگ خواهر نيز او را مطلع كرد .لقمان گفت  :عورت و
ناموسم پوشيده و مستور شده است  .پس از آن  ،سراغ فرزند گرفت  .گفته شد كه او نيز زندگى را بدرود گفته است  .لقمان گفت
 :خداوند به عوض او فرزند ديگرى به من مى دهد .در آخر ،بى تابانه سراغ برادر گرفت و هنگامى كه از مرگ جانسوز برادر
مطلع شد ،آهى از دل پر درد برآورد و گفت  :كمرم شكست !
در كتاب كنز المدفون (ص  )52نيز داستانى شبيه داستان ضحاك در مورد حجاج خون آشام آمده است  .زنى سه زندانى بى گناه
در سلول هاى خفقان آور وى گرفتار داشت كه يكى از آنها همسر و ديگرى فرزند و ديگرى برادرش بود .از وى خواستند كه
يكى از آنها را انتخاب كند .او برادر را انتخاب كرد .هنگامى كه علت را پرسيدند ،او چنين گفت :
(الزوج موجود واال بن مولود واالخ مفقود).
شوهر ،موجود و فرزند مولود و برادر مفقود است .
حجاج بى رحم  ،به رحم آمد و گفت  :هر سه را به سبب كالم نيكوى اين زن  ،بخشودم  .ضحاك پادشاه داستانى ايران و معرب
اژدهاك است  .او پس از جمشيد در ايران به سلطنت پرداخت  .اهريمن او را بفريفت و وادارش كرد كه پدر را كه شاه ناحيه اى
از عرب بود ،بكشد و بر جاى او نشيند .وى انواع مرغان و جانوران را مى كشت و گوشت آنها را به ضحاك مى داد تا او را به
خون ريختن دلير كند .روزى به ضحاك گفت  :حاجتى دارم  .ضحاك گفت  :روا كنم  .وى كتف ضحاك را بوسيد و ناپديد شد .از
محل بوسه اهريمن يا شيطان  ،دو مار سياه سر برآورد كه هيچگاه آرامش نمى گذاشتند .مارها را بريدند ،ولى دوباره سر
برآوردند .پزشكان را گرد آوردند ،تا چاره و درمانى بجويند .آنها نيز از عهده درمان بر نيامدند .سرانجام اهريمن ظاهر شد و
دستور داد كه مارها را با مغز آدميان پرورش و آرامش دهند .او سرانجام به ايران حمله كرد و بر تاج و تخت جمشيد دست يافت

 .در داستان ها آمده كه دو تن به نام ارمايل و كرمايل تصميم گرفتند كه به عنوان طباخ نزد شاه روند و هر روز ،يكى از دو تنى
را كه ماموران تحويل آنها مى دادند تا آنها را بكشند و مغزشان را طبخ كنند ،نجات بخشند .بدينسان  ،هر ماه  32تن جان تازه
مى يافتند .كم كم بر عده آنها افزوده شد و هنگامى كه فريدون قيام كرد ،او را يارى كردند و ضحاك مار به دوش را از پاى
درآوردند)42( .
حجاج بن يوسف بن حكم ثقفى همان است كه عبدالملك بن مروان  ،او را فرماندهى سپاه داد ،تا عبداهلل بن زبير را سركوب كند.
او با منجنيق  ،خانه خدا را خراب كرد و عبداهلل را بكشت و سر او را به شام فرستاد و جسد او را به دار آويخت و مردم حجاز
را به بيعت عبدالملك  ،ملزم ساخت و نسبت به صحابه و مردم حرمين  ،انواع كيفرها را روا داشت  .عالوه بر حجاز ،حكومت
عراق را هم به او دادند و دامنه اقتدار او تا حدود هند و مغولستان رسيد .او درمدت  02سال حكومت خود در كوفه و بصره  ،بر
مردم ظلم هاى بسيارى روا داشت  .شهر واسط را بنا كرد و پايتخت خود قرار داد .در زمان وليد بن عبد الملك  ،قدرتى بيشتر
پيدا كرد .در سن  54سالگى به مرضى مدهش در گذشت  .نامش ضرب المثل ظلم و بيدادگرى است )41( .
اين توضيح كوتاه را از قصه هاى قديم ايرانى و از واقعيت تاريخ اسالمى  ،از آن روى آوردم تا معلوم شود كه كوتاه آمدن
ضحاك خونخوار ايرانى و حجاج خون آشام حكومت عصر اموى كه هر دو به لحاظ جنايت و شرارت  ،همتا و همسنگ
يكديگرند ،نشانگر عظمت و اهميت عاطفه برادرى است .
عاطفه  ،سود و زيان نمى شناسد و كارى به منطق استدالل ندارد .قطعا اگر عواطف بشرى در جهتى مخالف جهت عقل و انديشه
قرار نگيرد .منشا آثار بسيار مهم خواهد بود .مگر نگفته اند( :بى ستون راعشق كند و شهرتش فرهاد برد؟!)
اگر در حاالت لقمان حكيم آمده است كه  :از شنيدن خبر مرگ برادر ،آه مى كشد و مى گويدن (كمرم شكست !) در در حقيقت ،
عطوفت و حكمت  ،يا عقل و عاطفه در اينجا هماهنگ شده اند.
پس هر حكيمى بايد اين گونه بينديشد و نبايد غم مرگ برادر را ناچيز انگارد.
ساالر شهيدان و آن حكيم ترين حكيمان و پر عاطفه ترين عاطفه مندان نيز در آن لحظه اى كه از شهادت برادرش حضرت عباس
عليه السالم مطلع مى شود ،مى فرمايد:
(اآلن انكسر ظهرى وقلت حيلتى ))48( .
اكنون كمرم شكست و چاره جويى ام كاهش يافت .
پيوند روحانى
چه خوب است آنهايى كه با يكديگر پيوند جسمانى دارند ،پيوند روحانى نيز داشته باشند ،و گرنه آن پيوند جسمانى نيز ضايع و
تباه و بى اثر خواهد شد.
در آن لحظه اى كه حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم بر اثر ضربت عمودى از باالى زين بر زمين مى افتد،
نخستين كالمش اين است :
(يا ابا عبداهلل  ،عليك منى السالم ).
اين سالم  ،سالم وداع است  .يعنى  :آخرين سالم حضرت عباس و آخرين نفس آن حضرت عليه السالم است .
هنگامى كه امام  ،اين آهنگ جانسوز را مى شنود ،چنين مى گويد:
(وا اخاه  ،واعباسا ،وا مهجة قلباه ).
ناله امام حسين عليه السالم  ،جانسوز است  .غم مرگ برادر است  .برادرى چون حضرت عباس عليه السالم كه قوت قلب امام
حسين عليه السالم است و ستون فقراتش بدو استحكام و استوارى دارد .مى گويند :امام حسين عليه السالم به قدرى گريه كرد كه
همه آنهايى كه با او بودند ،به گريه در آمدند .سپس فرمود( :جزاك اهلل من اخ خيرا لقد جاهدت فى اهلل جهاده ).
خدايت جزاى خير دهد .تو بودى كه حق جهاد در راه خدا را ادا كردى ))49( .

امام حسين عليه السالم  ،استوانه صبر و شكيبايى است  .اما عظمت روحى حضرت عباس عليه السالم و پيوند روحانى آنها با
يكديگر ،اقتضا مى كند كه امام  ،قطرات گران بهاى اشك را بر ماتمش نثار كند .روزگار عقيم است كه برادرى چون حضرت
عباس عليه السالم بزايد و چشمى نخواهد ديد كه برادرانى چون امام حسين و عباس عليهماالسالم  ،با آن همه پيوند و ارتباط
نفسانى در كنار يكديگر قرار گيرند و تمام هستى خود را در راه هدف مشترك  -كه واالترين اهداف است  -فدا كنند.
مگر پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم  ،صبورترين صابران و شكيباترين شكيبايان نبود؟ مگر نه هر صابر و شكيبايى بايد
به پيروى او افتخار كند؟ حضرتش بر شهادت حمزع و جعفر ،مى گويد .او در ماتم عمو و عمو زاده كه يكى سيدالشهداء و
ديگرى طيار لقب گرفت  ،سخنانى جانسوز گفت و آه بركشيد و بر آنها گريست .
راست است كه آه و ناله و نوحه و اشك  ،ارزان نيست كه بر هر كس و بر هر چيزى فدا شود .ولى آنجا كه شيئى يا شخصى
فوق همه ارزش هاست  ،نبايد در فقدانش از ريختن اشك و سردادن ناله و برآوردن آه و سرودن نوحه  ،دريغ كرد.
اگر خداى ناكرده قرآن و مكتب غريب شوند ،بايد بر غربتشان گريست و اگر انسان نمونه اى از دست برود ،بايد برايش ماتم به
پا كرد .به خصوص كه آن انسان نمونه  ،قربانى اهداف واالى خود بشود و به دست ايادى اهريمن از پاى درآيد و زندگى را
بدرود گويد.
در اينجا نمى توانيم قلم را از نگارش برخى از صحنه ها و گوشه هايى از حوادث كربال باز داريم  .چرا كه از بيان آنهاست كه
پيوند ناگسستنى روحى وعاطفى دو برادر را كه يكى سردار لشكر جهاد و ديگرى پرچمدار اوست  ،آشكار مى شود.
در آن لحظه پرشكوهى كه حضرت على عليه السالم  -آن تنديس شجاعت و شهامت و وفا و ايثار  -از روى زين اسب بر زمين
افتاد ،به تعبير برخى از مقتل نويسان  ،امام حسين عليه السالم همچون باز شكارى به سوى وى شتافت و با كشتن  12تن از
دشمنان خون آشامى كه پيكر پاك حضرت عباس عليه السالم را درحلقه محاصره قرار داده بودند ،خود را به بالينش رسانيد و
فرمود( :وا اءخاه ! وا عباساه  ،اآلن انكسر ظهرى وقلت حيلتى !) آنگاه خم شد كه پيكر نيمه جان حضرت عباس عليه السالم را
از زمين برگيرد و به خيمه گاه ببرد .حضرت عباس عليه السالم پرسيد :برادر ،مى خواهى مرا به كجا ببرى ؟ فرمود :به خيمه
گاه  .عرض كرد :تو را به حق جدت سوگند مى دهم كه مرا به خيمه مبر .بگذار تا در همينجا جان بسپارم  .فرمود :چرا؟ عرض
كرد :به دو جهت  :يكى از اينكه به دخترت حضرت سكينه عليهاالسالم وعده آب داده ام  .حيا مى كنم كه او را ديدار كنم .
ديگرى اينكه من قهرمان سپاه و محور ياران تو بودم  .اگر آنها مرا به اين حال بنگرند ،شايد عزم آنها به سستى گرايد و آن گونه
كه بايد و شايد ،تو را يارى نكنند .امام فرمود( :جزيت عن اخيك خيرا حيث نصرته حيا ميتا)
از اينكه برادرات را در حيات و ممات يارى مى كنى  ،خدايت جزاى خير دهد.
حضرت عباس عليه السالم را در همان جا گذاشت و خود در حالى كه اشك ها را با آستين مى سترد ،به خيمه گاه برگشت .
معلوم است كه زنان و كودكان  ،چشم به راهند .آنها اميدوارند كه امام حسين و عباس عليهماالسالم را با هم بنگرند .اما او را تنها
ديدند .حضرت سكينه عليهاالسالم جلو آمد و عنان اسب پدر را گرفت و پرسيد :پدر ،آيا از عمويم حضرت عباس عليه السالم
خبرى دارى ؟ چرا او دير كرد؟ او به من وعده آب داده بود .هرگز عادت نداشت كه خلف وعده كند .آيا او آب نوشيد و رفع
تشنگى كرد و از پشت سر خود يا نكرد يا مشغول جهاد با دشمنان است ؟
امام حسين عليه السالم همراه با اشك و آه مى گويد :دخترم  ،عمويت حضرت عباس عليه السالم كشته شدو روحش به سوى
بهشت پرواز كرد.
حضرت زينب كبرى عليه السالم كه خبر مرگ برادر را شنيده بود ،ناله سر داد و نوحه سرايى كرد .او از غم مرگ برادر ،از
فقدان حضرت عباس عليه السالم  ،از اينكه برادرش امام حسين عليه السالم  ،ياور و پشتيبانى بى همتا را از دست داده بود،
گريست و ناليد و امام  ،او را تصديق كرد و بر سخنان حضرت زينب كبرى عليهاالسالم يك كلمه افزود( :وا انقطاع ظهرا).
آرى غم مرگ حضرت عباس عليه السالم  ،كمر شكن و فرساينده است  ،آن هم براى امام حسين عليه السالم كه كوه صالبت و
شمس شجاعت و صبر و شكيبايى است .
منظره اى پر سوز و گداز بود .زن ها همه گريستند و امام نيز با آنها گريست )52( .
اكنون كه پيوندهاى جسمانى و روحانى دو برادر نمونه و كم نظير را بررسى كرديم  ،مى پردازيم به بيان مسئوليت ها و وظايفى
كه حضرت عباس عليه السالم در قبال برادر دارد:

سفارت
سفير به معناى وكيل و نايب و نماينده اى كه به روشنى و وضوح  ،آنچه را كه در مورد آن  ،وكالت و نيابت و نمايندگى دارد،
به نحو مطلوبى به انجام برساند .راغب اصفهانى مى گويد:
(السفير الرسول بين القوم يكشف ويزيل ما بينهم من الوحشة فهو فعيل فى معنى فاعل و السفارة الرسالة )57( .)...
سفير ،فرستاده اى است كه دشمنى و وحشت را در ميان قوم  ،زايل مى كند.
بنابراين  ،سفير بر وزن فعيل و در معنى  ،اسم فاعل است و سفارت  ،به معناى رسالت است ) .در كتاب قاموس قرآن (ج ،3
ص  )010مى نويسد:
(سفير به معناى فرستاده و نماينده است  .راغب  ،علت تسميه آن را كشف و ازاله وحشت از بين قوم مى داند ...ولى ظاهرا علت
تسميه  ،همان اظهار و كشف مطالب باشد كه سفير مطالب را آشكار مى كند .جمع آن  ،سفراء است  .مثل فقيه و فقها و آن را
مصلح ميان قوم نيز گفته اند).
در قرآن كريم  ،در وصف فرشتگان حامل پيام وحى چنين آمده است :
(كال آنهاتذكرة  ،فمن شاء ذكره  ،فى صحف مكرمة  ،مرفوعه مطهرة  ،بايدى سفرة  ،كرام برزة ))50( .
مطابق اين آيات  ،فرشتگان حامل وحى  ،سفيرانى كريم و نيكوكارند.
در دنياى امروز ،سفير به نمايندگان سياسى و دولت ها در كشورهاى ديگر مى گويند .در حقيقت  ،سفارتخانه يك كشور در كشور
ديگر ،به منزله كل آن كشور و سفير ،نماينده اى است كه بايد بيانگر تمام شئون مملكت و سياست 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 رنجش ها و بدبينى ها را از ميان مى برد .سخن سفير ،سخن دولت او و خط مشى و سياست او عينا همان است كه
از سوى دولت مركزى به او ابالغ مى شود.
به همين جهت است كه سفارت  ،از شان و مقام وموقعيت وااليى برخوردار است  .بى احترامى و بى اعتنايى به او ،بى احترامى
و بى اعتنايى به كشور و دولت و ملت او محسوب مى شود .چرا كه او خالصه ملت خود و حافظ منافع و آبرو و سياست دولت
متبوع خود مى باشد و هر لحظه كه روابط دو كشور به تيرگى مى انجامد و راه تفاهم بسته مى شود ،دولت ها سفيران خود را از
كشور يكديگر احضار مى كنند و تا هنگامى كه سوء تفاهمات رفع نشود ،مبادله سفرابى معنى است .
امام حسين عليه السالم مالك ملك دنيا و آخرت است  .او را سلطنت و سياستى است جاويدان و زعامتى است غير قابل زوال .
او كه در دوران امامت پرشكوه خود و با هالك معاويه و روى كار آمدن يزيد ،موقعيتى تازه و مسئوليتى جديد پيدا كرده  ،با
اجراى سياستى خاص  ،بايد در راه پيشبرد امت اسالمى و شكوه بخشيدن به جهان اسالم گام بردارد .اعم از اينكه بر مسند قدرت
ظاهرى قرار بگيرد يا قرار نگيرد.
بنابراين  ،نخستين سفير او حضرت مسلم بن عقيل عليهماالسالم است  .او به حق  ،شخصيتى است كه مى تواند سفير امام حسين
عليه السالم در كشور عراق باشد .سفارت او همه جانبه است  .يعنى  :تمام كارهايى كه امام حسين عليه السالم بايد در ميان مردم
كوفه و عراق انجام دهد ،بر عهده اوست  .او بايد تمام اهداف دنيوى و اخروى  ،فردى و اجتماعى  ،اقتصادى و دفاعى ساالر
شهيدان را پياده كند و بر آورنده تمام آرمان هاى خدا پسندانه آن بزرگوار باشد .او از مردم بيعت مى گيرد .در راه استحكام
بخشيدن قدرت دفاعى شيعيان و فراهم كردن سالح و نيروهاى جنگى تالش مى كند .امر به معروف و نهى از منكر و اقامه
جماعت و جمعه و احياى شعائر اسالمى و ارشاد و هدايت مردم  ،از وظايف حساسى است كه سفير امام حسين عليه السالم بايد
تا زمان ورود او به كوفه انجام دهد .اما افسوس كه حضرت مسلم عليه السالم به شهادت رسيد و برنامه هاى اين سفير واال مقام
با شهادت او ناتمام ماند.
حضرت عباس عليه السالم نيز دومين سفير است  .او در مواقع حساس به عنوان سفير امام حسين عليه السالم  ،نقش خود را به
خوبى ايفا كرده است .
ما با توجه به بحث هايى كه علما و انديشمندان مطرح كرده اند ،موارد كاربرد سفير را در زير مى آوريم :

الف  :سفير كسى است كه واسطه تبليغ است .
جبرئيل كه پيام آور وحى بوده و احيانا فرشتگان ديگر كه از جانب خداوند ماموريت يافته اند تا پيامى را به يكى از انبيا برسانند،
سفيرند.
پيامبران عليهم الصالة و السالم نيز كه مامورند پيام خداوند را به انسان ها برسانند ،بر مسند سفارت الهى نشسته اند.
ب  :سفير كسى است كه در امرى خاص ياعام  ،و كالت و نيابت دارد .اين امر خاص يا عام  ،ممكن است دينى يا دنيوى باشد.
پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم  ،جعفر بن ابى طالب عليهماالسالم را به همراه مهاجران  ،به حبشه فرستاد تا منعكس كننده
نظرات پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم باشد و پادشاه حبشه را دعوت به اسالم كند.
همچنين  ،حضرتش مصعب بن عمير عبدرى را به همراه اسعد بن زراره خزرجى به مدينه فرستاد تا اسالم را در ميان مردم
نشر دهد و زبان گوياى اسالم در ميان اوس و خزرج باشد.
اميرالمؤ منين عليه السالم نيز به عنوان سفير دينى رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم بن يمن فرستاده شد .اين سفارت منشا
خيرات و بركات بسيار شد .به بركت حضور سفير پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم در ميان مردم يمن بود كه قبيله همدان
و قبيله مذحج و برخى از قبايل ديگر به اسالم گراييدند.
لكن سفارت مسلم تنها در امر خاص تبليغ دين نبود .بلكه او سفارتى دينى و سياسى داشت وى بايد در كوفه آن گونه عمل مى كرد
كه خود امام عليه السالم اگر حضور داشت  ،عمل مى كرد.
ج  :سفير كسى است كه كاتب مخصوص است و ارسال و دريافت مكاتبات مربوط به زعما وزمامداران بر عهده اوست .
د :سفير كسى است كه عهده دار فرو نشاندن آتش خشم و اختالف درميان دو قوم يا دو ملت است .
افرادى بودند كه به همين معنى  ،سفير پيامبر اكرم بوده اند ،در واقعه حديبيه  ،سفرايى ميان پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آله و
سلم و مشركان مكه رفت و آمد كردند ،تا آتش جنگ فرو نشست و پيمان صلح بسته شد.
در جنگ صفين نيز سفيرانى چند ،ميان اميرالمؤ منين عليه السالم و معاويه رفت و آمد كردند .برخى از اينان  ،از قاريان قرآن
بودند .اما افسوس كه مبادله سفرا بى فايده بود و معاويه غدار به هيچ صراطى مستقيم نشد و جنگ در گرفت .
در ايام كوتاه خالفت امام حسن مجتبى عليه السالم نيز سفيرانى ميان آن حضرت و معاويه مبادله شد و نتيجه اين رفت و آمدها
انعقاد پيمان صلحى بود كه از سوى معاويه شكسته شد .قبل از فرا رسيدن عاشوراى حسينى  ،در سرزمين كربال نيز سفيرانى
ميان امام حسين عليه السالم و عمر بن سعد مبادله شد.
يكى از اين سفيران  ،قرة بن قيس حنظلى بود .اما از آنجا كه عمر بن سعد ،آزادى اراده نداشت  ،قبول پيشنهادهاى امام و بستن
پيمان صلح را منوط به اين دانست كه از پسر مرجانه نظر خواهى كند .از آنجا كه وى لجوج و سركش بود و اهل تدبير و
سياست و ديندارى نبود ،جز كشتن يا اسارت و تسليم امام  ،هيچ پيشنهادى را قبول نكرد .غافل از اينكه امام حسين عليه السالم
كسى نيست كه تن به خوارى دهد و در مقابل متكبران خيره سر ،تسليم شود.
ه :مفسرى كه متكفل بيان امور مشكل و توضيح و رفع ابهام سياست ها و طرح ها و مسائل و قوانين است .
به تعبير ديگر :سفير سخنگويى است كه از طرف دولت ها و احزاب و قواى مقننه و قضائيه  ،تعيين مى شود ،تا پاسخگوى
سواالت مردم و مطبوعات و خبر گزاريها باشد و در رفع ابهامات و بيان صحيح و دقيق مواضع آنها تالش كند.
در برخى از زبان ها رئيس مجلس را سخنگوى مجلس مى نامند .چرا كه اوست كه مواضع مجلس رابيان مى دارد و نهادهاى
درون مجلس يعنى كميسيون ها را به هم ربط و پيوند مى دهد.
و :شخصيت بارزى كه همچون آفتاب دليل بر آفتاب است و به گونه اى است كه هر گونه شك و ترديدى را از پيرامون خود مى
زدايد و مخاطب  ،به سفارت او يقين پيدا مى كند .همان گونه كه فرشتگانى كه بر پيامبران نازل مى شدند ،به گونه اى بودند كه
هر گونه شك و ترديد و اضطراب را از قلوب آنها مى زدودند و انبياى الهى طليعه آنها را همچون طليعه شفق پذيرا مى شدند و
به تمام وجود ،خود را در خدمت وحى الهى قرار مى دادند.

اكنون با توجه به توضيحات باال ،بايد بدانيم كه سفير پيامبر يا امام بايد از علم و حلم و عقل آگاهى دينى برخوردار باشد .سفير
امام يا پيامبر در محدوده سفارت خود  -كه يا عام يا خاص است  -بايد شرايط الزم را داشته باشد.
امام عصر عليه السالم در دوران غيبت صغرى  ،به علت فشار حكومت هاى جور ،چهار سفير برگزيد كه به ترتيب  ،رابط ميان
آن بزرگوار و شيعيان بودند.
اين سفرا عبارتند از:
 .7ابو عمرو عثمان بن سعيد اسدى كه به سال  054يا  055وفات كرده است .
 .0محمد بن عثمان بن سعيد كه در سال  324يا  325درگذشته است .
 .3حسين بن روح كه در سال  302از دنيا رفته است .
 .4ابوالحسن على بن محمد سمرى كه در سال  309هجرى زندگى را بدرود گفته است .
در ميان سفيران دينى ائمه اطهار عليهم السالم سفيرى برتر از حضرت عباس عليه السالم نمى شناسيم  .او به لحاظ علم و عقل و
آگاهى يگانه روزگار بود.
هنگامى كه شمر به سرزمين كربال مى رسد و عمر بن سعد را در تنگنا قرار مى دهد كه جنگ را آغاز كند يا فرماندهى لشكر را
به وى واگذارد و مالحظه مى كند كه زاده سعد ،خود آماده نبرد است  ،به نزديك لشكر امام مى آيد و فرياد مى زند كه فرزندان
خواهرم  :عبداهلل  ،جعفر ،عثمان و عباس كجايند؟
علت اينكه آنها را خواهر زاده خود مى خواند ،اين است كه حضرت ام البنين عليهاالسالم از قبيله بنى كالب است  .شمر نيز از
همين قبيله است .
امام حسين عليه السالم  ،صداى شمر را شنيد .دستور داد كه جوابش دهيد .او اگر چه مردى فاسق است ولى با شما قرابت دارد.
حضرت عباس عليه السالم و برادران  ،شمر را پاسخ گفتند و پرسيدند كه چه كارى دارى ؟ او گفت  :اى خواهر زادگان من ،
شماها در امانيد .از امام حسين عليه السالم فاصله گيريد و يزيد را اطاعت كنيد.
حضرت عباس عليه السالم به او فرمود :بريده باد دست هايت ! لعنت بر امانى كه تو براى ما آوردى ! اى دشمن خدا ،ما را امر
مى كنى كه از برادر و موالى خود امام حسين عليه السالم دست برادريم و سر در اطاعت ملعونان و زادگان آنها در آوريم  .آيا
ما را امان مى دهى و براى فرزند رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم امان نيست !
شمر خشمگين شد و به جايگاه شوم خود بازگشت )53( .
عبداهلل بن ابى المحل بن حزام برادر زاده حضرت ام البنين عليهاالسالم است و با حضرت عباس و برادرانش عليهم السالم
خويشاوندى نزديك دارد .هنگامى كه پسر مرجانه فرمان خطرناك شروع جنگ را مى نوشت  ،او حضور داشت  .از اين رو
خواست به عمه زادگان خود به زعم خود خدمتى كند .از ابن زياد تقاضا كرد كه براى آنها امان نامه اى بنويسد .او هم قبول كرد
و امان نامه نوشت .
اينجاست كه تفاوت معرفت و تعهد و ايمان افراد روشن مى شود .عبداهلل خوشحال شد .امان نامه را گرفت و به دست غالمش داد
تا هر چه زودتر به كربال برود و به عباس و برادرانش تحويل دهد)54( .
هنگامى كه غالم نامه را به كربال آورد و تحويل حضرت عباس و برادرانش عليهم السالم داد همگى همداستان گفتند :سالم ما را
به دايى زاده ما برسان و بگو :ما را نيازى به امان ابن زياد نيست امان خداوند از امان پسر سميه بهتر است )55( .
بارى  ،با ورود ناميمون شمر به سرزمين كربالى معلى تمام دريچه هاى اميد به صلح بسته شد و عصر تاسوعا از سوى عمر
سعد دستور حمله و محاصره صارد گرديد.
حسين رضا زاده با ذكر يا اباالفضل ركورد المپيك را شكست و قوى ترين مرد جهان شد

قابل توجه است كه طرفدارى و ياد مكتب اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم  ،انسان را در دنيا و آخرت عزيز مى گرداند.
تاريخ از اين نمونه ها بسيار به خود ديده است .
در اين برهه از زمان  ،كه اين جانب مشغول جمع آورى جلد سوم كتاب قهرمان كربال ،چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل
العباس عليه السالم بودم  ،آقاى حسين رضا زاده با ذكر يا اباالفضل  ،در ديد جهانيان عزيز شده و در راس ورزشكاران جهان
قرار گرفت  .در ذيل شرح مطلب را بيان مى كنيم :
پيكارهاى دسته به اضافه  725كيلوگرم بازى هاى المپيك سيدنى ظهر امروز به پايان رسيد و حسين رضا زاده پهلوان كشورمان
به مدال طال دست يافت و دومين مدال زرين كاروان ورزشى ايران را با ذكر يا اباالفضل عليه السالم به ارمغان آورد.
در جريان رقابت هاى اين دسته رضا زاده از ايران در مجموع با  410/5كيلوگرم ( )070/5 + 022بر سكوى قهرمانى المپيك
تكيه زد .رونى ولر از آلمان بامجموع  421/5كيلوگرم ( )051/5 + 072مدال نقره گرفت و آشور دانيليان از ارمنستان با
مجموع  425كيلوگرم ( )051/5 + 021/5فاتح مدال برنز شد.
حسين رضا زاده قهرمان نامى ايران و جهان در حركت دو ضرب ابتدا وزنه  052كيلوگرم را باالى سربرد .آن گاه با باال بردن
وزنه  055كيلوگرم مدال خود را در المپيك قطعى كرد .در اين لحظه (رونى ولر) آلمانى كه رقيب رضا زاده بود ،براى بار دوم
وزنه  051/5را زد تا در مجموع با رضا زاده برابر شود و سرنوشت قهرمان اين دسته در سومين حركت آنان مشخص گردد.
ضمن آن كه قهرمان آلمانى از رضا زاده سبك تر بود و در صورت مساوى شدن  ،او قهرمان المپيك مى شد .رضا زاده به روى
صحنه آمد وزنه  022كيلوگرم ركورد تازه اى براى جهان و المپيك در مجموع برپا كرد و حاال بايد منتظر رونى ولر از آلمان
مى ماند .آلمانى وزنه  020/5كيلوگرم را درخواست كردو نتوانست آن را باالى سر ببرد و بدين ترتيب رضا زاده به مدال طالى
المپيك سيدنى دست يافت و به عنوان قوى ترين مرد جهان شناخته شد.
حسين رضا زاده ركورد دار حركت يك ضرب
در حركت يك ضرب دسته به اضافه  725كيلوگرم  ،نيز رضا زاده درخششى چشمگير داشت و با ركورد  070/5كيلوگرم ،
ركورد جديدى براى جهان و المپيك برپا كرد .در اين رقابت ها ركورد جهان سه بار شكسته شد .رونى ولر از آلمان با 072
كيلوگرم و آشور دانيليان از ارمنستان با  021/5كيلوگرم در اين حركت دوم و سوم شدند .ركورد قبلى جهان با  022كيلوگرم
بازهم دراختيار رضا زاده از ايران بود .رضا زاده در اين حركت براى بار اول اول وزنه  025كيلوگرمى راباالى سر برد ،اما
در مرتبه دوم وزنه  072كيلوگرمى را انداخت  ،آن گاه براى سومين بار وزنه  070/5كيلو را زد تا در صدر قرار گيرد)52( .
فصل سوم  :علم و علمدارى
علم حضرت عباس عليه السالم
در ايام سوگوارى آن حضرت در ايام عاشوراى حسينى در اهواز و شهرهاى خوزستان مخصوصا شوش  ،دزفول  ،شوشتر،
انديمشك عالمتى به نام علم حضرت عباس عليه السالم شامل يك تنه چوب به طول ده تا دوازده متر از پارچه هاى الوان سبز و
سياه و قرمز آرايش مى دهند و آن را به نام علمدار كربال در هيئت هاى عزادار در ايام محرم و سفر علم مى كنند .و مردم به
اين علم ها نذر مى كنند و از قطعه قطعه پارچه هاى آن جهت شفاى بيماران به آنها مى دهند و كرامت هايى از اين علم ها هم
ديده شده است .
آرايش علم هاى بزرگ در شهرستان دزفول
از مدت ها قبل  ،يعنى اوايل دهه محرم الحرام  ،بيشتر افرادى كه نذر دارند و از سالها پيش نذر كرده اند شروع به آرايش
علمهايشان مى كند .چوب عمودى بزرگى را آماده مى كنند .و آن را با شالهاى سياه تزيين مى كنند .گاه براى تزيين علم از
شالهاى سياه تزئين مى كنند گاه براى تزيين علم از شالهاى سبز يا سفيد هم استفاده مى شود .رسم اين است كه در روز عاشورا
اين علمها را به روى دست گرفته  ،و به صورت برافراشته در كنار هيئت هاى عزادار به سوى محل بقعه متبر كه علم يراق
يعنى (رقصاندن علم ) مى كنند .و سپس به همراه هيئت هاى خود باز مى گردند .به علت شلوغى مسير عزادارى و ازدياد علم
هاى كوچك و بزرگ كه گاهى اندازه هاى آنها به  70متر يا بيشتر مى رسد ،بعضى از علمداران صبح زود يعنى قبل از شروع
عزادارى بر طبق سنت ديرينه علم ها را به طرف بقعه رود بند مى برند .فلسفه اين علم معلوم است علم نماد پرچم و علم
حضرت عباس عليه السالم است .

كه در سپاه ابا عبداهلل عليه السالم در دست داشته است  ،البته اين رسم رفته رفته تغيير يافته و پرچم يا علم در نزد مردم شكل
داده  .و اكنون به شكل چيزى غير از شكل اصلى خودش در آمده است علمى كه به شكل امروزى است شكلى اغراق آميز و
بسيار بزرگ تر از اصلى آن يعنى پرچم حضرت عباس عليه السالم است )51( .
در عمر خويش منتى از كسى نبرده ام
افتاده دس راست خدايا ز پيكرم
بر دامن حسين رسان دست ديگرم
چون دست من لياقت دامان او نداشت
انداختم به راه  ،كه بردارد از كرم
بى دست من زدست حسينم گسسته دست
اى دست حق بگير تو دست برادرم
اى دست راست رو به سالمت كه تاابد
اين خاطره و ديعه سپارم به خاطرم
اى دست چپ ز يارى من بر مدار دست
من در هواى آب به شوق تو مى پرم
آبى كه آبروى من و اعتبار توست
بر تشنگان اگر نرسد خاك برسرم
آب فرات نيست به مشك  ،آبروى اوست
بر پيشگاه آبروى خلق مى برم
نى نى نه آبروى فرات و نه آب اوست
خود آبروى ام بنين است مادرم
مردم به حفظ ديده زهر چيز بگذرند
من بهر آب حاضرم از ديده بگذرم
اى دست دامن تو و دست نياز من
تا همتت به عرصه پيكار بنگرم
در عمر خويش منتى از كس نبرده ام
اينك به ناز منتت اى دست حاضرم
ترسم تو هم زدست روى  ،بى تو مشك را
آخر به دست ناوك دلدوز بسپرم
شعر از (ذهنى زاده )

پدرم علمدار قمر بنى هاشم عليه السالم بود
نگارنده كتاب قمر بنى هاشم عليه السالم نقل مى كند :مرحوم پدرم ( )58سال ها در ايام فاطميه عليهاالسالم مجلس روضه برقرار
مى كرد بنده هم بعد از وفات ايشان همين رسم را ادامه مى دهم  .يك سال پس از فوت مرحوم پدرم پس از ايام فاطميه سال
 7478هجرى قمرى مطابق سال  7312شمسى و برگزارى روضه فرداى آن روز كه رفتم مادرم را زيارت كنم پس از عرض
ارادت به مادر عزيز مادر گفتند :ديشب پدرت را در خواب ديدم به همراه چند نفر ديگر آمدند منزل  .رفقايش  ،در حياط منزل
اجاقى درست كرده و كترى را گذاشتند تا چاى درست بشود .خودشان رفتند براى آشپزخانه كه آخر قسمت ساختمان قرار داشت
و من هم دنبالش رفتم و با اين كه در خواب مى فهمم مرده و زنده را ،اين دفعه را نفهميدم فقط اين را متوجه شدم كه مسافرتى
طوالنى رفته اند ،مدام مى گفتم خوب شد شما آمديد ،من تنها بودم و بگو ببينم چه طور شد كه آمديد؟ در حالى كه روى سكوى
آشپزخانه نشسته بود و پاهايش را تكان ميداد و به زبان محلى مى گفت ( :تى چه زانى ابوالفضل العباس عليه السالم كى ) يعنى
تو چه مى دانى ابوالفضل العباس كيست ؟ (او ضمانت كرده از بام شما بينم ) يعنى از ضمانت كرده است من بيايم شماها را ببينم
 .بلى بايد هم چنين باشد كه ايشان مدت ها از عشق مواليش امام حسين عليه السالم و حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم مى
سوخت  .ايشان از زمان نوجوانى تا قبل از اين كه مقيم قم گردد در ايام عاشورا در همان كرين خلخال كه زادگاهش بود علمدار
حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم عليه السالم بود .در آن محل  2علم وجود داشت  .علم اول به اصطالح محلى پيراهن
سفيد و علم دوم به رنگ سبز كه اين علم در عزادارى ايام عاشوراى امام حسين عليه السالم مال پدرم بود خود حقير سال در
ساوجبالغ (شهرك رامجين ) روز عاشورا در سال هاى متمادى علم و يا پرچمى كه نوع علم يا شعائر اسالمى و عالمت شيعه و
عزادارى مى باشد برداشته ام  .در محرم  7400قمرى هم از اول ميدان آستانه به طرف حرم مطهر كريمه اهل بيت حضرت
معصومه عليهاالسالم علم را برداشته انجام وظيفه كردم  .لذا اميد است علمدار كربال حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم
عليه السالم پدرم را و خودم را و بچه هايم را كال مورد توجه و عنايات خاصه خود قرار دهد (آمين يارب العالمين ) .شب
عاشورا سال  7400هجرى قمرى .
يارى عباس
فكند رايت و بوسيد پاى شه عباس
كه چند لشكر نابود را بدارم پاس ؟!
مرا زكام تو خشكيده تر شده است گلو
تو را از حال من آشفته تر شده است حواس
فداييان همه در يارى تو جان دادند
نمود حمله بدان قوم ناخداى شناس
شكافت لشكر و شد در فرات و آب گرفت
شتافت تا برساند به كام خسرو ناس
دو دست داد ولى مشك همچنان بر دوش
خداى را به دو دست بريده كرد سپاس
كه شكر دستم اگر رفت آب ماند به جاى
كه نوشد آن شه و اطفال آتشين انفاس
چه گويم آه كه آمد ز قوم كين تيرى
به مشك آب به هم بردريد چون كرباس
چو مشك پاره شد و آب ريخت پندارى

كه ريخت بر دل سوزانش سوده الماس
ز پشت زين به زمين اوفتاده و نعره كشيد
به يارى آمدش آن خسرو سپهر اساس
چه ديده  ،ديد ز عباس اوفتاد دو دست
كشيده آه كه پشت مرا زمانه شكست ()59
شجاعت حضرت ابوالفضل عليه السالم
زاده حيدر حيدر وار بر لشكر بتاخت  .در اين حمله پانصد و بيست نفر كشت  .از طرفى حضرت ابى عبداهلل عليه السالم در
رسيد .دو برادر پشت به پشت يكديگر داده دفع دشمن از هم مى نمودند ،مانند پدر كه حمله بر يهوديان خيبر مى فرمود زير و
زبر كردند .فرياد الحذر بلند شد .صحنه ميدان رزم از خون ابطال سرخ و به هر جانب روى مى آوردند سر بى تن و تن بى سر
مى ريخت .
مظهر فتوت
آن بهتر دو عالم و اين مهتر دو كون
آن صفدر امامت و اين صفدر دغا
آن مظهر فتوت و اين منبع كرم
آن مطلع كرامت و اين معدن سخا
آن كعبه سعادت و اين قبله مراد
آن ملجا مروت و اين مامن رجا
آن رحمت الهى و اين فضل ذو المنن
آن قاطع ضاللت و اين دافع بال
بو الفضل و بوالمكارم ابو السيف آن كه او
در فوق عرش دعوى فضل و هنر زند
شاه حجاز و ماه بنى هاشم لقب
آن كه لواى نصرت و فتح و ظفر زند
با صولت و صالبت و مردى و مردمى
در روزگار تكيه به جاى پدر زند
وقت نبرد با دم شمشير تيز خويش
آتش به قلب لشكر اشرار بر زند
با تيغ آبدار كه بودى چو ذوالفقار
جمعى به خون تپنده به فوج دگر زند
عباس مثل شير غضبناك بر عدو

هنگام رزم مشت به كشف و به سر زند
صدر ار نبود بهر تماشا بدند خلق
در آن دمى كه گفت فلك چون پدر زند ()22
علمدار ندارد
اى واى كه شاهنشه دين يار ندارد
شد كشته اباالفضل و علمدار ندارد
افتاد علم از كف عباس دالور
ديگر شه دين بار و مددكار ندارد
طفالن حسين تشنه لب و منتظر آب
ديگر حرمش حامى و غم خوار ندارد
بخش پنجم  :سيادت حضرت ابى الفضل العباس عليه السالم
فصل اول
سيادت حضرت ابى الفضل العباس عليه السالم
اللهم صل على محمد و آل محمد ،كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم  ،و بارك على محمد و آل محمد ،كما باركت على ابراهيم
و آل ابراهيم  ،انك حميد مجيد.
حديث نبوى
در اصطالح كسى را مى توان سيد گفت كه حسب و نسب وى از سوى پدر به حضرت عبدالمطلب بن هاشم عليهماالسالم جد
بزرگوار رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم برسد و چون حسب و نسب حضرت ابى الفضل العباس عليه السالم از طرف پدر
حضرت على بن ابى طالب بن عبدالمطلب بن هاشم عليهم السالم مى رسد ،لذا شك و ترديدى در اين نيست كه حضرت قمر بنى
هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم هم سيد است  .اين تذكر را از اين لحاظ داديم كه بعضى از دشمنان اهل بيت عليهم السالم يا
بعضى از دوستان نادان خيال مى كنند كه حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم سيد نبوده كمى بيشتر توضيح مى دهيم تا مطلب
جا بيفتد:
كلمه (سيد) از نظر لغت عرب  :در كتاب معجم اللغة كه انصافا در علم لغت بى نظير است  -مى نگارد :سيد يعنى رئيست ،
پرورش دهنده  ،آقا ،مالك  ،شريف و فاضل  ،سخى و كريم  ،حليم و بردبار ،عابد و پرهيزگار ،زعيم كه در قرآن هم به همين
معنا به كار رفته است كسى كه مال خود را در راه حق عطا كند ،شكر خدا را به جا آورد و بزرگ و مربى خاندان :
هر كسى داراى يكى از اين گونه صفات باشد مى توان از نظر لغت عرب به وى سيد گفت  .چون تمام اين صفات به درجه اتم
در حضرت هاشم جد بزرگوار رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم نمايان بود ،عالوه بر اين سيادت و حفاظت خانه خدا و
خدمت زائران بيت اهلل به عهده او بوده است  ،بنابراين صفت عام براى جد بزرگوار رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم صفت
خاص شده بلكه يك لقب مخصوص حتى به حد علم رسيد.
كلمه (سيد) از نظر اصطالح و استعمال
(سيد) از نظر اصطالح به افرادى گفته مى شود كه نسب آنان از سوى پدر به حضرت عبدالمطلب بن هاشم جد بزرگوار رسول
اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم برسد .چون آنها عالوه بر جميع صفات حميده و پسنديده و برگزيده خدا هم بودند (صلى اهلل عليهم
اجمعين ).
كلمه (سيد) از نظر روايات

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم :
(نحن بنو عبدالمطلب سادات اهل الجنة انا و على  ،و جعفر و حمزة و الحسن و الحسين و فاطمة و المهدى ))27( .
رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود :ما بنى عبدالمطلب سادات اهل جنت هستيم من و على و جعفر و حمزه و حسن و
حسين و فاطمه و مهدى .
روايتى از حضرت امام حسن بن على عليهماالسالم است كه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود:
(ادعو سيد العرب (يعنى عليا) قالت عائشة  :الست سيد العرب ؟ قال النبى صلى اهلل عليه و آله و سلم  :انا سيد ولد آدم و على سيد
العرب ))20( .
يعنى سيد العرب را صدا دهيد (يعنى على عليه السالم را) عايشه گفت  :آيا شما سيد العرب نيستى ؟ نبى اكرم صلى اهلل عليه و آله
و سلم فرمود :من سيد بنى آدم هستم و على سيد العرب است ).
و قال صلى اهلل عليه و آله و سلم  :يا على انت سيد فى الدنيا و سيد فى االخرة )23( .
و قال عليه السالم  :الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة ))24( .
كلمه (سيد) از نظر علما
در كتاب اسعاف الراغبين (ص  )41مى نگارد:
اسم شريف و سيد يطلق فى الصدر االول على كل من كان من اهل البيت عليهم السالم سواء كان حسنيا ام حسينيا ام علويا من
ذرية محمد حنفية او غيره من اوالد على بن ابى طالب ام جعفر ام عقيليا ام عباسيا و الشريف الزينبى ).
ترجمه  :اطالق كلمه شريف و سيد بر تمام اهل بيت پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم بوده خواه از فرزندان امام حسن يا
فرزندان امام حسين  ،يا از نسل هاى على بن ابى طالب از ذريه محمد بن حنفيه  ،يا از فرزندان جعفر بن ابى طالب  ،يا از
فرزندان عقيل  ،يا از نسل هاى عباس عموى پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم باشند.
همينطور در كتاب احكام سلطانيه آمده است :
(سيد) و هو اطالقه على كل علوى و جعفرى و عقيلى و عباسى .
يعنى آن كلمه سيد و شريف اطالق بر تمام هاشميون علوها و جعفرى ها و عقيلى ها و عباسى ها مى شود.
در كتاب جامع االنساب ( ،ص  )35مى نگارد:
در زمان حاضر ايرانيان منحصرا كلمه (سيد) را براى عموم بنى هاشم استعمال مى كنند و در ايران جايى يافت نمى شود كه به
آنان كلمه ديگرى غير از سيد اطالق كنند.
عالمه حلى (اعلى اهلل مقامه الشريف ) در كتاب تذكره مى نگارد:
(مستحق خمس هستند؟ نسب شان از طرف پدر به حضرت عبدالمطلب برسد).
كثيرى از علماى اماميه عامه اتفاق بر اين دارند ،البته عالمه سيد مرتضى قائل بر اين است كه اگر كسى مادرش هم سيده باشد
يعنى از طرف مادر نسبت به جد پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم داشته باشد مى تواند خمس بگيرد)25( .
مال مهدى نراقى كاشانى (ره ) در مستند الشيعه  ،ج  ،0كتاب الخمس  ،ص  84فى المسالة الخامسة مى نگارد:
(السادات هم الهاشميون المنتسبون الى هاشم جد النبى صلى اهلل عليه و آله و سلم اى اوالد عبدالمطلب من بنى عبداهلل و ابى طالب
و العباس و الحارث و ابى لهب  ،و استحقاقهم الخمس اجماعى ويويد ذلك االخبار).

سادات تمام بنى هاشم كه منتسب به حضرت هاشم جد نبى اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم باشند و آن اوالد عبدالمطلب از بنى
عبداهلل و ابى طالب و بنى العباس و حارث و ابى لهب اجماع است كه همه شان استحقاق خمس دارند و اخبار هم مويد اى مطلب
است .
هر چند در ايران به سيادت حضرت ابوالفضل العباس و اوالدش عليهم السالم ايمان و ايقان دارند ولى در بعضى از كشورها اين
سوال مطرح است  .از اين جهت ما الزم دانستيم اين مطلب را تذكر بدهيم .
حضرت ابى الفضل العباس عليه السالم ازآل محمد صلى اهلل عليه و آله و سلم است
درباره اين كه حضرت ابى الفضل العباس عليه السالم از آل محمد صلى اهلل عليه و آله و سلم و به يك چنين مقامى سرفراز است
 ،رواياتى زياد در كتب شيعه و سنى آمده است  ،كه مختصرى از آنها به عرض خوانندگان معظم مى رسانيم .
ابن اثير جزرى كه يكى از علما و دانشمندان بزرگ اهل تسنن به شمار مى رود در كتاب نهايه مى نگارد:
صدقه براى حضرت محمد و آل آن بزرگوار صلى اهلل عليه و آله و سلم حالل نيست  .آن گاه از قول شافعى نقل مى كند و مى
گويد( :آل محمد افرادى هستند كه صدقه به آنان حرام است و خمس در عوض صدقه براى ايشان مقرر شده و اشخاصى كه
صدقه بر آنان حرام است همان افرادى هستند كه از نسل و صلب حضرت هاشم و مطلب باشند.
در كتاب معجم متن اللغه در لغت (اهل ) آمده :
آل محمد صلى اهلل عليه و آله و سلم و اهل بيت آن حضرت است و منظور از اهل بيت حضرت محمد صلى اهلل عليه و آله و سلم
 :على  ،فاطمه  ،حسن و حسين عليهم السالم مى باشند.
امام اهل تسنن احمد حنبل در كتاب مستند (ج  ،2ص  )303از ام البنين حضرت ام سلمه (ره ) نقل مى كند:
پيامبر خدا به فاطمه زهرا عليهاالسالم فرمود( :شوهرت على و فرزندانت حسن و حسين را نزد من بياور .وقتى همه آمدند پيغمبر
اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم يك كساى يمنى بر روى ايشان افكند و آن گاه دست مبارك خود را روى آن كسا نهاد و گفت :
پروردگارا اينان آل من اند .بار خدايا ،صلوات و بركات خود را براى محمد و آل محمد نازل فرما.
ام سلمه مى گويد :من هم گوشه كسا را بلند كردم كه داخل كسا شوم ولى پيغمبر خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم آن را از دستم
گرفت و فرمود تو نيز به خير و سالمتى خواهى بود).
ده ها روايت ديگر در كتب اهل تسنن داريم كه حضرت على عليه السالم از آل محمد به شمار مى رود و حضرت اباالفضل
العباس عليه السالم كه فرزند و خلف صالح آن بزرگوار است نيز از آل محمد محسوب مى شود.
دركتاب قاموس اللغه مى گويد :كلمه عترت به معناى فرزند ،قبيله  ،خويشان نزديك از گذشتگان و آيندگان .
امام حسين عليه السالم در كربال در زير يك خيمه كه حضرت عباس عليه السالم فرزندان امام حسن عليه السالم و فرزندان
عقيل عليهم السالم بودند فرمود :ما عترت اهل بيت رسول صلى اهلل عليه و آله و سلم هستيم .
مراد اين كه امام حضرت عباس عليه السالم و ديگر خويشان نزديك را از عترت اهل بيت قرار داده و از عترت پيغمبر صلى اهلل
عليه و آله و سلم جدا نكرده است  .عالمه حلى (رحمة اهلل عليه ) در كتاب تذكرة الفقهاء در بحث مستحقان زكات مى نگارد:
(وقد اجمع المسلمون كافة على تحريم الصدقة الفروضة على بنى هاشم ) لقوله عليه السالم ( :ان الصدقة ال تنبغى آلل محمد ،انما
هى اوساخ الناس ))22( .
و قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم  :انا اهل البيت ال تحل لنا الصدقة )21( .
چون حضرت قمر بنى هاشم از آل رسول صلى اهلل عليه و آله و سلم محسوب مى شوند ،پس صدقه و زكات واجب بر او و نسل
آن حضرت حرام است .

صاحب كتاب (انوار زهرا عليهاالسالم ) مى نگارد :متجاوز از صد جلد كتاب در معناى آل بيت لغت و احاديث را دقيقا مطالعه
كردم  ...از بسيارى از احاديث استفاده مى شود كه آل پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم تمام بنى هاشم تا روز قيامت اند .در
لغت  ،آل را به معناى اهل گفته اند با اين فرق كه در معناى آل  ،داشتن شرافت لحاظ شده ولى در معنى اهل اين قيد ذكر شده
است  ...به طور خالصه در تمام كتب لغت  ،آل محمد صلى اهلل عليه و آله و سلم به معناى ذريه آل آن حضرت تا روز قيامت و
اقوام نزديك آن وجود مقدس از كسانى كه صدقه بر آنها حرام بوده و مى شود به آنها خمس داده  ،اما در روايات نيز به همين
معنا آمده است  ،زيرا در باب زكات در احاديث مكرر گفته شده كه زكات بر آل محمد حرام است و در باب خمس نيز رواياتى
تصريح شده كه نيمى از خمس را به آل محمد صلى اهلل عليه و آله و سلم داد .كه طبق دو دسته احاديث در كتب فقه تصريح شده
كه آل محمد شامل جميع بنى هاشم تا روز قيامت مى گردد.
معناى آل و امت
حديثى از امام رضا عليه السالم علماى عراق در حضور مامون از امام عليه السالم پرسيدند:
اخبرنا يا ابا الحسن عن العترة هم آل او غير آل ؟ فقال الرضا عليه السالم  :هم اآلل .
فقالت العلماء :فهذا رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم يوثر عنه انه قال ( :امتى الى ) وهوالء اصحابه يقولون بالخبر المستفيض
الذى ال يمكن دفعه (آل محمد صلى اهلل عليه و آله و سلم امته ) فقال ابوالحسن الرضا عليه السالم  :اخبرونى هل تحرم الصدقة
على آل محمد؟ قالوا :نعم  .قال عليه السالم  :فتحرم على االمة ؟ قالوا :ال.
قال  :هذا فرق بين اآلل و بين االمة )28( .
آل  ،در لغت به معنى اهل بيت است  .و اهل حديث گفته اند :آل نبى آنهايى هستند كه زكات بر آنها حرام است و در عوض
خمس به آنها تعلق مى گيرد .دسته اى گفته اند :آل پيرو و مطيع را گويند.
قاضى حسين بن مسعود بغوى در كتاب (شرح سنة الرسول ) روايت كرده كه از پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم پرسيدند:
چگونه بر شما درود بفرستيم ؟ فرمود :بگوييد :اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم و بارك
على محمد و آل محمد ،كما باركت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد.
در كتب لغت آل را به معنى اهل بيت و اهل بيت را به معنى آل نوشته اند و چنين تفسير كرده اند كه اصل آل اهل بوده وهاء به
همزه تبديل شد .و دليل اين مطلب اينكه هاء براى تصغير آمده  ،چنانچه در تصغير آل  ،اهيل گفته اند كه اسماء به اصل خود
بازگشت مى كند.
مسلم بن حجاج و ابو داود سجستانى و نسائى در تفسير آل روايت كرده اند كه در بيان آل از پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم
شنيديم فرمود :ان هذه الصدقات انما هى اوساخ و آنهاال تحل لمحمد و ال الل محمد.
مالك بن انس هم درموطا خود آورده است كه :
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم  :الصدقة الل محمد صلى اهلل عليه و آله و سلم انما هى اوساخ الناس .
زيد بن ارقم روايت كرده كه در باب حرمت صدقات بر آل  ،مراد :آل على  ،آل جعفر ،آل عباس و آل عقيل هستند.
و خالصه احاديث فريقين در معنى آل  ،اهل بيت پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم مى باشد)29( .
اهانت به علويه
بزرگى از علماى اعالم و سلسله جليله سادات كه شايد از ذكر نام شريفش راضى نباشد نقل فرمود :زمانى پدر عالمه ام را در
خواب ديدم و پرسش ها از ايشان كرده و پاسخ هايى شنيدم :
 .7ارواحى كه در عالم برزخ معذب اند عذاب و سختى هاى آنان چه گونه است ؟
در پاسخ فرمود :آنچه براى تو كه هنوز در عالم دنيا هستى مى توان بيان كرد به طور مثال آن است كه هر گاه در دره اى از
كوهستان باشى و از چهار سمت كوه هاى بسيار مرتفعى كه هيچ توانايى بر باال رفتن از آن ها نباشد و در حال گرگى هم تو را
دنبال كند و هيچ راه فرارى از او نباشد.

 .0آيا خيراتى كه در دنيا براى شما انجام داده ام به شما رسيده و كيفيت بهره مندى شما از خيرات ما چه گونه است ؟
در پاسخ فرمود :بلى تمام آن ها به من رسيده است و اما كيفيت بهره مندى از آن ها را به هم ذكر مثالى براى شما بيان مى كنم :
هر گاه درحمام بسيار گرم پر از جمعيتى باشى كه در اثر كثرت تنفس و بخار و حرارت  ،نفس كشيدنت سخت باشد در آن حال ،
گوشه در حمام باز شود و نسيم خنك به تو برسد چه قدر شاد و راحت و آزاد مى شوى ؟! چنين است حال ما هنگام رسيدن
خيرات شما.
 .3چون پدرم را سالم و منور ديدم و تنها لب هاى او زخم دار و آلوده به چرك و خون بود از آن مرحوم سبب زخم بودن لب
هايش را پرسيدم و گفتم اگر كارى از دست من بر مى آيد براى بهبودى لب هاى شما بفرماييد تا انجام دهم .
در پاسخ فرمود :تنها عالج آن به دست علويه مادر شماست  ،زيرا سبب آن اهانتى بود كه در دنيا با وى مى كردم و چون نامه
سكينه است هر وقت او را صدا مى زدم خانم (سكو) مى گفتم و او رنجيده خاطر مى شد ،و اگر بتوانى او را از من راضى كنى
اميد بهبود است .
ناقل محترم فرمود :اين مطلب را به مادرم گفتم در جواب گفت  :بلى  ،پدر شما هر وقت مرا صدا مى زد از روى تحقير مى
گفت  :خانم (سكو) و من سخت ناراحت مى شدم ولى اظهار نمى كردم و به احترام ايشان چيزى نمى گفتم و چون فعال گرفتار و
ناراحت است او را حالل كرده و از او راضى هستم و از صميم قلب برايش دعا مى كنم )12( .
فصل دوم
اعقاب اباالفضل العباس بن اميرالمؤ منين عليهماالسالم در پاكستان
بنابر نقلى در آخر قرن چهارم و پنجم از نواده هاى ابو يعلى حمزة بن قاسم بن على بن حمزة االكبر بن حسن بن عبيداهلل بن
ابوالفضل العباس بن اميرالمؤ منين عليهم السالم كه سيد عون بن بعلى نام داشت و لقب معروف وى قطب شاه ( )17و قطب الهند
بوده است  .از بغداد به هند عزيمت نمود و در آن ديار به تبليغ اسالم و تربيت معنوى مردم پرداخت  .مادرشان از سادات حسينى
بود .در خالصه االنساب مى نگارد كه سيد عون بن يعلى بن ابو يعلى حمزه در هند اعقاب بسيار داشت و آثار بسيارى از خودش
باقى گذاشت  .بعد از نصف قرن كه جهت باز ديد و زيارت عتبات عاليه به بغداد عراق تشريف برد كه همان جا به رحمت خدا
پيوست  .بعد از ارتحال درمقبره قريش كاظمين شريف به خاك سپرده شد و در حال حاضر مزارش زيارتگاه خاص و عام است
.
در پاكستان از اوالد وى سلطان العارفين سيد سلطان باميو و سيد سلطان العلوى (ره ) مورد توجه خاصى قرار گرفتند.
اعقاب عون بن يعلى بن ابويعلى حمزه ( )10در شهرهاى دينور ،جنگ  ،كشمير ،پاولندى است )13( .
الزم به ذكر است راجع به فرزندان حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم در جلدهاى بعدى مشغول بررسى كامل مى باشيم و
همچنين مقدارى از اين بزرگواران در جلد اول و دوم همين جلد آورده ايم  ،از فرزندان آن حضرت كه در همه جاى عالم پراكنده
مى باشند اخيرا بر خورد كرديم به مقاله اى از آيت اهلل محمد واعظ زاده خراسانى تحت عنوان (جايگاه اهل بيت عليهم السالم در
جوامع اسالمى ) كه در روزنامه جمهورى اسالمى  ،ص  ،9يكشنبه  37تير  7382اول جمادى االول  7400شماره  2391سال
بيست و سوم  ،كه تذكر داده اند سادات در سودان  ،سادات درهند ،سادات در چين  ،سادات در افغانستان و آسياى وسطى ،
سادات در تركيه  ،سادات در مصر ،سادات در ايران  ،سلسله هاى سادات در ايران از فرط كثرت و تيره هاى بسيار قابل
شمارش نيست  ،تا آنجا كه گفته اند :حضرت آيت اهلل مرعشى نجفى در كتاب شرح زندگانى حضرت ابوالفضل العباس عليه
السالم راجع به به اعقاب و اوالد آن حضرت آورده اند كه خاندان بزرگى از اوالد حضرت عباس عليه السالم در يونان زندگى
مى كنند.
ستاره درخشان علوى در آرنجن برزوك كاشان
السالم عليك يا ابوالفضل العباس عليه السالم
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم ( :مثل اهل بيتى كمثل سفينة نوح من ركبها نجى و من تخلف عنها غرق ))14( .

سخن ازمهاجرت و آوارگى امامزادگان است  .گروهى كه از سالله پاك نبوت و دوره امامت و شجره مباركه علوى بودند .آنان
كه به ستم غاصبان خالفت و سالطين جور و سردمداران كفر و الحاد ونفاق مجبور به ترك زادگاهشان شدند و آواره كوه ها،
بيابان ها ،سرزمين هاى دور و نزديك گشتند .گناه آنها پيروى از حقانيت آل رسول صلى اهلل عليه و آله و سلم  ،معصيتشان سر
در چنبر كفر نسپردن و تن ندادن به آمال و خواسته هاى ضد خدايى زور مداران اموى و عباسى بود و مهم ترين جنايتشان اين
كه از خاندان وحى و از اعقاب پاكان و سروران و سرافرازان كائنات بودند؛ هر كدام به سلسله اى مى پيوستند كه با يك يا چند
واسطه به شاخه اى از شاخسار هماره سبز علوى متصل بودند ،فاطميان  ،علويان  ،باقريان  ،حسينيان و ...همه و همه يعنى (آل
كوثر) اگر چه هيچ مزاحمتى هم براى حكومت هاى اموى و عباسى ايجاد نمى كردند ،باز وجودشان به علت انتساب به خاندان
رسالت و امامت از ديد خلفاى جور غير قابل تحمل بود.
اين بزرگواران (ستارگان پراكنده در زمينند) كه هر يك در گوشه اى جان به غربت سپردند و تن بال كشيده را يا گلگون از خون
 ،يا مسموم از زهر به خاك تيره تسليم كرده اند و چه بسيارند از اين مظلومان هميشه تاريخ  .يكى از اين ستارگان امامزاده احمد
بن عباس بن حسن بن عبيداهلل بى ابوالفضل العباس عليه السالم است كه ساليان متمادى محل دفن او بر ما پوشيده بود و ما
دلخوش و اميدوار به عنايات و كرامات بقعه و ضريح و قبر غريبى بوديم كه درگوشه روستا مانند چراغى نورانى كه گردغبار
غم او را پوشانده بود و از نام و نشان و حسب و نسب شريفش ما را خبرى نبود .فقط ساليان متمادى و نسل هاى گذشته و حال ده
ها و صدها بار كرامت و عنايت از وجودش ديده اند كه هنوز بر لوح سينه عاشقان منقوش است .
بحمداهلل و المنه و به بركت ما خون و قيام  ،ماه سيد الشهدا ،حسين بن على عليهماالسالم و دعا و درخواست مردم به درگاه بارى
تعالى شجره نامه و تذكره آن بزرگوار بنا به استناد به كتب انساب از علماى اعالم كه در قرون ماضى به رشته تحرير در آورده
اند ،تهيه و در آينده در اختيار تمام عاشقان به واليت قرار خواهد گرفت .
بارگاه اين امامزاده در روستاى آرنجن  12 ،كيلومترى كاشان  ،سه كيلومترى روستاى وركان است .
والسالم على من اتبع الهدى
هيئت امناى امامزاده احمد روستاى آرنجن
در خاتمه از حجج اسالم جناب آقاى سيد حسين هاشمى تبار بيدگلى و آقاى حاج شيخ حسين نيازى علماى محل  ،كه مطالب
مربوط به زيارتگاه آرنجن و عكسها را به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم فرستاده اند ،تشكر و تقدير مى شود.
موقعيت جغرافيايى روستاى آرنجن
روستاى آرنجن جزء دهستان برزوك از بخش نياسر و از توابع شهرستان كاشان است  .از شمال به ده پنداس و از جهت شمال
غربى به وركان واز جنوب به رشته كوه هاى برزوك و از جهت شرق به روستاى آزران و روستاهاى سده منتهى مى شود .از
نظر عرض جغرافيايى  33درجه و  47دقيقه و طول جغرافيايى آن  57درجه و  4دقيقه و ارتفاع آن از سطح دريا  0032متر
است  .منطقه اى پايكوهى  ،معتدل و خشك است  .ارتفاعات آن شامل كوه تير كمبل و كوه كمر طاق است  .شغل مردم اين روستا
كشاورزى  ،دامدارى و فرشبافى است  .امكانات عمومى و رفاهى اين روستا شامل آب لوله كشى  ،برق منطقه اى  ،دفتر شركت
تعاونى و دفتر مخابرات است .
اين روستا رادر گذشته به نام هاى مختلف مى ناميدند؛ از جمله هرنج به معناى دهانه قنات  ،هارنجن به معناى رشته مرواريد،
تارنجن به معناى درخت بسيار بلند و تنومند ،بى جن در لهجه محلى به معناى بدون زن و آيجه به معناى آسياى كوچك است .
امامزاده احمد بن عباس به روايت تاريخ
قبل از هر چيز و بيان مطالبى درباره اين امامزاده بزرگوار ،مقدمه اى درباره مهاجرت امامزادگان به ايران مخصوصا كاشان و
توابع آن را ذكر مى كنيم  .پس از رسميت يافتن واليت عهدى امام هشتم حضرت على بن موسى الرضا عليه السالم فرزندان
ديگر امامان معصوم به جهت تبليغ و ترويج دين مبين امام و از سوى ديگر به دليل تحت تعقيب و شكنجه بودن به وسيله حكومت
هاى فاسد آن زمان  ،عازم مرو و خراسان شدند .در حقيقت شهرهاى ايران براى آنها امن بوده اما گروهى كه آرزوى زيارت
امام هشتم را داشتند به آرزوى خود نرسيدند؛ چرا كه آن حضرت به دست مامون به شهادت رسيد.
و زمانى طول نكشيد كه خبر شهادت آن سرور به گوش شيعيان دوستان رسيد .تا آن كه گروهى از فرزندان و فرزند زادگان امام
موسى بن جعفر عليه السالم به تقاص خون برادرشان از مدينه حركت كرده و روانه ايران و طوس گرديدند .لذا منافقان اين خبر

را به گوش مامون رساندند و او به ماموران خود دستور داد كه در هر آبادى و بيابان كه به جماعت سادات برخورديد آنها را به
قتل برسانيد از جمله اين بزرگواران امامزاده سيد احمد بود كه به دست دشمنان به شهادت رسيد.
از آن جا كه نسب اين امامزاده سيد احمد به حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم مى رسد در ابتدا به زندگى اين سقاى بزرگ
دست كربال اشاره مى كنيم  .حضرت ابوالفضل عليه السالم بنا به قول مورخان در چهارم شعبان سال  02هجرى قمرى در مدينه
ديده به جهان گشود .نام مباركش حضرت عباس و كنيه اش ابوالفضل و لقبش قمر بنى هاشم  ،باب الحوائج  ،طيار ،اطلس  ،سقا
و غيره است  .پدر بزرگوارش حضرت اميرالمؤ منين عليه السالم و مادر گرامى اش حضرت فاطمه معروف به ام البنين عليها
السالم است  .همسر و بانوى حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم  ،لبابه دختر عبداهلل بن عبدالمطلب بود .از فرزندان آن حضرت
يكى فضل و ديگرى عبيداهلل بود كه نسل آن حضرت از طريق عبيداهلل ادامه يافت  .و نسل عبيداهلل از طريق فرزندش حسن ادامه
يافته است و همچنين نسل حسن  ،از طريق پنج پسرش به نام هاى فضل و ابراهيم جرد و حمزة االكبر و عباس و عبداهلل جريان
و گسترش يافته است  .اين امامزاده بزرگوار از فرزندان عباس بن حسن عبيداهلل بن ابوالفضل عليه السالم مى باشد ،اين مطالب
از تذكره اى كه سيد اسماعيل تذكره چى در سال  7082از كتب انساب جمع آورى كرده استفاده شده است  .مال غالمرضا و مال
محمود و ميرزا سيد عبدالباقى طباطبايى بيدگلى در كتاب هاى خود به نام رساله نقليه آورده اند در تذكره نوشته شده :
(زمانى كه مامون ملعون حضرت امام رضا عليه السالم را ولعهد خود نمود ،سادات در هر كجا كه بودند به هواى وليعهدى آن
بزرگوارى به سوى ايران و به ويژه طوس حركت كردند .اما طولى نكشيد كه خبر شهادت آن بزرگوار به گوش شعيان رسيد و
آنان در هر جايى كه بودند از طرف ماموران دولتى مورد حمله قرار گرفتند .امامزاده سيد احمد وقتى با گروه معاندان روبه رو
شد و از ورود آنان به چهل حصاران مطلع شد ،شب در روستاى بيجن سكنا گزيد .وقتى كه اين خبر به اطالع معاندان رسيد آنان
روستا را محاصره كردندو آن بزرگوار مجبور شد با ياران اندك خود به دفاع بپردازند .در كتاب بحر المناقب آمده است  :آن
حضرت در حمله اول به دشمن  783نفر از آن جماعت را به قتل رساند .اين نبرد تا غروب خورشيد به طول انجاميد.
گروهى ازمنافقان از تاريكى شب استفاده كردند و از مخفيگاه وى مطلع شدند.
در حالى كه آن حضرت مشغول عبادت بوده  ،بر سر آن بزرگوار ريختند و چنان با ضربت شمشير بر سر آن امامزاده فرود
آوردند كه تا محل پيشانى آن حضرت را شكافت و آن زاده و سالله حيدرى را به شهادت رساندند .در آن عصر ،بزرگ آن قريه
شخصى به نام شيخ ناصرى بوده كه از محبان اهل بيت عصمت و طهارت بود .لذا بعد از شهادت آن بزرگوار ،جنازه آن
امامزاده را از ميان خاك و خون برداشته  ،در اين قريه دفن نموده و سايبانى از گل و خشت خام جهت عالمت بر باالى تربتش
ساخت  .هنگامى كه امام حسن عسكرى عليه السالم به جهت زيارت امام هشتم عليه السالم به شهر طوس روانه شدند ،در
روستاى بيجن به زيارت تربت آن بزرگوار رفتند .آن امام بزرگوار يك شبانه روز آب قناعت روستا راخريدند و وقف بقعه آن
امامزاده نمودند اين بقعه در طول قرن ها و سده هاى مختلف بر اثر مرور زمان و يا حوادث طبيعى ها بارها و يران شده و
مجددا باز سازى گرديده است .
موقعيت ساختمان فعلى
ساختمان اوليه به دست شيخ ناصرى و بعد از آن به دستور امام حسن عسكرى عليه السالم ساخته و موضوعاتى بر آن مرتب
گرديد .آخرين مرحله بازسازى ساختمان در سال  7342شمسى به دست مرحوم مشهدى احمد اسماعيلى فرزند محمد و به يارى و
كمك اهالى آرنجن صورت گرفته است .
ساختمان قبلى بنابر نقل اهالى شامل يك بقعه بوده كه آن را برداشته و ساختمان بناى فعلى را در محل آن ترتيب داده اند .اين
ساختمان كه در مساحتى بالغ بر  42متر مربع است  ،به صورت دو اتاقى است كه با دو در به طرف شمال بقعه باز مى گردد.
قبر در اتاق جنوبى قرار داشته و حدود يك متر از سطح حرم برتر بوده و روى قبر را با كاشى هاى الجوردى تزيين نموده اند.
سقف حرم با تيرهاى چوبى پوشانده شده و داراى دو ايوان مختصر است و اخيرا هيئت امنا تصميماتى در جهت تغيير و توسعه و
بازسازى بقعه اتخاذ نموده اند.
كرامات امام زاده سيد احمد
در طول تاريخ اسالم  ،پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم و ائمه معصومين عليهم السالم فريادى چراغ راه هدايت و نشان دهنده
خطرها بوده اند .لذا اگر از اين بزرگواران حاجتى باخلوص نيت و ارتباط قلبى و عشق و ايمان درخواست كنيم قطعا آن را
برآورده كرده و ما را اميدوار و بر دين و مذهب مى كنند .لذا در اين جا يكى ااز كراماتى كه اهالى اين روستا از امامزاده احمد
ديده اند را جهت آگاهى و تمسك بيشتر به اين بزرگوار مى آورم .

آقاى غالمرضا زارعى فرزند مرحوم شيف اهلل نقل فرمودند كه در زمان ناامنى و ياغيگرى نايب حسين كاشى و يارانش  ،هرگاه
كه نيروهاى وى وارد آبادى مى شدند مردم از ترس ضرب و جرح آنان به حرم امامزاده پناه مى بردند و مكرر خود شاهد بودم
كه نيروها سواره و پياده بودند از جوى آب و چشمه كه تقريبا در دويست مترى بقعه قرار دارد نمى توانستند نزديك تر بيايند و
مجبور شدند بعد از ساعاتى بدون هيچ گونه عملى باز گردند و اين كرامتى بود كه از روح اين امامزاده ديده بودند و كرامات
ديگر...
زيارت نامه
السالم عليك ايها السيد الزكى الطاهر الرضى و الداعى و الهادى الوالى  .اشهد انك قلت حقا و نطقت صدقا و دعوت الى موالى و
موالك عالنية و سرا فاز متبعك و نجى مصدقك و خاب و خسر مكذبك و المتخلف عنك  .اشهد لى بهذه الشهادة الكون من الفائزين
بمعرفتك و طاعتك و تصديقك و اتباعك .
السالم عليك يا سيدى و ابن سيدى يا امامزاده احمد بن عباس بن حسين بن عبيداهلل بن قمر بنى هاشم  ،يا ابوالفضل العباس الشهيد
عليه السالم  .انت باب اهلل الموتى منه و الماخوذ عنه اتيتك زائرا و حاجاتى لك مستودعا وها انا ذا استودعك دينى و امانتى و
خواتيم عملى و جوامع املى الى منتهى اجلى و رحمة اهلل و بركاته .
امام زاده زَكى  ،در فاو
جناب حجة االسالم و المسلمين فاضل فرزانه آقاى حاج شيخ على رضا سنجرى اراكى در تاريخ  18/4/74طى مكتوبى به دفتر
انتشارات مكتب الحسين عليه السالم چنين مرقوم داشته اند:
در يكى از سفرهايى كه توفيق حضور مجدد در جبهه هاى نبرد حق عليه باطل نصيبم شد ،ماه آذر ودى سال  7325بود كه
افتخار خدمتگزارى رزمندگان اسالم را در شهر فاو كه عزيزانمان به مناسبت آن كه با رمز مقدس و مبارك يا فاطمه الزهراء
عليهاالسالم فتح شده بود ،نام (فاطميه ) را بر آن نهاده بودند ،داشتم .
ايام عمليات كربالى  4و  5بود كه به شدت شهر مورد هجوم هواپيماهاى عراقى وادوات جنگى آنان بود.
يكى از رزمندگان به نام آقاى دكتر شيرازى مسوول بيمارستان شهر فاو بود ،روزى به حقير پيشنهاد كرد كه براى زيارت
امامزاده اى كه در وسط شهر فاو واقع شده است برويم  ،با آن كه منطقه از نظر شدت اصابت خمپاره و گلوله هاى كاتيوشا بود،
پيشنهاد دكتر را با اشتياق پذيرفتم و هر دو با ماشين پاترولى كه در اختيار ايشان بود راهى آن امام زاده شديم  .تا رسيدن به آن
مكان  ،درمعرض آماج گلوله ها بوديم  ،اما الحمدهلل به ما آسيبى نرسيد تا اين كه باالخره رسيديم  .مكانى بود با ديوارهاى گلى
يك حياط خالى و يك اتاق خشتى با تاق گنبدى خيلى كوچك  .وارد اتاق شديم  ،در وسط آن قبر بر آمده اى بود كه روى آن نوشته
اى حك شده بود .نام شريف امام زاده بر روى آن نوشته شده بود :امام زاده زكى از نوادگان حضرت باب الحوائج اباالفضل
العباس عليه السالم كه وقتى دقت كردم  ،بر روى سنگ نوشته اى يافتيم كه از نسل چهارم آن بزرگوار است .
عجيب است كه در آن شدت حمالت و بمباران هاى مكرر و گلوله باران هاى متعدد وحمالت شديد رزمندگان اسالم براى آزادى
فاو و حمالت مكرر عراق براى باز پس گيرى آن كوچك ترين اثرى حتى از يك گلوله بر ديوارهاى آن بناى مقدس ديده نمى شد.
در مدتى كه وارد آن مكان شريف شديم  ،مكرر اطراف گلوله باران مى شد ،اما حتى كه تركش هم به طرف آن مكان نمى آمد.
با شيشه گالب وعطرى كه با خود آورده بودم آن قبر شريف را شست و شو دادم و به ياد قبر مطهر حضرت ابى الفضل العباس
عليه السالم بر آن تربت بوسه زدم و او را وداع كردم و اين زيارت با بركت تضمينى شد براى سالمتى ما در اين سفر پر حادثه
.
امام زاده هاى روستاى مريچه شهرستان رامهرمز
نسيمى كه سحرگاهان در كوهساران مى گذرد و آهسته از كنار آنها عبور مى كند پيام آور بهار و زيبائى هاى بهاران  .اگر مى
خواهيد زيبايى ها و معجزات اين امام زاده ها را بنگريد به بيان مختصرى درمورد آن اكتفا مى كنيم اين امام زاده ها كه در
قسمت شمال روستاى مريچه قرار دارند .قدمگاه و زيارتگاه عمومى و مردم شهر و روستا هستند كه هر ساله و همه وقت
مخصوصا فصل بهار به طرف آن سرازير مى شوند .اين اماكن مرقد امام زاده هايى به نام هاى اميرالمؤ منين (باباى فرج )،

حضرت عباس و شاه خراسان (امام رضا) ،و مهدى الهادى هستند كه سابقه تاريخى آنها به چهار صد سال مى رسد .در كنار اين
امام زاده ها ،تعدادى نخل و بيد موجود است و داراى دو چشمه است )15( .
در عشاير عرب زبان خوزستان روز هفتم ماه محرم الحرام را قتل حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم مى دانند و اين روز را
طعام مى دهند به نام سفره حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم .
و ضمنا در ميان زنان اهواز رسم است سفره ابوالفضل عليه السالم و در مراسم سفره مدح و مرثيه آن حضرت خوانده مى شود
و همچنين مراسم هاى ديگر به نام هاى سفره حضرت رقيه و سفره حضرت ام البنين عليهماالسالم هم مرسوم است .
ابراهيم بن فضل بن عباس بن على بن ابى طالب عليهم السالم درنوده بخش خنداب اراك
باسمه تعالى
جناب حجة االسالم آقاى حاج شيخ حسن داود آبادى اراكى در نامه اى خطاب به مولف كتاب چهره درخشان قمر بنى هاشم
ابوالفضل العباس عليه السالم مى نويسد:
تقديم به دانشمند و نويسنده توانا حضرت حاج شيخ على ربانى خلخالى (مدظله العالى )
در تاريخ  7382/0/74شمسى به روستايى به نام نوده دربخش خنداب عزيمت كردم  .روستاى ياد شده در  21كيلومترى
شهرستان اراك در منطقه اى معروف به دره درمن واقعه و امام زاده اى در آن روستا مدفون است  .از بزرگان روستا و متولى
امام زاده سوال كردم  ،اظهار داشتند :امام زاده فوق از خانواده حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم و نام مبارك ايشان ابراهيم
بن فضل بن عباس بن على بن ابى طالب عليهم السالم است .
وقتى وارد صحن مقدس شدم ديدم آيه شريفه آيت الكرسى در سمت چپ در ورودى نوشته شده  .سمت راست از اول آيه تا حفظها
و بقيه آيه در سمت چپ بر روى كاشى سبز نوشته شده  .ساختمان آن حدودا سيصد متر زير بنا دارد كه به حال تخريب در آمده
و بيشتر ديوارهاى آن به سبك قديم خشت گل مى باشد و گنبد آن سيمان نموده اند و با رنگ سبز رنگ آميزى كرده اند.
بنا به توضيحات سالخوردگان نوده امامزادگان دو نفر بودند به نام ابراهيم و عبداهلل از فرزندان فضل بن عباس كه با امام زاده
هاى ساروق به ايران آمدند .آنها حدودا صد نفر بودند كه  10نفر آنان را در ساروق شهيد نمودند .ابراهيم و عبداهلل نيز به دست
عده اى معروف به طايفه آستين كوتاه به شهادت رسيدند.
قبر ابراهيم مشخص و اما قبر عبداهلل بنا به گفته اهالى در سيصد مترى واقع در قطعه زمينى است  ،منتها مشخص نيست در چه
مكانى مى باشد به احترام ايشان زمين را از قديم االيام كشت نمى كنند .مجددا سوالى شد ،متولى آن به نام عباس اظهار نمود:
در سالهاى  50و  54جهت مرمت ساختمان خاك مى گذاردند از حفره اى سنگى به شكل مثلث در آمد كه روى آن نوشته اى بود
كه ما از خواندن آن عاجز بوديم .
مدت دو سال در گوشه حياطى بود كه يك موقع ديديم سنگ را برده اند .چند ماهى گذشت  ،يك روز در اطراف امامزاده قدم مى
زدم ديدم بغل كتيبه سوراخ شده  ،فكر كردم اگر دزد آمده در باز بوده چرا از آنجا داخل شده رفتم داخل آثارى نديدم و با نردبان
رفتم باال ديدم جاى كوزه اى در بغل گنبد وجود دارد كه آثار ساروج در اطراف آن پيداست  .بعد از مدتى يك نفر غريبه وارد شد
و اظهار داشت وجوهى در سمت شرقى گنبد جاسازى نموده اند و شرح آن را در سنگى نوشتند و در صد مترى دفن كرده اند و
بر ما يقين شد كه برده همان سنگ آنجا را شناسايى نموده اند .موسس ساخت امامزاده فردى به نام ملك مغفور بوده كه ايشان از
روستاى نوده زن گرفته بيشتر اهالى نوده كه ملقب به صوفى هستند از اوالد ملك مغفورند.
شيخ حسن داود آبادى اراكى
شاه سيد على در قم
براى توضيح بيشتر زندگانى حضرت شاه سيد على در قم  ،به جلد دوم كتاب چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه
السالم  ،صفحات  791 - 792مراجعه نماييد .در ذيل يك كرامت از آن امامزاده بزرگوار نقل مى كنيم :

از عنفوان جوانى وقتى كه اندك تشخيصى حاصل شد ،با مجالس و محافل سوگوارى حضرت سيدالشهداء عليه السالم مانوس شدم
كه مهم ترين دليل آن وجود پدرى ارجمند و عاشق و خادم اهل بيت اطهار عليهم السالم و مادرى شيفته ائمه اطهار عليهم السالم
بود .در منزل پدرى از زمان هاى دور اجداد ماهر كدام به نوبه خود مجالس سوگوارى تشكيل داده و ضمنا در تكيه جداى قم
خدمتگزار بوده اند .در اين سال ها كه حقير عهده دار خدماتى در هيئات مذهبى بوده ام  ،كرامات و معجزات فراوانى ديده ام كه
هر كدام خود دليل قاطعى بر عظمت معصومين عليهم السالم است  .يكى از معجزاتى را كه براى خودم اتفاق افتاده به عنوان
تيمن و تبرك تقديم مى كنم ؛ ان شاء اهلل جوانان عزيز هر چه بيشتر و بهتر بكوشند تا خالصانه و عارفانه در كوى حسينى
خدمتگزار باشند.
از سال ها قبل  ،اهالى محترم قم براى زيارت و توسل به بارگاه ملكوتى حضرت شاهزاده سيد على عليه السالم مى رفتند و
معموال در آن مكان مقدس آش نذرى پخته و از زوار پذيرايى مى نمودند .حقير وقتى هشت ساله بودم به اتفاق خانواده و اقوام
ديگر با چند درشكه عازم اين مكان مقدس شديم  ،درشكه اولى كه سرنشينان آن خانواده ما بود ،به كنار حرم رسيد و ايستاد .حقير
با شتاب  ،در عالم كودكى  ،به طرف درشكه ديگرى كه با سرعت مى آمد دويدم و به زير چرخ درشكه افتادم و ديگر چيزى
نفهميدم  .بقيه ماجرا را از زبان مادرم بيان مى كنم .
كسانى كه در آن مكان روحانى بودند به دور جسم حقير كه وضعيت بسيار بدى داشت جمع شده  ،مى خواستند كه فورا براى
معالجه به طرف شهر ببرند؛ زيرا در آن سال ها ،شهر فاصله زيادى تا حرم شاهزاده سيد على عليه السالم داشت  ،عده اى هم
مى گفتند نتيجه ندارد.
در اين حال مادرم مى گويد :ما ميهمان اين بزرگوار هستيم  ،او را به كنار ضريح ببريد؛ آقا خودشان لطف نموده  ،شفا مى دهند.
چند نفر جسم مدهوش و تقريبا بى جان حقير را به كنار ضريح مقدس مى برند و چند دقيقه اى نمى گذرد كه صحيح و سالم از
حرم بيرون مى آيم كه اين صحنه را كامال به ياد دارم كه زوار چگونه مرا در آغوش كشيده و مى بوسيدند.
آرى  ،اين امام زاده  ،كه از نواده هاى حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم است  ،هم چون آن بزرگوار ،هميشه لطف و محبتشان
شامل زوار و محبان مى شود.
حقير كه داراى دو اوالد هستم  ،در موقع تولد آنان  ،به اتفاق همسرم به حرم مقدس اين بزرگوار رفته و از روح بلند و با
عظمتشان سالمت روح و جسم فرزندان را خواستارم شده ام .
قم  -سيد محمد جدا
بخش ششم  :آب  ،سقايت و سقا خانه ها
فصل اول
نهر فرات و علقمه
مسعودى متوفاى  345قمرى در تنبيه االشراف در ذيل بحار وانهار مى نويسد:
از مشهورترين انهار جهان فرات است كه از اقليم ششم از ناحيه قاليقال و كانت از سرحد ارمنستان سرچشمه گرفته و از زير كوه
هاى آن سامان بالد روم و مليطه و سمياط و بالى و رقه و رحبه و رهب و غيره را قطع كرده  ،مى گذرد و نهر عيسى كه در
مدينة السالم است  ،و نهر دفيل و صرت و نهر صرصر و ساير نهرهاى كوچك از آن منشعب شده تا به مصب دجله مى رسد.
آن گاه فرات منقسم به دو سمت و دو جهت شده  ،قسمتى متوجه مغرب و به نهر علقمه ناميده مى شود كه از كوفه مرور مى
نمايد و قسمتى ديگر سودا كه از شهر سودا مرور مى كند به طرف نيل و طفوف و بيشتر اعمال سواد از آن سيراب مى شوند و
باز همه اين آب ها منتهى مى شود و در بصره (بطيحتة البصرة ) كه به فارسى بهمن شير گويند و آن را دجلة المفتح و االبله و
عبادان مى نامند و مسافت ابتدا تا انتهاى آن نهر بين  522تا  222فرسخ مى باشد.
و نهر دجله كه مسافت آن قريب  422فرسخ مى شود از اقليم پنجم از محلى كه معروف به حصن ذى القرنين است سرچشمه مى
گيرد تا از شهرهاى مهمى مانند موصل و قبر شاپور بسيارى از شهرهاى مهم زمان ساسانيان عبور كرده به درياى بطيحه
البصره مى ريزد.

فريد و جدى در دائرة المعارف (ج  ،1ص  )745مى نويسد :از مشهورترين نهرهاى آسياست كه ازجبال ارمنيه سرچشمه گرفته
از بعد  0022الى  0152متر و متصل به نهر دجله مى شود و طول آن  0822كيلومتر مى باشد تا مصب شهر عبادان به خليج
فارس بريزد.
نهر فرات تا سال  7025هجرى  7192ميالدى از شمال كربال به جنوب جارى بوده و از كنار حله مى گذشته و اخيرا سدى بسته
اند كه به سده معروف است و موضعى است كه خط آهن كربال از كاظمين جدا مى شود و اين سد آب را براى حله مسلط مى
نمايد .به اين وسيله حله شهر آبادى گشته و اين خدمت راآصف الدوله مهرجان هندى نموده  ،از اين رو به سد هندى معروف
است .
او ميل داشت آب را ببرد و جدولى حفر كرد كه آب حله به نجف ببرد و مبلغى مهم در مقابل خرج كرد كه اين صدقه را جارى
بنمايد .در سال  ،7028ولى متاسفانه از دستبرد حوادث و عوامل طبيعت اين جدول پر شده و از بين رفته است و آثار آن كه
درخت و اشجار باشد باقى است  .پس از او دولت تركيه بر اين شد حله را به وسيله مهندسان عالى رتبه تكميل و محكم نموده و
در سال  7973ميالدى طول اين سد  052متر و عرض آن 4متر و  32دهنه دارد كه عرض هر يك  5متر مى باشد و اين
عبارت را در سنگ مناره نقل كرده اند:
نهر علقمه
نهر علقمه قسمتى از نهر فرات است كه در موضوع آن بحث بسيار شده  ،برخى نهر علقمه را نسبت به علقمى دانسته و چنانچه
همه تواريخ و فريد و جدى در دائرة المعارف (صفحه  )587مى نويسد :محمد بن على ابوطالب وزير موالدين بن علقمى بغدادى
وزير مستعصم آخرين خليفه عباسى است و تا سال  251بوده  .بنابراين  ،قبل از اين وزير علقمى به نهر علقمى معروف بوده
است .
ياقوت در معجم البلدان در ذيل لغت علقمه مى نويسد :هر چيز را علقمه گويند كوهى است بدين نام كه علقمه نامند و شهرى است
در ساحل جزيره صقيله )12( .
مسعودى كه خود در  345فوت كرده از نهر علقمه بحث نموده و او را قبل از اسم بدين اسم ناميده و شناخته  .بنابراين  ،علقمى
با اين علقمى وزير حفر كننده نهر علقمه نبوده اند و انتساب نهر علقمه بدانهاغلو محض است  .فقط بين اين تواريخ مى توان گفت
كه روزى نهر علقمه پر شده بود و جد وزير محمد الدين ابوطالب محمد بن العلقمى نهر را تنقيه نموده  ،از اين جهت به علقمى
معروف گشته است .
بارى  ،نهر علقمه از قسمت منشعبه نهر فرات در كنار مزار و قبر مقدس حضرت اباالفضل العباس عليه السالم بوده و پس از
آن كه بنا و ساختمان شد اين نهر را گردانده اند ،ولى آثار آن هم اكنون باقى است كه آقاى سيد حسن كليددار آستان مقدسش به
نگارنده نشان داد .و هم چنان كه در اخبار است حضرت عباس عليه السالم در كنار نهر علقمه شهيد شد و اكنون نهر و قبر
مقدسش بيش از پنجاه متر نمى باشد كه از زير يعنى سرداب مطهر آب نهر علقمه كامال آشكار است و بسيار آب گوارا و شيرينى
دارد و به وسيله دلو و طناب به عمق سه متر از آب مى توان استفاده نمود.
ابن علقمى شنيد كه چون حضرت صادق عليه السالم جد خود را زيارت فرموده و خطاب به نهر علقمه كرده فرمود :تو جدم امام
حسين عليه السالم را از آب منع كردى در روز عاشورا و هنوز جارى هستى  .از اين تاريخ ابن علقمى موالدين ابى طالب محمد
بن احمد العلقمى مكنا به شرف الدين ابوالقاسم كه مردى شاعر ،فاضل و عالم جليل القدر واديب بوده و پدرش وزير مستعصم و
از شيعيان بود و به دست هالكو در سال  252فوت كرد و ضمنا او از پدر خزينه گران بهايى به دست آورده كه قريب ده هزار
جلد كتاب نفيس در آن بود و از آن جمله كتاب الصنعانى العباب كه در لغت عرب كتاب بسيار مهمى بوده و عز الدين عبدالحميد
بن ابى الحديد شارح نهج البالغه آن را در بيست جلد نوشته و جايزه مهمى گرفته .
بارى  ،علقمى از آن تاريخ سعى كرد كه سر نهر علقمه راخراب كند و از اين عمل كوفه از بى آبى رو به خرابى نهاد و از اين
سبب به نهر علقمى مشهور گشته )11( .
در ميان قاصدانى كه پيغمبر (صلى اهلل عليه و آله و سلم ) به قريش مى فرستاد و قريش به مالقات رسول اهلل صلى اهلل عليه و
آله و سلم مى فرستادند براى اجازه زيارت مسجد الحرام  ،حنيس بن علقمه ديده مى شود كه مردى محترم بوده به نزد پيغمبر
فرستادند كه پيغمبر را از زيارت كعبه منصرف كند .ولى او پس از مالقات پيغمبر به مكه رفت و مردم قريش را برصلح و
رضايت آورد كه پيغمبر به زيارت مى آيد و منظورى ندارد.

بارى  ،نام علقمه قبل از وزير علقمى بوده و هنوز ريشه آن به دست نيامده است .
دجله و كرانه هايش
مجراى مهم تمدن عراق تاكنون موجب خوشبختى آن كشور است
دجله از نهرهايى كه زاده درياچه (وان ) و سنگستان هاى زمهرير اساسى كوههاى (تاوروس ) تركيه خاورى مى باشند چشمه
گرفته و  0722ميل مسافت را طى مى كند تا آن كه در نخلستان انبوه نزديك به بصره كه شهرى است قريب به منطقه حاره به
خواهر خودنهر فرات ملحق مى گردد .تقريبا  8222سال پيش دجله با دستيارى فرات در تپه و واديهايى كه اكنون عراق شمالى
است باستانى ترين مدنيت هاى گيتى را پرورش داده است  .در آن روزگار ،خليج فارس از سمت شمال تا به سامره امتداد داشت
و جاى شهر مدائن و سلوكيا و حتى بغداد را زير امواج خود گرفته بود.
در خالل هزاران سالى كه سپرى گشته فرات و دجله در دنباله مجارى خود خاك زراعتى هزاران ميل مربع دشت عراق جنوبى
را با خود به ارمغان آورد و اراضى حاصلخيز را تشكيل داده اند .خوشبختانه تاكنون فعاليت آن رودها در اين باب ادامه دارد،
چنانكه در باتالق هاى شمال بصره زمين هاى نو بروزى را كه از گل هاى رود آورده به وجود مى آيند مشاهده مى كنيم  .زمين
هاى زراعتى كه بدين وسيله وجود مى يابد اگر به طور مناسبى آبيارى گردد .بسيار حاصلخيز خواهد بود .از چهار هزار سال
است كه آن منطقه سرزمين غله خيزيك سلسله امپراتورى هاى عظيم الشان بوده كه سطح بلند پايه فرهنگشان لقب گهواره تمدن
را به نام بين النهرين سكه زده است .
از تعقيب و پى جوبى دجله از منبع تا مصبش داستان شگفت انگيز عروج و زوال و كارنامه هاى آن امپراتورى هاى باستانى را
به خوبى مى توان خواند .در بخش خاورى اناتولى رو به جنوب نهرهاى كوچك چندى با هم شده و شعبه باخترى دجله را تشكيل
مى دهند و اين پيش از آن است كه مجراى دجله زير ديار بكر كه نخستين شهر مهم كرانه اى اين رود بوده و بر شاهراه
اسالمبول و بغداد واقع است بست خاور بر گردد.
شعبه خاورى و شعبه باخترى دجله در تل به يكديگر ملحق مى گردند ،هر چند كه تا اينجا هنوز شه رود هراق به شمار نمى رود
و لكن همين كه مصب چشمه ها و نهرهاى كوچك كوهستان هاى موصل قرار مى گيرد با سرعت هر چه تمام تر عريض تر و
گودتر مى گردد .از موصل به آن طرف تاكنون بقاى نينوا در امتداد دجله پابرجاست  .نينوا يكى از شهرهاى آشور بوده كه
فرمانروايش تا مدتى برمملكت بابل كه از لحاظ تنظيمات عالى ممدوش آشور بود و سرچشمه مدنيش را نهر فرات تشكيل مى
داد ،نظارت داشتند.
در اينجا كه قسمتى از قديم ترين آثار كشاورزان را در استفاده از رود و رساندن آب به كشتزارها مشاهده مى كنيم و نيز در
اينجاست ه دو بند سترگى كه در اعصار بسى باستانى بنا شده است نظر ما را به خود جلب مى كند .اين دو بند هر چند كه بر اثر
طغيان هاى هزاران سهل انگارى مردمان آسيب ديده و معيوب گشته  ،مع ذلك كامال از رفت و آمد كشتى هاى بخارى جلوگيرى
مى نمايند.
بين موصل و رود زاب الكبير كه در سمت جنوب به فاصله چهل ميل در دجله مى ريزد ،يك قطعه زمين مثلث حاصل خيزى
است كه رودخانه ها و تپه هاى شمالى  ،حد بنديش مى نمايند در چنين فضا و محوطه اى بود كه كاخ عظمت آشوريان شالود
زيرى گرديد .بخش جنوبى اين زمين را بيابان لم يزرعى فرا گرفته كه از باالى محل اتصال رود زاب الكبير به تكريت همان
محلى كه تاكنون مى توان به آثار فعاليت هاى عصر باستان در آبيارى اراضى پى برد امتداد مى يابد .در اين ناحيه  ،تنها شهر
مهمى كه وجود دارد قلعه شرقاط كه در محل آشور باستان همان سرزمينى كه مدت ها پايتخت امپراتورى آشوريان بود برپا مى
باشد .پايتخت بودن اين محل برهان روشنى است بر اين كه در اعصار باستان شهرها و دهات اطراف آن به مراتب از امروز
معمورتر و اراضى اش پر زراعت بوده است  .در سال هاى اخير تا وقتى كه اتصال راه آهن به (بيجى ) كه نقطه نهايى بصره
مى باشد ،تكميل نيافته بود قلعه شرقاط به واسطه آن كه منتهى اليه خط آهن شمالى بغداد بود ،شهرت بسزايى داشت .
سى ميل پايين تر از شرقاط يك فرع ديگر كه عبارت است از زاب الصغير به دجله فرو مى ريزد و لكن لم يزرعى مسير دجله
پايان نمى يابد تا آنكه تكريت به مسافت  12ميل فرا مى رسد .تكريت شهرى است كه به طرز تازه بنا گشته است  .در دوره
امپراتورى باستان ايران در همين محل شهر معمورى برپا بوده است  .بارش اين ناحيه به اندازه اى كم است كه درعرض سال
به شكلى وافى به رويانيدن يك فصل مى باشد .مع ذلك ساكنان باستانى اش با كندن جدول ها و سوار كردن آب بر اراضى  ،اين
حقيقت را ثابت كردند كه به وسيله آبيارى مى توان زمين عراق را يكى از حاصلخيزترين اراضى جهان قرار داد.

اگر از اين نقطه دنباله رود را گرفته و مسافت  22ميل بپيماييم به شهر سامره مى رسيم  .سامره در اعصار پيشين  ،يعنى قبل از
آن كه دجله و فرات جلگه هاى عراق جنوبى را تشكيل دهند در صدارس امواج خليج فارس واقع بود .پس از آنكه اراضى
اطراف آن سخت و خشك گرديد ،مردان باستان رنج ها بردند تا آن زمين پر مايه و رسوبى را آباد ساختند .آنان بودند كه از
سامره تا كوت االماره كه مسافتش دويست ميل است جدول كنده و مجراى دجله را مستقيم نمودند و در عين حال رود ادهم و باله
را نيز كه در اين ناحيه دو فرع عمده دجله مى باشند تبديل به كانال كردند.
طبيعت حقيقتا ساختن جدول هاى آب رسانى را سهل و آسان نموده است چون كه دجله به سمت جنوب پيچ و خم زيادى خورده و
نزديكتر برود فرات مى گردد ،چنان كه از نقطه اى كه بغداد كنونى برپاست تا فرات فقط  32ميل بوده و نظر به اين كه مجراى
فرات قدرى مرتفع تر از مجراى دجله مى باشد براى رساندن آب به زمين هايى كه اين دو رود را از يكديگر منفصل داشته است
جدول هاى زيادترى از فرات جدا ساخته اند.
اينجاست كه عظمت و شوكت دورهااى باستان عصر كنونى نظر ما را به خود جلب مى كند .زيرا بغداد كه قبال پايتخت خلفاى
عباسيان بود امروزه پايتخت مجلل عراق است و لوله كشى به طرز امروزى اش خيابان سنگ فرش  ،چراغ هاى برقش و پارك
هاى ملى نشاط بخشش آن را يكى از تازه ترين شهرهاى خاور ميانه قرار داده است .
در سمت جنوب بغداد به مسافت كمى محل مدائن و سلوكياى باستان است و ما را از آبادى و عمرانى كه حتى در روزگار باستان
دجله براى ساكنان آن ديار موجب بوده ياد آورى مى نمايد.
شهر مهم ديگرى كه در كنار دجله برپاست  ،كوت العماره مى باشد .موقعيت دجله در پايين اين شهر طورى بوده كه به آسانى
مجراى خود را تغيير مى داده است  .و لذا ،مانع تاسيس و ترقى مراكز با نفوس گشته است  .مع الوصف  ،يك سلسله شهرهاى
امروزى كه آخرين آنها قرنه مى باشد ،در اين ناحيه بنا شده است زير قرنه دجله و فرات به يكديگر و بى واسطه و شط العرب
را كه در كرانه آن بصره برپاست تشكيل مى دهند.
پيمودن  7722ميل مسافت مسافرتى است بس شگفت آور .آرى  ،دجله از وسط كشتزارهاى حاصلخيز بيابان هاى قفر و لم يزرع
و از آغوش يكى از بزرگ ترين شهرهاى خاور ميانه عبور كرده و باالخره در منطقه اى كه گويا جهان نوين است در باتالق ها
فرود مى ريزد ساكنان اين منطقه در كلبه بوريايى زندگى مى نمايند و به وسيله كرجى ها كشاورزى خود را انجام مى دهند.
شايد اين امر به نظر مستغرب و شگرف جلوه نمايد كه با وصف آن كه دجله در طول سه هزار سال مجراى مهم تمدن بوده  ،مع
ذلك تسهيالت قايق رانى را به طورى كه بايست فراهم نساخته است  ،چنان كه وسيله متداول باربرى از موصل تا بغداد يك نوع
كلك هايى بود كه به سمت مصب رود شناور گشته و مسافت  015ميل بين اين دو شهر را در ظرف سه يا چهار روز طى
مركردند به واسطه كثرت و واردات و صادرات بار اندازهاى كرانه بغداد هميشه منظره فعاليت هاى بسى هنگفت بوده است .
امروزه يك گونه قايق هاى مخصوصى كه سفينه ناميده مى شود ،كاالهاى بازرگانى را از پايتخت به ساير بخش هاى عراق حمل
مى نمايند .اين قايق ها بسيارى از فرآورده هاى تمدن كنونى و اخبار دنياى خارج را به دهات دور دست آن كشور مى رسانند.
رود پهناور دجله خدمت سودمند و با بركت خود را نسبت به عراق جديد انجام مى دهد هم چنان كه نسبت به آشور باستان انجام
داد.
و بدين سان مردم كربال بهره مند شدند
عالمه سيد محمد بن سيد مهدى قزوينى در كتاب (طروس االنشاء) كه نسخه اى خطى است مى گويد:
در سال  7322هجرى قمرى نهر حسينيه قطع شد و مردم كربال از كم آبى دچار مشكل شدند حكومت عثمانى براى از ميان بردن
اين مشكل فرمان داد در اراضى و امالك نقيب سيد سلمان  ،نهرى ايجاد كنند .نقيب از اين كار جلوگيرى كرد.
در همين زمان بر حسب اتفاق به زيارت كربال رفتم آن جا مردم از من خواستند در اين باره به نقيب نامه اى بنويسم من نيز
براى او مطلبى نوشتم كه دلش را بسوزاند و او را به گريه افكند ،نوشتم :
تو را در كربال جماعتى است كه از تشنگى و بى آبى ناالنند و سيرابى خويش را در دست تو مى بيند ،اى ساقى تشنگان كربال
آيا مى توان بر تو چنين گمان داشت و مى توان پذيرفت كه پدرت ساقى حوض از در اختيار نهادن آبى كه در اختيار دارد خود
دارى مى كند؟
اين سخن كه به نقيب رسيد اجازه كندن آن نهر را در اراضى خويش داد و بدين سان مردم كربال بهره مند شدند)18( .

فصل دوم
شب  71ماه رمضان ساقى كوثر حضرت اميرالمؤ منين على عليه السالم به در خواست رسول اكرم صلى اهلل عليه وآله وسلم به
خيمه ها آب آوردند
در شب بدر حضرت رسول به اصحاب فرمود كيست برود امشب براى ما از چاه آب بكشد و بياورد؟ اصحاب سكوت كردند و
هيچكدام اقدام بر اين كار نكردند ،حضرت اميرالمؤ منين عليه السالم مشكى برداشت به طلب آب بيرون رفت  ،آن شب شبى بود
سرد و باد مى آمد و ظلمت داشت پس رسيد به چاه آب را آن چاهى بود بسيار گود و تاريك  ،آن حضرت دلوى نيافت تا از چاه
آب بكشد الجرم به چاه پايين رفت و مشك را پر كرد و بيرون 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 ديگرى مانند آن آمد ،آن حضرت نشست تا او نيز رد
شد ،ديگر باره برخاست برود مرتبه سوم نيز به همان نحو بادى رسيد و آن حضرت نشست و چون رد شد برخاست و خود را به
حضرت رسول صلى اهلل عليه و آله و سلم رسانيد ،حضرت پرسيد :يا اباالحسن براى چه دير آمدى ؟ عرض كرد :سه مرتبه بادى
به من رسيد و بسيار سخت بود و مرا لرزه فرا گرفت و مكثم به جهت برطرف شدن آن بادها بود ،فرمود :آيا دانستى آنها چه بود
يا على ؟ عرض كرد :نه  ،فرمود :آن اول جبرئيل بود با هزار فرشته كه بر تو سالم كرد و سالم كردند ،و پس از آن اسرافيل
بود با هزار مالئكه كه سالم رد بر تو و سالم كردند و اينها فرود آمدند به جهت مدد ما .مرحوم محدث قمى مى فرمايد :كه اشاره
به همين است قول آن كسى كه گفته از براى اميرالمؤ منين على عليه السالم در يك شب سه هزار و سه منقبت بوده )19( .
منع كردن لشكر معاويه در جنگ صفين از آب برداشتن ياران اميرالمؤ منين عليه السالم
و من كالم له عليه السالم
لما غلب اصحاب معاويه اصحابه عليه السالم على شريعه الفرات بصفين  ،و منعوهم من الما:
قد استطعموكم القتال  ،فاقروا على مذلة  ،و تاخير محلة  ،او رووا السيوف من الدماء ترووا من الماء ،فالموت فى حياتكم مقهورين
 ،و الحياة فى موتكم قاهرين  ،اال و ان معاويه قاد لمة من الغواة  ،و عمس عليهم الخبر حتى جعلوا نحور هم اغراض المنية .
()82
از سخنان على عليه السالم است آن گاه كه لشكر معاويه در جنگ صفين بر اصحاب آن بزرگوار پيشى جسته  ،راه ورود به آب
فرات را به تصرف در آورده  ،آنان را از برداشتن آب مانع گشتند:
لشكر معاويه (با تصرف شريعه فرات و منع شما از برداشتن آب ) كارزار با شما را طالبند ،پس شما يا بر ذلت و خوارى اقرار
كرده شجاعت و شرافت را از دست بدهيد (اظهار عجز و ناتوانى كرده از تشنگى بيچاره شد خود را به دشمن تسليم نماييد) يا
آنكه شمشير هاتان را از خونهاى ايشان سيرآب كنيد تا از آب سيرآب شويد ،پس مرگ (حقيقى ) در زندگانى شماست اگر مغلوب
بشويد ،و (حقيقت ) زندگانى در مرگ شماست آن گاه كه (بر دشمن ) غالب آييد( ،مرگ با عزت و شرافت بهتر است از زندگانى
با ذلت و خوارى ) آگاه باشيد كه معاويه عده قليلى از گمراهان و نادانان را به كار زار آورده (با اينكه لشكر معاويه زياد بوده
ايشان را به عده قليلى تعبير فرموده  ،اشاره است به اينكه به علم جنگ آشنا نيستند) و حقيقت امر را (كه جنگ براى به دست
آوردن سلطنت و رياست است ) از آنان پنهان نموده (و خون خواهى عثمان را بهانه قرار داده ) تا اينكه آنها گلوهاى خود را
هدف (تيرهاى ) مرگ قرار داده اند (از روى نادانى و گمراهى براى كشته شدن آماده هستند).
شرايط ساقى
پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم در سفرى از خواب بيدار شد و فرمود :آب وضو نزد كيست ؟ ابو قتاده عرض كرد :ظرف آب
با من است و آن ظرف را آورد ،پس پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم وضو ساخت و مقدارى آب در ظرف باقى ماند ،فرمود:
آن را نگهدار كه برايش شان و كارى است  ،پس آن روز گرم شد و تشنگى شدت يافت  ،مردم به نزد پيامبر صلى اهلل عليه و آله
و سلم شتافتند ،و عرض كردند :آب  ،آب  ،پس پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم كاسه اى طلب كرد و به ابوقتاده فرمود :آن
ظرف آب (كه زيادى وضوى پيامبر در آن بود) را بياور ،و ابوقتاده ظرف را آورد ،حضرت فرمود :اى اباقتاده بريز در كاسه و
او ريخت و مردم هجوم آوردند براى خوردن آب  ،فرمود :همه شما ان شاء اهلل آب مى آشاميد ،و ابوقتاده آب مى ريخت و پيامبر
صلى اهلل عليه و آله و سلم به مردم آب مى داد ،تا آنكه همه سيراب شدند ،پس حضرت به ابوقتاده فرمود :بنوش  ،عرض كرد :نه
بلكه شما بنوشيد ،فرمود :اشرب فان ساقى القوم آخر هم شربا ،بنوش  ،همانا ساقى مردم آخر كار مى نوشد ،پس ابوقتاده آب را
آشاميد آن گاه پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم آب نوشيد.

ضوء الشهاب فضل اهلل راوندى گويد :اين نوشانيدن مردم پيش از آنكه خود بنوشد از مكارم اخالق آن بزرگوار و سيره آن
حضرت بود كه اصحاب خود را به اين آداب وامى داشت و هنگامى كه ساقى قو ببيند كه مردمش تشنه اند از عدم مباالت است
كه خود ابتدا كند به نوشيدن آب وحال آنكه ساقى امين قوم است و ابدان و ارواح آنان در دست اوست  ،و آب دادن نزد آنان بسيار
مهم بود ،زيرا چه بسا وادى هاى خشك و سوزان را مى پيمودند و ساقى ومتصدى آب مى بايست به آب اهميت فراوان بدهد و در
تقسيم كردن و جيره بندى آب دقت كافى داشته باشد .و كسانى كه عهده دار اين امر بودند بر يكديگر مباهات مى كردند و درباره
آب گفته شده  :الما اهون موجود و اعز مفقود آب پست ترين چيز و عزيزترين گمشده است  .و فائده اين حديث آن است كه آدمى
گرامى ترين صفات انسانيت را فرا گيرد و از صفات پست خود را دور دارد .وراوى اين حديث مغيره است )87( .
سقايت على عليه السالم
عبدالحميد ابن ابى الحديد در شرح نهج البالغه گويد :بدان كه اگر على عليه السالم با آن فصاحت و بالغتى كه مخصوص اوست
مباهات و افتخار كند و مناقب و فضائل خود را بر شمرد نمى تواند يك دهم فضائل خود را كه رسول مكرم صلى اهلل عليه و آله و
سلم او را ثنا كرده بگويد ،و من نمى خواهم فضائل او را و احاديث مرويه اماميه را بازگو كنم  ،بلكه آن احاديثى را مى گويم كه
علماى حديث آن را ذكر كرده اند ،كسانى كه آنان را نمى شود متهم كرد و حتى عقيده به برترى و افضليت ديگران را بر على
عليه السالم دارند ،و روايات آنان آن چنان موجب سكون و آرامش نفس است كه روايات ديگران اين آرامش را نمى آورد( .آن
گاه بيست و چهار حديث را از رواة عامه بيان مى كند كه به مناسبت موضوع مورد بحث در سقايت  ،يك حديث آن را مى آوريم
).
حديث شانزدهم  :چون شب جنگ بدر فرا رسيد ،پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود :من يستسقى لنا ماء؟ چه كسى آب براى
ما مى آورد؟ پس باز ايستادند مردم (از هيبت و عظمت اين كار) پس على عليه السالم به پا خاست ومشكى برداشت و نزد چاهى
گود آمد كه تاريكى و ظلمت آن را فرا گرفته بود ،آن گاه سرازير شد و در آن فرو رفت  ،پس خداوند به جبرئيل و ميكائيل و
اسرافيل پيام داد كه آماده سازيد پيروزى رابراى محمد صلى اهلل عليه و آله و سلم و برادرش على عليه السالم و حزب او و
يارانش  ،پس از آسمان فرود آمدند و براى آنان بانگ و خروش بود كه هر كه گوش مى داد مى شنيد ،پس چون به نزد آن چاه
رسيدند بر على عليه السالم سالم كردند تا نفر آخر به جهت اكرام و اجالل او.
و احمد در كتاب فضائل على عليه السالم اين روايت را آورده و در آن از طريق انس بن مالك  ،اين را اضافه كرده است  :اى
على روز قيامت ناقه اى از ناقه هاى بهشتى را مى آورند براى تو پس سوار مى شوى بر آن وزانوى تو برابر است با زانوى من
وران تو برابر است باران من تا آنكه داخل بهشت مى شوى )80( .
سقايت امام حسين عليه السالم
امام حسين عليه السالم چون از بطن عقبه (يكى از منزل هاى بين راه كربال) حركت كرد به شراف منزل كرد و چون سحر شد
به جوان هايش فرمان داد كه آب فراوان بردارند ،پس از آن به راه خود ادامه دادند تا روز به ميانه رسيد ،و همان طور كه راه
مى پيمودند ،ناگهان يكى از يارانش تكبير (اهلل اكبر) گفت  ،امام حسين عليه السالم به وى فرمود :چرا تكبير گفتى ؟ گفت  :من
درخت خرما ديدم  .جمعى از ياران گفتند :با خدا سوگند كه ما در اينجا هرگز درخت خرما نديديم  ،امام حسين عليه السالم
فرمود :شما چه مى بينيد؟ گفتند :و اهلل نراه اسنة الرماح و اذان الخيل  .به خدا سوگند ما سرنيزه ها و گوشهاى اسبها را مى بينيم .
فرمود :به خدا سوگند من نيز همين را مى بينم  ،پس حضرت فرمود :براى ما پناه گاهى نيست كه پناه گاهى نيست كه پناه به آن
ببريم و آن را پشت سر قرار دهيم و در يك سو به دشمن رو آوريم  .گفتند :اين ذو جثم است اگر دست چپ حركت كنى و پيشى
بگيرى آنجا همان طور است كه مى خواهى  ،پس به آن سو حركت كرد و چيزى نگذشت كه اسبان دشمن نمايان شد و چون آنها
ديدند كه ما از راه كناره گرفتيم آنان نيز راه را كج كردند .و سرنيزه هاى آنان همانند زنبورهاى عسل و پرچم هاى آنان همانند
بالهاى پرنده بود ،پس مسابقه گذارديم براى رسيدن به ذى جثم  ،و ما بر آنان پيشى گرفتيم و امام حسين عليه السالم دستور داد كه
خيمه ها را سر پا كردند و آنها آمدند و هزار اسب سوار بودند به سر كردگى حر بن يزيد تميمى و برابر امام حسين عليه السالم
توقف كردند و هنگام گرماى ظهر بود و امام حسين عليه السالم و يارانش عمامه بر سر كرده و شمشيرها حمايل كرده بودند .پس
امام حسين عليه السالم به جوانانش فرمود :اين جمعيت را آب بدهيد و سيرابشان كنيد و اسبانشان را جرعه جرعه آب دهيد (زيرا
يك مرتبه به اسب آب دادن در حالى كه تشنه است خطر ناك است ) پس جوانان شروع كردند به پر كردن ظرفها و تشنها از آب
و نزديك اسبها مى بردند چون سه و يا چهار و يا پنج بار آبمى دادند او را رها كرده و به ديگرى مى پرداختند تا آنكه همه را تا
آخر سيراب كردند.
على بن طعان محاربى گويد :من با حر بن يزيد رياحى بودم و آخرين نفر بودم كه رسيدم و چون امام حسين عليه السالم تشنگى
من و اسبم را ديد فرمود:

انخ الراوية  ،و الراوية عندى السقا ثم قال  :يا ابن االخ انخ الجمل فانخته  ،فقال  :اشرب  ،فجعلت كل ماء شربت سال الماء من
السقا ،فقال الحسين عليه السالم  :اخنث السقا اى اعطفه  .فلم ادر كيف افعل  ،فقام فخنثه  ،فشربت و سقيت فرسى .
بخوابان راويه را ،وراويه نزد من مشك آب بود (و من نفهميدم و حال آنكه منظور حضرت آن بود كه بخوابان شتر را كه بارش
مشك آب است  ،لذا فرمود ):اى فرزند برادر! بخوابان شتر را .پس من شتر را خواباندم  ،پس فرمود :آب بنوش  .و به هنگام
نوشيدن  ،از مشك آب مى ريخت  .پس حضرت فرمود :لب مشك را دوال كن  ،يعنى خم كن كه بتوانى آب بخورى و من نمى
دانستم چگونه انجام دهم  ،بنابراين حضرت برخاست و لب مشك را خم كرد كه من نوشيدم و اسبم را نيز آب دادم )83( .
آب دادن به كافر
مصادف گويد :با امام صادق عليه السالم بوديم بين راه مكه و مدينه  ،پس به مردى گذشتيم كه در زير درختى روى زمين افتاده
بود ،حضرت فرمود :به طرف اين مرد مايل شو و نزدش برو كه من مى ترسم او را تشنگى از پاى در آورد ،وقتى نزديك شديم
مردى نصرانى بود با موهاى بلند ،پس حضرت پرسيد :آيا تو تشنه اى ؟ گفت  :آرى  ،پس حضرت فرمود :اى مصادف پياده شو
و او را آب بنوشان  ،و من پياده شدم و او را سيراب كردم  ،و سوار شدم و به راه خود ادامه داديم  ،و عرض كردم  :اين
نصرانى بود و شما بر نصرانى تصدق كردى ؟ فرمود :آرى هنگامى كه به اين حال باشد( .يعنى وقتى در معرض تلف باشد الزم
است جانش را نجات داد)84( ).
ضمانت بهشت براى سقا
امام صادق عليه السالم فرمود :مردى نزد پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم آمد و عرض كرد :مرا كارى بياموز كه به سبب آن
وارد بهشت شوم  ،فرمود :اطعم الطعام و افش السالم  ،اطعام طعام كن و بسيار سالم كن و آشكار كن  ،عرض كرد :من طاقت
اين كار راندارم  ،فرمود :آيا شتر دارى  ،عرض كردن آرى  ،حضرت فرمود :با شترت آب براى خانواده اى ببر كه هميشه
دسترسى به آب ندارند و البته نه شتر مى ميرد و نه مشك آب پاره مى شود ولى خانواده اى سيراب گشته اند و در نتيجه بهشت
بر تو واجب مى گردد)85( .
ثواب لعن بر قاتل امام حسين عليه السالم پس از نوشيدن آب
به سند متصل از ابن قولويه به اسناد خود از داود رقى گفت  :نزد ابى عبداهلل عليه السالم بودم  ،آب خواست  .چون بنوشيد گريه
او را گرفت و چشمانش از اشك پر شد .آن گاه فرمود :اى داود ،خدا لغت كند قاتل امام حسين عليه السالم را ،هيچ بنده اى آب
ننوشد كه ياد امام حسين عليه السالم كند و لعن بر قاتل او فرستد مگر آنكه خداى تعالى براى او صد هزار حسنه نويسد و صد
هزار گناه او را 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 عليه السالم به ياد امام حسين عليه السالم آب مى نوشد شيخ جعفر شوشترى رحمه اهلل مى نويسد :يكى ازعالمت هاى
ايمان به ياد آوردن سيدالشهداء عليه السالم پس از نوشيدن آب است و اين مطلب براى همه كس نيست  ،بلكه براى حضرت
صادق عليه السالم كه فرمود:
(انى ما شربت ماء باردا اال و ذكرت الحسين عليه السالم ).
(من آب سرد نياشاميدم مگر آنكه امام حسين عليه السالم به يادم آمد).
در حديث ديگر داود رقى گفت :
(كنت عند ابى عبداهلل عليه السالم اذ استسقى الماء ،فلما شربه رايته قد استعبر و اغرورقت عيناه بدموعه ).
(خدمت حضرت امام صادق عليه السالم بودم  ،آب طلبيد و آشاميد .همين كه آن را ميل فرمود ديدم آن قدر گريه كرد تا چشمان
مباركش غرق اشك شد).
(ثم قال لى  :ياداود! لعن قاتل الحسين  ،فما من عبد شرب الماء فذكر الحسين و قاتله اال كتب اهلل له مائة الف حسنة  ،وحط عنه
مائة الف سيئة  ،ورفع له مائة الف درجة  ،فكما اعتق مائة الف نسمة  ،و حشره اهلل يوم القيامة ثلج الفواد).
(تشنگى حضرت بسيار بوده ولى مى خواست دشمنان متوجه نشوند).

بارى  ،اينكه امام صادق عليه السالم مى فرمايد :هر وقت من آب بياشامم امام حسين عليه السالم به يادم مى آيد به سبب تشنگى
شديدى است كه امام حسين عليه السالم در كربال به آن مبتال شد.
تشنگى حضرت به حدى رسيده بود كه جبرئيل عليه السالم به حضرت آدم خبر داد .گفت  :چنان تشنه مى شود كه از تشنگى
چشمش آسمان را نمى بيند .حضرت چنان تشنه شده بود كه زبانش از تشنگى مجروح شده بود .ولى به اين حالت و اين شدت از
تشنگى نمى خواست دشمنانش بدانند كه حضرت تشنه است ولى دشمنان فهميدند؛ چون نهرى از شط فرات نزديك حضرت بوده
يا بنا به نقلى شط فرات در آن زمان نزديك بوده به طورى كه حضرت شط را مى ديده است  .حضرت نگاهى به آن كرد.
فهميدند كه حضرت تشنه است  ،ظالمى گفت  :يا حسين ! اال تنظر الى الفرات كانه بطون الحيات  ،و اهلل التذوقه او تموت
عطشا).
عطوفت رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم به حيوانات
پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم مشغول وضو بود ،گربه اى از راه گذشت و به آب نگاه كرد .فرمود :معلوم است گربه تشنه
است وضو راگذاشت و آب را نزد گربه گذاشت  .گربه آب خورد و حضرت از پس مانده آب گريه وضو را تمام كرد.
منظر دلها بود كرب و بالى حسين
مرغ دل ما زند پر به هواى حسين
چون به عزا خانه اش پا نهى آهسته تر
بال مالئك بود فرش عزاى حسين ()82
فصل سوم
سقا خانه ها
در صحن حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم دو سقا خانه عمومى وجود داشته است :
 .7يكى از اين آبخورگاه ها در ضلع شرقى صحن و در مقابل مقبره راجه قرار داشته و بهره مند (طايفه اى از اسماعيليان ) آن
را نوسازى كرده بودند و در جوار آن نيز دو درخت ميوه و يك درخت سدر بوده است .
 .0ديگرى در ضلع غربى  ،در جوار باب السوق بوده و در نزديك آن دو درخت خرما وجود داشته است  .البته امروزه از اين
آبخورگاه ها و همچنين از درختان نخل و سدر اثرى نيست .
آبرو نريخت
آبى براى رفع عطش در گلو نريخت
جان داد تشنه كام و به خاك آبرو نريخت
دستش ز دست رفت  ،و به دندان گرفت مشك
كاخ بلند همت خود را فرو نريخت
چون مهر خفت  ،در دل خون شفق وليك
اشكى به پيش دشمن خفاش خو نريخت
چون رشته اميد بريدش ز آب  ،گفت
خاكى  ،چو من كسى به سر آرزو نريخت ()81
(سقا) يا (ساقى تشنگان كربال)

(سقا) يا (ساقى تشنگان كربال) ،از ديگر لقب هاى قمر بنى هاشم حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم مى باشد .و روايت هاى
مختلف در اين باره اتفاق نظر دارند .البته سقا بودن و آب رساندن  ،در اين خاندان تازگى ندارد ،خداوند براى عبدالمطلب چشمه
اى از زمين سخت برجوشاند ،براى رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم در سوق ذى المجاز چشمه اى برجوشيد ،بر راه امير
مومنان على عليه السالم به صفين چشمه اى آشكار گشت  ،براى امام حسين عليه السالم در كربال چشمه اى از زمين جوشيد ،و
حضرت عباس عليه السالم نيز آب رسان و آب آور بود.
ابن عساكر در (تاريخ دمشق ) (ج  ،1ص  )341روايتى از طريق جابر آورده و اين روايت به صراحت برساقى بودن اين
خاندان داللت دارد و براى هر كس كه عناد و خيره سرى واگذاشته باشد يك نص است  .در آنجا آمده است :
(سالى مدينه گرفتار قحطى و بى آبى شده بود .در آن سال سه بار از خدا باران طلبيدند و باران نيامد .پس عمر گفت  :من به چه
چيزى از خداوند باران خواهم خواست كه خواسته مان را برآورد و بر ما باران فرستد .پس مردم را بر آن داشت خداوند را به
على  ،به حسن و به حسين عليهم السالم بخوانند .آن گاه در پى بنى هاشم فرستاد كه وضو سازيد و جامه پاك بر تن كنيد .سپس
نزد عباس ( )88رفت و بر در خانه اش كوبيد چون بنى هاشم نزد او گرد آمدند بر آنان عطر ماليد ،سپس عباس بيرون آمد ،در
حالى كه على عليه السالم پيشاپيش او ،امام حسن عليه السالم بر جانب راست او و امام حسين عليه السالم بر جانب چپ او بود و
بنى هاشم در پى او روان بودند .عباس عليه السالم در اين هنگام به عمر گفت  :كسى از غير ما خاندان باما همراه مكن  ،پس به
جايگاه نماز آمد و ايستاد .خداى را سپاس و ستايش كرد و آن گاه گفت  :خداوندا! تو خود بى آنكه از ما نظر بخواهى ما را
آفريدى  .تو خود مى دانى چه مى كنيم اما اين دانستنت تو را از روزى دادنمان باز نداشت .
خداوندا! همان گونه كه در آغاز خلقت بر ما فضل و لطف روا داشتى  ،اينجا نيز بر ما لطف كن  .راوى مى گويد :هنوز اين
طلب باران به پايان نرسيده بود كه در آسمان ابرى آشكار شد و هنوز به خانه هاى خود نرسيده بوديم كه بارانى سخت فرو باريد.
در اين هنگام عباس گفت  :من فرزند آن كسى ام كه به مردمان آب مى رساند .او اين سخن را پنج بار تكرار كرد).
به هر روى  ،سقايت و آب رساندن از ديرباز از آن خاندان بنى هاشم بوده و عباس بن على عليهماالسالم نيز فرزند همين پاكان
است  .شيخ محسن ابوالحب (متوفاى  7325هجرى قمرى ) در بيت شعرى مى گويد:
اذا كان ساقى الحوض فى الحشر حيدر
فساقى عطا شا كربالء ابوالفضل
(اگر ساقى حوض كوثر در فرداى قيامت حيدر است  ،سقاى تشنگان كربال ابوالفضل است ).
بر خالف آنچه برخى مقتل نويسان نوشته و آب آوردن عباس عليه السالم در كربال را يك بار دانسته اند ،او سه بار براى تشنگان
خيمه گاه اباعبداهلل عليه السالم آب آورد)89( .
در كتاب هاى مقتل آورده اند كه  :حضرت عباس عليه السالم به شريعه رسيد ،دست به زير آب برد ،دو مشتى پر آب كرد تا
بخورد .ناگاه تشنگى امام حسين عليه السالم و فرزند شير خواره و ديگر مردان و زنان و كودكان را به ياد آورد ،آب بر روى
آب ريخت  ،مشك را پر آب كرد و راهى خيمه ها شد .در راه دشمنان كمين داشتند .آنان به سوى حضرت عباس عليه السالم تير
مى افكندند و در اين ميان تيرى به مشك رسيد .حضرت عباس عليه السالم با مهاجمان به سختى پيكار كرد تا آنكه دست راستش
از تن جدا شد .با دست چپ شمشير زد اما دست چپ او را نيز بريدند .دشمنان او را از هر سوى در ميان گرفتند و از اسب بر
زمين افتاد و در خون خويش غلتيد)92( .
حفر زمزم
چون عبدالمطلب چاه زمزم را كند و دو آهوى طال وزره ها و شمشيرها را از آن بيرون آورد كه جرهميان در آن ريخته بودند و
حجر االسود را از ركن كنده بودند و گريخته بودند ،قريش نيمى از آنها را ادعا مى كردند ،و ناگزير قرعه زدند و آهوها به نام
كعبه  ،و شمشير وزره ها به نام عبدالمطلب در آمد ،شمشير وزره را فروخت و درى براى كعبه تهيه ديد و آهوها را نيز به آن
در آوريخت و ابولهب آنها را دزديد و فروخت و بهاى آن را در خمر و قمار به كار برد.
عبدالمطلب آب زمزم را جارى ساخت و قريش ادعا كردند كه ما را سهمى است در آن  ،زيرا اين چاه از جد ما اسماعيل است ،
بعد از مخاصمه راضى به محاكمه زن كاهنه كه نزديك شام بود شدند ،بين راه آبهاى فرزندان عبد مناف تمام شد و ساير قريش از
دادن آب به آنها مضايقه كردند ،آنان قبرهاى خود را كندند و آماده مردن از تشنگى بودند ،كه عبدالمطلب سوار بر ناقه خود شد و

گفت  :بايد جستجو كنيم تا آب بيابيم و چون ناقه اش حركت كرد از زير پاى آن  ،آب جارى شد ،و عبدالمطلب فرياد زد :اهلل اكبر
و ديگران اين كرامت را ديدند تكبير گفتند ،منازعه تمام شد و گفتند :خدا ميان ما و تو حكم كرد و چاه زمزم از آن تو گشت  .و
رفتن نزد زن كاهنه الزم نيست  ،و قبائل قريش را از آن آب نگاه كردند و عبدالمطلب روز به روز عظمتش افزون گشت و
القاب سيد البطحاء و ساقى الحجيج و حافر الزمزم به او داده شد ،و مردم در گرفتارى ها به او پناهنده مى شدند)97( .
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 نمايان ديد دين
سر به پيش افكند و در پيش پيمبر شد خجل
هاجرى زمزم پديد آورد و طفلش تشنه بود
سعى بى حاصل شد و زمزم ز هاجر شد خجل
با عمو مى گفت طفل تشنه كام خود وليك
سر فرازم كن رباب از روى اصغر شد خجل
مشك خالى و دلى پر از اميد آورده بود
و ز رخ بى آب و رنگش آب آور شد خجل
سخت سقا بهر آب و آبرو كوشيد ليك
عاقبت كوشش  ،ز سعى آن فلك فر ،شد خجل
مايه آن پايه همت  ،گشت نوميدى ز آب
و ز لب خشكيده او ،ديده تر ،شد خجل
روح غيرت  ،جان مردى  ،ذات عشق  ،اصل وفا
هر يك  ،از آن ساقى كوثر ،حوض كوثر شد خجل
زان طرف  ،عباس از طفالن خجل  ،زين سو ،حسين
آمد و ديد آن فتوت  ،از برادر شد خجل
خواست  ،برخيزد به پا بهر ادب  ،دستى نبود
و آن قيامت قامت  ،از خاتون محشر شد خجل
ريزش اشكت كند (انسانيا) اين سان سخن
بى سخن زين درفشانى در و گوهر شد خجل
قال رسول صلى اهلل عليه و آله و سلم  :افضل االعمال ايراد الكبد الحرى  ،يعنى سقى الماء)90( .
پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمودند :برترين كردارها خنك كردن جگر سوخته است يعنى آشاماندن آب .
سقاخانه صحن مطهر حضرت ثامن الحجج  ،امام على بن موسى الرضا عليه آالفالتحية و الثناء در مشهد مقدس

در وسط صحن قديم و كنار جوى وسيع مقابل ايوان طال سقاخانه نادرى است به نام اسماعيل خان طاليى معروف شده و با
صفحات طال زينت شده از مختصات اين سقاخانه سنگ آب آنجاست كه از يك پارچه سنگ مرمر نفسيى است و به اندازه 15
سانت گنجايش دارد كه به امر نادرشاه آن را از هرات آورده و در اينجا قرار داده و نادر شاه از مزرعه دهشك مالك بوده وقف
اين سقاخانه نموده است )93( .
تاريخچه سقاخانه معروف اهواز به نام حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم
يكى از موقوفات معروف اهواز به نام سقاخانه ابوالفضل العباس عليه السالم واقع در خيابان سى مترى نبش كيكاوس روبه روى
مسجد اصفهانى ها كه به مساحت پانزده متر مربع ساخته شده و يكى از آثار مذهبى تاريخى قرن چهاردهم هجرى است  .اين
سقاخانه در اهواز ،بسيار قابل توجه به شما مى آيد و در نوع خود منحصر به فرد است  .اين محل خاطره وقايع عاشوراى
حسينى را در ميان شيعيان زنده مى كند .بناى مذكور به همت فردى نيكوكار به نام مرحوم دكتر ميرزا حسن حكيم باشى به تاريخ
 7307شمسى مطابق  7327قمرى احداث گرديده است  .اين مكان مقدس تاريخى به شكل مربع مستطيل كه داراى شش ضلع و
يك گنبد كوچك و نماى بيرونى آن با كاشى كارى زيبايى به سبك دوره قاجاريه با اشعار چهارده بند شاعر معروف مرحوم محتشم
كاشانى كه در ذكر مصائب كربال سروده تزيين شده است  .همچنين داخل سقاخانه داراى گچ بريهايى به سبك معمارى سنتى قديم
است  .تاريخ كاشى كارى سقاخانه به سال  7317قمرى كه بريدند كاشى باالى بنا حك شده است  .اين مكان مقدس به نام سقاى
كربال ،حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم نام گذارى شده  ،مورد احترام اهالى اهواز و نذورات اين بقعه شريف زير نظر
سازمان اوقاف و امور خيريه خوزستان اداره مى شود .نوسازى و تعميرات كاشى كارى جديد به همت جناب آقاى حاج محمد
حسين دزفولى  ،معاونت عمرانى اداره اوقاف و امور خيريه خوزستان كه در تاريخ آبان ماه  7313شمسى مطابق جمادى
االخرت  7475قمرى انجام شده است  .جناب آقاى سيد لطف اهلل ناصرى بهبهانى  ،مقيم اهواز يكى از شعراى معاصر خوزستان
 ،اين اشعار را در وصف سقاخانه سروده است .
سقاخانه حضرت عباس
تاسيس شده به شهر اهواز
شش ضلعى و گنبد نمايى
با گچ برى و نقوش دلباز
منقوش به شعر محتشم شد
تزيين به نما و طرح دمساز
ميرزا حسن حكيم باشى
تاسيس نموده آن ز آغاز
در وصف چنين مكان مقدس
بشنو تو ز ناصرى سخن باز
اين سقاخانه در اهواز بسيار معروف و مشهور ،و در ايام عاشوراى حسينى مورد احترام هيئت هاى عزادار است .
سالروز رحلت قهرمان كربال حضرت زينب عليهاالسالم .
 75رجب  7475قمرى
محمد حسين هدايت اهوازى
چند حديث در فضيلت سقايت
عن على بن الحسين عليهماالسالم قال  :من اطعم مومنا من جوع اطعمه اهلل من اثمار الجنة  ،و من سقى مومنا من ظماء سقاء اهلل
من الرحيق المختوم )94( .

امام چهارم عليه السالم فرمود :آن كه اطعام كند گرسنه اى را از گرسنگى  ،خداوند او را از ميوه هاى بهشتى اطعام كند ،و آن
كه بياشاماند مومنى را از تشنگى  ،خداوند شراب خالص و رحيق مختوم او را بياشاماند.
عن ابى سعيد الخدرى  ،عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم قال  :اعطيت فى على خمس خصال هى احب الى من الدنيا و ما
فيها ،اما واحدة  ،فهو ذاب بين يدى اهلل عزوجل حتى يفرع من الحساب  ،و اما الثانيه  ،فلواء الحمد بيده و ادم عليه السالم و من
ولد تحته  ،و اما الثالثه  ،فواقف على عقر حوضى يسقى من عرف من امتى  .و اما الرابعه  ،فساتر عورتى و مسلمى الى ربى
عزوجل  ،و اما الخامسه  ،فلست اخشى عليه ان يرجع زانيا بعد احصان وال كافرا بعد ايمان )95( .
خاصه و عامه روايت كرده اند كه  :پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود :به على عليه السالم پنج خصلت داده شده كه نزد من
از دنيا و آخرت محبوب تر است  :اول  :روز قيامت على عليه السالم مقابل پروردگار مدافع است تا خداوند از حساب مردم فارغ
مى شود.
دوم  :پرچم حمد به دست على است و آدم عليه السالم و فرزندانش زير آن پرچم هستند.
سوم  :على عليه السالم بر بلنداى حوض كوثر من ايستاده و هر كه را بشناسد از امت من سيراب مى كند.
چهارم  :على عليه السالم مى پوشاند عورت مرا ،و مرا تسليم پروردگارم مى كند (مرا دفن مى كند).
پنجم  :هيچ بر او بيمناك نيستم كه پس از پارسايى و پاكدامنى زناكار گردد و پس از ايمان كافر گردد.
ابن ابى الحديد ،بيست و چهار حديث در فضيلت اميرالمؤ منين عليه السالم از عامه نقل مى كند و اين حديث نوزده است .
سقا خانه ابوالفضل العباس عليه السالم اهواز
آدمى در شرايط معمولى قدر آب را نمى داند ،حتى دقيق ترين و تجربى ترين دانشمندان نيز از كنار اين گوهر حيات به سادگى
مى گذرند .آنها حداكثر خواهند گفت كه آب مركب است نه ساده  ،و آب همان هيدروژن است كه تشكيل يك فرمول شيميايى
مركب را مى دهد .ساده نباشيم  ،آب اين عصاره حيات  ،آن گاه ارزش و اعتبار منطقى خود را به رخ آدم مى كشد كه زندگى در
لهيب سوزناك عطش پايان يافته تلقى شود و آرزوهاى بلند ناكام بماند .حكايت آب در فرهنگ خونبار تشيع  ،خودش هزار دفتر
مصيبت و مرثيه است كه بماند .امروز وقتى گذرى به بعضى شهرستان هاى دورتر ،در حاشيه اماكن و گذرگاه ها سقاخانه هاى
قديمى مانند سقاخانه ابوالفضل العباس عليه السالم اهواز كه از قهر انسان ها مصون مانده اند ،كم و پيش خود نمايى مى كنند .در
سنت ها و اعتقادات مردم ما ،آب رساندند به لب هاى مسافران و رهگذران تشنه  ،اجر و ثوابى فراوان دارد اين باورها و سنت
هاى مقدس از يك موقعيت زمانى و مكانى مايه مى گيرد .عاشورا و كربال را مى گويم  .آب حق است  ،چرا كه عاشورا حق
است .
سقاى خوزستانى به بازديد كنندگان نمايشگاه ايرانگردى آب مراد مى دهد
سقاى خوزستانى به ياد حضرت ابوالفضل عليه السالم سقاى دشت كربال به بازديد كنندگان ششمين نمايشگاه ايران گردى  ،آب
مراد مى دهد :سيد على احمدى سقاى شصت ساله اهوازى كه خانواده شهيد نيز هست به طور افتخارى و به ياد سقاى لب تشنه
گان دشت كربال به بازديد كنندگان آب مى دهد و بر آورده شدن حاجاتشان را از باب الحوائج عليه السالم طلب مى كنند وى به
هر بازديد كننده اى كه آب مى دهد آرام مى گويد :براى لب تشنگان شهداى خط خوزستان نيز فاتحه بخوانيد)92( .
نمايشگاه ايرانگردى در سال  7315شمسى در مرداد ماه در محل نمايشگاه بين المللى تهران از سوى وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمى جمهورى اسالمى ايران ايران به مدت ده روز تشكيل شد.
عن ابى عبداللعه عليه السالم  ،عن آبائه عليهم السالم قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم  :ليشرب ساقى القوم اخرهم .
()91
امام صادق عليه السالم  ،از پدرانش  ،از رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم كه فرمود :هر آينه مى آشامد سقاى مردم آخر
آنها (يعنى سقا آخرين نفر خواهد بود كه آب مى آشامد.
سقاخانه حضرت اباالفضل العباس عليه السالم واقع درآستان مقدس حضرت على بنمهزيار اهواز

طى مراسمى باحضور امام جمعه اهواز ،و مسووالن اوقاف و امور خيريه خوزستان  ،هيئت امناى مساجد و جمعى از زوار
محترم  ،سقاخانه حضرت على بن مهزيار اهوازى به تاريخ چهار شنبه  7318/5/73شمسى ساعت  1/5بعد از ظهر افتتاح شد.
در اين مراسم  ،بعد از گزارش سقاخانه توسط جناب آقاى حسينى مدير كل اوقاف و امور خيريه خوزستان سپس آيت اهلل موسوى
جزايرى امام جمعه محترم اهواز در اهميت صدقات جاريه سخنانى ايراد نمودند اين سقاخانه كه با معمارى سنتى هشت ضلعى
احداث شده است به مساحت پانزده متر مربع و با ارتفاع شش مترى داراى شش دهنه آب خورى و داراى يك گنبد فيروزه و
كاشى كارى است و از محل كمك هاى ادارى و مردمى هزينه آن تامين شده است  .ضمنا ساختمان سقاخانه زير نظر مهندس
درفشان ساخته شده است .
 08محرم الحرام  7407قمرى  ،محمد حسين هدايت اهوازى
سقا خانه هايى كه در اهواز به نام سقا كربال ،معروف و مشهورند
 .7سقاخانه ابوالفضل العباس عليه السالم كه تاريخچه آن نوشته شده است .
 .0سقاخانه باب الحوائج خيابان سى مترى روبه روى مسجد آية اهلل انصارى .
 .3سقاخانه قمر بنى هاشم بانى آن مرحوم مال حسين است خيابان زند خاقانى .
 .4سقاخانه ابوالفضل العباس عليه السالم خيابان فردوسى جنب عباسيه .
 .5سقاخانه باب الحوائج عليه السالم  ،تاريخ  7425قمرى خيابان سعدى .
 .2سقاخانه عاشقان ثار اهلل جنب حسينيه اعظم .
 .1ده ها آب سردكن جنب ايستگاه سقاخانه در نقاط مختلف شهر اهواز موجود است و مورد استفاده عموم مردم مى باشد.
عن الصادق عليه السالم  ،عن ابيه عليه السالم قال  :ان اول مايبدء به يوم القيامه صدقه الماء.
امام صادق عليه السالم  ،از پدر خود عليه السالم روايت كند كه فرمود :روز قيامت اول صدقه ى راكه ثواب مى دهند ،صدقه
آب مى باشد.
آستان مقدس حضرت محمد بن جعفر طيار عليه السالم در دزفول
در صحن آستانه دو سقاخانه موجود است و تاريخ بناهاى آنها يكى  7322شمسى و ديگرى  7311شمسى تاسيس شده و داراى
كاشى كارى با نوشته هاى قرآنى و باالى آنها :السالم عليك يا ابا عبداهلل الحسين عليه السالم و باب الحوائج ابوالفضل العباس عليه
السالم و اين زيارتگاه در پنج كيلومترى جاده دزفول  ،شوش واقع شده و مساحت هر يك از سقاخانه حدودا بيست متر است .
تاريخ تاسيس سقاخانه نبى دانيال عليه السالم به سال  7311شمسى در حرم مطهر حضرت دانيال نبى عليه السالم يكى از
پيامبران الهى واقع در شوش خوزستان است .
سقاى كنيز
عن االعمش قال  :رايت جارية سوداء تسقى الماء وهى تقول  :اشربوا حبا لعلى بن ابى طالب عليهماالسالم وكانت عمياء قال :
فرايتها بمكه بصيره تسقى الماء وهى تقول  :اشربوا حبا لمنرد به اهلل على بصرى  ،فقلت  :يا جاريه رايتك فى المدينه ضريره
تقولين  :اشربوا حبا لموالى على بن ابى طالب عليهماالسالم وانت اليوم بصيره فما شانك ؟ قالت  :بابى انت انى رايت رجال قال :
يا جاريه انت مواله لعلى بن ابى طالب و و محبته ؟ فقلت  :نعم  ،فقال  :اللهم ان كانت صادقه فرد عليها بصرها ،فواهلل لقد رد اهلل
على بصرى  ،فقلت  :من انت ؟ قال  :انا الخضر عليه السالم و انا من شيعه على بن ابى طالب عليهماالسالم .
اعمش گويد :كنيز سياهى را ديدم كه نابينا بود و به مردم آب مى داد و مى گفت  :بنوشيد به خاطر محبت على بن ابى طالب
عليهماالسالم  ،پس از مدتى او را در حالى كه بينا بود در مكه ديدم كه سقايى مى كرد و مى گفت  :آب بنوشيد به خاطر محبت
كسى كه خدا به سبب او بينايى را به من باز گردانيد .گفتم اى كنيز تو را در مدينه نابينا ديدم كه مى گفتى بردوستى مواليم على
بن ابى طالب عليهماالسالم بنوشيد ،ولى امروز بينا هستى  .جهت آن چيست ؟ كنيز گفت  :مردى را ديدم به من گفت اى كنيز تو

بنده على بن ابى طالب عليهماالسالم و محب او هستى ؟ گفتم  :آرى  ،آن گاه گفت  :پروردگارا اگر اين زن در گفتارش
راستگوست بينايى اش را به او باز گردان  .به خدا سوگند پروردگارم بينايى ام را به من باز گرداند .سپس گفتم تو كيستى ؟ گفت
 :من خضر هستم كه از شيعيان على بن ابى طالب عليهماالسالم مى باشم )98( .
مساجد شهرستان شوش دانيال و حومه كه به نام حضرت ابوالفضل عليه السالم نامگذارى شده است
 .7مسجد حضرت ابوالفضل عليه السالم خيابان خوزستان ؛
 .0مسجد حضرت ابوالفضل عليه السالم خيابان جمهورى  ،منطقه شهيد فكورى ؛
 .3مسجد حضرت ابوالفضل عليه السالم روستاى ابوذر غفارى ؛
 .4مسجد حضرت ابوالفضل عليه السالم روستاى ميثم تماز؛
 .5عباسيه اعظم ؛
 .2مسجد حضرت ابوالفضل عليه السالم  -هفت تپه .
شوش يكى از شهرهاى تاريخى و زيارتى خوزستان است كه حرم مطهر حضرت نبى دانيال عليه السالم يكى از انبياى بنى
اسرائيل كه در زمان كورش كبير در اين شهر از سرزمين بيت المقدس به ديار آمده كه اين مكان رحلت نمود و دفن شد و در
سال  71هجرى به دست مسلمانان و به دستور حضرت على عليه السالم شناسايى گرديد و از آن زمان تا امروز زيارتگاه اهالى
خوزستان گرديده است و حرم آن بزرگوار در ايام محرم و صفر محل عزادارى حسينى مى باشد.
عباسيه اهواز
يكى از تكاياى معروف و مشهور اهواز به نام عباسيه است كه يكى از موقوفات مرحوم حاج فتح اهلل فتحى به سال  7308قمرى
تاسيس گرديده است  .اين تكيه مذهبى واقع در خيابان فردوسى است و در طول سال مجالس اعياد وسوگوارى ائمه اطهار عليهم
السالم طبق مجالس سنتى و اطعام برگزار مى گردد .كرامت هايى نيز در اين مكان ديده شده است و اهالى اهواز درباره خانه
حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم اعتقاد بسيار دارند.
شاعر و مداح معاصر خوزستان  ،جناب حاج يوسف بى دردسر دزفولى مقيم اهواز ،اشعار زير را درباره خانه عباس عليه
السالم سروده :
در وصف و مدح عباسيه اهواز
بيا كه خانه عباس با وفا اين جاست
درى كه بسته نگرددبه روى ما اين جاست
بگير حاجت خود را از اين در گه فيض
به هر كجا كه روى صاحب شفا اين جاست
اگر چه دورى از آن بارگاه مرقد او
به صدق صاف بيا نور با صفا اين جاست
اين خانه كه عباس على صاحب آن است
چشم همه عالميان جانب آن است
بسيار دوا گشته در آن حاجت مردم
اين است كه خلق دو جهان طالب آن است

كرامتى از عباسيه اهواز
حاج محمد رضا آهنگرى يكى از خدمتگزاران عباسيه اهواز است او مى گويد:
مرحوم پدرم در چندين سال قبل خانه شخصى خود را فروخت و خيلى در اضطراب بود براى خريد خانه جديد .شبى در عباسيه
خواب بودم و در عالم رويا خدمت مرحوم سيد عباس يكى از سادات محترم عبدالحنان رسيدم و ايشان فرمودند :محمد رضا به
پدرت بگو راحت باش و صبح كه از خواب بيدار شدم ماجرا را به پدرم گفتم  .همان روز يكى از دوستان منزلى در نزديكى
عباسيه معرفى كرد و پدرم خريدارى كرد و به بنده فرمود :خواب شما به حقيقت پيوست  .اين ماجرا را جزء كرامت حضرت
عباس (عليه السالم ) مى دانم .
مزار سيد عباس يكى از از بقاع مشهور خوزستان كه در جاده اهواز  -شوش واقع و زيارتگاه اهل ايمان مى باشد.
دركتاب (گوهر شب چراغ ) آمده است كه ميان نماز مغرب و عشاء ،دو ركعت نماز حاجت به جاى آورد در يك وقت ويك
ساعت  ،تا چهل و يك شب  ،و شب آخر را به گروگان نگاه دارد تا وقتى كه حاجت روا گرددبعد از آن بخواند و ختم نمايد :يا من
يجيب المضطر اذا و يكشف السوء يارب يارب يارب يا عباس بن على االمان االمان ادركنى ادركنى ادركنى .
آن قدر كلمه االمان و ادركنى را تكرار نمايد كه نفس وى قطع شود ان شاء اهلل به مقصود نايل گردد( .البته اين دعا بايد بعد از
نماز خوانده شود)
السالم عليك ايها العبد الصالح المطيع هلل و لرسوله و الميرالمؤ منين و الحسن و الحسين صلى اهلل عليهم و سلم .
پس از سالم و احترام به پيشگاه يگانه پرچمدار رشيد اسالم  ،خدمت حضرت عالى نيز عرض ادب مى نمايم و اميدوارم كه ان
شاء اهلل سالم گرم اين حقير را پذيرا باشيد .اين حقير به سادات باالخص به خاندان بزرگوار سادات محترم ساوجى (حضرت
واالمقام سبط احمدى ) ارادت خاصى داشته و ان شاء اهلل تعالى خواهم داشت انگيزه نوشتن و ارسال اين نامه  ،ارتباط باحضرت
عالى و كسب فيض از محضرتان بوده و مسبب آن نيز آقا سيد محمد سبط احمدى سرور گرامى است  .در يكى از روزهاى نيمه
اول ماه شعبان ضمن گفتگو بين حقير و ايشان صحبت از مقام و منزلت موال قمر بنى هاشم عليه السالم به ميان آمد .حقير سروده
اى خواندم و مجلس را شورو حالى فراگرفت  .ايشان اشاره اى به كتاب مقدس (چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس
عليه السالم ) تاليف حضرت عالى كردند و افزودند :مطالب آن توسط عاشقى زحمتكش تاليف گرديده و ايشان با حضرت حاج
سيد حسن سبط احمدى رابطه بسيار نزديك دارد ،و كرامتى نيز از آقا قمر بنى هاشم عليه السالم درمورد عالم فقيد ميرزا احمد
مجتهد ساوجى (يا سيد ميرزا عماد ساوجى ) مندرج و ثبت است نتيجتا آقا سيد محمد بذل محبت نمودند كه سيرى در پى اين كتاب
و كرامات مربوط به حضرت موال قمر بنى هاشم عليه السالم بنمايم و سپس در اسرع وقت اين سروده را به آدرسى كه مرقوم
فرموده اند ارسال و تقديم حضور نمايم حقير نيز اطاعت امر كردم و شعرى را كه درباره علمدار با وفاى حضرت سيد الشهداء
عليه السالم سروده ام ارسال حضور عالى نمودم يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السالم اكشف كربى بحق اخيك الحسين
عليه السالم
هر كه شاگردى استاد هنر كرد آخر
نشد استاد اگر هم  ،هنرى پيدا كرد ()99
شمر عباسيه
جناب مستطاب آقاى محمد حسين هدايت اهوازى درباره معجزه آقا امام حسين عليه السالم كه در تعزيه خوانى مرحوم مشهدى
محمد سيفى (كبايى ) از پسر بزرگش جناب مستطاب آقاى حاج عبدالسيد سيفى كرامتى را نقل كرده اند در اين جا مى آوريم .
مرحوم مشهدى محمد (كبابى ) فرزند مرحوم حجة االسالم حاج شيخ حيدر سيفى (واعظ) در نجف اشرف به دنيا آمد .محمد
دوران كودكى تا سنين بلوغ را در نزد پدر به آموختن مسائل دينى پرداخت  .او از دوران جوانى عالقه زيادى به خاندان عصمت
و طهارت به خصوص حضرت اباعبداهلل الحسين عليه السالم داشت  .دوران سلطنت رضا خان پهلوى بود كه در اهواز ساكن و
به شغل كبابى مشغول شد .در اين زمان با مردى به نام زاير حسون كه خادم عباسيه اهواز بود مردى فاضل وارسته و صاحب
نفس بود آشنا شد و با بعضى از دوستان در زمره خادمان عباسيه در آمدند .در سال  7305شمسى  -حدود چهل سال قبل -
مرحوم محمد به فكر تعزيه دارى افتاد ،با كمك مرحوم حاج احمد ليلى زاده كه مردى طراح و خوش سليقه بود .در سال 7332

شمسى اولين تعزيه عزادارى از عباسيه آغاز شد و سپس او را به شوشتر دعوت كردند و در آن جا هم برنامه تعزيه دارى را
رواج داد و به نام شمر عباسيه و در شوشتر به نام شمر شوشتر معروف شد.
آن مرحوم چنان جاذبه اى داشت كه بعضى فكر مى كردند اين همان شمر كربال است كه قدى بلند و چشمانى درشت و ابرويى
كشيده با سبيل هايى پر پشت و صدايى رسا داشت  .چنان با عالقه و مهارت ايفاى نقش مى كرد كسى باور نمى كرد كه اين شمر
واقعى نيست چه بسا چندين بار او را با سنگ و خنجر مجروح كردند ،اما باز عالقه او به تعزيه بيشتر مى شد از خاطراتى كه
اين جانب به ياد دارم زياد است .
خاطراتى كه خود به چشم ديده ام در سال  7342شمسى درقريه سيدخور در حوالى اهواز است  .سيد خور كه بزرگ خاندان بود
به مرض سرطان مبتال شد ،بعد از رفت و آمدهاى زياد در نزد پزشكان  ،به ناچار دكترها او را جواب كردند .اين مرد بزرگوار
به آقا اباعبداهلل الحسين عليه السالم متوسل كه  :يااباعبداهلل مرا شفا بده  ،براى شما تعزيه دارى مى كنم  .شب در عالم رويا آقا را
در خواب مى بيند و آقا او را شفا مى دهد ،مرحوم سيد دوستى داشت به نام مرحوم حاج عبدالكريم و خوابى برايش تعريف مى
كند و مبلغ  74تومان  ،كه آن زمان پول زيادى بوده  ،به حاج عبدالكريم مى دهد .حاجى هم پول ها را به دست مشهدى محمد داد
تا وسائل تعزيه را آماده كند.
مرحوم مشهدى محمد وسايل تعزيه را از قم به تهران و اهواز فراهم ساخت و افرادى را هم كه مى بايستى نقش آفرينى كنند
انتخاب كرد و تعليم داد به جز دو نفر :يكى طفل شش ماهه و يك زن كه نقش حضرت زينب عليهاالسالم را بازى كند .سيد
فرزندى داشت كه بچه دار نمى شد ،او هم نذر كرد كه  :يا اباعبداهلل  ،اگر خداوند به من فرزندى بدهد تعزيه ات را برپا خواهم
كرد .خداوند به او فرزند داد .درست روزى كه ما به سوى قريه سيد نور براى تعزيه مى رفتيم طفل شش ماهه بود .روز
عاشوراى همان سال تعزيه آن جا بود .رفتيم بچه را از مادر گرفتيم و به دست شخصى كه نقش امام را بازى مى كرد دادند،
نمى دانم چطور شد .اسب رم مى كند ،فرزند شش ماهه از دست امام خوان به زمين مى افتد ديدند نفس او در نمى آيد .خبر را
براى مادر طفل مى برند كه چرا نشسته اى ! فرزندت در ميدان معركه تعزيه از دنيا رفت .
مرحوم مشهدى محمد  -كه همان شمر عباسيه باشد  -آن بچه را از زمين بلند كرد و روبه كربال امام حسين عليه السالم كرد و
گفت  :يا حسين  ،زمانى كه بچه شش ماهه ات را از رباب گرفتى  ،چه حالتى داشتى و حال آن كه بچه خودت بود ،اما يا حسين
 ،اين بچه امانت است  .فورى به امر پروردگار وبه لطف آقا امام حسين عليه السالم بچه به گريه افتاد و مادر بچه به ميدان رسيد
و بچه را به او دادند .مادر بند قنداقه را باز كرد ،هر چه جست وجو كرد اثرى از ناراحتى ياجاى كبودى را پيدا كند ،نتوانست .
فرزند را در همان جا به نام على اصغر نام گذارى كرد كه حاال هم زنده است و مردى با تقوى و با ايمان است .
مرحوم مشهدى محمد تمام عمر خود را به اباعبداهلل الحسين عليه السالم خدمت كرد .در تاريخ  01محرم الحرام سال 7342
شمسى از دنيا و آرامگاه او در على بن مهزيار اهواز پشت آرامگاه آيت اهلل سيد محمد رضا شفيعى دفن گرديد.
حاج عبداهلل سيفى  ،فرزند مرحوم مشهدى محمد سيفى
اماكن مذهبى و اسامى هيئت هاى مذهبى كه به نام حضرت عباس عليه السالم در شهرهاىخوزستان موجود است
 .7عباسيه دزفول
 .0عباسيه شوشتر
 .3عباسيه خرمشهر
 .4حسينيه ابوالفضل العباس عليه السالم بهبهان
 .5عباسيه حيدر كرار آبادان
 .2عباسيه اعظم شوش
 .1عباسيه اهواز
 .8مقام عباس دزفول

 .9هيئت عزاداران ابوالفضل العباس عليه السالم دزفول
 .72مسجد ابوالفضل العباس عليه السالم  ،شوش دانيال
 .77بقعه عباس  ،رامهرمز
 .70هيئت عزاداران اباالفضل العباس عليه السالم بهبهان
 .73حسينيه اباالفضل العباس عليه السالم اهواز خيابان خاقانى
 .74عباسيه سوسنگرد.
اسامى اماكنى كه در اهواز به نام حضرت عباس عليه السالم نام گذارى شده است
 .7عباسيه اهواز ،خيابان فردوسى بازار زرگرها.
 .0مسجد حضرت ابوالفضل  ،كمپلو ،خيابان كيان .
 .3حسينيه ابوالفضل العباس  ،خيابان خاقانى چهار راه ديده بان .
 .4هيئت عزاداران قمر بنى هاشم  ،خيابان امام جنب بيمارستان آريا.
 .5مسجد حضرت ابوالفضل  ،حصير آباد خيابان چهاردهم .
 .2حسينيه ابوالفضل العباس  ،خيابان دوازهم .
 .1مسجد حضرت ابوالفضل  ،گلستان  ،كوى مجاهد.
 .8هيئت عزاداران شباب ابوالفضل العباس  ،مستقر در حسينيه جاسم .
 .9صندوق قرض الحسنه ابوالفضل العباس  ،خيابان سيروس مقابل حسينه آيه اهلل بهبهانى .
 .72موسسه خيريه حضرت العباس عليه السالم  ،خيابان سعدى  ،كوچه صبا.
 .77هيئت و حسينيه بنى هاشم  ،خيابان زند بين مسلم و سعدى .
 .70خيابان بنى هاشم  ،كمپلو.
 .73حسينيه ام البنين عليهاالسالم خاقانى  ،نزديك خيابان رضوى .
 .74حسينه ام البنين حصير آباد خيابان سوم اصلى رو به روى مدرسه ايران .
 .75تكيه قمر بنى هاشم .
 .72حسينيه ابوالفضل  ،آخر اسفالت كوى ابوذر.
 .71مجتمع پزشكى ابوالفضل العباس عليه السالم .
مجتمع حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم در مشهدمقدس
مجتمع حضرت ابى الفضل العباس عليه السالم كه به همت يكى از متدينان و خيران مشهد ،آقاى حاج حسين كوهستانى احداث
گرديد.

در سال  7327شمسى نامبرده مقدار هفت هزار متر مربع از اراضى شخصى خود كه در يكى ازمحل هاى مستضعف نشين و پر
جمعيت و محتاج به رشد فرهنگى و مذهبى و امور درمانى مى باشند واقع در مشهد ،اول جاده سرخش  ،جنب ميدان بار رضوى
 ،خيابان امير آباد ،جهت تاسيس مجتمعى عبارت از درمانگاه و مدرسه و مسجد به نام حضرت ابى الفضل العباس عليه السالم
اختصاص و بامخارج شخصى خود شروع به ايجاد و با حول و قوه الهى درسال  7325هر سه بنا تمام و بهره بردارى از آن
آغاز شد.
 .7درمانگاه داراى بخش هاى مختلف درمانى و راديولژى و دندانپزشكى و داروخانه با پزشكان و آشپزخانه هاى متعدد و حمام
عمومى و متخصص صبح و عصر درخدمت بيماران است .
 .0مدرسه در دو طبقه ساخته شده و داراى يكصد و سيزده اتاق و مدرس و كتابخانه و آشپزخانه هاى متعدد و حمام عمومى و
سالن هاى مجهز جهت مراسم اعياد و سوگوارى ها و تاسيسات حرارتى و برودتى است و تا سيصد نفر در اين مدرسه به
تحصيل عقايد ،اخالق  ،احكام  ،صرف  ،نحو ،معانى  ،بيان  ،تجويد ،و تفسير قرآن و نهج البالغه  ،كالم  ،اصول  ،فقه كه نهايتا
اتمام رسائل و مكاسب است اشتغال دارند.
اساتيد مدرسه عده اى هستند كه درهمين مدرسه به مرتبه مدرسى رسيده اند و عده اى با سرويس مدرسه همه روزه حتى
روزهاى پنجشنبه از مدرسه آيت اهلل العظمى آقاى حاج سيد ابوالقاسم خوئى (ره ) ،دانشگاه رضوى ومحل هاى مختلف ديگر به
مدرسه منتقل مى شوند و تاكنون عده زيادى از طالب مدرسه مراحل نهايى خود را طى كرده و در قم و مدرسه نواب  ،دانشگاه
رضويه و مدرسه آيت اهلل العظمى خوئى (ره ) و مراكز ديگر اشتغال به تحصيل و تدريس و ترويج مذهب جعفرى دارند.
گزارشى از نمايشگاه عكس سقاخانه هاى تهران
از حدود  52سقاخانه كه از  32تا  702سال قدمت دارند 522 ،قريم عكاسى شده است كه از ميان آنها  15قطعه عكس در اين
نمايشگاه به نمايش گذاشته شده است .
سقاخانه دارى را مى توان يكى از مراسم مقدس  ،و سقاخانه را مكان تقديس شده آب  ،كه جوهر حيات (و عبادت ) است در
نظر داشت  .معنى لغوى سقاخانه در لغت نامه دهخدا چنين آمده است ( :جايى كه در آن جا آب براى تشنگان ذخيره كنند و آن جا
را متبرك دانند) ،و اما نقش آن در باورها و اعتقادات مردم داراى اهميت ويژه اى است .
سقاخانه هاى موجود حداكثر ،تاريخى درحدود  722تا  702سال و حداقل  32سال دارند البته تا آن جا كه هنوز موجود است و
يادى از گذشته در ياد بازماندگان وجود دارد.
نمايشگاهى از مجموعه عكس هاى مامك يحيى پور با عنوان (سقاخانه هاى تهران ) از  0تا  75تيرماه در نگارخانه منطقه يك بر
پا بود.
تصاوير به نمايش در آمده در نمايشگاه بيشتر حامل اطالعاتى براى بيننده است وكامال روشن است موضوع عكاسى خيلى بيش
از نحوه عكاسى براى عكاس اهميت داشته است .
كادر بندى هايى ساده و خام و يا به عبارتى برخوردى ساده با سوژه (سقاخانه ) داشته است  .شايد بتوان گفت اغلب عكس ها
جنبه كار بردى دارد و تكتيك خاص و يا هنرى در عكس ها مشهود نيست .
وى در مورد شروع و انتخاب اين پروژه و نوع كارش مى گويد:
(اين كار از اوايل سال  12در ذهنم كامال ذوقى شروع شد تا سال  14كه تصميم گرفتم روى اين سوژه كارى تحقيقى انجام دهم .
البته كار اصلى من پيدا كردن سقاخانه ها ازنظر موقعيت مكانى در تهران بود.
از حدود  52سقاخانه كه از  32تا  702سال قدمت دارند ،حدود  522فريم عكاسى كردم كه از ميان آنها  15قطعه عكس به
نمايش گذاشته شده است .
مسجد حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم در گوگان  ،ازتوابع آذربايجان
مسجد حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم واقع در شهر گوگان از توابع آذرشهر در استان آذربايجان شرقى معروف و مشهور
است كه اين مكان مقدس مورد توجه حضرت عباس علمدار كربال باب الحوائج عليه السالم قرار دارد .به طورى كه نه تنها اهالى

اين شهر به اين مكان مقدس توجه دارند ،بلكه همه نواحى و اطراف آن منطقه به اين محل اميدوار بوده و چشم دوخته اند .مردم
نذورات زيادى اعم ازنقدى و قربانى به مكان مزبور مى آورند ،به خصوص در شب هاى محرم تاسوعا و عاشورا و روز
سيزدهم محرم براى اداى حوائج و شفاى بيماران خود در اين مسجد توقف مى كنند .حتى در داخل مسجد گاو صندوقى را براى
ريختن نذورات نقدى تعبيه كرده اند.
شايان ذكر است اين مسجد قدمت و سابقه صدها سال دارده مردم منطقه  ،آن محل راهمواره براى خود ملجا و پناهگاه مى دانند
ونذر مى كنند و حوايج خود را توسط دستان با كفايت قمر بنى هاشم عليه السالم از خداوند منان مى گيرند .ازجمله كرامت زير
به عنوان نقل مى شود.
در تاريخ  7382/7/74شمسى مطابق با  8ماه محرم الحرام سال  7400قمرى جناب عمده االخيار آقاى حاج على اصغر
اسماعيلى فرزند مرحوم حاج عبدالحسين در منزل برادرش آقاى مشهدى يعقوب اسماعيلى اهل و ساكن روستاى قشالق از توابع
گوگان در رابطه با كرامت حضرت ابوالفضل عليه السالم چنين نقل كردند:
اين جانب در سال  7353با جناب آقاى حاج احمد خاملوئى جهت معاينه و آزمايش خون براى اعزام به مكه مكرمه جهت زيارت
خانه خدا به شهرستان تبريز مى رفتيم و درمسير راه براى اداى فريضه ظهر و عصر به مسجد حضرت ابوالفضل عليه السالم
واقع در شهر گوگان رفتيم  .پس از خواندن نماز ،حاج احمد خاملوئى به من گفت  :من اوالد ندارم  ،چند ماه قبل آمدم و گفتم  :يا
حضرت عباس عليه السالم  ،من فرزند ندارم از شما يك فرزند مى خواهم  -خواه پسرباشد يا دختر  -نذر مى كنم كه مبلغ پانصد
تومان به صندوق اين مسجد واريز مى كنم  .پس از نذر كردن يك روز همسرم به من گفت  :درخود احساس حاملگى مى كنم
معلوم شد خانم از عنايت حضرت عباس عليه السالم بچه دار شده است  .به هر حال  ،رفتيم به زيارت خانه خدا به مكه مكرمه و
برگشتيم ديديم كه خداوند به آنها پسرى عنايت فرموده كه اكنون در قيد حيات است و در تاكسى تلفنى گلستان گوگان مشغول به
كار است  .الزم به يادآورى است كه حاج احمد مزبور به غير از اين پسر فرزند ديگرى ندارد.
فصل چهارم  :گلچينى از هيئت هاى سقايى جهان اسالم
سقايى چيست و عزادارى سقايى كدام است ؟
اميد است ان شاء اهلل با توفيق الهى و عنايت حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم  ،تتمه سقاخانه هاى ايران و
جهان را ،در حد توان  ،درجلدهاى بعدى  ،به دوستداران آن حضرت  ،عرضه نماييم .
سقايى در لغت به معناى آب دادن و آب آوردن است و آن كس كه كارش آب آوردن و آب به مردم است او را سقا ناميده و عمل
او را سقايى مى نامند.
اما در اصطالح عزاداران حضرت ابا عبداهلل الحسين عليه السالم به آن قسم از خوانندگى و عزادارى كه به وسيله دسته جات
سقاها اجرا مى گردد سقايى نام نهاده و معرفى مى نمايند و علت اينكه اين قسم عزادارى را به اين اسم ناميده و معرفى مى كنند
اوال به خاطر آن است كه دسته جات سقايى به موجب سنتى كه از قديم االيام و بدو تاسيس داشته اند ،بايد در مواقع خارج شدن
براى عزادارى مشكى از آب بر دوش افكنده و جام يا كشكولى از آب را در دست داشته باشند و در مسير عزادارى به مردم آب
داده و ضمن آب دادن مصائب امام حسين عليه السالم خاصه تشنگى آن حضرت و اهل بيت و اصحابش را خوانده و به اين
كيفيت عزادارى نمايند و عزادارى آنها به صورت ذكر گرفتن و نوحه سرايى دسته جمعى نمودن است و اشعار آنها بسيار حزين
و سنگين خوانده مى شود و سينه زدند و زنجير زدن هم ندارد.
و علت اينكه بعضى از اشعار و آهنگ هاى مصيبت خوانى را سقايى نام گذارده اند و مى گذارند به خاطر آن است كه آن اشعار
و آهنگها اختصاص به دسته جات سقاها دارد كه درموقع عزادارى به نحو سنگين و حزين مى خوانند و درموقع حركتشان براى
عزادارى با خود آب حمل نموده و به مردم آب مى دهند از اين جهت اين عزادارى و اين قسم خوانندگى و اين گونه اشعار را
سقايى ناميده و مى نامند و به افرادى كه اين گونه عزادارى و خوانندگى مى كنند سقا نام نهاده و سقا معرفى مى نمايند.
عزادارى سقايى براى چه تاسيس شده و به اين اسم ناميده گرديد؟
به موجب شهادت معمرين و مطلعين از دسته جات سقاها و غير هم و تحقيقاتى كه به عمل آمده  ،علت اينكه عزادارى سقايى
تاسيس گرديده و به اين نام معروف و مشهور شده است :

اوال :به خاطر آن است كه از بدو تاسيس آن تا زمان حكومت پهلوى اول كه عزادارى را منع نمودند و بسيارى از مراسم سنتى
متروك گرديد ،بين آنها رسم بوده كه در موقع حركت نمودن براى عزادارى  ،مشكى از آب بر دوش وكشكول يا جامى از آب
در دست داشته اند كه در وسط بعضى از جامهاى آب دست تشبيهى حضرت عباس عليه السالم نصب بوده و در طول مسير
عزادارى به مردم تشنه آب مى داده و با نشان دادن آب و خواندن اشعار نوحه سرايى مناسب مردم را به ياد تشنگى امام حسين و
اهل بيت و اصحابش عليهم الصالة و السالم مى انداخته و به آنها متذكر مى شده اند كه جنايات بنى اميه و عمالشان را فراموش
ننمائيد كه آبى را كه وحش و طيور بيابان از آن مى نوشيدند بر اوالد پيغمبر حرام نموده و بر روى آنها بستند و فرزند و ذرارى
رسول خدا را با لب تشنه كشتند و براى يك مشك آب سقاى خيام و علمدار لشكر امام حسين  ،عباس ابن على عليهماالسالم را در
حالى كه براى اطفال برادر آب مى برد كشته و دستهايش را از پيكرش جدا و فرق نازنينش را دو تا و بدنش را با تير و شمشير
سوراخ سوراخ و پاره پاره نمودند و به جاى آب دادن به طفل شش ماهه شير خوار ،گلوى او را با تير زهر آلود پاره نموده و
كشتند و بر صغير و كبير اوالد و عترت پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم رحم نكردند.
لذا ما اين مصائب را تا قيامت فراموش نخواهيم كرد و به اين منظور دسته جات عزادارى سقايى را تاسيس نموده اند كه با نشان
دادن آب و ذكر نوحه سرايى مناسب و محزون جنايات ضداسالمى و انسانى بنى اميه و عمالشان راافشا نموده و از مظلوميت
امام حسين و اهل بيت عليهم السالم و اصحابش ياد آورى و طرفدارى نمايند.
و ثانيا به خاطر آن است كه يكى از القاب و منصب هاى حضرت عباس عليه السالم سقا وسقايى بوده كه در كربال گرفته  ،زيرا
به امر امام حسين عليه السالم مامور آوردن آب براى خيام آن حضرت گرديد و در همين راه نيز او را با لب تشنه شهيد نمودند.
لذا براى زنده نگاهداشتن واقعه كربال و خاطره شهادت سقاى كربال و علمدار حضرت سيد الشهداء يعنى ابوالفضل العباس
عليهماالسالم اين عزادارى را تاسيس نموده و به نام سقايى ابوالفضل عليه السالم نامگذارى كرده اند تا با اين نام و وسيله در
طول سال خاصه در ليالى و ايام عاشورا كه سالگرد شهادت آن حضرت است  ،از سقايى و فداكارى و ايثار آن حضرت تجليل و
تبليغ نمايند.
و در دست گرفتن كشكول و جامهاى آب هم به خاطر افشاگرى از جنايات بنى اميه است كه مدعى اسالم و انسانيت بودند و اوالد
و عترت پيغمبر خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم را از نوشيدن آب منع نموده و با لب تشنه كشتند و باالترين جنايت را درتاريخ
براى حفظ رياست و منافع دنيوى مرتكب گرديدند.
ثالثا :به خاطر آن است كه چون تشنگى امام حسين واهل بيت و اصحابش عليهم الصالة و السالم از مصائب بزرگ وارده بر
آنهاست كه جبرئيل به امر خداوند متعال اين مصيبت را براى حضرت آدم ابوالبشر عليه السالم خوانده و حضرت آدم بر آن
حضرت گريسته .
ضمنا پيغمبر اكرم و ائمه معصومين عليهم السالم نيز هر گاه مصائب وارده بر آن حضرت خاصه تشنگيش را به ياد مى آوردند
بر آن حضرت مى گريستند و از طرفى هر كس آب بنوشد و ياد از امام حسين عليه السالم نموده و بر قاتالن آن حضرت لعنت
نمايد ،طبق اخبارى كه از ائمه معصومين عليهم السالم رسيده و بعدا ذكر مى گردد از اجر و ثواب زيادى بر خوردار مى گردد،
لذا شيعيان از قديم االيام به خاطر زنده نگاهداشتن واقعه كربال و ياد آورى تشنگى حضرت اباعبداهلل و ظلم و جنايات بنى اميه
لعنهم اهلل و آب نوشيدن و امام حسين و اهل بيت و اصحابش را ياد كردن وبر قتله آن حضرت لعنت فرستادن دسته جات سقايى
را تاسيس نموده اند تا براى هميشه و همه ساله مصائب امام حسين عليه السالم را براى مردم بازگو نمود و جنايات بنى اميه را
افشا كرده و از آنها اظهار تنفر و بيزارى نمايند.
ضمنا دسته جات حسينى را سابقا سنت بر اين بوده كه هر هيئتى براى عزادارى حركت مى نموده يك دسته سقا نيز به همراه خود
مى برده تا در طول راه به مردم تشنه آب داده و نوحه سرايى نمايند واز اجر و ثواب آب دادن ونوحه سرايى كردن آنها هر دو
بهره مند گردند.
عزادارى سقايى در كربالى معال
از جمله شهرهايى كه ازقديم االيام تا اواخر قرن سيزدهم هجرى عزادارى سقايى داشته  ،كربال و نجف اشرف و كاظمين بوده كه
همه ساله در دهه عاشورا اقامه مجلس روضه خوانى مى نموده و براى عزادارى سنتى حركت مى كرده اند.
اينك عزادارى سقايى كربالى معال را كه از معمرين و مطلعين سقاهاى آن تحقيق نموده و اين جانب (سيد حسين معتمدى كاشانى
) از سال  7314تا  7389قمرى كه براى تحصيل علوم دينيه در آن شد و حوزه علميه اش اقامت داشته ام  ،از نزديك مشاهده
نموده ام  ،ذكر مى نمايم :

يكى از معمرين هيئت سقاهاى كربال به نام حاج حسن فيضى (رحمة اهلل عليه ) كه وى را با ساير ايرانيان مقيم درعراق از سنه
 7392قمرى به بعد به دستور صدام حسين رئيس جمهور و حزب بعث حاكم بر عراق از عراق اخراج نمودند و در ايران از
دنيا رفت  ،براى اين جانب نقل نمود كه درمدت عمر من كه تا به حال  13سال از آن گذشته و درمدت عمر پدرم كه مى گفت من
شصت سال از عمرم را در كربال سقايى كرده ام  ،همه ساله عزادارى سقايى دركربال معمول و مرسوم بود و ما در آن شركت
داشتيم  ،ولى از تاريخ آن كه در چه سالى در كربال تاسيس شده اطالعى نداريم  ،اما مسلم اين است كه اين عزادارى هم مانند
ساير اقسام عزادارى كه در كربال رايج است سابقه قديمى دارد.
ضمنا اضافه نمودكه سقاهاى كربال در خان پاشا (يعنى كارونسراى پاشا) كه نزديك درب قبله صحن امام حسين عليه السالم است
و تهرانى ها زمين آن را خريدارى و به حسينيه و منزلگاه و ساختمانى معتبر تبديل نموده اند ،همه ساله در ماه محرم سياهپوشى
نموده ومجلس روضه خوانى مفصلى را به نام هيئت سقاها منعقد مى نمودند كه قبال همه ساله به مدت ده روز يا بيشتر ،ولى در
چند سال اخير به مدت پنج روز ادامه داشت و همه روزه بعد از خاتمه مجلس براى عزادارى سقايى حركت مى نمودند؛ به اين
صورت كه همگى سياهپوش مى شديم و هر يك مشك آبى بر دوش و جامى آب در دست داشتيم و يك عده هم با كشكول و جام به
همراه ما بودند و پرچم هاى عزا در جلو هيئت در اهتزاز بود و آهسته به طرف صحن مطهر امام حسين و حضرت ابوالفضل
العباس عليهماالسالم مى رفتيم و به نوحه سرايى حزين و سنگين مى پرداختيم .
ضمنا يك سقا خانه سيار هم كه ظرف آب بزرگى در وسط آن وجام هاى متعددى اطرافش بود و با پارچه و پرچم هاى سياه و
قرمز سياهپوش و زينت شده بود ،در جلو هيئت قرار داشت كه مردم تشنه از آن آب مى نوشيدند و در روز عاشورا را عالوه بر
صحن مطهر امام حسين و حضرت عباس عليهما السالم به خيمه گاه نيز رفته و به ياداهل بيت و اطفال تشنه لب امام حسين عليه
السالم آب داده و نوحه سرايى مى نموديم و سپس به طرف تل زينبيه مى رفتيم و در بعضى از ايام عاشورا به منازل علماى
اعالم و آيات عظام مانند آيت اهلل مرحوم حاج آقا حسين طباطبائى قمى و سى عبدالحسين و سيد حسن آل حجت و سيد محمد هادى
ميالنى (قبل از مهاجرت به خراسان ) و به منزل مرحوم آيه اهلل حاج ميرزا مهدى حسينى شيرازى ومرحوم آيه اهلل حاج شيخ
محمد على سيبويه كرباليى (اعلى اهلل درجاتهم ) و به ديوان شيخ كمونه و منزل راجه هندى مى رفتيم و از ما پذيرايى و احترام
مى نمودند.
نمونه اى از اشعار سقايى سقاهاى كربال
بنوش آب اى شيعه باشور و شين
به يادآور از كام خشك حسين
بنوش آب با ديده اشكبار
به يادآور از اصغر شير خوار
بنوش آب با ديده خون چكان
به يادآور از ساقى تشنگان
فراتى كزو متصل مى خورند
چرا كودكان  ،خون دل مى خورند
پدر العطش العطش
على اصغر از تشنگى كرده غش
عزادارى سقايى در نجف اشرف
از جمله شهرهايى كه عزادارى سقايى در آن رايج بوده  ،نجف اشرف است كه داراى دو هيئت به نام هاى موكب السقايه و
موكب سقايه ابو القرب بوده و در محله البراق نجف كه بعد از احداث خيابان به نام شارع االمام زين العابدين عليه السالم ناميده
شده  ،تكيه و مركزى داشتند به نام تكيه السقايه كه در سال هاى اخير به مسجد تبديل گرديد وبه نام مسجد السقايه مشهور شد.
موكب السقايه در اين تكيه  ،عالوه بر اين كه در دهه عاشورا نيز مجلس روضه خوانى مفصلى را به مدت ده شب اقامه مى

نمودند و هر شب تا شب تاسوعا در خاتمه مجلس براى عزادارى سنتى به طرف صحن امير مومنان عليه السالم حركت مى
كردند در حالى كه همه سياه پوشيده و بسيارى از آنها مشك آبى بر دوش و جامى در دست داشتند و پرچم هاى عزا در جلو آنان
دراهتزاز بود و يك دسته زنجير زن هم آنها رابدرقه مى نمود و به اين كيفيت وارد صحن مطهر موال اميرالمؤ منين عليه السالم
گرديده  ،در آن جا عزادارى را ختم مى نمودند.
اما موكب سقايه ابو القرب در ايام 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 كردند ،در حالى كه سياه پوشيده و بسيارى از آنها
مشك آبى به دوش و جام آبى را در دست داشتند و سقا خانه سيارى نيز براى آب دادن به مردم تشنه در جلو آنان قرار داشت و
در صحن مطهر موال اميرالمؤ منين عليه السالم عزادارى را ختم مى كردند.
اين دسته جات و مراسم عزادارى تا حوالى سال  7392قمرى باقى و رايج بود و سپس با ممانعت حكومت صدام و حزب بعث ،
منع و متروك گرديد.
عزادارى سقايى در كاظمين
از جمله شهرهايى كه عزادارى سقايى در آن رايج بوده شهر كاظمين عليهماالسالم است .
مركز عزادارى سقايى كاظمين تكيه يا مسجد دباغ خانه بوده كه نام ديگر آن تكيه محله البحيه بوده و 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 امامين كاظميين عليهماالسالم حركت مى كردند ،در حالى كه لباس سياه پوشيده و بسيارى
از آنها مشك آبى بر دوش و جامى از آب در دست داشتند و پرچم هاى عزا جلو آنان در اهتزاز بود و سقا خانه سيارى نيز براى
آب دادن به تشنه ها در جلو هيئت قرار داده بودند و با اين كيفيت وارد صحن مطهر گرديده  ،از آن جا به حسينيه يا فضوه الشيخ
آل ياسين و سپس به حسينيه حيدريه رفته  ،مجددا به صحن مطهر مراجعت نموده و عزادارى را خاتمه مى دادند.
اين موكب و مراسم سقايى در اواخر قرن  7322قمرى متروك گرديده و موكب االمامين جايگزين آن گرديد و به صورت هيئت
سينه زنى در آمد.
هيئت سقايى حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم دركاشان
مركز آن در بدو تاسيس بيت موسس آن مرحوم استاد ابراهيم ضيغم درمحله طاهر ومنصور كاشان بوده و پس از فوت موسس ،
چون اوالد ذكورى كه اداره كننده هيئت وى باشد نداشته  ،تا به امروز خانه دامادش مرحوم اسد اهلل ضيغم و اوالدش حاج عباس
و نعمت اهلل ضيغم مى باشد وبه همت استاد ابراهيم مذكور و غالمحسين آخوند تاسيس شده  ،ولى تاريخ سال آن معلوم نيست  .اما
فوت استاد ابراهيم  ،چنان كه اعقابش مى گويند در سال  7371شمسى واقع شده و در سن نود سالگى از دنيا رفته است .
هيئت نامبرده  ،دو ماه قبل از محرم به عنوان آمادگى و استقبال از ماه محرم  ،جلسات نوحه سرايى سقايى را آغاز مى نمايند .اما
ابتدا به طور هفتگى است و اولين جلسه آن طبق معمول و سنت جاريه در بيت خاندان ضيغم و سپس در منازل ساير اعضاى
هيئت و يا كسانى كه از آنان دعوت نمايند ،تشكيل مى گردد.
و بعد از عيد غدير و نزديك شدن به ماه محرم در تمام شب ها درمنازل ومحالت مختلف تشكيل گرديده  ،به نوحه سرايى سقايى
مى پردازند و در ماه محرم در تمام شب ها و روزها در منازل ها و محالت تشكيل گرديده و به نوحه سرايى مى پردازند و
باپايان ماه صفر خاتمه مى پذيرد.
هيئت نامبرده همه ساله روز اول ماه محرم  ،طبق مرسوم  ،در منزل مرحوم غالمحسين آخوند كه اعقابش ملقب به گلبافت شده
اند ،اجتماع نموده و پس از مداحى و مرثيه خوانى و نوحه سرايى سقايى و طلب و مغفرت فاتحه خوانى  ،براى عزادارى سنتى
حركت نموده ابتدا به طرف محله ميان درب رفته و از آن جا به طرف بازار حركت مى نمايند و در مراجعت درمنزل اعقاب
مرحوم اسد اهلل ضيغم اطعام مى نمايند.
هيئت نامبرده عالوه  ،بر روز اول ماه محرم  ،همه ساله در روزهاى تاسوعا و عاشورا نيز براى عزادارى سنتى حركت نموده
درمنازل و مجالس علماى اعالم شهر مانند بيت آيه اهلل مدنى و بيت علماى نراقى و در مجالس معروف شهر مانند مجلس زيارت
پنجه شاه و مسجد سيدالشهدا درب يالن دوره مى روند .قبال در زمان مرحوم آيه اهلل آقا سيد محمد رضا پشت مشهدى تا زيارت

حبيب بن موسى رفته و در مجلس روضه خوانى ايشان شركت مى نموده و عزادارى را خاتمه مى داده اند .اما اكنون تا مسجد
مير عماد ،آخر بازار عطارها ،رفته وعزادارى را ختم مى نمايند.
ناگفته نماند كه از قديم االيام تا زمان ممانعت پهلوى اول رسم عزادارى سنت بر اين بوده كه هيئت سقايى ضيغم و غيره در
شبهاى تاسوعا و عاشورا نيز در مجالس و محالت شهر دوره مى رفته اند و در ايام عاشورا به بيوت علما و مجالس معروف
شهر مى رفته و به سقايى مى پرداخته اند كه تا به حال نيز رايج است گرچه آن رونق و جمعيت و شور گذشته را ندارد.
هيئت سقايى ابوالفضل العباس عليه السالم در كاشان
مركز آن از زمان مرحوم استاد عبدالرحيم سقا كه موسس و خواننده آن بوده  ،تا به امروز در منزل موسس و اعقابش استاد على
محمد و استاد محمد صادق و در اين زمان در منزل حاج اسداهلل بزرگيان فرزند استاد محمد صادق دركوچه باغ ميدان كهنه
كاشان بوده و مى باشد و تاريخ تاسيس آن به خاطر قديمى بودن آن و نبودن مدرك كتبى معلوم نيست  ،ولى اعقاب وى مدعى
هستند كه متجاوز از دو قرن است تاسيس شده واستاد عبدالرحيم و پدرش استاد وهاب سقا كه در مقبره جنب گذر قبرستان درب
باغ مدفونند مادام العمر بابا و خواننده اين هيئت بوده اند.
هيئت نامبرده  ،دو ماه قبل از فرا رسيدن ماه محرم به عنوان آمادگى و استقبال از ماه محرم  ،جلسات نوحه سرايى سقايى را ابتدا
به طور هفتگى و اولين جلسه آن را طبق معمول و سنت جارى درمنزل حاج اسداهلل بزرگيان كه از اعقاب موسس هيئت است ،
آغاز مى نمايند و بعد از عيد غدير و نزديك شدن ماه محرم در تمام شب ها منعقد گرديده و در منازل و محالت مختلف  ،شب ها
به مرثيه خوانى و نوحه سرايى سقايى مى پردازند.
اين برنامه در شب هاى ماه محرم و اكثر روزهاى آن به ويژه دهه عاشورا در منازل مردم شهر منعقد واجرا مى گردد و بعد از
گذشت ماه محرم به هفتگى تبديل گرديده ودر پايان ماه صفر خاتمه مى پذيرد.
مردم شهر نيز در مجالس سقاها شركت نموده و با آنها به نوحه سرايى دسته جمعى مى پردازند.
هيئت نامبرده  ،همه ساله روز دوم ماه محرم در منزل آقا حسن اصالحى فرزند حاج تقى  ،و قبال در منزل پدرانش در محله
ميان درب هو اجتماع نموده  ،پس از مراسم نوحه سرايى و فاتحه خوانى براى عزادارى سنتى باشكوه هر چه تمام تر به طرف
بازار حركت مى نمايند و درمراجعت اطعام مى كنند.
مسير عزادارى آنها سابقا تا زيارت امامزاده حبيب بن موسى بوده و در حال حاضر تا مسجد مير عماد كاشان است .
ضمنا به منازل علما و مجالس معروف شهر نيز مى روند و به عزادارى و عرض تسليت مى پردازند.
هيئت سقايى ابوالفضل العباس عليه السالم در كاشان
مركز آن در محل گذر حاجى دروازه فين كاشان است و در سال  7341شمسى به همت جمعى ازمحترمين محل از جمله مرحوم
آقا محمد اقتصادى مداح و اكبر رحمتى و غالمعلى ايازى تاسيس شده است .
هيئت نامبرده  ،چهار هفته قبل از ماه محرم  ،جلسات عزادارى سقايى را به عنوان آمادگى و استقبال از ماه محرم درمنازل آغاز
نموده و با نزديك شدن ماه محرم در اكثر يا همه شب ها منعقد مى گردد و در روز چهارم محرم در منزل آقاى قاضى در محله
گذر حاجى اجتماع نموده  ،پس از مرثيه خوانى و نوحه سرايى سقايى و فاتحه خوانى  ،براى عزادارى سنتى باشكوه هر چه تمام
تر به طرف بازار حركت نموده و مورد احترام مردم شهر قرار مى گيرند و در مراجعت اطعام مى نمايند.
ضمنا در اكثر شب هاى شنبه دوره سال نيز تشكيل جلسه سقايى داده  ،به عزادارى مى پردازند.
هيئت سقايى ابوالفضل العباس عليه السالم در كاشان
مركز از بدو تاسيس تاكنون  ،منزل مرحوم استاد آقا على ملقب به هدايتى و فرزندش آقا حسين هدايتى در محل درب حوض پشت
مشهد كاشان است و در سال  7327قمرى به اقدام و همت مرحوم استاد آقا على نامبرده تاسيس شده است .
هيئت نامبرده  ،همه ساله  ،يك ماه قبل از فرا رسيدن ماه محرم  ،مجالس سقايى را ابتدا به طور هفتگى در منازل آغاز مى
نمايند و اولين جلسه آن طبق مرسوم در منزل موسس و باباى هيئت و سپس در منازل ساير اعضاى آن يا كسان ديگرى كه از

هيئت نامبرده دعوت نمايند ،منعقد مى گردد و با نزديك شدن به ماه محرم هر شب به نوحه سرايى سقايى مى پردازند و در پايان
ماه محرم به هفتگى تبديل گرديده و بعد از خاتمه ماه صفر پايان مى پذيرد در بسيارى از اين شب ها و منازل  ،در پايان مراسم
سقايى  ،اطعام مى نمايند.
هيئت نامبرده  ،همه ساله  ،در روز چهارم ماه محرم براى عزادارى سنتى از منزل آقا حسين هدايتى به طرف بازار حركت
نموده ابتدا به زيارت امام زاده حبيب ابن موسى و مجلس روضه خوانى آيت اهلل يثربى مى روند و به عزادارى و عرض تسليت
پرداخته  ،رهسپار بازار مى شوند و در مراجعت  ،اطعام مى نمايند.
هيئت نامبرده  ،سابقا به بازار مى رفته تا حسينيه پا نخل مى رفته و در آن جا عزادارى را خاتمه مى داده اما اكنون كه حسينيه
پانخل به خاطر خيابان بابا افضل از بازار جدا شده  ،در گذر نو عزادارى سقايى را ختم نموده ومتفرق مى گردند .هيئت نامبرده
 ،سابقا در شب هاى تاسوعا و عاشورا ،براى عزادارى در مجالس شهر دوره مى رفته و روزهاى تاسوعا و عاشورا به منازل
علماى معروف شهر مانند مرحوم آيه اهلل آقا نظام الدين پشت مشهدى و آيه اهلل آسيد احمد درب يالنى و آقا مالعبدالرسول مدنى و
علماى بيت نراقى و زيارت پنجه شاه نيز مى رفته و به عزادارى مى پرداخته اند.
هيئت سقايى ابوالفضل العباس عليه السالم در كاشان
مركز آن از قديم االيام  ،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 لياقتى بوده  ،مادام العمر سرپرستى آن را به عهده داشته و عالقه فراوانى به اقامه
عزادارى سقايى داشته و لذا كشكولى را در سال  7022قمرى خريده و وقف هيئت نامبرده نموده است كه هنگام رفتن هيئت به
بازار در آن آب نموده ودر مسير عزادارى به دست گيرند و به مردم تشنه آب داده و با نشان دادن آب و خواندن اشعار مناسب ،
تشنگى امام حسين و اهل بيت و اطفالش عليهم السالم را به ياد مردم آورده و جنايات بنى اميه و عمالشان را افشا نمايند .و قيد
نموده كه اگر اين هيئت از بين برود ،كشكول مذكور را به ساير دسته جات سقايى كه در ايام عاشورا به بازار مى روند بدهند و
آب به مردم برسانند.
ضمنا مقدار بيست سرجه آب قنات سات آباد بيدگل را نيز وقف خرج سفره اطعام هيئت در روز عزادارى و رفتن آن به بازار
نموده است  .ضمنا اعقاب وى مدعى هستند كه هيئت نامبرده را مرحوم آمحمد حاج محسن جد ما تاسيس نموده و مادام العمر بابا
و سرپرست آن بوده و پس از وى كسانى مانند مرحوم آقا حسين گيوه چى پدر مرحوم حاج سيد عباس گالبچى موسس درمانگاه
و گورستان دار السالم گالبچى كاشان و غيره و مرحوم شيخ مهدى مسگر و حاج على آقا حمامى هر يك پس از ديگرى
سرپرستى آن را عهده دار بوده اند و مرحوم مال محمود مديحى و غالمرضا نوائى شاعر نيز 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.
هيئت نامبرده  ،حدود يك ماه قبل از ماه محرم  ،جلسات نوحه سرايى سقايى را به عنوان آمادگى و استقبال از ماه محرم ابتدا به
طور هفتگى انعقاد و آغاز مى نمايند و چون به ماه محرم نزديك مى شوند ،هر شب در منازل تشكيل مجلس و مراسم عزادارى
سقايى داده و نوحه سرايى مى پردازند و با پايان ماه محرم به هفتگى تبديل نموده و با خاتمه ماه صفر به آن خاتمه مى دهند.
هيئت نامبرده  ،همه ساله روز سوم ماه محرم براى عزادارى سنتى باشكوه هر چه تمام تر به طرف بازار حركت نموده و ابتدا به
زيارت امام زاده حبيب بن موسى و مجلس روضه خوانى آيه اهلل يثربى رفته و از آن جا رهسپار بازار مى شوند و در مراجعت
اطعام مى نمايند .هيئت نامبرده سابقا كه براى عزادارى به بازار مى رفته تا حسينيه ميرزا شرف الدين پانخل مى رفته و
عزادارى مى نموده  ،اما اكنون كه حسينيه پانخل به خاطر از بازار جدا شده تا گذر نور رفته و در آنجا عزادارى راخاتمه مى
دهند .هيئت نامبرده  ،سابقا در روزهاى نهم و دهم ماه محرم براى عزادارى حركت مى نموده و به منازل علماى معروف شهر
مانند مرحوم آيه اهلل آقا نظام الدين پشت مشهدى و آيه اهلل امير محمد على كلهرى و آيه اهلل آسيد احمد درب يالنى و آيه اهلل احمد
حائرى و آيه اهلل مال عبدالرسول مدنى و علماى محترم بيت نراقى و زيارت طاهر منصور و پنجه ششاه مى رفته و به عزادارى
مى پرداخته و در ليالى تاسوعا و عاشورا در مجالس و محالت شهر ،براى عزادارى سنتى دوره مى رفته و به عزادارى مى
پرداخته اند.
عزا دارى سقايى در همدان
از جمله شهرهايى كه عزادارى سقايى در آن معمول و مرسوم است  ،شهر همدان است كه مردم آن شيعى مذهب و از عالقه
مندان اهل بيت رسالت عليهم السالم هستند و به اقامه مجالس و مراسم عزادارى حضرت اباعبداهلل الحسين عليه السالم خاصه
عزادارى سقايى عالقه فراوانى دارند.

عزادارى سقايى كنونى همدان به موجب شهادت معمران و مطلعان اعضاى آنها در سال  7011شمسى تاسيس شده است .
موسس عزادارى سقايى در همدان  ،مرحوم سيد احمد روح بخش (رحمه اهلل عليه ) بوده كه با كمك مرحوم كرباليى ابوالقاسم
سقا ،هيئت سقايى عباسيه جوالن را كه اولين هيئت سقايى در همدان است  ،پايه گذارى نموده است .
خوانندگان و نوحه سرايان ابتدائى هيئت سقايى در همدان  ،عبارتند از مرحوم صابر همدانى  ،شاعر معروف و مرحوم حسين
مظلوم  ،شاعر و نويسنده ديوان نواى مهر ،متخلص به كيفر و ميرزا عبداهلل قصاب و على اكبر سپهرى  ،شاهر و مداح معروف
 ،متخلص به نوح همدانى و مرحوم رضا و عباس و حاج كريم سماواتى و حسين روغنى و مرحوم كريم مسكين پدر آقا محمد
مسكين كه اكنون خواننده معروف سقايى درهمدانند و سر آمد همه خوانندگان سقايى در همدان مى باشند و مورد احترام و عالقه
فراوان اهالى شهر نيز هستند.
اسامى دسته جات سقايى همدان
هيئت سقايى عباسيه جوالن  ،بنيان گذار عزادارى سقايى در همدان و مادر دسته جات سقايى اين شهر است كه بر اثر نظم و
اخالص در عزادارى عالوه بر اين كه توجه مردم شهر و حومه را به خود جلب نموده و محبوبيت ومعروفيت زيادى در داخل
شهر و خارج آن پيدا كرده  ،هشت دسته سقايى ديگر نيز در همدان به وجود آورده  ،كه اسامى آنها از اين قرار است :
 .7هيئت سقايى محزون ابوالفضل بيت العباس محله بنه بازار ،قرب مزار بابا طاهر.
 .0هيئت سقايى ابوالفضل  ،كاروان فرات محله گازران  ،خيابان اكباتان .
 .3هيئت سقايى ابوالفضل (زينبيه ) ،قرب زيارت امامزاده عبداهلل .
 .4هيئت سقايى ابوالفضل مكتب قرآن  ،ميدان ايستگاه  ،خيابان عباس آباد.
 .5هيئت سقايى ابوالفضل مكتب زينب  ،خيابان تختى  ،قرب سنگ شير.
 .2هيئت سقايى ابوالفضل باب الحوائج  ،بلوار محله خواجه رشيد.
 .1هيئت سقايى ابوالفضل صاحب الزمان  ،ميدان امامزاده عبداهلل .
 .8هيئت سقايى ابوالفضل صائب  ،بنه بازار ،خيابان فرعى بابا طاهر.
مراسم عزا دارى سقاهاى همدان در ماه محرم
دسته جات سقايى همدان  ،در ماه محرم  ،عالوه بر اين كه مراكز خود را به طرز جالبى سياهپوش نموده و با نصب پرچم هاى
حسينى و كتيبه اشعار محتشم و لعن و سالم هاى زيارت عاشورا زينت مى نمايند ،مجلس روضه خوانى مفصلى را از شب اول
ماه محرم منعقد مى نمايند كه اكثر سال هاى تا شب بيستم ادامه دارد و از شب پنجم تا پانزدهم بعد از خاتمه منبر به ذكر نوحه
سرايى سقايى مى پردازند و براى عزادارى سنتى با شكوه هر چه تمام تر خارج گرديده  ،در حسينيه هاى شهر و منازلى كه از
آنها دعوت نموده باشند ،دوره مى روند و به عزادارى سقايى مى پردازند و در خاتمه اطعام مى كنند.
ضمنا چند روز متوالى هم  ،و به ويژه از نهم تا دوازدهم كه آن راسوم امام مى نامند و براى آن اهميت و احترام زيادى قائلند،
اقامه مجلس روضه خوانى نموده و تعدادى از آنان از روز هفتم و بقيه از روز نهم تا دوازدهم محرم براى عزادارى به طرف
بازار و خيابان حركت مى نمايند.
ضمنا در منازل بعضى از علماى محترم شهر نيز كه در ايام عاشورا مجلس روضه خوانى منعقد مى نمايند ،شركت نموده و
مورد احترام قرار مى گيرند و در مراجعت اطعام مى كنند.
خارج شدن دسته جات سقايى همدان با لباس سقايى
دسته جات سقايى همدان را از بدو تاسيس تاكنون  ،رسم و قاعده بر اين است كه در مواقع خارج شدن براى عزادارى سنتى ،
همگى لباس سياهى كه تا ساق هاى پاى آنها را مى پوشاند به تن نموده و شال سياه عزا به گردن افكنده و دستمال سياهى بر سر
بسته در حالى كه نطع سقايى بر كمر بسته و مشك آب بر دوش افكنده و كشكول يا جامى را در دست دارند ،با پاى برهنه و با

اخالص هر چه بيشتر حركت مى نمايند ،و سادات را در جلو جمعيت و هيئت  ،مقدم بر ديگران قرار مى دهند و به اين كيفيت تا
آخر مسير عزادارى به ذكر نوحه سرايى سقايى حزين و سنگين مى پردازند و قلوب بينندگان را منقلب و محزون ساخته  ،اشك
از ديدگان آنها مى گيرند و مورد احترام اهالى شهر قرار مى گيرند.
ضمنا درماه محرم  ،عالوه بر اطراف همدان  ،عده اى نيز از بعضى شهرهاى ديگر براى مشاهده عزادارى سقايى و شنيدن
مداحى حزين و جذاب آنها به همدان آمده و در هيئت سقايى عباسيه جوالن كه معروف ترين هيئت سقايى همدان است  ،شركت
مى كنند.
عزادارى سقاهاى همدان در ساير ماهها و مناسبت ها
دسته جات سقايى همدان در ساير ماه ها و مناسبت ها مذهبى نيز مانند اربعين امام حسين عليه السالم و رحلت و شهادت رسول
خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم و امام حسن مجتبى و امام رضا عليهم السالم در ايام آخر ماه صفر و در ليالى شهادت ديگو ائمه
معصومين عليهم السالم عالوه بر انعقاد مجلس روضه خوانى  ،به ذكر نوحه سرايى سقايى نيز مى پردازند و در شب هاى جمعه
طول سال نيز مجلس هفتگى منعقد مى نمايند كه با قرائت قرآن آغاز مى شود و با مصيبت خوانى پايان مى پذيرد.
ضمنا بعضى از دسته جات سقا ،مانند هيئت عباسيه جوالن  ،همه ساله به مناسبت اربعين امام حسين عليه السالم به شهر مذهبى
قم و به مناسبت رحلت و شهادت رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم و امام حسن مجتبى و حضرت رضا (عليهم الصالة و
السالم ) به مشهد مقدس به صورت كاروان عزا حركت نموده و ضمن زيارت در صحن مطهر حضرت فاطمه معصومه و
حضرت امام رضا عليهماالسالم به عزادارى مى پردازند.
و در ماه مبارك رمضان عالوه بر انعقاد مجلس قرائت قرآن و احياى ليالى قدر به مناسبت شهادت موالى متقيان على عليه السالم
از شب نوزدهم تا بيست و يكم به عزادارى سقايى مى پردازند و همه ساله يك ماه قبل از حلول ماه محرم به عنوان استقبال از ماه
عزاى امام حسين عليه السالم و آمادگى براى عزادارى مجالس و مراسم سقايى را ابتدا به طور هفتگى آغاز نموده و تدريجا به
آن مى افزايند.
اين مجالس سابقا درمنازل مردم شهر تشكيل مى شده اما اكنون در حسينيه ها و عباسيه ها كه مراكز دسته جات سقاهاست  ،منعقد
مى گردد.
هيئت سقايى همدانى هاى مقيم تهران
به همت جمعى از همدانى هاى مقيم تهران از جمله حاج غالم فرزانه و حاج هادى عصارى و حاج يعقوب منزوى و حاج اكبر
بامدادى و سيد محمد كشميرى و حاج محمود شفائيان در سنه  7332شمسى هيئتى به نام سقاهاى همدانى مقيم مركز ،مشهور (به
كاروان غم ) تاسيس گرديده كه مركز آن حسينيه سقاهاى همدانى واقه در كوچه صاحب ديوان  ،نزديك خيابان پانزده خرداد و
بوذر جمهرى نو سابق است .
هيئت نامبرده  ،همه ساله در ماه محرم عالوه بر سياهپوش نمودن مركز عزادارى مجلس روضه خوانى مفصلى را در ليالى
عاشورا منعقد مى كند كه اكثر سال ها تا شب شانزدهم محرم كه شب هفت امام عليه السالم ناميده مى شود ،ادامه دارد ،گر چه
در بعضى از سال هاى تا آخر ماه صفر نيز به طول مى كشد ،و از شب هفتم تا دوازدهم بعد از خاتمه منبر به ذكر نوحه سرايى
سقايى مى پردازند و اكثر شب ها در پايان مراسم اطعام مى نمايند و در روزهاى هفتم و نهم و دهم و سيزدهم براى عزادارى
سنتى به طرف بازار حركت مى نمايند ،در حالى كه همگى سياه پوشيده و شال عزا به گردن انداخته و دستمال سياهى بر سر
بسته اند و پرچم هاى سرخ و سياه حسينى در جلو آنان در اهتزاز است و جمعى از آنان نطع سقايى بر كمر بسته و مشك آبى را
به دوش افكنده و جامى رادر دست دارند و به طرز محزون و مبكى نوحه سرايى مى نمايند و مورد احترام اهالى تهران قرار مى
گيرند و در مراجعت اطعام مى نمايند.
هيئت نامبرده  ،در ماه سفر به مناسبت رحلت و شهادت رسول خدا و امام حسن و امام مجتبى و امام رضا عليهم الصالة والسالم
به صورت كاروان عزا به مشهد مقدس امام هشتم عليه السالم رفته و ضمن ده روز اقامت و زيارت در حسينيه همدانيهاى مقيم
مشهد به روضه خوانى و سقايى مى پردازند و در روز اربعين براى عزادارى سنتى به طرف صحن مطهر على ابن موسى
الرضا عليه السالم حركت مى نمايند.
ضمنا همه ساله به مناسبت شهادت امام هفتم موسى بن جعفر عليه السالم در بيست و پنجم ماه رجب به شهر مذهبى قم رفته و
براى عزادارى و عرض تسليت به طرف صحن مطهر حضرت معصومه عليهاالسالم حركت مى نمايند و به منازل حضرات

آيات عظام و مراجع محترم تقليد نيز مانند مرحوم آيه اهلل العظمى حاج آقا حسين طباطبائى بروجردى و آيه اهلل العظمى حاج سيد
محمد رضا موسوى گلپايگانى (اعلى اهلل مقامهما) رفته  ،به عزادارى مى پردازند و مورد احترام قرار مى گيرند.
تقدير و تشويق آيت اهلل بروجردى از هيئت سقاها
آقاى رضا مهاجرانى يكى از مداحان محترم اهل بيت عليهم السالم كه از اهل تهرانند ،نقل نمودند كه در يكى از سال ها كه به
همراه هيئت سقايى همدانى هاى مقيم تهران به منزل مرحوم آيت اهلل حاج آقا حسين طباطبائى بروجردى مرجع تقليد شيعيان جهان
در آن زمان (اعلى اهلل مقامه الشريف ) در قم رفتيم به خاطر دارم كه در خاتمه عزادارى سقايى از حضورشان تقاضا نموديم كه
دعا بفرمايند و ما آمين بگوييم  .آقاى بروجردى فرمودند كه شماها دعا كنيد من آمين بگويم و سپس در حق همه دعا فرمودند و
همه ما را مورد احترام و عنايت قرار دادند.
تفاوت سقايى همدان با كاشان
دسته جات سقايى همدان همچون سقاهاى كاشان رسمشان بر اين است كه جلسات عزادارى سقايى را با نام خدا و صلوات بر خاتم
انبيا و آل طاهرينش و با مدح و منقبت ائمه معصومين به خصوص امام حسين و موال اميرالمؤ منين (صلوات اهلل عليهم اجمعين )
آغاز نموده و سپس به مرثيه خوانى و ذكر نوحه سرايى سقايى مى پردازند و با دعا و فاتحه خوانى مجلس را ختم مى نمايند ،ولى
آهنگ هاى خوانندگى آنها سنگين تر از آهنگ هاى سقايى كاشان است  ،اما اشعار و آهنگ هاى سقايى كاشان روان تر و آسان
تر و حماسه آفرين تر به نظر مى رسد.
ضمنا اشعار سقاهاى همدان اكثرا از شعراى همدانى مانند صابر و محجوب و فرخ و مسكين و امثالهم مى باشند و سنت آنها بر
اين است كه در دهه عاشورا هر شبى به نام يكى از شهداى كربال مرثيه خوانى و نوحه سرايى مى نمايند.
عزا دارى سقايى تهران
در تهران نيز مانند بسيارى از نقاط ديگر كشور ،عزادارى سقايى خاصى در ماه محرم مرسوم و رايج بوده و تا زمان ممانعت
از عزادارى درعهد پهلوى اول اقامه مى گرديده و مورد عالقه عامه مردم  ،حتى دستگاه حاكمه  ،بوده و در تكيه دولت كه نمونه
عزادارى هاى كشور در آن جا اجرا مى گرديده  ،اين عزادارى نيز اجرا مى شده است .
تاريخ اجتماعى ايران  ،تاليف چارلز جيمز و پلس انگليسى كه زمان قاجاريه در تهران اقامت و به شغل طبابت اشتغال داشته در
صفحه  028ترجمه سيد عبداهلل راجع به عزادارى مردم ايران و تكيه دولت نوشته بعد از پايين آمدن روضه خوان از منبر ،چند
دسته وارد تكيه مى شوند :اول يك دسته سقا هستند كه هر كدام مشكى بر دوش خود گذارده و چون در ميان مردان و زنان مى
رسند فريادهاى مخصوص مى كنند.
عزادارى سقايى در قم
در شهر مذهبى قم اگر چه اكنون هيئت و عزادارى سقايى وجود ندارد ،اما در قرون گذشته كه ابتداى آن براى ما معلوم نيست ،
اين عزادارى همه ساله در ايام عاشورا رايج بوده و رونق فراوان داشته است  .از كيفيت عزادارى سقاهاى قديم و قرون گذشته
آن اطالع كاملى نداريم  ،ولى در زمان حكومت پهلوى كه سال هاى آخر عمر اين عزادارى در قم بوده تا سال  7309شمسى كه
مرحوم حاج محمد فخيمى از معنونين و محترمين شهر و اعضاى معروف و مهم سقاهاى قم (رحمه اهلل عليه ) از دنيا رفته ،
عزادارى سقايى در قم به اين كيفيت اجرا مى شده كه در پشت ديوار صحن حضرت فاطمه معصومه عليهاالسالم به سرپرستى و
مديريت حاج ميرزا محمد فخيمى كه از عاشقان با اخالص امام حسين عليه السالم بوده  ،خيمه بزرگى سراپا مى كرده اند كه
داراى پنج تيرك و عمود بوده و اطراف خيمه از جمله ديوار صحن را سياهپوش مى نموده اند و حدود بيست عدد سنگاپ يا
طغار بزرگ سفالى كه آن روز موجود و مرسوم بوده  ،روى چهار پايه هاى چوبى بزرگ درجلو چادر نصب مى نموده اند و در
بعضى از آنها آب سرد و در بعضى ديگر شربت مى ريخته اند و روى هر سنگاب و طغار تخته اى نهاده و جام هاى متعدد
آبخورى مى نهاده اند.
سقاهاى قم در ايام دهه عاشورا از صبح تا شام در زير اين چادر به مرثيه خوانى و نوحه سرايى سقايى مى پرداخته و به مردم
آب و شربت مى داده اند .مردم شهر و زوار حضرت فاطمه معصومه عليهاالسالم نيز به خاطر عالقه اى كه به ذكر نوحه سرايى
سقايى داشته اند ،در زير اين خيمه اجتماع مى نموده و از مرثيه خوانى و نوحه سرايى سقاها بهره مند مى شده اند.

مداحان و نوحه سرايان خوشخوان و با تجربه  ،قم نيز ،همه ساله در اين مجلس و مراسم شركت داشته اند .هيئت سقاهاى قم در
روزهاى تاسوعا و عاشورا به صورت دسته جمعى و سياه پوشيده با مشك و جام آب براى عزادارى سنتى از زير اين خيمه
حركت مى نموده و به منزل مرحوم آيه اهلل آمير سيد محمد برقعى و مرحوم متولى باشى (توليت آستانه ) و حاج سيد محمد باقر و
امام جمعه وقت قم مى رفته و به عزادارى مى پرداخته اند و مقارن ظهر وارد صحن مطهر شده عزادارى را ختم مى نموده اند.
تاريخ تكايا و عزادارى قم نيز درباره هيئت و عزادارى سقايى قم مطالبى را ذكر نموده كه عالقه مندان براى استفاده بيشتر مى
توانند به آن مراجعه نمايند.
عزادارى سقايى در اراك
شهر اراك داراى دسته سقايى است و اسامى آنها از اين قرار است :
اول  :هيئت سقاهاى ابوالفضل محله قلعه و حصار.
دوم  :هيئت سقاهاى فاطميه .
سوم  :هيئت سقاهاى حسينى محله عباس آباد.
ضمنا هيئت ابوالفضل عليه السالم قبل از آنها تاسيس شده و هيئت فاطميه و حسينى از هيئت ابوالفضل عليه السالم جدا گرديده و
تاسيس شده است  ،و همه ساله هيئت ابوالفضل روز پنجم ماه محرم و هيئت فاطميه روز چهارم و هيئت حسينى روز سوم رفتن
به بازار را آغاز نموده و تا روز يازدهم براى عزادارى سنتى به طرف بازار حركت مى نمايند.
هيئت سقاهاى ابوالفضل عليه السالم اراك
هيئت سقاهاى ابوالفضل محله قلعه و حصار اراك در سال  7094قمرى به همت جمعى از محترمين از جمله مرحوم سيد شكر
اهلل عطار و مرحوم حاج محمد حسن تمرچى و مرحوم حاج غالمحسين مسچى و مرحوم مال رضا و شيخ تقى مسگر كه همه
كاشانى االصل و ساكن اراك بوده اند ،تاسيس شده است .
ضمنا پانزده سال است كه مسجد مرحوم حاج تقى خان جنب بازار اراك را مركز خود قرار داده اند و خوانندگان قديم آن عبارتند
از مرحوم احمد توجه و ماشاء اهلل منصورى و على شاه پناهى و طبع محمد حسن تمرچى و غير هم و خوانندگان فعلى آن حاج
روح اهلل خليلى و آقا مهدى اصحابى و آقا محمد رضا ميرزائى و حاج محمد رضا حسين پور مى باشند.
عزادارى هيئت سقاهاى ابوالفضل عليه السالم در ليالى و ايام عاشورا
هيئت سقاهاى ابوالفضل عليه السالم سابقا از شب اول ماه محرم تا آخر ماه صفر هر شب در منزل يكى از اعضاى هيئت اجتماع
مى نموده و به نوحه سرايى سقايى مى پرداخته اند ،و از شب پنجم تا يازدهم و در شب اربعين در مجالس اراك دوره مى رفته و
به نوحه سرايى سقايى مى پرداخته اند.
ضمنا در ايام دهه عاشورا اولين مجلس را در روز سوم ماه محرم در منزل حاج محمد حسن تمرچى در محله قلعه منعقد مى
نموده و در ساير روزها تا روز يازدهم در منازل ساير اعضاى هيئت اجتماع مى نموده و به نوحه سرايى سقايى مى پرداخته اند
و از روز پنجم ماه محرم تا يازدهم با لباس سياه و پرچم هاى عزا براى عزادارى سنتى به طرف بازار حركت مى نموده اند در
حالى كه عده اى از آنها به عنوان جلو خان هيئت درجلو و عده اى با مشك و جام آب در وسط و عده اى هم با كشكول و جام آب
در آخر هيئت قرار داشته اند و همگى به نوحه سرايى سقايى 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 اين هيئت و دستجات شبيه خوانى
(تعزيه ) و برداشتن نخل هاى اراك ترك شده و به جاى تشويق مردم و توسعه عزادارى و اجراى سفارش هاى امام خمينى (قدس
سره ) بر حفظ عزادارى سنتى مردم را از اجراى اين مراسم باز داشته و مخالفان عزادارى را شاد و بهره مند نموده اند.
رفتن هيئت سقاهاى ابوالفضل عليه السالم به منازل علماى اراك
هيئت سقاهاى ابوالفضل سابقا در ايام عاشورا كه براى عزادارى حركت مى كرده  ،همه ساله قبل از رفتن به بازار به منزل چند
تن از علماى معروف اراك مانند مرحوم آيه اهلل حاج آقا محسن اراكى و مرحوم آيه اهلل حاج آقا حسن فريد و به محضر مرحوم

آيه اهلل حاج شيخ عبدالكريم حائرى (قدس سره ) در مدرسه آقا ضياء مى رفته و به عزادارى مى پرداخته و مورد تقدير و احترام
قرار مى گرفتند.
هيئت سقاهاى ابوالفضل عليه السالم شهر قم به منازل علمامى رفتند
در اوايل سلطنت پهلوى دوم مدت پانزده سال همه ساله با فرا رسيدن ايام شهادت حضرت امام رضا عليه السالم هيئت سقاهاى
ابوالفضل اراك به صورت كاروان عزا به قم مى رفته و بعد از عزادارى در صحن مطهر حضرت معصومه عليهاالسالم به
منزل مرحوم آيه اهلل حاج آقا حسين طباطبائى بروجردى (قدس سره ) و به منزل مرحوم آيه اهلل حاج شيخ عبدالنبى اراكى (اعلى
اهلل مقامه ) مى رفته و به عزادارى مى پرداخته اند و مورد تقدير و احترام قرار مى گرفتند .سرپرست فعلى هيئت نامبرده حاج
ابوالفضل تمرچى و قبال پدرش حاج محمد تمرچى و حاج غالمحسين مسچى و قبال سيد شكراهلل عطار بوده است .
مجالس هفتگى هيئت سقاهاى ابوالفضل عليه السالم اراك
هيئت سقاهاى ابوالفضل عليه السالم از زمان حكومت پهلوى اول تا به امروز در تمام شب هاى جمعه در منازل اعضاى هيئت
مجلس هفتگى منعقد نموده و بعد از خواندن دعاى كميل و بيان مسائل شرعى و تالوت قرآن و موعظه به نوحه سرايى سقايى مى
پردازند.
ضمنا در بعضى از و فيات معصومين عليهم السالم نيز در منازل كسانى كه هيئت را دعوت مى كنند به نوحه سرايى سقايى مى
پردازند.
هيئت سقاهاى فاطميه اراك
هيئت سقاهاى فاطميه محله قلعه اراك در سال  7322قمرى به همت مرحوم مشهدى عبدالرحيم غفارى و مرحوم حاج رضا
بلورچى و حاج شيخ كاظم ابو طالبى و على اكبر انورى و آسيد احمد راوندى در محله قلعه تاسيس شده است و خوانندگان
معروف قبلى آن مرحوم احمد و حسين فخار و آقا ابراهيم ذهبى و حاج مهدى زاده و آقا حسين احمد زاده و غيره بوده و
خوانندگان فعلى محمود خلط آبادى و آقاى ذهبى و حاج عباس مغازه اى هستند.
عزادارى هيئت سقاهاى فاطميه در ليالى و ايام عاشورا
هيئت سقاهاى فاطميه سابقا همه ساله از شب اول ماه محرم تا آخر ماه سفر هر شب در منزل يكى از اعضاى هيئت اجتماع مى
نموده و به نوحه سرايى سقايى مى پرداخته اند و از شب هفتم تا يازدهم براى عزادارى سنتى حركت نموده  ،در مجالس روضه
خوانى معروف شهر دوره مى رفتند و از روز چهارم تا يازدهم از محله قلعه به طرف بازار براى عزادارى سنتى حركت مى
كردند ،در حالى كه يك عده از آنها به عنوان جلوخان هيئت در جلو ،و يك عده با مشك و جام آب در وسط و يك عده هم با
كشكول و جام آب در آخر هيئت قرار داشتند و همگى به نوحه سرايى مى پرداختند.
ضمنا چند سال است عزادارى سنتى و بازار رفتن اين هيئت به علت اشكال تراشى بعضى از مسئولين معروف در اراك ترك
شده است .
رفتن سقاهاى فاطميه به منازل علماى اراك
هيئت سقاهاى فاطميه اراك  ،سابقا در ايام عاشورا كه براى عزادارى حركت مى كرده است  ،همه ساله قبل از رفتن به بازار ،به
منزل چند تن از علماى معروف اراك مانند مرحوم آيه اهلل حاج آقا محسن سجادى و مرحوم آيه اهلل حاج آقا حسن فريد و به
محضر مرحوم آيه اهلل حاج شيخ عبدالكريم يزدى حائرى (قدس سره ) در مدرسه آقا ضياء مى رفته و به عزادارى مى پرداخته
ومورد تقدير و عنايات علما قرار مى گرفته اند.
هيئت سقاهاى حسينى اراك
هيئت سقاهاى حسينى محله عباس آباد اراك در سال  7305شمسى به همت و سرپرستى مرحوم ميرزا محمد غيابى و مرحوم
حاج محمد آل ياسين و حاج ميرزا حسن امين و حاج محمد على فخار در منزل حاج حيدر على قدوسى اراكى تاسيس شده است .
از جمله خوانندگان اوليه آن مرحوم ميرزا محمد غياثى و ميرزا حسن امين بوده و از جمله خوانندگان فعلى آن حاج ابراهيم
وحدتى و ميرزا ابوالفضل و ميرزا محمد صابرى و قاسم نورى مى باشند.

عزادارى هيئت سقاهاى حسينى در ليالى و ايام عاشورا
هيئت سقاهاى حسينى اراك  ،همه ساله در روز سوم ماه محرم در منزل مرحوم حاج فرج اهلل شاه كرمى اجتماع مى نموده و بعد
از فوت ايشان تا به حال در منزل حاج على اكبر غفارى اجتماع نموده  ،عزادارى سقايى را آغاز مى نمايند و از روز سوم تا
يازدهم محرم هر روز در منزل يكى از اعضاى هيئت جمع گرديده و به نوحه سرايى سقايى پرداخته و سپس براى عزادارى
سنتى به طرف بازار حركت مى نمايند.
ضمنا همه ساله  ،روز عاشورا قبل از رفتن به بازار به منزل بعضى از علماى اراك نير مى رفته اند ،و از شب چهارم ماه
محرم تا آخر ماه صفر هر شب در يك منزل اجتماع و نوحه سرايى مى نمانيد و از شب هشتم تا يازدهم پس از نوحه سرايى
سقايى براى عزادارى سنتى حركت نموده  ،در مجالس معروف شهر دوره مى روند و در شب آخر ماه صفر در منزل حاج
حيدر على قدوسى عزادارى را خاتمه مى دهند .ناگفته نماند كه بازار رفتن اين هيئت چند سال است به علت اشكال تراشى بعضى
از مسووالن معرفو اراك ترك شده است .
رفتن هيئت سقاهاى حسينى قم به منزل آيه اهلل العظمى بروجردى
هيئت سقاهاى حسينى اراك را از بدو تاسيس تا حدود پانزده سال سنت بر اين بوده كه همه ساله به مناسبت اربعين امام حسين
عليه السالم به قم مى رفته و ضمن زيارت در روز اربعين به طرف صحن مطهر حضرت معصومه عليهاالسالم حركت مى
نموده و به عزادارى سقايى مى پرداخته اند و سپس به منزل مرجع عاليقدر شيعيان مرحوم آيه اهلل حاج حسين طباطبائى
بروجردى (قدس سره ) مى رفته و به عزادارى مى پرداخته اند و مورد احترام و تقذير ايشان قرار مى گرفتند.
عزادارى سقايى در آران
آران كه از شهرهاى كوچك مجاور كاشان است و اكنون حدود پنجاه هزار نفر جمعيت دارد و اهالى آن شيعه مذهب هستند ،حدود
سى هيئت مذهبى اعم از سينه زنى و زنجير زنى دارد .ضمنا يكدسته سقايى نيز به نام هيئت سقايى ابوالفضل دارد كه مركز آن
حسينيه محله درب مسجد قاضى آران است .
تاريخ تاسيس آن دقيقا معلوم نيست  ،اما قرن هاست كه اين هيئت و مراسم عزادارى در اين شهر ادامه دارد.
هيئت نامبرده  ،در ماه محرم  ،مركز خود را سياه پوش نموده و مجلس روضه خوانى مفصلى را در ليالى عاشورا منعقد مى
نمايد ،كه اكثر سنوات تا شب شانزدهم ادامه دارد .سابقا در همه شب ها اما اكنون در بعضى از شب ها ،به نوحه سرايى سقايى
مى پردازند ودر روز نهم و دهم و اولين جمعه ماه محرم براى عزادارى سنتى باشكوه هر چه تمام تر حركت نموده  ،در حسينيه
ها و تكاياى آران دوره مى روند و در زيارت امامزاده محمد هالل عزادارى را ختم مى نمايند و در مراجعت اطعام مى كنند .اما
سابقا كه در ايام عاشورا عصرها حركت مى كرده اند به منازل علماى محترم شهر نيز كه اقامه مجلس روضه خوانى مى نموده
اند مى رفته تو درموقع حركت براى عزادارى همگى لباس سياه مى پوشيده و مشك و جام آب و بعضى از آنها كشكول و جام به
دست مى گرفته اند و به طرز بسيار محزون نوحه سرايى مى كرده اند كه از زمان منع عزادارى به دستور پهلوى اول ،
برداشتن مشك و جام و كشكول آب سقايى آنان متروك گرديد .ضمنا روز عاشورا ذوالجناح تشبيهى امام را نيز به همراه داشته
اند .هيئت نامبرده را از قديم االيام رسم بر اين بوده كه يم ماه قبل از فرا رسيدن ماه محرم  ،مراسم عزادارى سقايى را به عنوان
استقبال از ماه محرم و آمادگى براى عزادارى در شبهاى جمعه به طور هفتگى در منازل منعقد مى نموده و به نوحه سرايى
سقايى مى پرداخته اند.
عزادارى سقايى در بيدگل كاشان
بيدگل كه از شهرهاى كوچك مجاور كاشان و به آران متصل است  .اكنون حدود چهل نفر جمعيت دارد و اهالى آن شيعه دوازده
امامى هستند .ضمنا عالوه بر دسته جات سينه زنى و زنجير زنى كه متجاوز از بيست هيئت مى شود ،يك دسته سقايى نيز به نام
هيئت سقايى ابوالفضل عليه السالم دارد ،كه مركز آن حسينيه محله درب مختص آباد بيدگل است و به حسينيه خانقاه نيز شهرت
دارد ،زيرا كه حسينيه نامبرده در قديم االيام خانقاه بوده و سپس به حسينيه تبديل گرديده .
تاريخ تاسيس هيئت مذكور معلوم نيست  ،اما معمرين مى گويند كه قرن هاست اين هيئت و مراسم عزادارى در اين شهر و محل
ادامه دارد.
هيئت نامبرده با فرا رسيدن ماه محرم مركز خود را سياه پوش نموده و به مدت پانزده شب اقامه مجلس روضه خوانى مى نمايد.

سابقا هر شب بعد از خاتمه منبر ،نوحه سرايى سقايى مى نموده اند ،اما اكنون در بعضى از شب ها به ذكر نوحه سرايى سقايى
مى پردازند و در شب يا روز اول ماه محرم براى عزادارى سنتى حركت نموده  ،در حسينيه ها و تكايا ومساجد و منازلى كه در
آنها اقامه مجلس روضه خوانى مى نمايند ،دوره مى رونند و در روز تاسوعا و عاشورا نيز براى عزادارى سنتى با شكوه هر چه
بيشتر حركت نموده در تكايا و حسينيه ها و بعضى از منازل به ويژه منازل علماى معروف و طراز اول شهر دوره مى روند و
در پايان به زيارت امامزاده هادى رفته  ،سپس به مركز خود مراجعت مى نمايند.
بايد ياد آور شوم كه رسم هيئت نامبرده از قديم االيام تا زمان حكومت پهلوى بر اين بوده كه در مواقع خارج شدن براى عزادارى
لباس سقايى مى پوشيده و مشك آبى را بر دوش و جام يا كشكولى را در دست مى گرفته اند و سنت ديگرى كه در اين هيئت و در
سقايى شهر آران رايج بوده آن بوده كه اسبى را سياهپوش مى نموده و بر يك طرف آن شمشير و سپر و برطرف ديگرش مشك
سوراخ شده خالى از آبى را مى بسته اند و به نشانه اسب بى صاحب و از ميدان برگشته حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس
عليه السالم به همراه خود مى برده اند و بر اسب ديگرى شخصى را تشبيها به امام حسين عليه السالم مى نشانيده و يك عده بچه
هاى كوچك از جمله تشبيه جناب سكينه دختر امام حسين عليهماالسالم را قرار مى داده اند ،كه با گريه و زارى در جلو اسب امام
حسين عليه السالم آمده و از او سوال مى نموده اند كه از عموى ما عباس چه خبر دارى و چرا اسب بى صاحب او از ميدان امده
 ،ولى خودش نيامده و اشعار مناسب و مهيجى را در اين زمينه به سبك نوحه سرايى مى خوانده اند كه از جمله آنها اين شعر
است :
بابا چرا نيامد عموى ما ز ميدان
بهر چه اسبش آمد بى صاحب اى پدر جان
وعده نمود عمويم تا بهرم آورد آب
فلك شكيبم افتاد از تشنگى به گرداب
رنجيده يا عمويم از كودكان بى تاب
ورنه چرا نيامد ديگر به نزد طفالن
هرگز خالف وعده عموى ما نمى كرد
چون شد كه بهر ما آب سقاى ما نياورد
از تشنگى پدر جان ببين چهره ام زرد شد
از سوز تشنه كامى آمد مرا به لب جان
گويا خبر ندارد بابا عمويم از ما
كز تشنگى صغيران افتاده اند از پا
از انتظار مردم بابا به من بفرما
نامد چرا ز ميدان سقاى تشنه كامان
واصف بيدگلى
هيئت سقايى ابوالفضل حسينيه توى ده بيدگل
در پايان شرح عزادارى سقايى در بيدگل الزم است يادآور شويم كه شهر بيدگل قبال يك دسته سقايى ديگر نيز داشته كه به نام
هيئت سقايى ابوالفضل و حاج محمد حسن صابرى معرفى مى شده و مركز آن حسينيه توى ده بوده .

هيئت نامبرده  ،همه ساله تا شب شانزدهم ماه محرم  ،اقامه مجلس روضه خوانى مى نموده و در روز اول ماه و شب نهم و دهم
و يازدهم براى عزادارى سقايى باشكوه هر چه تمام تر خارج مى شده  ،اما كم كم از رونق افتاده و در حدود سال  7352شمسى
متروك و مبدل به زنجير زنى شد و به نام هيئت فاطميه شهرت يافته است .
تاريخ جام آب حسينيه خانقاه بيدگل
در حسينيه خانقاه درب مختص آباد بيدگل جام آبى مشاهده شد كه بر آن كنده و نوشته است  :وقف جناب اباعبداهلل الحسين عليه
السالم نمودند صاحبان خير قويه بيدگل  ،مشروط آن كه در خانقاه درب مختص آباد بوده باشد و جماعت مومنيندر مجالس تعزيه
اباعبداهلل الحسين استعمال نمايند و به قريه ديگر ندهند ،خالف كننده و طمع كننده به لعنت خدا و نفرين رسول گرفتار شود ،سنه
 7727قمرى .
عزادارى سقايى در يزد
ازجمله شهرهايى كه از قديم االيام تا زمان حكومت پهلوى هيئت عزادارى سقايى داشته  ،شهر يزد است كه محالت قديمى آن
داراى هيئت سقايى بوده  ،دسته جات سقايى يزد آن گونه كه معمران و مطلعان شهر نقل نمودند ،همه ساله در ليالى و ايام
عاشورا از شب و روز هفتم تا نهم براى عزادارى حركت مى كرده اند .در حالى كه سياه پوشيده و پاى برهنه بوده اند و يك عده
از آنها نيز مشك آبى را بر دوش و جامى را در دست و بقيه جام يا كشكولى از آب در دست داشته اند و به نوحه سرايى سقايى
مى پرداخته اند و عده اى از بچه ها نيز در جلو آنها حركت مى نموده و اشعارى را كه نمونه آن ذكر مى شود مى خوانده اند.
سقاى ما لب تشنه گان
عمو جان اباالفضل
آبى به كام ما رسان
عمو جان اباالفضل
با آن كيفيت  ،در حسينيه ها و تكايا و مجالس و منازل مردم شهر و زيارت امامزاده ها خاصه بيون بعضى از علماى اعالم شهر
مى رفته و به عزادارى مى پرداخته اند.
عزادارى سقايى در نياسر
از جمله اماكنى كه تاكنون عزادارى سقايى دارد نياسر است كه يكى از بخش هاى بزرگ معروف تابع كاشان است و متجاوز از
شش هزار جمعيت دارد كه همگى شيعه دوازده امامى مذهب مى باشند و داراى ده محله است به نام هاى :
 .7محله چاله غاب .
 .0محله بيشه .
 .3محله درب كوشك .
 .4محله بيدكاب .
 .5محله سركوچه .
 .2محله روداب .
 .1محله نو.
 .8محله تاالر.
 .9محله سر كمر.

 .72محله برزدان .
و داراى پنج هيئت است به نام هاى :
 .7هيئت حسينى .
 .0هيئت ابوالفضل
 .3هيئت قاسمى .
 .4هيئت اصغرى .
 .5هيئت انصار المهدى .
ضمنا يك دسته سقايى نيز دارد به نام هيئت سقايان حضرت ابوالفضل محله درب كوشك كه سابقه قديمى دارد.
از تاسيس عزادارى سقايى در نياسر اطالع دقيقى در دست نيست كه در چه قرن  ،اما چند تن از سقا خوان ها از جمله حاج ما
شاء اهلل ابوالفضلى اظهار مى دارند كه در طول مدت عمر من و پدرم مرحوم حاج مهدى وجدم مرحوم شاطر ماشاء اهلل
ابوالفضلى كه حدود يك قرن و نيم مى شود ،سقايى در نياسر رايج بوده و افراد خاندان ما هم جزء خوانندگان معروف آن بوده اند
و قبل از آن را اطالعى نداريم كه چه زمان و چگونه تاسيس شده است .
ضمنا اظهار نمودند كه جد ما مرحوم ماشاء اهلل ابوالفضلى  ،عالوه بر اين خواننده بوده  ،اشعار سقايى نيز گاه گاه مى سروده و
به نام شاطر تخلص داشته و بعضى از اشعارى كه ما مى خوانيم از ايشان است .
عزادارى سقايى نياسر در ماه محرم و غيره
هيئت سقايى درب كوشك نياسر بعد از گذشت عيد غير ،مجالس عزادارى را به عنوان آمادگى و استقبال از ماه محرم آغاز نموده
و هر شب درخانه يكى از اعضاى هيئت اجتماع مى كنند و به مداحى و ذكر نوحه سرايى مى پردازند و در بعضى از شب ها
اطعام مى نمايند و در ليالى عاشورا هر شب از محله درب كوشك حركت نموده و در حسينيه ها و مساجد محالت نياسر و
مجالس روضه خوانى شركت نموده به عزادارى سقايى مى پردازند ،به ويژه در روز تاسوعا كه از قديم االيام به چند مجلس و
منزل از جمله به منزل حاج سيد هالل و اجدى و به منزل اوالد مرحوم حاج هاشم نياسرى رفته  ،به عزادارى مى پردازند و در
پايان اطعام مى شوند.
در روز بيست و هشتم ماه صغر نيز ،همه ساله در منزل حاج اكبر زيارتى اجتماع نموده و به عزادارى سقايى مى پردازند و
اطعام مى شوند ،اما در بقيه ماه ها و مناسبات هاى دوره سال در هر محل و مجلسى كه از آنها دعوت كنند اجتماع نموده به
عزادارى سقايى مى پردازند.
اسامى چند تن از خوانندگان معروف آنها عبارتند از حاج ماشاء اهلل ابوالفضلى و حاج حسين مهدوى و حاج على محمد سلمانى و
مرحوم استاد رحمت و استاد غالمحسين مداحى و حاج مجتبى عباسى و على كاغذى و عزت اهلل حدادى و عباس شيرين كار و
حاج سيف اهلل مداحى و حاج مهدى و شاطر ماشاء اهلل ابوالفضلى .
ناگفته نماند كه مراسم تعزيه خوانى نيز در طول سال به ويژه در ماه محرم  ،در نياسر اجرا مى گرديده و در روز عاشورا
مراسم تيغ زنى هم داشته كه كفن پوشيده به دنبال نخل هاى نياسر حركت مى نموده اند و در زمان پهلوى به خاطر ممانعت و
ايجاد مزاحمت و اذيت براى مردم ترك شده  ،اما مراسم نخل بردارى آن در روز عاشورا و شانزدهم محرم و بيست و يكم ماه
رمضان تا به حال اجرا مى گردد.
عزادارى سقايى در مشهد مقدس
در شهر خراسان كه مدفن و مشهد حضرت على ابن موسى الرضا عليه السالم است  ،اكنون دو دسته سقايى وجود دارد و آن دو
دسته عبارتند از:
 .7هيئت سقايى كاشانى هاى مقيم مشهد و هيئت سقايى ابوالفضل محله نوغان كه تاريخ و شرح عزادارى آنها از اين قرار است :

 .0هيئت سقاهاى كاشانى هاى مقيم مشهد ،به موجب شهادت معمرين آنها در سال  7005قمرى به همت جمعى از كاشانى هاى
مقيم خراسان از جمله كربالئى حسن رنگرز وكرباليى على خان و استاد جواد مسگر ومشهدى مصيب آرانى و كرباليى حسن
آرانى و كربال على پهلوانزاده و حسن پهلوان فر وكربالئى على نياسرى و حاج سيدعلى رسولى و حاج احمد پور اجبارى تاسيس
شده و خوانندگان معروف آن عبارتند از محمد و اصغر آقا كاشانى الحسينى و حاج حسن پهلوانزاده و ابوالفضل رسولى و حاج
على و جواد تشكرى و حاج محمد پور اجبارى .
هيئت مذكور در شب هاى جمعه طول سال درخانه هاى اعضاى هيئت يا منازل كسانى كه هيئت را دعوت مى نمايند ،اقامه
مجلس عزادارى نموده و به نوحه سرايى سقايى مى پردازند ،و در ماه محرم از شب اول تا شب سيزدهم شب ها و روزها در
منازل به ذكر نوحه سرايى سقايى مى پردازند و اكثر شب ها و روزها نيز اطعام مى شوند و همه ساله از شب هشتم تا شب دهم
و از روز هشتم تا دهم براى عزادارى سنتى از محله چهنو حركت نموده در حسينيه ها و تكاياى محالت شهر دوره مى روند و
به مرثيه خوانى ونوحه سرايى سقايى مى پردازند و يك روز نيز براى عزادارى و عرض تسليت به صحن مطهر امام هشتم
على بن موسى الرضا عليه السالم مشرف شده و به عزادارى مى پردازند.
ناگفته نماند كه هيئت نامبرده سابقا كه براى عزادارى حركت مى كرده  ،عالوه بر پوشيدن لباس سياه با مشك و جام و كشكول آب
حركت مى نموده  ،ولى در زمان حكومت پهلوى و ممانعت از عزادارى  ،اين سنت متروك شده و اكنون با لباس سياه و به طور
ساده حركت مى كنند .ضمنا اشعارهاى سقايى و آهنگ هاى خوانندگى آنان با اشعار و آهنگهاى خوانندگى سقاهاى كاشان مطابقت
دارد.
 .0هيئت سقايى ابوالفضل عليه السالم محله نوغان كه مركز فعلى آن ابوالفضليه واقع در چهار سوق محله نوغان است و بناى آن
در سال  7345شمسى به پايان رسيده و قبل از تاسيس اين مركز ،در منازل اجتماع و اقامه عزادارى مى كرده اند ،اما در حال
حاضر اكثرا در ابوالفضليه و گاهگاهى هم در منازل اجتماع و اقامه عزادارى مى نمايند.
از تاسيس هيئت نامبرده به علت قديمى بودن آن اطالع دقيق در دست نيست و آن گونه كه معمرين آن مانند ميرزا خرداد رزندى
و غيره نقل نمودند ،در زمان احمد شاه قاجار اكثر مجالس عزادارى سقايى ماه محرم در منزل حاج ميرزا حسين سبزوارى در
محله سرشور منعقد مى گرديده و تا شب شانزدهم يا بيست و پنجم محرم ادامه داشته و به ذكر نوحه سرايى سقايى مى پرادخته
اند و گردانندگان معروف آن در آن سنوات عده اى از محترمين از جملعه كربالئى على مهرساز و حاج ميرزا حسين سبزى
فروش و حاج محمد شريف قال باف و حاج حسين امنيه و كربال غالمرضا ابوالفضلى طوسى و عباسعلى جوراب تخت دوز
ميرزا خداداد زرندى بوده اند و بعد از سقوط پهلوى اول  ،مركز هيئت به منزل كرباليى رجبعلى مهدى زاده انتقال يافته و اكثرا
در آن جا اقامه عزادارى مى نموده اند و سپس ابوالفضليه را تاسيس كرده و بدانجا انتقال يافته اند.
هيئت نامبرده  ،قبل از تاسيس ابوالفضليه  ،عالوه بر اقامه مجلس و مراسم عزادارى درماه محرم  ،در شب هاى پنجشنبه طول
سال نيز مجلس هفتگى منعقد مى نموده و در ايام دهه عاشورا چند روز با لباس سياه و مشك و جام آب كه سنت عزادارى
سقاهاى قديم بوده  ،براى عزادارى سنتى حركت مى كرده و به صحن مطهر امام رضا عليه السالم مى رفته است  .اما اكنون
درماه محرم اكثرا تا شب شانزدهم و در روزهاى تاسوعا و عاشورا و شب هاى پنجشنبه طول سال اقامه مجلس و مراسم
عزادارى مى نمايند .ضمنا همه ساله در روز تاسوعا در خاتمه مجلس روضه خوانى براى عزادارى سنتى با لباس سياه بدون
مشك و جام آب به طرف صحن مطهر حضرت امام رضا عليه السالم حركت نموده و به نوحه سرايى سقايى مى پردازند و در
پايان اطعام مى نمايند.
هيئت سقايى نوغان به منازل علما نيز مى رفته اند
آقاى ميرزا خداداد زرندى اضافه نمودند كه در زمان سابق و قبل از تاسيس ابوالفضليه همه ساله در ايام عاشورا موقعى كه
دسته عزادارى ترك ها حركت مى كردند ،ما نيز در جلو آنها با لباس سقايى و مشك و كشكول و جام آب حركت نموده و به
مجالس و منازل علماى معروف شهر مانند منزل آيه اهلل حاج شيخ محمد تقى بجنوردى و حاج ميرزا احمد كفائى و حاج آقا حسين
طباطبائى قمى (اعلى اهلل مقامهم ) مى رفتيم و سپس به صحن مطهر امام رضا عليه السالم مشرف شده و عزادارى را ختم مى
نموديم )722( .
بخش هفتم  :قدم گاه ها و بقعه ها
فصل اول  :قدمگاه ها

قدمگاه مارم
جناب حجة االسالم آقاى حاج شيخ على خادم طى نامه اى به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم خطاب به مولف كتاب
حاضر چنين مرقوم داشته اند:
بنا به درخواست برادر عزيز دانشمندم جناب حجة االسالم و المسلمين آقاى حاج شيخ على ربانى خلخالى  ،مطالب زير را مى
نويسم  :در شهر فين بندر عباس از استان هرمزگان  ،چندين قدمگاه موجود است كه اكثرا به نام حضرت ابوالفضل عليه السالم
است  ،از آن جمله قدمگاهى است در فين محله مارم كه مردم و اهالى مارم عالقه خاصى به آن مكان مقدس دارند و كرامتى از
آن مكان ديده اند و هر ساله در ايام محرم و صفر و تمام ماه مبارك رمضان قرائت قرآن و دعا و عزادارى به طور چشمگيرى
برپا مى شود و چند نفر كه كرامات قابل مالحظه ديده اند و به مطلب و حاجات خود دست يافته اند ،همه ساله روز تاسوعا كه
متعلق به حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم است اطعام مفصلى مى دهند كه تمام مردم مارم از آن بهره مى برند .درخت
سدى در آن مكان وجود دارد كه در اطراف آن حسينيه اى به نام حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم ساخته اند و شخصى به
نام محمد جعفر دبيرى كه بانى و خدمتگزار اين قدمگاه بوده كرامتى ديده بود .ايشان در تمام اعياد و فيات چهارده معصوم عليهم
السالم با اين جانب على خادم كه روحانى محل بودم  ،همكارى تنگا تنگى داشت و هم اكنون بانى و خدمت گذار آن مكان مقدس
داماد آن مرحوم است .
در اين حسينيه  ،در تمام اعياد و وفيات مجلس برگزار مى شود و شخصى به نام پردار كه حاجتى داشته و برآورده شده زمينى
در جنوب حسينيه مذكور خريد و آن را آماده نمود ،و ديوار كشيد و ايام تاسوعا و عاشورا و اربعين دسته عزادار از راه دور و
نزديك در آن جا جمع و عزادارى مفصلى برپا مى شود.
هر كس بيمار دارد آن روزها ،مخصوصا روز تاسوعا مى آورد و شفاى او را مى گيرد .در پايان مستدعى است اين اشعار را
كه درباره حضرت ابوالفضل عليه السالم و زبان حال حضرت سيد الشهداست مرقوم فرمائيد.
وقتى امام حسين عليه السالم بالين سر برادر رسيد ،فرمود:
برخيز اى سپهبد و سردار لشكرم
لشكر كنند هلهله اندر برابرم
گر آب نيست غصه مخور آبرو به جاست
اشكم چكد به روى تو اى آب آورم
سقائى تو گشت مبدل به چشم من
يك مشك اشك دارم در خيمه مى برم
خواندى مرا برادر و دانم كه از بهشت
پيش از من آمده به سراغ تو مادرم
پدر دو شهيد اقل طالب
االحقر على خادم
كرامت قدمگاه مارم
شخصى به نام كربالئى موسى زنجبر نقل كرد :خواهرم در حال وضع حمل بود و قريب الموت و تمام فاميل گريه و ناله و زارى
داشتند ،من به طرف قدمگاه حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم دويدم زير درخت سدرى كه در آن جا بود خدا را به مقام و
منزلت ابوالفضل العباس و برادرش و امام زمانش امام حسين عليهماالسالم قسم دادم و شفا و آسانى وضع حمل خواهرم و سالمتى
او و فرزندش را با گريه و ناله درخواست نمودم وضع عجيبى داشتم و از خود بى خود شده بودم كه شخصى دست به شانه ام
گذاشت و گفت  :بيا كه ابوالفضل عليه السالم كرامت فرمود :خواهرت و فرزندش هر دو سالمت هستند و فرزند سالم به دنيا آمده
است .

قدمگاه حضرت عباس عليه السالم در سرپل ذهاب
دو نامه از جناب مستطاب آقاى فرهاد تجرى  ،رئيس دادگسترى قصر شيرين به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم رسيده
است  ،ذيال مى خوانيد:
امام عباس نام قدمگاهى درحدود پانزده كيلومترى سرپل ذهاب و يا طاق و چادرى روستاى گاو چالى مى باشد .يك اتاق گلى بوده
و در وسط اتاق حالت مكعب مربعى كه گنبد كوچكى بر آن سوار است مى باشد .ليكن االن با كمك مردم اتاقى تقريبا  78مترى با
مصالح جديد تير آهن و آجر ساخته شده و مردم اعتقاد دارند قدمگاه حضرت ابالفضل العباس عليه السالم و تكه سنگى كه جاى
پاى اسب بر آن حك شده در محل وجود داشته است  .در زمان مراجعه حقير ،در آن جا كسى مطلع نبود كه نشان دهد و وجود
خاك درمحل و اطراف ساختمان نشان از تغييرات اخير حاشيه آن داشت كه احتماال تكه سنگ مذكور را جلوگيرى از اتالف در
جاى مناسبى قرار داده بودند .در اطراف آن چند قبر وجود دارد كه يكى مربوط به سيدى به نام طباطبائى است كه على الظاهر و
به گفته اهل محل متولى امام زاده مذكور بوده است همچنين روستاى مخروبه اى در نزديكى آن امام زاده مشاهده مى گردد و
مردم براى زيارت و استفاده از طبيعت بكر و دست نخورده اطراف آن كه مملو از درختان بلوط كهنسال است  ،در ايام فروردين
تا خرداد ماه به صورت دسته جمعى و اكثر در غالب اردوهاى دانش آموزى و خانوادگى محل مذكور را زيارت مى كنند.
مردم اعتقاد دارند براى تحقق آرزوها و رفع گرفتارى ها بايستى به آن امام زاده و قدمگاه متوسل شوند.
داستان اين مكان قدمگاه بدين صورت بوده است كه شب كسى به خواب يكى از اهالى روستاى گاو چالى مى آيد و به وى مى
گويد كه برو سنگ هاى فالن محل در  75مترى قدمگاه برادر تا پس از حفر كمى آب پيدا شود و مشكل و معضل اصلى آنها كه
همانا بى آبى بوده برطرف گردد .فرد مذكور همين كار را انجام مى دهد و به آب مى رسد و پس از آن با ساخت يك منبع و
توربين بادى بدون نياز به هيچ وسيله ديگرى اقدام به آبگيرى از منبع آب مى كند.
بنا به روايتى  ،در قديم از خاك قدمگاه مذكور براى درمان و شفاى مازگزيدگى و عقرب گزيدگى استفاده مى كرده اند.
ضمنا در منطقه قلخانى (كه منطقه اهل حق نشين مى باشد) بين را سر پل ذهاب به جوانرود امام زاده عباس وجود داردكه داراى
بر چين و ديوار سنگى و منطقه زيارتى و سياحتى است اين محل پس از جنگ تاحدودى صدمه ديده  ،اما توسط اهل محل مجددا
بازسازى شده و مردم منطقه اعتقاد زيادى به كرامات آن دارند كه ان شاء اهلل اطالعات بيشترى تقديم خواهد شد.
دادگسترى قصر شيرين  ،فرهاد تجرى  19/72/72شمسى
سه كرامت از قدمگاه سرپل ذهاب
خدمت سرور ارجمند و گرامى آقاى حاج شيخ على ربانى خلخالى (دام عزه )
سالم عليكم
پيرو وعده اى كه خدمت حضرتعالى داده بودم پس از پيگيرى موضوع كرامات حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم در قدمگاه
منتسب به ايشان در حوالى روستاى پا طاق سرپل ذهاب  ،شرح سه مورد از كرامات به خدمتتان عرض مى گردد .ان شاء اهلل از
توجهات آن عزيز و اهل بيت و وارث و گل سرسبد اهل بيت حضرت آقا امام زمان عليه السالم بهره مند گشته و ما را بى
نصيب نگذاريد .منبع نقل  ،پير مردان روستاى كاوچالى در نزديكى قدمگاه مى باشند.
 .7در فاصله كمتر از صد متر قدمگاه روستايى بوده كه اعتقاد زيادى به آن داشته اند و معموال با قوت قلب ناشى از تضمين
امنيت حضرت اباالفضل العباس عليه السالم احشام خود را رها مى كردند .در يك شب عده اى به روستاى مذكور آمده و اقدام به
سرقت احشام روستا مى نمايند و پس از حركت به همراه احشام در مجاورت زيارتگاه  ،سارقان نابينا مى شوند و تا صبح به
همان حال مى مانند و صبح وقتى اهالى بيرون مى روند مى بينند گوسفندان و سارقان همان جا مانده اند .بعد از آن اهالى محل و
روستا پس از تنبيه شدن سارقان به حضرت متوسل و شفاى آنان را طلب مى نمايند كه دوباره بينايى خود را به دست مى آورند.
 .0كشاورزى در نزديكى زيارتگاه مشغول فعاليت كشاورزى است كه احتياج ضرورى به نخ و سوزن پيدا مى كند .به حضرت
متوسل شده و استمداد مى كند و بعد از طريق معجزه آسايى در زيارتگاه نخ و سوزن مى يابد.
 .3در مسير روستاى گاوچالى به زيارتگاه  ،سراشيبى بسيار تند و عميقى وجود دارد .عده اى با ماشين به قصد زيارت به
زيارتگاه مى روند كه در سراشيبى مذكور كنترل ماشين از دست راننده خارج و ماشين واژگون مى شود و متوسل به حضرت

عباس عليه السالم مى شوند .على رغم اين كه ماشين چند بار وارونه گشت  ،حتى خون از بينى يك نفر از سرنشينان نمى آيد و
همگى مسافران سالم مى مانند كه قابل باور براى كم كسى بوده است .
از تاخير اين جانب عذر خواسته  ،ان شاء اهلل چنانچه موارد ديگرى به دست آمد ارسال خواهم نمود .با احترام مجدد ،قصر
شيرين  ،فرهاد تجرى  7319/70/2 ،شمسى
قدمگاه عباس بن على عليه السالم در سمنان
يكى از اماكن متبرك سمنان كه مورد توجه و عالقه مردم شهر است  ،قدمگاه عباس بن على عليه السالم مى باشد ،اين مكان
متبرك بين خيابان طالقانى و راسته بازار سمنان  ،داخل كوچه عباسيه واقع شده است .
داستانى در اين مورد نقل مى كنند :حدود يكصد سال پيش يك روز از روزهاى دهه اول محرم كه ذاكرى در تكيه مشغول به ذكر
مصيبت بوده و مردم حاضر در مجلس هم حال و احوالى داشتند بغتة با فرياد و شيون شخصى مواجه مى شوند كه از حال رفته
و به حالت اغما افتاده تا اين كه به كمك مردم به هوش مى آيد و علت را از وى سوال مى كنند .آن شخص با گريه و شيون اظهار
مى دارد :حضرت ابوالفضل عليه السالم را بعينه مشاهده كردم و محل توقف آن حضرت را همين مكانى نشان مى دهد كه در
حال حاضر به نام قدمگاه عباس بن على عليه السالم نام گذارى شده است  .از همان موقع  ،اين مكان مورد توجه و عالقه مردم
قرار گرفته و تعداد زيادى از مردم خصوصا در شب هاى جمعه  ،به اين مكان متبرك مى آيند.
حدود هشتاد سال قبل تكيه قدمگاه توسط يكى از افراد خير و معتمد محل به نام مرحوم حاجى محمد حسن دانائى باز سازى شده
است  .مجددا در سال هاى  7317و  7310قمرى (حدود  30سال قبل ) به دليل ازدياد جمعيت  ،متعمدان محل تصميم مى گيرند
به منظور رفاه حال عزاداران حسينى نسبت به توسعه تكيه اقدام گردد .لذا خانه اى را در جنب قدمگاه از فرد خيرى خريدارى و
با كمك مردم به طرز آبرومندى احداث كرده اند و عمليات ساختمانى آن تا سال  7315قمرى به پايان رسيده است و با توجه به
اينكه تكيه فاقد موقوفات و درآمد بود .لذا نسبت به نصب صندوق نذور در جوار قدمگاه اقدام شد تا در آمد حاصله توسط هيئت
امنا صرف روضه خوانى و هزينه هاى ضرورى گردد و در سال  7322شمسى از بين معتمدان محل  ،طى احكام جدا گانه اى
پنج نفر از سوى مديريت اوقاف و امور خيريه به عنوان هيئت امناى قدمگاه منصوب شدند و كما كان زير نظر اداره به كار
اشتغال داشته و خدمات ارزنده اى جهت توسعه و رفاه حال مراجعين و عزاداران در محل انجام داده اند.
از جناب آقاى حاج عباس خدام عباسى  ،خادم قدمگاه سمنان  ،و رئيس هيئت امنا ،كه عكسها را براى دفتر انتشارات مكتب
الحسين عليه السالم فرستاده اند تشكر مى شود
قدمگاه محله عباس در شهر شوشتر
در محله (عباس ) شهر شوشتر درانتهاى خيابان فرح شرقى بقعه اى قرار دارد به نام مقوم يامقام عباس عليه السالم  .درون بقعه
عبارت است از يك فضاى نسبتا وسيع كه به صورت يك اتاق  1*1متر در زير سقف آجر كارى تزيين شده قرار دارد و در زير
سقف يك گنبد كوچك با گيلويى بلند كاشى كارى با سبك صفوى نصب شده است  .در چهار طرف اين گنبد چهار دهانه تاق رومى
قرار گرفته است  .خيز تاق بلند و عرض دهانه  3متر است  .از جانب غرب اين تاق پس از گذشتن از يك راهرو كه پى هاى
قطور جرز ديوار و پايه هاى تاق رومى در طرفين آن است يا اتاق به ابعاد  9*2متر واقع است كه ظاهرا ايوان مسجد بقعه بوده
است و در ضلع جنوبى اتاق اصلى يك راهرو كوچك غالم گردش قرار گرفته و در ضلع شرقى  ،پس از راهرو و كوچكى و
گذشتن از دو تاق رومى كوچك به اتاق بزرگ چهار گوشى مى رسيم كه  9*9متر است و بر آن سقفى مدور و وسيع مانند يك
خيمه سوار كرده اند كه سقف مدور خود بر پايه هاى كوتاه ديوار قرار گرفته است  .اين اتاق با سقف وسيع خيمه مانندش به شكل
خيمه اى در آمده و سبك معمارى مغولى و تيمورى را مى نماياند و هشت دهانه تاق هاى خيمه اى آن بسيار استادانه و با تناسب
تعبيع شده اند و درست يك خيمه بزرگ سفيد را با هشت ورودى نشان مى دهد .درگوشه جنوب غربى اين اتاق خيمه مانند راهرو
كوتاهى است كه به تاق راهرو غربى بقعه اصلى راه دارد و در آن يك سنگ كوچك هشت گوش به محيط  7/03متر و ارتفاع
 75سانتيمتر با يك گودى در وسط آن قرار دارد كه اطراف سنگ در اضالع هشتگانه تراشيده شده است و شايد نوعى از پايه
هاى آتشدان هاى اشكانى يا نظاير آن باشد كه از نقطه اى ديگر يا بناى ديگرى به اين مكان انتقال داده شده باشد.
بقاياى يك گنبد يا تاق در ضلع شرقى با آثار دو دهنه تاق ديده مى شود كه برفراز دو دستك پايه هنوز باقى مانده اند .در ورودى
بقعه رو به شرق است و سقف ايوان آجر چينى است و كاشى كارى حاشيه دارد .كاشى كارى پيشانى جبهه ورودى زيبا و جديد
است و اشعار فارسى با خط خوش نستعليق و گل و بوته قاجارى بر باالى سر در بقعه جالب توجه است  .يك پنجره نورگير
گچبرى سبك صفوى در زير تاق سقف ايوان ورودى بر فراز در تعبيه شده است .

در صفحه  730كتاب تاريخ جغرافيايى خوزستان تصويرى به شماره  58چاپ شده است و زير آن نوشته شده است ( :ايوان
بزرگ مسجد حسين شوشتر) ..تاريخ جغرافيايى خوزستان  ،سيد محمد على امام شوشترى  ،تهران  ،7337 ،ص .703
گمان نگارنده اين است كه اين تصوير از ايوان بزرگ مقام عباس باشد .اما مولف كتاب مرحوم امام شوشترى در صفحات 735
و  732همان كتاب و همان چاپ نوشته است :
(مزارات ديگر در شوشتر و اطراف آن هست  ،اما اين قدر هست كه در روزگار صفويه بنا شده اند .مانند مقبره سيد محمد بازار
كه در بيست سال قبل تعميرى مفصل شده و مقبره سيد محمد ماه رو متصل به دروازه گر گر كه آن نيز اخيرا تعمير شده و مقبره
عبداهلل بانو و مقبره نبى اهلل كه گويند مردخاى نام دارد و مقبره سيد نور الدين فرزند سيد نعمت اهلل جزائرى متصل به مسجد جامع
كه از ابنيه عصر نادر شاه است و اكنون مشرف به انهدام مى باشد و مدفن سيد عبداهلل بزرگ فرزند سيدنور الدين نيز در آن
جاست .
 ...روى هم رفته در شوشتر و بلوك آن مزارات بسيار است كه برخى را بايد مربوط به علماى يهود دانست  ،مانند روبيل و
مردخا و شعيب درميان آب و مردخاى معروف نبى اهلل و برخى ديگر از علماى اهل سنت اند ،مانند سعد و سعيد ،برخى هم از
ساداتند كه به چند واسطه نسب ايشان به ائمه مى رسد .نهايت آن كه مردم وسائط را انداخته آنان رافرزندان بال واسطه امام مى
شمارند ،مانند سيد محمد بازار و سيد محمد گياه خوار و سيد صالح و سيدمحمد شاه  .برخى ديگر از مشايخ طريقتند ،مانند شيخ
شمس الدين و پير خمسين و پير جفائى و پير محمود و سيد قطب الدين و ترك نيز و چند باب ديگر از آنها قدمگاه و مقام است ،
مانند مقام حضرت خضر عليه السالم و حضرت صاحب الزمان (عجل اهلل تعالى فرجه الشريف ) و مقام امام حسين و مقام
حضرت عباس عليهماالسالم .
بهشتستان بار
گفت اى دست اوفتادى  ،خوش بيفت
تيغ  ،در دست دگر بگرفت و گفت
آمدم تا جان ببازم  ،دست چيست
مست  ،كز سيلى گريزد ،مست نيست
واحسر تاه هاله غم بر رخش نشست
مهرى كه تاب تير نگاهش قمر نداشت
مصداق عدل و منجى دين  ،مظهر شرف
نخلى كه غير وجود و فضيلت ثمر نداشت
عباس شمع بزم شهيدان كه همچو او
گنجور دين به گنج فضائل گهر نداشت
ياقوت اشك از مژه سفت و حاصلى
جز دامن نشسته به خون جگر نداشت
بد پاسدار خون خداوند و كس چو او
پاس حريم عترت خير البشر نداشت
لب خشك كام خشك برون آمد از فرات
ياور به غير خون دل و چشم تر

نداشت
تا مشك آب را برساند به كودكان
جز سوى خيمه گه به سوئى نظر نداشت
سر داد و دست داد و فدا كرد هر چه داشت
از دامن امام زمان دست برنداشت
(مردانى ) عاقبت به ره عشق كشته شد
شمعى كه جز شرار محبت به سر نداشت
شعر از (محمد مردانى )
بقعه قدمگاه ابوالفضل عليه السالم در جادهدزفول  -شوشتر
در جاده دزفول  -شوشتر ،بعد از آبادى فيروز آباد ،در كنار جاده و درسمت راست آن  ،يك جاده فرعى به طول حدود سه
كيلومتر ازجاده اصلى جدا مى شود و به آبادى كهنك مى رسد .بيرون از آبادى كهنك در پهنه يك قبرستان بقعه اى وجود دارد كه
(قدمگاه ابوالفضل ) ناميده مى شود .گنبدى ظريف مضرس با ابعاد كم شونده به ارتفاع تقريبى چهار متر بر فراز اين بقعه در اين
آبادى دور افتاده باشكوهمندى جلب توجه مى كند .بناى بقعه يك مستطيل است كه جبهه شمالى آن به طول چهارده متر و جبهه
غربى آن نه متر است  .بر سر در آن كاشيكارى است و (يا على ) با خط شبيه كوفى در زير تاق رومى آجرى نقش شده است .
در ايوان ورودى شمالى  ،در طرفين دو كفش كن با تاق ضربى آجرى قرار دارد و يك هشتى لچكى كه هر لچك مركب از سه
قطعه است و دو گوشواره را در بر گرفته است .
ضريح مقبره چوبى است و تاريخ ندارد ،درون بقعه ساده و سفيد كارى شده با نقاشى هاى مذهبى صورت شبيه سواران كربال
نقش شده است  ،سه سنگ سوراخ مدور در داخل بقعه وجود دارد كه صيقلى است و مردم بومى عقيده دارند كه براى مراد
گرفتن زنان است كه بعد از غسل و تطهير زنى كه در آرزوى فرزند است آن سه سنگ را بر روى هم مى گذارد و خود بر آن
مى نشيند .اگر سنگ هاى صيقلى لغزنده به راست بچرخد طالب نيازمند داراى فرزند پسر و اگر به چپ بچرخد داراى فرزند
دختر خواهد شد.
در بيرون محوطه قدمگاه بقعه كوچكى به نام (پير على ) واقع است و بقعه كوچك ديگرى به نام (بى بى گل ) وجود دارد .چند
سنگ قبر با نقش و نگار كه قدمتى ندارند در پهنه قبرستان وجود دارد و قدمگاه داراى يك در كوچك چوبى در ضلع غربى است
)727( .
بقعه عباس كچيكه
اين بقعه مركب است از يك حياط كوچك به ابعاد  1/8*32/92متر و داراى باغچه خيلى كوچكى در حياط است در ميان حياط،
دو ايوان هم رديف كه ازبيرون  8/92متر طول دارند قرار دارد .هر يك از دهنه هاى ايوان ها  0/92متر است  .ارتفاع تقريبى
ساختمان  4/5متر است و طول هر يك از ايوان ها  2متر است و به هم راه دارند هيچ گونه قبر با آثارى در اين محل به نظر
نرسيد .گنبد آن گچى مضرس شش طبقه است  .سروك آن از كاشى سبز كه يك گوى دارد و در باالى آن پنج پنجه حضرت قمر
بنى هاشم ابوالفضل العباس از فلز كار گذاشته اند.
وجه تسميه آن به عباس كچيكه اين است كه چون مقام عباس در شوشتر داراى اتاق و درگاه است وبناى اين بقعه كوچك تر است
از اين جهت به نام عباس كوچكه ناميده شده است  .ساختمان قسمتى از آن تقريبا قديمى است و درمحله كهواز يا حيدر خانه ،
ميدان شيخ در جنوب شرقى شهر شوشتر كه آن را (پل خراطان ) هم مى گويند واقع است .
عباس محله كهواز
در شرق شوشتر و پشت درمانگاه شير و خورشيد سرخ واقع است و تا خيابان فرح هفتاد متر فاصله دارد و شامل يك حياط
بزرگ به ابعاد  5*77متر است و جلو ساختمان كه مركب از ايوان است  71/5متر طول دارد.

در ورودى آن نسبتا بزرگ و از كاشى هاى نامرغوب سياه و سفيد ساخته شده و جمله يا ابوالفضل العباس و يا من اجود كل جواد
و تاريخ  7311با كاشى نوشته شده و معلوم مى شود كه درگاه را تازه ساخته اند .سمت چپ ساختمان در ورودى كوچكى است
كه باالى آن سنگ تراشيده كه به دوازده قسمت تقسيم شده وجود دارد .در قسمت باالى آن در سنگى به ابعاد  7/7*75/30متر
نصب شده كه اين اشعار:
چون خواجه محمد زره صدق و صواب
مى داشت هميشه دم به دم كار)720( ...
آباد نمود بهتر از روز نخست
چون مسجد عباس على ديد به خواب
تاريخ بنايش 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 عباس محسوب مى شود .باالى
ايوان ورودى به كتيبه كاشى جديد كار اصفهان و به خط نستعليق اين اشعار در دو سطر نوشته شده است :
سطر اول
خوشا به فضل و كمال و فتوتت عباس
خوشا به غيرت و عزم و مروتت عباس
وفا نكرد به عالم برادرى چون تو
خوشا به عهد و وفا و اخوتت عباس
چو آمد به ميدان يل با شكوه
خروشيد دريا بلرزيد كوه
كشيد او چو شمشير آتش فشان
ز اعدا بر انداخت نام و نشان
به هر حمله در جنگ پرداختى
سر از تن تن از سر بينداختى
سطر دوم
بر آن فرقه نگذاشت راه گذر
به جز راه ميشوم دار السقر
ز تيرش دل خصم را دوختى
در آتش دل خارجى سوختى
شد از ضرب دستش بد انديش پى
گريزان چو مور و ملخ پيش وى

فلك در تماشاى آن پايگل
ماليك ثنا خوانش از جان دل
كه اين شير از بيشه حيدر است
كه تاج شجاعت ورا بر سر است
در آن لجه از جوشش آن نهنگ
قضا كوفت كوس و فلك طبل جنگ
و در زير اين اشعار سمت راست و چپ ايوان سوره توحيد به خط نسخ نوشته شده است و در قسمت ايوان با كاشى نامرغوب
(زرد و مشكى ) سمت راست زير كتيبه نوشته شده ( :يا قمر بنى هاشم ) ،سمت چپ ( :ابوالفضل العباس ).
ايوان داراى نقش آجرى است كه حاشيه اى از كاشى آبى باز در آن به كار رفته است  .ساختمان شامل دو اتاق است كه اولى
پشت ايوان است و در ميان آن درست در وسط اتاق گنبد وجود دارد ،اصل آن كاشى سياه و سفيد مشكى نامرغوب است كه دور
آن را ضريح فلزى به شكل مخروطى پوشانيده اند و ارتفاع آن حدود دو متر مى شود؛ اتاق از پايين چهار گوش و از باال يك
گنبدى بزرگ است  .سمت راست اتاق مذكور در قسمت شمال اتاق ديگرى وجود دارد كه از پايين مربع و داراى دهليزهاى
متعدد و راه هاى پيچ در پيچ به ساير اتاق و راه روها است و ابعاد آن  8*8است كه چهار دهليز گچى در اطراف آن است و
باالى آن گنبدى بزرگ است و اين اتاق از ساير قسمت هاى ساختمان قديمى تر و به احتمال قوى مربوط به دوره صفويه است .
شايد (عباس ) خانقاهى بوده و در روز هشتم محرم تمام مردم شوشتر به آن جا مى روند و عزادارى مى كنند .ابعاد اتاقى كه
گنبدى در ميان آن ساخته اند  5/5*25/25متر است  .بلندى ديوارهاى خارجى بنا قريب هشت متر و ابعاد كتيبه باالى ايوان
ورودى  7/77*5متر است .
بقعه عباس بن على عليهماالسالم در هفت تپه
به فاصله حدود يك كيلومتر در سمت چپ جاده چغاز نبيل در درون محوطه اى كه از درختان گرمسيرى سرسبز است بقعه
آجرى كوچكى واقع است به نام عباس بن على عليهماالسالم  .بناى اصلى بقعه  2/1*32/92متر است  .ورودى بقعه ايرانى است
با تاق رومى و نسبتا كوتاه كه هاللى آن از قطعات مربع كاشى به رنگ آبى و سياه زينت شده است  .ايوان بقعه رو به شمال
است و در ورودى به زيارتگاه نيز رو به شمال است  .بر طرفين اين ايوان دو ايوان كوچك در غرب و شرق آن واقعند كه سقف
آنها هر كدام سه تاق رومى با رديف پيش و پس دارد.
درون بقعه اتاق كوچك مربعى است و ساختمانى جديد است و از نظر قرينه سازى اضالع و استحكام خالى از ظرافت نيست  .در
گوشواره غربى ايوان درى چوبين قرار دارد كه با هفت پله به درون زير زمين مى رسد و در زير زمين كه سقف آجرى ضربى
كوتاهى دارد مقبره اى از آجر و گچ قرار دارد كه با پارچه سبز رنگى پوشيده شده است .
اين بنا داراى گنبد مضرس كوچكى است و تقريبا در باالى سطح بام مقبره قرار دارد و گچ اندود شده است .
بخش هشتم  :رواق ها ،گنجينه و درهاى حرم
فصل اول  :رواق ها
الزم است يادآور شويم رواق ها ،درها و گنجينه هاى حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم در اين بخش توضيح
داده شده و آستانه مقدس آن حضرت را در جلدهاى قبل توضيح داده ايم .
گنبد خانه حرم حضرت عباس عليه السالم را چهار رواق در برگرفته كه سقف و ديوارهاى هر يك از داخل با كاشى و آينه كارى
تزيين شده است  .اين رواق ها عبارتند از:
رواق شمالى  :اين رواق از رواق شرقى و غربى جدا شده و قبال ميان دو قسمت آن ديوارى وجود داشته كه بعدها برداشته شده
است .

در ضلع شمالى اين رواق  ،حجره اى است كه درى نقره اى دارد و به راهرواى زير زمينى گشوده مى شود كه به قبر حضرت
ابوالفضل عليه السالم مى رسد .گفته اند اين جا بر نهر علقمى مشرف بوده است  .درجوار اين حجره  ،حجره ديگرى است كه
مقبره آل نواب را تشكيل مى دهد .پس از آن  ،به ترتيب كتابخانه حرم حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم ،
مقبره مرحوم سيد ميرزا وكيل و مقبره مرحوم حاج محمد رشيد جلبى صافى  ،شهردار سابق  ،واقع است  .دو مقبره ديگر هم
وجود دارد كه درهاى آنها از صحن گشوده مى شود .اين دو مقبره عبارتند از مقبره عالمه سيد كاظم بهبهانى كه در گوشه شمال
شرق حرم واقع شده و مقبره مرحوم حاج حسين حالوى كه در گوشه شمال غرب واقع است .
پيشتر در ضلع غربى حرم چاه آبى وجود داشته و مخزنى كه در يكى از غرفه ها بوده و در جريان شست و شوى حرم از آن
استفاده مى شده  ،با آب اين چاه پر مى شده  ،است  .اين غرفه همان است كه بعدها به مقبره سيد ميرزا وكيل تبديل شد .با توجه
به اين كه پيشتر ميان رواق شمالى و حرم ديوارى وجود داشته و اين ديوار را برداشته اند ،درهايى كه آن جا بوده يكى از به
مقبره سيد عباس سيد حسين ضياء الدين عموى توليت حرم حضرت ابوالفضل عليه السالم كه در قسمت باال سر واقع است و
ديگرى به مقبره هنود برده شده است .
هنگامى كه حاج رئيس  ،وزير شيخ خزعل خوزستانى فرمانرواى خرمشهر پمپ آبى بر روى نهر حسينيه نصب كرد ،از آن جا
به حرم امام حسين عليه السالم و حرم حضرت عباس عليه السالم لوله كشى كرد و پس از آن چاه واقع در حرم را پر كرد و
حوض را نيز از ميان برد.
رواق غربى  :در دو سوى اين رواق دو در قرار دارد :درى كه در سمت جلو است و به صحن گشوده مى شود (سباب الرواق )
نام دارد و كفشدارى واقع در كنار اين در از آن ورثه شيخ محمود كشوان است  .در دوم  ،در  02فوريه  7940ميالدى به سمت
ضلع شمال غرب گشوده شده و نام آن (باب المراد) است و به توليت حرم تعلق دارد .مقبره هنود و مقبره عمومى توليت در
فاصله ميان همين دو در قرار دارد.
رواق شرقى  :اين رواق پنج مقبره را در برگرفته است  :نخست مقبره حريرى  ،كه مرحوم سيد محسن سيد محمد على آل طعمه
در آن به خاك سپرده شده است  .دوم مقبره مرحوم سيد حسون النائب از آل ضياء الدين كه فرزند او سيد علوان النائب نيز در آن
مدفون است  .سوم مقبره متوليان حرم ابوالفضل العباس عليه السالم كه سيد مرتضى و فرزندش سيد محمد حسن آل ضياء الدين
در آن به خاك سپرده شده اند .چهارم مقبره اى كه سيد على سيد جواد آل طعمه توليت حرم و نيز فرزندش دكتر عبدالجواد كليدار
درآن دفن شده اند ،و پنجم مقبره اى كه مدفن سيد نورى سيد مهدى سيد صالح آل طعمه و قبر برخى از عمو زادگان است .
رواق جنوبى  :اين رواق همان است كه با سه دهنه در ،به ايوان طال متصل مى شود .در اول همان است كه در سمت شرق
ايوان قرار دارد و به كشيكخانه باز مى شود .در دوم در ايوان طالست كه سيد عباس خطيب فرزند سيد محمد مهدى آل طعمه
توليت پيشين حرم حضرت ابوالفضل عليه السالم در آستانه آن به خاك سپرده شده است  .سومين در نيز در سمت چپ ايوان واقع
است و به كشيكخانه گشوده مى شود .در سال  7321قمرى حاج حسين حجار باشى به سنگفرش كردن كف حرم با باقى مانده
سنگ هاى تراشيده شده براى قصر گلستان در تهران اقدام كرد .هزينه اين كار در آن زمان بيش از  75هزار تومان برابر با
 7722دينار عراقى برآورد شده است .
فصل دوم  :گنجينه حرم حضرت ابوالفضل عليه السالم
در حرم حضرت عباس عليه السالم گنجينه اى است كه اشياى ارزشمند غير قابل قيمت گذارى در خود جاى داده است  .از آن
جمله مى توان به قالى هاى نفيس  ،قالى هاى بافته شده به نخ هاى زر يا نگين هاى قيمتى  ،چلچراغ هاى طاليى  ،شمشيرهاى
مرصع  ،ساعت هاى ديوارى طاليى  ،ساعت هاى ساخته شده از چوب آبنوس و همانند آن اشاره كرد.
در اين گنجينه  ،همچنين مجموعه اى از مجسمه هاى طاليى كشتى هاى مسافربر كه يك ناوگان را تشكيل مى دهد ،صندوقى
آهنى در بردارنده چند مهر امضاى تصويرى حقيقى از سر مبارك امام حسين عليه السالم كه از ايتاليا آورده شده است  ،مصحفى
خطى منسوب به اميرمومنان عليه السالم و تعدادى نسخه خطى وجود دارد كه شماره آنها به  729نسخه مى رسد و بيشتر آنها
نيز قرآن خطى به خط كوفى است .
در شناسنامه اى كه از نسخه هاى خطى اين گنجينه به دست آورده ام نوشته بود( :اين مجموعه در بردارنده  729نسخه و همه
نيز قرآن خطى است ) .به هر روى  ،آنچه درباره قدمت و ارزش هنرى و تاريخى اشيا و نفايس موجود درگنجينه حرم حضرت
ابوالفضل العباس عليه السالم هم مى توان گفت .

مخطوطات موجود در اين گنجينه داراى فهرست چاپ نشده اى است كه نگارنده تنها نسخه اى ماشين نويسى شده از آن رويت
كرده است  .استاد ناصر نقشبندى در نوشته اى بدين مطلب اشاره كرده كه در حرم حضرت ابوالفضل سه نسخه قديم قرآن خطى
كه به خط كوفى نوشته شده است  ،نگهدارى مى شود.
محل گنجينه زمانى در حجره اى واقع در زاويه رواق جنوبى قرار داشت كه پيش از آن مقبره مرحوم شيخ حسين بن احمد بن
شيخ على توليت حرم حضرت عباس عليه السالم بوده است .
اين گنجينه در حال حاضر به محل مقبره آل خير الدين كه درش از صحن گشوده مى شود انتقال يافته است  .در سال 7025
هجرى قمرى هياتى ويژه باحضور سعيد السيد آل سلطان توليت فعلى و سيدحسين سيد حسن وهاب توليت پيشين حرم از مجموعه
اشيا و نفايس گنجينه حرم حضرت عباس عليه السالم فهرستى تهيه و آن را مهر و موم كرد .اين فهرست كه ارزش مجموعه
اشياى مذكور در آن هزار ليره طاليى تركى تخمين زده شده به شرح زير است )723( .
 يك نسخه قرآن با قطع بزرگ به خط كوفى و تذهيب شده .  72نسخه قرآن هاى ديگر در قطع بزرگ . دو مصحف به خط كوفى در قطع كوچك . دو چلچراغ طاليى  ،يكى بزرگ تر به وزن  471مثقال و ديگرى متوسط با وزن  42مثقال . دو چلچراغ كوچك ساخته شده از آميخته طال و نقره هر يك به وزن  75مثقال . دو چلچراغ بزرگ نقره  ،هر يك به وزن  7822مثقال .  91چلچراغ نقره متوسط در اندازه هاى مختلف با وزن  022تا  322مثقال .  0چلچراغ مسى در اندازه متوسط.  3چلچراغ بزرگ بلورين . يك شمعدان طالى كوچك به وزن  9مثقال . سه شمعدان كوچك نقره .  41شمعدان مس و بزنز در اندازه هاى متفاوت . سه دسديس (شكل دست ) از جنس طال ،كه يكى  09مثقال و دو عدد ديگر هر كدام  2مثقال وزن دارند. سه دسديس نقره كه يكى  734مثقال و دوتاى ديگر هر كدام  772مثقال وزن دارند.  43دسديس نقره با اندازه هاى متفاوت . يك دسديس نقره اى داراى تصوير.  14پرده حرير با اشكال بوته و جغه و گالبتون .  70پرچم (بيرق ) قديمى .  79پرچم بانقش هاى جغه و بوته . سه درفش نقره اى كه در كدام  10مثقال وزن دارند. -دو درفش نقره با حجم متوسط.

 چهار قالى ايرانى بزرگ .  73گليم پنبه اى آبى رنگ . دو نمد پشمى .  8قطعه زير انداز كوچك .  8گويچه (انارك ) نقره اى كه در چهار گوشه ضريح نصب بوده است .  5كمربند با نقش هاى گالبتون . يك تفنگ .  2شمشير آهنى كهن و داراى ارزش تاريخى . سر دوال كمان از جنس نقره .  5تبر و دو قمه . دو خنجر مرصع . كمربند مسى مشبك طال كارى شده . آيينه اى از نقره .  9كاسه برنجى . قطعه طاليى به وزن  71مثقال . قطعه طاليى ديگر همراه با يك زنجير به وزن  70مثقال . گردنبندى از جنس نقره به وزن  05مثقال . گردنبند چهل بسم اهلل از جنس طال و وزن  42مثقال . قطعه پارچه عمامه اى ترمه . شال هاى هندى . يك شال با نقشهاى گالبتون .  8كالهخود از جنس نقره كه وزن هر يك  12مثقال است . كريچه اى از نقره .  02جام ويژه چلچراغ . يك ستاره بلورين بزرگ . كالهكى طاليى براى تيرك پرچم .  2بازوبند نقره اى طلسم و تعويذ ،هر كدام به وزن  771مثقال . 2 -گيره مخصوص چادر از جنس نقره  ،هر كدام به وزن  71مثقال .

عالوه بر اينها ،اشياى ديگرى هم بعدها به اين گنجينه اهدا شده كه در آن جا نگهدارى مى شود.
فصل سوم
درهاى حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم
حرم حضرت عباس عليه السالم (رواق و گنبدخانه ) داراى شش باب در است كه پنج تاى آنها به رواق ها گشوده مى شود و يكى
دو قسمت باال سر قرار دارد.
دو باب از اين درها در غرب قرار دارند.
يكى از اين دو در در جوار كفشدارى متعلق به توليت حرم واقع شده  ،جنس آن از نقره و داراى دو لنگه است  .بر باالى آن
كتيبه اى است و در آن كتيبه نوشته است  :كتبه محمد على القزوينى الحائرى  7088هجرى قمرى  )724( .بر لنگه هاى در نيز
اين نوشته ها به چشم مى خورد:
بر لنگه در راست  ،اين ابيات از شاعر كرباليى سيدحسين علوى نقش بسته است :
قد تولى بالطف سقى العطاشى
وال عدائه المنون سقاها
قام للحق ناصرا و المنايا
بشبا عضبه تشب لظاها
هى باب لمرقد ضم بدرا
لبنى هاشم وليث و غاها
و على العلقمى شيد صرح
قصرت عنه رفعه جوزاها
جدد المرتضى له الباب فخرا
وال فعاله االله تباهى
فيك بابا النجاه جدد ارخ
حق باهلل لم يخب من اتاها
او در سرزمين طف آبرسانى به تشنگان را بر عهده گرفت و البته به كام دشمنان شربت مرگ ريخت  ،او برخاست و حق را
يارى داد و با لبه شمشير حويش طوفان مرگ بر اردوى دشمن وزاند.
اين در مرقدى است كه ماه بنى هاشم و شير بيشه پيكار اين خاندان را در خود جاى داده است .
و بر كنار نهر علقمى كاخى ساخته شد بلند كه آسمان نيلگون به بلندى آن نرسد.
مرقفى براى آن درى ديگر ساخت و اين مايه افتخار اوست كه خداوند كارهايش را مايه فخر قرار دهد.
اى ابوالفضل  ،بر آستانه تو باب نجات حياتى ديگر يافته است  ،تاريخ آن بگوى  :اين به خداوند سوگند درى است كه هر كس
قصد آن كند نوميد و ناكام نشود.
گفتنى است مصراع آخر اين شعر يعنى عبارت (حق باهلل لم يخب من اتاها) ماده تاريخ ساخت اين در است كه در حساب ابجد با
عدد  7352برابر است و سال ساخت را نشان مى دهد.

بر لنگه چپ نيز ابيات ديگرى از همان شاعر است :
هى باب النجاه للحق طرا
حيث جاء الكتاب فى ذكراها
قائال باب حطه من اتاها
و حمى من جهنم و لظاها
و باعتابها المالئك تهوى
فاز باال من فليفز من اتاها
و على الشهب قد تسامت مقاما
بجالل و رفعه ال تضاهى
يا ثرى العلقمى قد صرت حصنا
بخضوع تشم طيب ثراها
البى الفضل جددت باب قدس
مال الخافقين  ،فخر عالها
اين باب نجاتى است كه حق آن را به تمامى گشوده است ؛ آن جا كه در كتاب خدا از آن نام برده است  ،جايى كه مى گويد (باب
حطه ) كه هر كس بر اين در بيايد گناه او آمرزيده شود و سپرى براى او در برابرى دوزخ و زبانه هاى آن باشد.
بر آستانه اين در فرشتگان بايستند .اين در ،باب امن است  .هر كه آهنگ آن كند رستگارى يابد.
بر كوه هاى بلند نيز به جالل و رفعتى برترى و بلندى دارد كه آن را همانند نيست .
اى خاك علقمى  ،تو با سر تسليم نهادن به زير گام هاى عباس دژى استوار شده اى و همه جا بوى خوش تو به مشام رسد ،براى
مرقد ابوالفضل درى نو ساخته شد ،براى مرقدى پاك كه آوازه شكوه آن خاور و باختر را پر كرده است .
اين در ،ساخت محمد حسن نقاش فرزند مرحوم شيخ موسى است .
در دوم نيز از نقره و داراى دو لنگه است و اين ابيات از كرباليى سيد حسين علوى شاعر بر آن نقش بسته است :
فتبدى بالصبح مذ جدوده
بعنان السماء منه الضياء
(حسن ) الندب بالسدانه فيه
نال فضال عنت له الفضالء
نصر الدينعن بصيره امر
صابر اللذى اراد القضاء
فعلى قبره المالئك طافت
واليه قد زارت االنبياء

و غدا باب قدسه للبرايا
كهف امن به المنى و الرجاء
بطل نال فى الطفوف مقاما
غبطته بنيله الشهداء
قد حباه اللوا حسين افتخارا
و الى مثله يحق 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 ينتمى و العرفاء
آن هنگام كه اين را نو سازى كردند در صبحگاهان از آن نورى به آسمان برخاست .
حسن  ،آن كه داوطلبانه توليت قبر او را عهده دار شد افتخارى از آن خود كرد كه همه مفتخران در برابر آن سرفرود آوردند ،او
(عباس ) از سر آگاهى دين را يارى داد و در برابر خواست آن كه قضا و تقدير از آن اوست صبر كرد،
پس برگرد قبر او ،فرشتگان به طواف آمدند و قبر او را ،پيامبران زيارت كردند،
و آستانه بارگاه قدس او براى همه مردمان پناهگاه امنى شد كه امان و آرزوى خود آن جا بيابند،
او قهرمانى است كه در كربال به چنان جايگاهى دست يافت كه همه شهيدان ديگر بر آن حسرت بردند ،حسين افتخار پرچمدارى
را به او داد و البته همانند او را اين پرچم سزاست ،
اينجا آتش مومى است يا باب قدسى است كه نور و روشنى ابوالفضل عليه السالم در آن تجلى كرده است ؟
يا آن كه نهر علقمى طور تجلى شده و آسمان از اين تجلى نورانى گشته است ؟
از آن زمان كه مرقد ،پسر على را در برگرفت  ،همان كه فضل و وفا را به او نسبت دهند.
در مورد ماده تاريخ نو سازى اين نيز دو بيت گفته شده است :
قد جددوا باب باب حمى للمبين
بنوره اشرق للسائلين
مذتم ارخ مجمال قولنا
باب الهدى و الرشد العالمين
درى از درهاى اين حرم روشنگر و اين پناهگاه مردمان كه به نور خود بر گدايان اين در روشنى بخشيده است نو سازى كردند،
از آن هنگام كه اين بنا به پايان رسيد ،ماده تاريخى برايش بگذار .چكيده سخن ما آن كه اين در ،براى همه جهانيان باب راهيابى
و هدايت است .

شايان ذكر است كه عبارت (مجمال قولنا باب الهدى و الرشد فى العالمين ) در حساب ابجد با عدد  7079برابرى مى كند و اين
سال را مى نماياند.
شايان ذكر است كه اين در مشرف بر كفشداريى است كه به واژه شيخ محمد كشوان تعلق دارد.
سومين در همان است كه در قسمت باال سر قرار دارد و به جايى گشوده نمى شود .چهارمين در سمت پايين پا ،يعنى در مشرق
واقع است و به رواق گشوده مى شود .پنجمين در كه آن نيز به رواق گشوده مى شود ،داراى دو لنگه است ؛ بر يك لنگه  ،اين
ابيات نقش بسته است :
مررت بقبر للشهيد بكربال
ففار عليه من دموعى غزيرها
فما زلت ارثيه و ابكى لرزئه
و يسعد عينى دمعها و زفيرها
وال برح الوفاد زوار قبره
يفوح عليه مسكها و عبيرها
سالم عليك يا اباالفضل كلما
تمر شماالت النسيم و مورها
موالنا طاهر سيف الدين
بر قبر شهيدى در كربال گذر كردم و اشك از ديدگانم فرو ريخت  .همچنان او را رثا مى گويم و بر مصيبت و اندوه او مى گريم
و ديده ام نيز مرا به اشك و سينه ام مرا به ناله همراهى مى كند ،همچنان قاصدان كوى او به زيارت قبرش مى آيند و بوى مشك
و عبير در اين مرقد مى پراكند.
اى ابوالفضل  ،سالم بر تو تا آن زمان كه نسيم پگاه و شامگاه بوزد.
وقف  :سرمان سيف الدين طاهر ،سال  7357هجرى قمرى .
بر لنگه ديگر نيز اين ابيات به چشم مى خورد:
عباس يا باب الحوائج للورى
الفضل جارى منك لالطياب
تهديك افئده الكرام بشوقهم
بمقامك العالى لكسب ثواب
يقضى حوائج من يلوذ ببابه
رب العلى و مسبب االسباب
و يفوز زائره بنيل مرامه
و له النعيم غدا يغير حساب
قصر البيان عن المديح لبابه

طوبى لحجاب و حسن مآب
عباس  ،اى باب الحوائج مردمان واى كه فضل و نيكى ات بر همه پاكان جاى است  ،دل هاى بزرگان شوق تو دارد و مقام بلند
تو را براى رسيدن به پاداش الهى به پيشوايى مى گيرد ،هر كس بر در او پناه آورد ،خداوند آسمان سبب ساز هستى حاجت او را
بر مى آورد.
هر كس او را زيارت كند به خواسته خويش مى رسد و كامياب مى گردد و در فرداى قيامت نيز او را نعمتى بى حساب خواهد
بود ،بيان ازمديحه سرايى بر آستانه او كوتاه است  ،خوشا كسى را كه پاسبان آن در است و اين خوش فرجامى است ).
اما ششمين در نيز درناحيه شمال حرم واقع است و همان اشعارى بر آن نقش بسته كه بر پنجمين در هست  ،با اين تفاوت كه در
ميانه لنگه دوم اين كتيبه نيز ديده مى شود( :البانى محمد جعفر خلف المرحوم الحاج عبدالحميد التاجر االصفهانى  7347هجرى
كتبه على بن الحسين الموسوى البهبهانى ))725( .
ايوان طال
ايوان طال ايوانى است وسيع كه در جلوى گنبد خانه حرم و مشرف بر صحن شريف است و  302متر مربع مساحت دارد .از
آجرهاى مسى رنگ و طال كارى شده در نماى آن استفاده شده است  .بر پيشانى ايوان قطعه اى مستطيل شكل ديده مى شود كه
چند بيت به زبان تركى و باخطى زيبا بر آن نوشته است  .يكى از بيت ها اين است :
يازدى خلوصى برله تاريخ كلك فيض
ايتدى بوبار گاهى سلطان حميد تجديد
اين بيت گوياى آن است كه ايوان در دوره حكومت سلطان عبدالحميد عثمانى تجديد بنا شده است  .در كتاب مدينه الحسين آمده
است :
ديوار جلويى ايوان  ،از كف تا ارتفاع دو متر ،با سنگ هاى مسى رنگ و طال كارى شده تزيين يافته و آن گونه كه از نوشته
هاى چپ و راست پيشانى ايوان و مجاور در ميانى حرم پيداست  ،در سال  7329هجرى قمرى احترام الدوله همسر ناصر الدين
شاه به طال كارى ايوان اقدام كرده و پس از او آصف محمد على شاه لكنهوى به پوشش طالى قسمت هاى باقيمانده جلو ايوان
پرداخته است  .مساحت ايوان نزديك به مساحت ايوان حرم امام حسين عليه السالم است و در زير اين ايوان در قسمت ميانى
درى مسى گشوده مى شود كه  3متر طول و  0متر عرض دارد و بر آن اين عبارت نوشته است :
(رجب على الصائغ ابن المرحوم فتح اهلل الشوشترى عام  7355هجرى قمرى صاغها النقاش محمد حسين ابن المرحوم الشيخ
موسى كتبها محمد جواد الخطاط) )722( .ظاهرا همين شخص دو در نقره اى ديگر نيز ساخته كه در جلوى ايوان و در دو ضلع
شرقى و غربى آن به سمت داخل گشوده مى شود))721( .
بر ايوان طال و درهايى كه از آن يا از مجاورت آن گشوده مى شود ،شش كفشدارى وجود دارد كه سه تاى آنها در چپ ايوان
قرار گرفته است  :اولين كفشدارى از آن ورثه سيد سليمان سيد جعفر سيد مصطفى آل طعمه و در اجاره شيخ حسين معله نجفى
است .
دومين كفشدارى از آن ورثه برخى از افراد آل لطيف آل قنديل و آل صخنى و فعال در دست عبدالحسين  ،جعفر و حاج صادق
فرزندان محمد على بن مرزه بن محمد كشوان است و سومين كفشدارى ديگر هم كه در سمت شرق ايوان قرار گرفته  ،همه از آن
ورثه سيد امين سيد مصطفى آل طعمه است  .سيدمحمد حسن آل ضياء الدين توليت حرم نيز دو كفشدارى براى خود ايجاد كرده
است ؛ يكى در شرق و ديگرى درغرب ايوان .
از اين ايوان دو در گشوده مى شود كه يكى در وسط آن قرار گرفته است و به رواق راه دارد .در اول ؛ اين در از جنس نقره
است و ابيات زير از شاعر محمد على يعقوبى بر آن نقش بسته است :
لذ باعتاب مرقد قد تمنت
ان تكون النجوم من حصباه

و انتشق من ثرى ابى الفضل نشرا
ليس يحكى الضالل نشر شذاه
غاب فيه من هاشم اى بدر
فيه ليل الضالل يمحى دجاه
هو يوم الطفوف ساقى العطاشى
فاسق من فيض مقلتيك ثراه
و اطل عنده البكاء فقيه
قد اطال الحسين شجوا بكاه
ال يضاهيه ذو الجناحين لما
قطعت فى شبا الحسام يداه
هو باب الحسين ما خاب يوما
وافد جاء الئذا بحماه
قام دون الهدى يناضل عنه
وكفاه ذاك المقام كفاه
فاديا سبط احمد كابيه
حيدر من فدى النبى اخاه
جدد (المرتضى ) له باب قدس
من لجين يغشى العيون سناه
انه باب حطه ليس يخشى
كل هول مستمسك فى عراه
قف به داعيا و فيه توسل
فيه المرء يستجاب دعاه
به آستانه بارگاهى پناه جوى كه ستارگان آرزو كنند كاش ريگ هاى زمين آن باشند.
خود را از بوى خوشى كه از آن جا از مضجع ابوالفضل مى وزد و هيچ بويى ديگر آن را همانندى نكند برخودار كن  ،در اين
خاك بدرى از خاندان بنى هاشم پنهان شده است  ،چه بدرى كه همه سياهى ها و ظلمت ها را از ميان برد ،او در روز عاشورا
سقاى تشنگان بود ،تو نيز از سرشك ديدگانت خاك او را سيراب كن .
آن جا فراوان گريه كن كه حسين عليه السالم از اندوه او بسيار غمگين گشت و گريست .
آن گاه كه بر لبه شمشير دو دست او از تن جدا شد جعفر طيار نيز نتواند به رتبه او رسد و او را همانندى كند؛
او باب حسين است و آن كه به حرم و پناهگاه او پناه آورد ،هيچ گاه ناكام و نوميد نشد،

او به دفاع از امام هدايت برخاست  ،پيشاپيش او پيكار كرد و دو دستش سپر بالى او ساخت ،
او سبط احمد را فدا شد ،آن سان كه پدرش على فدايى برادر خود پيامبر خدا گشت (و به شب هجرت در بستر او خوابيد).
مرتضى براى او درى كه باب قدس است نوسازى كرد و با نقره اى كه فروغش ديگان را خيره كند آراست  .اين در ،باب
آمرزش گناهان است كه با چنگ آويختن به حلقه اش هيچ بيمى نيست .
بر اين درگاه به دعا و توسل بايست كه در اين جا و به حرمت اين بارگاه  ،دعاى كسان مستجاب شود.
در وسط اين در كتيبه اى با عبارت  :قال النبى صلى اهلل عليه و آله و سلم  :انا مدينه العلم و على بابها ( )728اين بيت شعر ديده
مى شود:
نلت المنى فقل به مورخا
باب نجاه المذنبين جددا
بدين بارگاه به آرزوى خود رسيدى  ،آن را ماده تاريخ گوى  :باب نجات گنهكاران نوسازى شده است .
گفتنى است مصراع اخير باب نجاه المذنبين جددا به حساب ابجد نمايانگر عدد  7354است كه سال ساخت اين دورانشان مى دهد.
در دوم ؛ اين در نيز از نقره است كه به حرم گشوده مى شود و دو لنگه دارد.
بر لنگه نخست  ،چند بيت شعر از مرحوم سيد محمد جمال هاشمى به چشم مى خورد .متن آن ابيات چنين است :
يا اباالفضل انت هلل باب
رفعت للسماء منك القباب
كعبه المومنين حجت اليها
عاطفات فيها الوالء مذاب
ووفود االمالك تهبط شوقا
لمقام هلل فيها اقتراب
كم صاله هلل نعرج فيه
و دعاء فى ظله يستجاب
انت باب الحسين دنيا و اخرى
فله منك جيئه و ذهاب
من يزره من غير بابك الغى
حاجزا حوله يقوم حجاب
منك يجرى على الوالء ثواب
بك ينفى عن الموالى عقاب
انت سر القبول فى العمل المقبول
ال ما اتت به االتعاب

فتحت للجنان باسمك بابا
شيعه الحق و الوسيله باب
صنعته باصفهان فامسى
تحفه يحتفى بها االعجاب
حملته اليك تطوى الفيافى
بوالء تضج منه الشعاب
و تناهت بنصبه باحتفال
فيه للدين نصره و اكتساب
يا اباالفضل ان بابك اسمى
من يحط حده و فيه الحساب
ياشهيد االيمان يومك فخر
للهدى فيك تزدهى االحقاب
 7388هجرى
اى ابوالفضل تو باب خدايى كه آسمان به يمن تو گنبدى بلند افراشته است .
تو كعبه مومنانى و دل ها و عاطفه هايى به اين كعبه حج گزارده اند كه به وال و سرسپردگى در آميخته اند،
فرشتگان گروه گروه و به شوق اين بارگاه فرود مى آيند و اين جا توان به بارگاه خداوند تقرب يافته  ،چه بسيار نمازها كه از
زير اين گنبد به آسمان فرستاده و چه بسيار دعاها كه در سايه اين سراى اجابت مى شود،
تو در اين سراى و آن سراى باب حسينى كه از رهگذر تو توان به او رسيد ،هر كس از غير طريق تو آهنگ زيارت او كند،
پرده اى سنگين بر گرد خويش افكند است ،
از دست فيض تو به سر سپردگان پاداش دهند و به نام تو از بردگان اين كوى كيفر بردارند،
تو را از پذيرفته شدن هر كار پذيرفته اى  ،نه آن كه راز اين پذيرش رهاورد سختى و تالش باشد،
شيعيان كه طايفه حقند ،براى اين بوستان به نام تو درى ساخته اند و البته اين در بهانه است ،
آن را در اصفهان ساخته اند و ارمغان آورده اند ،ارمغانى كه هزاران شگفت برانگيزد،
شيعيان اين در را از كوه و بيابان گذرانده و بدين جاى آورده اند ،با عشق و واليى كه آوازه آن در كوه و دره پيچيده است ،
نصب آن را با مجلسى به پايان رساندند و اين يارى دين و مايه به دست آوردن پاداش الهى شد،
اى ابوالفضل  ،در بارگاه تو پر آوازه ترين درى است كه بر آن گناه با همه آن كه حسابى دارد فرو ريخته شود،
اى شهيد ايمان  ،آن روز پرافتخار پايدارى تو مايه افتخار راه هدايت است و نسل ها بر آن مباهات كنند.
در پايين اين شعر نيز عدد  7388هجرى قمرى  .كه نشان دهنده سال ساخت اين در است ديده مى شود.
در ميان لنگه دوم دايره اى است و در آن چنين نوشته است  :انا مدينه العلم و على بابها العبد الجانى ابن شمس الدين محمد
االصفهانى محمد على الحسينى الطباطبائى غفر ذنوبه  7059هجرى قمرى .

من شهر دانشم و على آن را دروازه است  .بنده گنهكار فرزند شمس الدين محمد اصفهانى محمد على حسين طباطبايى كه خداى
از گناه او در گذرد 7059 ،هجرى قمرى .
در سمت غرب اين ايوان  ،درى كوچك مشرف به كشيكخانه وجود دارد و بر لوح هايى مسين كه بر اين درنصب شده  ،بيت زير
نوشته است :
بذلت يا عباس نفسا نفيسه
لنصر حسين عز بالجد من مثل
اى عباس  ،تو جانى گرانبها براى يارى حسين فدا كردى و اين چه ناياب مثلى براى فداكارى است .
به سال  7355هجرى قمرى ( 7932ميالدى ) سيد محمد حسن آل ضياء الدين توليت حرم عباس عليه السالم درى ديگر از جنس
نقره براى حرم حضرت ساخت  .شيخ محمد حسن ابوالحب ابيات زير را در اين باره سروده است :
شيدت يا ابن المرتضى باب عال
بها البرايا قد لوت رقابها
فقف عليها خاضعا مسلما
ملتثما من ادب اعتابها
االترى االمالك فيها احدقت
اضحت على ابوابه حجابها
باب ابى الفضل سليل حيدر
من فاق ابناء العلى انجابها
(اى پسر مرتضى  ،تو درى از درهاى عظمت و سربلندى ساختى كه بندگان همه بر آستانه اش سر فرود آورده اند.
پس تو اى زاير ،بر اين در بايست  ،سالم ده و آستانه از روى ادب ببوس .
آيا نمى بينى كه فرشتگان بر اين بارگاه حلقه زده اند و دربانانى اين جا ايستاده اند؟
اين باب ابوالفضل فرزند حيدر است ؛ كسى كه فرزندانش بر همه مهتران برترى دارند).
محمد بن سيد حسن حلى هم در اين باره شعرى گفته و در اين شعر ماده تاريخى به حساب جمل آورده است :
اقول لمن رام باب الرجا
و رام لرى الحشا موردا
اال اقصد اباالفضل فهو المراد
لكل كئيب غدا مقصدا
و فيه و منه بلوغ المنى
و فى حرم القبر تلقى الندا
و من رام اذ ارخوا (قصده
فبابا ابى الفضل قد جددا

 7355هجرى
هر كس را كه باب اميد مى جويد و هر كس را كه بر جگر تشنه خود آبى مى طلبد مى گويم ،
هالت آهنگ ابوالفضل كن كه او مراد و مقصد فرداى هر دل آزرده است ،
در اين جا و از اين جاست كه به آرزوى خود رسند و در اين حرم است كه ندايى مى شنوى :
(چونان كه ماده تاريخ مى گويم ) هر كه آرزويى دارد قصد اين آرامگاه كند كه درهاى حرم ابوالفضل را از نو ساخته اند.
گفتنى است عبارت قصده فبابا ابى الفضل قد جددا به حساب ابجد با عدد  7355برابرى مى كند و اين سال را مى نماياند.
شاعر كرباليى  ،سيد مرتضى وهاب نيز چند بيتى در ماده تاريخ ساخت در حرم آورده است :
قف بباب اهلل واستشفع اليه
بفتى فى كربال واسى الحسينا
باب خلد حيث فى تاريخه
(شيدوا باب ابى الفضل لجينا)
 7314هجرى .
بر درگاه خداوند بايست و به آن جوانمردى كه در كربال حسين راهمراهى كرد شفاعت جوى ،
اين در باب خلد و جاودانگى است كه در تاريخ آن گفته شده است  :در بارگاه ابوالفضل را از نقره ساختند.
گفتنى است عبارت  :شيدوا باب ابى الفضل لجينا به حساب ابجد ،عدد  7314را مى نماياند.
در كفشدارى مقابل دفتر توليت حرم حضرت ابوالفضل عليه السالم نيز اين دو بيت از شاعر زنده ياد سيد حسين علوى به چشم
مى خورد:
لذ باعتاب ابى الفضل الذى
كابيه المرتضى يحمى حماه
واخلع النعلين و ادخل صاغرا
و انتزع من قدسه طيب شذاه
به آستانه ابوالفضل پناه جوى كه چون پدرش على عليه السالم از ناموس دين دفاع كرد.
پاى افزار بكن و فروتنانه به درون رو و از جايگاه قدس اين حرم خوش آن را بياب .
صحن و درهاى آن
در گذشته  ،هنگامى كه از باب قبله مى گذشتيد ،به صحنى كوچك و مربع شكل وارد مى شديد كه در شرق آن يك حجره و يك
سقاخانه قرار داشت و بر ديوارهاى آن اشعارى به زبان فارسى و حديثى نبوى و در پايان اين نوشته  ،تاريخ  7324هجرى
قمرى به چشم مى خورد .سپس هنگامى كه مى خواستيد به صحن بزرگ برويد ،از سالنى مربع شكل مى گذشتيد كه در غرب آن
مقبره مرحوم حاج محمد صادق يكى از متوليان نوسازى حرم و در شرق آن نيز مقبره راجه محمد جعفر هندى قرار مى گرفت .
هنگام احداث خيابانى كه صحن شريف را در بر مى گيرد ،نصف صحن قبله از قسمت غير مسقف تا اول سالن پيشگفته از ميان
رفت و باقى مانده اين صحن نيز بعدها در گنجينه حرم ادغام شد .اين محل زمانى مسجد و رواق بود و بعدها در سال 7383
هجرى قمرى ( 7932ميالدى ) كتابخانه ابوالفضل العباس نام گرفت .

مگر در پاره اى موارد ،اصوال همه كسانى كه به نو سازى حرم مطهر امام حسين عليه السالم پرداختند ،حرم حضرت عباس
عليه السالم را نيز نوسازى كردند .سيد عبدالحسين كليددار مى گويد:
تاريخ بناى صحن و حرم حضرت عباس عليه السالم با تاريخ بناى حرم امام حسين عليه السالم در روزگاران مختلف همپاى و
همراه است و بيشتر كسانى كه افتخار نو سازى و تزيين در حرم امام حسين عليه السالم به دست آورده اند ،به اقداماتى همانند،
حرم حضرت عباس عليه السالم نيز توفيق يافته اند.
به هر روى  ،مساحت صحن جامع حرم حضرت ابوالفضل عليه السالم  9322متر مربع و مساحت بناى حرم ؛ اعم از رواقها و
گنبد خانه و ايوان  4312متر مربع است .
ايوان هاى صحن بزرگ  :صحن بزرگ داراى چهار ايوان وسيع است  .سقف ايوان ها داراى مقرنس كارى و طاق و قوس هاى
هندسى زيباست و در هر كدام نيز حجره اى وجود دارد كه براى مباحثه يا تدريس علوم دينى از آن استفاده مى شده است .
اين ايوان عبارتند از:
 .7ايوان باال سر؛ اين ايوان در غرب صحن قرار دارد و بر باالى آن اين كتيبه به چشم مى خورد :قال اهلل تعالى ( :بسم اهلل
الرحمن الرحيم  ،اذا جاء نصر اهلل و الفتح و رايت الناس يدخلون فى دين اهلل افواجا فسبح بحمد ربك و استغفره انه كان توابا).
خداوند فرموده است  :بسم اهلل الرحمن الرحيم  ،چون يارى خداوند و گشايش بيايد و مردمان را بينى كه گروه گروه به آيين خدا
درآيند خداى خود را ستايش و تسبيح گوى و از او آمرزش بخواه كه او توبه پذير است (سوره نصر) سال  7324هجرى قمرى .
(در وسط اين ايوان هم كتيبه اى است كه اشعارى به زبان فارسى بر آن نوشته است .
گفتنى است در اين ايوان درويش ها در دهه محرم مجلس عزادارى برپا مى داشتند و ايوان را سياهپوش مى كردند و از
ديوارهاى آن شمشيرها و كشكول هاى گوناگونى مى آويختند .اين گروه را درويش هاى حرم حضرت عباس عليه السالم مى
ناميدند ،در برابر درويش هاى ديگرى كه در حرم امام حسين عليه السالم بودند.
 .0ايوان شرقى ؛ اين ايوان در ضلع شرقى صحن قرار دارد و باب الرضا (باب العلقمى ) در زير همين ايوان است  .در باالى
ايوان كتيبه اى است كه سوره حمد وتاريخ  7324هجرى قمرى بر آن نوشته است  .اين كتيبه در ماه رمضان  7324هجرى
قمرى نوشته شده و يكى از كاشيكاران به نام حاج محمد نادر توكلى در همان سال اين ايوان را تجديد بنا كرده است .
 .3ايوان شمالى ؛ در قسمت باالى اين ايوان كتيبه اى كه تاريخ  7324هجرى بر آن نقشه بسته است .
 .4ايوان قبله  :اين ايوان در مدخل باب القبله است و بر آن كتيبه اى به تاريخ  7324هجرى قمرى و اثر محمد حسين يزدى به
چشم مى خورد بر باالى اين ايوان نيز ساعت زنگدار بزرگى نصب شده است .
اين بارگاه شاه جهان حقيقت است
اين جا حريم پاك علمدار كربالست
اين آستان قدس شهيد ره خداست
اين جا حريم حضرت باب الحوائج است
دولت در اين مقام و كشايش در اين سر است
اين جا بود مقام شهيدى كه تا ابد
خاكش حيات بخش و هوايش عبير زاست
اين بارگاه شاه جهان حقيقت است
اين جايگاه جلوه انوار كبرياست

اين خاك مشك بيزكه دار الشفا بود
هر ذره اش به چشم ماليك چو توتياست
اين جا جايگاه شهيدى كه تا به حشر
دين خدا و پرچم اسالم از او بپاست
اين جاست جايگاه اميرى كه در كرم
كان سخا و ابر عطا و يم وفاست
اين جاست جايگاه علمدار لشكرى
كز بهر حق عليه ستمگر به پاى خاست
دريا دلى غنوده در اين جا كه همچو نوح
در بحر دين به كشتى توحيد ناخداست
سقاى اهل بيت  ،حسين على بود
اين تشنه لب كه خاك درش چشمه بقاست
گردد مس وجود تو چون زر در اين مقام
اين بارگاه خشت وجودش زكيمياست
آيينه تمام نماى حقيقت است
هر دل كه با والى ابوالفضل آشناست
حاتم كه گشت شهره آفاق از سخا
در آستانه كرمش كمترين گداست
آن كس كه سر زفخر بسايد بر آسمان
اين جا كه مى رسد ز ادب قامتش دوتاست
آب فرات تا به ابد شرمگين بود
از تشنه اى كه ساقى و سقاى كربالست
در روز حشر فاطمه گردد شفيع خلق
در دست وى دو دست بود كز بدن جداست
از اين مصيبتى كه به آل نبى رسيد
تا روز رستخيز به پا پرچم عزاست
امروز هر كه خدمت آل على كند
فردا شفيع او به صف حشر مرتضاست

بر طبق امر آيت حق (حضرت حكيم )
آن كس كه حكم او به همه شيعيان رواست
شد اين ضريح ساخته در شهر اصفهان
شهرى كه گر جهان هنر خوانمش سزاست
تاريخ اين ضريح (طاليى ) چنين سرود
عباس مير جنگ و علمدار نينواست )
درهاى قديمى صحن
در قديم  ،صحن حرم حضرت عباس عليه السالم داراى شش در بوده و هر يكى از اين درها بر حسب جايى كه در آن قرار
گرفته  ،نام مشخصى داشته و هر كدام به يكى از محله هاى قديمى شهرباز مى شده است  .جنس اين درها از چوب مرغوب بوده
است  .شيخ جعفر الهى درباره تاريخ ساخت اين درها چنين شعرى آورده است :
صحن ابى الفضل رفيع الذرى
قد فاخر العرش عال فارتفعا
فيه قباب للفخار ضربت
بفخرها خازنها قد رفعا
ابوابها امست رجاء المرتجى
و مستجاب دعوه لمن دعا
الق العصا مورخا (باب مجد
اذن اهلل له ان يرفعا)
صحن حرم ابوالفضل  ،پناهگاه و حرمى واالست كه بر عرش تفاخر كرده و بر آن بلندى يافته است ،
بر اين بنا گنبد افتخارى استوار گرديده و نگهبان اين حرم به چنين افتخارى كه نصيبش شده سزامند مباهات ورزيدن است ،
درهاى اين صحن درگاه اميد آرزومندان است و جايى است كه در آن دعاى دعا كنندگان اجابت شود،
عصاى خود بيفكن و اين درها را تاريخ بنا بگوى ،
اين باب مجدى است كه خداوند بلندى و عظمت را برايش خواسته است .
گفتنى است عبارت  :باب مجد اذن اهلل له ان يرفعا به حساب ابجد نمايانگر عدد  7081است و نشان مى دهد درها در اين سال
ساخته شده است .
به هر روى  ،اين درها عبارتند از:
 - 7باب القبله ؛ از آن روى كه در سمت قبله است بدين نام خوانده اند .در قسمت جلو آن فراخنايى به وسعت  72متر وجود دارد
كه آن را صحن صغير (صحن كوچك ) ناميده اند .بر فراز ايوان اين در دو گلدسته كوچك است  .طول اين در به  4/5متر و
عرض آن به  3متر مى رسد .اين در به روزگار اشغال عراق از سوى انگلستان در سال  7331هجرى قمرى و به دست محمد
خان بهادر ،معاون حكمران انگليسى عراق  ،كاپيتان برى  ،گشوده شده است  .يكى از شاعران ماده تاريخ بنا را در اين شعر مى
آورد:

يا سائلى ارخ (تجد
فتح الطريق محمد)
اى كه از من مى پرسى  ،خودماده تاريخ بگوى  :مى يابى كه اين راه را محمد گشوده است .
عبارت تجد فتح الطريق محمد به حساب ابجد نمايانگر  7331است و سال بنا را به تاريخ هجرى قمرى نشان مى دهد.
بر اين در دو كتيبه اى كه على بن حسين موسوى بهبهانى آنها را به سال  7342هجرى قمرى نوشته است  .در پيشانى در گاه
نيز صفحه اى مسين  ،لوزى شكل و تذهيب شده وجود دارد كه بر آن نوشته است ( :سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين ))729( ،
(بر شما درود پاك و پيراسته ايد بدان در آييد و در آن جلودانه بمانيد).
هنگامى كه دولت عراق در  71جمادى الثانى سال  7313هجرى قمرى  0 ،فوريه  7953ميالدى  .خيابان اطراف صحن را
احداث كرد ،اين درگاه ويران شد و قسمتى از بناى آن نيز در خيابان قرار گرفت  .در نصب شده در آن جا نيز به باب صاحب
الزمان در غرب صحن انتقال يافت  .درهمان زمان يكى از زائران در گران قيمتى كه نقش هايى بديع بر آن تراشيده شده بود ،به
حرم اهدا كرد و اين در ،در محل باب القبله نصب شده بر هر يك از لنگه هاى اين در ،يك بيت شعر و در زير آن نام واقف
نوشته شده است .
بر لنگه نخست اين عبارت است :
بباب ابى الفضل اعتصم متمسكا
فما الفضل اال من ابى الفضل يرتجى
يا مفتح االبواب الواقف خالق زادگان
در حلقه در بارگاه ابوالفضل چنگ زن كه فضل و بخشش تنها از ابوالفضل توان آرزو داشت  .اى گشاينده درها ،وقف كننده ،
خالق زادگان .
بر لنگه ديگر نيز اين عبارت است :
و من كان بابا للحسين بنا به
له اهلل باب ان يسد و يرتجى
و اليه المرجع و الماب الواقف خالق زادگان
آن كسى كه باب حسين بوده  ،خداوند خود او را باب است كه به گاه بسته بودن بر آن اميد باز شدن است بازگشت همه به سوى
اوست واقف  :خالق زادگان :
 .0باب القبله الصغير (باب قبله كوچك ) :اين در سال  7324هجرى قمرى در شرق باب القبله گشوده شده ؛ ارتفاع آن سه متر و
عرض آن نيز سه متر است و حاج محمد صادق شوشترى آن را ساخته است .
 .3باب البركه  :در شرق صحن قرار دارد ،ارتفاع آن  5متر و عرض آن  3متر و از درهاى قديم كه بر نهرى كهن منشعب شده
از نهر علقمى كه آن را نهر العباس مى ناميده اند مشرف بوده است  .آثارى از اين نهر تا نيمه سده دوازدهم هجرى قمرى وجود
داشته و از آن تاريخ اين آثار هم از ميان رفته است  .ما اطالع چندانى از چگونگى از ميان رفتن اين نهر و آثار آن را نداريم و
همين اندازه مى دانيم كه درجلوى اين درگاه فراخنايى به نام (البركه ) وجود داشته و زايران در آن جا آب بر مى داشتند و براى
آب دادن درختها و نخلهاى موجود در صحن حرم از آبى كه آن جا استفاده مى شده است  .در سال  7345هجرى قمرى در آستانه
جنوبى صحن حرم حضرت ابوالفضل عليه السالم پنج اصله نخل وجود داشته كه بعدها از ميان رفته است  .بردرى كه اينجا
نصب بوده كتيبه اى وجود داشته و بر آن كتيبه اين عبارت به چشم مى خورد .بانى التعمير الحاج محمد صادق االصفهانى سنه
 7328هجرى قمرى ( )772به سال  7312هجرى قمرى ( 7952ميالدى ) و در جريان احداث خيابان پيرامونى حرم باب البركه
برداشته و به جاى آن چند باب دستشويى به هزينه حاج على تقى غياثى بنا شد .اين دستشويى ها ،ورودى اش از بيرون صحن

بود ،پس از احساس خطر نشست آلودگى از آنها به حرم بسته شد .در سال  7389هجرى قمرى ( 7929ميالدى ) حاج جعفر
كاظمى صباغ به جاى اين دستشويى ها دستشويى هاى جديدى با رعايت معيارهاى بهداشتى و تدبيرهاى الزم به هدف جلوگيرى
از نشست آلودگى به پايه ها و ديوارهاى صحن احداث شده كه اكنون نيز باقى است .
گفتنى است در  7951/7/7به جاى باب البركه درى ديگر از صحن گشوده شد.
 .4باب السدره ؛ اين دروازه در ضلع شمال غربى صحن قرار گرفته و به دليل وجود درخت سدرى در آن جا به اين نام خوانده
شده است  .ارتفاع اين در به  4و عرض آن به  3متر مى رسد و بر روى آن اين كتيبه به چشم مى خورد :بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ،قال اهلل تعالى  :ان المتقين فى جنات و عيون ادخلوها بسالم آمنين  ،واليه على بن ابى طالب حصنى و من دخل حصنى آمن من
عذابى  .سنه  7328هجرى )777( .
ترجمه آيه ها :بيات يلمان پرهيزگاران در باغ ها و چشمه ها سارانند به آنان گويند :با سالمت و ايمين در آن جا داخل شويد.
ترجمه حديث  :واليت على بن ابى طالب دژ من است ؛ هر كه به اين دژ در آيد از كيفر من در امان ماند.
 .5باب صاحب الزمان عليه السالم ؛ اين در كه به تاريخ اول ذى القعده  7328هجرى قمرى ( 05آگوست  7949ميالدى )
گشوده شده  ،در سمت غرب صحن واقع است و طول آن به  4/5و عرض آن به  3متر مى رسد .بر اين در ،اين كتيبه ديده مى
شود:
(بسم اهلل الرحمن الرحيم  ،انا انزلناه فى ليله القدر * و ما ادراك ما ليله القدر * ليله القدر خير من الف شهر * تنزل المالئكه و
الروح فيها باذن ربهم من كل امر * سالم هى حتى مطلع الفجر) سنه  7328هجرى قمرى ) ()770
(به نام خداوند رحمتگر مهربان  .ما آن را در شب قدر نازل كرديم  ،و از شب قدر چه آگاهت كرد ،شب قدر از هزار ماه
ارجمندتر است  .در آن شب فرشتگان با روح به فرمان پروردگارشان براى هر كارى كه مقدر شده است  ،فرود آيند ،آن شب تا
دم صبح صلح و سالم است ).
در ميانه پيشانى اين در ،لوحى لوزى شكل است و عبارت (يا موالى يا صاحب الزمان صلوات اهلل عليك ) بر آن نوشته است .
در مدخل اين در نيز اتاقى است كه از آن براى مركز نيروى برق استفاده مى شود.
 .2باب السوق ؛ در جنوب غربى باب صاحب الزمان و در فاصله  72مترى آن قرار گرفته و مشرف بر بازارى است كه به
حرم امام حسين عليه السالم مى رسد .طول اين در به  4/5و عرض آن به  3/5متر مى رسد و بر مدخل آن اين كتيبه كاشى به
چشم مى خورد:
(يا ايها الذين امنوا التدخلوات بيوت النبى اال ان يوذن لكم ) ()773
(اى كسانى كه ايمان آورده ايد ،به خانه هاى پيامبر در نياييد مگر آن كه شما را اجازه دهند).
(فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى ) ،سنه  7329هجرى ))774( .
(پاى افزار بيرون آور كه تو در وادى مقدس طوى هستى ).
در جلو اين در فراخنايى كوچك و مربع شكل وجود داشته كه پيشتر حوضى براى آب خوردن وجود داشته و همچنين در آن جا
چاه آبى و بر پيرامونش نيز شيرهاى آبى براى وضو بوده است .
در دوران مرحوم سيدمرتضى آل ضياء الدين توليت حرم حضرت ابوالفضل عليه السالم  ،اين مكان دستخوش تغييراتى شد تا
كتابخانه عمومى حرم احداث شود .البته سيد مرضتى اين در را بست  ،به جاى آن  ،درى ديگر در مدخل باب صاحب الزمان
گشود ،حضور را تخريب كرد ،چاه را نيز پر كرد و از اين مكان به عنوان دفتر طرح آبرسانى كه امتياز آن را براى خود گرفته
بود ،بهره جست  .اين دفتر بعدها محل استقرار ترانس هاى برق حرم و صحن شد.
پيش تر گفتيم كه در دوره هاى اخير دو در ديگر از صحن حرم حضرت عباس عليه السالم گشوده شده است  .اين دو عبارتند
از:

 .1باب العلقمى ؛ درمقابل خيابان معروف به شارع علقمى و در شرق صحن قرار دارد .به سال  7315هجرى قمرى گشوده شده
و بر آن كتيبه هايى نو ساخت  .با تاريخ  7314هجرى قمرى ( 7955ميالدى ) بعدها به نام باب الرضا معروف شده است .
 .8باب الحسن ؛ اين دروازه به سال  7313هجرى قمرى ( 7954ميالدى ) گشوده شده و در غرب صحن واقع است .
صحن مقدس
يارب اين بارگه كيست كه خورشيد سما
هر سحر گه كند از خاك درش كسب ضيا
يارب اين مرقد پر نور مطهر از كيست ؟
كه به تعظيم درش پشت فلك گشته دوتا
يارب اين اختر تابان زكدامين برج است
كه منور بود از راى منيرش بيضا
يارب اين گوهر رخشان زكدامين درج است
كز نظرها همه چون گنج بود نا پيدا
يارب اين صحن و رواق و حرم از حضرت كيست
كه ز خاك در او كون و مكان يافت بها
صحن جانبخش ابوالفضل كه در رتبه او
عقل و وهمند دو حيرت زده چون من شيدا
اين همان صحن شريف است كه از فرط شرف
خادمش را به سر چرخ برين باشد پا
اين همان بارگه عرش مثال است كه نيست
گر كنى هندسه جز عرش برينش همتا
گوهر درج امامت  ،شه جمشيد غالم
اختر برج واليت مه خورشيد لقا
ماه تابان بنى هاشم عباس على
كز غالمى درش فخر كند بر دارا
اندرين صحن مقدس كه بود كعبه جان
سعى كن تا كه مقامى به كف آرى به صفا
اين همان منظر پاك است كه سر گردان است
چرخ از بهر طواف در او صبح و مسا
از سر شوق اگر پاى در اين صحن نهى

دستت از غيب بگيرند به هر رنج و عنا
گر تو را رنج به جان باشد اين جاست عالج
گر تو را درد به دل باشد اين جاست دوا ()775
درهاى جديد صحن
آنچه گذشت  ،فهرست و مشخصات درها و ورودى هاى قديم صحن حرم حضرت ابوالفضل عليه السالم بود .اما درها ورودهاى
جديد كه به سال  7394هجرى قمرى ( 7914ميالدى ) سامان يافته  ،از اين قرار است :
 .7باب القبله ؛ در جنوب صحن واقع شده و در سال  7380هجرى قمرى به همت سيد بدر الدين آل ضياء توليت وقت حرم و نيز
همراهى برخى از عالمان  ،از جمله حجه االسالم سيد عباس حسينى كاشانى بر مدخل اين كتابخانه عمومى حضرت عباس عليه
السالم احداث گرديده است  .در ماه مبارك رمضان دراين كتابخانه جلسه هاى بحث و گفت و گوى علمى  ،به هدف تقويت حركت
علمى  -ادبى كربال برگزارشده است .
طول اين در 4 ،متر و عرض آن  3/5متر است و بر باالى آن اين آيات نوشته است :
(بسم اهلل الرحمن الرحيم الدين امنوا و هاجروا و جاهدوا فى سييل اهلل باموالهم و انفسهم اعظم درجه عنداهلل و اولئك هم الفائزون *
يبشر هم ربهم برحمه منه و رضوان و جنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان اهلل عنده اجر عظيم ) ()772
(كسانى كه ايمان آورده و هجرت كرده و در راه خدا با مال و جانشان به جهاد پرداخته اند ،نزد خدا مقامى هر چه واالتر دارند و
اينان همان رستگارانند .پروردگارشان آنان را از جانب خود به رحمت و خشنودى و باغ هايى در بهشت كه در آن جا نعمت
هايى پايدار دارند ،مژده مى دهد).
(ان اهلل اشترى من المومنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه يقاتلون فى سبيل اهلل ))771( .
(خدا از مومنان جان و مالشان را به بهاى اين كه بهشت براى آنان باشد خريده است ).
از بيرون صحن كه بنگريد بر پيشانى درگاه اين كتيبه ديده مى شود:
قال تعالى ( :بسم اهلل الرحمن الرحيم من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما
بدلوا تبديال * ليجزى اهلل الصادقين بصدقهم و يعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان اهلل كان غفورا رحيما))778( .
(از ميان مومنان مردانى اند كه به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه و وفا كردند .برخى از آنان به شهادت رسيدند و برخى از آنها
در همين انتظارند و هيچ عقيده خود را ديگر گون نكردند).
بر فراز ايوان اين درگاه  ،ساعت زنگ دار بزرگى نصب شده و در زير اين ساعت نيز از منظر بيرون صحن عبارت ( :السالم
عليك يا ابا الفضل العباس ) به چشم مى خورد.
 .0باب االمام الحسن عليه السالم ؛ در غرب صحن و بر گذر زائران به سمت صحن امام حسين عليه السالم واقع است  .طول آن
 4متر و عرض آن  3متر است و بر باالى در دايره اى و در آن دايره آيه ( :انا فتحنا لك فتحا مبينا) (( )779ما براى تو فتحى
آشكار پديد آورديم ) .در ميان نقش و نگارهايى بر روى كاشى نوشته است  .از بيرون صحن بر باالى درگاه  ،اين ديده مى
شود:
(بسم اهلل الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا التدخلوا بيوت النبى اال ان يوذن لكم ) ()702
(اى كسانى كه ايمان آورده ايد ،به خانه هاى پيامبر در نياييد مگر آنكه شما را اجازه دهند).
 .3باب االمام الحسين عليه السالم ؛ در كنار باب االمام الحسن قرار گرفته  ،طول آن  4و عرض آن  3متر است و بر باالى در
دايره اى است كه در آن نوشته است :
قال اهلل ( :سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين ))707( .

(بر شما درود پاك و پيراسته ايد بدان در آييد و جاودانه بمانيد).
بالفاصله بر باالى اين دايره كتيبه اى و در آن اين آيات نقش بسته است :
(بسم اهلل الرحمن الرحيم (ان المتقين فى جنات و عيون ادخلوها بسالم آمنين ) صدق اهلل العلى العظيم ))700( .
(پرهيزكاران در باغ ها و چشمه سارانند به آنان گويند :با سالمت و ايمنى در آن جا داخل شويد).
بر باالى اين نيز لوحى است كه عبارت :
(السالم عليك يا ساقى عطاشى كربال)
(درود بر تو اى آبرسان تشنگان كربال).
نقش بسته و اطراف آن با نقشهاى گل و گياه بر روى كاشى تزيين يافته است .
 .4باب صاحب الزمان عليه السالم ؛ در كنار باب االمام الحسين عليه السالم واقع است و به خجستگى و ياد و نام امام عصر
بدين نام نام خوانده شده  ،ارتفاع آن به  4و عرض آن نيز به  3/5متر مى رسد .بر باالى در ،كتيبه اى با نقش هاى گل و گياه بر
روى كاشى و در ميان آن عبارت ( :باب صاحب الزمان ) به چشم مى خورد .از منظر بيرونى  ،كتيبه اى بر اين سر در است و
متن آن چنين است :
(بسم اهلل الرحمن الرحيم انا انزلناه فى ليله القدر * و ما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر * تنزل المالئكه و الروح
))703( .
(ما آن را در شب قدر نازل كرديم از شب قدر چه آگاهت كرد ،شب قدر از هزاران مان ارجمندتر است  ،در آن شب فرشتگان
با روح فرود مى آيند).
در سمت چپ اين در ،سقاخانه اى است و بر باالى اين آبخورگاه نقش ها و تزيين ها و مقرنس هايى است و در ميان اين نقش ها
و تزيين ها بيت شعر زير و همچنين عبارت ( :سالم اهلل على الحسن و الحسين ) به چشم مى خورد:
اشرب الماء هنيئا يا محب
و اذكر السبط الشهيد المحتسب
(اى دوستدار ،آب بنوش كه گوارايت باد و سبط شهيد صبور و پايدار را ياد كن ).
پيشانى اين درگاه داراى سه بخش و در بردارنده قوس هايى است كه نقش هاى گل و گياه بر روى كاشى  ،آنها را در ميان گرفته
و در داخل اين گل و بوته نيز بيت شعر زير از شيخ محسن ابوالحب كلبى نقش بسته است :
اذا كان ساقى الناس فى الحشر حيدر
فساقى عطاشى كربالء ابوالفضل
اگر سقاى مردم در روز رستاخيز على عليه السالم است  ،آبرسان تشنگان كربال نيز ابوالفضل است .
 .5باب االمام موسى بن جعفر عليهماالسالم ؛ در زاويه غربى صحن قرار گرفته  ،طول آن  4و عرض آن  3/5متر است و از
منظر بيرونى بر باالى سر در ،كتيبه اى بر روى كاشى است و متن آن كتيبه چنين است :
(بسم اهلل الرحمن الرحيم (سالم عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار)( )704صدق اهلل العلى العظيم ).
(درود بر شما به پاداش آنچه صبر كرديد ،راستى چه نيكوست فرجام آن سراى !).

 .2باب االمام محمد الجواد عليه السالم (باب امام جواد عليه السالم )؛ در شمال صحن قرار گرفته  ،طول آن  4و عرضش  3متر
است  .بر باالى اين درگاه سقفى هاللى است كه با كاشى هاى زيبا آراسته شده و بر اين كاشى ها اشكال گل بوته و همچنين اشكال
هندسى بر زمينه بنفش تيره نقش بسته است  .بر باالى در بالفاصله كتيبه اى است كه آيه زير بر آن به چشم مى خورد:
(بسم اهلل الرحمن الرحيم (اهلل نور السموات و االرض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح فى زجاجه الزجاجه كانها كوكب
درى يوقد من شجره مباركه زيتونه ال شرقيه و ال غربيه يكاد زيتها يضى ء ولو ام تمسسه نار نور على نور يهدى اهلل لنوره من
يشاء و يضرب اهلل االمثال للناس و اهلل بكل شى ء عليم ) صدق اهلل العلى العظيم ))705( .
خدا نور آسمان ها و زمين است  .حكايت نور او چون چراغدانى است كه در آن چراغى  ،و آن چراغ در شيشه اى است  .آن
شيشه گويى اخترى درخشان است كه از درخت خجسته زيتونى كه نه شرقى است و نه غربى افروخته مى شود نزديك است كه
روغنش هر چند بدان آتشى نرسيده باشد ،روشنى بخشد .روشنى بر روشنى است  .خدا هر كه را بخواهد با نور خويش هدايت
مى كند و اين مثل ها راخداوندذ براى مردم مى زند و خدا به هر چيزى داناست .
اين درگاه به ديوارى متصل است كه خود به باروى صحن پيوسته است  .بر باالى اين درگاه نيز متن كامل سوره قدر نق بسته
است .
در سمت راست اين درگاه  ،صفه اى است مسقف  ،مشرف بر خيابان و در امتداد ديوار بيرونى  .بر باالى آن نيز سوره حمد بر
كاشى نقش بسته است :
(بسم اهلل الرحمن الرحيم ( ،افلح من تزكى * و ذكر اسم ربه فصلى )(.))702
پس از بسم اهلل الرحمن الرحيم ( ،رستگار آن كسى است كه خود را پاك گردانيد و نام پروردگارش را ياد كرد و نماز گذارد).
 .1باب االمام على الهادى عليه السالم ؛ اين درگاه در زاويه شمال شرق صحن واقع است  ،طول آن به  4و عرضش به  3/5متر
مى رسد و تازه احداث شده است .
 .8باب الفرات ؛ در شرق صحن واقع است  ،طول آن به  4و عرض آن به  3/5متر مى رسد .بر باالى آن سقفى هاللى است كه
به كاشى هاى زيبا و تزيين هايى از گل و بوته بر زمينه بنفش تيره آراسته شده است  .بر باالى در ،كتيبه اى به خط كوفى به
چشم مى خورد كه سوره انشراح بر آن نقش بسته است .
سقف متصل است به ديوار بيرونى كه مشرف بر خيابان است و بر پيشانى اين سر پوشيده  ،كتيبه اى به خط ثلث است كه اين
آيات بر آن نقش بسته است :
(بسم اهلل الرحمن الرحيم (و سيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سالم عليكم
طبتم فادخلوها خالدين ) (.))701
(و كسانى كه از پروردگارشان پروا داشته اند ،گروه گروه به سوى بهشت سوق داده شوند تا چون بدان رسند و درهاى آن به
رويشان گشوده شود و نگهبانان آن به ايشان گويند :سالم بر شما ،خوش آمديد ،در آن در آييد و جاودانه بمانيد.
ضلع هاى صحن
صحن داراى چهار ضلع است و در هر يك از اين ضلع ها حجره هاى كوچكى است كه شمار آنها به  15مورد مى رسد .در جلو
هر حجره نيز ايوانى كوچك وجود دارد .در ميانه هر ضلع از سمت بيرونى ايوانى است بزرگ و به ارتفاعى افزون بر دو طبقه
از طبقه هايى كه حجره ها در آنها جاى گرفته اند .اين ايوان ها داراى نقش و نگارهايى از گل و بوته  ،اشكال هندسى و آيات
قرآن كريم است و در پايين برخى از آنها عبارت ( :حرره محمد حسين بن محمد ابراهيم  ،سنه  7324هجرى قمرى ).
اين را محمد حسين بن محمد ابراهيم به سال  7324هجرى قمرى تحرير كرد .به چشم مى خورد.
ضلع شمالى  :در اين ضلع چند مقبره واقع است  :مقبره آل نصر اهلل  ،مقبره آل خياط و مقبره آل لطيف كه قبال مكتبخانه مرحوم
شيخ على ابوكفانه (پدر شيخ جواد ابو كفانه خطاط و عبدالمهدى ابوكفانه شاعر) بوده است  .پس از اين مقبره ها به ايوان بزرگى
كه در اين ضلع است مى رسيم و پس از آن نيز به مقبره آل ضياء الدين  ،مقبره شيخ محسن ابوالحب (خطيب كربال و در گذشته

به سال  7329هجرى قمرى ) و فرزندش دكتر ضياء الدين  ،مقبره آل تاجر ،مقبره شيخ محمد على محمود كشوان و پس از آن
به باب االمام موسى بن جعفر عليه السالم بر مى خوريم .
ضلع غربى  :اين ضلع به ترتيب  ،آبخورگاه عمومى  ،مقبره سيد محمد نقاش  ،مقبره نصر اهلل  ،سپس ايوان بزرگ تكيه
درويشان كه امروز به (باب صاحب الزمان ) نامور است  .مقبره خطاط و شاعر عراق شيخ فليح حسون رحيم جشعمى  ،مقبره
آل سيبويه  ،مقبره ديگرى از آن نصر اهلل  ،باب االمام الحسين  ،مقبره اى از آل ضياء الدين و سرانجام باب االمام الحسن عليه
السالم را در برگرفته است .
ضلع جنوبى  :مقبره آل قزوينى در اين ضلع است و دفتر توليت حرم حضرت عباس عليه السالم نيز در جوار آن است  .اين دفتر
حجره حجره اى است كه مسووالن حرم و بزرگان در آن جا گرد مى آيند .پس از آن ايوان بزرگى است كه از باب القبله بدان در
مى آييم  ،بر فراز بام اين ايوان ساعت بزرگ زنگدارى است و در مدخل ايوان هم دو مقبره است  :يكى مدفن سيد محمد رضا
اصفهانى بانى صحن است و در مقابل آن نيز مقبره راجه هاى هند قرار دارد.
در سمت راست ايوان نخست به مقبره آل خير الدين مى رسيم كه يكى از عالمان به نام سيد محمد على خير الدين و همچنين سيد
مرتضى وهاب شاعر در آن به خاك سپرده شده اند و پس از آن هم به گنجينه نفايس حرم مى رسيم .
ضلع شرقى  :باب االمير (اميرالمؤ منين على عليه السالم ) در اين ضلع است و پس از آن مقبره اى كه سيدمحمد سعيد و
برادرش سيد محمد كاظم ؛ از فرزندان سيد محمد حسن آل طعمه و همچنين سيد يوسف سيد احمد وهاب در آن به خاك سپرده شده
اند .پس از آن به ترتيب مقبره هاى آل نصر اهلل  ،آل طويل  ،خاندان تطوه  ،آل عواد و آل ماميشه قرار گرفته اند.
مقبره اخير زمانى مكتبخانه شيخ عبدالكريم كرباليى ملقب به ابومحفوظ بوده است  .ايوان بزرگ مشهور به ايوان علقمى  ،پس از
اين مقبره هاست  .آن گاه به باب الفرات و پس از آن هم به مقبره هاى آل ماجد ،آل عوج  ،عالمه سيد على قطب و آل معالى و
سرانجام باب االمام على الهادى عليه السالم مى رسيم .
به خاك سپرده شدگان حرم حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم
سيد عبدالرزاق مقرم در كتاب خود (قمر بنى هاشم ) به بررسى دفن شدگان حرم حضرت عباس عليه السالم پرداخته  ،در اين
باره مى گويد :از جمله اين بزرگان مى توان از كسانى ياد كرد كه عالمه آقا بزرگ در كتاب الذريعه الى تصانيف الشيعه ( ،ج
 ،0ص  )799نامبرده است  .آن جا كه مى گويد:
(حاج سيد محمد بن محسن زنجانى به سال  7355هجرى قمرى در زنجان در گذشت و پيكر او را بنابر وصيتش  ،براى
خاكسپارى به حرم حضرت عباس عليه السالم آوردند.
همچنين در اين كتاب (ج  ،0ص  )303آمده است  :شيخ على بن زين العابدين بارجينى حائرى  ،صاحب كتاب الزام الناصب من
احوال الغائب در حرم حضرت عباس عليه السالم به خاك سپرده شده است .
عالمه شيخ على اكبر يزدى بفروئى از شاگردان برجسته اردكانى در فراخنايى كه در مقابل حرم است  ،به خاك سپرده شده است
.
سيد كاظم بهبهانى از شاگردان آيت اهلل سيد هاشم قزوينى در حرم ابوالفضل عليه السالم مدفون است  .عالمه سيدعبداهلل كشميرى
از شاگردان اردكانى  ،در چهارمين حجره از سمت گوشه جنوب شرقى صحن دفن شده است .
شيخ مال على يزدى مشهور به سيبويه و برادرش مال عباس اخفش كه هر دو در تدريس جايگاهى در خور داشته اند ،در حجره
اى اختصاصى  ،در جوار باب صاحب الزمان به خاك سپرده شده اند.
شيخ كاظم الهر ،داراى مراتبى از علم و ادب و شاگرد شيخ صادق فرزند عالمه شيخ خلف در آخرين حجره شمال شرقى صحن
به خاك سپرده شده است )708( .
گفتنى است بخش قابل توجهى از ديوارهاى صحن  ،با آيات قرآن كريم تزيين يافته  ،از آن جمله مى توان از سوره دهر و سوره
عم نام برد .همچنين سيد ابراهيم نقاش بر اين ديوارها رنگ هايى روشن به گونه اى بديع در هم آميخته است كه كمتر هندمندى
مى تواند همانندى براى آن بيافريند.

گنبد
بر فراز حرم حضرت ابوالفضل عليه السالم گنبدى است به قطر  70متر و با شكلى متمايز از ديگر گنبدها .گنبدى نيم كروى با
نوك تيز و ساقه اى نسبتا بلند است و از آن  ،پنجره هايى با قوس هاى كمان ابرويى و نوك تيز به بيرون گشوده مى شود.
نماى داخل گنبد در قسمت ساقه كمربندى با زمينه بنفشه تيره است كه آياتى از قرآن كريم به رنگ سفيد بر آن نقش بسته است .
چنان كه بر قسمتى از گنبد ثبت شده  ،به سال  7325هجرى قمرى ( 7955ميالدى ) اين گنبد طال كارى شد .در اين سال عالمه
شيخ محمد خطيب طى تلگرامى به نخست وزير وقت عراق  ،محمد فاضل جمالى  ،در خواست كرد گنبد را طال كارى كنند.
( )709بنابراين در خواست  ،طال كارى گنبد انجام يافت و بر پايه اسناد موجود در مديريت اوقاف كربال 2478 ،خشت طال بر
پوشش گنبد به كار رفت  .در قسمت پايين گنبد آياتى از قرآن همراه با آيينه كارى و طال كارى نقش بسته است  .ارتفاع گنبد از
روى زمين  39متر است .
شاعر كرباليى  ،سيد مرتضى وهاب  ،به مناسبت طال پوش كردن گنبد ،شعرى عربى گفته و در آن ماده تاريخ نيز آوردهاست .
متن شعر وى چنين است
شع ثغر الفجر نورا و انجلى
عن سما الدنيا رداء الغيهب
مستطيال من ذكا راد الضحى
يخطف االبصار غيال طفحا
و غزال الشرق مجدا سبحا
و من االيات اوحى جمال
نشرت موجتها فى المغرب
بكر الطير على انواره
ز احفا فى الروض من اوكاره
و انتشى البلبل من ازهاره
و على االغصان بالشدو عال
با غاريد الهوى و الطرب
سابحا وسط حشايم عميق
من خيال حالم فيه غريق
كلما يظما سلسال رحيق
يجتنى ثغر االقاحى قبال
فائزا منها ببنت الحسب
سحر الطرف بياض السحر
محال للسمع لحن الوتر
(ما لعينى عشيت بالنظر)

اطلى الكاس تجلت ام طلى
قبه صيغت بغالى الناشب
خلتها بالتبر لما برقت
نار موسى جانب الطور بدت
ام سنا الشمس جالال سجدت
ام غريض الماء يشفى العلال
سال مشفوها بنهر سرب
انتشار الورد فى االرض انتشر
فتراءى كالاللى للبشر
ام ترى ادركت الشمس القمر
ام جالل اهلل بالقدر جال
فتجلى للورى عن كثب
قبه بالتبر لما طليت
شرف التبربها مذ حليت
فوق طود للمعالى بنيت
من له يوم 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 يشرب
قبه فوق الثريت ارتفعت
و على االفاق بدرا طلعت
من ابى الفضل بنور سطعت
و حكى تاريخها (صدقا على
مرقد العباس تاج الذهب )
(سپيدى صبح از كرانه آسمان شكفت و آسمان دنيا جامه سياهى شب و انهاد.

آنگاه پرتوهاى خورشيد بلندتر شد و بر زمين گسترد و به سرمستى و دلربايى ديدگان را در ربود.
و پرتو آفتاب چاشتگاهان در خاور كسترد و آياتى از زيبايى و نشانهايى از عظمت الهام كرد.
و موج اين پرتو در باختر نيز گسترد
آنگاه پرنده از النه به بيرون پر زد و در زير اين نور صبحگاهى  ،در باغ و چمن به پرواز در آمد.
بلبل از بوى گلهاى صبحگاهان  ،بوى خوش شنيد و عطر اين گلها بر شاخه ها پراكند.
و اين همه با سرودهاى سر خوش و شادى همراه گشت
بلبل در ميان دريايى ژرف از خيالهاى رويايى شناور و در آن غرق مى شود.
هر گاه تشنه مى شود او را شرابى ناب است  .و در اين جهان مگوى بابونه نيز بوسه مى چيند.
و او از اين باغ و بستان گلهاى معطر را از آن خود مى كند
سپيدى سحرگاهان ديده را سحر كرد و آهنگ خوش چنگ گوش را به خود دوخت .
ديده مرا چه شده است كه نيك نمى بيند ،آيا اين زيبايى جام است كه رخ نموده يا اين پوششى است كه :
گنبدى ساخته به گران ترين زيورها را پوشانده است
چون اين گنبد به پوشش طاليش درخشيد ،گمان بردم اين آتش موسى است كه در طور تجلى كرده است .
يا اين پرتو خورشيد است كه سر عظمت فرود مى آورد يا اين صداى خوش آبى است فرو نشانده تشنگى كه از نهرى جارى
جوشيده و آن را تشنه اى تا سركشد.
بوى گل در همه جاى زمين پراكنده است و گويا اين مرواريدى است كه اينك براى آدميان مى درخشد يا گمان مى كنى خورشيد
است كه به ماه رسيده است و يا جالل خداوند است كه در شب قدرى آشكار شده .
و از نزديك بر آدميان تجلى كرده است .
اين گنبدى است كه از آن روز كه به طال آراسته شد طال از آن افتخار يافت .
گنبدى است ساخته بر فراز بنيانى بلند ،كه مرقد شيربيشه شجاعت در كربالست .
مردى جاودانه كه به رغم گذشت روزگاران همچنان ياد و نام او و حماسه اش باقى است .
مردى كه يكه و يك تنه چونان گرد و خاكى از پيكار به پا كرد كه پرده آفتاب شد ،و آن مهاجمان را طعم مرگى تلخ چشاند.
فاتحانه به سوى فرات پيش رفت و آنگاه مشتى آب براى نوشيدن برداشت و از آن نيز صرف نظر كرد.
او حسين را به ياد آورد كه هنوز آبى ننوشيده است
گنبدى است كه بر فراز اين كره خاكى افراشته و بدرى است كه بر كرانه افقها دميده است .
اين جلوه نور ابوالفضل است كه درخشيده  ،و تاريخ خويش باز گفته است  :به راستى كه بر:
مرقد عباس تاجى از طالست
گفتنى است عبارت (صدقا على مرقد العباس تاج الذهب ) به حساب ابجد باعدد  7955برابرى مى كند و نمايانگر آن است كه
نوسازى و طالكارى گنبد به سال  7955ميالدى انجام پذيرفته است .
سيد محمد بن سيد حسن حلى نيز در شعرى ماده تاريخ نو سازى گنبد را به تاريخ قمرى آورده است :

قبه العباس لما ذهبت
شرف االبريز منها المراقدا
لم تزد فخرا به من بعد ما
شرفت اذ حل فيها االسد
قلت مذ شعت نضارا و غدا
البدر منه خجال و الفرقد
لم تنر بالتبر ال بل ارخوا
بابى الفضل انار العسجد
(گنبد عباس است كه چون طالكارى شد ،طال از آن شرافت يافت اين مرقدى است كه :
از آن پس كه شير خدا عباس در آن به خاك سپرده شده و بدين سان شرافت يافته ديگر هيچ افتخارى افزون بر آن نيابيده است .
آن دم كه نور اين مرقد تابيده و ماه و ستاده قطب از آن خجل شد ،گفتم :
اين گنبد نورانيت خويش از طال نگرفته است  .چنين نيست  .تاريخ آن بگوى  :بلكه اين طالست كه به ابوالفضل نورانيت يافت
است ).
گفتنى است در اين شعر ،عبارت ( :بابى الفضل انار العسجدا) به حساب ابجد نمايانگر عدد  7312است كه تاريخ قمرى
طالكارى گنبد را نشان مى دهد.
گلدسته ها
در گوشه ايوان طال و در مجاورت ديوار حرم  ،دو گلدسته است ؛ نيمه باالى هر يك از اين گلدسته ها به طالى خالص روكش
شده و مجموع خشت هاى طالى به كار رفته بدين منظور  0272عدد است  .نيمه پايين گلدسته ها نيز تركيب آجر و صفحه هاى
كاشى است و از خشت هاى كاشى كه به صورت حصير بافى در كنار هم چيده شده اند .كلمه هاى (اهلل )( ،محمدا)( ،رسول ) و
(عباس ) به خط كوفى پديده آمده است  .در قسمت بااليى هر يك از گلدسته ها اتاقكى است مسقف كه بر لبه هايى بنا شده و در
زير سقف نيز مقرنس كارى است  .سر گلدسته ها نيز نيم كره نوك تيز و داراى شيارهاى عمودى نصف النهار مانندى است .
گلدسته ها بلند هستند و ارتفاع آنها به  44متر مى رسد .شاعر هراتى شيخ محمد حسين فرزند حاج جواد به دقت شعرى درباره
گلدسته ها گفته و در آن ماده تاريخى هم براى نوسازى يا بناى گلدسته ها آورده است :
بحضره القدس و غايه االمل
مئذنه زانت لعباس البطل
فقل لبانيها سعدت فبذا
احبطت نسرا و يغوثا و هبل
و قل لمن يرقى بها مكبرا
ارخ (فقل حى على خير العمل )
در اين بارگاه قدس و با همه اميدها و آرزوها ،بر حرم عباس قهرمان مئذنه اى آراسته شد.
به بانى آن بگو :چه خوشبختى و سعادتى به چنگ آورده اى و بدين كار همه بتان نسر و يغوث و هبل را نگوساز ساخته اى ؛
بدان كس كه براى اذان برفراز اين مناره ها مى رود بگو( :اين را ماده تاريخ گوى  :بگو به سوى برترين كار بشتاب ).

گفتنى است عبارت (فقل حى على خير العمل ) در حساب ابجد نمايانگر عدد  7379است كه تاريخ قمرى بنا را بيان مى كند.
چونان كه از نوشته پايين گلدسته ها پيداست  ،مرحوم محمد حسين صدر اعظم به سال  7007هجرى قمرى به نو سازى و كاشى
كارى آنها اقدام كرده است .
در زير بناى حرم راهرويى زير زمين است كه در آن از يكى از رواق ها باز مى شود و به مدفن امام عليه السالم مى رسد .اين
راهرو نشانى از دقت و عظمت معمارى آن روزگار است .
متوليان حرم حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم
از آغاز سده چهارم هجرى  ،حاجبان و دربانانى بر مرقد امام حسين عليه السالم و مرقد ابوالفضل عليه السالم گماشته شدند تا
حرمت اين دو بارگاه را پاس بدارند و آن جا خدمت گزارند .معموال (سادن ) يا همان توليت حرم  ،از بزرگان خاندان هاى علوى
و گاه غير علوى عراق بوده و در بيشتر اوقات يكى از عالمان عهده دار اين سمت شده است .
توليت از سمت هاى مهمى است كه از روزگار آل بويه تا روزگار صفويان جايگاه در خور توجهى داشته و در عصر صفويان
به طور خاص از رشد و عظمت دو چندانى برخوردار شده است  .از سده دهم هجرى قمرى به اين سوى  ،برخى از خاندان هاى
ساكن كربال فرمان هايى از پادشاه صفوى دارند كه توليت را به آنان واگذاشته است  .در دوران سلطه امپراتورى عثمانى بر
عراق  ،نام هاى برخى ازمتوليان و خدمتگزاران حرم امام حسين عليه السالم و حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم در دفتر
ويژه اى در اوقاف ثبت شده و آنان به موجب همين فهرست  ،حقوقى ماهيانه دريافت مى كردند .اكنون نيز چنين است و خاندان
هايى كه توليت را در اختيار دارند آن را براى فرزندان خود به ارث مى گذارند .البته گاه كه توليت از سادات است وى نقابت و
پيشوايى علويان را نيز در اختيار مى گيرد و در نتيجه حكمران كربال مى شود و گاه تنها توليت را در اختيار دارد و نقابت
علويان با كسى ديگر است  .تنها در اواخر حكومت صفويه و اوايل دوران سلطه عثمانى بر عراق  ،متوليانى غير از علوى
توليت را عهده دار شده اند.
معموال توليت حرم حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم جزو وظايف متوليان حرم امام حسين عليه السالم بوده و آنان با بر
عهده داشتن اين مسووليت  ،فردى شايسته را در خصوص اداره حرم حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم به نيابت مى گماشته
اند)732( .
اينك فهرستى ازمتوليان حرم حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم را فرا روى داريد كه بر پايه اسناد و مدارك كهن فراهم شده
است :
 .7محمد بن نعمه اهلل ؛ چونان كه ازمهر وى بر وقفنامه (فدان الساده ) پيداست در سال  7205حرمدار بوده است .
 .0شيخ حمزه ؛ از خاندان ساللمه  ،عالمى فاضل كه در فاصله سال هاى  7297تا  7722هجرى قمرى عهده دار حرم بود و
يادداشت ارزشمندى نيز درباره تاريخ كربال از خود بر جاى گذاشت  .فرزندى از او نمانده است .
 .3شيخ محمد شريف ؛ چنان كه از مهر وى بر اوراق معلمچى به دست مى آيد ( ،)737وى به سال  7727هجرى قمرى متولى
حرم بوده است .
 .4شيخ احمد خازن ؛ به سال  7781هجرى قمرى توليت حرم را بر عهده داشته و گردآورنده ديوان سيد نصر اهلل حائرى  ،او را
(اديب فرهيخته ستوده ) خوانده است .
 .5شيخ على بن عبدالرسول ؛ از سال  7788تا  7000هجرى قمرى عهده دار اين سمت بوده است )730( .
 .2عبدالجليل طعمه ؛ در سال  7004هجرى قمرى توليت حرم را بر عهده داشته است )733( .
 .1سيد محمد على بن درويش بن محمد بن حسين آل ثابت ؛ از سال  7005تا  7009هجرى قمرى عهده دار اين سمت بوده است
.
 .8سيد ثابت بن درويش بن محمد بن حسين آل ثابت ؛ در سال  7030هجرى قمرى عهده دار حرم شده و در سال  7038هجرى
قمرى و زمانى پس از آن نيز در همين سمت بوده است .

 .9سيد حسين بن حسن بن محمد على بن موسى  ،جد بزرگ آل وهاب ؛ در چهارم شوال  7042هجرى قمرى و در پى بركنارى
سيدثابت متولى پيشين حرم  ،اين سمت را برعهده گرفته است .
 .72سيد وهاب بن محمد على بن عباس آل طعمه ؛ در آغاز متولى حرم امام حسين عليه السالم بود و پس از آن در سال 7043
هجرى قمرى توليت حرم ابوالفضل عليه السالم را برعهده گرفت .
 .77سيد محمد بن جعفر بن مصطفى بن احمد آل طعمه ؛ به سال  7052هجرى قمرى توليت حرم بوده است .
 .70سيد حسين بن حسن بن محمد على بن موسى وهاب ؛ در پى عزل سيد محمد بن جعفر متولى پيشين به موجب فرمان مورخ
 05جمادى االولى سال  7054هجرى قمرى توليت حرم حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم به او سپرده شد و در سال 7052
هجرى قمرى از اين سمت بركنار گرديد .در فاصله سالهاى  7052تا  7059هجرى قمرى دفتر سيد محمد جعفر ،متولى اسبق ،
عهده دار توليت حرم بود و پس از اين تاريخ مجددا خود او به توليت حرم رسيد و تا سال  7052هجرى قمرى در اين سمت
ماند.
 .73سيد سعيد بن سلطان بن ثابت بن درويش آل ثابت ؛ به سال  7025هجرى قمرى دو دوره زمانى جداى از هم  ،عهده دار
سمت توليت شده و در اين مدت به انجام كارهاى بزرگى توفيق يافته است ؛ از جمله اين كه با دربار عثمانى وارد گفت و گو شد
و از آنان خواست افراد خاندان هاى متولى حرم امام حسين عليه السالم و حضرت ابوالفضل عليه السالم را از پرداخت حق دفن
در حرم معاف بدارد و به آنان حقوقى هم بدهد .دربار عثمانى اين در خواست را پذيرفت و براى حرم امام حسين عليه السالم و
حرم حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم هر كدام  75خدمتگزار گماشت تا ماهانه از صندوق اداره اوقاف حقوق دريافت كنند.
 .74سيد حسين معروف به نائب التوايه  ،فرزند سيد سعيد بن سلطان آل ثابت ؛ چون در هنگام به ارث بردن سمت توليت
خردسال بود ،به نيابت از او سيد حسين بن سيد محمد على آل ضياء الدين عهده دار امور حرم شد ،تا آن كه ناصر الدين شاه در
سفر خود به كربال ،سيد حسين نايب التواليه را عزل كرد و رسما اين سمت را به سيد حسين آل ضياء الدين سپرد .در پى اين
اقدام  ،سيد حسين آل ثابت ناگزير به استانبول رفت تا به كمك حكومت عثمانى سمت خود را باز پس گيرد .اما در اين كار توفيقى
نيافت و در نتيجه راهى ايران شد و در آن جا به تالش هايى دست زد .شاه ايران در نتيجه اين تالش ها ،توليت حرم امام رضا
عليه السالم را به او سپرد.
 .75سيد حسين بن محمد على بن مصطفى بن محمد بن شرف الدين بن ضياء الدين بن يحيى بن طعمه (طعمه اول )؛ به سال
 7080هجرى قمرى عهده دار توليت شد و تا پايان زندگى ؛ يعنى سال  7088هجرى قمرى در اين سمت ماند.
 .72سيد مصطفى بن سيد حسين بن محمد على ضياء الدين ؛ پس از درگذشت پدرش سيد حسين متولى پيشگفته  ،اين سمت را در
اختيار گرفت و تا سال  7091هجرى قمرى آن را عهده دار بود.
 .71سيد محمد مهدى بن محمد كاظم بن حسين بن درويش بن احمد آل طعمه ؛ پس از درگذشت توليت پيشين در سال 7091
هجرى قمرى بدين سمت گماشته و به سال  7098يعنى سال بعد بر كنار شد .او كه خطيبى فاضل بود و به سال  7334هجرى
قمرى در گذشت  ،نيكوكارى هاى فراوانى داشت  .از آن جمله اقدامى است كه روزنامه الزوراى بغداد آن را چنين گزارش مى
كند:
(سيد محمد مهدى آل طعمه كليددار حرم حضرت ابوالفضل مبلغ  705222قرش كمك به ساخت كتابخانه رشيدى در بغداد كمك
كرد))734( .
 .78سيد مرتضى بن مصطفى بن حسين آل ضياء الدين ؛ چون در هنگام به ارث رسيدن توليت به وى  ،هنوز خردسال بود ،او
سيد محمد مهدى توليت پيشگفته در رديف  ،71اين سمت را در اختيار گرفت تا هنگامى كه نزد حكومت بغداد از او بدگويى
كردند .هنگامى كه حكمران بغداد به زيارت كربال آمد ،از نرديك اطمينان يافت  .سيد مرتضى توانايى اداره حرم را دار است .
از همين روى  ،به سال  7098هجرى قمرى دربار عثمانى فرمان توليت او را صادر كرد .از اين زمان تا هنگام رسيدن سيد
مرتضى به سن بلوغ  ،عمويش سيد عباس سيد حسين آل ضياء الدين به نيابت از او امو حرم را عهده دار بود .در روز پنج شنبه
 78ربيع االول سال  7351هجرى قمرى ( 71ماه مه  7938ميالدى ) در گذشت  .از اقدامات شايسته او مى توان از طرح
آبرسانى كربال ياد كرد)735( .

 .79سيد سيد محمد حسين بن سيد مرتضى آل ضياء الدين ؛ پس از درگذشت پدرش به سال  7351هجرى قمرى توليت حرم را
در اختيار گرفت  .او كه از شخصيت هاى برجسته و فرهيخته و داراى صفات برجسته اى بود ،اقدامات و مواضع شايسته اى
داشت كه از آن جمله است  :اهداى هديه تشكر ارزشمندى به عباس محمود عقاد به مناسبت تاليف كتاب ابوالشهداء ،برقرارى
صلح ميان مردم كاظمين و نجف در شب عاشوراى  7942ميالدى  ،باز داشتن پليس از ورود به حرم حضرت ابوالفضل عليه
السالم در خالل قيام مردمى در اكتبر  7950ميالدى  .او در روز  72ربيع الثانى سال  7310هجرى قمرى برابر با سال 7953
ميالدى  .در گذشت و در چهلم در گذشتش مجلس بى همانندى ترتيب دادند و شاعران و اديبان او را رثا گفتند.
 .02سيد بدر الدين بن سيد محمد حسن آل ضياء الدين ؛ در سال  7310هجرى قمرى عهده دار توليت و به سال  7358هجرى
قمرى از اين سمت بركنار شد و در روز پنج شنبه  4شوال  7422هجرى قمرى در گذشت .
پس از بركنارى اش در سال  7358هجرى قمرى  ،سيد حسن سيد صافى آل ضياء الدين به جاى وى اداره حرم را در دست
گرفت .
 .07سيد محمد حسين بن مهدى آل ضياء الدين  ،از سال  7420تا  7477هجرى قمرى عهده دار توليت بود .اين كار را با دست
انديشى و تدبير به انجام رساند)732( .
بخش نهم  :كرامات قمر بنى هاشم عليه السالم(شامل  042كرامت )
قسمت اول  :پاسخ به تضرع  ،و پاداش ادب عنايات قمر بنى هاشم عليه السالم بهشيعيان  ،اهل سنت  ،مسيحيان  ،كليميان و
زردشتيان(شامل  072عنايت )
فصل اول  :عنايت حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم به شيعيان(شامل  795كرامت )
 .7در حالى كه اشك مى ريختم  ،قمر بنى هاشم عليه السالم رابه حق فاطمه زهرا و ام البنين عليهماالسالم قسم دادم
نامه جناب آقاى محمد حسين جعفر زاده  ،سرهنگ بازنشسته  ،از عظيميه كرج به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم :
برادر بزرگوار جناب آقاى حاج شيخ على ربانى خلخالى  ،حقير سرهنگ باز نشسته نيروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى هستم
و درطول جنگ تحميلى داراى مسئوليت هاى متعددى بوده ام و در طول خدمتم كرامت هاى زيادى را از شاهين شكسته بال
كربال ،حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم ديده ام ذيال بيان مى كنم :
اين جانب با درجه ستوان يكمى در سال  7359شمسى در پايگاه شكارى دزفول خدمت مى كردم كه به داليلى ستون فقرات من
آسيب ديده  .با توجه به اين كه پايگاه چهارم شكارى دزفول هدف حمله هاى سنگين هوايى دشمن بوده تمام خانواده ها را از جمله
خانواده خودم را هم از پايگاه به شهرى ديگر تخليه كرده بوديم و خانواده من هم به شهرستان كرج رفته بودند.
شبى در پايگاه دزفول احساس كردم كه نمى توانم بايستم و دارم فلج مى شوم  .ابتدا مثل كودكان به صورت چهار دست و پا
حركت مى كردم و سپس كال فلج شدم و ديدم نمى توانم پاهاى خود را حركت دهم و در گوشه منزل فلج و زمينگير شدم و حتى
نتوانستم پاى تلفن بروم و به بيمارستان تلفن بكنم و آمبوالنسى بخواهم تامرا به بيمارستان انتقال دهند .البته الزم به ياد آورى است
كه قبال به بيمارستان رفته بودم و از طريق بيمارستان به تهران اعزم شده بودم و از طريق بنياد شهيد هم به بيمارستان شهيد
مصطفى خمينى منتقل شده بودم و پزشكان معالج مهم آقاى حاج دكتر عزيزى جراح مغز و اعصاب و دكتر جاويدان جراح
وارتوپد بودند .به هر حال وقتى كه احساس كردم فلج شده ام در حالى كه حتى نتوانستم دست خود را به كليد برق برسانم و در
تاريكى ماندم .
احساس اندوه فراوان مى نمودم كه چه كار مى توانم بكنم  .در اين حال كه مستاطل و درمانده شده بودم به حضرت قمر بنى هاشم
عليه السالم متوسل شدم و از شدت اندوه ناليدم و يادم هست ايشان را ابتدا به حق حضرت زهراى مرضيه عليهاالسالم و سپس به
حضرت ام البنين عليهاالسالم قسم دادم و در حالى كه اشك مى ريختم شفاى خويش را از ايشان خواستم .
خوابم برده بود ،در عالم رويا ديدم در زادگاه خودم در كوچه اى در حركت هستم ولى قد خود را خم كرده ام و نمى توانم كامال
درست راه بروم  .ناگهان ديدم سيد جوانى بسيار خوش سيما در حالى كه عمامه سياه بر سر داشتند و عبايى سياه به دوش افكنده
بودند از روبه رو تشريف مى آوردند .وقتى به ايشان رسيدم ابتدا من خدمتشان سالم عرض كردم  ،ايشان با محبت پاسخ سالم
مرا فرمودند و سپس مرا با نام كوچك مخاطب قرار داده  ،پرسيدند:

چرا اين گونه راه مى روى ؟ عرض كردم  :آقا ،ستون فقرات امانم را بريده است .
فرمود :نزديك تر بيا .و من اطاعت كردم و نزديك تر رفتم  ،دست مبارك را دقيقا به محل درد گذاشتند و فرمودند :اين جات درد
مى كند نه ؟ عرض كردم  :بلى .
مختصر فشارى دادند دردى توام با لذت به من دست داد ،فرمودند :درد تمام شد ،حاال قامت خود را راست كن  .من اطاعت كردم
 ،ايشان خدا حافظى كردند و تشريف بردند .در اين حال همسر پسر عمويم ايستاده بود .از او پرسيدم  :دختر عمو اين آقا با اين
حسن جمال چه كسى بود؟ ايشان پاسخ دادند :نشناختى ؟ گفتم  :نه  ،گفت  :ايشان حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه
السالم بودند .برگشتم تا بوسه به قدم هايشان بزنم  ،تشريف برده بودند .ناگهان با صداى اهلل اكبر اذان صبح چشم از خواب گشودم
 .گريه امان نمى داد ،در وحله اول فكر مى كردم اگر خواب بوده باشد و شفا نگرفته باشم چه مى شود؟ پيش خودم گفتم  :حال كه
آقا را زيارت كرده ام ديگر چيزى نمى خواهم  .اذان داشت تمام مى شد و بايد نماز صبح رامى خواندم  ،يك مرتبه با صداى يا
ابوالفضل العباس عليه السالم بلند شدم ديدم الحمدهلل شفاى كامل داده شده است .
هم اكنون در بنياد جانبازان كرج پرونده جانبازى من همان گونه نيمه كاره مانده است و در صد جانبازى من (مثال ستون فقرات
چند در صد آسيب اين كه بايستى دكتر عزيزى و جاويدان نظر مى دادند به علت شفاى آن بزرگوار ناقص ماند) مشخص نيست .
صلى اهلل عليك يا قمر بنى هاشم عليه السالم
 .0نام مرا عباس گذاشتند
يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السالم
اكشف كربى بحق اخيك الحسين عليه السالم
جناب آقاى عباس شير كوند ،دانشجوى خلبانى  ،از ورامين  ،دو كرامت ذيل را به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم
ارسال نموده اند:
ضمن عرض سالم و آرزوى توفيق روز افزون خدمت شما دانشمند گرامى جناب آقاى حاج حاج شيخ على ربانى خلخالى  .اميد
دارم خداوند عمرى به سان نوح پيامبر على نبينا و على آله و عليه السالم به شما عطا فرمايد تا بيشتر امت مسلمان را با زندگى
نامه و كرامات ائمه معصومين آشنا كنيد .ان شاء اهلل .
سال گذشته جلد اول كتاب چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم را به طور امانت از يكى از دوستان امانت
گرفته و آن را مطالعه كردم  .البته فراموش كردم بگويم نام من عباس است  .در سال  7357بعد از اين كه پنج فرزند از پدر و
مادرم پس از تولد فوت كرده مرا نذر آقا قمر بنى هاشم (عليه السالم ) مى كنند و نام مرا عباس گذشته و گوسفندى نذر كرده و آن
را قربان نمايند .از موقعى كه به سن بلوغ و مراحل باالتر رسيدم احساس كردم به طور ذاتى عاشق آقا ابوالفضل العباس عليه
السالم هستم و اين يك عشق ذاتى و خدادادى بود .لذا از موقعى كه در سال گذشته كتاب شما عالم جليل القدر را مطالعه كردم اين
عشق و ايمان به كرامات آقا صد چندان شد و از آن جا كه شغل حقير تكنسين فنى هواپيماست اراده كردم در آزمون خلبانى
شركت كنم و به لطف خدا و توسل به آقا قمر بنى هاشم عليه السالم با موفقيت تمامى مراحل امتحانى و علمى خلبانى را پشت سر
گذاشتم و به لطف خدا اكنون مشغول ادامه تحصيل در رشته خلبانى هستم  .اما از آن جايى كه الزم دانستم دو كرامت از كرامات
آقا ابا عبداهلل الحسين عليه السالم و آقا قمر بنى هاشم عليه السالم را كه نسبت به اين بنده عاصى ارائه داشتند را به اطالع آن مقام
محترم برسانم تا شما با درج اين دو كرامت در تاليفاتتان بر عقايد دينى امت اسالمى بيفزاييد.
 .7نخست آن كه در شب شام غريبان آقا اباعبداهلل الحسين عليه السالم در عاشوراى  7311در حسينيه مسجد امام جعفر صادق
عليه السالم محلمان واقع در شهرستان ورامين  -كه اين جانب ساكن همان محله (ايستگاه صادقعلى ) مى باشم  -مشغول آشپزى
بوديم كه ظرف بزرگى كه آبگردان نام دارد از روغن داغ شده پر بود كه مى خواستند روى برنج بريزند كه در اثر برخورد با
من مقدار قابل توجهى از اين روغن روى قسمت ران من پايين زانوى پاى چپم ريخت  .در همان لحظه همگى فرياد زدند و وقتى
لباسم را در آوردم در كمال نا باورى ديدند كه حتى به اندازه يك سر سوزن هم پوست بدنم قرمز نشده است و اين معجزه چيزى
نبود جز كرامت آقا ابا عبداهلل الحسين عليه السالم .
همچنين يكى از دوستانم به نام آقاى سيدجواد حسينى  -كه از سادات مخلص نسبت به آستان آقا ابا عبداهلل الحسين عليه السالم است
و خادم مرقد ابا عبداهلل الحسين عليه السالم از نوادگان امام موسى كاظم عليه السالم معروف به شاه حسين در همان شهر خودمان

(ورامين ) مى باشد  -شبى از ايام محرم كه مشغول پذيرايى از عزاداران حسينى بوده  ،از كترى آب جوش كه آب آن درحال
غليان بوده روى بدن او مى ريزد و او هم مثل من كوچك ترين آسيبى نمى بيند.
اما كرامت ديگرى كه براى خودم اتفاق افتاد از اين قرار بود:
 .3قبل از استارت موتور هواپيما ،عرض ادبى خدمت آقا ابا عبداهلل و آقا قمربنى هاشم عليهماالسالم
 .0اوال الزم به كمى توضيح است كه  :روشن كردن هواپيما مراحل خاصى دارد و بايد مرحله از روى كتاب موارد را بخوانى و
انجام بدهى كه مبادا يك وقت موردى را فراموش كنى و حادثه اى رخ دهد .اين جانب از آن جا كه هر چه دارم در زندگى خود -
به خصوص تحصيل در رشته خلبانى  -از كرامات آقا ابا عبداهلل الحسين عليه السالم و آقا قمر بنى هاشم عليه السالم است و
هميشه اين را اذعان دارم و به آن افتخار مى كنم  ،هميشه قبل از استارت موتور هواپيما عرض ادبى خدمت آقا ابا عبداهلل الحسين
و آقا قمر بنى هاشم (عليهماالسالم ) دارم (السالم عليك يا ابا عبداهلل الحسين عليه السالم  .السالم عليك يا باب الحوائج ابوالفضل
العباس عليه السالم ).
روزى در خرداد  7018مشغول آموزش بودم و به همراه استاد پرواز و بايد در آن روز چند فرود و پرواز پشت سر هم و سريع
را انجام مى دادم  .تمام اين امور انجام شد و موقعى كه آخرين فرودمان را انجام داديم و خواستيم به محوطه پاركينگ فرودگاه
بياييم تا هواپيما را خاموش كنيم  ،درست زمانى كه فرود آمديم موتور هواپيما خاموش شد .حال اگر اين اتفاق بعد از بلند شدن ما
از زمين اتفاق مى افتاد خدا مى دانست كه چه اتفاقى مى افتاد .چون در آن لحظه تمام منطقه زير پاى ما همه مسكونى بودند و
اين امر نيز به لطف خدا و به لطف آقا ابا عبداهلل الحسين و آقا قمر بنى هاشم (عليهماالسالم ) به خير و خوشى گذشت  .شايان
ذكر است كه هواپيماى آموزشى ما يك موتوره است  .باز هم از تالش شما عالم گرانقدر سپاسگزارم .
ارادتمند شما دانشجوى خلبانى عباس شير كوند
ورامين  7318/3/05شمسى
 .4قوت قلب پدر شهيد بر اثر پيام حضرت عباس عليه السالم
نامه دانشمند محترم  ،نويسنده توانا ،صاحب آثار عديده  ،حجت االسالم و المسلمين آقاى شيخ محمد محمدى اشتهاردى به دفتر
انتشارات مكتب الحسين عليه السالم :
در سال  7337شمسى در اشتهارد پسرى ديده به جهان گشود كه نام او راعلى اكبر نهادند .پدرش آقاى يداهلل صداقت كه شغل
ساده اى داشت در يك محيط سالم او را تربيت كرد .او استعداد سرشارى داشت  ،و در كالس هاى درس با عالى ترين نمره ها
قبول مى شد ،و به طور سريع به دانشگاه راه يافت و در رشته شيمى موفق به اخذ ليسانس شد و دبير دبيرستان شهرستان قزوين
گرديد ،و با انجمن اسالمى فرهنگيان قزوين همكارى نزديك داشت  .سرانجام  ،عازم جبهه جنگ شد و دريك درگيرى با دشمنان
صدامى در ارتفاعات بازى دراز در تاريخ  7322/2/77شمسى به شهادت رسيد .و پس از ده ماه  ،استخوان هاى پيكر مطهرش
را به اشتهارد آوردند با تشييع پرشكوه مردم در گلزار شهدا به خاك سپرده شد .پدر اين شهيد عزيز ،آقاى حاج يداهلل صداقت  ،كه
پيرمرد زنده دل و خوش فهم است و بيش از هشتاد سال عمر كرده  .براى نگارنده چنين نقل كرد :بيست روز قبل از شهادت اين
فرزند دلبندم  ،بعد از نماز صبح بين الطلوعين خوابيدم  .در عالم خواب ديدم در خانه را زدند ،رفتم در را گشودم  ،ديدم حضرت
ابوالفضل العباس عليه السالم است  .او را نشناختم  ،زيرا قبال او را در عالم خواب ديده بودم  .سالم كردم  ،جواب سالمم را داد،
سپس فرمود( :يداهلل ! اين جا آستانه ابراهيم خليل عليه السالم است ) )731( .عرض كردم  :فدايت گردم من سگ در خانه
حضرت ابراهيم عليه السالم نمى شوم  ،من كجا و او كجا؟! فرمود( :به پشت سرت بنگر) ،به پشت سرم نگاه كردم  ،ناگاه قبرى
را ديدم كه سنگى بر روى آن قرار داشت و بر روى آن سنگ چنين نوشته شده بود( :هذا مرقد الشهيد على اكبر صداقت )؛ اين
جا قبر شهيد على اكبر صداقت است  .در اين هنگام  ،ناگاه ديدم گربه اى وارد اتاق شد ،تالش فراوان كردم آن را بيرون كنم ،
حضرت عباس عليه السالم كه هنوز ايستاده بود و نگاه مى كرد ،به من فرمود :تو نمى توانى آن گربه را بيرون كنى  ،فردا صبح
همين گربه مى آيد ،و اين نشانه آن است كه خوابت درست است  .آن گاه فرمود( :كمرت را محكم ببند ،مبادانا شكرى كنى ).
وقتى كه از خواب بيدار شوم  ،چنين احساس كردم كه پسرم در جبهه به شهادت رسيده است  .و طبق فرموده حضرت عباس
عليه السالم اگر خبر شهادتش آمد ،بايد استقامت كنم و كمر صبر و مقاومت رامحكم ببندم و نه تنها ناشكرى نكنم ! بلكه شكر كنم .
به مغازه ام رفتم  ،و خوابى راكه ديده بودم براى دوست و همسايه مغازه ام مرحوم آقاى حاج حسين كاويانى تعريف كردم  .در

همين هنگام همان گربه وارد مغازه شد ،هر چه كردم نتوانستم آن را بيرون كنم  ،به آقاى كاويانى گفتم ( :اين نشانه راستى همان
خوابى است كه ديده ام ).
شايد آن گربه نمادى از صدام دزد جنايتكار بوده  ،كه بيرون كردن او از عهده يك نفر ساخته نبود ،بلكه نياز به اتحاد و انسجام و
حمله هاى پياپى سلحشوران اسالم داشت تا دست به دست هم دهند و او را بيرون كنند و سرانجام چنين كردند.
چند روزى از اين ماجرا گذشت كه خبر شهادت پسرم على اكبر صداقت به بعضى از دوستان و بستگانم رسيده بود .هنوز آن را
به من نگفته بودند ،ولى از رفتار و بعضى حركات و گفتار آنها دريافته بودم كه خبر تكان دهنده اى وجود دارد تا اين كه در خانه
ام بودم  ،صداى همهمه چند نفر را كه در كوچه نزد من مى آمدند شنيدم  .دريافتم مى خواهند شهادت پسرم را به من خبر دهند،
سرانجام افرادى آمدند و شهادت جوانم را به من خبر دادند .همان دم در آستانه در سر بر سجده نهادم و گفتم ( :خدايا اين قربانى
را از من بپذير).
آرى  ،سخن حضرت عباس عليه السالم (كمرت را ببند) ،به من قوت قلب بخشيد .از ديدم چنين خوابى بسيار خوشحال هستم .
خدا را شكر كه در راه او قربانى داده ام  .به اميد آن كه قبول فرمايد.
آرى  ،شهيدان در راه حق  ،و بستگان شهيدان اين گونه مورد لطف سرشار اولياى خدا همچون قمر بنى هاشم حضرت عباس
عليه السالم هستند ،خوشا به سعادتشان .
محمد محمدى اشتهاردى  7318/0/05شمسى
 .5عنايت قمر بنى هاشم عليه السالم به صغير اصفهانى  ،درعالم برزخ
جناب حجت االسالم آقاى شيخ على مير خلف زاده در كتاب كرامات العباسيه (ص  )11اين گونه نقل مى كند :جناب حاج آقا
هاشم زاده اصفهانى فرمود:
مرحوم بنانى (ره ) روح پدر مرحوم آقاى صغير (ره ) را احضار مى كند .آقا صغير مى فرمايد :از روح پدرم سوال كن كه اين
شعرهايى كه من براى خاندان عصمت و طهارت عليهم السالم گفته ام آيا در عالم برزخ براى شما نتيجه اى داشته يا نه ؟ روح
پدر مرحوم صغير گفته بود :بلى  ،بابا يك ماده تاريخ براى حضرت اباالفضل عليه السالم گفته بودى كه وقتى به اين عالم آوردند
تو مرا در بين تمام اموات سرافراز كردى .
يكى تكه شعر از آن شعرهاى ماده تاريخ كه بر در صحن و حرم حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم نوشته اين
است :
زد صغير اصفهانى بهر تاريخش رقم
دردها بر درگه ماه بنى هاشم دواست
دستى به دامانت زنم از مهربان ابوالفضل
از مرحمت لطفى نما بر شيعيان ابوالفضل
ما عاشقان كربالييم اى مه تابان
جوييم 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 فيضت بسى سيراب گشته اى عجب
ما هم بدين حسرت دمادم ناتوان ابوالفضل
تا حق خدايى مى كند روشن چراغ دين است

پروانه سان جمعى ز سوزش هر زمان ابوالفضل
نام حسين و كربال آتش زند به جانم
سوزد اگر ريزم زغم اشكى به جان ابوالفضل ()738
 .2به عنايت قمر بنى هاشم عليه السالم بچه فلج به راه افتاد
جناب آقاى شيخ محمد باقر مروى از طالب حوزه علميه مشهد مقدس در اوائل خرداد ماه سال  7319شمسى بود در بغداد حرم
امامين جوادين عليهم السالم اين كرامت را نقل كردند و نوشته اى به اين جانب دادند كه در جلد سوم چاپ شود اينك مالحظه مى
فرماييد:
يكى از نوكران و مداحان اهل بيت عليهم السالم ازمشهد على بن موسى الرضا عليه السالم به قصد زيارت اباعبداهلل الحسين عليه
السالم مشرف مى شود .وقتى به حرم مطهر امام حسين عليه السالم و اباالفضل العباس عليه السالم مى رود يادش مى آيد هر
كس وارد حرم ابوالفضل العباس عليه السالم بشود اگر سه حاجت بخواهد ايشان كسى را نااميد بر نمى گرداند .دست به دعا بر
مى دارد :آقا ابوالفضل العباس عليه السالم  ،من يك پسر پنج ساله معلول دارم يك تكه گوشت در خانه افتاده  ،و قدرت حرف زدن
ندارد ،از تو مى خواهم كه حداقل اين بچه بتواند راه برود و حركت كند و خودش غذا بخورد .ديگر نخواستم كه اين بچه صحبت
كند .زيارت اباالفضل عليه السالم و امام حسين عليه السالم و موسى بن جعفر عليه السالم و جواد االئمه عليه السالم را انجام دادم
 ،به مشهد آمدم و وارد منزل شدم  .مردم به ديدنم آمدند ،بعد از يك روز مادرش به من گفت  :حاجى رضا زاده بيا كه بچه مى
تواند راه برود و حركت كند ،ابوالفضل عليه السالم به ما عنايت كرده و شفا داده  ،پدرش پشيمان مى شود چرا من نخواستم كه
حرف هم بزند.
ناقل  :محمد باقر مروى بهادران امام جماعت مسجد جواد االئمه عليه السالم امام رضا عليه السالم  .بيستم صفرمشهد كه يك شب
مانده به اربعين اباعبداهلل عليه السالم در حرم مطهر باب الحوائج و جواد االئمه عليهماالسالم نوشته شد.
شيخ محمد باقر مروى
 .1حضرت ابوالفضل عليه السالم فرمود او را ببخشيد ،دست ازمن برداشتند
عالم متقى  ،جناب حجة االسالم و المسلمين حاج شيخ عباس طهرانى (رحمه اهلل ) كه در كتابخانه مدرسه حجتيه قم افاضه مى
فرمود ،در كتاب دين و وجدان چند حكايت در رابطه با افراد جن زده و راه خالصى آنها آورده است كه يكى از آن حكايات
مربوط به كرامت حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم است  .ايشان مى فرمايد:
يكى از زنانى كه سال هاست او را مى شناسم و به صدق گفتارش يقين دارم گفت  :مقدارى سيب زمينى داخل ظرفى گذاشته و
پختم  ،به آشپزخانه رفتم تا آن را بياورم  ،آب بسيار داغى داشت  ،بدون اين كه نام خدا را ببرم به كف آشپزخانه ريختم و سيب
زمينى ها را آوردم و با مادرم خورديم و خوابيديم و نيمه هاى شب ناگهان سنگين شدم  ،به طورى كه حالت غشى و بى هوشى به
من دست داد .مادرم از صداى ناله من بيدار شد و به بالينم آمد .او كه حالت رقت انگيزم را مى ديد .مرا مالش مى داد ولى
افرادى كه مادرم آنها را نمى ديد ،مرا مى زدند .من با التماس و زارى به آنها مى گفتم  :تقصير من چيست ؟ سرانجام آنها را به
حضرت عباس عليه السالم قسم دادم كه دست از سر من برداريد .اما آنها در پاسخ مى گفتند :چرا آب داغ راريختى و كودك ما
را سوزاندى ؟ در اين ميان شخص بلند قامتى ظاهر شد و به آنهاگفت  :بس است او را ببخشيد و دست از سرش برداريد ،كودك
شما فقط مويش سوخته  ،تنش كه سالم است ! آنها در اثر شفاعت اين شخص كه به نظرم حضرت عباس عليه السالم مى آمد،
دست از من برداشتند و رفتند ،و من به هوش آمدم و به حالت طبيعى برگشتم  ،تا اين كه چند شب ديگر كه مى خواستم به همان
آشپزخانه بروم همين كه به آن جا نزديك شوم  ،صدايى شنيد كه مى گفت ( :هنوز چشمت نترسيده ؟))739( .
ادب اباالفضل عليه السالم
ايمان و وفا سايه باالى تو بود
ايثار على نقش به سيماى تو بود
گر لب نزدى به آب دريا عباس

درياى ادب ميان لب هاى تو بود ()742
 .8اين مخصوص حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم است
جناب مستطاب آيه اهلل آقاى حاج سيد عبدالصاحب مرتضوى لنگرودى كه از عالمان بزرگوار و از مدافعين مكتب سرخ تشيع
است براى مولف كتاب چهار كرامت نقل كردند كه ذيال مى خوانيد:
 .7حجت االسالم و المسلمين آقاى حاج سيد فاضل موسوى خلخالى (رحمه اهلل ) گفته است  :بنده در رشت  ،منزل پدرم  ،منبر
مى رفتم و در مسجد مرحوم پدرم و مسجد ديگرى نيز براى منبر دعوت كردند .من وقت مقرر كه مى رفتم و مى گفتند كه دير
مى آيى و من نمى خواستم كه اسب سوارى را بتازانم و زودتر بروم .
شب تاسوعا رسيد .گفتم امشب ديگر بايد اسب را بتازانم كه زودتر برسم  .در بين راه كى جلو اسب ما را گرفت و گفتند :بيا
براى ما روضه بخوان  .گفتم  :نمى توانم  ،عذر آوردم كه دير مى شود .گفتند :بيا تو روضه ما را بخوان  ،ما تو را مى رسانيم
اين راه هم بيست دقيقه طول مى كشيد .مرا به پشت كوهى بردند .در آن جا صحرايى بزرگ و مملو از جمعيت بود .من منبر
رفتم و گفتم  :صدا نمى رسد .گفتند :تو بخوان ما صداى تو را مى رسانيم  .وقتى به مصيبت رسيدم ديدم منبر مرا گرفتند به همه
جا مى چرخانند .چه گريه اى با صدا به اندازه يك ربع هم طول كشيد ،وقت آمدن  ،كيسه اى به من دادند و گفتند :اين مخصوص
آقا حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم است .
گفتند :اگر بردارى پشيمان مى شوى و اگر برندارى هم پشيمان مى شوى  .ديدم به نظرم اينها پوست پياز است  ،ديگر نخواستم
آبروى اينها را بريزم يك نفر عقب و يك نفر هم جلو اسب قرار گرفته  ،مرا به مسجد رساندند و سپس گفتند :ما اول به تو نگفتيم
 ،ما جن هستيم  ،واال شما وحشت مى كرديد .گفتند :ما فراموش كرديم به شما بگوييم اين جا جن ها هستند و گفتند آن ورق هاى
طالست .
آرى پشت اين كوه جنها هستند.
شب عاشورا كسى با من آمد و سپس ديدم آن پوست پيازها هم همه اش طال بود.
 .9خطاب به صدام فرمود
 .0شخصى به نام محمد حسين غالمى اهل هندوستام  ،ساكن دبى مى گفت :
ما در سفر كربال به زيارت حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم رفتيم  .در صحن و حرم مطهر حضرت همه
جا سر و صدا بود ،به ويژه اهالى هندوستان صدا مى زدند :يا اباالفضل ! عجيب شلوغ شد به طورى كه شرطه هاى حرم مطهر
مامور شدند كه جلوگيرى كنند ،ولى موثر واقع نشد .گفتند كه خود صدام به حرم مى آيد ،ناگهان صدام از راه رسيد .همين كه
وارد صحن مطهر شد ،مردم شعار دادند و يا اباالفضل گويان در شعارشان شدت عمل خرج دادند .يك دفعه مردم گفتند :به گلدسته
بنگريد! صدام هم به طرف آسمان به گلدسته نگاه مى كرد .آن وقت ديديم سيد بزرگوارى با عمامه سبز در باالى گلدسته است و
شمشيرى به دست دارد و خطاب به صدام نموده كه اگر از شعار اين مردم جلوگيرى كنى همين حاال سر از بدنت جدا خواهم
كرد.
وحشت در صدام ايجاد شد .سر فرود آورد و به شرطه ها نگاه كرد و گفت  :به جمعيت كارى نداشت باشيد و خود از صحن
مطهر بيرون رفت و مردم تا مدتى شعار مى دادند .معلوم شد كه شعار مردم براى كرامتى بوده از حضرت قمر بنى هاشم
ابوالفضل العباس عليه السالم ظاهر شده بود كه حضرت بيمارى را شفا داده بوده .
 .72مشغول زيارت مردم  ،ديدم عربى پشت سر من مشغول زيارت است
 .3اين واقعه در حرم مطهر حضرت اباالفضل العباس عليه السالم واقع شده است  .مرحوم والد بزرگوار ،فقيه فرزانه  ،عالم
متقى  ،حضرت آيت اهلل العظمى آقاى حاج سيد مرتضى لنگرودى قدس اهلل نفسه الزكيه فرمودند :در حرم مطهر حضرت قمر بنى
هاشم اباالفضل العباس عليه السالم مشغول زيارت بودم  ،ناگهان ديدم عربى پشت سر من مشغول زيارت است و خطاب به
حضرت مى گويد( :يا عمى !) و مطالبى را با فصاحت و بالغت بيان مى كند .من از بس برايم اين مطالب جالب و جذاب بود
دست از زيارت برداشتم تا ببينم اين بزرگوار چه مى گويد .همچنان مات و مبهوت شده بودم  ،ولى كلمات دلرباى ايشان را
همچنان مى شنيدم و ايشان گريه مى كرد و با حضرت در حال صحبت بود ،ولى يك مرتبه از نظرم غايب شد.

 .77آقا جان قلب مادرم را عوض كن
 .4جناب حجه االسالم و المسلمين آقاى سيد ابوالفضل شريفى برايم نقل كردند :مساله درس و اقامت بنده در نجف اشرف از
طريق و عنايات حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم انجام شده است  ،چون والده ما راضى نمى شد كه به نجف
اشرف مشرف بشوم  ،بنده به حضرت اباالفضل العباس عليه السالم متوسل شدم  ،مادرم اجازه داد .و من هم موفق شدم  .به قمر
بنى هاشم عليه السالم عرض كردم  :آقا جان  ،قلب مادرم را عوض كن كه به من اجازه بدهد و با رضايت ايشان وارد حوزه
علميه نجف بشوم .
روزى والده به من گفت  :پسر ،مجاز هستى به نجف اشرف بروى  ،عيبى ندارد ،و من فراقت را تحمل مى كنم  ،براى اين كه
در عالم رويا ديدم حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم فرمودند :اگر بخواهى مورد شفاعت ما قرار بگيرى
فرزندت را براى تحصيل به نجف اشرف بفرست  ،با كمال رضايت  ،و گرنه در صحراى محشر بايد زياد انتظار بكشى  .لذا من
با رضايت كامل به شما اجازه مى دهم براى تحصيل علوم دينى به نجف اشرف رفته و در آن جا مشغول تحصيل شوى .
 .70با گريه به خواب مى رود
در سوم ربيع االول سال  7407قمرى جناب آقاى حاج مصطفى صراف  ،موذن امام حسين عليه السالم كه فعال ساكن شهر مقدس
قم است  ،از جناب آقاى (مال سعد) مداح اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم نقل كردند:
آقاى مال سعد در بين راه تهران  -مشهد در قطار برايم نقل كرد كه تقريبا شش ماه است از عراق آمده است و گفت  :پاى چپم
ورم كرد ،مرا به بيمارستانى در بغداد به نام بيمارستان (مدينه الطب ) بردند و در آن جا بسترى شدم  .خانواده ام در كربال
بودند .تشخيص پزشكان آن شد كه بايد عمل بشوم و گفتند كسى هم بايد امضا بدهد كه اگر زير عمل مردم  ،پزشك جراح
مسئوليتى نداشته باشد .من قبول نكردم كه در شهر غربت آن هم به آن نحو عمل بشوم  .لذا به كربال بازگشتم  .در كربال هم به
پزشكى حاذق مراجعه كردم  .تشخيص او هم همانند پزشك بغدادى آن شد كه بايد پايم عمل جراحى بشود .اهل بيت من گفتند :به
حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم متوسل بشويد ،و شب متوسل مى شود و با گريه به خواب مى رود.
صبح مادر بزرگش مى گويد :به نزد جاروكش حرم مطهر حضرت اباالفضل العباس عليه السالم برو ،مقام و عظمت حضرت
خيلى باالتر از آن است و فقط جارو را از جاروكش بگير و به محل ورم پا و روى درد پايت بگذار .او هم همين كار را مى كند
و با عنايت حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم به وسيله جاروى حرم حضرت شفا پيدا مى كند و فرداى آن
روز ديگر او ما بين فاميل دو زانو نشسته و بحمداهلل نه دردى و نه ورمى در پايش وجود دارد.
 .73اگر اتفاقى برايت پيش آمد باپول حل نشد به حضرت عباس عليه السالم متوسل شو
جناب مستطاب حجت االسالم و المسلمين آقاى سيد صادق حسينى يزدى طى مكتوبى به انتشارات مكتب الحسين عليه السالم چهار
كرامت زير را ارسال نموده اند ،كه توجه شما را به آن جلب مى نماييم :
 .7بسم اهلل الرحمن الرحيم  ،و به نستعين  ،و صلى اهلل على محمد و آله الطاهرين .
جناب مستطاب حجت االسالم و المسلمين آقاى حاج شيخ محمد على اديب اصفهانى كه در حدود چهل سال است با ايشان رفيق
هستيم چنين نقل فرمودند:
آقاى شيخ صدر الدين كلباسى اصفهانى نقل كردند كه در تهران رفيقى داشتم كه فرزندى به نام احمد داشت  .وقتى احمد براى
ادامه تحصيل عازم آلمان بود و داشت از پله هاى هواپيما باال مى رفت  ،پدرش به او گفت  :پسرم  ،امانت با ارزشى به تو بدهم
و آن اين كه سفارش مى كنم تو را از اين كه نماز و روزه ات را ترك مكن  ،تقوا هم داشته باش ؛ ميدانى 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 تحصيل كن و تا
تخصص نگرفتى نيا .بدان  ،من روضه خوانى مى كنم  ،پدرم هم روضه خوانى مى كرد ،جدم هم روضه خوان بود ،اما پدرم به
امام حسين عليه السالم عالقه خاصى داشت كه در مواقع حساس به او توسل پيدا مى كرد .اما من گرچه به امام حسين عليه السالم
عالقه زيادى دارم  ،اما به حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم عالقه خاصى دارم  .اگر وقتى اتفاق خاصى برايت پيش آمد كه
با پول نمى شود آن را حل كرد ،به آن حضرت متوسل شو و بگو :من پسر فالنى هستم كه به شما خيلى ارادت دارد .احمد مى
گويد :من در دلم او را مسخره مى كردم كه چطور مى شود كه پول آن را حل نكند؟! چون به آلمان رفتم طولى نكشيد كه ديگر
نماز نخواندم  ،بعدا روزه راهم ترك نمودم  .يك شب مرا به عنوان كشيك بيمارستان انتخاب كردند ،چون خواستم دفتر بيمارستان
را امضا كنم و كشيك را تحويل بگيرم  ،ديدم يكى از انگشتان دستم سياه شده  .چون آن را خوار اندم بيشتر سياه شد و خيلى درد

داشت  ،و همين طور سياهى اضافه شد تا آخر انگشتم آمد .بعد سر انگشت بعدى شروع شد تا به پايين آمد و همين طور تمام
انگشتانم سياه شد .شدت درد به حدى بود كه پاشنه پايم را روى زمين مى زدم تا اين كه ته كفشم كنده شد .پزشكان هر چه كردند
فايده اى نبخشيد .سرانجام به اين نتيجه رسيدند كه فردا دستم را از مچ جدا كنند .بسترى شدم  .به من مسكن مى زدند تا از شدت
دردم كاسته شود .نصف شب بود كه از خواب بيدار شدم  .به سبب مسكن زدند درد دستم كم شده بود .در فكر فرو رفتم  ،از آينده
خود مى گريستم و مى گفتم  :با دست بريده كه به ايران برگردم غير از رسوايى چطور نسخه بنويسم ؟ يك مرتبه سفارش هاى
پدرم يادم امد و اين كه من اصال به آنها اعتنا نكردم  .بلند شدم  ،به حياط بيمارستان رفتم به يكى از كوچه هاى شنى كه اطراف
آن گلكارى بود و حوضى هم در آن جا بود رفتم  ،وضو گرفتم و دو ركعت نماز خواندم و بسيار گريه كردم و به حضرت
ابوالفضل العباس عليه السالم توسل نمودم و در ضمن گفتم  :من فرزند فالنى ام كه خيلى به شما عالقه دارد .يك مرتبه متوجه
شدم  ،ديدم اسب سوارى در بيمارستان است و از پنجره هاى در به صدا در آمد و در باز شد .خالصه اسب سوار به طرف من
آمد ،خيلى وحشت كردم  ،بعد ديدم اسب سوار مرا به اسم صدا زد! تعجب نمودم  .باز اسم من و پدرم را برد بيشتر تعجب نمودم
كه از كجا مرا مى شناسد .فرمود :چرا اين جا آمدى ؟ چه ناراحتى دارى ؟ دستم را نشان دادم  ،حضرت فرمود :دستت را به
زانوى من بمال  .چند مرتبه دست به زانوى مباركش ماليدم  ،دستم خوب شد .رفتم دهنه اسبش را گرفتم و او را قسم دادم كه شما
كه هستيد؟ فرمود :من ابوالفضل هستم چرا به سفارش هاى پدرت عمل نكردى ؟ آقا تشريف بردند .صبح كه شد باز رفتم همان جا
نماز صبح راخواندم و برگشتم روى تختم خوابيدم  .آن كه موظف بود به سراغ من بيايد و دوا و قرص بياورد آمد .گفتم  :الزم
نيست  .چون پزشكان آمدند و وسايل عمل را فراهم كردند گفتم  :من به آنها احتياج ندارم .
چون اصرار كردند به گريه افتادم و گريه زياد نمودم و دستم را هم به آنها نشان دادم  .آنها از گريه زياد من و از بهبودى دستم
بسيار تعجب كردند .من تمام قضايا را از اول كه سفارش پدر باشد تا شفا يافتنم نقل كردم  .چند نفر از پزشكان مسلمان شدند .به
ايران آمدم و حكايت را به پدرم گفتم  .والسالم .
 .74توسل به حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم
 .0اين جانب سيد صادق حسينى يزدى ؛ چند سال قبل يكى از عروس هاى
بنده كه صبيه جناب مستطالب مؤ من متقى و پاك سرشت آقاى حاح حسين اسماعيلى بود براى وضع حمل به زايشگاه الزهرا واقع
در نيروگاه قم مراجعه نمود .آنها صريحا گفته بودند بايد سزارين شود و از اين حيث خيلى ناراحت بودند .ظاهرا قبل از ظهرى
بود ،آقاى اسماعيلى به من زنگ زد و قضيه را گفت  .گفتم  :ناراحت نباشيد درست مى شود .در همان حال به حضرت ابى
الفضل العباس عليه السالم متوسل شده  ،به عدد عباس كه  733است  ،خطاب به آن حضرت گفتم :
ياكاشف الكرب عن وجه الحسين (عليه السالم ) ،اكشف كربى بحق اخيك الحسين عليه السالم .
نيم ساعت طول نكشيد كه آقاى حاج حسين اسماعيلى زنگ زد و گفت كه دخترش به راحتى فارغ شد.
 .75توسل براى عروس ديگرم
 .3روز بعد يا دو روز بغد عروس ديگرم كه عيال فرزندم سيد محمد مهدى حسينى باشد است به من پيغام دادكه همان كه براى
آن عروست خواندى براى من هم بخوان  .همان متوسل را پيدا نمودم  ،ايشان هم بدون معطلى راحت شده بودند.
 .72توسل براى صبيه ام
 .4ايام نوروز همين امسال كه به يزد رفتم و صبيه سوم حقير كه براى اولين مرتبه وضع حمل او بود .به ما گفتند دكترها گفته
اند حتما بايد عمل شود .باز همان توسل را انجام دادم و همان بزرگوار كه ميلياردها جان امثال ماها به قربان او باد ،مرانا اميد
نفرمود و به طور طبيعى با وضع بسيار خوبى به فراغت انجاميد.
و الصاله و السالم عليه و على جده و ابيه و اخيه و الشهداء و الصالحين و االئمه الهداه المعصومين من االن الى يوم الدين عدد ما
علم وزنه ما علم خلق اهلل و كلماته و عدد فضل اهلل و رحمته و عفوه و مغفرته  .آمين رب العالمين .
سيد صادق حسينى يزدى  02ربيع االول  7407قمرى برابر تيرماه  7319شمسى
مرام اباالفضل

خيل ملك ملتجى به نام اباالفضل
جن و بشر سر بسر غالم اباالفضل
هر كه بود در دلش فروغ هدايت
مى شود آگاه از مقام اباالفضل
اهل وفا نيست هر كسى كه نياموخت
درس وفادارى از مرام اباالفضل
گر علمش سرنگون شده است بلند است
رايت مردى به احترام اباالفضل
چشم فلك خيره شد چو ديد به ميدان
چهره همچون مه تمام اباالفضل
اهل جفا مرگ خود به چشم بديدند
شد چو به ميدان بپا قيام اباالفضل
ساقى همت به دشت كرببال ريخت
باده ايثار جان به جام اباالفضل
تشنه درون شد به شط و تشنه برون شد
گر چه نبود آب شط حرام اباالفضل
تا ببرد آب سوى خيمه طفالن
بود همه سعى و اهتمام اباالفضل
آه از آن دم كه اوفتاد به ميدان
از سر زين سرو خوش خرام اباالفضل
در نفس واپسين به سوى حرم بود
ناله ادرك اخاپيام اباالفضل
صحبت حال سكينه بود و غم آب
با شه دين آخرين كالم اباالفضل
بار گناه (سعيد) اگر چه گران است
دوست ببخشايدش به نام اباالفضل
نذر شب هفتم محرم الحرام
جناب حجه االسالم آقاى شيخ قاسم رياحى پور امام جماعت محترم حسينيه همدانى هاى مقيم قم (خاكفرج ) در تاريخ 19/4/5
شمسى كرامت ذيل رابه دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم ارسال داشته اند:

ايشان مى نويسد :يكى از ذاكرين مصايب اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم به نام آقاى مشهدى رمضان زندى همه ساله
شب هفتم محرم الحرام به ياد رشادت ها و شجاعت هاى حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم در حسينيه سجاديه
قم اطعادم دارند .درماه محرم  7479قمرى جريان ذيل براى ايشان اتفاق مى افتد .ايشان چكى به مبلغ يكصد و پنجاه هزار تومان
براى اطعام شب هفتم محرم الحرام تهيه كرده تا نذر خود را ادا كرده باشد.
عصر روز پنجم محرم به گذرخان قم آمده (بازارچه ) تا از مغازه آقاى كبيرى جزوه نوحه خريدارى كند .در اين زمان چك
مزبور از جيبشان روى زمين مى افتد .ايشان متوجه نشده  ،وقتى به منزل مى رود ،بعد از نماز مغرب و عشا و استحمام لباس
مى پوشد تا به حسينيه برود ،ناگهان متوجه مى شود كه چك در جيب او نيست  .با حالتى مضطرب به حضرت قمر بنى هاشم
ابوالفضل العباس عليه السالم متوسل مى شود ،از منزل خارج مى شود تا از افراد سوال كند آيا كسى چك را پيدا كرده يا نه ؟ تا
به گذر خان مى رسد در حالى كه سه ساعت گذشته و با توجه به اين كه بازارچه گذر خان يكى از شلوغ ترين مراكز قم است .
وقتى به گذرخان كنار مغازه آقاى كبيرى مى آيد با كمال تعجب مى بيند چك جلو مغازه مزبور روى زمين افتاده و چشم احدى او
را نديده و كسى آن را برنداشته است .
آرى  ،اين نيست جز توسل و توجه آقا قمر بنى هاشم حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم .
 .78روضه حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم
جناب حجت االسالم آقاى سيد على فاضلى  ،پنج كرامت زير را به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم فرستاده اند:
اين جانب سيد على فاضلى اهل بلخاب از مناطق شمال ايران كه با جمعى از برادران و خواهران و فاميل  ،نزديك بيست سال
است كه ساكن قم هستيم  .و نيز از طالب حوزه علميه قم مى باشيم  .بنده پيش از تشكيل شوراى مديريت قم  ،در كاشان مدرس
پايه اول و دوم بوده ام و خواهرزاده ام سيد محمد عبداللهى در كتاب فروشى آقاى جزائرى  ،نزديك كتابخانه حضرت آيت اهلل
مرعشى نجفى (رحمة اهلل عليه )كارگر كتاب فروشى است  .روز جمعه پنجم شوال  7479مطابق با  7311/77/0منزل ايشان به
مالقاتش رفته بودم  .كتابى به من نشان داد كه در آن كرامات قمر بنى هاشم عليه السالم به قلم حضرت حجت االسالم و المسلمين
جناب شيخ على ربانى خلخالى (سلم اهلل تعالى وجوده الشريف )جمع آورى شده بود ،خواستم در اين برنامه خير و بركت حقير نيز
سهمى داشته باشم .
پنج داستان نقدا اين جا نقل مى كنم و شايد خداوند توفيق بدهد داستان هاى ديگرى هم اضافه كنم .
 .7كرامت اول  :اين داستان مربوط به جوانى به نام سيد رضا باقريان موحد است  .ايشان در هشت مترى مالك اشتر كمى باالتر
از كوى نجفى ساكن است  .تقريبا در سال  7353دوران شيرخوارگى سيد رضابود .آن قدر ضعيف شده بود كه در بيمارستان
فاطمى زير سوزن سرم صداى ناله طفل مريض شنيده مى شد ،و فقط پوست و استخوان او مانده بود .بنده به دايى سيد رضا
جناب حجة االسالم حاجى سيد محمد احمدى كوچك توسل به حضرت اباالفضل العباس عليه السالم را پيشنهاد كردم  .در مدرسه
جهانگيز خان قم  ،در حجره مصباح زاده  ،بعد از نماز مغرب و عشا دوازده نفر طلبه جمع شديم و سيد مرتضى كوثرى بزرگ
كه فعال افغانستان است  ،را وادار كرديم روضه حضرت عباس عليه السالم خواند .بعد از آن جلسه دعا و توسل به شفاعت باب
الحوائج طفل مريض را خداوند شفا بخشيد .االن دانشگاهش را رفته سربازى را هم تمام كرده و دنبال شغل معلمى است .
رمضان المبارك همان سال شفا گرفتن آقا رضا بنده با برادر دومى ام حجة االسالم سيد حسين فاضلى و برادر سومى ام حجة
االسالم و المسلمين آية اهلل سيد جعفر فاضلى در سره بند شهرستان اراك  ،در روستاهايى نزديك هم بوديم  .ميزبان سيد جعفر
فاضلى دخترى داشت كه چندين سال مريض بود و پزشكان او را جواب كرده بودند .اخوى  ،دخترى داشت كه چندين سال
مريض بود و پزشكان او را جواب كرده بودند .اخوى  ،قصه توسل ما به حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم براى شفاى آقا
رضا فرزند احمدى بزرگ را برايشان نقل كرده بود از دهى زمان  -روستاى ميزبان اخوى  -جوانى را به ده پايين تر به نام
خليفه بالغ كه بنده مبلغ و پيش نماز بودم فرستادند .بنده به دنبال جوان منزل ميزبان سيد جعفر فاضلى وارد شديم  ،قبل از اذان
مغرب مجلس دعا و توسل را انجام داديم  .از پدر دختر قول گرفتم كه بعد از سالمتى دخترش را براى طلبه تزويج كند ،قبول
كرد .بعد از افطار به خليفه بالغ بازگشتم بعدا در سال بعد ما به شمال رفتيم  .يك سال بعد اخوى سيد جعفر فاضل به احمدى
كوچك و طلبه ديگر از بلخاب به حوزه قم آمدند .سيد جعفرفاضلى از بلخاب به ما خبر داد كه همان دختر دهى زمان سره بند
اراك صحيح و سالم شد.
 .خرجى ام تمام شد

 .0كرامت دوم  :از قول والدم حضرت آيت اهلل حاجى سيد محمد بزرگ  .مرحوم پدر ما در حوزه علميه مشهد مقدس طلبه بوده
كه محدث قمى (مرحوم حاجى شيخ عباس قمى ) صاحب مفاتيح الجنان و مرحوم شيخ على اكبر نهاوندى صاحب كتاب جنتان
مدهامتان در مشهد از علماى بزرگ آن دوره بوده اند .از سادات اهل علم بلخاب مقيم مشهد ،از فاميل هاى ابوى چند نفر بوده اند
؛ از جمله حاجى سيد عبداهلل تخشارى كه مردى عالم و مجتهد بوده است  .نقل كرده كه با كاروان شتر واسب و قاطر و االغ از
مشهد راهى كربالى معلى شديم  .بعد از تشرف به زيارت حضرت اباعبداهلل الحسين عليه السالم و ساير شهداى كربال پول
خرجى ام تمام شد .سخت پريشان احوال شدم  ،داخل صحن حرم حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم شدم  .صحن پر از زوار
بود .در بين صحن مداحى تبرزين دست گرفته قدم زنان بين مجلس با آواز بلند اشعار مدح و ثنا مى خواند .مداحان در پايان
جلسه مداحى مصيبت مى خوانند .سيد عبداهلل مى گويد :در حين روضه مداح حالى پيدا شد و همه صداهايشان به گريه بلند شد.
تمام كفشدارى هاى اطراف حرم را گشتم  ،از هر كس پرسيدم كه چنين شخصى قد بلند و شمايل وقت مداحى ميخواند ،اين جا
ايستاده بود كجا رفت ؟ به من مى گفتند :ما شخصى كه شما مى گوييد نديديم  .از كربال تا مشهد هر چه خرج مى كردم هيچ از
پول هايم كم نمى شد .در مشهد هم نان و برنج و گوشت و ميوه و چاى و قند براى مخارج خانه مى خريديم اصال پول كم نمى
شد .بشر طاقت راحتى را هم ندارد ،سيد عباداهلل سر و كرامت آقاماه بنى هاشم رابراى رفقايش نقل مى كند پارچه سبزى بر
سرش بود .سيد عبداهلل مى گويد :چشمم جوانى را ديد با قامت بلند ،يك ذراع سر و گردنش بلندتر از بقيه مردم  ،كنار كفشدارى
حرم پشت به حرم رو به قبله ايستاده  ،وقت روضه خوانى تبسم مى كند سيد عباداهلل مى گويد :به ذهنم گذشت كه اين سيد با اين
شاءنيت  ،احترام روضه را بايد بيش از ديگران حفظ كند ،نبايد وقتت مصيبت تبسم و خوشحالى نمايد .روضه كه تمام شديك بار
ديدم نزديك من رسيده يك مشت پول به دستش  ،اسم مرا گفت  :سيد عباداهلل و اسم پدر مرا نيز به زبان آورد و گفت  :خرجى شما
تمام شده  ،نگران نباش  ،اين پولها را خرج كن  ،پول ها را به دامنم ريخت .
 .02اصغر را هم قمر بنى هاشم عليه السالم شفا داد
 .3كرامت سوم  :فرزند خودم سيد عباس  ،االن جوان بيست و چند ساله و در مدرسه آقاى علم الهدى طلبه است  .تهران در
سغلر دره مرز بلخاب بوديم  .آن قدر از اثر دانه سرخك اطفال كه هر روز گاهى دوازده به بعض قبرستان هاى بلخاب حمل مى
شد .عباس هم طفل بود مرض سرخك او را هم گرفته بود .بلخاب نه دكتر دارد نه داروخانه  .در جاده ماشين هم رد نمى شود.
قبل از تولدش مادرش خواب ديده بود در عالم رؤ يا سيد بزرگوارى مى گويد( :پسردار مى شود ،اسمش را عباس بگذار)
پشت سر هم در منزل روضه حضرت عباس عليه السالم مى خوانديم و در منزل گاهى حيوانى نذر مى كردم و اطعام مى كردم .
خالصه شفايش را گرفتيم  .پسر كوچكمان سيد اصغر كه االن به كالس پيش دانشگاهى مى رود.
االن  79سال است كه ما در خانه اهل بيت قم مقدس به سر مى بريم  .اصغر در قم قدم به عرصه جهان گذاشت  .اصغر هم در
شيرخوارگى مريض بود ،پشت سر هم ما به باب الحوائج اباالفضل عليه السالم متوسل شديم و روضه خوانى دعوت مى كرديم
منزل روضه حضرت عباس عليه السالم را بخواند .باالخره اصغر را هم قمر بنى هاشم عليه السالم شفا داد.
 .07نزديك بود روح از بدنم مفارقت كند
 .4كرامت چهارم  :شفاى خود اين ناچيز هم از در خانه ابالفضل عباس عليه السالم است  .بعد از تولد يك سال و شش ماه از
عمرم گذشته بوده كه والده وفات مى كند .مرحوم ابوى مرا به عمه مادرم به نام بى بى رحيمه تحويل مى دهد .موقع خرمن كوبى
بوده  ،ابوى مى شنود كه طفل به سياه سرفه مبتال شده  ،سيد به كمال كرباليى  ،يكى از شاگردان  ،پول ميدهد يك بزغاله اى
خريده مى آورد آش افطارى نذر قمر بنى هاشم مى پزند .بعد از نمااز و افطار ،روضه حضرتت عباس عليه السالم خوانده مى
شود .ابوى ميگفت  :آن قدر حالت بد بود و پشت سر هم سرفه مى كردى كه نزديك بود روح از بدن مفارقت كند .بعد ازروضه ،
فرداى آن شب يك مرتبه مرض از بين رفته صحت و سالمتى برايت از بركت حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم بازگشت .
 .00شفا از بيمارى مهلك
 .5كرامت پنجم  :باز در سن  72سالگى در زمستان مبتال به خانه پيچك شدم  .در مدرسه حدود صد نفر طلبه بوده  ،ماده گاوى
را نذر كرده گوشتش را ميان طالب تقسيم مى كنند ،باز قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم شفا ميدهد كه االن عمرم
حدود  52سال است  .التماس دعا
بنده حاجى سيد على فاضلى  ،مدرس ادبيات (صرف ونحو)
 .03تو باب الحوائجى براى هركه خواهى شفاعت كن

مرحوم شيخ محمدمهدى حائرى مازندرانى مى نويسد:
از يكى از اساتيد شنيدم كه مردى خير و شايسته كار از ساكنان كربال داراى فرزندى صالح بود ،آن فرزند بيمار شد .پس او را
به حرم مطهر حضرت ابوالفضل عليه السالم آورد و حضرت را براى شفاى فرزندش نزد خداوند وسيله قرارداد و به آن
بزرگوار متوسل شد.
صبح كه شد يكى از دوستانش نزد وى آمد و گفت  :ديشب خوابى ديده ام كه مى خواهم برايت نقل كنم  :در خواب ديدم كه گويا
حضرتت عباس عليه السالم شفاى پسر تو را از خدا خواست  ،ملكى از جانب رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم نزد حضرت
ابوالفضل العباس عليه السالم آمد و به او عرض كرد :رسول خدا مى فرمايد :درباره شفاى اين جوان وساطت نكن ؛ زيرا كه
عمر وى به پايان رسيده و روزگار او تمام شده است .
حضرت عباس عليه السالم فرمود :ازطرف من به رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم سالم برسان و بگو براى شفا او من تو
را نزد خدا شفيع قرار ميدهم و از خدا مى خواهم كه وى را شفاعت فرمايد.
آن فرشته برگشت و همان پيام از پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم براى حضرت عباس عليه السالم آورد تا سه مرتبه و حضرت
همان پاسخ را داد.
درمرتبه چهارم كه آن فرشته پيام پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم را رساند ،قمر بنى هاشم عليه السالم با حالت دگرگون بلند شد
عرض كرد :اى رسول خدا ،مگر اين گونه نيست كه خداوندمرا باب الحوائج ناميد و مردم اين را ميدانند و به من متوسل مى
شوند و شفا مى خواهند اگر من باب الحوائج نيستم (وبناست اين جوان شفا نيابد)پس اين نام از من برداشته شود.
پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم تبسمى كرد و فرمود :برگرد خدا چشم تو را روشن كرد و تو باب الحوائجى  ،براى هر كه مى
خواهى شفاعت كن  ،و خداوند اين جوان بيمار را به بركت تو شفا داد)747(.
اين قيد ظاهرا احترازى نيست  ،زيرا تمام كارهاى خداوند بنابر حكمت و مصلحتى است كه عقل بشر آن را به طور كامل در
نمى يابد ،حتى موجوداتى خبيث مانند اولى و دومى وجودشان داراى حكمتى است مانند امتحان مردم .
آرى  ،خلقت ضعيف ترين و پست ترين موجودات داراى حكمت است  ،ولى براى ما پنهان است  .اما براى خاندان وحى و
عصمت واضح است  .به اين جريان توجه فرماييد:
روزى منصور در خدمت امام جعفر عليه السالم نشسته بود ،مگسى روى منصور نشست  .منصور او را دور كرد باز برگشت تا
دفعه سوم منصور به حضرت عرض كرد :خداوند مگس را براى چه آفريده ؟ حضرت فرمود :تا ستمگران را به وسيله آن ذليل
كند)740(.
 .04تمام آن سربازها بيمار شدند
جناب حجة االسالم و المسلمين آقاى حاج شيخ غالم حسين رحيمى اصفهانى دركتاب خاطرات آموزنده  ،سه كرامت نقل كرده اند
و ما كرامتها را به ترتيب در اين جا مى آوريم :
 .7يكى از آزادگان مى نويسد :سرگرد محمودى فرمانده امنيتى (بعثى )اردوگاه  ،با شيطنت و سياست هاى كثيف خود ،برادرانى
كه به نوعى هدايت كننده عزادارى عاشوراى سال  27بودند يا از فرماندهان نظامى به شمار مى رفتند شناسائى كرده و براى
شكنجه به قرارگاه عراقى ها بردند كه من نيزازآنها بودم و پاهاى ما را در فلكهاى وحشتناكى كه با ميله آهن و تناب بود قرار
دادند و طورى بود كه فقط سر و شانه هاى برادران روى زمين بود و كنار هر آزاده اى پنج سرباز عراقى نگاه داشته بودند و
آنها با كابل بچه ها را مى زنند ،خون از سر وصورت و پاهاى آنان جارى بود ،ولى كم كم طاقتشان تمام شد و لذا فريادهاى (يا
مهدى يا زهرا ،يا حسين ) سر دادند و ضربات به قدرى شديد بود كه كابل ها تكه تكه شد و اغلب بچه ها غش مى كردند ،ناگهان
من فرياد زدم (يا ابالفضل ادركنى ) كه برادران نيزهمين ندا را سر دادند ،ناگهان همگى سربازان  -دست از زدن كشيده كنار
رفتند و ما را به اردوگاه بازگردانيدند ،بعدها از يكى از سربازها كه خودش را شيعه معرفى مى كرد علت آن را پرسيدم ؟ گفت :
عراقيها از خشم و غضب حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم خيلى ترسيدند لذا وقتى شما به آن حضرت توسل جستيد شما را
رها كردند و اضافه كرد كه تمام آن سربازها كه شما را مى زدند مريض شدند.

آرى حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم كه بعد صالح و فرمانبر خدا و رسول و امام خود بود ودرراه يارى دين مجاهدت كرد
تا دستهايش از بدن جدا شد و چشم و سرش به شدت آسيب ديد تا شهيد شد ،نزد خداوند از مقام واالئى برخوردار است و توسل به
حضرتش قطعا نتيجه بخش مى باشد.
 .05عبد صالح خدا فرمانبر امامش بود
 .0يك موقع به دنبال شدت پيدا كردن عارضه قلبى ام كه ضربان آن تا  08ضربه در دقيقه رسيد و فشارم تا  1درجه پايين آمد كه
در بخش سى سى يو بيمارستان بسترى شدم و على رغم تالشهاى جدى پزشكان ضربان قلب از  42ضربه در دقيقه تجاوز نكرد
و آنان از عادى شدن ضربان قلب نااميد شده  ،قاطعانه نظر دادند كه بايد پيس دائم (باطرى زير پوست ) گذاشته شود.
از آن جا كه اين كار عالوه بر هزينه سنگين  ،عوارض و نگرانى هايى برايم داشت  ،من به شدت ناراحت شدم و لذا بانذرى كه
كردم متوسل به حضرت ابى الفضل عليه السالم شدم ؛ بالفاصله به طور معجزه آسايى ضربان قلب و فشارم باال رفته  ،معمولى
شد كه موجب شگفتى پزشك و پرستاران كنترل قلب و نبض و فشارم گشت  .و پس از چند روزى كه پزشك معالج به عادى شدن
ضربان قلبم مطمئن شد ،مرخصم كرد.
آرى  ،حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم كه به حق عبدصالح خدا و فرمانبر امامش بود و على رغم كثرت دشمن  ،براى
امتثال امر برادرش براى آوردن آب به فرات رفت و با شدت تشنگى خويش آب نياشاميد و لب تشنه بيرون آمده و دست هايش
قطع و چشمش تير خورد و سرش مصدوم شد ،حق دارد كه خداوند به او چنان مقامى بدهد كه باب الحوائج الى اهلل باشد.
 .02روضه شفا بخش برايش بخوانم
 .3يكى از پزشكان اصفهان نقل مى كرد كه يك موقع جوانى سرطانى داشتيم كه در بيمارستان آيه اهلل كاشانى اصفهان بسترى بود
و معالجات پزشكان در وى موثر واقع نشد و از تشكيل شوراى پزشكى نيز نتيجه اى نگرفتيم  .باالخره از درمان او نااميد شديم و
لذا برنامه هاى وى را قطع كرديم و غذا خوردن او را آزاد گذاشتيم ؛ چون مطمئن بوديم كه بيشت از چند روزى زنده نخواهد
بود.
روزى از نگهبانى زنگ زدند كه مادر او با يك آقا سيدى آمده  ،مى خواهد بيايد به مالقات جوانش و آن آقا سيد كنار تخت
فرزندش يك روضه اى بخواند .براى اينكه دل مادرش نشكند گفتيم بگذاريد بيايند آنها آمدند و آن سيد يك روضه حضرت
ابوالفضل العباس عليه السالم در كنار تخت او خواند و رفتند.
ساعتى بعد به ما خبر دادند كه آن جوان سرطانى به طور عادى روى تختش نشسته و صحبت مى كند ،فورا از او مالقات كرديم
و پس از معاينات پزشكى اثرى از بيمارى در او نديدم  ،چند بار خون او را گرفتيم و به آزمايشگاه داديم  ،خوشبختانه جواب
مثبت بود ،شوراى پزشكى تشكيل داديمم و باز هم خون او را به آزمايشگاه داديم و خودمان نيز بر آن نظارت كرديم  ،باز هم
نتيجه مثبت بود .مادر او را احضار كرده و جريان آن سيد را پرسيديم  ،گفت  :من براى مالقات پسرم مى آمدم  ،آن آقا سيد را
كه تا به حال نديده بوديم  ،ديدم  ،از حال پسرم پرسيد ،اظهار نگرانى كردم  ،فرمود:
مى خواهى برويم من روضه حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم برايش بخوانم ؟ گفتم  :بلى  ،با هم آمديم  ،روضه را خوانده
 ،خواستم از او تشكر كنم و حق الزحمه اى به وى بدهم  ،ولى او را نديدم .
پزشك ياد شده گفت  :آن جوان به طور كامل خوب شد و رفت و ما يقين داريم كه آن آقا امام زمان عليه السالم بوده است .
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ذكر شهادت حضرت اباالفضل العباس عليه السالم
چون شاه شهيدان خلف سيد ابرار
نوباوه زهرا پسر حيدر كرار
در كرببال شد ز جفا بى كس و بى يار
ديگر نبدش ياز ز اخوان وفادار

جز ماه بنى هاشم اباالفضل دالور
يكسو زده صف از پى خون ريزى آن شاه
قومى همه بى دين و گروهى همه گمراه
خلقى همه بد كيش و سپاهى همه بدخواه
نه خائف يوم الدين نه تابع باهلل
بيزار ز حق خصم نبى دشمن حيدر
يكسو حرمى خسته دل و زار و مشوش
نيلى 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 ديده ز خوناب جگرتر
قد ساخت علم پس علم افراخت به همت
سقاى حرم كنز كرم كان مروت
اقليم جوانمردى و ايثار و فتوت
درياى حيا بحر ادب قلزم غيرت
عباس على نور جلى مير مظفر
آمد به حضور شه لب تشنه به افغان
گفتى شده با مهر قرين ماه درخشان
با عجز و ادب گفت كه اى خسرو ذيشان
اذنم بده از بهر جدال صف عدوان
تا بگذرم اندر رهت از جان و تن و سر
فرمود شه دين تو علمدار سپاهى
آرام دل غمزده و حال تباهى
غير از تو دگر نيست 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 نيست
امر تو و نهى تو جز احكام خدا نيست

اما به خدا اين روش مهر و وفا نيست
من زنده و اطفال تو لب تشنه روا نيست
تا هست مرا سر به تن و دست به پيكر
برد العطش اهل خيام تو توانم
شد ز آتش غم سوخته پر مرغ روانم
گر نيست شها قابل قربان تو جانم
ده اذن كه آبى به حريمت برسانم
اى آب جهانت همه مهريه مادر
برداشت يكى مشك پس آن مير معظم
با حال حزين ديده تر سينه پر غم
بگرفت ز شه اذن و بغريد چو ضيغم
بنشست به پشت فرس و گشت مصمم
چون شير حق از جاى برانگيخت تكاور
شد سوى فرات آن گهر بحر سعادت
كردند به نهيش سپه كفر اقامت
بستند سر ره به وى از روى عداوت
زد دست به تيغ آن شه اقليم شجاعت
شد حمله ور آن گاه بر آن قوم ستمگر
از ضرب حسامش به صف كينه 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 ايسر شد و برتاخت ز ايمن
گه جانب ايمن شد و برتاخت ز ايسر
پيچيد سپه را به يكى حمله چو طومار
زد ابر بال خيمه و باريد به يكبار
باران اجل بر سر آن فرقه خون خوار
زان حادثه لرزيد به خود گنبد دوار
زان واقعه گرديد عيان شورش محشر

افواج ملك رشته او راد بريدند
يكباره ز دل نعره تكبير كشيدند
تعويذ بخواندند و بر آن شاه دميدند
لشكر به هزيمت سوى اطراف دويدند
چون گله روباه ز ميدان غضنفر
عباس زخ افروخت چو خورشيد جهان تاب
فرخنده فرس راند به شط با دل بى تاب
برداشت كفى تا كه بيا شامد از آن آب
بر خاطرش آمد ز لب تشنه احباب
وز لعل لب خشك حسين سبط پيمبر
گفتا به خود آئين محبت نه چنين است
تو آب خورى تشنه جگر سرور دين است
بانگ عطش از خيمه به گردون ز زمين است
الحال تو را مصلحت كار بر اين است
كان سوختگان را بزنى آب بر آذر
پس ريخت ز كف آب و دلش يكسره خون شد
سوز عطش او را به دل خسته فزون شد
پر ساخته مشك و تهى از صبر و سكون شد
لب تشنه به دريا شد و لب تشنه برون شد
آزرده دل و خسته و محزون و مكدر
گفتا عمر سعد كه اى قوم بد آئين
عباس گر اين آب رساند به شه دين
يك تن ز شما باز نماند به صف كين
كوشيد و نماييد نگونش ز سر دين
سازيد شهيدش ز دم نيزه و خنجر
آن قوم چو اين نكته ز بن سعد شنودند
افسوس كه بر كينه ديرينه فزودند
دست ستم و كينه و بيداد گشودند

تا دست يمينش ز بدن قطع نمودند
بر قطع اميد حرم ساقى كوثر
با دست دگر ساز جدل كرد به ميدان
تا آنكه جدا شد ز ستمكارى عدوان
دست دگر از پيكر آن خسرو ذيشان
بگرفت پس از راه وفا مشك به دندان
مى راند سوى خيمه فرس با دل مضطر
با آن همه درد و الم آن معدن اجالل
اين بود اميدش كه به هر نحو و به هر حال
آن آب رساند به لب تشنه اطفال
ناگاه ستمكارى از آن فرقه جهال
بر مشك بزد تيز و نشد كام ميسر
چون نخل اميدش ز جفا بى ثمر آمد
پيوست به جانان و ز جان بى خبر آمد
بر ديده او تير 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 نيست به ذات عقول عقال را
باشد به تو اميد صغير الشعرا را
كايد ز سر صدق به پابوس تو سرور
گر قافيه گرديد پريشان نه مالل است
كاين نظم پريشان ز پريشانى حال است
گر نقص قبول اوفتد آن عين كمال است
آن كو دلش آگاه ز احوال بالل است
اين نكته نمايد ز من دلشده باور ()744
 .01اى سقاى كودكان كربال! من بچه ام را از تو مى خواهم

خانواده سرباخته  ،چهار فرزند دارند .سه پسر و يك دختر كه آخرين فرزندشان مرجان  ،بيش از يك سال و نيم از تولدش نمى
گذشت  .مادر بزرگ خانواده  ،عالقه زيادى به مرجان داشت  ،به همان اندازه كه پدر و مادر او را دوست داشتند .مرجان هم كه
تازه زبان به اداى كلمات باز كرده بود ،بيش از پيش در دل مادر بزرگ مهربان جا باز كرده بود.
عالقه مادر بزرگ به مرجان باعث شده بود كه پدر و مادر بيشتر مواقع به ديدن او بروند .خانه مادر بزرگ در امتداد يك خيابان
بود .روبه روى در خانه  ،جوى بزرگ آبى جريان داشت كه گاه حجم زيادى از آب باران را از خود عبور مى داد.
روز حادثه باران تندى باريده بود .همان روز اعضاى خانواده سرباخته منزل مادر بزرگ بودند .گل مى گفتند و گل مى شنيدند.
با اين كه مادر بزرگ  ،مرجان را دوست داشت لحظه اى مبهوت حرف هاى بقيه شد و مرجان از او فاصله گرفت  .شيطنت
كودكانه او را به حياط كشاند و از آنجا نگاه به در حياط انداخت  .در باز بود ،وسوسه كنجاكاورى او را به پياده رو كشاند و از
آن جا ...جريان آب در جوى آب و عروسكى كه روى آب غوطه مى خورد او را تا لب جوى كشاند .زمين لغزنده بود ،مرجان
كفش مادرم را كه به پايش بزرگ بود ،پوشيده و قادر به كنترل خود نبود.
صداى افتادن چيزى در آب را كسى نشنيد .كودك در آب باال و پايين مى رود.
فشار آب زياد است  .راه نفسش بند مى آيد و او روى جريان آب مى افتد و به سمت پايين حركت مى كند .آب  ،مرجان را به
زير چندين پل كه پر از آشغالهاست  ،مى كشاند و از آن جا به زحمت بيرون مى آيد و دوباره جريان مى يابد و چند صد متر
پايين تر بين آشغال ها مى ماند.
وقتى خانواده به خود مى آيند مرجان را نمى بينند.
 مادر ،مرجان كجاست ؟مادر بزرگ با شنيدن صداى دخترش  ،يك دفعه ياد مرجان در ذهنش زنده مى شود.
 نمى دانم  ،بايد همين اطراف باشد.همه به تكاپو مى افتند ،در صندوقخانه  ،زير زمين  ،كوچه  ،اطراف مغازه ها و هر جا كه به ذهنشان مى رسد مى كاوند .مردم
هم فهميده اند كه مرجان گم شده است  .همه به جست و جو مشغولند ،سراغ او را از خانه همسايه ئها مى گيرند .خانه آنهايى كه
دختران كوچك دارند ولى هيچ كس نمى داند مرجان كجاست ؟
مادر بزرگ سراسيمه و پابرهنه و جيغ زنان وسط خيابان مى نشيند و خودش را مى زند.
 اى سقاى كودكان كربال ،من بچه ام را از تو مى خواهم  .يا قمر بنى هاشم عليه السالم مرجان را نجات بده  ...يا اباالفضلالعباس عليه السالم كمكمان كن .
همه مى كوشند مادر بزرگ آرام كنند و خود در همان حال دست به دعا برداشته اند .تالش ها تا ساعتى بعد ادامه مى يابد و هيچ
كس حتى ردى از مرجان پيدا نمى كند.
 نكند خداى ناكرده ...بقيه حرف را كسى از او كه اين جمله را به زبان مى آورد نمى شنود .او نمى خواهد كسى را نااميد كند .اما بايد گاهى اوقات
واقعيت ها را پذيرفت  .گاهى اوقات بايد تن به حقايق ناخواسته داد .مرگ هم حقيقى است كه انسان مجبور است به آن تن بدهد.
 سرى به كالنترى بزنيم  .آن جا شايد خبر داشته باشند.دقايقى بعد ،حوزه انتظامى منطقه مملو از آدم هايى مى شود كه به دنبال مرجان هستند.
 يكت دختر بچه يك و نيم ساله است كه حدود دو ساعت پيش گم شده ...افسر نگهبان گزارش هاى روى ميزش را مى خواند .روى يكى از آنها مكث مى كند و مى گويد:
 -امروز فقط يك دختر بچه را آورده اند كه حال خوشى نداشت  .او را به درمانگاه برده اند.

 كدام درمانگاه ؟ با يكى از ماموران ما برويد.همراه مامور انتظامى به درمانگاه مى روند .با تعجب مرجان را در حالى كه سرش شكسته مى بينند .خوشحالى از چهره همه
شان پيداست .
 خدايا همين است  ...كجا بودى عزيزم  ...مادر به قربانت برود .هيچ مى دانى چه به روز ما آوردى ؟وقتى همه مشعوف از يافتن مرجان با او گرم صحبت بودند ،مردى به آنها نزديك شد و گفت  :دختر شماست ؟
 بله ... مى دانيد چه به او گذشته است ؟ نه ! ...ولى انگار بچه ها او را زده باشند كه سرش شكسته است .مردى لبخندى مى زند و مى گويد :نه ! خدا به او رحم كرد كه فقط سرش شكست  .همه با تعجب پرسيدند :چطور؟
مرد گفت  :بايد نزد خداوند خيلى عزيز باشيد كه امروز فرزندتان را زنده مى بينيد و بعد در حالى كه از پنجره به چهار راه
نزديك اشاره مى كرد افزود :من آن طرف چهار راه يك بوتيك دارم  .و هيچگاه عادت ندارم از مغازه بيرون بيايم  .هميشه خودم
را با روزنامه  ،داخل مغازه سرگرم مى كنم  .امروز اما ،خدا خواست كه دوستم بيايد و من مقابل مغازه بروم .
همين طور كه ايستاده بوديم و حرف مى زديم  ،از دور چيزى را در جوى آب ديدم  ،رو به دستم گفتم  :آن چيست ؟...
دوستم نگاهى انداخت و گفت  :ببين چه عروسك بزرگى داخل آب است  .جلوتر رفتم و ديدم كه اى دل غافل ! يك بچه است  .او
را از جوى آب بيرون آوردم و روى زمين خواباندم  .دستم سرش را به قلب او نزديك كرد و گفت  :نفس نمى كشد ،مرده است .
نااميد در كنارش نشسته بودم كه يك دفعه گفتم  :نكند زنده باشد .با اين اميد دستم را روى شكم او گذاشتم و فشار آوردم  .با تمام
قدرت به شكم او فشار آوردم  .مقدار زيادى آب از دهان كودك بيرون ريخت و او ناگهان گريه كرد .من خوشحال شدم و فورا او
را به حوزه انتظامى و از آن جا به درمانگاه آوردم  .خوشبختانه فقط سرش شكسته بود.
خانواده سرباخته كه هرگز تصور نمى كردند دعاهايشان از بروز يك حادثه هولناك جلوگيرى كرده  ،دوباره دست به آسمان بلند
كردند و از اين كه دعاهايشان مستجاب شده  ،خوشحال و شكر گزار شدند .مردم كه اين را فهميدندت با اين عنوان كه او را خدا
داده است  ،لباس هايش را تكه تكه كردند تا به يادگار و تبرك از چيزى شبيه معجزه داشته باشند)745( .
 .08يا قمر بنى هاشم سالمت كودك را از شما مى خواهيم
 .75آقاى مهرداد خاكسارى سيزده سال پيش با همسرش ازدواج كرده و حاصل زندگى شان دو فرزند به نام هاى كاوه (دوازده
ساله ) و كيوان (هفت ساله ) است .
كيوان  ،پسر كوچك خانواده  ،مدت هاست كه با حركات و رفتار و كلمات شيرين خود ،دل پدر را برده و توجه بستگان و آشنايان
را به خود جلب كرده است .
روزى كه حادثه اتفاق افتاد ،يكى از روزهاى تابستان بود .آقاى خاكسارى در آن روز ،سعى داشت برخى از وسايل كوچك خانه
را با اتومبيل خود به منزل جديد ببرد .اين تالش تا پاسى از شب طول كشيد و در اين ميان كاوه و كيوان هم به اندازه كافى به
پدر كمك كردند.
البته كيوان با حركات شيرين خود روحيه كار و تالش را در بقيه به وجود مى آورد.
حسين برادر زاده آقاى خاكسارى هم كه جوان برومندى است  ،از بعد از ظهر به مدد اعضاى خانواده آمده و مى كوشيد با
سرعت  ،هر چه زودتر اسباب و اثاثيه را به منزل جديد ببرند.
 -خيلى از اسباب و اثاثيه را برده ايم  ،هوا تاريك شده  ،بهتر است بقيه را فردا بريم .

اين را پدر خانواده مى گويد و بقيه هم مى پذيرند .مادر خانواده در جواب مى گويد :من فردا شروع به چيدن وسايل مى كنم و
شما هم بقيه را بياوريد.
تصميم گرفته شد ،همه به خانه جديد بروند و شب را آن جا بمانند و روز بعد بيايند .از همين رو ،آقاى خاكسارى براى خدا
حافظى نزد همسايه ها مى رود و خانم خاكسارى و بچه ها هم با حسين  ،برادر زاده آقاى خاكسارى قصد دارند به خانه جديد
بروند .همه سوار اتومبيل حسين مى شوند ،اما در آخرين لحظه  ،كيوان  ،خطاب به مادر مى گويد :اجازه بدهيد از دوستانم
خداحافظى كنم .
 االن موقع خداحافظى نيست  ،فردا براى اين كار مى آييم . نه ! ...به دوستانم گفته ام امروز براى خداحافظى مى روم .مادر متوجه مى شود كه نمى تواند نظر فرزندش را عوض كند .از همين رو مى گويد :پس ما مى رويم و تو بعد از خداحافظى ،
با پدرت بيا .خانم خاكسارى  ،موقعى كه از كنار پدرخانواده مى گذرد ،خطاب به او مى گويد:
 كيوان مانده  ،ما مى رويم وقتى مى آيى  ،او را هم بياور.پدر متوجه صحبت همسرش نمى شود ،او به تصور اين كه همسرش گفته  ،هر چه زودتر كارت را تمام كن و بيا ،بله را مى
گويد و سپس صحبت را ادامه مى دهد.
صحبت آن دو همسايه كه مدت ها با هم بودند و حاال بايد از هم جدا شوند ،خيلى طول نمى كشد و هر دو با اين قول كه حتما به
ديدن هم بيايند ،از يكديگر جدا شده و آقاى خاكسارى پشت فرمان مى نشيند و اتومبيل را به حركت در مى آورد ،اما همين كه
اتومبيل دور مى گيرد ،يك دفعه يك نفر جلو مى آيد و اتومبيل به شدت به او مى خورد.
آقاى خاكسارى مضطرب و نگران از اتومبيل پايين مى آيد و درعين ناباورى كودك دلبندش را مى بيند كه غرق در خون روى
زمين افتاده است .
او كيوان را به آغوش مى كشد ،خون همه لباس او را پر مى كند ،پدر فرزند را از زمين بلند مى كند .او توان رانندگى ندارد ،از
همين رو يكى از همسايه ها ،او و فرزندش را در اتومبيل خود مى نشاند و به سمت بيمارستان نمازى شيرازى مى برد.
در بين راه پدر كه روحيه خود را از دست داده  ،گريه را سر مى دهد و مى گويد:
 خدايا ...چرا بايد حواسم پرت باشد و پسر خودم را زير بگيرم ؟ احساس گناه و شرمسارى همه وجود آقاى خاكسارى را پرمى كند .وقتى به بيمارستان مى رسند ،به سرعت كيوان را به بخش اورژانس منتقل مى كنند .پزشك كشيك  ،فرزند خانواده را
معاينه مى كند و مى گويد:
 چيزى معلوم نيست  ،بايد به هوش بيايد و دقايقى نمى گذرد كه كيوان به هوش مى آيد و فرياد سر مى دهد و مى گويد: هيچ چيز را نمى بينم  ،همه جا تاريك است  .چشم ها ...چشم هايم ...وقتى صداى كيوان بلند مى شود ،مادر خانواده و كاوه و حسين هم از راه مى رسند.
مادر و پدر به سراغ پزشك معالج مى روند و مى پرسند :چرا چشم هاى او نمى بيند؟
 معلوم نيست  .احتماال به عصب چشم او لطمه وارد شده است  ،هنوز چيزى معلوم نيست  ،بايد دعا كنيد .تنها وسيله اى كه هيچگاه انسان را بى پاسخ نمى گذرد ،دعا و استغاثه است ؛ اين را همه احساس مى كنند .از همين رو دست ها به دعا بلند مى شود.
 يا قمر بنى هاشم عليه السالم  ...يا حضرت اباالفضل العباس عليه السالم  ...سالمت اين كودك را از شما مى خواهيم .دعا و نذر و استغاثه  ،فضاى بيمارستان را پر كرده بود .از سوى ديگر ،پزشكان هم دست از تالش بر نمى داشتند ،آنها هم با به
كارگيرى ابزار پزشكى و تجربه  ،مى كوشيدند از آنچه در حال وقوع بود جلوگيرى كنند.
 -فكر نمى كنم او سالمت چشم هايش را به دست بياورد.

اين را يكى از پزشكان گفت و ديگرى افزود :عصب به شدت آسيب ديده  ،من هم با شما هم عقيده هستم .
اعضاى خانواده در حالى كه از اصل ماوقع اطالع نداشتند ،همچنان دعا مى كردند و شفاى فرزندشان را از حضرت اباالفضل
العباس عليه السالم مى خواستند .پزشكان هم زخم هاى سطحى بدن كودك را پانسمان كردند و به انتظار فردا ماندند .در اين مدت
 ،شايد ناخواسته كاوه  ،برادر بزرگ تر كيوان به طرف تخت او رفت و دست كوچك برادر را به دست گرفت و ناالن و گريان
گفت :
 دادش  ...داداش كيوان  ،تو را به خدا بلند شو به خانه برويم  ...داداش من تنها هستم  .نمى توانم با كسى بازى كنم  ،تو را بهخدا بلند شو ...تو هميشه مى گفتى  ،هيچ وقت مرا تنها نمى گذارى  ...تو را به خدا...
او يك دفعه دست به سمت آسمان بلند كرد .چشم هاى پر اشكش را رو به سقف اتاق گرفت و با همان حال گفت  :خدايا سالمتى
داداشم را از تو مى خواهم  ،يا اباالفضل  ،داداشم را خوب كن ...
حرف هاى او دل همه را به درد آورد .گويى دل ها سوخت و يك دفعه شكل دعا تغيير كرد .دل هاى شكسته  ،دعا را سوزناك تر
بر زبان راندند و عرش پذيراى دعاى آنان شد.
دست كاوه دوباره دست هاى برادر را گرفت و آن را به گونه خود نزديك كرد .دوباره اشك ريخت و دست هاى برادر كوچك ،
تر شد ناگهان كيوان روى خود را به سوى برادر برگرداند و گفت  :مى خواهى به خانه بروم .
كاوه نمى دانست برادرش چشم هايش را به روى روشنى باز كرده  ،از همين رو مردد به برادرش نگاه كرد .كيوان گفت :
 صورتت را پاك كن  ،پر از اشك شده است .كاوه با شنيدن اين حرف  ،فريادى از سر شادى كشيد و گفت :
 كيوان مى بيند ...چشم هاى او بينا شده است  ...داداشم مى بيند .صداى او در اتاق پيچيد و همه نگاه به كيوان دوختند ،او چشمروى چشم همه انداخت  .در هر نگاهى اشك شوق و بر لب ها لبخند شادى نقش بسته بود .كيوان گفت :
 به خانه نمى رويم ؟ مى خواهم خانه جديد را دوباره ببينم .پدر و مادر ،پزشك راخبر كردند ،او به بالين كيوان آمد و به دقت چشم هاى كودك را معاينه كرد و گفت :
 معجزه شده است تنها يك معجزه مى توانست اين كودك را نجات دهد.او رو به پدر كيوان كرد و گفت :
 ما تصميم داشتيم به شما بگوييم كه براى هميشه بايد نابينايى فرزندتان را بپذيريد.اما ...پدر و مادر و كاوه به همراه حسين و كيوان بيمارستان را ترك كردند و به شكرانه اين سالمت نذرها ادا شد)742( .
در مرثيه حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم
ماه انورم عباس مهر خاورم عباس
يار و ياورم عباس اى برادرم عباس
اى معين و ياور من اى امير لشكر من
نازنين برادر من اى برادرم عباس
حيف از اين قد و قامت خوش بر آمده كامت
چون برم ديگر نامت اى برادرم عباس
كو دو دست و بازويت چيست زخم پهلويت

حيف از اين مه رويت اى برادرم عباس
تشنه اند طفالنم كودكان ويالنم
از غم تو ناالنم اى برادرم عباس
داغت اى جوان پيرم كرده وز جهان سيرم
از غمت زمين گيرم اى برادرم عباس
مانده ام ببين تنها در ميان اين اعدا
اى غضنفر هيجا اى برادرم عباس
ديه از چه نگشايى گفتگوى ننمايى
خيمگه چرا نايى اى برادرم عباس
سينه ام ز داغت خست پشتم از غمت بشكست
چاره ام برفت از دست اى برادرم عباس
جان من صفاى تو كو نور ديده اى تو كو
غيرت وفاى تو كو اى برادرم عباس
 .09يا قمر بنى هاشم عليه السالم  ...پسرم ...
خانواده سپهرى در روستاى حيدر آباد از توابع استان سيستان و بلوچستان زندگى مى كردند .پسر بزرگ خانواده چندى پيش
ازدواج كرد و همه در انتظار تولد فرزندى بودند كه در راه بود.
عروس خانواده زنى مذهبى است  .او به خاطر عشق به ائمه اطهار عليهم السالم و به سبب خوابى كه ديده است  ،عهد مى كند
اگر فرزندش پسر شد نام او را حسين بگذارد.
باالخره حسين كوچولو متولد شد و خانواده سپهرى به ميمنت تولد نوه شان سه شبانه روز جشن مى گيرند .پدر بزرگ حسين
كوچولو به خاطر اين تولد مبارك  ،قطعه زمينى را به پسرش مى بخشد تا او كاشانه خود را بر آن بسازد و آينده حسين را به
نيكو حالتى دگرگون كند.
روزها از پى هم مى گذرد .حسين بزرگ و بزرگ تر مى شود و پدر خانه را مى سازد .حسين درمدتى كه پدر و مادر به ساختن
خانه مشغولند ،در آغوش اقوام و بستگان به سر مى برد .وقتى كه آنها او را به حال خود مى گذارند ،او با بره كوچكى كه پدر
برايش خريده بازى مى كند ،روى گرده بره مى نشيند و از خانه بيرون مى زند و سوارى مى گيرد .حسين و بره كوچك و سفيد
به هم عادت كرده اند.
سه سال گذشت  .بره كوچك و سفيد ،بزرگ شد و حسين روى شانه هاى او سوارى گرفت  .روز حادثه  ،پدر مشغول ساختن يك
رديف پلكان براى خانه بود .تلى از گل و كاه درهم آميخته شده تا به عنوان آسترى روى آجرها كشيده شود .پدر بزرگ و دايى
حسين هم به پدر كمك مى كنند .مادر و خاله حسين هم مشغول تهيه غذا هستند .حسين گوسفند بازى مى كند .مادر حسين مى
گويد:
 شوهرم براى درست كردن كاه گل  ،گودال بزرگى و عميقى در گوشه حياط حفر كرده و آن را پر از آب كرده بود ،گودالى كهمن احساس مى كردم هر چه زودتر بايد پر شود تا خطرى را متوجه حسين نكند.
آقاى سپهرى هم اصرار دارد زودتر كارش را تمام كند ،اما كار به كندى پيش مى رود و گودال همچنان باقى است .

حسين كوچولو از كوچه به حياط مى آيد و دور از چشم پدر و مادر در اطراف حياط چرخ مى زند .او بى آن كه بداند و بى آن
كه توجه كسى را جلب كند ،به طرف گودال عميق پر از آب مى رود و آرام آرام خود را به آن مى رساند.
گودال گل آلود ،با اين حال حسين تصوير خود را كه سوار بر برفى است در آن مى بيند و به وجد مى آيد و سپس  ...شاالپ .
صدا ،درحياط مى پيچد ،اما توجه كسى را جلب نمى كند .برفى  ،با صداى بلند بع بع مى كند .در همان حال پدر بزرگ به ياد
جوانى  ،خاطراتى را براى اطرافيان تعريف مى كند و درست در همان لحظه اى كه حسين در گودال دست و پا مى زند و گل و
آب و كاه به حلق خود مى ريزد ،او به اوج خاطره شيرينش رسيده و ديگران مات و مبهوت به او چشم دوخته اند.
خاطره پدر بزرگ تمام مى شود .ديگران سرمست از شنيدن يك تجربه شنيدنى پدر ،پراكنده مى شوند و مادر به ياد فرزند دلبندش
مى افتد.
 حسين  ...حسين كجايى  ...بيا تو مادر.مادر اين را مى گويد و به انتظار پاسخ مى نشيند .اما هيچ صدايى نمى شنود .او با خود مى گويد:
 باز اين بچه از خانه دور شده  ،بايد به دنبالش بروم .او هنوز به گودال نگاه نكرده است  .از اين رو ،چادر به سر مى كشد كه از خانه بيرون بزند...
 برفى  ...تو اين جا چه مى كنى ؟ حسين كو؟او برفى بر بدون پسرش مى بيند و سراغ فرزندش را از او مى گيرد.
 برفى حسين كو؟ چرا تن و بدنت خيس است ؟او اين را مى گويد و چشم به گودال مى چرخاند .برفى به گودال نزديك مى شود .خودش را در آن مى اندازد و به يك بار مادر
را به وحشت وامى دارد ،خود را به درون گودال مى اندازد و دست مى گرداند و پيكر بى جان فرزند را به چنگ مى آورد و آن
را باال مى كشد و بعد فرياد مى كشد:
 يا اباالفضل العباس عليه السالم  ...يا قمر بنى هاشم ...آن گاه فرياد از گلو بيرون مى ريزد كه همه را به خود مى خواند:
خداى من  ...پسرم مرد ...خدايا پسرم  ،حسينم را از تو مى خواهم .
پدر رنگ پريده و بهت زده خود را به همسر و فرزند مى رساند و به سر مى كوبد.
يا اباالفضل  ...پسرم ...
او مى گويد :نمى دانستم چه كنم  ،مانده بودم  .پسرم گويى مرده بود .دسترسى هم به هيچ وسيله اى نداشتم كه او را نجات بدهم ؛
از اين رو بايد مرگ او را باور مى كردم .
پدر بزرگ خانواده آموخته بود ،آن جا كه هيچ راهى ندارد ،دست به دعا و نيايش و قرائت قرآن بردارد .او قرآن كوچكش را بر
مى دارد و در حالى كه اشك از چشمانش سرازير شده شروع به خواندن سوره (واقعه ) مى كند.
مادر حسين بر سرزنان از خدا نجات فرزندش را مى خواهد و ديگران براى زنده ماندن حسين كوچولو ،نذر و نياز مى كنند.
هيچ چيز جز دعا و استغاثه آرامشان نمى كند .كودك گويى دو راه دارد :يا زنده شود و يا براى هميشه بميرد ،هيچ امكاناتى در
دست نيست .
 دهانش را باز كنيد .پر از گل و الى است .دختر عموى حسين با چنگ از دهان او گل و الى را بيرون مى كشد .شايد دوست ندارد ،دهان كودكى كه ممكن است مرده باشد
پر از گل و الى باشد.

ناگهان و در عين ناباورى حسين كوچولو چشم باز مى كند .نگاه به مادر مى اندازد .مادر نيز بهت زده به كودك مى نگرد و
سپس فرياد شادى سر مى دهد.
شيون و زارى به غريو شادى مبدل شد و نذرها ادا شد و دعاها مستجاب گرديد)741( .
گشته مشكل كار آل بو تراب
اندر آندم با عموى خويشتن
كودكان بودند تا گرم سخن
ناگهان آمد سكينه با شتاب
خاطراتى داشت سخت از قحط آب
مشك خشكى كز حرم آورده بود
بر عموى نازنين آن را نمود
گفت  :اى ابر كرم  ،شايد اگر
افتدت بر جانب دريا گذر
زان كه اندر خيمه ها از قحط آب
گشته مشكل كار آل بو تراب
در خيام از آب گر خواهى اثر
نيست جز در چشمه چشمان تو
چون تو مى دانى كه بى آب روان
گل نمى پايد به صحن گلستان
ويژه گلهاى گلستان رسول
كابيارى گشته با چشم بتول
گر گلى از اين گلستان گم شود
گلشن دين گلخن ماتم شود
شعر از صابر همدانى
 .32يا قمر بنى هاشم  ...يا اباالفضل سوختم !
آقاى يزدان پناه پيمانكار ساختمان است  .او به خانواده اش عالقه زيادى دارد .از همين رو هيچ گاه از كار و تالش باز نمى ماند.
آقاى يزدان پناه هميشه در كنار كارگرانش و همپاى آنها كارى مى كند و اعتقاد دارد كه هيچ برترى ميان او و آنها نيست و همه
بايد در انجام كارها خود را سهيم بدانند .او مدت ها پيش  ،كار ساختن چند واحد آپارتمان را بر عهده گرفته و كم كم در مراحل
پايانى قرار مى گيرد.
آن روز ،روز حادثه  ،او بى آن كه بداند چه اتفاقى انتظارش را مى كشد ،يك نبشى آهنى به طول  2متر را روى شانه مى اندازد
تا از طبقات باال به پايين ساختمان بياورد.

بيرون ساختمان  ،شايد در فاصله چند مترى  ،چند رشته سيم فشار قوى برق كه از هر كدام  ،برقى به قدرت بيست هزار ولت
مى گذرد ،قرار دارد.
سيم هايى كه فاصله چندانى با يكى از پنجره ها ندارد .آقاى يزدان پناه  ،بى توجه به اين موضوع  ،از پله ها پايين مى آيد .او
براى عبور از مسير باريك پاگرد پله ها ،به ناچار ميله آهنى را از پنجره بيرون مى كند ،ميله  ،آرام آرام به سيم هاى فشار قوى
نزديك و نزديك تر مى شود و در يك لحظه  ،واقعه اى كه نبايد اتفاق بيفتد ،مى افتد.
 نه  ...يا قمر بنى هاشم  ...يا اباالفضل  ...سوختم !اين صدا ،تنها فريادى بود كه از دهان آقاى يزدان پناه بيرون آمد و آن گاه او ،تسليم دردناك ترين لحظات زندگى اش شد .برق ،
با همه توان از ميله به بدن نحيف آقاى يزدان پناه منتقل مى شود .دستش را به ميله مى چسباند و آن گاه از راه بازو به شانه به
پشت بدن او منتقل مى شود .آن گاه به سمت پاها تغيير مسير مى دهد و از آن جا بيرون مى زند.
جرقه هاى ناشى از اتصال ميله آهنى با سيم  ،صداى دلخراشى راه مى اندازد كه به گوش يكى از همسايه ها مى رسد.
 يا اباالفضل العباس  ...يكى را برق گرفته است .همسايه آقاى يزدان پناه كه از ديدن اين صحنه شوكه شده  ،مى گويد :باور كردنى نبود .رنگ در چهره آقاى يزدان پناه نمى ديدم
 .او خشك و بى حال اسير جريان شديد برق شده بود و از او انگار دود بلند مى شد ،وقتى فرياد زدم  ،به اين اطمينان رسيده بودم
كه او ديگر در ميان ما نيست .
با صداى او كارگران ساختمان از راه مى رسند و يكى از آنها ،كه كفش هاى عايق به پا داشت لگدى به ميله آهنى مى كوبد .ميله
از بدن آقاى يزدان پناه جدا مى شود .او يك طرف مى افتد و ميله طرف ديگر .همچنان دود از آقاى يزدان پناه بلند مى شود .كفش
هاى او كه محل عبور جريان برق بوده  ،سوراخ شده است و خودش به نظر مى رسد كه بى جان افتاده است .
 بايد او را به پزشك برسانيم . نه ! ...فايده اى ندارد ،بهتر است پزشك قانونى را خبر كنيم .يكى از كارگران  ،بدون درنگ بدن خشك شده آقاى يزدان پناه را روى شانه مى اندازد و به سمت نزديك ترين بيمارستان حركت
مى كند .او بدون لحظه اى درنگ تا بيمارستان كه فاصله زياد دورى ندارد .مى دود .وقتى به بيمارستان مى رسد و آقاى يزدان
پناه را روى برانكارد مى خواباند ،پرستاران اطراف او را مى گيرند.
 چه شده است ؟ او را برق فشار قوى گرفته است .بغض راه گلوى او را مى بندد و حرفش را ادامه نمى دهد .در همين لحظه پزشك از راه مى رسد و به سرعت گوشى را روى
قلب بيمار مى گذارد .دقايقى بعد مى گويد:
 نه ! ...هنوز زنده است  .اما بايد از خداوند و ائمه اطهار عليهم السالم كمك خواست .تالش تيم پزشكى براى نجات جان بيمار آغاز مى شود .دقايقى براى آنانى كه در بيرون اتاق عمل هستند به كندى و براى پزشك
به سرعت مى گذرد .اما خوشبختانه عمل به پاس دعاى آنان كه چشم به سالمت بيمارشان داشتند ،به خوبى به پايان مى رسد و
يك نفر كه بايد در برخورد با اين جريان شديد برق  ،جان به جان آفرين تسليم مى كرد ،زنده مى ماند .آقاى يزدان پناه كه از اين
حادثه جان سالم به در برده  ،بعد ازبهبودى نسبى مى گويد:
 در يك لحظه بدنم متحمل فشار شديدى شد .برق مثل آوار بر من فرود و تا وقتى كف پاهايم را سوراخ نكرده بود ،عذاب سختىمى كشيدم  ،اما به محض سوراخ شدن پاهايم  ،يك دفعه احساس سبكى كردم  .احساسى كه هيچ گاه در زندگى ام آن را تجربه
نكرده بودم .

يكى از پزشكان مى گويد :خيلى عجيب بود .برق فشار قوى امكان زنده ماندن و حتى فكر كردن را از انسان مى گيرد .اما اين
بيمار ،شايد به مدد دعاى بستگانش  ،نه تنها آسيب جدى نديد ،بلكه خيلى زود سالمت خودش را به دست آورد و به جمع خانواده
اش پيوست .
يكى از متخصصان برق  ،وقتى محل حادثه را ديد ،گفت :
 باور كردنى نيست  ،او بدون ترديد بايد مى مرد .زنده ماندنش واقعه غير قابل قبولى است  .من فكر مى كنم  .معجزه اى اتفاقافتاده باشد .بله  ،واقعا همينطور است .
يكى ازمامورين اداره برق منطقه مى گويد :به محض اتصال برق باميله آهنى  ،در عرض چند ثانيه  ،از ولتاژ برق كاسته مى
شود ،اما همچنان سيصد ،چهار صد ولت برق وجود دارد .دعاى دوستان و بستگان آقاى يزدان پناه او را نجات داد .و خود مى
گويد:
 سالمتم را مديون توسل به قمر بنى هاشم حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم مى دانم و دعاهايى كه در لحظات بحرانىبرايم از درگاه خداوند شده بود)748( .
عنايت قمر بنى هاشم عليه السالم به آقاى فلسفى
مرحوم حجت االسالم والمسلمين فلسفى  ،خطيب تواناى كشور ايران با اين كه مشهورترين چهره خطابه و منبر در ايران بود و
سال هاى متمادى به توصيه و سفارش و تاييد آيت اهلل آقاى بروجردى (رحمه اهلل ) منبرهاى ظهر ايشان در مسجد امام (شاه سابق
) تهران  ،مستقيما از راديو پخش مى شد ،ولى در ماه رمضان  7337عده اى ازخدا بى خبر و مغرض روز اول ماه رمضان
در مسجد مزبور اجتماع و اعتراض نمودند كه باعث تعطيلى منبر ايشان در ماه رمضان شد و به دنبال مراجع تقليد وقت و
شخص آيت اهلل بروجردى و جامعه وعاظ و علماى شهرستان ها و مراجع تقليد نجف اشرف اعالميه هاى اعتراض صادر كردند،
ولى تبليغات و شايعات عناصر مشكوك عليه ايشان در روزنامه ها و محافل ضد اسالم و خدا ادامه داشت  .لذا ايشان تا حدود پنج
ماه منبر نرفت تا اين كه در اوايل ماه صفر آن سال آقاى فلسفى خوابى ديدند كه عنايت آقاى ابوالفضل العباس عليه السالم بود از
دهه آخر ماه صفر منبر ايشان ادامه يافت  .اينك حضرت ابوالفضل عليه السالم را از گفتار آقاى فلسفى مى خوانيم :
چگونگى شروع مجدد منبرم
منبر نرفتن من بعد از ماه رمضان همچنان ادامه يافت و ماه هاى شوال  ،ذى القعده  ،ذى الحجه و محرم نيز به همين منوال
گذشت تا اين كه ماه صفر فرا رسيد .در اوايل آن ماه خوابى ديدم كه در زندگى من خيلى اهميت دارد .خوب ديدم در مسجدى
هستم كه صحن بزرگى دارد و شبستان آن پائين تر از سطح حياط مسجد است و شبستان از نور حياط روشن است  .حياط مسجد
به طور نامنظم چند درخت و باغچه گل كارى داشت  .جمعيت زيادى در مسجد بود و حاج آقا سيد مصطفى قمى كه از اهل منبر
و تحصيل كرده بود ،باالى منبر بود .در پايان صحبت با آهنگى گرم روضه حضرت ابوالفضل عليه السالم را خواند .به من هم
گفتند كه دهه آخر صفر است و بنا است كه در اين جا منبر برويد).
اين خواب را براى حاج آقا احمد روحانى قمر كه در تعبير خواب بسيار قوى بود ،نقل كردم  .ايشان چنين تعبير كرد كه دهه آخر
ماه صفر منبر خواهم رفت و اين كه در حياط مسجد هم گل و سبزه و درخت نامنظم و غير مرتب بوده است  ،داللت دارد كه
مردم عامل منبر رفتن من خواهند بود نه دولت ؛ و اين كه حاج آقا سيد مصطفى قمى باالى منبر بوده است دال بر اين است كه
منبر رفتنم به اجازه حضرت رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم است و اين كه روضه حضرت ابوالفضل عليه السالم خوانده
شده است گواه رهبرى و حمايت علمدار حضرت حسين عليه السالم در امر اين منبر است .
تعبير او را شنيدم  ،اما نه خواب را به كسى گفتم و نه تعبير آن را و از آقاى حاج آقا احمد روحانى قمى هم خواستم كه اين
موضوع را به كسى نگويد.
پنج شش روز به دهه دوم صفر مانده بود  -يعنى بعد از چند روز كه اين خواب را ديده بودم  -آقاى احمد ،رئيس هيئت اردبيلى
ها با پسر مرحوم آيت اهلل آقا سيد يونس اردبيلى كه در مشهد بود ،وقت گرفتند و به منزل ما آمدند و گفتند آمده ايم وعده بگيريم
كه شما در مسجد اردبيلى ها بيست شب  ،از شب يازدهم صفر تا آخر ماه منبر برويد .اردبيلى ها همه افرادى مخلص و پرشور
و جمعيت زيادى هستند كه هر حركت مخالف احتمالى طرفداران مصدق را در هم مى كوبند.

گفتم  :از شب يازدهم صفر؟ بله  .گفتم  :فكر نمى كنم موفق شويد  -موضوع خواب را كه مربوط به دهه آخر صفر مى شد ،به
آنها نگفتم  -گفتند :ما مهيا هستيم  .گفتم  :خوب ؛ برويد ترتيب كار را بدهيد .رفتند و صحبت كردند و باالخره خودشان گفتند :اول
بايد قدرت اردبيلى ها را نشان بدهيم و براى اين كار روز اربعين مناسب است كه دسته عظيمى راه بياندازيم و شب آن روز شما
منبر برويد .گفتم  :پس همان دهه آخر است ؟ گفتند :بله  ،روز اربعين كه غروب شد ،از شب بيست و يكم كه شب اول دهه آخر
است  ،ده شب منبر مى رويد!
آنها برنامه ريزى كردند و گفتند :شما اتومبيل خودتان را هم نياوريد ،ما يك اتومبيل مى آوريم كه اگر آن را شكستند يا آتش زدند،
مال خودمان باشد! به عالوه  ،چند نفر از اردبيلى ها جواز اسلحه دارند و مسلح هستند كه در صورت لزوم با توسل به اسلحه
انتظامات را حفظ نمايند.
غروب شب بيست و يكم عده اى با چند ماشين درب منزل ما آمدند و مرا با ماشين خودشان سوار كردند و به مسجد اردبيلى ها -
واقع در چهار راه گلوبندك كه مسجد بزرگى است  -بردند .وقتى به چهار راه گلوبندك رسيديم و ماشين دارد كوچه شد ،ديديم دو
طرف كوچه تا درب مسجد ،اردبيلى ها دوش به دوش هم مثل نظامى ها صف گرفته اند .با اين وضع وارد مسجد شديم  .آنها قبال
هم در روزنامه ها اعالم كرده بودند كه از شب بيست و يكم تا آخر ماه صفر از من دعوت كرده اند تا در مسجد آنها منبر بروم .
مسجد پر از جمعيت بود .تمام دوستان و عالقمندان به منبر آمده بودند .چند نفر اردبيلى مسلح هم تكيه به ديوار ايستاده بودند .يك
نفر پشت بلند گو گفت  :افراد اردبيلى مسلح مامور انتظامات مجلس هستند .مامورين انتظامى هم با توجه به اعالن قبلى برگزار
كنندگان مجلس  ،براى حفظ نظم آمده بودند .يك وقت ديديم آيت اهلل كاشانى وارد مجلس شد .ما تعجب كرديم كه ايشان چطور آمده
است .
يكى جوان اردبيلى كه اسم او را ياد ندارم و پسر خوبى بود ،روابط گرمى با آيت اهلل كاشانى داشت و پيوسته به منزل ايشان رفت
و آمد مى كرد ،ايشان را به مسجد اردبيلى ها آورده بود.
من آن شب در منبر خود چيزى درباره نفت و مسائل روز و امثال آن نگفتم  .ولى گفتم  :آقايان ! حضرت آيت اهلل كاشانى در
مجلس شركت كرده اند من چون خواب ديدم كه روضه حضرت ابوالفضل عليه السالم مى خوانند ،امشب كه اول دهه آخر ماه
صفر است  ،همان خواب خودم را عمل مى كنم و روضه ابوالفضل عليه السالم مى خوانم ) و از همان شب  ،منبرم بعد از 712
روز مجددا آغاز شد)749( .
يا ابوالفضل تو را جان حسين ادركنى
يا ابوالفضل تو را جان حسين ادركنى
به لب تشنه و عطشان حسين ادركنى
به رسول مدنى و به على و زهرا
به حسن نور دو چشمان حسين ادركنى
به دل سوخته زينب كبرى سوگند
به شب افروز شبستان حسين ادركنى
به سر پيكر در خون شده سرور دين
به فروغ رخ تابان حسين ادركنى
به گل باغ حسن قاسم داماد قسم
آن كه شد كشته به دامان حسين ادركنى
به على اصغر بى شير كه شد تشنه شهيد
به گل پرپر بستان حسين ادركنى

به جوانان بنى هاشم و مردان غيور
به جوانمردى و ايمان حسين ادركنى
به سكينه به رقيه به اسيران و رباب
به عزيزان و يتيمان حسين ادركنى
به حبيب و به برير و به زهير و عابس
به حرم مسلم و ياران حسين ادركنى
به غالمى كه شد از يمن وجود اسالم
دانش آموز دبستان حسين ادركنى
به خدا حافظى زينب و ساالر شهيد
به دو چشم تر و گريان حسين ادركنى
به دو دستان جد از تن تو يا عباس
به تو اى ساقى طفالن حسين ادركنى
(محسن صافى ) محتاج و گدا را درياب
اى فداى تو و قربان حسين ادركنى
حاجتم را چه دهم شرح كه خود مى دانى
يا ابوالفضل تو را جان حسين ادركنى
محسن صافى ()752
 02فروردين  7382شمسى  02 ،محرم  7400قمرى
 .30زن سرطانى شفا گرفت
روز  03فروردين ماه سال  7382مطابق  71محرم الحرام سال  7400هجرى قمرى جناب آقاى حسين جبارى زنجانى فرمودند:
مداحى در تهران در هيئت امام موسى بن جعفر عليه السالم مشغول خدمت است به نام آقاى سياوش پور صمدى  .قبل از محرم
 7400قمرى از تبريز باكاروانى عازم كربال مى شود .زنى در كاروانشان بوده است كه مرض سرطان داشت  .پزشكان جوابش
گفته بودند .ولى با همين كاروان عازم كربال مى شود.
زن اميدى به ادامه حيات نداشته ولى گفته بود حاال كربال هم بروم  .وقتى كه مى رود كربال مفصل متوسل مى شود به حضرت
قمر بنى هاشم عليه السالم پس از بازگشت از كربالى معال روز سوم محرم الحرام به مداح اهل بيت عليهم السالم زنگ مى زند
كه من شفايم را از حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم عليه السالم گرفتم .
 .33با عنايت قمر بنى هاشم عليه السالم فرزندم سالم به دنياآمد
جناب حجت االسالم آقاى شيخ ظهير احمد خان افتخارى هندى طى نامه اى به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم مرقوم
داشته اند:
 09يا  32جمادى الثانى سال  7402قمرى شب تاريك بود .بنده در وطن خود شهر سلطان پور ايالت ارترپرديش هند در مراسم
عروسى پسر برادرم شركت كرده بودم  .يك مرتبه يادم آمد به عيالم زنگى بزنم  .بالفاصله رفتم باجه تلفن لكنهو خانه خودم زنگ

زدم به خواهرم گفت  :همه خوب هستند فقط زن شما را بردند زايشگاه كه بچه به دنيا بيايد شما زودتر برگرديد .بالفاصله بعد از
چند دقيقه سوار اتوبوس شدم و خود را رساندم به منزل در لكنهو و سپس به زايشگاه رفتم  .از خانم دكتر پرسيدم  :حال عيالم چه
طور است ؟ گفت  :بايدعيال شما سزاريان بشود و عمل جراحى بكنيم تا بچه سالم به دنيا بيايد ،من گفتم  :تا حد ممكن شما جراحى
نكنيد.
در جواب گفت  :ما هم خيلى داريم تالش مى كنيم  .بچه بدون جراحى به دنيا بيايد ،اما شما بايد اجازه بدهيد و يا امضا بكنيد كه
خانم را به اتاق عمل ببريم .
دكترها مشغول و آماده شدند كه عمل شروع شود ،بنده اين طرف يعنى خارج از اطاق عمل جراحى متوسل شدم به اهل بيت
رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم  ،اسم يكى يكى از مى گفتم و دعا مى كردم  ،اما وقتى كه به اسم شريف حضرت قمى بنى
هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم رسيدم و از اين بزرگوار در اين مشكل طلب كمك كردم از آقا كمك مى طلبيدم كه يك يدفعه
پرستار بيمارستان آمد و گفت  :آقا مبارك باشد و مژده بده دختر زيبا و خوشگل شما به دنيا آمد .من خيلى خوشحال شدم  .اين
روز مصادف بود با روز اول رجب روز والدت با سعادت حضرت امام محمد باقر عليه السالم  .اين كرامت بزرگ برايم
ازحضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم كه فراموش شدنى نيست .
شهر لكنهو هندوستان  ،ظهير احمد خان افتخارى
 .34از قبه و بارگاه حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم آتش گشودهشد
مرجع عاليقدر جهان تشيع  ،آيت اهلل العظمى آقاى حاج سيد محمد حسينى شيرازى (دام ظله العالى ) در تاريخ  71محرم الحرام
سال  7400قمرى از جناب مستطاب خير الحاج و العمار آقاى حاج صالح ابو معاش (رحمه اهلل عليه ) متوفاى سال 7420
هجرى قمرى  ،كه از موثقين كربالى معال بوده است نقل كردند :در زمان حكومت عثمانى ها والى بغداد لشكرى فرستاد و
دستور داد كه كربال را خراب كنند و شهر را از بين ببرند :لشكر از بغداد به طرف كربال عازم شدند و نزديك كربال رسيدند آنها
اول مى بايستى با حرم حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم عليه السالم روبه رو مى شدند ،سپس به طرف حرم مطهر
حضرت اباعبداهلل الحسين عليه السالم مى آمدند .مرحوم حاج صالح (ره ) مى فرمايد كه من خودم ديدم از قبه بارگاه حضرت
عباس عليه السالم آتش آمد به طرف لشكر ،وقتى اين منظره را ديدند برگشتند به طرف بغداد درحالى كه فرار مى كردند و مى
گفتند( :امام عباس گلدى ).
آرى حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم در زمان حياتش و در همه وقت از حرم امام حسين عليه السالم حفاظت و نگهبانى مى
كرد .خداى لعنت كند منكران اين گونه معجزات را.
 .35بچه اى كه به علت ضربه مغزى به هوش نمى آمد خودبرخاست
جناب حجت االسالم و المسلمين واعظ محترم  ،مروج و حامى مكتب اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم  ،آقاى شيخ احمد
نورائى يگانه  ،طى مكتوبى دو كرامت به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم ارسال داشته اند:
يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السالم
اكشف كربنا بحق اخيك الحسين عليه السالم
پس از عرض سالم به محضر دانشمند معظم مولف كتاب شريف و ارزنده
چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم
 .7شبى به منزل آمدم  ،ديدم اوضاع دگرگون است ؛ به اين معنا كه حال و هواى هميشگى حاكم نيست  ،اهل خانه همه ناراحت
بودند ،پرسيدم  :چه خبر است ؟ گفتند :در اتاق پذيرايى كه فرشهايش را جمع كرده بوديم  ،بچه مشغول بازى بود كه يك مرتبه از
باالى تاقچه با سر روى موزائيك به زمين 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 بياورم  ،پلك چشمان بچه را باز
كردم  ،بسته شد ،ديدم چاره اى جز رساندن او به بيمارستان نيست  ،لذا گفتم  :آماده شويد بچه را به بيمارستان برسانيم با خود
گفتم  :اگر ماشين همسايه آماده باشد زودتر اين كار انجام مى شود .ازمنزل بيرون آمدم به طرف منزل همسايه  ،اما بين راه

متوسل به حضرت اباالفضل عليه السالم شده و گوسفندى براى آن حضرت نذر كردم  ،همين كه آمدم انگشت روى دكمه زنگ
همسايه بگذارم ديدم بچه ها از خانه بيرون دويدند و گفتند :بابا ،بچه از جا بلند شده و حالش خوب است .
زنگ همسايه را نزده برگشتم  ،ديدم بحمداهلل به بركت نام قمر بنى هاشم عليه السالم و توسل به آن باب الحوائج الى اهلل بچه اى
كه به علت ضربه مغزى به هوش نمى آمد خود برخاسته و چنان به حالت عادى برگشته است كه هيچ نيازى به معالجه ندارد .از
خداوند متعال معرفت بيش از پيش نسبت به آن امام زاده عظيم الشان براى همه دوستان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم
خواهانم .
 .32فورا نذر كردم گوسفندى به نام آن حضرت ذبح نمايم
 .0در همين سال  7400هجرى قمرى پس از آن كه دو دهه از محرم را با موفقيت كالم در اداى وظيفه روضه خوانى و عرض
ارادت به ساحت قدس حسينى (ارواحنا له الفداء) پشت سر گذاشتم كم و بيش دل درد و پهلو درد عارض شد اما تا چند روزى
خفيف و قابل تحمل بود تا آن كه يك روز چنان دل و پهلويم درد گرفت كه بى اختيار فرياد مى زدم به طورى كه شايد همسايه
هاى مجاور صداى مرا شنيده باشند .لكن خيلى طولى نكشيد كه با مقدارى گرم كردن و استفاده از آب جوش و نبات آن درد شديد
بر طرف شد ،چون بار اول بود كه يك چنين درد شديد عارض شده و بى سابقه بود ،به پزشك مراجعه نكردم اما با فاصله يكى دو
روز بار ديگر يك درد شديد ،مرا به فرياد انداخت اهل خانه اصرار داشتند كه به دكتر متخصص كليه مراجعه كنم كه با عكس و
آزمايشات علت اين درد معلوم شود ،ليكن با استخاره به يك پزشك عمومى مجرب مراجعه نموده و نسخه او را تهيه نمودم و دو
وعده داروهايش رامصرف كردم اما همان شب براى بار سوم درد دل و پهلويم افتاد كه خود را با خطر جدى روبه رو ديدم و
هر تدبيرى كه ممكن بود به كار بردم و نتيجه اى نمى ديدم  .اين بار از آن دو مرحله قبل درد شديدتر بود ،همين طور كه مشغول
استغاثه به اهل بيت عليهم السالم بودم يادم آمد كه لذا فورا نذر كردم گوسفندى به نام آن حضرت ذبح نموده و ثوابش را هديه كنم
به روح برطرف گشت و به حمداهلل ديگر آن درد به سراغ من نيامده و بقيه داروها را هم مصرف نكردم خداوند ما را از نعمت
واليت اين خاندان بيش از پيش بهره مند بفرمايد.
برخيز سكينه 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 نااميدم
عباس برادر رشيدم
بهر چه چنين فتاده اى تو
بر مرگ تن از چه داده اى تو
برخيز و برادرت غريب است
بى لشكر و ياور و حبيب است
برخيز كه خواهر تو زينب
روزش شده از غم تو چون شب
بر خيز سكينه بى قرار است
از تشنگى او در انتظار است
بر خيز زجا تو نور عينم

آخر من خسته دل حسينم
از آتش فرقتت كبابم
از چيست نمى دهى جوابم
از ما تو مگر كه ديده بستى
يا عهده برادرى شكستى
يا ساخته تيغ ظلم كارت
بى روح شده است جسم زارت
اى كاش كه باب من على بود
در كرب و بال شه ولى بود
مى ديد كه بى برادرم من
بى يار و معين ولشكرم من
 .31همين جا بنشين
جناب حجت االسالم آقاى حاج شيخ على اكبر خوب بخت گلپايگانى طى نامه اى به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم
چنين نقل كرده اند:
جناب حجت االسالم و المسلمين آقاى حاج شيخ على ربانى خلخالى (دامت بركاته ) ،بنده شنيدم جناب عالى كرامات حضرت قمر
بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم را جمع آورى مى كنيد ،خواستم كه يكى از كرامات را به عرض برسانم .
حقير حاج شيخ على اكبر خوب بخت فرزند مرحوم محمد باقر گلپايگانى هستم .
در كودكى عالقه و افرى به اهل بيت رسالت عليهم السالم داشتم و وقتى روضه خوان مصيبت مى خواند چنان گريه مى كردم كه
پدرم به مادرم مى گفت  :اين كودك عجيب گريه مى كند .مرا به مجلس روضه خوانى نمى برد مشغول تحصيل بودم در روستايى
به نام كهرت و بعد در مدرسه علميه آيت اهلل حاج آقا حسين علوى در خوانسار سطح را خواندم در سن  09سالگى آمدم قم عالقه
داشتم به كربال بروم ميدان جنگ گودال قتلگاه نهر علقمه خيمه گاه جاى گاه دستهاى قطع شده حضر ابوالفضل را ببينم و زيارت
كنم به پدر و مادرم گفتم مى خواهم كربال بروم  ،مرا منع كردند ،آن زمان رسم بود هر كس مى خواست كربال برود در ميان
محله چاوشى مى كرد تقريبا سال  7335شمسى بود صبح زودى با لحن جذاب از جلو منزل ما كه رد مى شد گفت :
هر كه دارد هوس كرب و بال بسم اهلل
چه كربالست كه آدم به هوش مى آيد
هنوز ناله زينب به گوش مى آيد
صداى گريه مردم بلند شد .پدر و مادرم آماده شدند و چند نفر ديگر جمعا ده نفر شديم از گلپايگان اقدام كرديم براى كربال درست
نشد لذا آمديم قم به حرم حضرت معصومه (سالم اهلل عليها) متوسل به قمر بنى هاشم عليه السالم شديم و به شهربانى قم رفتيم از
آنجا رفتيم اهواز گذرنامه ها را در خرمشهر ويزا گرفتيم و با قطار به بصره رفتيم قطار سوار شديم  ،قطار بوق حركت زد و
سپس حركت كرد .يك نفر از افراد ما به نام على آقا بازنش هم بود در اين حيث و بيص بود كه اين على آقا گم شد ،زنش گريه
مى كرد و مى گفت  :شوهرم ديگر پيدا نمى شود من تمام قطار را از اول تا پايان بررسى كردم  ،على آقا پيدا نشد.
چون شناسنامه و گذرنامه و پول هم همراه نداشت و پير مرد بود و از گم شدن ايشان ناراحت بودم كه ديگر قدرت حرف زدن
نداشتم  .غصه ام از اين بود كه از كربال برگردم جواب بستگان على آقا را چه بگويم 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 گريه برگشتم ميان قطار تا آخر قطار آمدم
ديدم صندلى آخر قطار نشسته گريه مى كند.
گفتم على آقا ديدم از بس گريه كرده است حال صحبت كردن ندارد .گفت قطار بوق زد من شما راگم كرده ميان جمعيت قطار
حركت كرد يكدفعه ديدم شخصى باالى سرم به زبان فارسى گفت از رفقا عقب ماندى نترس دست مرا گرفت چند قدم آمديم مرا
بلند كرد گذاشت عقب قطار فرمود همين جا بنشين اآلن رفقايت مى آيند و او را نديدم و اين از لطف كرامات حضرت مى باشد و
من دو دفعه اين جا را بررسى كرده بودم قبال.
 .38معجزه ابوالفضل عليه السالم بود كه كاميون ايستاد
جناب حجت االسالم و المسلمين عالم عامل  ،آقاى شيخ عبدالصالح انتصارى مازندرانى  ،طى مكتوبى دو كرامت به دفتر
انتشارات مكتب الحسين عليه السالم ارسال نموده اند:
 .7روستايى به نام آغوز دره در منطقه هزار جريب مازندران تابع شهرستان بهشهر داراى حسينيه بسيار كوچكى بودكه گنجايش
مراسم عزادارى امام حسين عليه السالم را نداشت لذا براى توسعه و تجديد بنا يكى از بستگانم خانه خود را به حسينيه تقديم نمود.
ساختمان قديمى تخريب شد زمينه مسطح شد براى بنايى  .من و سه نفر از دوستان به بهشهر رفتيم و به مقدار يك كاميون ميل
گرد و سيمان و ديگر لوازم بنايى خريدارى نموديم و از جاده گلوگاه هزار جريب به سوى روستا حركت نموديم  .پيچ هاى جاده
را يكى پس از ديگرى پشت سر گذاشته و در ميان جنگل به باالى كوه در حركت بوديم  .به پيچ بزرگى رسيديم  ،ناگهان كاميون
به عقب برگشت و سر خورد ،راننده و سرنشينان ما همه يك صدا مى گفتيم  :يا اباالفضل  ،يا اباالفضل  7از خود ناميده و به ذيل
عنايات حضرت عباس عليه السالم متوسل شديم  ،پشت سر يك طرف كوه و طرف ديگر ده عميقى بود .كاميون برگشت تا اين كه
به پرتگاه رسيد و حتى يك چرخ عقب ازجاده خارج شد و چرخ ديگر به خاك هاى كنار جاده برخورد كرد و ايستاد .فورا از
ماشين پياده شديم  ،نگاهى به دره انداخته گفتيم  :اگر سقوط مى كرديم از كاميون و سرنشينان خبرى نمى ماند .معجزه ابوالفضل
عليه السالم بود كه كاميون ايستاد ،واال طبق روال عادى مقدار كمى خاك منع نمى شد .خدا را شكر كرديم كه سالم مانديم  ،راننده
و دو نفر ديگر به همراهى او به شهر گلوگاه برگشتند و با صاحب كاميون تلفنى تماس گرفتند ،او با يك دستگاه جزثقيل از گرگان
به كمك آمد ،اما جرثقيل هم نتوانست كارى انجام دهد؛ چون خودش هم سر مى خورد ،چرا كه بعد از غروب آفتاب بود و يخبندان
سختى بود .حتى كلنگ هم در شكستن يخ كارى نبود .بعد از مايوس شدن  ،كاميون از جرثقيل  ،راننده كاميون پشت فرمان رفت
و با صدا زدند حضرت ابوالفضل ماشين را روشن نمود .هر چه اورا مانع شديم اعتنا نكرد در حالى كه نفس هايمان در سينه
قطع شده و قلب هايمان از سينه مى خواست بيرون بيايد .مقدار كمى گاز داد و با حركت مختصر چنان دنباله ماشين از طرف
دره به طرف كوه به گردش در آمد كه راننده باخوشحالى گفت  :نجات پيدا كرديم و ما هم خدا را شكر نموديم  .كاميون مقدارى
دنده عقب برگشت و مجددا با گرفتن گاز از پيچ باال رفت و شب ساعت  70به مقصد خود رسيديم هم با سالمتى خود و كاميون و
راننده و حتى وسائل بنايى در حالى كه مكرر خواستيم براى حفظ كاميون و جان راننده وسائل ميل گرد و سيمان و غيره را به
زمين بريزد و خود را نجات بدهد .اما قبول نكرد و گفت مربوط به امام حسين و ابوالفضل عليهماالسالم است همه را بايد سالم به
مقصد برسانيم و همين طور شد .و اين فقط و فقط معجزه قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم بوده است سالم اهلل عليه .
 .39متوجه شديم پيچ رسيد و اتومبيل از كنترل خارج شد
 .0چنان كه در كرامت و معجزه اول ذكر شد ساختمان حسينيه آغوز دره از منطقه هزار جريب مازندران نيمه ساخته مورد
استفاده قرار گرفت و چون هر سال يادواره علما و شهداى روستا برپا مى شد ،براى اين سال  -يعنى سنه  7319شمسى  -قرار
شد سفيد كارى نماييم و تعميرات داخل را به اتمام برسانيم  .سفيد كارى تمام شد ،وقت ضيق بود ،براى تعميرات از چند تن از
بستگان عمه زاده هايم كه در سلك مقدس سپاه پاسداران هستند كه خود هم اعضاى ستاد يادواره هستند كه خود هم اعضاى ستاد
يادواره هستند و با بنايى آشنايى كامل ندارند .روزهاى تعطيلى مخصوصا پنجشنبه و جمعه به روستا مى آمدند و با كوشش و
تالش فراوان تعميرات داخل را به اتمام رساندند .عصر جمعه بود ،حركت كردند به سوى شهر بندر گز كه صبح شنبه به كار
ادارى خود برسند .از قضا من و پسر سه ساله ام و دخترم به همراهى آنان حركت كرديم  .چون منطقه از جهت وسايل نقليه
مشكل دارد لذا با يك دستگاه نيسان بار كه به طرف شهر در حركت بود همگى سوار شديم  .خودم و سه تن از عمه زاده هايم و
يك برادر زاده و دو فرزندنم پشت نيسان نشسته و ماشين حركت كرد .اين اتومبيل سربااليى را به خوبى آمد و اول سرازيرى
كوه چشمه اى است كه عادتا براى استراحت و تازه كردن نفس و سرد كردن وسيله نقليه كنار چشمه مقدارى صبر مى كنند و ما
هم طبق روال خواستيم بايستد اما به راه خود ادامه داد و كم كم سرعت بيش تر شد به حدى كه متوجه شديم از سرعت معمولى
بيشتر است  .دوستان گفتند شايد دنده جا نيفتاده و خالص شده و دور گرفته است  .احساس كرديم كه دچار خطر جدى شديم ،

چند پيچ را رد كرد و پشت سر گذاشت  ،همين طور سرعت بيشتر مى شد لذا چرخ سمت شوفر را در گودال مجراى آب قرار
داد كه سرعت كمتر شود هر چند دست اندازها و باال پايين رفتن ها را تحمل كرديم اما ناگهان متوجه شديم پيچ رسيد و اتومبيل
از كنترل خارج شد .اين جا بود كه از خود مايوس شديم و متوسل شديم به آقا ابوالفضل العباس عليه السالم  ،فقط سه بار گفتم  :يا
اباالفضل  ،يا اباالفضل  ،يا اباالفضل ! كه ماشين از اين چاله به چاله بزرگتر پرتاپ مى شد شاخه هاى درخت ها را مى شكست و
به پيش مى رفت در سرازيرى شيب خطرناكى رسيد همين طور مى رفت تا اين كه به پرتگاهى رسيد همه ما پرتاب شدن را
حس كرديم اما لحظه سقوط را نفهميديم  ،گويا برق وجودمان آن لحظه قطع شده بود ،يك وقت احساس كرديم نيسان بار با دماق
بر زمين نشسته و همه سرنشينان خون آلود هستند .از قضا دو موتور سوار شاهد سقوط ما بودند .ديگر وسايل نقليه را كه در
عبور بودند متوقف كردند و از جريان سقوط خبر دادند .مردم به كمك آمدند ،در آن تاريكى اول شب حتى نفهميديم از كجا سقوط
كرده و كجا هستيم  .مجروحان را باال برده و با وسايل مختلفى به بيمارستان گلوگاه و بندرگز و بهشهر رساندند .البته همه خدام
امام حسين عليه السالم كه در حسينيه اداى وظيفه مى نمودند چون هنوز گرد و غبار حسينيه بر آنان بود فقط زخم سطحى داشتند.
و خطر با شكستگى وجود نداشت و ديگر مسافران شكستگى داشتند.
آرى چرا چنين نباشد كه همه نوكران امام حسين و ابوالفضل العباس عليهماالسالم بودند و در آن ساعت شدت و خطر نام مبارك
ابوالفضل العباس عليه السالم بر زبان جارى بود و شاعر درست گفته :
اذا شئت النجاة فزر حسينا
لكى تلقى االله قرير عين
فان النار ليس تمس جسما
عليه غبار زوار الحسين
و بر ما غبار خانه امام حسين عليه السالم بود
و بعد از اين جريان هر كه آن مكان حادثه را مى ديد و به داخل دره مى رفت و محل سقوط اتومبيل را مى ديد از زنده ماندن
افراد تعجب مى كرد وحتى در برگشت پياده شديم محل حادثه را از نزديك ببينيم افراد باورشان نمى شد كه اين جا باشد.
اگر فطرش مى باليد و مى گفت من مثلى و انا عتيق الحسين عليه السالم ؟
جا دارد من هم بگويم  :من مثلى و انا عتيق العباس عليه السالم .
عبدالصالح بن شيخ اسماعيل انتصارى مازندرانى
 7382/3/1شمسى
 .42تو چرا به اين طلبه گفتى اين طلبه ها مردم آزارند ،تونمى دانى كهاينها بى صاحب نيستند
جناب حجت االسالم آقاى شيخ محمد على صغرى سيف الدين هشترودى طى مرقومه اى نقل مى كنند:
يادم مى آيد تقريبا در سال  58يا  59شمسى استاد ما مرحوم آقاى حاج ميرزا آقا باغمشه اى تبريزى براى زيارت حضرت فاطمه
معصومه عليهاالسالم به قم مشرف شده بودند و بنده هم براى تحصيل علوم دينى تازه به قم آمده بودم و در مدرسه حجتيه در
منزل يكى از دوستان مى ماندم  .ايشان در حياط مدرسه مرا ديدند و فرمودند :تعدادى كتاب مكاسب و شرح مكاسب شهيدى
تبريزى رحمه اهلل عليه را آورده ام مى خواهم به طلبه هاى درس خوان كه اين كتاب ها را ندارند بدهى  .من هم قبول كردم و
قرار گذاشتيم شب برويم كتاب ها را بياوريم  .در همان روز بعد از نماز مغرب و عشا از جلو حرم سوار يك تاكسى شديم تا به
خانه دامادش كه اواخر خيابان آذر بود برويم آن جا كتاب ها را بياوريم  .ما تارسيديم به خيابان آذر و قدرى راه رفتيم راننده
تاكسى روى گرداند به ما گفت  :حاج آقا من يك دوستى دارم آن هم راننده تاكسى است  ،چند روز است كه تاكسى خودش را
فروخته  .از او پرسيدم  :چرا فروختى ؟ گفت  :روزى يك روحانى راكه طلبه جوانى بود به ماشينم سوار كردم  ،قرار شد كه به
يك محلى ببرم و كرايه را هم معين كردم و گفتم مثال اين قدر كرايه مى گيرم به گمانم اين جريان را كه گفت  ،در همان خيابان
آذر اتفاق افتاده بود و راننده هم چون ما را به خيابان آذر مى برد ،يادش افتاده بود و نقل مى كرد.

على اى حال مى گفت  :وقتى رسيدم به همان محلى كه گفته بود ماشين را متوقف كردم  ،گفتم  :آقا آن جا كه مى گفتى رسيديم
پياده شو ،آن طلبه گفت  :ببخشيد من در محل بعدى پياده مى شوم  ،چون مى خواهم فالن جا بروم وقتى اين حرف را زد من
خيلى عصبانى شدم گفتم  :اين طلبه ها چه قدر مردم آزارند ،بنده خدا تو كه مى خواستى به جاى ديگر بروى اول مى گفتى به
فالن محل مى روم  .آن روحانى در جواب من گفت  :اگر به آن جا كه مى گويم بروى كرايه را زياد مى دهم و فرضا اگر به
قول تو من بد و مردم آزار هستم تو چرا مى گويى طلبه ها مردم آزارند .راننده تاكسى گفت  :من اهميت ندادم و آن روحانى را
در همان محلى كه مى گفت  ،بردم و پياده كردم و كرايه راهم گرفتم  .در همان شب در خواب ديدم در يك صحراى بزرگ هستم
مثل صحراى محشر و مردم زيادى هم در آن جا هستند ،به نظرم آمد كه به اعمال اين ها رسيدگى مى كنند و يك دفعه به يك
طرف نظرم افتاد ديدم عده اى را در صفى سرپا نگه داشته اند وامام زمان حضرت حجت ابن الحسن العسكرى عجل اهلل تعالى
فرجه الشريف هم شمشير به دست ايستاده  ،يك نفر يك نفر اهل آن صف را به جلو مى خواند و مى فرمايد :بيا جلو ،وقتى آن
شخص به مقابل امام عليه السالم مى رسيد ،با شمشير او را مى كشت  .فهميدم اين افراد گناهشان اين است كه بايد به قتل برسند
حاال چه گناهى داشتند خدا مى داند ،و من در حالى كه با وحشت و ترس و لرز نگاه مى كردم يك دفعه از ذهنم گذشت كه نباشد
من را هم وقتى ديد صدا بزند و بگويد بيا جلو و گردن من را هم بزند .مى گفت اين كه از ذهنم گذشت  ،بعد به من اشاره كرد:
بيا جلو من هم اطاعت كردم و بالفاصله رفتم به طرف حضرت تا رسيدم به مقابلش  .امام زمان عليه السالم شمشيرش را بلند
كرد كه به سر من بزند ،يك دفعه من گفتم  :يا حضرت عباس  ،همين كه گفتم يا حضرت عباس  ،آقا شمشيرش را نگه داشت و به
من نزد .بعد فرمود :اگر نام عمويم عباس را نمى آوردى با اين شمشير تو را قطعه قطعه مى كردم  .تو چرا به اين طلبه گفتى
اين طلبه ها چه قدر مردم آزارند تو نمى دانى كه اين ها بى صاحب نيستند.
راننده تاكسى نقل كرد رفيقم گفت  :وقتى بيدار شدم از گفته خود پشيمان شدم و بعد تصميم گرفتم ماشين را بفروشم تا دفعه ديگر
نظير اين جريان به سرم نيايد.
عباس برادر جوانم
اى سرو بلند بوستانم
اى بلبل باغ و گلستانم
اى ماه منير آسمانم
سقاى گروه تشنگانم
عباس برادر جوانم
اى كشته پاره پاره من
اى دست تو دست چاره من
در برج وفا ستاره من
اى شمع و چراغ دودمانم
عباس برادر جوانم
در ديده 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
برخيز كه ياورى ندارم

غير از تو برادرى ندارم
من شاهم و لشكرى ندارم
تنها و غريب و خسته جانم
عباس برادر جوانم
از چيست چنين فتاده اى زار
چون شد علم تو اى علمدار؟
بر خيز تو مشك آب بردار
مى بر تو براى كودكانم
عباس برادر جوانم
صد حيف ز قامت رسايت
افسوس ز غيرت و وفايت
خواهم كه برم به خيمه هايت
اما چه كنم نمى توانم
عباس برادر جوانم
ديدى كه فلك به ما چه ها كرد
ما را به غم تو مبتال كرد
كى دست تو از بدن جدان كرد
فرياد ز دست دشمنانم
عباس برادر جوانم
بودى تو انيس و غمگسارم
بودى ز پدر تو ياد گارم
بودى تو شجاع نامدارم
بى روى تو من چسان بمانم
عباس برادر جوانم ()757
 .47مشاهده آن حضرت بدون سر و دستهاى قطع شده
عالم متقى  ،فاضل فرزانه  ،جناب حجت االسالم و المسلمين آقاى سيد مرتضى مجتهدى (دامت بركاته ) قصه شفاى مادر مكرمه
شان را چنين نوشته اند:
عصر روز پنج شنبه  79رجب در راه تشرف به حرم مطهر حضرت امام رضا عليه السالم در فلكه با ماشين تصادف نموده و
دو روز بيهوش بودند و چون صورتشان به جدول كنار خيابان خورده بوده پزشكان به گمان خون ريزى مغزى از عمل اجتناب
مى ورزيدند .بر اثر اين تصادف دست و پاى چپ شكسته شده بود به طورى كه استخوان دست چپ از گوشت خارج شده و در

ماشين به حال آمده و تا دست راست را به چپ زدند متوجه مى شوند كه استخوان شكسته از دست خارج شده و بالفاصله بى
هوش مى شوند تا دو روز بى هوش بودند يك شب در بيمارستان در عالم رويا خدمت حضرت اباالفضل العباس عليه السالم
مشرف مى شوند .و آن حضرت را در حالى كه بدون سر بوده اند و دستانشان قطع شده بوده مشاهد مى كنند آن حضرت جلو
آمده و محل بريده دستان خود را به دست چپ ايشان كه شكسته بوده مى مالند .اآلن كه بيست سال از آن جريان مى گذرد دست
چپ ايشان از دست راستشان سالم تر و قدرت بيشترى دارد.
 .40پس از گذشت سال ها از توجهات حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم صاحب فرزند شدند
بنا به در خواست نويسنده و مولف محترم جناب ربانى خلخالى زيد توفيقه اين چند سطر را تقديم مى دارم  .باشد تا از ثواب آن
كار عظيم و مفيد بهره اى نيز نصيب حقير شود.
قطعا پس از هر ازدواج اولين چيزى كه والدين به قصد طبيعى انتظار آن را مى كشند تولد يك فرزند است اما در سال هاى پيش
كه يكى از هنرمندان اهل قلم از معرفى وى معذورم مدتى ازدواج كرده بود به نظر مى رسيد به اين انتظار طبيعى نبايد بنشيند و
ماجرا به همين نكته برمى گردد بالفاصله آستين ها باال زده شد و تمامى مراحل مراجعات و معالجات پزشكى در داخل انجام
گرفت اما نتيجه منفى بود سپس سفر به خارج از مرز به آمريكا تا شايد قدرت انسان قرن بيستم حالل مشكل باشد .اما باز نتيجه
همان بود و اين انسان از همه علل مادى نااميد ،در مى يابد علل العمل جاى ديگرى است  .آرى با توسل به درگاه باب الحوائج و
در خواست از خداوند با واسطه قمر بنى هاشم عليه السالم پس از گذشت سال ها از ازدواج خداوند پسرى به ايشان عطا فرمود و
بدين ترتيب خانواده اى آن چنان مجذوب اهل بيت عليهم السالم مى شوند كه عكس انتظار همگان نام مبارك حضرت ابوالفضل
العباس عليه السالم را انتخاب مى نمايند .و بدين ترتيب يكى از معجزات وكرامات حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم به
وقوع مى پيوندد تا گروهى اهل هدايت شوند و قطعا اگر ما نيز متوسل به ايشان باشيم هدايت و شفاعتشان نصيب ما مى گردد
انشاء اهلل تعالى  ،و السالم
محسن اصالنى
 82/0/7شمسى
 .43با حالت بغض و گريه گفت  :آقا قمر بنى هاشم عليه السالم شفايم داد
جناب مستطاب حجت االسالم و المسلمين آقاى حاج سيد عباس الجوردى  ،مسئول امور فرهنگى كتابخانه مسجد مقدس جمكران
 ،طى مكتوبى به انتشارات مكتب الحسين عليه السالم نوشته اند:
ايام حج امسال توفيق تشرف به عنوان روحانى كاروان را داشتم كه عنايت و كرامت مطرح شده سوغات اين سفر روحانى است
 .چند روزى بود كه همراه كاروان كه اكثرا از خانواده محترم شهدا بودند وارد مكه شده بوديم كه يكى از خواهران به اين جانب
مراجعه كرد و توضيح داد كه يكى از مادران شهيد كه آذرى زبان مى باشد ،هنوز موفق نشده اعمالش را انجام دهد و اين به علت
سن باال و پا درد شديد مى باشد و هر چه از او مى خواهم كه اجازه دهد با ويلچر او را به حرم ببريم تا اعمالش را تمام كند به
هيچ وجه قبول نمى كند.
اين خانم در صحبت هايش از حالت تقدس و تدين و توسالت اين مادر شهيد تعريف ها كرد و از من خواست تكليف انجام اعمال
عمره تمتع او را مشخص كنم .
من از او خواستم تا آخرين فرصت صبر كند شايد بتوان به صورتى كه مورد رضايت اين مادر است شرايط آماده شود .و بتوانيم
بدون استفاده از ويلچر اعمال او را انجام دهيم .
تا اين كه روز آخر رسيد و اعالم شد فردا صبح آخرين فرصت براى انجام اعمال است  .صبح اين خواهر كه به عنوان رابط با
قسمت خواهران با روحانيون همكارى مى كرد به اتاق ما آمد و با حالت گريه اعالم كرد حاج آقا مساله اى اتفاق افتاد.
او توضيح داد :شب قبل به مادر شهيد اعالم كرديم فردا صبح آخرين فرصت است  .او در حالى كه روى سجاده نشسته بود
شروع به گريستن كرد و چيزى نگفت  .صبح وقتى براى نماز بلند شدم ديدم بر خالف روزهاى گذشته در اتاق و قسمت خودش
نيست  .با عجله بيرون رفتم  ،چون بيرون رفتم با تعجب ديدم وضو گرفته  ،لباس پوشيده و منتظر حركت است  .به او گفتم :
شما مى توانيد حركت كنيد؟! او با لهجه آذرى و با حالت بغض و گريه گفت  :آقا قمر بنى هاشم عليه السالم شفايم داد و ادامه داد:

ديشب وقتى شما خوابيديد خيلى گريه كردم و با آقا قمر بنى هاشم ابو ،الفضل العباس عليه السالم درد دل كردم  .گفتم  :آقا تمامى
طالهايم نذر هيئت قمر بنى هاشم عليه السالم مى كنم لطف كنيد به من توفيق دهيد من بتوانم فردا خودم اعمالم را انجام دهم و
احتياجى به ويلچر نباشد .خوابم برد ،در خواب ديدم آقا موسى بن جعفر عليه السالم وارد شدند ،مرا به اسم صدا كردند و بعد
فرمودند :بلند شو ،گفتم  :آقا نمى توانم  ،چند روز است از اين اتاق خارج نشدم .
آقا فرمودند :مگر نخواسته بودى سالم شوى پس بلند شو .گفت  :نيرويى دريايم قوت گرفت و بلند شوم از خواب پريدم در وسط
اتاق ايستادم حركت كردم به سوى دستشويى  ،وضو گرفتم  ،نماز خواندم و اآلن منتظر شما هستم .
اين خانم در آن روز تمامى اعمالش را بدون كمك احدى انجام داد و بعد در آخرين روز سفر از عرفات و مشعر و منا و بعد مكه
و اعمال آن بدون كمك كسى با پاى خودش اعمالش را انجام داد.
اين غذا مربوط به آقا قمر بنى هاشم عليه السالم است
جناب حجت االسالم و المسلمين آقاى حاج شيخ على اكبر قحطانى از مومنى نقل كردند:
شخصى  ،در كربالى معال يك روز از حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم پلو ماهى مى خواهد .پس از آن مى رود به مهمان
خانه اى كه سر راهش بود .خود صاحب مهمانخانه ماهى پلو مى آورد براى اين آقا پس از ميل نمودن غذا مى رود پول غذا را
بدهد ،صاحب مهمانخانه مى گويد :اين غذا مربوط به حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم است  .پولش را نمى گيرد.
 .45برادرم ابوالفضل زد ولى من تو را بخشيدم
جناب حجت االسالم و المسلمين آقاى سيد محمد رضا تقوى دامغانى طى مكتوبى به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم
نوشته اند:
عموى اين جانب مرحوم حجت االسالم و المسلمين حاج سيدموسى تقوى فرزند مرحوم حجت االسالم حاج سيد باقر تقوى كه هر
دو از خطباى بنام و شهر دامغان و تهران بودند مخصوصا مرحوم كه در تخليه روح (يا خلع بدن ) يد طواليى داشت و از
شاگردان مرحوم آيت اهلل ميرزا مهدى اصفهانى (اعلى اهلل مقامه الشريف بودند) .در سال  40در تهران عليه رژيم ستم شاهى
پهلوى منبرهاى آتشينى مى رفت تا آنكه توسط ساواك تحت تعقيب قرار گرفت و از ايران به پاكستان و از آن جا به عراق فرار
مى كند ،ايشان نقل كردند :در زمانى كه در كربال بودم با صاحب يك مغازه اى كه ظاهرا از متموالن به حساب مى آمد ،رفيق
شدم و روزها به مغازه او مى رفتم  .يك روز باعجله گفت سيد اين جا بنشين تا من بيايم  .يا قاليچه اى هم در زير بغلش بود،
رفت و نفس زنان آمد .گفتم  :قضيه چيست  ،اول انكار كرد .اما بعد خودش نقل كرد كه من در اصفهان كه بودم يك دزد قهار
بودم و در اثر يك دزدى از منزل يكى از سران به زندان افتادم و بعد هم محكوم به اعدام شدم .
با او از زندان فرار كردم و به عراق آمدم و اين جا هم كارم دزدى از جيب زوار و مردم بود ،به كسى هم رحم نمى كردم  .حتى
از حرم سيد الشهدا امام حسين عليه السالم دزدى مى كردم و به دالل ها مى فروختم تا اين كه دالل ها گفتند اگر مى توانى فرش
قاليچه بدزد و بياور .من هم در حد توانم اين كار را مى كردم و به دالل ها مى فروختم  ،اين كه يك روز يكى از مال خرها گفت
قاليچه بسيار نفيسى در فالن جاى حرم حضرت سيد الشهداء عليه السالم است  .اگر آن را بياورى معلوم مى شود كه بسيار در
كارت هنرمندى و مبلغ فوق العاده خوبى را پيشنهاد كرد .و من هم رفتم به راحتى آن را جمع كردم كه انگار هيچ كس به من
توجه نمى كند كه ناگهان پشت سرم سوخت و محكم به زمين خوردم كه يك صدايى هم شنيدم كه مى گفت  :برادرم زد .نمى دانم
چطور در حال اغما بودم  ،وقتى به هوش آمدم مردم دورم جمع شده بودند هر كس يك چيزى مى گفت و مى پرسيد .گفتم  :برويد
كنار آمدم كنار ضريح گفتم  :آقا جان سيد الشهداء غلط كردم گريه و انابه فراوان كردم  .در عالم بى هوشى حضرت سيد الشهداء
عليه السالم را ديدم كه فرمود :برادرم ابوالفضل عليه السالم زد ولى ما تو را بخشيديم  .عرض كردم كه آقا جان فايده ندارد،
خودت يك لطفى كن من دست از اين كارها بكشم و دنبال كار حالل بروم .
حضرت چند دينار به من مرحمت نمود و فرمود :برو چفيه بخر من هم به خودم كه آمدم ديدم چند دينارى در دستم هست  ،كارم
را شروع كردم در همين بازار ولى تو گويى در اين كربال فقط من چپيه مى فروشم تا جايى كه كاسب هاى قديمى چپيه هاى خود
را به من مى دادند و مى فروختم  .من هم از آن موقع به بعد نذر كردم كه هر سال يك قاليچه در حرم حضرت ابوالفضل العباس
عليه السالم پرتاب كنم .

اآلن هم رفتم اين كار را كردم و آمدم  ،سرانجام ما (حاج سيدموسى تقوى ) پس از صحبت هاى فراوان با تضمين و استدالالت
فراوان او را قانع ساختيم و يك روز او را غسل داديم و برديم به اصطالح با حضرت ابوالفضل عليه السالم آشتى داديم و
بحمداهلل تا آن زمان كه ما در كربال بوديم مقدار زيادى از دكان را نشان ما داد كه مال او مى برد.
در مصيبت حضرت ابى الفضل العباس عليه السالم
گفت شاها بر گدايان رحمتى
تا كنم جان را فدايت رخصتى
گفت جانا آتشم بر جان مزن
وز جدايى يااخامسرا سخن
گفت جانا حال غربت بنگرم
بى كس و بى ياور و بى لشكرم
گفت شاها اسب عشقم سر كش است
گر چه در دل از فراقت آتش است
گفت شاها سينه ام تنگ است تنگ
بى عزيزان 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 جدايى حرف هجران مى زنى
من چه مهر و تو چه ماهى يا اخا
مهر را بى ماه كى باشد صفا
گفت شاها چون تو را قربان شوم
جان گذارم برخى از جانان شوم
در ميان ما جدايى هيچ نيست
جسم چون برخاست جان ما يكى است
دستهايم را اگر از تن برند
ور تنم را با سنان از هم درند
گر سر مرا گوى هر ميدان كنند
وز گلوى اسب آويزان كنند
يا اخا من با توام تو با منى

نيست حايل در ميانه جز تنى
بند بندم گر شود از هم جدا
جان من با توست اى نور خدا
گفت جانا خواهرت ويالن شود
دستگير لشكر عدوان شود
اين زنان كز مهر دارندى حجاب
بر سر بازار گردند بى نقاب ()750
 .42شفاى طفلى در حرم حضرت اباالفضل العباس عليه السالم
جناب حجت االسالم و المسلمين آقاى حاج سيد حسن موسوى مازندرانى فرزند حضرت آيت اهلل مرحوم حاج سيد على موسوى
بابلى (ره ) در اوائل ماه ربيع الثانى سال  7400قمرى جناب آقاى موسوى را در قم به اتفاق يك پير مردى به نام آقاى حاج
احمدى كه از خدمه حضرت آيت اهلل شهيد حاج سيد حسن شيرازى رحمه اهلل تعالى عليه بود زيارت كردم و فرمودند خطاب به
مولف كتاب چهره درخشان قمر بنى هاشم حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم  ،و اضافه كردند كه ما تازه از كربالى معال مى
آييم و در حرم مطهر حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم شما را دعا كردم و به ياد شما بوديم سپس داستان شفاء طفلى رااز زبان
جناب آقاى حاج شيخ حسين باقر پور ساكن مشهد مقدس كه ايشان در كربال كرامتى را از آقا قمر بنى هاشم عليه السالم نقل كردند
كه گفت :
خودم تقريبا  05سال قبل در نجف اشرف بودم رفتم براى زيارت به كربالى معلى  ،اول زيارت آقا حضرت سيد الشهداء عليه
السالم و سپس به حرم حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم والدينى را ديدم كه پسر  8ساله خود را آورده بودند
آن پسر بچه در حال جان كندن بود و شفايش را از حضرت قمر بنى هاشم اباالفضل العباس عليه السالم جدا خواستند و من هم به
حال اين طفل متاثر شدم و از حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم شفايش را خواستم اتفاقا شب جمعه هم بود سپس رفتم منزل و
فردا صبح كه آمديم ديديم پسر در حال بازى و خوشحالى مى باشد پدر و مادرش گفتند ديشب شفاى او را از حضرت قمر بنى
هاشم اباالفضل العباس عليه السالم گرفتيم آقاى باقر پور اضافه كردند كه همين سفر شفاى خودم را از حضرت ابوالفضل العباس
گرفتم .
 .41ديدى آقا ابوالفضل نگذاشت مانااميد شويم ؟!
جناب حجت االسالم و المسلمين  ،عالم متقى  ،آقاى شيخ محمد رضا خورشيدى طى مكتوبى  ،سه كرامت به انتشارات مكتب
الحسين عليه السالم فرستاده اند:
محضر استاد گرامى  ،نويسنده پرتالش  ،حجت االسالم و المسلمين حاج شيخ على ربانى خلخالى (دام ظله العالى )
السالم عليكم
 .7جناب آقاى كربالئى سيد حسين مداح كه فردى متدين و عاشق دلسوخته اهل بيت عليهم السالم و مداح افتخارى آستان مقدس
حسينى است و دوره سال شب هاى پنجشنبه در منزل خود روضه امام حسين عليه السالم منعقد نموده و اطعام مى نمايد ،چند بار
اين كرامت جالب را براى حقير و ديگران نقل كردند:
پس از حدود سى سال بسته بودن راه پر فيض كربالى معال ،سرانجام با لطف امام زمان (عجل اهلل تعالى فرجه الشريف ) در
سال  7312اين راه مفتوح شد و عاشقان حرم حسينى از طريق سوريه به عراق و عتبات عاليات مشرف مى شدند .بنده هم به
اتفاق همسرم و يكى از رفقا و خانواده اش عازم سوريه شديم و از سوريه به اتفاق چند زائر ديگر  -كه مجموعا يازده نفر مى
شديم  -در سال  7311عازم كربالى معال شديم .
از آن جا كه سفر زيارت امام حسين عليه السالم آرزوى قلبى هر عاشق دلسوخته اى است  ،بنابراين در اين مسافرت سرمايه
دارترين افراد را در كنار زائر بى پولى مى بينى كه اجناس مغازه اش را فروخته  ،يا اثاثيه مختصر خانه و زندگى خود را

حراج كرده  ،يا حتى قبرى كه از سال ها قبل براى محل دفن خود تهيه كرده و به عنوان خانه آخرت به آن دل بسته است فروخته
تا مخارج زيارت را تامين كند ،تا آنها كه تمام مخارج را قرض مى كنند.
جالب اين كه در اين سفر متوجه شديم دو تن از همراهان ما كه از كرج آمده بودند زن و شوهرى هستند كه شوهر كارگر روز
مزد آسفالت كارى جاده سازى است كه از صبح تا غروب با بيلچه ميكانيكى  ،كنده كارى آسفالت را به عهده دارد و با دستمزد
مختصر زندگى خود را اداره مى كند ولى از آن جا كه عشق كربال در سينه اش موج مى زد به هر زحمتى توانسته بود خرج
زيارت كربال را تامين كند و هيچ پول اضافى نداشت  ،حتى از ايران به سوريه او و همسرش را ديگران تامين كرده بودند.
اين زائر عاشق بى قرار آقا ابوالفضل العباس عليه السالم بود به حدى كه مى گفت آقا امام حسين عليه السالم بزرگوار و امام ما
و موالى است ولى آمدن من به كربال براى ابوالفضل عليه السالم است .
طبيعى است كه در سفرهاى زيارتى  ،بين همسفران دوستى و رفاقت صميمانه اى برقرار مى گردد ،از جمله من و زائر نامبرده
 ،تا اين كه در كربالى معال بعد از زيارت ها و سرنهادن بر آستان مقدس آقا ابا عبداهلل و آقا ابوالفضل عليهماالسالم هنگامى كه
براى خريد سوغات سفر كربال و هديه مهر و تسبيح و تربت سيد الشهدا عليه السالم به همراه جمع زائرين وارد مغازه شده هر
كدام مشغول هديه سوغاتى مورد نظر شديم .
من هم سر گرم تهيه مهر و تربت بودم كه ناگهان همسرم با صداى بلند مرا صدا زد به طورى كه در طول زندگى مشترك سى
ساله ما سابقه نداشت كه اين چنين اسم مرا با صداى بلند ببرد .تعجب كردم  ،فكر كردم حتما صحنه ناگوارى اتفاق افتاده است .
گفتم  :چه شده است ؟ گفت  :تو در اين سفر بى اندازه به فقرا و مستمندان در خيابان و حرم هاى مطهر و ...پول مى دهى ولى
نمى دانى كه اآلن اين زائر همراه ما (كارگر اهل كرج ) و همسرش چون به اندازه خريد و هديه مهر و تسبيح تربت هم پول
ندارند ،گوشه اى ايستاده اند و با حسرت به مهر كربال نگاه مى كنند.
من چنان منقلب شدم كه خدا مى داند ،فورا نزد زائر همراه رفتم و آهسته گفتم اصال خيالت نباشد ،هر چه سوغات و مهر و تسبيح
مى خواهيد بخريد و حساب آن به عهده من  ،و او هم چون صداقت مرا فهميد پذيرفت و با خوشحالى تمام به همراه همسرش مهر
و تسبيح هاى مورد نظر را براى سوغات تهيه كرد ،هر چه اصرار كردم چيزهاى ديگر هم خريدارى كند قبول نكرد.
بعد از اين كه مهر و تسبيح سوغاتى را گرفتند ديدم مرتب گريه مى كند و اين گريه شوق بود و دائم در حال گريه به همسرش
مى گفت  :ديدى آقا اباالفضل العباس عليه السالم نگذاشت ما نااميد شويم !
سپس به گفت  :همسرم خيلى در اين سفر ناراحت بود و مى گفت ما به اندازه مهر و تسبيح تربت هم پول نداريم كه سوغات
بخريم و من مى گفتم  :آقا اباالفضل العباس عليه السالم درست مى كند ،نمى گذارد آبروى ما برود ،حاال كه مهر كربال تهيه شد
به ايران برگرديم و بگوييم ما كربال رفتيم  ،اقوام و خويشان قبول مى كنند و گرنه چگونه مى خواستيم بگوييم كه ما هم كربال
رفتيم .
 .48ديدار جمال نورانى حضرت ابوالفضل عليه السالم در بيدارى جناب حجتاالسالم و المسلمين آقاى شيخ محمد رضا خورشيدى
از آقاى احمد (حفظه اهلل ) براى اينحقير نقل كردند:
 .0شخصى كه در اثر عنايت قمر بنى هاشم عليه السالم هدايت شد و طورى موفق به توبه شد كه بعدا از متقين و معروفين در
واليت و عشق اهل بيت عليهم السالم شده  ،جلسات شب جمعه و عزادارى او زبانزد متدينان قم و تهران بود و حدود سى سال
پيش از تهران به قم منتقل شد و سخنان گرم و راهنمايى هاى پربار او چراغ راه طالبان حقيقت بود.
ايشان اهل تهران و دوران جوانى  ،قدرى شلوغ و ...بود كه هرگاه از خانه بيرون مى رفت پدرش خوشحال مى شد كه خدا را
شكر ،اآلن يك مقدار خانه ساكت مى شود .در دوران جوانى مبتال به عشق دخترى مى شود وبراى رسيدن به اين آرزو ،چند سال
تالش مى كند تا به او برسد .خالصه پس از چند سال  ،روزى ديدار دختر مورد نظر برايش ميسر شد و خانه و اتاقى خلوت تهيه
و آماده گناه و خالف  ،كه ناگهان احساس كرد كارى از او بر نمى آيد و مثل اين كه نيروى شهوت و مردانگى را به كلى از
دست داده است (با اين بعدها كه بادوشيزه اى ديگر ازدواج نمود و صاحب زندگى و تعدادى اوالد شد و عمر طوالنى هم نمود).
بنابراين  ،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 چند سال آبروى خودت و آبروى مرا بردى ؟ خالصه
پولى به دختر داد و از خانه بيرون رفت و موضوع آن گناه خود به خود منتفى شد.

بعد از چند روز ناگهان تصميم گرفت به كربال سفر كند .گذرنامه تهيه مى كند به مسافرت عتبات عاليات مى رود .به كربال مى
رسد و موقعى كه در حرم آقا قمر بنى هاشم عليه السالم كنار ضريح مشغول خواندن زيارت بود و به اين جمله مى رسد :اسالم
عليك ايها ابا الصالح المطيع هلل و لرسوله و الميرالمؤ منين والحسن و الحسين صلى اهلل عليهم و سلم  )...به مناسبت معناى اين
جمله كه يعنى سالم بر تو آقايى كه بنده صالح خدايى و از خدا و پيغمبر و اميرالمؤ منين و حسن و حسين عليهم السالم اطاعت
كردى  ،به خودش خطاب كرد و به كفرش رسيد كه اى فالنى تو هم اگر آن گناه و كار خالف را در تهران در اتاق خلوت مى
كردى به زيارت كربال و ابوالفضل عليه السالم موفق نمى شدى و چون اطاعت خدا و ترك گناه كردى توفيق پيدا كردى كه اآلن
اين طور آقا ابوالفضل عليه السالم را زيارت كنى و بگويى (السالم عليك ايها العبد الصالح المطيع هلل و )...كه ناگهان متوجه شد
ضريح آقا شكافته و جمال نورانى قمر بنى هاشم عليه السالم ظاهر شد و او همين اآلن كنار ضريح و در بيدارى آقا ابوالفضل
عليه السالم را مى بيند ،آقا در داخل ضريح خود ايستاده بودند و به او نگاه مى كردند و فرمودند :اگر من آن روز آب به آتش
شهوت تو نمى زدم تو آن گناه را انجام مى دادى ولى چون ديدم براى برادرم (امام حسين عليه السالم ) خيلى مى سوزى و در
مصيبت برادرم زياد گريه مى كنى  ،حيفم آمد از دست بروى .
سپس وضع ضريح و حرم به حالت عادى برگشت و او ديگر آقا را نديد ،اما ديدار جمال نورانى ابوالفضل عليه السالم در بيدارى
و آن هم در ضريح مطهر و آن فرمايش مخصوص او را منقلب كرد طورى كه ديگر صحنه زندگى او عوض شد و كم كم در
وادى عشق اهل بيت عليهم السالم ممتاز و زبانزد خاص و عام و راهنماى عده زيادى شد و عمرى پر بركت حدود هشتاد ،نود
سال در آستان مقدس موال اميرالمؤ منين و امام حسين عليه السالم نموده بود.
 .49نجات فرزند داخل شكم از مرگ  ،به بركت نذر اطعام براىابوالفضل عليه السالم
از باب شكر نعمت و عرض ارادت به محضر قمر بنى هاشم عليه السالم اين عنايت خاص آقا را مى نويسم :
 .3در تابستان سال  7328كه فرزند چهارم ما به دنيا آمد براى من يقين بود كه عنايت آقا ابوالفضل عليه السالم او را از مرگ
در شكن مادر نجات داده است و اآلن اين فرزندم دوازده سال دارد.
جريان از اين قرار بود كه همسرم  -يعنى مادر اين جنين  -در هنگام باردارى بيمار مى شود .دكتر معالج داروى اشتباهى تجويز
كرد كه بعد از چند روز همسرم احساس كرد جنين او كه داخل ماه نهم شده است و همين روزها بايد به دنيا بيايد با اين كه تا چند
روز پيش خيلى طبيعى و سالم و متحرك بود متاسفانه حدود دو روز است كه هيچ حركتى ندارد و اين امر هم براى جنين آن هم
در نه ماهگى بسيار خطر ناك بود.
آن روز هفتم محرم بود و عصر آن روز من به اتفاق خانواده بود روضه باشكوه و بسيار با معنويت منزل آيت اهلل آقاى سيد كاظم
قزوينى (رحمه اهلل )  -كه از علماى كربال و نويسنده پركار و صاحب تاليفات گرانقدر كه ضمنا اهل منبر هم بودند  -رفتيم .
ايشان طبق رسم عراق و كربال روز هفتم محرم روضه و توسل آقا ابوالفضل عليه السالم را مى خواند.
آيت اهلل قزوينى ضمن سخنان خود در منبر از معجزه امام حسن مجتبى عليه السالم تعريف كرد :درباره آسان شدن زايمان همسر
يكى از شيعيان و دعا در حق فرزند نوزاد او كه بعد از خواهش آن مرد شيعه  ،حضرت فرمودند :اآلن همسرت زايمان كرده  ،و
فرزند سالم و پسر است و از دوستان ماهم هست .
من كه آن روز براى همسر و فرزند داخل شكم او ناراحت بودم  ،ضمن شنيدن اين معجزه حالتى عجيب به من دست داد و بى
اختيار متوسل به آقا قمر بنى هاشم عليه السالم شدم و عرض كردم  :آقا اباالفضل ! شما اين فرزندى كه قرار است همين روزها
به دنيا بيايد را از خفه شدن در شكم مادر نجات بده  ،اگر لطف بفرمايى با شما عهد مى كنم (و چون سه پسر داشتم خيلى مايل
بودم كه اين فرزند دختر باشد) كه اين دختر به دنيا آمد هر سال هفتم محرم به اندازه مختصر هم كه باشد يا شام يا ناهار براى
شما اطعام كنم و كنار همان سفره روضه شما را بخوانيم و پس از اين كه اين دختر بزرگ شد و به خانه خود رفت هم او اين
اطعام را براى شما برقرار كند و هم من ادامه بدهم  .اين عهد را نمودم و منقلب شدم و ...آيت اهلل قزوينى در آخر منبر ،روضه
آقا ابوالفضل عليه السالم را خواندند.
به خانه كه آمديم همان شب همسرم احساس راحتى كرد و خوشحال از اين كه فرزندش به حال طبيعى باز گشته است و از لطف
آقا ابوالفضل عليه السالم هيچ احتياجى به دوا و دكتر نشد و پس از هيجده روز در شام غريبان امام سجاد عليه السالم ( 02محرم
) فرزند به دنيا آمد و دختر بود و از بركت خود آقا تا كنون هر ساله همان اطعام ساالنه و هفتم محرم ادامه داشته است و ان شاء
اهلل ادامه خواهد داشت .

 .52شفاى فلج و نابينا
يكى از دوستان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم اين كرامت رانقل كردند و راضى نشدند كه اسمشان آورده شود:
در اوايل جمادى االول  7472قمرى حقير در معيت مادر و جمعى ديگر از دوستان از طريق پاكستان  ،در زمانى كه راه هاى
ديگر بسته بود ،به قصد زيارت عتبات عاليات عازم شديم در اين سفر مبارك  ،در بين راه  ،با يك زوج زائر كه داراى فرزند
تقريبا چهار سال و نيم بودند همسفر و هم صحبت شديم  ،مى گفتند :اين فرزند پسر كه فلج و نابينا بود ،پزشكان از معالجه اش
عاجز شده اند را به قصد استشفا به عتبات عاليات مى بريم  .اگر باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم عليه
السالم شفايش داد با خودمان بر مى گردانيم  ،واآل در حرم حضرت عباس عليه السالم او را مى گذاريم و به وطن مان باز مى
گرديم  .در روز اول تشرف به كربالى معلى اول به حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم عليه السالم مشرف
شديم و بعد به حرم حضرت سيد الشهدا امام حسين عليه السالم  ،عصر فرداى آن روز در هتل نشسته بوديم كه والده از من
پرسيد كه نفهميدى آن پسر چه شد؟ گفتم  :نه  .گفت  :خداوند به بركت و وساطت حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم عليه
السالم او را شفا داد .دنبال فرصت بودم ككه بروم از نزديك از وضعيت شفاى آن بچه اطالع يابم  .آن شب به آخر رسيد .موفق
نشدم فرداى آن شب كه مشرف شدم در حرم باب الحوائج حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم مشغول زيارت بودم كه ناگهان
چشمم به آن پسر بچه افتاد .ديدم پسر بچه اى كه قبال ديده بودم فلج و نابينا بود ،ضريح مطهر حضرت ابوالفضل العباس عليه
السالم را گرفته است و به اطراف نگاه مى كند.
آن گاه دانستم كه توسل والدينش به باب الحوائج قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم موثر افتاده و خداوند به بركت آن
حضرت پسر بچه آنها را شفا داده است .
 .57دست هاى قدرتمند و با وفاى آقااباالفضل عليه السالم همسرم را دوباره به من برگرداند
با عرض سالم خدمت دانشمند محترم و عالى قدر جناب آقاى حاج شيخ على ربانى خلخالى (دامت بركاته )
اين جانب مادرى هستم كه عنايت آقا عباس بن على عليه السالم در زندگى ما تابيد و ما را به عنايت خاندان اهل بيت عصمت و
طهارت عليهم السالم اميدوارتر كرد.
آرى  ،در سال  7311در اثر يك اتفاق  ،خداوند دخترم را كه سنش سه سال و نيم بود از زمين خاكى به آسمان افالكى برد و ما
را در داغ و فراق اين نو گل نشاند.
اين داغ چنان بر ايمان گران بود كه بارها احساس كردم مادر حضرت رقيه عليهاالسالم چه كشيد؟
خالصه  :شب چهلم دخترم  ،همسرم كه از ذريه فاطمه زهرا سالم عليها مى باشد ،براى كارهاى عقب افتاده عازم شهر مسكونى
مان شد ،اما در راه ساعت  70شب در ماه شهريور چون خيلى به فكر بچه بوده ناگهان تصادف سختى مى كند و از اقبال بد يا
خوب  ،نمى دانم  ،گوشى همراه ايشان شماره منزل را گرفت و ايشان بدون اين كه بدانند من از تمام وقايع ناخودآگاه خبر شدم ،
از مردمى كه جمع شده بودند و براى كمك به ايشان فعاليت مى كردند .از صداى جمعيتى كه مى گفتند :اين آقا تمام كرده و
بيچاره تنهاست و ...اين سخنان آن قدر ترسناك و وحشتناك بود كه مرا به حال فلج انداخت  ،در دل شب اميدم نااميد شد .مانند
افراد منگ و ديوانه فقط افتان و خيزان به سمت حياط رفتم و از خداوند خواستم آشيانه ام را خراب نكند .ازخداوند خواستم كه
نخواهد بدبختى و بيچارگى ام راببيند .مادرم در آن دل شب فقط مى گفت نماز فاطمه زهرا عليهاالسالم بخوان و من در حال
خواندن نماز فاطمه زهرا عليهاالسالم ديوانه وار و بى صدا فقط از خداوند مى خواستم پدر فرزندم را دوباره زنده ببينم .
آن شب بعد از  73ساعت تب و التهاب سخت  ،به خوارى و ذلت كشيده شدن خودم را به چشم ديدم  .از خداوند مى خواهم كه آن
لحظات را هيچ شيعه و بنده خدايى نبيند .همان شب سه عدد از النگوهاى طاليم را در آوردم و نذر كردم كه يا اباالفضل گوسفند
برايت نذر مى كنم فقط همسرم زنده باشد .ساعت يك و نيم بعد از ظهر فردا همسرم با من صحبت كرد و در كمال نا باورى
ايشان را از ماشينى كه قابل استفاده نبود بيرون كشيده بودند .روى ايشان رامالفه گذاشته بودند و عابرين پول روى ايشان ريخته
بودند ،اما نمى دانم كدام دست قدرتمند و ناديدنى گفته بود كه اى مردم ! اين آقا هنوز زنده است و دست هاى قدرتمند و با وفاى
آقا حضرت قمر بنى هاشم اباالفضل العباس عليه السالم همسرم را دوباره به من برگرداند .و اآلن كه اين خاطرات سخت را مى
نويسم هسرم صحيح و سالم و معجزه آسا درميان ماست  .و خداى بزرگ را شاكرم كه پس از دو سال و نيم  ،عالوه بر
جايگزينى فرزند پرپر شده ام  ،به لطف پروردگار و بنا به در خواست خودمان از مادر سقاى تشنه لبان  ،حضرت ام البنين

عليهاالسالم  ،كه واسطه درگاه الهى گرديد و خداوند گلى زيبا به نام (سيد عباس ) به ما عنايت فرمود و آن روزهاى سخت و تلخ
به خاطره تبديل شده است  ،اميد است ان شاء اهلل از ياران و پيروان و مروجين مكتب آن حضرت گردد.
خادمه اهل بيت عليهم السالم
قم مقدس
اهل زمين منقبت سراى اباالفضل
ذكر سماواتيان ثناى اباالفضل
مهر درخشان بود لقاى اباالفضل
جن و بشر را به سر هواى اباالفضل
اهل زمين منقبت سراى اباالفضل
ذكر سماواتيان ثناى اباالفضل
خيل ملك خادم سراى اباالفضل
هر كه شدش ملتجى ز پاك سرشتى
رست ز طوفان و گشت داخل كشتى
درگه او عارى از پليدى و زشتى
با مژه روبد غبار حور بهشتى
از حرم و صحن با صفاى اباالفضل
رهرو راهش برى ز قيد عاليق
زانكه جز اين نيست رسم و راه حقايق
بند گيش را جهانيان همه شايق
گر به شهان مى برند رشك خاليق
فخر به شاهان كند گداى اباالفضل
اى كه كنى جستجوى قرب الى اهلل
تا كه از اين ره رسى به مقصد دلخواه
گوش كن اين نكته را كه تا شوى آگاه
هيچ ز بيگانگى به حق نبرد راه
هر كه نگرديد آشناى اباالفضل
چون ز پى نشر دين و راه نمايى
بين تن و دست او فتاد جدايى
داد خدايش ز لطف دست خدايى

پا مكش از درگهش كه عقده گشايى
هست به دست گره گشاى اباالفضل
لطف الهى است شاملش به صف حشر
خلد برين است منزلش به صف حشر
رنج و الم نيست حاصلش به صف حشر
غم نبرد راه بر دلش به صف حشر
هر كه بود در دلش و الى اباالفضل
چون ز عطش شد بلند ناله طفالن
اذن گرفت از حسين خسرو خوبان
تا كه كندتر گلوى تشنه ايشان
ز آمدنش از حرم به جانب ميدان
آب روان بود مدعاى اباالفضل
چون نبدش اذن كارزار از اين رو
دل ننهادى به جنگ مردم بد خو
مقصد او بد فرات و رفت بدان سو
ور نه كه مى برد جان ز قوم جفا جو
از دم شمشير جانگزاى اباالفضل
شهرت فضلش بدون سر و سبب نيست
عاشق صادق به فكر جاه و نسب نيست
وين عمل او بجز ز فرط ادب نيست
آب ننوشيد بى حسين و عجب نيست
اين روش از همت و وفاى اباالفضل
چون به ازل از خداى قادر سبحان
خواست كند جان نثار مقدم جانان
بر لب آب فرات با لب عطشان
شست به راه حسين دست و دل از جان
اجر اباالفضل با خداى اباالفضل
در ره جانان كسان كه جان بفشاندند

خويش به بزم و صال دوست رساندند
درس محبت به مكتبش همه خواندند
پاس وفا داشت آن چنان كه بماندند
اهل وفا مات بر وفاى اباالفضل
حد محبت ببين و مهر و توال
كز اثر بندگى خالق يكتا
داشت برادر به جان خويشتن اوال
با شه دين جز به نام سيد و موال
باز نشد لعل جان فزاى اباالفضل
چون پدرش بو تراب سرور مردان
بهر نگهدارى از حريم شهيدان
كرد به شمشير دفع حمله عدوان
آه از آن دم كه شد بلند به ميدان
ناله جانسوز يا اخاى اباالفضل
آنچه حسين على ز جور خسان ديد
ديده نديده است و بعد از اين نتوان ديد
گر چه بسى داغ هجر پير و جوان ديد
گشت كمان قد شاه دين چو عيان ديد
غرقه به خون قامت رساى اباالفضل
گر چه نصيرت در اين جهان مجازى
جز به اباالفضل نيست روى نيازى
باش كه بر غير ديده باز نسازى
در دو جهان از طريق بنده نوازى
چشم (صغير) است بر سخاى اباالفضل ()753
 .50با توسل به قمر بنى هاشم عليه السالم مداركم پيدا شد
جناب آقاى سيد على موسوى در يادداشتى به انتشارات مكتب الحسين عليه السالم چنين مى نويسد:
در سال  7322شمسى حقير در مدرسه علميه دماوند تدريس مى كردم  .در يكى از سفرهايم به قم از ترمينال تهران به قم سوار
مينى بوس شده به طرف قم حركت نمودم  .و كيف جيبى كه پول و بعضى از مدارك ديگرم در آن بود از جيبم در آورده و كرايه
ماشين را دادم  .اتفاقا كيف از جيبم افتاده بود .به قم آمدم از ماشين پياده شده به طرف حرم مطهر كريمه اهل بيت حضرت فاطمه
معصومه عليهاالسالم حركت نمودم  ،وضو گرفتم و نماز ظهر و عصر را خواندم .

خواستم به منزل بروم ديدم كيفم در جيبم نيست  .بيش از پول ناراحت گم شدن مداركم شدم  .به رفقايم گفتم  :يكى از رفقا به من
گفت  :به حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم متوسل شو و  733مرتبه بگو( :يا كاشف الكرب عن وجه الحسين
عليه السالم اكشف كربى بحق اخيك الحسين عليه السالم ).
بنده به دستور عمل نمودم بعد از حدود سه ماه  ،يكى از بستگان كه از منزل ما مى آمد و من از حرم مطهر حضرت معصومه
عليهاالسالم بر مى گشتم  ،در راه با هم مالقات كرديم  .گفت  :كيف شما با تمام محتويات پيدا شده  ،شخصى كيف را آورد و در
خانه تحويل داد.
االحقر سيد على الموسوى نزيل بلده مقدسه قم
 .53تربت حضرت اباالفضل عليه السالم
در سال  7314شمسى در مراسم اعتكاف مسجد امام حسن عسكرى عليه السالم يكى از علما صحبت كردند و گفتند:
زمانى كه به عراق رفتم  ،توفيقى حاصل شد كه به روضه حضرت ابوالفضل عليه السالم در زير زمينى كه قبر آن حضرت واقع
است بروم و توانستم مقدارى خاك از آن جا همراه خود بياورم و از آن ها براى نماز مهرى بسازم كه اين پارچه سبز و اين تربت
همان است كه از كربال آورده ام و به هيچ وجه از خود جدا نمى كنم و زمانى كه آقا صادق شروع به اجراى برنامه كرد آن آقا با
حالت شوق زده بلند شدند و آمدند و دست آقا صادق را بوسيدند و همان مهر و پارچه متبرك را به ايشان هديه دادند)754( .
 .54قمر بنى هاشم عليه السالم فرمود عنايات ما...
حضرت حجه االسالم و المسلمين جناب آقاى ناصرى قوچانى نقل كردند از عالم و فقيه فرزانه آيه اهلل آقاى حاج شيخ جواد
تبريزى (دام ظله العالى ) كه فرمودند در عالم رويا خدمت آقا حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم شرفياب شدم
فرمودند عنايات ما شامل حال شما هست .
شب  32رجب سال  7407قمرى
 .55مريضت را بياور به حرم
جناب آقاى سيد مصطفى حسينى قمى از جناب حجت االسالم و المسلمين آقاى حاج شيخ على نظرى منفرد كه يكى از خطباى
مشهور حوزه علميه قم هستند نقل كردند:
بانويى براى بيمار خود به حضرت فاطمه معصومه كريمه اهل بيت عليهاالسالم متوسل مى شود سپس در عالم رويا حضرت
معصومه عليهاالسالم را مى بيند ،حضرت مى فرمايد :مريضت را بياور در حرم و مكان خاصى را نشان مى دهند ،بنشين در آن
جا عمويم حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم قمر بنى هاشم عليه السالم به زيارت من مى آيد .من حاجت تو را از ايشان مى
خواهم  .اين بانو مى گويد :به دستور حضرت معصومه عليهاالسالم عمل كردم و در آن مكان خاصى كه فرموده بود نشستم  .به
محض نشستن در آن مكان  ،خوب شدم و شفا گرفتم .
نگارنده نيز هم پس از آن كه اين كرامت دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم رسيد براى يقين خودم از جناب آقاى منفرد
پرسيدم  ،فرمودند صحيح است .
 .52حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم فرمودند به شوهرت بگو اين زائرما را به نجف برسان
جناب آقاى محمد خبازى معروف به موالنا كرامتى را از آقا قمر بنى هاشم حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم چنين نقل مى
كند:
در يكى از سفرها ايام تاسوعا و عاشورا در كربالى امام حسين عليه السالم بودم .
عرب ها بر حسب عادت ايام عاشورا در كربال عزادارى مى كنند .و از نجف اشرف هم براى شركت در عزا به كربال مى آيند،
ولى در ايام  08صفر در نجف اشرف عزادارى مى كنند و از كربال هم به نجف اشرف براى عزادارى مى روند.

صبح  01صفر از نجف به كربال آمدم و چون خسته بودم به حسينيه رفتم و در آن جا خوابيدم  .بعد از ظهر كه به زيارت
حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم و زيارت امام حسين عليه السالم مشرف شدم  ،ديدم حرم خلوت است ،
حيتى خدام هم نيستند ،رفت و آمد مردم كم است و گفتم  :پس مردم كجا رفته اند؟ گفتند :امشب شب  01صفر است  ،اكثرا مردم
از كربال به نجف اشرف مى روند و در عزادارى رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم و سبط اكبر آن بزرگوار حضرت امام
حسن مجتبى عليه السالم شركت مى كنند.
من ناراحت شدم  ،به حرم حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم آمدم و عرض كردم  :آقا جان  ،من از عادت عرب ها خبر
نداشتم و به كربال آمدم  ،يك وسيله جور كنيد تا به نجف اشرف باز گردم .
آمدم سر جاده ايستادم  ،ولى هر چه ايستادم وسيله اى نيامد دوباره به حرم مطهر مشرف شدم و به حضرت قمر بنى هاشم عليه
السالم عرض كردم :
آقا من مى خواهم به نجف اشرف بروم .
باز به اول جاده برگشتم ولى از وسيله نقليه خبرى نبود.
بار سوم آمدم سر جاده ايستادم  ،ديدم يك فولكس واگن كرمى رنگ جلو پاى من ترمز كرد.
گفت  :محمد آقا .گفتم  :بله  .گفت  :نجف مى آيى ؟ گفتم  :بله  .گفت  :بفرماييد باال.
من عقب فولكس سوار شدم  ،راننده مرد عرب متشخصى بود كه چپيه و عقالى بر سرش بود .از آئينه ماشين گريه كردن او را
ديدم  .از او پرسيدم  :حاجى  ،قضيه چيست ؟ چرا گريه مى كنى ؟ گفت  :نجف به شما مى گويم .
آمدم نجف  ،ما را به مسافرخانه اى برد كه قبال با او آشنا بود .به مدير مسافرخانه گفت  :اين محمد آقا چند روزى كه اين جا
است مهمان است و هر چه خرجش شد از ايشان پول نگير .بعد به من آدرس داد كه هر وقت كربال آمدى به اين آدرس به خانه ما
بيا.
گفتم  :اسم شما چيست ؟
گفت  :من سيد تقى موسوى هستم .
گفتم  :از كجا مى دانستى كه من مى خواهم به نجف بيايم ؟
گفت  :بعدا برايت به طور كامل تعريف مى كنم  ،اما اكنون به تو مى گويم :
من عيالى داشتم كه وقت وضع حمل از دنيا رفت  .از او دخترى به يادگار مانده است و من اين دختر را با مشكالت فراوان
بزرگش كردم زن ديگرى گرفتم و اين زن نزديك وضع حملش بود .امروز ديدم ناراحت است و دكترى در اين نزديك ها نبود .به
زن همسايمان گفتم  :كه برو خانه ما كه زنم حالش خوب نيست وخودم به حرم مطهر حضرت قمر بنى هاشم حضرت ابوالفضل
العباس عليه السالم آمدم و عرض كردم  :آقا ،اگر اين زن هم از دستم برود و زندگى ام از هم پاشيده مى شود .با دل شكسته و
گريه زياد به خانه آمدم  ،ديدم عيالم دو قلو بچه دار شده و به من گفت  :برو دم جاده نجف اشرف  ،يك نفر به نام محمد آقا آن
جاست  ،او را به نجف برسان و برگرد.
گفتم  :محمد آقا كيست ؟
گفت  :من در حال درد بودم و حالم غير عادى شد ،در اين هنگام حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم را ديدم .
فرمودند :ناراحت نباشد ،خداوند عالم دو فرزند دختر به شما عنايت مى كند ،به شوهرت بگو :اين زائر ما را به نجف ببر.
خالصه  ،من مامور بودم شما را به نجف بياورم .
من بعد از زيارت به كربال آمدم  ،منزل ايشان رفتم ديدم دو دختر دو قلوى او و عيالش بحمد اهلل همه صحيح و سالم هستند و از
من پذيرايى گرمى كردند ،به خاطر آن كه زائر حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم بودم )755( .
افالكيان 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
از بس كه شامخ آورده شان جالل او
افالكيان مقام ورا آرزو كنند
روى پل صراط دو بازوى حضرتش
ديوار نور بين محب و عدو كنند
اندر بقاى حرمت دين دست خويش دار
تا پرده ها ز آبروى دين رفو كنند
غير از حسين جمله شهيدان كربال
در حشر از او زيادتى آبرو كنند
اى خوش به حال زائر و آنان كه حب او
در قبلشان هميشه و با مهر خو كنند
عطر مجالسى كه به نامش بپا شود
آن عطر از شميم وى دستى كه بو كنند
بى دست بود و مشك به دندان گرفته بود
شايد ز آب خيم تر گلو كنند
گفتا به عالمى چو بيايد به خواب او
از اسب روى خاك مرا گفت و گو كنند
يارب غبار معصيت از روى اين حقير
لطفى نما كه ز آب ورا شستشو كنند
 .51پزشك ايشان مسيحى بود
مولف محترم كتاب ارزشمند چهره درخشان حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم ضمن عرض سالم  .معروض مى دارد از
قول جناب حجت االسالم مرحوم آقاى شيخ عزيز اهلل معافى خراسانى مولف كتاب باب الواليه كه دو جلد آن منتشر گرديده  ،براى
اين جانب نقل كرد:
در عنفوان جوانى دركشور هندوستان دچار مريضى سختى گرديده و زردى گرفته بودند .و در بيمارستان همان كشور بسترى
شده و حال ايشان خيلى و خيم شده به حدى كه بيهوش روى تخت بيمارستان به سر مى برده و كبد ايشان در اثر زردى ورم
نموده و در حالت به اصطالح پزشكى (كما) به سر مى بردند .پزشك ايشان فردى مسيحى بوده ايشان گفتند :مى شنيدم در آن
حالت (كما) كه بودم دكتر و پرستار مى گفتند كه لحظات آخر عمر خود را مى گذراند.

در اين حال نقطه نورانى بر ديوار اطاق بيمارستان مشاهده نمودم كه كم كم بزرگ شد به حدى كه ديدم آقاى بزرگوارى وارد اتاق
گرديد .از چهره و شمايل و رشادت او متوجه شدم وجود نازنين باب الحوائج حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه
السالم است .
آقا عنايتى به بنده فرمود و مراشفا مرحمت كرد .به هوش آمدم  ،ديدم كه درد و مريضى از بدنم بيرون رفته و ورم شكم رو به
بهبودى نهاد و از بين رفت  ،به بركت عنايات حضرت عباس عليه السالم خوب شدم  .پرستارها حال و وضع بنده را كه مشاهده
نمودند پزشك مسيحى راخبر نمودند و ايشان آمد و بعد از معاينه گفته مرا تصديق نمود و مرا ترخيص نمود.
ان شاء اهلل مشكل حل خواهد شد
جناب حجة االسالم آقاى شيخ محمد تقى سيفى همدانى  ،حامى مكتب اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم طى مكتوبى به
انتشارات مكتب الحسين عليه السالم چنين نگاشته اند:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
(و هلل االسماء الحسنى فادعوه بها) ()752
هر كس در طول زندگى مشكالتى دارد و براى حل آن مشكل به شخصى يا اشخاصى مراجعه مى كند:
اين جانب محمد تقى سيفى هم در زندگى همانند ساير مردم طبعا مشكالتى و خواسته هايى داشته و دارم  ،ولى تا به حال سعى
كرده ام براى رفع و حل مشكلم به در خانه كسانى كه غير اهل بيت عليهم السالم هستند مراجعه نكنم و استمداد نجويم  .و يا
كسانى كه عطر و بوى اهل بيت عليهم السالم را داشته باشند .مانند باب الحوائج و باب الحسين عليهماالسالم يعنى وجود نازنين
حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم روحى و ارواح من تبعنى فداه  ،بنده براى حل چندين مشكل به آن بزرگوار
متوسل شده و نتيجه گرفته ام من جمله حل مشكل خانه و آب و نيز مشكل تلفن منزل بنده چون شغلم اقتضا مى كند كه درمسافرت
باشم  ،وقتى هم كه مسافرت بودم از وضع اهل خانه بى اطالع مى ماندم كه موجب نگرانى بود لذا نياز مبرم به تلفن داشتم و از
طرفى هم پولى نداشتم كه يك دفعه يكصد و پنجاه تومان براى تلفن بدهم تا اين كه روزى مطلع شديم كه تلفن به نرخ دولتى مى
دهند .بنده سريع رفتم به مخابرات و متوجه شدم كه دو روز از ثبت نام تلفن گذشته است .
از ساختمان مخابرات كه به حضرت باب الحوائج قمر بنى هاشم عليه السالم عرض كردم كه بنده حاال منزلم نيمه كاره است و
كاز شهرى ندارم  ،با اين حال به تلفن بيشتر نيازمندم و اين حقير از شما يك تلفن مى خواهم و صد صلوات هم هديه كردم به
حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم و صد صلوات هم هديه كردم به مادرش حضرت ام البنين عليهاالسالم و
عرض كردم سفارش ما را به آقا زاده بزرگوارتان بكنيد ،دوباره برگشتم داخل ساختمان مخابرات  ،سوال كردم آيا راهى دارد
اسم ما را هم ثبت كنيد؟
ايشان فرمود :بروند نزد ريس كل مخابرات استان قم اگر دستور بدهد مشكل حل خواهد شد :رفتيم پيش رئيس كل  ،ايشان هم
جواب منفى داد برگشتم منزل  ،نماز را خوانديم و غذا حاضر بود برايم آوردند ،مختصر خوردم وديگر نتوانستم ودر گرماى
آذرما وظهر ساعت يك ونيم بعد از ظهر آمدم خيابان كه سوار ماشين شوم وبه مدرسه فيضيه يا حرم مطهر كريمه اهل بيت
حضرت فاطمه معصومه عليه السالم بروم .
سپس چند ماشين آمدند و مرا سوار نكردند و من حديث نفس كردم كه شايد مصلحت اين باشد ،اين دفعه ماشين ديگرى آمد سوار
كرد بعد از تعارفات گفت  :حاال در اين گرما كجا مى رويد من قصه را برايش گفتم ايشان گفتند :جبهه رفته ايد؟ گفتم چند ماه
رفته ام  ،و گفت  :خوب است سريع ما را به مركز بسيج برد از كنار ساختمان بسيج ايشان را با اصرار برگرداندم  ،خودم رفتم
داخل ساختمان  ،شخصى را هم كه اسمش را گفته بودند و حاال فراموشش كرده ام  ،ديدم درها و پنجره ها را مى بندند كه بروند
اشاره كردم  :نبنديد ،رفتم نام همان شخص را پرسيدم ما را راهنمايى كردند ،رفتم داخل فيضيه نياز به تلفن را مطرح كردم .
ايشان هم خدمات جبهه و فعاليت بسيج را سوال كرد و چون براى سربازى هم اقدام كرده بودم .
مدارك الزم نزدم بود و آنها را هم ارائه دادم سريع دو برگ كاغذ نوشت و به من داد و گفت  :ببريد به مخابرات ان شاء اهلل
مشكل حل خواهد شد .بنده گفتم ثبت نام تمام شده است .
ايشان گفتند :چون هفته بسيج بود يك هفته براى بسيجيان مهلت گرفته ايم  .امروز روز آخر مهلت ما بود پنجره را مى بستم بروم
كه شما صدا زديد كه نبنديد اگر شما بيست ثانيه دير آمده بودى ما هم رفته بوديم و مهلت شما هم تمام شده بود ،اين جا بود كه

متوجه شدم كه من بايد نهار را نيمه كاره مى گذاشتم و آن شخص هم با سرعت بيايد ما را ببرد كارها به آسانى درست بشود تا آن
لحظه آخر كه او مى خواست پنجره را ببندد ،من آن جا برسم و اين همه عنايات را غير از توسل به آن عزيز دلبند حضرت
اميرالمؤ منين على بن ابى طالب عليهم السالم و باب الحوائج الحسين عليهم السالم چيز ديگرى نمى دانم در ضمن تلفن راهم
قسطى كردند كه در آن موقعيت نياز زيادى به پول داشتم .
هشتم ربيع الثانى  7407قمرى
سالروز تولد امام ابا محمد الحسن العسكرى عليه السالم
 59هفت زيارت عاشورا به نيابت از حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم
يكى از فضالى حوزه علميه قم كه عالمى متقى و پرهيزكار مى باشد ،كه طبق خواسته ايشان از بردن نامشان خوددارى مى كنيم
 ،كرامت زير را به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم فرستاده اند:
عيال اين حقير در تابستان سال  7311شمسى مبتال به تب شديدى شد و اين تب به هيچ وجه قطع نمى شد .حدود دو ماه پى در پى
آمپول هاى قوى پنى سيلين مى زد و انواع داروها را مصرف مى كرد .ولى موثر واقع نشد و منجر به عفونت شديد خونى شد كه
پزشكان تهران و اصفهان و قم مى گفتند ما بايد ايشان را در بيمارستان بسترى كنيم  .سبب تب و اين عفونت معلوم شود و اآل
ممكن است منجر به ناراحتى ديگر شود.
و هر روز هم ايشان ضعيف تر مى شود .و پزشكى كه در تهران در بيمارستان خاتم االنبيا مراجعه كرديم  ،همان موقع مى
خواست ايشان را بسترى كند و گفت  :ممكن است ايشان تلف شود .ولى من استخاره كردم  ،بد آمد لذا صرف نظر كردم  .در اين
مدت توسالت زيادى داشتم و دوستانم براى من توسالتى داشتند .چون واقعا زندگى را براى من و سه اوالد دخترم كه در سنين
 70و  1و  0ساله بودند تلخ كرده بود.
ولى با نااميد نبودم و دو نذر هم كرده بوديم  ،يكى خودم و يكى مادر عيالم و آن كه مادر عيالم كرده بود براى حضرت فاطمه
معصومه عليهاالسالم بود.
ولى خودم براى حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم و يكى از دوستانم هم نذر كرده بود هفت زيارت عاشورا را به نيابت از
حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم براى شفاى ايشان و دو حاجت خودش بخواند.
و يكى از اين روزهاى زمستانى دوستم به من تلفن كرد و گفت  :فالنى بيا من قضيه اى دارم  ،برايت بگويم تا دلت آرام بگيرد.
گفت  :ديشب يكى از هم شهرهاى ما خواب ديده است كه به فالنى يعنى شخصى كه هفت زيارت عاشورا نذر كرده بود بگويد كه
حضرت ابوالفضل عليه السالم مى گويند ما آن زن را عيال اين جانب را شفا داديم و ناراحت نباش و دو حاجت تو را هم داديم .
اين خواب را هم برايم گفت  ،چند روزى نگذشته بود كه به لطف حضرت حال ايشان خود به خود رو به بهبود رفت .
و آزمايش ها انجام شد و عفونت كم شده بود ،ما هم با استخاره داروها را قطع كرديم و دوباره آزمايش كرديم باز كم شد تا دفعه
سوم به طور كلى رفع شده بود .و حال ايشان خوب شده بود كه همه تعجب مى كردند و مى گفتند عنايت اهل بيت عليهم السالم
يك ماه هم نشد كه ايشان به طور معجزه به سفر عتبات مشرف شدند .و از حضرات معصومين تشكر كردند ،خصوصا ابوالفضل
العباس عليه السالم .
 .22فقط از عمق قلب گفتم  :يا اباالفضل
نامه يكى از ارادتمندان اهل بيت رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم جناب آقاى ابوالفضل برزگر معروف به نعمت اللهى به
انتشارات مكتب الحسين عليه السالم :
محضر مقدس استاد گران قدر حضرت حجة االسالم جناب مستطاب آقاى حاج شيخ على ربانى خلخالى دانشمند محترم سالم
عليكم .
در تاريخ  18/7/72شمسى از دوستى جلد اول و دوم كتاب چهره درخشان قمر بنى هاشم حضرت اباالفضل العباس عليه السالم
را در مسجد جامع قرچك ورامين خريدم و از معجزات آن حضرت مى خواندم .

به يادم آمد  03سال قبل كه از روستاى على آباد قيصريه كه در جاده ورامين تقريبا ساعت  8/32شب بود كه به ماشينى پيكان
بار سوار شدم منزل برادرم كه در قرچك واقع است چشم حقير در برابر ماشين خيلى ضعيف است وقتى كه در جاده ورامين به
سمت قرچك مى آمد پشت سر يك اتوبوس مى آمدم كه نور ماشين هاى جلو مرا خسته نكند.
ماشين نامبرده سبقت گرفت و من هم پشت سر آن ماشين سبقت گرفتم  .كه ناگهان ديدم كه ماشين رو به رويى با ماشين فاصله اى
ندارد و من ديگر چيزى متوجه نشدم  .فقط از عمق قلب گفتم  :يا اباالفضل ماشين حقير كه به سمت ورامين مى آمد يك مرتبه
ماشين سر به ته به طرف تهران شد .و به كرامت حضرت اباالفضل العباس عليه السالم كنار جاده پارك و خاموش شد .و جالب
اين است كه حتى يك متر هم براى دور زدن براى ماشين من نبود.
حقير چون ماه محرم و رمضان فرا مى رسيد .اهالى روستا را در مسجد جمع مى كنم و با آن صداى خوبى ندارم براى اهل بيت
عليهم السالم مديحه سرايى و مرثيه خوانى مى كنم .
در پايان از خداوند منان براى خدمتگزاران به اسالم و مسلمين آرزوى توفيق دارم  .به اميد پيروزى اسالم بر كفر جهانى .
 .27من منتظر شما بودم
جناب حجة االسالم عالم بزرگوار آقاى حاج سيد احمد حجازى گلپايگانى ساكن تهران شش كرامت به دفتر انتشارات مكتب
الحسين عليه السالم فرستاده اند ذيال مى خوانيد:
برادر ارجمند ،جناب مستطاب حجة االسالم و المسلمين آقاى حاج شيخ على ربانى خلخالى (دامت افاضاته ).
شكر اهلل مساعيكم و اجركم على اهلل و بارك اهلل فيكم .
با ابالغ تحيات و مودت  ،از دو جلد كتاب نفيس و گرانبهاى چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم بهره
كافى بردم و جدا لذت معنوى بردم  .ان شاء اهلل آقا حضرن ابوفاضل عباس بن على قمر بنى هاشم عليهماالسالم اجر كامل در دنيا
و آخرت به شما عطا فرمايد وشفيع شما باشد .و خداوند متعال اجرى جزيل و مزدى كامل عطا فرمايد.
اين چند سطر را نوشتم  ،صرفا براى تشويق شما و تشكر و قدردانى و ازدياد عالقه و محبت و اعتقاد عالقه مندان به حضرت
ابوالفضل العباس عليه السالم .
 7319/8/78شمسى  ،سيد احمد حجازى گلپايگانى
 .7مرحوم سالله االطياب سيد ميرزا آقا برادر آيه اهلل مرحوم سيد جمال گلپايگانى (قدس سره الشريف ) حدود  7378عازم نجف
اشرف شده بودند .در نجف اشرف وسايلش رااز قطار برده بودند .وقتى در مسير نجف اشرف يا كاظمين گفته بود به حضرت
ابوالفضل العباس عليه السالم شما اين طور مى پسنديد كه من با دست خالى منزل برادرم مرحوم آيه اهلل العظمى سيد جمال
گلپايگانى بروم  .از نجف اشرف حرفى ندارم  .بعد مقدارى طى مسافت سيدى با آن خصوصيات گفته بود :آقا سيد ميرزا آقا شما
كجابوديد ،من منتظر شما بودم  .در مسير كربال معلى اثاثيه خودش را مى بيند در گوشه اى و سيد را نمى بيند .بعد متوجه مى
شود حضرت ابوالفضل عليه السالم بوده است .
 .20ما طرفداران خود را مى شناسيم
 .0شبى مى خواستم به مجلس روضه بروم از چهار راه اتابك خيابان خاوران تا يك ربع ديگر مى رسيدم به حضرت ابوالفضل
العباس عليه السالم متوسل شدم رسم بر اين بود كه صد صلوات بفرستم آن كه مرا با ماشين برد با يك سوارى مدل  05ساله مرا
به مقصد رسانيد خواستم كرايه بدهم كرايه نگرفت گفت  :ما طرفداران خود را مى شناسيم  ،گفت :
شما به حضرت ابوالفضل عليه السالم متوسل نشديد؟ عرض كردم  :چرا ماشين دور زد برگشتم نگاه كردم  ،نه ماشين ديدم و نه
راننده هر دو از جلو چشمم غايب شدند.
 .23با نذر چند شمع كارم درست شد
 .3تاريخ  7319/8/78شمسى در كنار خيابان شهيد اسدى جنب آموزش و پرورش منطقه  ،75خيابان خاوران  ،صاحب
جوشكارى مى گفت  :از سقاخانه و جنب جوشكارى من حاجت گرفتم  .مدتى بيكار بودم  .به هر طرف كه مى رفتم كارم درست

نمى شد ،تا اين كه با نذر چند شمع به همين سقاخانه حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم عليه السالم كارم را درست شد و
مغازه را درست كردم  .و كار جوشكارى را ادامه دادم و وضعم خيلى خوب شد .و كارم باال گرفت و از كارم راضى هستم و
سقاخانه خيلى قديمى است و مردم خيلى حاجت مى گيرند.
 .24شب تاسوعا همان زن و شوهر آمدند
 .4ايام محرم الحرام  7472هجرى قمرى بود روز  08محرم وارد تكيه خلوص شدم در قم واقع است يكى از امناى تكيه حدود
 51سال داشت  ،ايشان متصدى هيئت بود ،گفت شب تاسوعا دو سال قبل زن و شوهر جوانى از تهران به هيئت ما در همين
حسينيه آمدند غذا خواستند ،گفتم  :غذا تمام شده است  .گفت  :ته سفره چه داريد؟ عرض كرد چيزى نمانده است  ،اما مقدارى ته
سفره تكه هاى نان هست .
گفت  :همين دو لقمه كافى است  .شوهر زن جوان گفت  :ما بچه نداريم مانعى در ما وجود دارد ،از كدام يك مى باشد نمى دانيم
و خداحافظى كردند و رفتند .و بعد از يك سال شب تاسوعا همان زن و شوهر آمدند و داراى فرزند پسرى شده بودند و گفتند :اين
پسر بچه را از بركت و عنايات حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم داريم  ،سال گذشته به حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل
العباس عليه السالم توسل داشتيم و نذر هم براى حضرت كرده بوديم كه ادا كرديم  ،اين است كرامات حضرت قمر بنى هاشم
عليه السالم .
 .25فرزندم شفا گرفت
 .5براى بيمار فرزندم سيد امير مهدى به حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم متوسل شدم وجه ناقابلى در سقاخانه حضرت
ابوالفضل العباس عليه السالم در صندوق ريختم  ،جدا شفاى فرزندم را از حضرت ابوالفضل عليه السالم گرفتم در شرايط خيلى
بد و سختى بود الحمدهلل شفا گرفت فرزندم .
بنده دائما كمك از حضرت مى گيرم توسالتم لذا قطع نمى شود ،شب ها دو ركعت نماز هديه به روح آن مظهر فضل و كرم و
بخشش و سخاوت مى كنم هر روز  733بار صلوات و  733بار صلوات براى ام البنين عليهاالسالم و  733بار يا عباس بعد از
 733بار صلواه و  733بار.
يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السالم
اكشف كربى بحق اخيك الحسين عليه السالم
و هميشه با ذكر صلوات از حضرت اباالفضل العباس عليه السالم از حضرت حاجت گرفته ام .
 .22پرچمدار دشت نينوا
 .2حاج احمد حجازى فرزند محمد على ساكن سعيد آباد گلپايگان براى حقير روزى در منزل ايشان كه هر ساله شش روز روضه
برپا مى كند و حسينيه اى ساخته است و يك نفرى همه كاره حسينيه است .
نسبت به حضرت سيد الشهداء عليه السالم و حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم عليه السالم پرچمدار دشت نينوا اعتقاد
كامل دارد يك سال چند گوسفند را كه شامل ميش و بره بود بردند يا گم شدند عرض كردم  .اى ابوالفضل العباس  ،اگر گوسفندانم
را به من برگردانيدى نصف گوشت فالن بره نذر شما روز عاشورا سر مى برم .
ساعت پنج عصر بود ،زنگ منزل را زدند و گوسفندان را داخل باربند آوردند ،ديدم سيدى است  ،رفتم جلو تشكر كنم  ،از نظرم
ناپديد شد.
 .21حضرت اباالفضل پلنگ را مى كشد
جناب حجة االسالم المسلمين حامى و مروج مكتب اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم آقاى سيد اباصالح (احسان اهلل )
سبزوارى تويسركانى از عالمان با تقوى حوزه علميه قم طى نامه اى به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم و نگاشتن پنج
كرامت چنين مرقوم داشته اند:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السالم
اكشف كربى بحق اخيك الحسين عليه السالم
 .7چند سال پيش  ،حدودا سال  7328شمسى حقير براى تبليغ به اطراف شهر مشهد نزديك چناران در ايام محرم يا صفر اعزام
شدم  .قضيه اى را از اهالى محل از كرامات حضرت ابوالفضل عليه السالم شنيدم و آن مربوط به مردى بود كه تازه فوت شده
بود و جهت قرائت فاتحه سر قبر او هم رفتم .
اما اصل قصه  :به پاسگاه نيروى انتظامى گزارش مى رسد كه حيوانى درنده در اين ناحيه پيدا شده و هر چندى به گله گوسفندان
حمله ور مى شود و تلفات زيادى به مردم زده است  .چوپان ها با سگ هاى خود هم حريف او نشده اند و حتى سگ ها از ديدن
او نه تنها حمله نمى كنند بلكه متوارى هم مى شوند و تن به مبارزه با آن حيوان نمى دهند .بعدا معلوم شد كه او يك قالده پلنگ بى
رحم و تيز چنگالى است ماموران پاسگاه هم بعد از دو سه بار گشت  ،اعالم عجز و ناتوانى مى كنند و مى گويند از عهده ما
خارج است برويد راه ديگرى پيدا كنيد.
در اين ميان به مردى كه نامش را فراموش كرده ام ولى معروف به (آقا پهلوان ) و خيلى قوى پنجه و زورمند بود ،پيشنهاد مى
شود .يكى از اهالى به من گفت ما به آقا پهلوان گفتيم  :بيا دل به دريا بزن و به جنگ اين پلنگ برو ،يا او را مى كشى و مردم از
شر او راحت مى شوند يا پلنگ تو را مى كشد و ما از دست تو راحت مى شويم ! (البته از باب مزاح بوده ).
باالخره  ،غيرت او را به جوش آورده و او را به جنگ پلنگ مى فرستند .لذا ،پهلوان اندازه يكى دو روزى نان و غذا و آب بر
مى دارد و در ساروقى مى پيچد و آالتى مثل تبر و غير آن بر مى دارد و از خانواده خدا حافظى مى كند و به امان خدا راهى
كوه و صحرا مى شود.
اصل قضيه را خودش نقل مى كند :حركت كردم و به ميان دره اى كه بيشتر پلنگ در آنجا ديده مى شد و پناهگاهش محسوب مى
شد روانه شدم (و هل من مبارز) مى كردم  .ساعاتى گذشت  ،خبرى نشد ،و او را پيدا نكردم  .لذا در كنار سنگ بزرگى در
دامنه كوه نشستم و به پهندشت صحرا و قعر دره نظاره مى كردم و در دل مى گفتم كجايى اى پلنگ تا اين كه با صداى غرش
مهيبى كه دل هر جنبنده اى رامى لرزاند به خود آمدم  ،اما او را نديدم  .تا يك باره به پشت سر خود نگاه كردم  ،ديدم حريف ،
روى سنگ باالى سر من دهان گشوده و مرا مى طلبد .تبرم را محكم در دست گرفتم  ،ولى از هيبت او وحشت كردم ( ،البته
بدون تعارف ) و چون غافلگير شدم درمانده شدم و او باال بود و من پايين  ،اختالف سطح او را بر من بيشتر مسلط مى كرد و
مرگم را مى ديدم  ،كه ناگهان حالت حمله به خود گرفت و گويا مى خواست روى سر من بپرد .تا خيز برداشت به طرف من  ،از
جگر فرياد زدم  :يا اباالفضل العباس  ،يا قمر بنى هاشم  ،خودت به فريادم برس  .كه يك باره پلنگ بر سر من پريد ،ولى روى
زمين افتاد و گيج شد و من از فرصت استفاده كردم و پريدم و با تبر بر فرق او كوبيدم كه نقش زمين شد و با چند ضربه ديگر او
را كشتم .
اهالى كه منتظر (آقا پهلوان ) بودند بعضى به من گفتند :عصر ديديم آقا پهلوان مى آيد و الشه اى را به دوش گرفته  .نزديك آمديم
ديديم آن حيوان مرده است  .گفتيم البد شوخى مى كند و چيز ديگرى است آورده  ،صدا زد :بياييد اين هم پلنگ ! مردم باور
نداشتند ،بعضى مى ترسيدند نزديكتر بيايند ،تا پهلوان اطمينان داد كه مرده است و پلنگ به راستى كشته شده بود .قهرمان ظاهرى
قضيه ما سخن خويش را با اين جمله به پايان رساند.
اهالى محترم ! من اين پلنگ را نكشتم  ،بلكه اين پلنگ را موال حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم كشت و اگر آقا به فريادم
نمى رسيد اين پلنگ مرا تكه تكه كرده بود .خدا روح آقا پهلوان را در اين شب جمعه شاد كند كه درس خوبى به همه شنوندگان و
خوانندگان قصه خود داد.
 .28فرزند مرده يا نيمه جان از ميان گونى بيرون آمد!
 .0يكى از دوستان ورزشكار و رزمى كار به نام آقاى (م ) كه از شاگردان مرحوم غالمرضا تختى بوده گفت  :من خودم از
حضرت عباس عليه السالم معجزه اى ديدم كه برايم عجيب و آن اين است كه براى اولين بار قبل از انقالب به كربال مشرف شدم
 .در حرم حضرت اباالفضل العباس عليه السالم مشغول زيارت بودم  ،ديدم يك عرب بدوى داخل حرم آمد و يك گونى كه در آن
بسته بود گذاشت و رو به قبر مطهر عباراتى عربى گفت و رفت و من چيزى نفهميدم  .از وقتى كه او رفت  ،من حواسم به آن
گونى بود كه چرا آن را گذاشت اينجا؟ محتوى آن چيست ؟

يك باره ديدم گونى تكان مى خورد و آمد شد زيادى آنجا شد و من چيزى نمى فهميدم تا اينكه همان مرد بدوى آمد و با حالت
طلبكارانه تند در كيسه را باز كرد و يك بچه  9 - 8ساله از آن بيرون آمد .من از دوست مترجم پرسيدم قضيه چيست ؟ گفت :
اين عرب آمد به حضرت ابوالفضل عليه السالم گفت  :فرزندم يامرده يا دارد مى ميرد ،مال خودت  ،من بچه مرده نمى خواهم و
از حرم بيرون رفت  .حاال آمده تشكر مى كند ،زيرا فرزندش صحيح و سالم شده و دارد او را مى برد .در اين هنگام  ،فرياد
شادى و گريه آميخته به هم در حرم قمر بنى هاشم عليه السالم همه جا را گرفت و من اين را چون با چشم خودم ديدم هنوز كه به
يادش مى افتم حالم را دگرگون مى كند و آقاى (م ) در اين وقت چشمانش را اشك فرا گرفت .
ناگفته نماند كه امروز سالگرد در گذشت مرحوم غالمرضا تختى پهلوان شيعى ايرانى است  ،كه اين دوست ما آقاى (م ) از
شاگردان وى بوده كه حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم خواست يكى از معجزات خود را به او نشان دهد و پس از ساليان
سال به ياد او باشد و چشمش اشكبار گردد .اشك يك پهلوان بااشك افراد عامى تفاوت دارد .يك پهلوان واقعى را ممكن است
كودكى يتيم به گريه آورد يا ناله پير زالى خميده زانوى او را بلرزاند .اگر من نام تختى را مى برم نه به خاطر قهرمانى اوست و
همين طور خيلى ديگر از مردم  ،بلكه به خاطر جوانمردى است .
تختى فقرا و ضعفا را دوست داشت و اين يكى از صفات شيعه على عليه السالم است  .كه خود فرمود( :اعطينا محبه الفقراء) هر
كه بويى از موال على عليه السالم به او رسيده چنين است  ،فقير را دوست دارد.
قهرمانى مربوط به عالم جسم و ماده است كه براى عده اى حاصل مى شود ،ولى جوانمردى مربوط به عالم وراى جسم و ماده
است و از صفات روح است  .اى ورزشكارانى كه به نام و به ياد على عليه السالم بهره اى از زمان را گذرانده ايد ،بياييد به
پيروى از على عليه السالم جوانمرد ،بزرگوار ،با گذشت  ،مؤ من  ،متقى  ،با سخاوت  ،و به على و اوالد على عليهم السالم و
فرزندان آنها عشق بورزيد و اگر چنين هستيد به مادر و پدر خود دعا كنيد ،خصوصا مادر ،كه محبت على و اوالد على عليهم
السالم با شير مادر آميخته است كه به طفل منتقل مى شود.
 .29حضرت ابوالفضل عليه السالم در آمريكا فرياد رسى مى كند
 .3يكى از بستگان از امريكا تلفنى مطلبى را به من گفت  :گفت  :من مشكلى داشتم در اين اثنا به ماه محرم وارد شديم و به
زيارت عاشورا مبادرت مى كردم  .تا شب تاسوعا يا عاشورا كه از مراسم مذهبى شيعه به دور بوديم  ،با ناراحتى خوابيدم  ،در
عالم رويا ديدم حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم به خانه ما آمده اند و قيافه شان خيلى رشيدذ و تنومند با لباس سيادت  ،و
نورانيت خاصى داشت  .ايشان عنايتى فرمودند كه من يادم نيست  ،ولى صبح كه از خواب برخاستم بحمداهلل مشكل برطرف شد و
از آن جهت راحت شدم .
 .12اصرار ما هم فايده نبخشيد
 .4در ايام عرفه كه كربال مشرف بوديم عده اى از همسفران را طبق برنامه به كنار فرات و بارگاه طفالن مسلم عليه الرحمه و
رياحى بردند ،ولى من و سه تن ديگر كربال مانديم و نرفتيم  .آنها كه رفته بودند ،آب فرات برداشته بودند ولى ما نه  .من به
مامور گفتم  :ما را به فرات مى بريد؟ گفت  :معلوم نيست  ،بعيد است  .وقتى كه مى خواستم از كربال باز گرديم  ،نزديك فرات
كه من به يك مامور گفتم  .گفت  :باشد ان شاء اهلل ولى ديگر ماموران و راننده گفتند :خير ،ما توقف نداريم  .بين آنها اختالف شد.
باالخره قبول نكردند و اصرار ما هم فايده نبخشيد.
بعد از حدود نيم ساعت بحث و مشاجره  ،نتيجه منفى شد .تا اين كه من رفتم به آنها و راننده يك كلمه گفتم  ،ديگر گويا الل شدند
و آن اين بود كه با عتاب گفتم  :اشكو منكم الى سيدنا وعمنا ابى الفضل العباس عليه السالم (شكايت شما را به آقا و موال و
عمويان عباس عليه السالم مى كنيم ) .سپس آمدم و نشستم و آنها هم سكوت كردند ،ولى گويا اثر كرد .لذا وقتى به كنار فرات
رسيديم  ،راننده ايستاد و مامور گفت  :فقط دو نفر پايين بروند كه من رفتم با سه نفر ديگر و يك مامور و آن لحظه  ،لحظه بسيار
خوبى بود .زيرا به ياد وجود مقدس حضرت عباس عليه السالم سقاى طفالن افتادم  .وارد شريعه شدم  ،دلم را غم گرفت  ،درياى
آب و عطش عباس ؟!
كه ديد كنار آبى سقا تشنه باشد
كه ديد پور كوثر لب خشكيده باشد
وارد فرات كه شدم با دو كف آب برداشتم و به دهان نزديك كردم ولى آن را ناخودآگاه ريختم ولى دوباره برداشتم و نوشيدم .
سالم بر حسين عطشان كربال و سالم بر سقاى تشنه كامان كربال.

 .17شفاى سرطانى و باردار شدن عقيم از اين آب و تربت
 .5حيفم آمد اين مطلب را در اينجا نياورم  ،ولو نقل آن گاه برايم درد سر دارد.
وقتى از كربال باز گشتيم  ،شحصى آمد و تقاضاى آب فرات و تربت كربال نمود.
مقدارى تربت نزديك خيمه گاه و از اين آب كه آورده بوديم به او دادم و رفت  .بعدا تلفنى به من طلبى را خبر داد كه بعدا
حضورا شنيدم كه از نظرتان مى گذرد :گفت :
من براى خودم آب و تربت را گرفتم  ،ولى خانواده اى كه هفت سال بود از زندگى زناشوئى آنها گذشته بود ،خبر دار شدند و از
من تقاضا كردند اين آب و تربت را به آنها بدهم  .منهم آب و تربت را كه در شيشه كوچكى بود به آنها دادم  .اين قصه در
روستاى سرابى تويسركان كه متصل به شهر شده اتفاق مى افتد و از سوى ديگر مردى در تهران كه مدتى به سرطان مبتال بوده
و تحت معالجه واقع شده و خوب نشده متوسل به اهل بيت مى شود و بعد مدتى در خواب مى بيند به جايى رفته در مسجدى (به
نام مسجد ابوالفضل شايد) به افراد آب فرات و تربت امام حسين عليه السالم مى دهند ،قدرى هم به او مى دهند كه بيمارى اش
خوب شود .وقتى بيدار مى شود ،بعد چند روز به روستاى سرابى تويسركان مى آيد .جهت ديدار به منزل دوستش مى رود .مى
بيند شيشه كوچكى در تاقچه است  ،مى پرسد اين چيست ؟ گفته مى شود آب فرات و تربت كربالست  .يك باره به ياد خوابى كه
در تهران ديده مى افتد و تقاضا مى كند كه از اين آب و تربت به من بدهيد و خوابش را نقل مى كند .شايد هر كدام به اندازه يك
قاشق چاى خورى ميل مى كند.
 - 7مرد؛  - 0همسرش ؛  - 3بيمار سرطانى كه ميهمان بوده .
هم زن و شوهر بچه دار شدند كه اآلن فرزند آنها حدود يكسال بيشتر است و هم بيمار خوب شد و شفا يافت  .من در جايى منبر
مى رفتم  ،گفتند آن خانم كه بچه دار شده اينجاست  ،من او را با بچه را بغل كردم و به تعدادى از دوستان اهل بيت نشان دادم كه
از بركت تربت امام حسين عليه السالم و آب فرات به بعض مواليان خود چه عناياتى مى كنند و الحمداهلل على نعمائه .
قم  -سيد اباصالح (احسان اهلل )
سبزوارى تويسركانى
 .10با توسل به قمر بنى هاشم عليه السالم پس از 57سال تجرد ازدواج كردم
اين جانب محمد حسين هدايت اهل اهواز ،بعد از  57سال تجرد قصد ازدواج نموده و هر جا كه مى رفتم موفق نمى شدم  .تا اين
كه در ايام پر بركت و فرخنده ميالد حضرت اميرالمؤ منين على بن ابى طالب عليه السالم به زيارت كريمه اهل بيت حضرت
فاطمه معصومه عليهاالسالم مشرف شدم .
مراد دل خويش را با آن حضرت در ميان گذاشتم اواخر ماه رجب كه به اهواز بازگشتم به باب الحوائج حضرت ابوالفضل
العباس قمر بنى هاشم عليه السالم متوسل شدم و نذر كردم كه اگر در ماه شعبان همسرى خوب و شايسته نصيبم شد براى خدا
سفره اى به نام آقا اباالفضل العباس قمر بنى هاشم عليه السالم مى گسترانم و دوستان و نزديكان را به نام آن حضرت اطعام مى
كنم روز ميالد آن بزرگوار كه در چهارم ماه شعبان واقع است  ،يكى از دوستانم به نام آقاى حاج غالم على سخاوت به منزل من
آمد و گفت  :بيا با هم به دزفول برويم گفتم  :براى چه ؟ گفت  :موردى جهت ازدواج پيدا كرده ام كه ان شاء اهلل اميدوارم به
بركت امروز كه ميالد آقا اباالفضل العباس عليه السالم است  ،درست شود .من هم موافقت كرده و به همراه ايشان به دزفول
رفتيم  .در آن جا يكى از دوستانم به نام حجة االسالم سيد اسماعيل علوى از ائمه جماعات شهرستان دزفول رفتيم و ايشان گفت :
دخترى مدين از خانواده اى اصيل و مذهبى براى شما در نظر گرفته ام  ،اگر موافقى به منزل آنها برويم تا شما را به آنها معرفى
كنيم باهم به منزل دختر رفتيم و آنها پس از احوال پرسى گفتند كه دختر ازدواج با شما موافقت كرده است .
به اين ترتيب  ،در روز جمعه آخر شعبان سال  7407هجرى قمرى مطابق با چهارم آذرماه  7319شمسى مراسم عقد انجام شد و
اتفاقا همان روزى كه به دنبال مقدمات عقد بودم به در منزل عروس خانم رفتم تا برگ آزمايش را به ايشان بدهم  .گفت  :امروز
سفره اباالفضل العباس قمر بنى هاشم عليه السالم داريم  ،تشريف بياوريد ،و در اين مراسم پر فيض شركت كنيد ،اين جانب وارد
منزل آنها شدم و از سفره اباالفضل العباس عليه السالم استفاده كردم  ،و اين ماجرا را جزو كرامت حضرت ابوالفضل العباس
عليه السالم دانستم و اين پيوند فرخنده را مديون آن بزرگوار مى دانم .

 .13پيرمرد را با حالى بسيار ناالن و رنجور مشاهده نمودم
جناب مستطاب سالله السادات آقاى سيد محمد جدا كه يكى از سادات شريف و از شخصيات بزرگوار قم مى باشد طى نامه اى به
انتشارات مكتب الحسين عليه السالم دو كرامت ارسال داشته اند:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
محافل و مجالس سيد الشهداء عليه السالم داراى فيوضات معنوى فراوانى است كه به صورت محسوس و نامحسوس وجود دارد
و اين افراد هستند كه بر حسب تكامل حاالت و مسائلى ايجاد مى شود تا هر چه بيشتر و بهتر در اين آستان پر فيض خالصانه
اداى وظيفه كنند.
سال  7319شمسى در ايام والدت با سعادت قطب عالم امكان حضرت صاحب الزمان عليه السالم سعادتى نصيب حقير شد كه
توانستم در جوار تربت با صفاى حضرت سيد الشهداء عليه السالم و حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم باخيل مشتاقان كوى
واليت كه در نماى خيابان و كوچه هاى كربال با حالتى عارفانه و عاشقانه حلقه محبت زده بودند ،سر بر آستان حسينى نهم .
قبل از غروب روز قبل والدت  ،وارد كربال شديم و با عجله و شتاب وسايل را در هتل محل اقامت گذاشته  ،به طرف حرم
پرچمدار صحراى كربال حركت كرديم تا با زيارت اسوه حق و حقيقت و جانباز راه واليت و امامت  ،اذن زيارت حضرت
اباعبداهلل الحسين عليه السالم را دريافت كنيم .
حادثه اى به وجود آمد كه براى ما درس بود؛ عده اى از كودكان به سوى ما آمدند و تقاضاى پول نمودند ،تقديم كرديم  ،مجددا
چند نفر ديگر آمدند .راهنماى ما كه سنى مذهب بود به بچه ها تندى كرد و بعد پير مردى كه همسفر ما بود به طرف كودكان
رفته و با خشم آنها را دور نمود.
اين اتفاق دقيقا مقابل حرم حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم روى داد.
جمعى از همراهيان ما از جمله همان پير مرد ،به سوى حرم حسينى رفتند كه بعد از زيارت به حرم حضرت ابوالفضل العباس
عليه السالم بيايند ،و ما هم به حرم حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم رفتيم .
صبح روز بعد وقتى داخل اتوبوس شديم كه به زيارت دو طفالن حضرت مسلم عليه السالم برويم  ،پيرمدرد را با حالى بسيار
ناالن و رنجور مشاهده نمودم  ،كه مى گفت  :از ديشب حالم بد شده و نتوانستم به زيارت حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم
بروم .
حالم منقلب شد و به او گفتم  :شما ديشب به بچه هاى بيچاره  ،آن هم در كنار تربت حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم تندى
كردى  ،به طور حتم آن بزرگوار از تو ناراحت شده و نظر به اين كه دوستت دارد فورا در تو اثر نموده  ،و اآل مانند همان
مامور سنى مذهب به طور كل متوجه نمى شدى .
پيرمرد بسيار ناراحت و منقلب شد و گفت  :من سال ها آرزوى زيارت داشتم و هميشه مى گفتم اگر كربال بودم به يارى آن
حضرت مى رفتم چرا اين جا اشتباه كردم و شروع به عذر خواهى از آن بزرگوار را نمود .به طرفه العين حالش تغيير كرد و
كامال بهبودى حاصل نمود.
لذا بايد متوجه باشيم آن بزرگوار به تمام امور اشراف دارند و كوچكترين افعال و اعمال ما را مى نگرند ،پس بكوشيم به گونه اى
باشيم كه موجب ناراحتى آن عزيزان نشويم  ،ان شاء اهلل خداوند ما را لحظه اى از اهل بيت اطهار عليهم السالم در ظاهر و
باطن جدا نفرمايد.
 .14سى سال از اين خواب مى گذرد ،هنوز عطر دلنشين آن خواب در وجودم النكرده است
 .0مطلبى ديگر در خصوص زيارت كربال
سال هاى گذشته  ،قبل از انقالب يك شب در موقع اذان صبح در عالم خواب به زيارت حرم با صفاى حسينى رفتم و در آن حال
و هوا داخل ضريح مقدس شدم و از چند پله پائين رفته  ،سه قبر وجود داشت  ،آقايى با صالبت و جاللت در آن جا حضور
داشتند .سوال كردم  :فرمودند :قبر وسط ،مدفن آقا حضرت سيد الشهداء عليه السالم است  ،ديگرى مزار پر نور حضرت على
اكبر عليه السالم و ديگرى مزار طفل شش ماهه امام حسين عليه السالم  ،حضرت على اصغر عليه السالم است .

وقتى از حرم حسينى عليه السالم خارج شدم  ،به آن آقا گفتم  :مى شود به زيارت حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم هم برويم ؟
فرمودند :ايشان را زيارت كرديد ،ديگر احتياج به رفتن نيست كه ناگاه احساس كردم آن وجود مقدس حضرت ابوالفضل العباس
عليه السالم مى باشند.
حدود سى سال از اين خواب مى گذرد و هنوز عطر دلنشين آن خواب در وجودم النه كرده است و در سال  7319شمسى وقتى
سعادت نصيبم شد در موقع زيارت بارگاه حسينى آن جا راهمان گونه مشاهده كردم كه در خواب ديده بودم  ،البته تنها فضاى حرم
و ضريح مقدس را ،واال داخل ضريح امكان نداشت .
خداوندا ،به ما لطفى كن در اين زمان كسانى كه راه حسينى را مى روند و مظلوم واقع شده اند يارى كنيم تا ان شاء اهلل در مسير
و طريقت حسينى باشيم  ،آمين .
تذكرى به اراتمندان و خادمان حضرت سيد الشهداء عليه السالم
اگر مى خواهيم مورد توجه خاص اهل بيت اطهار عليهم السالم قرار گيريم بايد راه و روش آنان را در زندگى طى كنيم .
از مهم ترين ويژگى هاى ائمه اطهار عليهم السالم مبارزه با ظلم و ظالم بوده و ما هم كه خود را دوستدار و شيعه آن بزرگواران
مى شماريم  ،بايد با همه وجود با ظالمان مبارزه كنيم و مظلومان را يارى نماييم .
اگر ظالم را يارى كنيم و بعد از ارادت اهل بيت اطهار عليهم السالم دم بزنيم دقيقا مخالف روش و سيره آن عزيزان عمل كرده
ايم .
بياييم اين چند روزه دنيا را با سربلندى طى نموده و هيچ گاه در مقابل زورمداران سر خم ننماييم و همچون اول مظلوم عالم
حضرت اميرمومنان عليه السالم با ظالم در ستيز دائم باشيم .
 .15شفاى زن ديوانه در حرم مطهر
يكى از موثقين مى گويد :در يكى از سفرهايم به عتبات عاليات  ،روزى در صحن مقدس ساالر شهيدان امام حسين عليه السالم
ديدم جمعيتى از عرب ها جمعند در بين زنان شيون وولوله است  .زنى را در وسط گرفته اند و او حركات مضطرب و كارهاى
نامناسب انجام مى داد و به شدت متحرك بود .زن ها هم براى حفاظت او در تالش بودند .پرسيدم  :چه شده است  ،گفتند :اين زن
ديوانه است و از مداوا و درمان نتيجه نگرفته اند .مى خواهند او را به حرم مطهر حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه
السالم ببرند و از حضرت شفاى او را بخواهند .اما حريف او هم نمى شوند .از وضع آن زن بسيار ناراحت شدم  ،به داخل حرم
مطهر امام حسين عليه السالم مشرف شدم  .و بعد از زيارت بيرون آمدم  ،اما خبرى از آنها نبود .به طرف حرم حضرت
ابوالفضل العباس عليه السالم رفتم براى زيارت حضرت  .در بازار ديدم همان جمعيت مى آيند .و دسته جمعى مردان جلو و زن
ها از پشت سر هلهله مى زنند .گفتم  :چه شده است ؟ گفتند :پس از توسل به حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم
يك مرتبه آن زن مجنون به خود آمد .و خود را جمع و جور و منظم كرد به زنان همراه خود گفت  :من حالم خوب است  .من به
آنها نگاه كردم كه آن را بشناسم  .ولى چون زن ها را منظم و با وقار در حركت يافتم نتوانستم او را بشناسم .
 .12فرياد زد يا اباالفضل !
جناب آقاى حاج ابراهيم فرزند مرحوم حاج عبدالرسول عطار كاظمينى طى مكتوبى به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم
چنين مرقوم داشته اند:
در تابستان سال  7358شمسى در شهر مقدس كاظمين در منزل جديد كه تازگى در آن زندگى مى كرديم  .ناگهان ساعت  4صبح
از خواب بيدار شدم ديدم مادرم نگران و پريشان است  ،گفتم چرا ناراحتى ؟ گفت  :از خواب پريدم ديدم در و پيكر منزل همه باز
است  .گمان كنم دزد در منزل ما آمده .
گفتم  :مادر اشتباه مى كنى ديشب يادتان رفت درها را ببنديد مادرم در جواب گفت  :خير .ما درها را بستيم و خوابيديم بعدا
خواست از پله برود به طبقه دوم كه به يادش آمد كه يك خانم از وابستگان ما نزدمان مبلغ پولى امانت سپرده كه فرياد زد يا
اباالفضل عليه السالم اگر دزد از ما چيزى نبرده ما گوسفندى نذر مى كنيم و سر مى بريم .
دزد در طبقه دوم بود خيال كرد كه ما از همسايگان امداد مى گيريم  .دزد خودش را از طبقه دوم به پائين انداخت و فرار كرد و
در همين زمان همسايه ها و فاميل ها كه منزلشان نزديك بود جمع شدند و به جست و جو دزد پرداختند .و ديدند كه دزد در زير

يك مينى بوس پنهان شده ولى نمى توانستند او را دستگير كنند .ناگهان دزد خودش بى اختيار به سوى منزل ما آمد و باالخره او
را دستگير كرديم و به اداره آگاهى تحويل داديم و در اعترافاتش گفت  :من مدت  72سال دزدى مى كردم و در اين كار مهارت
داشتم ولى نمى دانم اين بار چه طور شد كه دستگير شدم و نتوانستم چيزى ببرم او در زندان به مرض روانى گرفتار شده و در
حالت وخيمى به سر مى برد و اين را ما از كرامات حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم مى دانستيم و گوسفندى را كه نذر
كرده بوديم به كربال برده و قربانى كرديم .
 .11بيدار شد آهنگ حرم آن حضرت كرد
صاحب كتاب (بطل العلقمى ) داستان يكى از روضه خوانان را آورده است كه به بيمارى سل گرفتار شد و بسيارى از پزشكان
براى مداواى او تالش كردند اما از شفا يافتنش نوميد شدند و مرگ او را نزديك يافتند .او خود كه اين نظر پزشكان را شنيده بود،
به سختى ضعيف و رنجور شد و همه راه هاى درمان را بر روى خود بسته ديد .در همين هنگام شبى در خوابى ديد كه به او
گفتند حاجت خود را بر درگاه باب الحوائج ابوالفضل العباس عليه السالم بجويد .او چون بيدار شد آهنگ حرم آن حضرت كرد.
پس از آن كه به حرم رسيد و در جوار ضريح دراز كشيد آهسته آهسته درمان به وجود او راه يافت و به تدريج رو به بهبود نهاد
و نشانه هاى شفا يافتن بر او آشكار گشت  .ديرى نپاييد كه به كلى شفا يافت و اكنون نيز (زمان تاليف كتاب بطل العلقمى ) زنده
است )751( .
 .18پيدا شدن كيف گمشده شاعر اهل بيت آقاى قيصر بارهوى مقيم الهور
يك واقعه عجيب و غريب و شگفت آور كه از كتاب على عليه السالم قسمت دوم  ،ص  774به حواله تقويم اماميه الهور نوشته
شده بود .آقاى قيصر بارهوى از الهور روانه مولتان براى روضه خوانى امام حسين عليه السالم بوده با اتوبوس به آن جا
تشريف مى بردند .اتوبوسى كه بر آن سوار بود وقتى به شهر رسيد توقف كرد ،راننده به مسافران گفت  :مسافرانى كه عازم
مولتان هستند از اتوبوس پياده و سوار اتوبوس ديگرى شوند.
بنده هم همراه با مسافران ديگر كه اعزام مولتان بودند به آن اتوبوس سوار شدم و اتوبوس حركت كرد .اتوبوس چند كيلومتر
حركت كرده بود كه متوجه شدم كيف من كه در آن دفتر مرثيه خوانى بوده در اتوبوس قبلى جا مانده است يك دفعه دلم گرفت و
نمى فهميدم چه كار كنم ؟ اگر بر گردم ممكن است اتوبوس از آن جا حركت كرده باشد يا كيفم را برده باشند .اگر مولتان هم بروم
چگونه در آن جا روضه خوانى كنم .
در دلم از حضرت عباس عليه السالم علمدار كربال كمك خواستم و گفتم  :تو كه فرزند مشكل گشا هستى كمكم كن من براى
روضه خوانى برادر شما امام حسين عليه السالم مى رفتم  .مبتال به مشكلى شده ام كه شما از آن با خبرى موال عباس  ،دفتر
مرثيه خوانى مرا برگردان  .در دلم به حضرت عباس عليه السالم متوسل شدم  .اتوبوسى كه بر آن سوار بودم يك دفعه خراب
شد .راننده  ،اتوبوس را كنار جاده پارك كرد و همه مسافران از اتوبوس پياده شدند و راننده مشغول تعمير اتوبوس شد ،كمى بعد
از طرف شهر خانيوال اتوبوسى آمد و به فاصله چند متر جلوتر از ما ايستاد .يك نفر از آن پياده شد و نزد اتوبوس ما آمد و با
صداى بلند نام مرا برد و گفت  :قيصر بارهوى كيست ؟ وقتى نام خودم را شنيدم با عجله گفتم  :من هستم  .آن شخص كيفم را به
من داد و گفت  :كه در بين راه يك نفر اين كيف را به من داده و تاكيدا به من گفته است كه همين االن در بين راه به يك اتوبوس
برخورد مى كنى كه در آن شخصى به نام قيصر بارهوى است  ،اين كيف را به او بده بعد از دادن كيف رفت و در اتوبوس خود
نشست و روانه شد .با رفتن آن شخص  ،اتوبوس درست شد و مسافران سوار شدند و ما به سوى منزل حركت كرديم .
آنچه بر يك خبرنگار پاكستانى در هنگام زيارت حضرت عباس عليهالسالم گذشت
به حواله روزنامه دو جنگ به تاريخ  0اكتبر  7987ميالدى مكالمه نويس آقاى رئيس امروهوى يك منظره وجدانى بر ضريح
مبارك حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم خبرنگار ممتاز آقاى اقبال احمد صديقى ساكن يوكى پالزا فيدرل بى ايريا مركز
(خيابان كراچى ) از طرف روزنامه جنگ و اخبار جهان به عنوان نماينده به عراق رفته بود .در اين هنگام  ،ايشان دچار يك
منظره عجيب وجدانى و روحانى مى شود 07 .روز در عراق من بوده و در پاكستان  02رمضان المبارك بوده .
او مى نويسد :ما در هتل دارالسالم واقع در خيابان سعدون اتاق شماره  32ساكن بوديم وضو گرفتم لباس هايم را عوض كردم و
در اتاق را قفل كردم با پله برقى پايين آمدم  .به دو خبر نگار پاكستانى به طرف كربال روانه شدم .
يك افسر جوان از وزارت فرهنگ عراق راهنماى ما بوده دلش از عقيده و محبت سرشار بود .ما ابتدا از جديدترين پل رودخانه
دجله و فرات گذشتيم راهنماى ما كه دانشجوى دانشگاه بغداد (فوق ديپلم ) بوده در بين راه درباره همه مقامات مهم اطالعاتى در

اختيار ما گذاشت با وجود شلوغى ماشين ها ماشين ما با سرعت تمام مى رفت بعد از پل السيد دو قريه به نام عموديه و اسكندريه
وجود داشت و از اين جا آثار كربال نمودار شد ما داخل شهر شديم  ،شهر مملو از اتوبوس و افراد پياده بود و ماشين ما نتوانسته
جلو برود باالخره ماشين را پارك كرديم و به حرم مطهر سيدنا امام حسين عليه السالم رفتيم  .مدير روزنامه جهاد پيشاور آقاى
شريف فاروقى و نماينده خصوصى روزنامه زن ها از اسالم آباد خانم شميم الحق هم سفر ما بودند .با دل مضطرب داخل حرم
مطهر امام حسين عليه السالم شديم ازدحام آن قدر زياد بود كه (اهلل اكبر) آن شان و عظمتى كه حق تعالى به اين مقام اقدس و
متبرك را اعطا فرموده است  .دلباخته شبكه ضريح امام حسين عليه السالم را مى بوسيدند و به حالت گريه و زارى دعا مى
كردند وقت نماز عصر شد .من از رفقا اجازه خواستم و در گوشه اى نشستم و نماز خواندم  .بعد به همراه همه رفقا ايستاده ،
مشغول به خواندن فاتحه شديم  .در اين هنگام يك خنكى شگفت انگيز در دل و چشم هايم احساس كردم  .همه فضا از بوى مهر و
محبت شفقت معطر بود .وقت افطار نزديك شد و ما آرزو داشتيم كه از زيارت كردن بقيه شهداى كربال محروم نمانيم چون زياد
شلوغ بود.
دست يكديگر را گرفته روانه ضريح مطهر حضرت ابوالفضل العباس بن على عليهم السالم شديم داخل حرم شديم  .آه چه جاه و
جالل در آن مقام اقدس حاكم بود .از ازدحام زائران گذشته نزديك صدر شديم باالى در با الفاظ زيبا كنده شده بود :يا اباالفضل
العباس به خاطر هيبت و عظمتش دلم تاب تاب مى كرد و احساس مى كردم من مانند آن بچه كم سن هستم كسى كه روبه روى
معلمش آمده باشد تكليف خانه اش را انجام نداده .
اگر آقا ابوالفضل العباس عليه السالم بپرسند :فالنى  ،تا حاال چه كار مى كردى چه جواب خواهم داد همه زندگيم جلو چشم باطن
آقاى ابوالفضل العباس عليه السالم آشكار است .
با اين وضع پشيمانى و احساس خجلت زيارت كرديم در اين هنگام  ،وقت افطار شد .افطار كرديم و به هتل خود برگشتيم به اتاق
خود رفتم و در را قفل كردم  .يك دفعه صدايى آمد ،گويا كسى دارد در را مى زند با عجله بلند شدم  ،در را باز كردم  ،ديدم كه
يك آقايى است كه قامتش خيلى بلند عمامه اش سبز رنگ  ،ريشش مشكى  ،سينه اش خيلى پهن  ،دارد بر مى گردد ،بعد كه خوب
مى خواستم نگاه كنم  ،ديدم كه پيدا نيست  ،گريه كردم خيلى ناراحت شدم همه فضا معطر به بوى خوش شده بود .آه هر چه تالش
كردم و گشتم ديگر نتوانستم كه آن وجود اقدس كه اين چنان شمايلى داشته باشد پيدا كنم پيدا نكردم .
 .82نمك صحرايى به شن تبديل شد
زمانى كه عثمانى ها در عراق حكومت مى كردند نمكى كه به كشور عراق وارد مى شد ماليات زياد مى گرفتند .در آن زمان يك
مؤ من فقير عرب از كشورهاى ديگر به عراق نمك وارد كرد .وقتى به گمرك رسيد مسئوالن گمرك مانع از ورود آن شدند.
وقتى ديدند فقير است مى خواستند او را اذيت كنند .اين مؤ من فقير راه ديگرى نداشت  ،چه كار كند؟ يك مرتبه به ذهنش خطور
كرد كه از حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم كه باب الحوائج است  .كمك بخواهد لذا به حضرت ابوالفضل
العباس عليه السالم متوسل شد ماموران وقتى اثاثيه و بار و بنه را باز كردند ديدند همه اش شن است  .خيلى خجالت كشيدند و اين
مؤ من را رها كردند .و اين قصه در عراق خيلى شهرت پيدا كرد)758( .
مى گويند اين جا همان محل بود كه براى حضرت ابراهيم خليل اهلل شن صحرايى آرد شد)759( .
 .87حضرت اباالفضل را به برادرش قسم دادم
نامه حجة االسالم و المسلمين آقاى سيد نجف رضوى بهبهانى به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم
با تقديم عرض سالم خدمت برادر محترم جناب مستطاب حجت االسالم و المسلمين آقاى ربانى (وفقكم اهلل تعالى لمرضاته ).
مدتى بود كه اين جانب به درد گردنى مبتال شده بودم و كم كم زيادتر مى شد تا اين كه حدود ده روز قبل ماه محرم بسيار شديد
شد .در روزهاى اول ماه محرم به حدى درد شديد شد كه اگر به طرف راست يا چپ نگام مى كردم بسيار ناراحت مى شدم ،
مخصوصا شب موقع خواب  .بعضى ها كه شبيه اين درد را داشتند و به دكتر مراجعه كرده بودند بعد از عكسبردارى گفته بودند
كه آرتروز مى باشد و بايد مدتى زير برق گذاشته شود تا زيادتر نشود و اال به طور كلى خوب نمى شود .وقتى اين مطلب را
شنيدم كتاب كرامات حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم به يادم آمد .گفتم  :من دواى دردم را پيدا كردم  .چند روزى مرتب
مشغول مطالعه آن كتاب شريف شدم تا اين كه يك وقت خيلى حالم منقلب شد و خيلى گريه كردم و به باب الحوائج حضرت ابى
الفضل العباس عليه السالم متوسل شدم و او را قسم دادم به برادر بزرگوارش حضرت ابى عبداهلل الحسين عليه السالم و مادر
بزرگوارش حضرت ام البنين عليهاالسالم شب تاسوعاى امام حسين عليه السالم بود كه ديدم درد گردنم به طور كلى ساكت شد و

اصال درد نمى كند .بعد از روز عاشوراى امام حسين عليه السالم ديدم كه درد گردنم برگشت اما نه به اندازه قبل  ،خيلى ناراحت
شدم  ،به حرم بى بى كريمه اهل بيت حضرت فاطمه معصومه عليهاالسالم بعد از زيارت به آن بى بى عرض كردم كه بى بى
جان  ،عمويت حضرت ابى الفضل العباس به من شفاى موقت داده بود و من شما را قسم مى دهم به مادر بزرگوارت حضرت
فاطمه زهرا عليهاالسالم و جد بزرگوارت حضرت سيد الشهداء امام حسين عليه السالم و عموى بزرگوارت حضرت ابى الفضل
العباس عليه السالم كه به عمويت بگويى كه به من شفاى كامل مرحمت فرمايد .طولى نكشيد كه بعد از اين كلمات در حرم مطهر
كريمه اهل بيت متوجه شدم كه درد گردنم به طور كلى خوب شد .اين از بركت حضرت ابى الفضل العباس عليه السالم و
حضرت فاطمه معصومه (سالم اهلل عليها) واقع شد.
موخه  3ربيع االول  7400قمرى
بنده عاصى سيد نجف رضوى بهبهانى
 .80معجزه زنده قمر بنى هاشم عليه السالم
نامه مهندس محمد شيخ الرئيس كرمانى به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم و نقل چهار كرامت
حضور دانشمند محترم حجت االسالم و المسلمين آقاى حاج شيخ على ربانى خلخالى (دامت بركاته ) با اهداى تحيت  ،استفسار
حال مبارك و آرزوى دوام توفيقات عالى ازدرگاه حضرت بارى و در ظل عنايات حضرت ولى عصر (عجل اهلل تعالى فرجه
الشريف ) آنچه اين جانب را بر آن داشت تا در تحقيق  ،جمع آورى و ارائه كراماتى از حضرت ابوالفضل عليه السالم به منظور
درج در كتاب مستطاب چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم اداى وظيفه نمايم نه تنها كسب مدال افتخار
ثبت كرامات آن حضرت به روايت عاصى است  ،كه اين خود كمترين در راه عشق آن محبوب است  ،بلكه درجه اخالص شما
به آن طائر طيار عشق نيز ما را مشوق شد تا در اين بحر بيكران طمع غواصى كنيم .
شش كرامتى كه ارسال مى گردد بدين شرح است :
 - 7در خصوص اخير ،ماه مبارك رمضان گذشته از جريان شفا يافتن كسى ساكن شهر كرمان  -كه شرح آن خواهد رفت -
توسط افراد موثق اطالع حاصل كرديم  ،از ايشان  -توسط يكى از محترمان شهر كه در همسايگى اش به سر مى بردند  -دعوت
نموديم تا در جلسه افتتاحيه منزلى به ميمنت ميالد امام مجتبى عليه السالم شب نيمه ماه مبارك شركت نمايد و شرح شفا را خود
بيان كند و مدعوين را وعده و وعيد ديدار معجزه زنده قمر بنى هاشم عليه السالم داديم .
ايشان در همراه تعدادى در جلسه شركت كردند ،ولى به سبب انقالب روحى عجيبى كه در او بود قادر به بيان موضوع نشد؛ بى
اختيار اشك مى ريخت و هق هق گريه مى كرد و شرح ماجرا را به يكى از مجريان جلسه واگذار كرد.
در بيست و چهارم فروردين جارى كه تلفنى مژده چاپ و انتشار جلد سوم چهره درخشان را داديد عرضه داشتيم حسن تصادف
اينكه فردا در نظر داريم به همراهى حاج آقا ايلخانى مداح و معروف تهران و چند نفر را محترمان و دوستان به منزل ايشان
برويم و از نزديك ماجرا به گوش جان استماع كنيم كه اين توفيق نيز دست داد و جلسه حالى بود ،خصوصا كه با توسل به قمر
بنى هاشم و اشعار دلنشين مداح محترم ختم گرديد.
شفا يافته مورخه آبان  7319شمسى
سيروس كالنترى فرزند فرزند زمان اهلل  ،به شمار شناسنامه  ،789متولد  ،7330محل كسب  :كرمان خيابان استقالل فروشگاه
كرمان كيش .
كرامت ذيل به نقل حضرت حاج آقاى شيخ عباس شيخ الرئيس (دامت بركاته )
دكتر اينجاست او را كجا ببريم ؟
 .0مقارن با ايام عرفه  7407قمرى  ،صبحگاهى درحرم مطهر حضرت باب الحوائج قمر بنى هاشم مشرف بودم  .بايكى از
خدام آستانه به نام سيد اسماعيل موسوى  ،كه آثار تقوا و معنويت از چهره اش آشكار بود پرسيدم  :شما كه اينجا خادم هستيد
كراماتى هم ديده ايد؟ گفت  :اوال ،تا جد سوم ما خادم اين حرم بوده اند.

ثانيا ،دختر دو ساله اى داشتم  ،در همين حرم مطهر نشسته بودم  ،خانمم خبر آورد بچه از باالى بام به زمين سقوط كرد ،نمى
دانم مرده يا از هوش رفته  ،بيا او را به بيمارستان ببر .گفتم  :دكتر اينجاست  ،او را كجا ببرم  ،او را بياور .رفت و او را روى
دست آورد .دقايقى چند كنار ضريح مطهر متوسل شدم  ،كودك چشم باز كرد ،بعدا او را بيمارستان برديم  ،گفتند صحيح و سالم
است  .آن دختر االن  30سال دارد.
 .84با قلبى شكسته  ،متوسل به ابىالفضل عليه السالم شديم
 .3در پى درخواست اينجاب از صديق گرانقدر آقاى مهدى خراسانى ساكن بم  .ايشان جريان شفاى فرزند دوست شان را كه در
سال  7382شمسى اتفاق افتاده است بدين شرح برايم فاكس نمودند:
ساعت  1/32صبح بود ،فرزندم از خواب بيدار شد اما نه مانند هميشه بلكه با صداى ضجه و ناله هاى بلند در ابتدا مادرش با اين
تصور كه پسرم گرسنه است قصد شير دادن به او را مى كند كه او هم امتناع مى نمايد .و مرتب به خود مى پيچد .شربت نفخ
معده هم برايش كار ساز نمى شود .بعد از تماس با من بالفاصله فرزندم را نزد خانم دكتر شيزى (متخصص كودكان در شهر بم
) برديم  .با معاينه كودك تشخيص انسداد روده ها داده شد و براى اطمينان از ناحيه شكم دستور سونوگرافى و راديولوژى داده
شد.
با ديدن عكس ها و سونوهاى دكتر اسماعيلى (راديو لوژيست ) تشخيص متخصص اطفال را تاييد وحتى پيشنهاد مشاوره بايك
پزشك جراح را داد.
تقريبا ساعت  3بعد از ظهر بود كه نزد دكتر آهنگران (متخصص جراحى ) رفتيم  .ايشان هم با ديدن عكس ها و سونو دستور
مجدد راديولوژى داد ،اما اين دفعه با ماده باريم را دادند (كه غير از تشخيص به باز شدن روده ها كمك مى كند) .ساعت 4/32
دقيقه عصر بود كه آقاى دكتر اسماعيلى عمل تزريق را پنج مرتبه انجام دادند .كه نتيجه هر پنج بار منفى بود .ما مشاوره اى كه
پزشكان باهم انجام دادند دستور عمل جراحى را داده اما هيچ چيز را تضمين نكردند و با نااميدى گفتند :مى توانيد كودك را به
كرمان منتقل كنيد .من پيشنهاد كردم او را شيراز ببرم كه آنها حتى به كرمان رسيدن او را تضمين ننمودند.
با شنيدن نظر اخير دكترها تمامى وجودم را سستى و لرزه فرا گرفت .
ساعت  1شب بود ،به اتفاق همسر و بقيه اعضاى خانواده به سمت كرمان با اتومبيل حركت كرديم  .تمام مسير راه بارندگى شديد
بود و ترافيك  ،بر خالف انتظارمان كه اميد داشتيم مسير را در زمان كوتاهترى بپيماييم طوالنى تر شد.
اما كسى كه كشتى خود را غرق شده مى بيند چه دارد جز التجا و چه پناهگاهى بهتر از خاندان پاك نبوت  .درحالى كه اميد ما
رو به نااميدى گرائيده بود با قلبى شكسته  ،متوسل به ائمه اطهار به خصوص حضرت ابى الفضل عليه السالم شديم و در دل راز
و نياز و تمنايى داشتم و فرزندم را از او خواستم و بى اختيار اشك هايمان سرازير شد.
زمان حركت با بيمارستان كرمان هماهنگ شده بود و اتاق عمل را آماده كردند ،فرزندم در تمام مسير از شدت درد به خود مى
پيچيد و امان ما را بريده بود.
هنگامى كه به كرمان رسيديم  ،در بيمارستان كودك در معرض معاينات قبل از عمل قرار داديم  .زمانى كه آقاى دكتر مدرسى
نژاد (كشيك شب ) به بالين فرزندم آمد سريعا شروع به معاينه نمود تا فوت وقت انجام نشود و عمل به تاخير نيفتد.
ابتدا نتايج عكس ها و سونوگرافى را ديدند ولى در كمال تعجب وقتى كودك را معاينه كردند اظهار داشتند اين شخص بيمار نيست
و سراغ بيمار را مى گرفتند.
گفتيم  :همان است  ،باورشان نمى آمد .چهره فرزندم لحظه به لحظه روشن تر مى گشت و خنده بر لبانش نقش بست ! آرى كسى
كه هيچ اميدى براى زنده بودنش نبود.
دكتر همان لحظه ما را مرخص كرد و با اطمينان كامل اعالم داشت كه هيچ اثر بيمارى در وجودش نيست  .بيمارستان را ترك
كرديم و صبح روز بعد مجددا براى معاينه آمديم  ،اما خوشبختانه نتيجه كامال رضايتبخش بود .آرى  ،فرزندم سالم دوباره به
لطف خدا و شفاعت ائمه اطهار به خصوص حضرت ابوالفضل عليه السالم به جمع ما برگشت .
بم  -دكتر منصور اختر شناس

 .85نجات راننده از مرگ حتمى باتوسل به قمر بنى هاشم عليه السالم
 .4يكى از اهالى روستاى گساويه از توابع شهر زرند واقع در استان كرمان نقل مى كند:
تابستان  7329شمسى يك تريلر  78چرخ مخصوص حمل ذغال سنگ در محور زرند  -هجدك به موازات روستاى گساويه به
رانندگى آقاى محمد تاج آبادى در حال عبور بود .با توجه به اين كه روستاى مزبور در عمق دره مجاور جاده واقع است و با
سطح جاده حدود  722متر اختالف و ارتفاع دارد عبور ماشين ها كامال از داخل روستا قابل مشاهده و بلكه جلب توجه مى نمايد.
ناگهان مشاهده كرديم تريلر فوق با سرعت ددر حال سقوط به پايين دره بر فراز روستا است  .همه اهالى وحشت زده شديم ،
وقتى تريلر بر سطح زمين قرار گرفت سه تكه شده بود ما با فرشى (گليمى ) دوان دوان خود را به كابين راننده رسانديم به اين
منظور كه يا جنازه او را حمل كنيم و يا اگر آثار حيات در او مشهود باشد او را به بيمارستان منتقل كنيم  .با كمال تعجب مشاهده
كرديم راننده با پاى خود از زاويه دريچه ماشين خارج شد در حالى كه منقلب بود او را در بغل گرفتيم و دلدارى داديم كه
خوشبختانه به خير گذشت .
گفت  :آرى در اين شيب تند جاده ناگهان ديدم فرمان ماشين بريده  ،ديگر هيچ اميد نجاتى نداشتم  ،سقوط ماشين و مرگ حتمى
بود .با انحراف ماشين از جاده چشمم به گلدسته هاى تكيه ابوالفضل عليه السالم روستا افتاد .در همان حال سقوط ،به قمر بنى
هاشم عليه السالم براى نجات از مرگ متوسل شدم كه شخصى مرا از پشت فرمان برداشت و جلوى پاى شاگرد قسمت پايين نهاد
و هم اينك كه سالم خارج شده ام هيچ ترديدى ندارم كه معجزه قمر بنى هاشم عليه السالم و عنايت آن حضرت باعث نجاتم از
مرگ شده است .
 .82دو ركعت نماز هديه به حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم
 .5پاييز  719شمسى بود ،ايام رجب المرجب شايد هيجدم مهرماه  ،زخمى پشت پاى چپم مشاهده كردم  ،تصورم اين بود كه از
ناحيه كفش آسيبى به پايم رسيده  ،لذا اهميتى ندادم  ،با دردناك شدن پا و پيشرفت زخم و سياه شدن اطراف آن در روزهاى بعد به
فكر معالجه جدى افتادم  .به خانم دكتر صور اسرافيل متخصص داخلى مراجعه كردم  .پرسيد :سابقه قند دارى ؟ گفتم  :خير
پس نبايد مهم باشد ،به چيزى حساسيت داشتى بهبودى مى يابد .با گذشت ايامى چند سياهى تا مچ پايم را فرا گرفت  ،اگر چه به
توصيه يكى از پزشكان جراح (آقاى دكتر ستوده نژاد) براى مدت دو هفته در حالى كه بالش زير پايم قرار داده بودم در منزل
بسترى شدم ولى تا مفصل زانو پايم بر آمده شده بود و تماما سياه و دردناك .
ابتدا لنگان لنگان راه مى رفتم ولى ناچار به استفاده از چوب زير بغل شدم  .يك روز هنگام رفتن به دستشويى احساس كردم زير
پايم خالى شد و زمين خوردم  .به دكتر سالجقه مراجعه كردم  ،گفت  :در اثر لخته شدن خون  ،اكسيژن به بافتها نرسيده است .
ديگر پايم تا زانو احساسى نداشت نه درد و سوزشى و نه مى توانستم حركتش دهم ولى از زانو به باال درد مى كرد.
پس از انجام يك سرى آزمايش جديد خطر را جدى تلقى كردند كه پالكت خون نيز خيلى باالست و هر آن احتمال وقوع سكته
مغزى مى رود ،بايد اورژانسى بسترى شوى و تشخيص و درمان تحت نظهر مستقيم پزشك انجام شود .يك هفته آخر درد زياد شد
نزد خانم دكتر فرهمند متخصص پوست رفتم  ،گفت برو تهران  .آقاى دكتر فريدنيا متخصص خون و آقاى دكتر رشيد فرخى
متخصص جراحى گفتند بايستى پايت را قطع كنند ،چرا كه ديگر عصب پا نيز از كار افتاده است  .باالخره متقاعد شدم كه پايم
قطع شود تصميم گرفتيم عمل مزبور در تهران انجام شود .هم اينك چهل روز از شروع ناراحتى و پيدايش زخم مى گذشت .
براى فردا يكشنبه  09آبان  7319شمسى بليط تهران تهيه شد چرا كه عصر يكشنبه در بيمارستان دى نوبت دكتر داشتم  .آن شب
و شنبه شب با همه خداحافظى كردم  ،ديگر در اتاقم نمى توانستم بخوابم  ،احساس وحشت مى كردم  ،با مادرم گوشه حال جلو
كريدور خوابيدم .
پايم خسته و دردناك بود ،برخاستم  ،خود را كشان كشان به شير آب رساندم  ،وضويى گرفتم و با حالت انقالب عجيبى كه در
وجودم پيدا شده بود دو ركعت نماز هديه به حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم در حال ايستاده با كمك چوب زير بغل خواندم
(البته اين دو ركعت نماز را در طول زندگى به كرات به جا مى آوردم ) چهار دو ركعتى مستحب ديگر نيز خواندم  ،يكى شان
هديه به روح پدرم بود .مادرم ديگر خواب رفته بود ،من هم از شدت خستگى با وجود درد پاى شديد و اضطراب  ،اشك ريزان
به منير قمر بنى هاشم عليه السالم متوسل شده  ،سر روى بالش نهادم و خواب رفتم .
 .81جريان تشرف

 .2هنوز اذان صبح نشده بود ،در رويا ديدم نورى از ورودى هال به طرفم مى آيد ،نور جمع و خيره كننده شد ،از خواب پريدم ،
چهره اى در ميان نور پديدار گشت آقايى زيبا رو با صورتى كم مو در سن  00الى  03سالگى ( )722سوار بر اسب ديدم كه به
طرفم مى آمد ،اگر چه زبانم يارى نمى داد اراده كردم بپرسم شما كيستيد؟
نگاهم به پرچمى پشت سر آقا افتاد ،روى آن نوشته بود( :قمر بنى هاشم )
آقا با عظمت تمام از اسب پياده شد ،و قدم بر زمين نهاد ،برايم حيرت انگيز بود كه آن حضرت در شفاى حقير نزول اجالل
فرمودند عجيب آن كه اسبم سم راستش را بر زمين مى كشيد ،شال سبزى فرق سر مبارك آقا را پوشيده بود و دو طرف آن چپ
و راست صورت و روى گوش هاى مباركشان را مى پوشانيد و از سينه شان مى گذشت و تا پايين ادامه مى يافت به نحوى كه
يك قسمت آن بر زمين كشيده مى شد.
خطاب به بنده فرمودند :بلند شو ،عرض كردم  :نمى توانم  ،دست مباركشان را از روى روپوش بر ساق پايم گذاردند ،احساس
كردم پايم خيس شد آنگاه با دست مطهرشان دستم را گرفتند ،برخاستم  ،چه دست هايى ؟ چه دست هايى ؟
اطرافمان بيابان بود نه ديوارى  ،نه سقفى و نه ساختمانى مشاهده مى شد .پدرم در حالى كه در فاصله نسبتا دورى از ما ايستاده
بود و لبخند مى زد توجهم را به خود جلب كرد .آقا به من دست دادند و لبخندى بر لبشان نقس بست آرى  ،معنايش را فهميدم ،
يعنى خدا حافظ ،شفايت دادم .
بنماى رخ كه باغ و گلستانم آرزوست
بگشاى لب كه قند فراوانم آرزوست
هنگام رفتن و سوار شدن بر اسب شال سبزشان روى دستم كشيده شد ،فرياد بر آوردم  :اهلل اكبر ،اهلل اكبر
در اين هنگام مادرم از خواب پريد وحشت زده پرسيد :سيروس چه خبر شده  ،چه كسى آمده ؟ گفتم  :ابوالفضل  ،ابوالفضل ،
ديگر پايم درد نمى كند شفايم دادند گفت  :باال بزن  ،ديدم فقط آثار كمى خون بسته از قبل بر ساق پا مى نمايد.
ادامه جريان از زبان مادر:
از خواب پريدم  ،نورى كه وصفش را نتوانم كرد همه جا را فرا گرفته بود ،تمام ساختمان مى لرزيد مثل اين كه زلزله شده بود و
عطر عجيبى فضا را آكنده بود .از آن لحظه تا اذان صبح ( 5دقيقه بعد) و در ادامه تا  8صبح اقوام و آشنايان از موضوع اطالع
يافتند و همگى جمع شدند ورد زبانشان استشمام عطر مطبوعى بود كه فضا را پر كرده بود.
اين همه تجزيه عباس است
(عين ) عباس علمدارى اوست
(با) همان بينش و بيدارى اوست
(الف ) قامت او ايثار است
(سين ) سقايى آن سردار است
اين همه تجزيه عباس است
فهم تركيب نه در احساس است
(سيد رضا شريفى )
 .88متوسل به امام حسين و حضرت اباالفضل عليه السالم شده بودم
خانم منصوره سادات بروجردى  ،سه كرامت به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم فرستاده اند ،ذيال مى خوانيد:

 .7اين جانب منصوره سادات بروجردى كاظمينى ( )727در حدود سال  12و  7315شمسى به بيمارى سختى دچار شدم و روز
به روز حالم بدتر مى شد .اين بيمارى به شدت مرا ناتوان كرده بود ،به پزشكان زيادى مراجعه كردم  ،نوار آنسفالو گرافى از من
گرفته شد و داروهاى زيادى تجويز شد ،ولى داروهايشان نتيجه بخش نبود و از من قطع اميد كرده بودند ،در حالى كه خود و
افراد خانواده ام دست به دامن ائمه اطهار ،آل اهلل بوديم  ،بيش از همه پدر و مادرم ناراحت بودند و من همچنان با اين بيمارى
دست و پنجه نرم مى كردم  .خودم متوسل به امام حسين و حضرت اباالفضل عليه السالم شده بودم  ،تا اين كه شبى كه بر روى
تخت دراز كشيده بودم و كامال هشيار بودم و همه چيز رات به چشم مى ديدم  ،آقاى نورانى و فوق العاده زيبا و رشيد اندام را
باالى سرم مشاهده كردم كه دست در بدن نداشتند و به جاى آن دو رشته نور سبز رنگ زيبا تا باالى سرم كشيده شده بود .نور
سبز رنگ روى صورت من افتاده بود ،گويى صورتم را نوازش مى كرد در آن حال هاتفى به من گفت  :ايشان آقا حضرت
ابوالفضل العباس عليه السالم هستند و من با التماس از ايشان شفايم را در خواست مى كردم  .بعد از اين منظره زيبا ديگر چيزى
متوجه نشدم .
فرداى آن روز وقتى اين موضوع را به پدرم گفتم  ،ايشان فرمود :تو به نظر آقا حضرت ابوالفضل عليه السالم عمويت شفا گرفته
اى  .من بعد از اين مكاشفه خيلى اميدوار گرديدم و رفته رفته حالم رو به بهبودى رفت تا اين كه سالمتى ام را از صدقه سر آقا
حضرت ابوالفضل عليه السالم به دست آوردم و اين چنين بود كه عالقه ام نسبت به آقا قمر بنى هاشم صد برابر شد و همواره ياد
ايشان در درونم زبانه مى كشد و با ياد ايشان زندگى مى كنم .
 .89يك جفت كتل نذر هيئت قمر بنى هاشم عليه السالم
 .0كرامت ديگر اين بود كه يكى از خويشاوندان نزديك ما خانم معصومه طباخ دچار بيمارى سختى شد و كليه هايش از كار
افتاده بود و با داشتن فرزندى كوچك به زندگى سخت و دردناكش ادامه مى داد ،بعد از مدتى پزشكان تصميم گرفتند كه كليه اش
را پيوند كنند ،اما بعد از پيوند كليه ها باز هم مشكالت او حل نشد و هر ماه  0تا  3بار هر بار دست كم  5 ،الى  72روز در
بيمارستان بسترى مى شد .بچه كوچك او هم غصه مى خورد تا عاقبت آن هم به شدت مريض شد ،تات اين كه من دست به دامان
پرمهر ماه بنى هاشم عليه السالم زدم و توسل ايشان را (يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربى بحق اخيك الحسين ) مى
خواندم و آن نماز حضرت را ( 47شب توسل به ساحت كثير البركات حضرت عباس عليه السالم ) مى خواندم  .يك جفت كتل
براى هيئتى به نام قمر بنى هاشم عليه السالم نذر نموده بودم و نذر كرده بودم كه در صورت شفا يافتن ايشان هر دو جلد كتاب
چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم تاليف حاج آقا خلخالى را بخوانم تا با معجزات آقا بيشتر آشنا شوم .
بعد از چند شب كه توسالت را ادامه مى داديم شبى در عالم رويا حرم زيبا و منور قا را ديدم كه من گردا گرد حرم مى چرخيدم
و گريه مى كردم و شفاى بيمارم را مى خواستم  .بعد از اين مكاشفه از بركت پرچمدار حضرت امام حسين عليه السالم آن باب
الحوائج آزمايش هاى بعدى او نتيجه خوبى را نشان داد و به دست ملكوتى آقا قمر بنى هاشم عليه السالم شفا داده شد.
 .92به او گفتم آقا به اذن خدا مرده را هم زنده مى كند
 .3خانم سميرا .ف  71ساله دوست ما كه در اثر مشكالتى كه بين پدر و مادرش وجود داشت با خوردن  742قرص قلب  ،دست
به خودكشى زده بود ،مادرش سراسيمه به منزل ما آمد و در حالى كه شيون مى كرد مى گفت سميرا در اتاق سى سى يو بسترى
است و پزشكان گفته اند همه بدنش از كار افتاده فقط يك درصد بدنش كار مى كند ،هم تختى او كه پسرى  75ساله است با
خوردن فقط  42عدد از اين قرص ها مرده است من به او آرامش دادم و گفتم  :از آقا ابوالفضل العباس عليه السالم كه باب
الحوائج است بخواه شفايش بدهد .گفت  :شايد او االن در بيمارستان مرده باشد .به او گفتم  :آقا مرده را هم زنده مى كند به اذن
خدا .دست به دامن ايشان بشو ،او متوسل به آقا شد و التماس نمود و دو گوسفند نذر ايشان نمود و همچنين نذر كرد در روز
عاشورا به كسانى كه براى عزاداران حسينى غذا مى پزند كمك كند .با اين اميد به بيمارستان برگشت  ،حاال بقيه ماجرا را از
زبان خودش نقل مى كنيم :
دكترها گفتند :تا ساعت  70شب بيشتر زنده نمى ماند و من آقا را قسم داد چون ساعت  70شد و پرستار گفت تا ساعت  7تمام مى
كند و من با چشم گريان باز متوسل شدم  .ساعت  7گفت  :تا ساعت  0تمام مى كند و همين طور يك ساعت به يك ساعت دكترها
مى گفتند االن تمام مى كند تا اين كه صبح شد و دكتر به من گفت :
به همان كس كه تا صبح التماس كردى باز هم متوسل شود كه اين از عجايب است كه او زنده ماند .تا بعد از ظهر حال او بهتر
شد و از اتاق سى سى يو خارج شد .دكترها براى اين كه بدانند مسموميت تا كجا اثر كرده به دست و پاى او سوزن فرو مى
كردند كه آيا او متوجه مى شود .اما پايش كرخ و سست بود .دكتر مى گفت  :مسموميت روى پايش اثر كرده  .باز التماس كردم

و گفتم  :بزرگوار شما كه او را از مرگ حتمى برگردانده ايد ،پايش را هم سالمتى بدهيد ،براى بار دوم دكترها امتحان كردند و
او پاى درد گرفت و از سستى در آمد به اين ترتيب از خطر دوم هم گذشت و سامتى كامل او به بركت وجود نازنين ماه بنى
هاشم عليه السالم برگردانده شد و در ضمن مشكالتى كه بين پدر و مادرش وجود داشت در پرتو همين توسالت و نذورات به آقا
قمر بنى هاشم عليه السالم حل شد و اكنون زندگى آنها با گرمى و محبت ادامه دارد
 .97پدرم را آقا ابا الفضل العباس عليه السالم شفا داد
جناب حجه االسالم المسلمين آقاى حاج شيخ محمد صادق آل طاهر خمينى دامت بركاته نقل كردند.
يكى از خانوادهاى متدين و مذهبى شهرستان خمين  ،قضيه عجيبى برايم نقل كرد يكى از دوستانش مبتال به مرض بسيار
خطرناك كه تمام پزشكان ايران جوان مريض را ديدند ،شوارى پزشكى تشكيل دادند و نتيجه اى در ايران گرفته نشد .مادر
مريض معتقد به خاندان اهل بيت عليه السالم بود ،ولى پدر اعتقاد به اهل بيت عليه السالم نداشت  .و سرانجام با خرج سنگين
بچه را به انگلستان بردند ،آن جا هم نتيجه اى نمى گيرند و به ايران بر مى كردند مادر بچه نذر مى كند كه اگر آقا قمر بنى هاشم
عليه السالم فرزندم را شفا دهد ،تا من زنده هستم سالى يك گوسفند در ايام شهادت روز تاسوعا اطعام مى كنم و به مدت ده روز
روضه خوانى كنم .
سخن پدر را بشنويد مى گويد :خانم تمام پزشكان مريض را ديدند و حتى خارج از كشور جواب نااميدى به ما دادند؛ حال  ،كسى
كه يكهزار و سيصد سال قبل بر اثر يك جنگ خونين نابرابر به شهادت رسيد ،چگونه مى تواند فرزند بيمار و گرفتار ما را شفا
دهد؟
خانم جواب مى دهد :ما هر چه داشتيم براى اين بچه از گف داديم  ،با اتكاى به خداوند متعال و توسل به ذيل عنايت آقا قمر بنى
هاشم عليه السالم  ،خداوند قادر قهار حتما به ما رحم مى كند.
پدر يك مرتبه تار و پود بدنش مى لرزد و شروع به گريه مى كند و رو به كربال مى ايستد و با چشمانى پر اشك  ،متوسل مى
شود به آقا قمر بنى هاشم عليه السالم  .مدت كوتاهى مى گذرد ،با يك نااميدى  ،شبى را در مسجد جمكران قم كه متعلق به
حضرت ولى عصر عجل اهلل تعالى فرجه الشريف است  ،به سر مى برد ،فردا صبح به منزل باز مى گردد ،از همسرش حال
فرزند را مى پرسد .جواب مى دهد :همان طور است  .در اين بين از كسى شعرى را مى شنود كه درباره حضرت ابوالفضل
العباس عليه السالم مى خواند ،خيلى دلم سوخت  ،گفتم  :آقا تو را به جان مادرت به ما خانواده رحم كن  .چند روز از اين قضيه
مى گذرد ،شبى صداى فرزندم را شنيدم  ،دويدم ميان اتاق  ،ديدم پسرم دارد گريه مى كند.
گفتم  :چه شده است ؟
گفت  :اى پدر مرا آقا قمر بنى هاشم عليه السالم شفا داده است  .پدر جان من در عالم رويا جوانى زيبا ديدم كه سوار اسب بود،
ولى دست در بدن نداشت ؛ فرمود :آمده ام بنا به درخواست پدر و مادرت كه دست توسل به ذيل عنايت ساالر شهيدان زده است
به خواسته شما جامه عمل بپوشانم  ،همين جمله را به پدر بگو.
اين بود معجزه حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم درباره كسى كه همه پزشكان ايران و انگليس او را جواب
گفته بودند ،ولى از عنايات حضرت شفا پيدا كرد و سپس صاحب زن و فرزند شد و خداوند به او سه فرزند مرحمت نموده .
 .90عالمه امينى گم شده اش را پيدا مى كند
روز جمعه  19/9/4شمسى براى ختم مرحوم حجة االسالم و المسلمين جناب آقاى دكتر محمد هادى امينى نجفى فرزند ارشد
عالمه حاج شيخ عبدالحسين امينى صاحب كتاب الغدير رضوان اهلل تعالى عليه دعوت داشت پس از آن كه مراسم ختم در رامجين
ساوجبالغ كرج پايان پذيرفت  ،نگارنده به اتفاق جناب آقاى مهندس حاج رئوف حريرى نجفى از رامجين به طرف تهران حركت
كرديم  ،جناب آقاى مهندس حريرى مطالب و نكته هاى جالبى از كربالى معلى و نجف اشرف نقل كرد ،از جمله كرامتى از
حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم عليه السالم برايم نقل كردند.
فرمود حضرت عالمه امينى كتابى را دنبالش بود ،خيلى مى گردد پيدا نمى شود ،تا اين كه يك شب به حضرت اميرالمؤ منين
على بن ابى طالب عليهماالسالم متوسل مى شود ،همان شب حضرت راخواب مى بيند و حضرت مى فرمايد :برويد كربال از
فرزندم كتاب را بگيريد .ايشان از نجف اشرف حركت مى كند به طرف كربال ،پس از آن كه به كربال مى رسد ،تقريبا از صبح
تا ظهر در حرم مطهر حضرت اباعبداهلل الحسين عليه السالم عرض اخالص و توسل پيدا مى كند از كتاب خبرى نمى شود.

به اميد اين كه كسى كتاب رابراى ايشان مى آورد مى دهد ولى خبرى نمى شود.
خود به خود مى گويد :بروم به حرم حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم  ،آن هم فرزند على عليه السالم است  .به حرم مطهر
و باصفاى حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم عليه السالم عازم مى شود پس از عرض ارادت و زيارت در صحن آن
بزرگوار مى آيد در حال قدم زدن بوده است  ،اتفاقا به روضه خوانى كه در كربال معروف هم بوده است بر خورد مى كند .او با
عالمه امينى احوال پرسى مى كند .آن آقا روضه خوان به عالمه امينى عرض مى كند :چرا ناراحت هستيد .مى گويد :ما بين من
و حضرت اميرالمؤ منين عليه السالم مطلبى است  ،به آقاى امينى عرض مى كند :برويم منزل چاى درست كنم ميل كنيد تا فرجى
باشد .او را به اصرار به منزل مى برد و او را در منزل هدايت به طرف كتابخانه اى مى كند .و عالمه امينى در كتابخانه مى
نشيند و آن سيد بزرگوار مى رود براى آقا امينى چاى بياورد اتفاقا آقاى امينى مرحوم يك دفعه گمشده اش را در آن جا پيدا مى
كند .و سپس بلند بلند گريه مى كند.
آقا سيد مى ترسد و مى گويد :نباشد او را مار و عقرب زده باشد .آرى اين بود عنايات حضرت قمر بنى هاشم حضرت ابوالفضل
العباس عليه السالم .
 .93در حرم آقا اباالفضل العباس عليه السالم
جناب مستطاب مداح اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم آقاى سيد حميد مير عباسى  ،كه يكى از افراد دلسوز و پر كار و
در قسمت امور فرهنگى مسجد مقدس جمكران است  ،در روز سه شنبه  79ذيقعده سال  7407قمرى مطابق  19/77/05شمسى
كرامتى را كه خود سى سال قبل در كربال مشاهده كرده است براى نگارنده نقل كردند:
بسم اهلل الرحمن الرحيم و به نستعين
حدود سى سال قبل به قصد زيارت حرمين شريفين حضرت اباعبداهلل الحسين و حضرت قمر بنى هاشم اباالفضل العباس عليهم
السالم از نجف اشرف به كربالى معلى مشرف شدم  ،ايام زيارتى بود ،چند روز در كربال ماندگار شدم و خبر دار شدم كه
خداوند منان برادرى به ما عطا فرموده و چون قصد كردم به نجف اشرف باز گردم درحرم آقا اباالفضل العباس عليه السالم بودم
و همان طور كه چشم به ضريح دوخته بودم  ،گفتم  :يا باب الحوائج  ،لطفى نموده  ،مبلغى را براى برگشت نياز دارم تا به نجف
اشرف برگردم  .هنوز حرفم تمام نشده بود كه شخصى ازمن خواست كه يك مجلس روضه حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم
برايش بخوانم  ،چون روضه را خواندم  ،مبلغى به من داد .وقتى شمردم ديدم همان مبلغى بود كه از آقا قمر بنى هاشم خواسته
بودم .
 .94اين دارو از دارهاى معمولى نيست
در روز شنبه هفتم ذى حجه  ،برابر  73اسفند ماه روز شهادت حضرت امام محمد باقر عليه السالم نگارنده در تهران با جناب
آقاى سيد فائق ناصرى مالقاتى داشتم  ،ايشان راجع به كرامت حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم نسبت به
فرزندشان چنين نقل كردند:
در سال  7310شمسى فرزندم سيد على ناصرى به بيمارى آنسفاليت مبتال شد.
اين مرضى است كه هر كس به آن مبتال شود چاره برگشت ندارد .مجموعه تيم پزشكى بيمارستان پارس جوابش گفتند و همگى
به اتفاق گفتند زنده ماندنش ممكن نيست  .بعد از يك ماه كه در حالت كما و تشنج بود يك روز مادرم علويه حشمت السادات
هاشمى شيرازى (ره ) به من گفت  :برويد منزل همسر آيت اهلل امينى صاحب (الغدير) و تربت ( )720آقا سيد الشهداء را با آب
فرات كه هزاران دعا به وسيله مرحوم عالمه امينى (ره ) و آيت اهلل العظمى حاج سيد ابوالقاسم خوئى (ره ) به اين آب خوانده
شده است بگيريد.
من به منزل آقا مراجعه كردم  ،همسر مرحوم عالمه امينى آن تربت و آب را به حقير دادند .و خانم فرمودند كه به اسم پنج تن آل
عبا آب و تربت را مخلوط كرده و پنج قطره در دهان سيد على بريزيد .وقتى به بيمارستان رفتم گفتند :كجا مى رويد.
گفتم  :باال سر فرزندم گفت  :براى چه ؟ گفتم دارويش را به دست آورده ام  .گفت  :ما از شما دارو نخواسته ايم ؟ بنده در جواب
گفتم  :اين دارو ،از داروهاى معمولى نيست  .ايشان بالفاصله به حقير گفت  :برو باال با هر اعتقادى كه آمده اى در فرزندت پياده
كن  .ما رفتيم كنار تخت آقا سيد على فرزندم دارو را به دهن فرزندم بريزم رئيس آى سى يو گفت  :امكان ندارد شما اين عمل را

انجام بدهيد .اين مريض زير دستگاه و تحت نظر دكتر است  .گفتم  :مى ريزم در سرمش گفت  :اين چه حرفى است  ،شما
اراجيف مى گوييد.
با رئيس تيم پزشكى تماس گرفت  .دكتر كه همان رئيس باشد اعالم كرد فرزند آقاى ناصرى كه رفتنى است  ،بگذاريد هر كارى
كه مى خواهد با مريضش انجام بدهد .يكى از پرستارها دلش به حال ما سوخت و گفت :
آقاى ناصرى اجازه بدهيد من گوشه لبش را از زير دستگاه باز مى كنم  ،شما دارو را بريزيد ،گفتم  :يا على وقتى كه قطره اول
را ريختم و گفتم يا حميد بحق محمد يا عالى بحق على يا فاطر بحق فاطمه يا محسن بحق الحسن يا قديم االحسان بحق الحسين
عليه السالم تا گفتم  :يا فاطر بحق فاطمه  ،يكدفعه ديدم گريه پرستاران و مردم شروع شد.
قطره چهارم و پنجم را هم ريختم و رو كردم به قبله و گفتم  :خدايا ،يك عمر در خانه ات على على گفته ام  ،شما را به جان
همسر و فرزندان على عليه السالم اين بچه را فلج نكن  ،اگر صالحت هست چراغ خانه ام را روشن كن و به من برگردان .
تبى كه در درجه اش تشخيص داده نمى شد ،تشنجى كه به اين فرزندم امان نمى داد ،پس از گذشت سه روز تماما قطع گرديد .يك
روز حالت تهوع به بيمار دست داد .اين جا بود كه مريض را به بخش آوردند .آن شب اولش مادر عيالم كه مادر بزرگ مادرى
آقا سيدعلى باشد .وقتى كه صبح مالقاتش كردم  ،گفت  :آقاى ناصرى بوى عطر را مشاهده كرديد.
گفتم  :چطور مگر؟ گفت  :ساعت چهار صبح بود كه آقا قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم آمدند داخل اتاق آقا سيد على
و گفتند :چه كار داريد و چه مى خواهيد ،اين قدر داد مى زنيد؟ گفتم  :آقا دردت به جانم و به سرم  ،پسرم همه چيزش را از دست
داده است  ،بينايى و شنوايى مانند يك تكه گوشت شده و روى تخت افتاده است .
فرزندم را از زير عبايتان رد كنيد كه تا درد باليش بريزد و شفا پيدا كند.
مثل يك بچه شش ماهه از زير عبا ردش كرد و گذاشت روى تخت  .از آن روز به بعد ديگر سالمتى اش برگشت و رو به
بهبودى گذاشت .
يك روز بينايى اش آمد ،يك روز شنوايى اش آمد ،و روز ديگر تكلمش آمد و پى در پى هر روز يك عضو بدنش خوب شد.
الحمدهلل و المنه چيزى كه غير ممكن بود به وسيله خمسه طيبه آل عبا و فرزند رشيد با وفاى على بن ابى طالب حضرت قمر بنى
هاشم عليهم السالم ممكن شد و براى هميشه همه ما را شاد كرد.
شايان ذكر است كه تمام مدارك و اسناد پزشكى مربوط به فرزندم سيد على را خواهرم با خودش به آمريكا برد ،معاينه كردند،
نظر دادند و گفتند :اين تنها معجزه است .
 .95بعد از نااميدى از پزشكان  ،حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم جوان سرطانى را شفا داد
در سال  7323شمسى روز پنجشنبه بنده به منزل حضرت آيه اهلل العظمى گلپايگانى (ره ) براى گوش دادن به روضه رفته بودم
 .من نشسته بودم كه مرحوم آقا تشريف آوردند ،طلبه ها بلند شدند و آقا نشستند .اين حقير رو به روى آقا واقع شده بودم  .آقا
فرمود :كه شماها هم رو به خطيب بنشينيد .ما نتوانستيم كه سخن آقا را قبول كنيم  ،زيرا ايشان پشت سر واقع مى شدند ،در چنين
حال آقاى صالحى خوانسارى (حفظه اهلل ) باالى منبر مشغول موعظه بودند ،و آن هم در باب حضرت عباس بن على
عليهماالسالم  ،ايشان خطاب كردند به حضرت آيه اهلل گلپايگانى و گفت  :من در كربال بودم و بعد تشرف به حرم سيد الشهداء
عليه السالم و قرائت زيارت نامه شريفه آن حضرت  ،حرم مطهر را ترك كردم  ،و روانه حرم مطهر باب الحوائج الى اهلل قمر
بنى هاشم عباس بن على عليهماالسالم شدم  .وقتى وارد صحن مبارك شدم  ،در صحن حضرت ابوالفضل عليه السالم باغچه
كوچكى بود .من كناره باغچه قدرى ايستادم  ،و به طرف حرم حضرت ابوالفضل عليه السالم نگاه مى كردم و ارتباط معنوى با
آن حضرت برقرار شده بود كه كسى به من سالم كرد .ديدم يكى از بازارى هاى مؤ من تهرانى است كه با من دوست بود ،جواب
سالم او را گفتم و به او گفتم  :زيارت قبول چه بى سر و صدا تشريف آوريد ،نگاهم افتاد به جوانى كه رنگ از صورتش پريده و
به شدت زرد شده بود و بى نهايت الغر گرديده بود ،گفتم  :حاج آقا چه خبر و اين جوان بيمار كيست ؟
تا اين سوال را از او كردم اشك هايش جارى شد و گفت  :حاج آقا اين بنده زاده است و ايشان مبتال به مرض سرطان شده و من
او را بردم  ،آلمان  ،دكترهاى فرانسوى نيز ما رامايوس كردند ،و از فرانسه رفتيم آمريكا و دكترهاى آمريكايى نيز به ما جواب
منفى دادند .وقتى كه از همه جا مايوس شديم  ،اين پسر جگر مرا آتش زد ،گفت  :پدر حاال كه مت از اين مرض خوب نمى شوم
 ،خواهش مى كنم كه مرا به ايران برگردان كه من در وطن اسالمى خودم بميرم  ،و در بين مسلمان ها دفن شوم و من از خدا

مى خواهم كه من در آمريكا از دنيا نروم  .من با حسرت تمام فرزندم را ببرم عتبات عاليات كه آخر عمر پيشوايان و امامان خود
را زيارت كند و بعد به ايران ببرم  .تا به اينجا رسيد من به او گفتم  :اى خوش انصاف آمدى  ،اما دير آمدى  ،خدا به تو انصاف
بدهد آن همه آلمان و فرانسه و آمريكا رفتى  ،اما يك آن متوجه اباعبداهلل و ابوالفضل العباس عليهماالسالم نشدى !
من اين جمالت را به او گفتم  ،ناگاه ديدم يك عرب باديه نشين آمد و به آن جوان نگاه كرد و به او گفت  :انت شيعه ؟ و نگاه دوم
را به پدر آن جوان بيمار كرد و گفت  :انت شيعه ؟ شنو شيعه ؟!
با خشم و غضب دست آن جوان بيمار را گرفت  ،و كشان كشان او را از بين ازدحام جمعيت به داخل حرم حضرت ابوالفضل
عليه السالم برد و من به دنبال آن دو حركت كردم  ،ديدم كه چگونه از حضرت عباس عليه السالم حاجت خواست  .نزديك
ضريح آن حضرت ايستاد و گفت :
يا اباالفضل  ،انت عباس بن على  ،انت باب الحوائج الى اهلل خذ الشباب شاب جدا هذا الشاب مبتال بالسرطان  ،يا اباالفضل  ،هذا
الشاب ضيفك  ،يا عباس  ،انت باب الحوائج ان مات هذا انت شنو باب الحوائج .
مى گفت و گفت  ،چنان با شدت با حضرت سخن مى گفت كه تمام زوار داخل حرم شدند ،همه گريه مى كردند ،من خودم به چشم
خود ديدم كه دست جوان از دست عرب رها شد ،كنار ضريح حضرت افتاد ،و من فكر كردم كه افتادن پايان عمر جوان بود .مرد
عرب دو دستى به ضريح حضرت عباس عليه السالم چسبيد و با صداى بلند گفت  :عباس  ،اگر اين جوان بيمار را شفا ندهى و
اين جوان بميرد ،ديگر تو باب الحوائج نيستى  ،من تا زنده ام در حرم تو نخواهم آمد.
بعد با صداى آهسته گفت  :عباس تو موالى منى  ،از تو خواهش مى كنم كه اين جواب غريب بيمار را شفا بده .
تا اينجا كه رسيد من ديدم كه جوان مريض فرياد زد و حركت كرد .بلند بلند گريه مى كرد و در حرم حضرت ابوالفضل العباس
عليه السالم مردم او را مى بوسيدند و لباس هايش را پاره مى كردند ،تا به صحن رسيد لباسش را مردم كال پاره پاره كردند و به
عنوان تبرك باخود بردند .كرامت را من خود ديدم  .حضرت آيت اهلل گلپايگانى  ،به خدا قسم سال هاست كه از اين قضايا مى
گذرد ،هنوز اين پدر و پسر زنده اند و در بازار تهران زندگى مى كنند و از شيعيان خوب زمان هستند .در تمام اين گفتار من مى
ديدم كه اشك از چشمان مرحوم آيت اهلل گلپايگانى سرازير بود ،قطرات اشك پشت سرهم مى ريخت  .حقير نيز كراماتى از
حضرت عباس عليه السالم ديده و قبر مطهر آن حضرت را بيش از دويست و پنجاه مرتبه زيارت نموده ام  ،خداوند ،شيعيان را
از پيروان حضرت عباس عليه السالم قرار دهد ،ان شاء اهلل .
االحقر حاج سيد محمد ابراهيم حسينى صدر
ابن المرحوم سيد مير حسن صدر الواعظين
ديدم آقايى بلند قامت و نورانى نشسته است
جناب حجة االسالم آقاى حاج شيخ على اكبر شاملو ،امام جماعت مسجد حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم طى يادداشتى به
انتشارات مكتب الحسين عليه السالم مى نويسد:
درميدان آزادگان قم  ،بلوار شهيد نواب صفوى  ،بين كوچه  5و  1مسجدى به نام حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم عليه
السالم حدود ششصد متر زمين آن ساخته شده و ساختمان طبقه فوقانى آن هم در شرف اتمام است  .و افراد زيادى با توسل به
حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم گرفتارى هايشان رفع شد و بيمارانشان شفا يافته است و شفاى مرض هايشان يكى از آن افراد
خود حقير هستم .
بنده قبال صداى بسيار قوى داشتم  .اما ناگهان صداى من طورى گرفته شد كه حدود سه سال تمام مجالس ومنبر تعطيل شد .به
طورى كه اگر كسى در دو قدمى من بود صداى مرا نمى شنيد.
چون من با برادر صادق آهنگران مداح رفيق بودم  ،ايشان براى من از آقاى دكتر احمدى كه در بيمارستان پاستور تهران
متخصص حلق و صدا بود وقت گرفت  .با ايشان رفتيم در اتاق مخصوص آقاى دكتر احمدى  .او با وسايل پيشرفته دقت بسيار
كرد .در آخر نتيجه گرفت كه هيچ راهى ندارد جز عمل  ،آن هم ممكن است موفق آميز نباشد .و پس از عمل نيز مدت يك ماه
ديگر احتياج به دستگاه برق دارد كه بتواند حرف بزند.

نزديك محرم بود .بنده مايوسانه به قم بازگشتم خيلى ناراحت بودم تا اين كه با دل شكسته به حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم
توسل پيدا كردم  .نزديك صبح بود ،خواب ديدم كه وارد مسجد شدم  ،به داخل زير زمين مسجد رفتم ديدم آقايى بلند قامت و
نورانى نشسته است  .تا بنده وارد شدم سالم كردم  .ايشان بلند شد و مرا در آغوش گرفته و سينه اش را به سينه من چسبانيد و
جمالتى بيان فرمود.
نفهميدم چه فرمود .سپس بيدار شدم  ،ديدم احساس سبكى مى كنم و درد سينه ام گويا تخفيف پيدا كرده است  .از آن ساعت به بعد
رو به بهبودى رفتم كه مجالس و منبرهاى محرم را شروع كردم و تا به حال احتياج به يك قرص هم پيدا نكرده ام  .بعد از چند
روز به آقاى آهنگران تلفن زدم  .ايشان باور نمى كرد كه خودم دارم صحبت مى كنم وقتى كه ايشان قضيه را به دكتر گفته بود
ايشان در جواب گفت  :قضيه ايشان فقط معجزه بوده  ،چون صداى ايشان باز نشدنى بود .از اين قبيل معجزات اين مسجد زياد
داشته و من افسوس مى خورم كه چرا اين كرامات را از اول يادداشت نكرده ام .
خجل بود
عطش از آل پيغمبر خجل بود
فرات از ساقى كوثر خجل بود
به اشك ديده سقا نوشتند
كه سقا از على اكبر خجل بود
چهل منزل به روى نى از سكينه
سر عباس آب آور خجل بود
به روى نيزه چشمش دور مى زد
ولى اشك از زينب خجل بود
 .91مدت سه شبانه روز كار من فقط گريه و زارى بود
جناب آقاى احمد رضا راستى  ،از شهرستان داراب استان فارس  ،طى نامه اى دو كرامت به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه
السالم مرقوم داشته اند ،كه ذيال مى خوانيد:
خدمت حجت االسالم جناب آقاى حاج شيخ على ربانى خلخالى
سالم عليكم
اين جانب احمد رضا راستى ساكن شهرستان داراب استان فارس هستم  .خاطراتى چند از بزرگ پرچمدار كربال ،حضرت
ابوالفضل العباس  ،باب الحوائج عليه السالم  ،براى بنده پيش آمده است كه نقل مى كنم .
 .7ابتدا اينكه بنده كتاب هاى تاريخى زيادى مطالعه كرده ام  ،چه در مورد ائمه اطهار و چه تمدن گذشته  ،اما هيچ كتابى همانند
كتاب چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم در اين جانب اثر نداشته است  ،و مى توانم بگويم كه گم شده
خود را بعد از سال ها كه عمر از خدا گرفته ام پيدا نمودم و تا آخر عمر هم كلب آستان مقدسش خواهم بود.
اواخر زمستان سال  11عصر يكى از روزها بود كه در مغازه نشسته بودم كه يكى از رفقا به نام آقاى قربان لطف آمد و گفت
كتابى از قم فرستاده شده است  ،بيا تا آن را بخريم  ،بنده با شوق و ذوق رفته و آن را به مبلغ  7222تومان خريدم و به مغازه
برگشتم  ،ابتدا مقدمه آن را كه خواندم  ،ديدم خيلى جالب است لذا كتاب را بسته و گفتم كه در منزل آن را مى خوانم  ،شب خانم و
بچه ها در منزل نبودند و شروع به خواندن كردم  ،جناب آقاى خلخالى  ،مدت سه شبانه روز كار من فقط گريه و زارى بود از
اين كه چرا خداوند بزرگ اين كتاب را زودتر به دستم نرساند.

خاطره اول  :اين جانب مدت  09سال اصال و ابدا با نماز و روزه سر و كار نداشتم  .بعد از خواندن كتاب و با توكل به حضرت
ابوالفضل العباس عليه السالم تا حاال كه اين نامه را مى نويسم  ،نمازم ترك نشده و به طور كلى بگويم كه دنيا در نظرم پوچ و
بى معنا شده است و بعد از رسيدن كتاب به دستم و خواندن آن انقالب روحى عجيبى در من به وجود آمد كه قابل تصور نيست .
 .98به بركت نام نامى حضرت باب الحوائج صاحب همه چيز شدم
 .0خاطره دوم  :بنده در مغازه اى كار مى كردم كه مغازه از آن شريكم بود.
آبان ماه  11بود در منزل پدرم حاج فرهنگ راستى سرگرم تدارك آش حضرت زين العابدين عليه السالم بودم و همه سرگرم
فعاليت بوديم بحمداهلل آش پخت صبح آن را پخش كرديم  .صبح آن روز به اتفاق آقاى خاكپور معاون مخابرات داراب و پدر و
مادرم و ديگران نشسته بوديم و صحبت از چگونگى توزيع آش شد كه آيا به هر كسى كه آمد رسيد يا نه  .در اين بين خانم آقاى
خاكپور رو به بنده كرد و گفت كه احمد رضا شما نذر مى كنيد؟ گفتم  :چرا .اگر حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم كمك كند
كه قبل از عيد سال  18صاحب مغازه اى شوم هر سال مقدار  752كيلو برنج به باال نذر آن حضرت و برادرش شاه شهيدان
حسين بن على عليهماالسالم مى كنم  ،به خدا قسم  ،بعد از اين كه نذر كردم به مدت يك هفته بعد مغازه اى بزرگ نصيبم شد كه
ندانستم پول آن از كجا فراهم شد و بعد از آن به بركت نامى نامى حضرت باب الحوائج صاحب همه چيز شدم  .و هر وقت هم كه
گرفتارى پيش مى آيد توسل به او گرفتاريم بر طرف مى گردد.
تنها آرزويى كه دارم رفتن به كربالى معلى و زيارت بارگاه حسين بن على و حضرت ابوالفضل العباس عليهماالسالم است  .در
پايان بايد متذكر شوم كه در منطقه داراب اخيرا غارى به نام غار ابوالفضل العباس عليه السالم نام گذارى شده است  .اين غار
در قديم به نام غار قرآن مشهور بوده است تا اين كه شخصى به نام آقا محمد تاجى نژاد كه مردى متدين و با خداست مدعى شده
است كه حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم از سال ها پيش با ايشان در ارتباط بوده است و دليل اين كه چرا قبال مردم را
مطلع ننموده مى گويند كه چون آمادگى در مردم جهت باور كردن اين موضوع نبوده است آن را بر مال نكرديم تا به امروز بنا به
درخواست حضرت آن را افشا نمودم .
شايان ذكر است كه تاكنون بيماران سرطانى  ،شيميايى و غيره و هر كسى كه گرفتارى براى او پيش آمده است  ،با رفتن به اين
غار و توسل به باب الحوائج شفا يافته و حاجت خود را گرفته است .
ان شاء اهلل اگر توانستم عكس آن را مى فرستم .
والسالم
احمد رضا راستى
 .99بودم و ديدم
جناب آقاى حاج سيد على هاشمى در مصاحبه اى مشاهده خود را در كربالى معلى چنين نقل كرده است :
در حرم حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم بودم و ديدم مردى با پچه فلجش آمد و با ناراحتى به عربى گفت  :بعد از هفت
سال كه بچه خواستم اين را به من دادى ؟ و بچه را به سوى ضريح پرتاب كرد .همين كه بر زمين افتاد شروع به دويدن كرد و
شفا يافت .
و نيز مى فرمود :در حرم حضرت اباعبداهلل الحسين عليه السالم فردى آمد و سوال كرد كه هذا قبر الحسين عليه السالم  ،اين قبر
امام حسين است ؟ چندين بار سوال خود را تكرار كرد .يك مرتبه جواب آمد :بله اين قبر حسين عليه السالم است  .آن مرد صيحه
اى كشيد و از دنيا رفت )723( .
 .722من علمدار حسينم ! من سقاى تشنه لبانم !
بعد از مدتى كه امناى دولت متوكل از بريدن دست و كور كردن چشم و كشتن زوار مايوس شدند ،اين مطلب را صالح دانسته و
گفتند رعاياى دولت ديوانه مى شوند و بى جهت خود را به كشتن مى دهند .دولت بايد به ديوانگى آنها نگاه نكند .و به دست خود
رعيت خود را تلف و ضايع نكند .صالح در اين است كه ماليات زيادى براى زوار قرار بدهيم اگر مال رعيت را بگيرى اصلح
است تا جان آنها را بگيرى  ،زيرا به خزانه منفعت دارد.

مقصود از رعيت همان مال اوست آنها كه اين قسم طايفه بى عقلندبه خيال زيارت از اول سال زحمت مى كشند پول جمع آورى
مى كنند به عنوان زيارت بياورند و به دست خودشان مى دهند.
پس همان وقت  ،همه جا جار كشيدند كه خليفه به شيعيان حسين بن على عليهماالسالم به سر مرحمت در آمده از كشتن و دست
بريدن و چشم كندن آنها گذشت فرمود .هر كس به زيارت حسين بن على عليهماالسالم برود و فقط در سر جسر بغداد صدا شرفى
پول جواز بدهد و آزاد برود.
شيعيان خوشحال شدند ،فوج فوج با كمال شوق از اول سال تا آخر سال زحمت كشيدند ،پول جمع مى كردند ،و به زيارت مى
رفتند.
روزى متوكل در باالى قصر كه بر جسر بغداد مشرف بود نشسته بود و زوار سيد الشهداء عليه السالم را تماشا مى كرد كه مى
آمدند در كنار جسر هر يكى صد اشرفى مى دهند و مى روند .ديد از راه عراق عجم يك پير زالى هميان در پشت و عصا در
دست با پاى لنگان لنگان مى آيد ،گاهى خسته مى شود مى نشيند ،خدام خود را طلب نمود و گفت  :برويد آن پيره زال را بياوريد.
رفتند او را به حضورش آوردند گفت  :پير زال به كجا مى روى ؟
گفت  :به كربال به زيارت سيد الشهداء امام حسين عليه السالم .
گفت  :مگر قدغن ما را نشنيده اى ؟
گفت  :چرا شنيده ام كه خودتان اجازه داده ايد.
گفت  :صد دينار جزيه آورده اى ؟
گفت  :بلى  ،گفت  :بياور ببينم  .پير زال هميان خود را به زمين گذارده باز كرد ،صد اشرفى در آورد به دست آن حرام زاده
داد .متوكل گفت  :تو كه استطاعت صد اشرفى را داشتى پس چرا مال سوارى ندارى و پياده آمده اى ؟
گفت  :اى خليفه  ،قسم به خدا من استطاعت نداشتم وليكن به خدمت كارى و رخت شويى و چرخ ريسى در اين مدت پول جمع
كرده صد اشرفى مال سلطان را مهيا كرده ام  .خيالم اين بود كه كرايه مال و خرج راه را مهيا كنم و بعد از آن بيايم  .در خانه
خود نشسته بودم  ،ناگاه صداى چاوشى كربال بلند شد كه مى گفت :
(از تربت شهدا بوى سيب مى آيد) حسينى بر سرم افتاد ،رگ ها و موهاى بدنم از محبت امام حسين عليه السالم به حركت آمد،
بى اختيار شدم  ،ترسيدم در عزم زيارت تعويق اندازم و عمر كفاف ندهد و آرزوى زيارت امام حسين عليه السالم را به قبر ببرم
 .پول باج را بگذارم و به گور بروم  .پول باج را برداشتم  ،بدون زاد و راحله پاى پياده به راه افتادم به گدايى  ،به دريوزگى ،
تا خود را به اين جا رسانيدم .
اى خليفه  ،پولت را بردار تذكره اى به من بده  ،زوار مى روند ،مى ترسم در راه بميرم و به آرزوى خود نرسم .
متوكل با آن غيظى كه داشت حكم كرد آن پير زال را از قصر به ميان شط بغداد انداختند .پير زال زير آب فرو رفت آب او را
باال انداخت  .به كربال رو كرد و عرض كرد :اى دواى دردمندان  ،اى فرزند زهرا ،از راه دور آمدم به زيارت نرسيدم ادركنى
 ،اى چراغ چشم عالمين  ،ادركنى اى حسين .
ديد در روى آب سوار ماه سيماى نقابدارى ايستاده گويا فرمود :اى پيرزال  ،دست به من ده  ،دستش به كنار دجله به زمين
گذاشت  .پيرزال عرض كرد:
اى جوان نقابدار ،تو كه هستى كه مرا نجات دادى ؟
فرمود :پيرزال  ،من علمدار حسينم  ،من سقاى عليهماالسالم  .در اين جا با دست بريده به فرياد پيرزال مى رسد ،اما وقتى كه در
صحراى كربال دستش را از تن جدا كردند و بى دست ماند ،اول به طرف خيمه ها رو كرد و عرض كرد (يا اخى ادركنى )،
بعد از آن به طرف نجف اشرف رو كرد و عرض كرد :يا ابتا ادركنى  ،بى دست شدم  ،فريادم برس )724( .
 .727اباالفضل العباس عليه السالم مرا شفا داد

جناب مستطاب حجة االسالم آقاى سيد عطاء اهلل احمدى اصفهانى طى نامه اى به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم مرقوم
داشته اند:
حضور محترم صديق مكرم مولف گرانقدر كتاب هاى ارزشمند و مفيد .مساعى در نشر كرامات و فضايل اهل بيت عصمت و
طهارت عليهم السالم جناب حجة االسالم و المسلمين آقاى حاج شيخ على ربانى خلخالى دام عزه .
در ايام فاطميه دوم عازم مشهد بودم  .در مسير اصفهان به مشهد ،با شخصى آشنا شديم  .او به من گفت  :اين آقا كه جلو ما روى
صندلى نشسته از آقا اباالفضل العباس عليه السالم شفا گرفته است  .بنده رفتم از او پرسيدم و خواستم قضيه اش را نقل كند .اشك
 ،چشمانش را فرا گرفت و چنين گفت :
بنده معروف هستم به واحدى  .اصالتا اهل شهر كرد ولى ساكن اصفهان هستم و االن باز نشسته بانك ملى هستم .
چند سال قبل بيمارى به من عارض شد كه يكى از پاهاى من به شدت سياه شد.
خيلى نگران شدم و فرزندم آمد مرا به بيمارستان برد .بعد از معاينات پزشكى دكتر نظر داد كه پايم بايد قطع بشود كه سرايت به
باالتر نكند .من به پسرم گفتم  :مرا منزل ببر كه شب را در خانه باشم و فردا به بيمارستان بيايم آمدم منزل  ،مقدارى كه از شب
گذشت در اتاق مخصوص خودم تنها بودم و به فكر اين كه فردا چه مى شود .به آقا حضرت قمر بنى هاشم اباالفضل العباس عليه
السالم متوسل شدم و با صداى بلند گفتم  :يا اباالفضل ادركنى  ،خوابم برد ،در عالم خواب آقايى را ديدم نورانى با عمامه سبز
وارد شد ،فرمود :از جا برخيز ،ناراحت نباش و دستى بر پاى من كشيد .من هراسان از خواب بيدار شدم  ،ديدم پاى من سفيد شده
و اثرى از آن سياهى ندارد .صبح شد ،فرزندم آمد مرا به بيمارستان ببرد .گفتم  :من كارى ندارم و خوب شدم  ،ولى براى معاينه
مى آيم و دكتر مرا معاينه كرد .دكتر تعجب كرد و گفت  :چه كردى كه خوب شدى ؟
گفتم  :حضرت اباالفضل العباس عليه السالم مرا شفا داد .االن هم چند سال مى گذرد و اثرى از آن در پايم وجود ندارد.
 .720يا قمر بنى هاشم ! اگر اين فرزند پسر باشد نامش راهمنام شما مىگذاريم
نامه جناب حجت االسالم و المسلمين آقاى حاج سيد ابوالفضل مدرسى به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم :
جناب مستطاب حضرت حجه االسالم و المسلمين آقاى حاج شيخ على ربانى دام عزه العالى بعد التمجيد و االكرام .
از آن جا كه جريان والدت اين حقير و عنايت حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم را خواسته بوديد لذا از لسان ابوين گرامى
ام نقل مى كنم :
والد گراميم جناب حجة االسالم و المسلمين حاج سيد محمد مدرسى مى فرمود:
خداوند متعال دو فرزند دختر به ما مرحمت فرمود و فرزند پسر نداشتيم  .لذا سالى از سال ها ايام محرم و صفر و ايام حزن اهل
البيت عليهم السالم كه به عتبات مقدسه مشرف شده بوديم و مادر شما حامله بودند ،وارد بر حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس
عليه السالم شديم در حالى كه دايى هاى محترم و حقير اطراف مادر شما را گرفته بوديم تا در اثر ازدحام جمعيت مشكلى براى
ايشان پيش نيايد .وقتى وارد بر حرم مطهر شديم خطاب به حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم عرض كردم  :اگر اين فرزند پسر
باشد نامش را همنام شما مى گذاريم و از آن بزرگوار خواستم تا از خداوند متعال بخواهد و حاجت ما روا بشود .در همين حين
والده مى فرمودند :من هم چنين خواهشى را از حضرت اباالفضل العباس عليه السالم داشتم كه شب در عالم رويا خدمت اخوى
بزرگ خودم حضرت حجة االسالم و المسلمين حاج سيد حسن چهل اخترانى رسيدم و ايشان با دست خود خطى را دور بطن من
كشيدند و فرمودند اگر چيزى ديگرى هم بود مبدل به چيز ديگر شد .اين بود خالصه ما وقع نسبت به والدت اين حقير .در خاتمه
توفيقات روز افزون شما را در راه خدمت به مكتب تشيع از خداوند متعال خواهانم و السالم .
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 .723به چشم مشاهده نمودم

جناب مستطاب آقاى صادق چلداوى  ،از اهواز ،دو كرامت به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم ارسال نموده اند ،ذيال مى
خوانيد:
حضرت حجة االسالم و المسلمين جناب آقاى شيخ على ربانى دامت بركاته
سالم عليكن  ،اين جانب صادق چلداوى مولف كتاب نور هدايت  78ساله ساكن شلنگ آباد اهواز بعد از انتشار دو كتاب سودمند
كرامات و معجزات حضرت ابى الفضل العباس عليه السالم و حضرت رقيه سالم اهلل عليها و مطالعه آنها با توجه به درخواست
حضرتعالى از كليه برادران و خواهران دينى براى ارسال مشاهدات و مسموعات خويش در باب كرامت حضرت عباس عليه
السالم به خود واجب ديدم سهمى درتكميل جلد دوم كتاب چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم هر چند
كوچك داشته باشم .
 .7اولين كرامت را خود به چشم مشاهده نموده ام و مربوط به گستاخى يك فرد مسلمان به مراسم عزادارى حضرت سيد الشهداء
عليه السالم و توهين به افراد برگزار كننده اين مراسم است  .قضيه از اين قرار است  :در محرم الحرام سال  7472قمرى در
منزل با پدر و برادر و پسر دايى نشسته بوديم  .در اين اثنا آقايى كه از ذكر اسم او معذورم وارد منزل ما شد .متذكر شوم منزل
ما  522متر مساحت دارد و يك قسمت از آن را براى نگه دارى گاو و گوساله گذاشته بوديم  .آقاى مذكور گوساله اى داشت كه
در منزل ما نگهدارى مى كرد .آن شب گوساله فحلى شده بود و قرار بود آن آقا گوساله اش را براى جفت گيرى يك جايى ببرد.
قبل از اين كار نشست و شروع به صحبت كردن كرد .فاميل هايمان از قديم االيام يك هيئت عزادارى در ايام عاشورا تشكيل مى
دادند .اين آقا شروع كرد به توهين به افرادى كه اين مراسم را بر پا مى كنند و گفت  :اين افراد با اين مراسم شان مردم را اذيت
مى كنند .مگر امام حسين عليه السالم خواسته كه آنها برايش عزادارى كنند و حضرت عباس عليه السالم خواست كه فالنى در
مراسم شبيه آن حضرت بشود حرف هاى توهين آميز ديگر.
من به ايشان گفتم  :اگر اين مراسم عزادارى و شبيه خوانى برگزار نشود ،ديگر به چه شكلى مى توان مظلوميت امام حسين عليه
السالم را به مردم نشان داد .با اين حرف ها دست از حرف هاى توهين آميزش برنداشت و بلند شد و رفت گوساله را باز كند كه
ببرد در اين اثنا ،گوساله كه فقط سروصدا مى كرد و به هيچ كس صدمه نمى زد آقا را بلند كرد و به زمين زد و از دست و
سرش خون جارى شد .ما فى الحال دريافتيم كه اين حادثه نتيجه گستاخى اين آقا نسبت به حضرت امام حسين و ابى الفضل
العباس عليهماالسالم است  .كه در همان ساعت آن بزرگواران اين آقا را تاديب كردند.
 .724ديدم يك زيلو در هوا معلق است
 .0معجزه دوم را به نقل از عموى بزرگوارم حاج ورسن الدهش چلداوى نقل مى كنم كه خود ايشان بعينه مشاهده و برايم نقل
فرمودند .ايشان گفتند:
زمان سابق من چند بار حرم حضرت امام حسين عليه السالم و حضرت عباس عليه السالم را زيارت كردم  .در يكى از اين
سفرها چندين مرتبه توفيق زيارت حرم مطهر حضرت اباالفضل العباس عليه السالم را پيدا كردم  .دقيق يادم نبود در اولين يا
آخرين بارى كه به حرم مطهر وارد شدم مشاهده كردم حرم شلوغ است به سرعت آمدم و از مساله استفسار نمودم  .مردم را ديدم
به باالى ضريح خيره شده اند .به من گفتند :به باال نگاه كنيد .به باال كردم  ،ديدم يك زيلو در هوا معلق مانده است  .از حضار
پرسيدم  :جريان چيست ؟ مردم گفتند :اين زن خواست در حرم مطهر نماز بخواند .با توجه به پاكى صد در صد حرم مطهر اين
خانم اين زيلو را زير پايش پهن كرد و خواست روى آن نماز بخواند كه زيلو از زير اين زن كشيده شد و به باالى ضريح رفت .
عموى اين جانب با مشاهده اين كرامت گفت با صلوات هاى مكرر بر محمد و آل محمد و مسرور از اين كرامت با چشم خود
حرم حضرت عباس عليه السالم را ترك كردم .
صادق چلداوى اهواز 7311/5/70 ،شمسى
 .725پس از چند روز آن دو نفر را پليس دستگير كرد
جناب حجه االسالم آقاى شيخ حسين اسالمى آذر شهرى كه يكى از اردتمندان خاندان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم
مى باشد طى مكتوبى به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم مرقوم داشته اند:
يكى از بزرگ ترين مباهات و اركان اساسى اعتقادى و افتخارات بزرگ شيعه  ،اعتقاد به واليت تكوينى رهبران معصومين است
 .گاهى دست قدرت خداوندى در موارد حساس و مواجه شدن با خطرات جدى و وحشتناك از آستين اوليا و پيشوايان راستين به

در آمده و انسان يا انسان هايى را معجزه آسا از آن حادثه هولناك نجات مى بخشد .واقعه اى كه مى خوانيد نمونه اى از آن
حوادث تكان دهنده و شايسته دقت است  .حادثه در اواخر تابستان  7315شمسى اتفاق افتاده است .
اسماعيل امامى اهل ورآباد قطعه چهار فرزند (شهريار) با يك وسيله نقليه نيسان از بوئين زهرا به طرف ساوه اوايل شب به راه
مى افتد در سر راه دو نفر به التماس از او مى خواهند كه موتور آب آنها را به يك روستايى كه در بى راه قرار دارد ببرد.
اسماعيل امامى به علت تاريكى هوا و بى راهه بودن جاده سعى مى كند آنها را رد كند و مسئوليت را نپذيرد ولى در اثر اصرار
و التماس آن دو نفر كه اگر آب نرسد مرزعه خشك مى شود ،به اكراه مى پذيرد.
اسماعيل امامى نقل مى كند كه وقتى مسافتى پيش رفتيم و هوا كامال تاريك شد ،من ديدم صحنه عوض شد .آن دو نفر طناب و
چاقو در آوردند و به خاطر سرقت اتومبيل قصد كشتن مرا دارند .يكى براى بستن دست و پاى من طناب را آماده مى كرد و
ديگرى چاقوى خطرناكى به هوا بلند كرد و دل مرا نشانه گرفت  .من در آن لحظه حساس كه از همه جا قطع اميد كرده و مرگم
را پيش چشمم مجسم ديدم  ،حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم را فرياد زدم و گفتم  :يا حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم !
ناگاه ديدم آن مرد خطرناك دستش شل و سست شد به طورى كه چاقو از دستش به زمين افتاد و من از فرصت استفاده كردم و پا
به فرار گذاشتم  .چون پاى جان در ميان بود به هر ترتيبى بود خود را رهاندم  .پس از چند روز آن دو نفر را پليس دستگير
كرد .در بازجويى شخصى كه به قصد كشتن من چاقو را بلند كرده بود اظهار داشت كار ما اين است  ،بايد يا طرف را بكشيم يا
به حالى بيفتد نظير كشته شدن كه كار ما بعدالو نرود .و دردسر براى ما درست نكند و درباره تو هم من چاقو را براى كشتن بلند
كرده بودم  ،اما وقتى لب هاى تو تكان خورد من خود را در يك عالم ديگرى ديدم  .همه خانواده ام را جلو چشم من نگه داشته اند
و آنها ملتمسانه از من مى خواهند دست از آن كار بردارم و چنان لرزه بر اندامم افتاد كه قادر به كنترل نبودم و مانند اين كه هيچ
يك از اعضاى بدنم در اختيار من نيست  .آن گاه با تعجب از من پرسيد :تو در آن حال چه گفتى كه من به چنين وضع هولناك
افتادم ؟ واقعه را فاضل ارجمند دوستم حجة االسالم آقاى رحيم مجموعى مستقيما از اسماعيل امامى براى من نقل كرد و من
مناسب ديدم كه مولف پر توان كرامات حضرت ابوالفضل و عاشق و محب اهل بيت حجة االسالم ربانى آن را به برگ هاى
زرين اثر خود بياورد باشد كه خداى منان در روز جزا شفاعت اهل بيت را نصيب ما گرداند.
حسن اسالمى
 .722آقا جان فرزندم را از شما مى خواهم
جناب حجة االسالم آقاى حاج شيخ على اكبر قحطانى در يادداشتى  3كرامت به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم نوشته
اند ،به ترتيب مالحظه مى فرماييد:
 .7اين جانب على اكبر قحطانى حائرى شب هشتم محرم الحرام  7407قمرى پس از مراجعت از مجلس عزاى امام حسين عليه
السالم متوجه شدم كه پسر دوازده ساله ام به منزل نيامده است .
تا نزديك صبح در كوچه ها و خيابان ها سرگردان و حيران بود كه اين عزيز را پيدا كنم  .سرانجام معلوم شد تصادف كرده و در
بيمارستان بسترى است  .و نوع بيمارى هم ضربه مغزى مى باشد .و اميدى هم به زنده بودن او نيست خيلى دلم شكست و
مضطرب شدم و به حضرت عباس عليه السالم استغاثه نمودم و ايشان را صدا زدم و عرضه داشتم آقا جان  ،فرزندم را از شما
مى خواهم و باالخره پس از هشت روز بى هوشى در حالى كه مايوس بوديم  ،عنايات حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم
شامل شد .و لطف حضرت شفايش داد.
السالم عليك يا اباالفضل العباس عليه السالم ورحمه اهلل و بركاته
على اكبر قحطانى حائرى  ،سوم شوال المكرم  7407 ،قمرى
 .721شفاى دختر روانى
 .0جناب آقاى حاج صالح منيرى كربالئى نقل كردند كه در صحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم  .دخترى روانى
را آوردند كه دست هايش را بسته بودند ،پدر و مادرش به حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم متوسل شدند و مى گفتند :تا او
را خوب نكنى ما از حرم خارج نمى شويم و نذر كردند كه اگر اين دختر شفا يافت او را به يكى از خدام حرم مطهر ازدواج كنيم
او شفا پيدا كرد او را دادند به يك سيدى از خدام حرم مطهر و عقدش راهم در حرم خواندند.
 .728باران شدت گرفت

 .3همچنين حاج صالح منيرى نقل كرد :يك روز در حرم مطهر نشسته بودم  .باران شدت گرفت به طورى كه در حرم مطهر
باران فرو ريخت و فرشهاتر شد و من در جست و جوى چيزى بودم كه در پنجره بگذارم كه باران داخل حرم نريزد .هر چه
جست و جو كردم چيزى نيافتم يك مرتبه صدا زدم  :يا ابوالفضل ناگاه چشمم به يك تخته خشك افتاد .در حالى كه همه جا آب
گرفته بود ،ولى تخته خشك گويا اصال باران او را نگرفته بود .البته آب از پنجره در حرم مى ريخت .
 .729آقا اين فرزندى كه به من دادىمال خودت
جناب حجه االسالم و المسلمين آقاى حاج شيخ محمود شريعت زاده خراسانى طى يك نامه به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه
السالم نوشته اند:
روزى بعد از ظهر بود ،معموال عصرها به حرم حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم و شب ها به حرم حضرت سيد الشهداء عليه
السالم مشرف مى شدم  .وارد حرم مطهر شدم  .درست در نظرم است كه مقابل ضريح مقدس ايستاده بودم و زيارتنامه حضرت
را مى خواندم كه يك مرتبه با صرو صدايى رو به رو شدم و ديدم زن عربى فرياد مى زند :ابوفاضل  ،ابوفاضل  ،اين فرزندى
كه به من عنايت كردى مال خودت باشد.
بچه اى رو دست داشت و سر بسيار بزرگى داشت كه معمولى نبود ،ديدم بچه را به طرف ضريح حضرت عليه السالم پرتاب
كرد و بچه محكم به ضريح خورد در اثر اين سرو صدا و برخورد اين زن با حضرت  ،زن و مرد اطراف او جمع شدند و تماشا
مى كردند .من خيلى دوست داشتم كه ببينم اين جريان به كجا كشيده مى شود و آيا حضرت عنايتى مى كنند يا نه ؟ ولى خجالت
مى كشيدم ميان جمعيت بروم تا از نزديك در جريان قرار بگيرم .
خالصه از دور تماشا مى كردم  .يك مرتبه مشاهده نمودم آن زن عرب فرزند خود را در بغل گرفته خوشحال و از حضرت
تشكر مى كند و با يك احترام خاصى از حرم بيرون رفت  .از كسانى كه نزديك او بودند پرسيدم جريان چه شد؟ گفتند :اين خانم
سال ها است ازدواج كرده ولى بچه دار نمى شده است  .پزشكان به او گفتند كه شما عقيم هستيد اين خانم پس از نااميدى به حرم
قمر بنى هاشم عليه السالم مشرف مى شود و به حضرت متوسل مى شود كه من از شما يك فرزند مى خواهم و گريه زيادى مى
كند و خالصه بعد از مدتى حامله مى شود و سپس وضع حمل مى كند به پسرى ولى اين پسر سرى بزرگ و غير معمولى دارد.
مشغول معالجه در كربال مى شود ولى نمى گيرد ،نزد پزشكان بغداد مى رود آنها هم جواب ياس مى دهند و او را نااميد مى كنند.
اين خانم تصميم مى گيرد ،حرم مطهر حضرت اباالفضل العباس عليه السالم مشرف شود و بگويد آقا اين فرزندى كه به من دادى
مال خودت از روى ناراحتى و عصبانت و بچه را به طرف ضريح مقدس پرتاب مى كند .به مجردى كه بچه به ضريح مى
خورد و سپس روى زمين كنار ضريح مى افتد ،مى بينند سر بچه كوچك شد و مثل بچه هاى معمولى شده و باد سر خالى شد.
مادر ،بچه اش را از روى زمين بر مى دارد و از حضرت تشكر مى كند و سپس خدا حافظى و حرم شريف را ترك مى كند و
مرحوم پدر حجه االسالم و المسلمين حاج شيخ محمد على شريعت زاده خراسانى واعظ معروف كربال كه در حدود چهل سال در
صحن مقدس امام حسين عليه السالم منبر مى رفتند مى فرمودند :اين ختم به تجربه رسيده است توسله به حضرت عباس عليه
السالم اول دو ركعت نماز هديه به آن حضرت (روحى له الفداء) و سپس  733مرتبه بگويد:
(يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السالم  ،اكشف كربى بحق اخيك الحسين عليه السالم )
حوائج بر آمده خواهد شد انشاء اهلل .
محمود شريعت زاده خراسانى
 4شوال  7407قمرى
 .772هر وقت صدايت زدم بيا
جناب آقا احمد آقا تولمى حائرى فرزند مرحوم حجت االسالم آقاى شيخ محمد حسين تولمى حائرى  .پنج كرامت براى نگارنده نقل
كردند در اين جا به ترتيب مى آوريم .
 .7در شب  02ربيع الثانى سال  7407قمرى مطابق تيرماه  7319شمسى از مرحوم پدرشان آقا شيخ محمد حسن حائرى نقل
كردند :در جوانى تقريبا مدت شش ماه بينايى خود را از دست مى دهد و يك روز به برادرش آقاعبداهلل حائرى مى گويد :برادر

جان  ،مرا به حرم مطهر حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم ببر آن جا بگذار ،هر وقت صدا زدم بيا مرا از
حرم بيرون ببر.
برادرش او را به حرم مطهر حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم مى برد ،پس از توسل درحرم مطهر ،نورى
داخل ضريح مطهر حضرت عباس عليه السالم مى بيند و صدا مى زند بيائيد مرا به منزل ببريد او را به منزل مى برند و در
منزل در اتاق طبقه دوم كه قرار داشت مى بيند اتاق طرف حرم مطهر حضرت عباس عليه السالم برداشته شده و مى بيند
حضرت عباس عليه السالم سوار بر اسبى هستند و پاهاى حضرت كه در ركاب و زانوهاى حضرت از گوش هاى اسب گذشته و
ابروانش از ماه زيباتر است و اين منظره را ما بين آسمان و زمين مى بيند و سپس حضرت داخل اتاق مى شود و مى گويد :اين
جا بود كه ديدم ديوار مقابل هم وجود ندارد .پس از اين جريان  ،مى بينند ديوارها به حالت اول بازگشت و چشمش هم بينايى خود
را به دست مى آورد .و نگاه مى كند كه مادرش در آشپزخانه چراغ فتيله اى روشن كرده است  .مادرش را صدا مى زند .و مى
گويد :مادر چشمانم باز شد .مادر باور نمى كند .و مى گويد :مادر ،مى بينم چراغ فتيله اى
را كجا گذاشته اى مادرش چون عرب بود همانند عرب ها هلهله مى زند .جالب تر از آن مى گويد :مادر ،من از اين جا در طبقه
پائين سوزن را مى بينم پدر از اتاق مى آيد بيرون و مى گويد :اين جا غريبه است  ،چرا هلهله مى كند.
افراد غريبه طالبى بودند كه پدر به آنها درس مى داده است  .مادر مى گويد :الحمداهلل چشم هاى بچه ام باز شده .
 .777اين فلس خودت را بردار و زيارت كن و برو
 .0شخصى بين كربال و نجف به نام عبدالزهرا (حمال ) از خدمه زوار بود و در مسير راه براى زوار غذا مى پخت  .شخصى
از رفقايش به او مى گويد :كه رفتى حضرت عباس عليه السالم را زيارت كردى فلس به تو دادند؟
مى گويد :نه و چند نفر ديگر از رفقايش مى آيند و به او مى گويند .او مى گويد خير حضرت به من پولى نداد .به رفقايش مى
گويد :كسى به جايم بايستد و سپس من بروم فلس را از حضرت بگيرم و بيايم  .به كربال مى رود و سپس داخل صحن مطهر مى
شود و مى بيند كه صحن مطهر پر از جمعيت است اتفاقا روز اربعين هم بوده است  .مى بيند ايوان طال حضرت خلوت است و
حضرت عليه السالم در رواق ايستاده است  ،ولى ايوان هم چنان خلوت است  ،اطراف حضرت كسى نيست  .حضرت عبائى به
دوش نازنين انداخته است  .از آن عباهاى كه عرب ها به آن عبا مى گويند (چلب دانى ) عباى نقش دار ،مقابل حضرت كه مى
رسد ،حضرت به ايشان مى فرمايد :اين فلس خودت را بردار و زيارت كن و برو.
و مى گويد :فلس را از زمين برداشتم و رفتم داخل و زيارت كردم وقتى بازگشتم ديدم حضرت در جايش نيست  .همه جا هم پر
از جمعيت است  .وقتى سر كار خودم برگشتم رفقا گفتند :كجا بودى ؟ مى گويد :رفتم زيارت كردم و حضرت اين فلس را به من
داد .رفقا مى گويند فلس يعنى چه ما با تو شوخى كرديم و گفت  :مگر شماها نرفتيد به زيارت و حضرت به شما فلس داد؟ آنها
باورشان نيامد كه حضرت به او فلس داده باشد.
فلس نزد وى بود تا بعد از مدتى شخصى مى آيد و مى گويد :آن فلس كجاست ؟ او هم مى گويد :نزد من است و فلس را از او
مى گيرد و مى رود.
 .770دكتر با اصرار ،نصف آن كبد را صد دينار خريد!
 .3جناب آقاى حائرى همچنين از معلمى به نام آقاى جنابى نقل كردند :در شهر حله زنى مريض بود و بيمارى ريوى داشت
مرض وى طورى شد كه شوهرش او را بيرون كرد تا بچه هايش مريض نشوند و مدتى مى رفت در منازل مردم لباس مى
شست  .مردم هم فهميدند و از او اجتناب كرده و بيرونش كردند .به بيمارستان شهر حله رفت  ،در بيمارستان هم دكتر جوابش
كرد ،چون اين زن جايى نداشت و مجبور شد در بيمارستان بماند و زير تخت ها خودش را پنهان كند تا كه او را نبينند.
و ضمنا از غذاهاى آن جا هم استفاده مى كرد .روزى دكتر او را ديد و او را لگد زده از بيمارستان بيرون كرد و فراش ها او را
به باغچه بيمارستان بعد از مدت كمى شايد دو ساعت از آن جا عبور كرد ديد اين زن سالم است و دستش يك كبدى است دارد مى
مكد .دكتر به وى گفت  :چطور خوب شدى ؟ او گفت  :شوهرم و مردم و شماها از من اجتناب و بيرونم كرديد .من به حضرت
ابوالفضل العباس عليه السالم متوسل شدم و گفتم  :آقا جان  ،يا جانم را بگير و يا خوبم كنيد.
بعد از اين توسل ديدم حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم تشريف آوردند و يك كبدى در دستشان است  ،فرمودند :اين را بمك
خوب مى شوى من هم داشتم مى مكيدم كه شما آمديد.

دكتر گفت  :اين كبد را به من بفروش  .او قبول نكرد .دكتر با اصرار نصف آن كبد را صد دينار خريد.
 .773ما خون داديم نگفتيم زياد است !
 .4بنده در ماشين نشسته بودم و از نجف به طرف كوفه مى رفتم  .شخصى در ماشين سمت راستم نشسته بود گفت  :اينها كه
آمدند با امام حسين عليه السالم جنگيدند مسلمان نبودند .گفتم اگر مسلمان نبودند ،پس پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم كى را
مسلمان كرد؟
گفتم  :آنها مسلمان نبودند .به دليل اين كه خود رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرموده است ( :المسلم من سلم المسلمون من
يده و لسانه )؛ يعنى مسلمان آن است كه مردم از دست و زبانش در امان باشند.
مسلمان كسى دان به قول خدا
كه از دست و زبانش همه ايمنند
ولى امام حسين عليه السالم از دست و زبان آنها در امان نبود .يك عربى از شخصيات طرف چپم نشسته بود به من تنه زد و
گفت  :حرف نزن  ،گفتم  :چرا به او نمى گويى حرف نزن به من مى گويى حرف نزن ؟ گفت  :درباره اهل بيت نمى شود سخن
گفت .
گفت  :در منزل روضه بودم  ،روضه خوان مصيبت خواند .اين قدر ما گريه كرديم كه نزديك بود كور بشويم فقط من در بين اين
جمعيت به روضه خوان گفتم  :بس است كور شدم  .شب در عالم رويا ديدم حضرت عباس عليه السالم با امام حسين عليه السالم
آمدند ،حضرت عباس عليه السالم به ناراحتى به من فرمودند :ما خون داديم نگفتيم زياد است و شماها اشك مى ريزيد و مى گوييد
زياد است ! حضرت خواست مرا بزند امام حسين عليه السالم مانع شد .از خواب بيدار شدم ديدم تمام بدنم شبه دمل پر شده است
پس از مدتى خوب شدم  .لذا اسم اهل بيت عليهم السالم را نمى شود بى خودى آورد.
 .774ابروانش از ماه زيباتر بود
 .5در شب  78ربيع الثانى  7407قمرى جناب آقاى احمد تولمى حائرى فرمودند :شخصى در كوفه همسايه مغازه ام بود به نام
رزاق على كعكچى (يعنى نان روغنى فروش ) گفت  :در جوانى بسيار زيبا بودم و به بيمارى ريوى دچار شدم و بيست سال
طول كشيد .به دكترهاى متعدد رفتم از جمله دكترى هندى بود مخصوص آيه اهلل حاج سيد ابوالحسن اصفهانى (رحمه اهلل ) و نيز
دكتر مخصوص پادشاه عراق  .وقتى نزد او رفتم او هم نظريه داد كه ايشان  04ساعت ديگر مى ميرد وقتى مرا آوردند منزل و
در حياط خانه گذاشتند و دوستان منتظر مرگم بودند .ديدم حتى كفن آوردند باالى سرم گذاشتند ،و بعدا هم معلوم شد تابوتى هم در
بيرون از حياط حاضر كرده اند و زنم در كوچه نشسته و خاك به سرش مى ريزد و گريه مى كند.
من در اين حال گويا به خواب رفتم  ،ديدم انگار امروز روز عاشورا است  .و من دهم در مسجد كوفه هستم و تعزيه خوانى هم
داخل صحن مسجد كوفه مى باشد و ديدم امام حسين عليه السالم با لشكرش سمت چپ به طرف قبر حضرت مسلم بن عقيل عليه
السالم و عمر بن سعد به طرف سمت راست با طرفدارانش به شكل شبيه خوانى ايستاده اند .ديدم ياران امام حسين عليه السالم از
در مسجد به طرف مسجد در حركت بودند از جمله حضرت ابوالفضل العباس و على اكبر عليهماالسالم سوار بر اسب بودند.
پاهاى حضرت حضرت ابوالفضل عليه السالم در ركاب ولى زانوهايش از گوش هاى اسب گذشته بود و ابروانش از ماه زيباتر
بود.
نزديك در مسجد پياده شد و سپس داخل مسجد شد و من پشت سرش با دست و پا رفتم  ،ديدم حضرت مقابل اباعبداهلل الحسين عليه
السالم ايستاد مانند غالمى كه مقابل اربابش قرار گيرد .آمدم دست هايم را باز كرده پاهاى حضرت را بغل بگيرم  ،و دست هايم
به هم نرسيد ،از بس كه حضرت رشيد و تنومند بود .حضرت به سمت ديگرى حركت كرد ،من پشت سرش رفتم رو باز التماس
كردم و حضرت يك دست و يك پايم به طور معكوس گرفته و سه مرتبه باال برده و زمين گذاشت و اين جا بود كه يك دفعه بيدار
شدم ونشستم و مردمى كه دور ور من بودند و گريه و زارى مى كردند و مرا كه به اين حال ديدند (سهوت موت ) يعنى لحظات
آخرى كه انسان مى خواهد جان بدهد حالش خوب مى شود .گفتم گرسنه ام  ،گفتند چه مى خواهى ؟ گفتم ماهى مى خواهم (و خبز
طابك ) يك نوع نان ضخيمى است كه وقت پختن هم زيرش آتش قرار مى دهند و هم رويش از بس كه ضخيم است  .و گفتم
ترشى و پياز هم مى خواهم  .شنيدم اطرافيانم گفتند .او كه مردنى است  ،هر چه مى خواهد به او بدهيد و اينها را كه خواسته
بودم به وسيله همسايگان تهيه كردند و به من دادند .من حسابى خوردم و سير شدم و يك دفعه ديدم برادرم اسماعيل آمد و گفت :
من نمى گذارم جلو چشمم برادرم بميرد و پول قرض گرفته ام و ماشين آورده ام او به بغداد به دكتر ببرم  .گفتم  :من نمى روم .

گفت  :نه  ،بايد بياييد .گفتم  :پس مرا از راه كربال ببريد ،اقال من اباعبداهلل الحسين عليه السالم و قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس
عليه السالم را زيارت كنم  .گفتند :نمى شود .و من گفتم  :من خودم را از ماشين مى اندازم  .آنها هم قبول كردند .رفتيم كربال
حرم اباعبداهلل الحسين عليه السالم و حرم حضرت عباس عليه السالم  .در حرم با عظمت حضرت ابوالفضل عليه السالم چسبيدم
به ضريح مطهر و تكانى دادم به نظرم اگر بار ديگر اين طور تكان داده بودم ضريح مطهر از جا كنده مى شد .از آنجا هم به
كاظمين رفتيم امام اباابراهيم موسى بن جعفر و حضرت جواد عليهماالسالم را زيارت كردم و بعد از آن به بغداد رفتيم پيش
دكترى كه از يك ماه و يا بيست روز قبل مى بايست نوبت مى گرفتيم مردم صف كشيده بودند اتفاقا دكتر آمده بود بيرون در ايوان
قدم مى زد ،چشمش كه به من افتاد اين محوطه پر از جمعيت بود در بين اين همه مردم مرا صدا زد و گفت  :اسمت چيست ؟
وقتى اسمم را گفتم دفتر را باز كرد و ديد درست است و من مريض او هستم  .به من گفت  :چه كردى ؟ خوب شدى ؟ برادرم
گفت  :او كه خوب نشده است  .گفت  :عكس ها كجاست ؟ عكس ها را نشان داديم وگفت  :دوباره عكس بگيريد .و عكس گرفتيم
با قبلى ها مطابقت كرد و گفت  :اين عكس ها نيست و به بيمارستان نامه نوشت تا چهار مرتبه عكس گرفتند .براى اين كه مردم
معطل شده بودند و اذيت مى شدند قضيه خودم باحضرت ابوالفضل العباس عليه السالم باز گو كردم و گفت  :اول مى گفتى .
آرى  ،اين است نتيجه توسل به حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم .
همين مرد براى اربعين امام حسين عليه السالم ما بين كربال و نجف چاى و غذا درست مى كرد و به مردم مى داد.
مادر ،در آستانه فلج كامل بود
روز غم انگيز بود ،خواهرم به خانه مان آمد و سراسيمه گفت :
 دكترها قطع اميد كرده اند. چرا؟ نمى دانم  .بايد به تهران برويم .او ،پيش از اين  ،موضوع را به مادر گفته بود .مادر كه محبت زيادى به فرزندان و دامادهايش دارد ،از اين موضوع به شدت
متاثر و ناراحت مى شود ،اما چيزى به زبان نمى آورد.
درتاريخ بيستم بهمن ماه خواهر و شوهر خواهرم به تهران مى روند .روحيه شوهر خواهرم خوب بود و ما انتظار داشتيم او
دوباره به شيراز باز گردد .اما در چهارم اسفند ماه خير تاسف بار فوت او به خانواده مان رسيد .از آن پس خواهرم و پنج
فرزندش  .تنها ماندند.
اندوه مادر از شنيدن اين خبر از همه بيشتر بود ،او با شنيدن خبر ناگوار در گذشت دامادش  ،شوكه مى شود و آنقدر بر سر و
روى خود مى كوبد كه از حال مى رود .دو ماه از اين ماجرا گذشته بود كه سردردهاى مادر شروع شد .او بارها مى گفت :
 نمى دانم چرا سرم به شدت درد مى گيرد. شايد سرما خورده ايد .شايد فكر و خيال داريد. نمى دانم مادر ،خيلى سرم درد مى كند.روزى كه پسر خاله ام فوت كرد ،مادر حال خوبى نداشت  .خبرهاى ناگوار در فواصل اندك به او مى رسيد و دردهاى مادر
روز به روز تشديد مى شد .آن روز هم مادر با شنيدن اين خبر ،از حال رفت و رنج اصلى او آغاز شد .مادر به راحتى نمى
توانست روى پا بايستد .هر چه سعى كرديم او را وادار كنيم درخانه استراحت كند ،زيرا بار نرفت و گفت :
 نه ! ...بايد حتما در مراسم او شركت كنم .او را به زحمت به مراسم برديم  .همه آنهايى كه آمده بودند ،شاهد آشفتگى حال مادر بودند .از همين رو با ايما و اشاره به من
فهماندند كه او را با خود ببرم .
 -مادر ،بهتر است من و شما برويم .

 باشد دخترم  ،برويم .وقتى مادر پذيرفت از مجلس برويم  ،يك دفعه دلم ريخت  .او هرگز خودش را تسليم بيمارى نمى كرد .آن روز وقتى به ناتوانى
خود واقف شد ،بيم ما بيشتر شد .از همين رو ،بالفاصله به همراه زن برادر و دختر عمويم او را به درمانگاه رسانيدم  .دكتر
معالج پس از معاينه دقيق گفت :
 چيز مهمى نيست .اما قبل از خروج از مطب به زن برادرم گفت  ،شما بمانيد تا من نسخه اش را بنويسم  .از مطب بيرون رفتيم و او در غياب ما
گفت :
 اين خانم سكته مغزى كرده و گويا خطر رفع شده است  .به هر حال مراقبش باشيد.با اين كه دكتر گفته بود ،خطر رفع شده  ،حال مادر روز به روز وخيم و وخيم تر مى شد .نمى دانستيم چه بايد بكنيم  .يك هفته
بعد كه من براى ديدن مادر رفتم  ،همسر برادرم گفت :
 حال مادر خوب نبود ،او را به بيمارستان برده اند.به سرعت خودم را به بيمارستان رساندم .
 آقا ،مادرم كجاست ؟ مادرتان كيست ؟ خانم گودرزيان  ...من هم دخترش شهره هستم . االن دكترها مشغول معاينه ايشان هستند ،بايد صبر كنيد.مادر را از اتاق معاينه با ويلچر بيرون آوردند .خداى بزرگ ! چه صحنه دلخراشى بود .مادرم پيش از اين مثل كوه استوار بود.
حاال اما ناتوان و كم رمق روى ويلچر افتاده بود .بى اختيار اشك از چشمانم جارى شد.
 ايشان سكته مغزى كرده اند. اما آقاى دكتر دست و پاى مادر از كار افتاده است  .اين مشكل چطور حل مى شود؟ اين بى حسى و بر حركتى تا چهار ماه ديگر ادامه مى يابد .به مرور خوب خواهد شد ولى بايد اميدوار باشيدكه او مثل سابقخوب و پر انرژى بشود.
برايمان مهم اين بود كه مادر بماند ،حتى اگر مجبور مى شديم همه عمر او را به اين حال ببينيم  ،تحمل شرايط او باز هم آسان
بود به توصيه دكتر از سر مادر عكس گرفتيم .
روز يكشنبه بيست و هشتم فروردين ماه به خانه برادرم رفتم تا عيادتى از مادر كرده باشم .
 حالت چطور است مادر؟!چه سوال بى مفهمومى مى كردم  .او را مى ديدم كه ناتوان و بى رمق تر شده است  .شايد دوست داشتم او به من دلدارى بدهد و
نگرانى ام را از بين ببرد .در چنين مواردى همه دوست دارند صاحب درد بشنوند كه حالش خوب است و مشكلى ندارد ،در حالى
كه شايد انتظار بيهوده باشد.
 خوب نيست مادر ،حالم اصال خوب نيست .مادر به سختى راه مى رفت  ،موقع راه رفتن بايد دو نفر به او كمك مى كردند ،با اين حال چند قدم كه راه مى رفت  ،ضعف به
او مستولى مى شد و رنگ چهره اش مى پريد ،در نگاه مادرم مى خواندم كه او بيشتر از ما از اين وضع ناراحت است  .او
گاهى مى گفت :

 آخر عمرى روى دست شما افتادم  ،اسباب زحمت شده ام  ،بايد ببخشيد.حرف هاى مادر مثل نيشتر به جانمان مى نشست  .البته ناگفته نماند كه او با وجود ناراحتى  ،هنوز روحيه خوبى داشت  .هرگز
لبخند از لب هاى مادر دور نمى شد ،او مى گفت :
 دلم نمى خواهد آخر عمرى دس و پاگير باشم . شما هيچ وقت دست و پا گير نبوده و نخواهيد بود .اين را من گفتم و دوباره براى رهايى مادر از اين رنج  ،تالشم را آغازكردم  .همان روز از يكى از پزشكان وقت گرفتم و بعد از ظهر مادر رابه همراه خودم زهره به درمانگه شهيد مطهرى رسانديم
 .همان جا مادر را روى برانكار خواباندند و به داخل بخش بردند .حال مادر چنان وخيم بود كه بيماران ديگر ،نوبت خود را به
او دادند و پزشك  ،مادر را ديد.
 مادرتان سكته مغزى كرده است  .او را به بيمارستان نمازى ببريد و از سرش عكس بگيريد .نامه تازه دكتر را به همراه مادربه بيمارستان نمازى برديم  .شبانه از مادر عكس گرفته و قرار شد ،صبح روز بعد ،براى جواب به بيمارستان برويم  .عكس را
به دقت مالحظه كردند و يكى از آنهايى كه تعجب كرده بود ،گفت :
 عكس چيز خوبى را نشان مى دهد. منظورتان چيست ؟ هيچى معلوم نيست  .بايد او را به يك متخصص مغز واعصاب نشان بدهيد.گويى كار به جاهاى تاريكى كشيده شده بود .پزشكك معالج و متخصص مغز و اعصاب پيدايش نبود .او در بخش ها براى
ويزيت بيماران رفته بود و بايد هر طور شده پيدايش مى كرديم .
دكتر (ر) بعد از مالحظه عكس ها گفت :
 ايشان سكته نكرده اند .به دليل ضربه اى كه به سرشان خورده دچار ضربه مغزى شده و خون در مغزشان لخته شده است  .اوبايد هر چه سريع تر عمل بشود.
 عمل  !...آقاى دكتر ،يعنى تا اين اندازه خطرناك است ؟ به خدا اميد داشته باشيد .من به اتاق عمل مى روم و شما هم بيمار را بياوريد.به سرعت لباس مادر را عوض كرديم و از طريق بانك خون مقدار معينى خون تهيه نموديم و مادر را به اتاق عمل رسانيدم .
دكتر با ديدن ما با عصبانيت گفت :
 بيمار را دو ماه دير آورده ايد .حاال هم معطل مى كنيد؟خيلى ترسيده بوديم  .نمى دانستيم چه كنيم  .نگاه دكتر و حتى اضطراب او به خوبى نشان مى داد كه بيمارى خطرناك از تصور
ماست  .چرا او اين قدر عجله كرده بود ،نكند ...دلمان نمى خواست فكر بد بكنيم  ،اما فكر خوب هم به ذهنمان نمى آمد.
ساعت يازده و نيم شب مادر را به اتاق عمل بردند و ما دست هامان به دعا و استغاثه بلند بود .خطر هر لحظه در كمين مادر بود
و جز خداوند و ائمه اطهار عليهم السالم هيچ كس نمى توانست ما را يارى بدهد.
 خدايا ،مادرمان را از خودت مى خواهيم  ...يا امام على عليه السالم به داد ما برس  ،سالمت مادرمان را خودت به او برگردان ...يا ابوالفضل العباس عليه السالم مادر را نجات بده  ...يا اماى رضاى غريب عليه السالم شفاى مادر را از تو مى خواهيم .
زهره خواهرم  ،سفره حضرت ابوالفضل عليه السالم نذر كرد .من يك گوسفند نذر كردم كه به محض شنيدن سالمت مادر،
قربانى كنم  .چه لحظات روحانى بود .چه دل هايى كه شكست و در اندوه ناراحتى مادر ،مويه كرد .همه فقط و فقط به خدا و ائمه
اطهار عليهم السالم اميدوار بودند.
ساعت نزديك يك بامداد بود كه يك نفر از اتاق عمل بيرون آمد و لبخند زنان گفت :

 خدا را شكر كنيد ،حال مادرتان بد نيست  .عمل موفقيت آميز بود .مادر را به اتاق (آى سى يو) (مراقبتهاى ويژه بعد از عمل )بردند و ما از خوشحالى روى پا بند نبوديم  .وقتى مادر را به بخش منتقل مى كردند ،رنگ و روى پريده اى داشت  .شب تا
صبح خواهرم نزد او ماند و ساعت  1با ما تماس گرفت و گفت :
 مادر مى تواند دستها و پاهايش را بلند كند ...مادر خوب شده است .همان روز يك گوسفند قربانى كرديم و روزهاى شاد زندگى مان به اعتبار دعاها و استغاثه ها آغاز شد .پزشك معالج مادر مى
گفت :
زنده ماندن مادرتان چيزى مثل معجزه است  .اگر او يك روز ديرتر عمل شده بود ،شايد حتى در صورت موفقيت هم باز تمام
بدنش فلج مى شد و آن موقع كارى از دست كسى ساخته نبود.
چند روزى كه از بهبودى مادر گذشت  ،راجع به ضربه اى كه مادر را از پا انداخته بود ،سوال كرديم  .دكتر گفت :
 وقتى آن اندوه وارد شد ،مادرتان چنان از خود بى خود شده كه ضربه هاى سنگين به سر خودش زده بود ،به طورى كهخونريزى مغزى همان موقع شروع شده بود.
مادرم به لطف و عنايت خداوند در تاريخ چهارشنبه سى و يكم فروردين از بيمارستان مرخص شد و حاال صحيح و سالم زندگى
را مى گذراند .من در پايان صحبتهايم يك پيشنهاد به همه خانواده ها دارم  .در صورت بروز سردرد يا سرگيجه شديد در اثر
زمين خوردگى يا وارد شدن ضربه  ،حتما به پزشك مراجعه كنند و ضمنا هيچ گاه عنايتهاى الهى را ناديده نگيرند .هو الشافى .
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جناب حجت االسالم و المسلمين  ،عالم متقى  ،آقاى حاج سيد كاظم حسينى شاهرودى  ،فرزند فقيه عاليقدر آيه اهلل العظمى آقاى
حاج سيد محمد حسينى شاهرودى (دام ظله العالى ) ،داستان جدشان  ،مرجع بزرگ جهان تشيع  ،فقيه فرزانه  ،آيت اهلل العظمى
آقاى حاج سيد محمود حسينى شاهرودى (قدس سره ) ،متوفاى هفده شعبان سال  7349هجرى قمرى را نقل كردند ،ذيال مى
خوانيد:
جناب حجه االسالم و المسلمين آقاى حاج سيد كاظم بادكوبه اى نجفى فرمودند كه مرحوم پدرم آيه اهلل سيد محمد باقر بادكوبه اى
نقل مى نمودند كه سفرى پياده كربال در خدمت آيه اهلل العظمى سيد محمود حسينى شاهرودى بوديم و بعد از ورود به كربال در
مدرسه بادكوبه بعد از گذاشتن وسائل سفر خواستيم حركت كنيم براى زيارت اباعبداهلل عليه السالم  .با همان حالت خستگى و
پاهاى تاول زده وارد صحن حضرت اباعبداهلل عليه السالم شديم در همان حال يك نفر زائر ايرانى كه متوجه شده بود آقايان به
كربال پياده مشرف شده اند .التماس مى كرد كه ثواب اين پياده را به من بفروشيد .مرحوم آقاى شاهرودى اعتنايى به در خواست
او نكردند و به طرف مطهر متوجه شدند .بعد از زيارت به مدرسه بادكوبه آمديم و استراحت كرديم .
روز بعد خادم مدرسه آمد و گفت كه محمود شاهرودى و محمد باقر بادكوبه اى كجا هستند؟ يك نفر كارشان دارد .بعد از مالقات
متوجه شديم كه او همان شخص ديروزى است كه مى خواست زيارت را بخرد .او گفت  :ديشب خوابى ديده ام كه مجلسى مى
باشد كه حضرت اباعبداهلل عليه السالم تشريف دارند و عده اى هم در اطراف آن جناب مى باشند .بنده با گريه خدمت حضرت
آمدم و عرض كردم كه من مى خواستم ثواب پياده دو سيد پياده رو را بخرم و آن دو سيد نپذيرفتند .حضرت ابا عبداهلل عليه
السالم به شخص يا فرشته اى فرمودند :برو نزد برادرم حضرت عباس و آن شخص نزد حضرت عباس عليه السالم رفتم و
ايشان هم در جايى نشسته بودند و در اطرافشان عده اى بودند .و آن شخص اين مطلب را از حضرت عباس عليه السالم پرسيد.
حضرت رو به ملكى كه آن جا رو كرد و فرمود :ثواب پياده دو سيد را چقدر مى نويسيد؟ فرشته آن زائر را گرفت به طرفى و
گفت  :چه مى بينى از دور گفت آسمان در بارش است  .فرشته گفت  :اگر خدا امر بفرمايد قطرات اين باران راحساب بكنم ما
مى توانيم آن قطرات را حساب كنيم اماثواب پياده اين دو سيد را نمى توانيم حساب كنيم )722( .
در فضائل زائران حضرت اباعبداهلل الحسين عليه السالم
فضايلى كه براى زاير است به حسب حاالت و آن شانزده فضيلت است :

يكم  :در حالت رفتن به زيارت  ،چنان كه از حضرت امام جعفر صادق عليه السالم مروى است كه خداوند را فرشتگانى است كه
موكلند بر قبر حسين عليه السالم پس چون كسى قصد زيارت آن مظلوم نمايد خداوند گناهان او را به ايشان مى دهد ،پس چون يك
گام برداشت همه آن گناهان را محو كنند ،و در قدم دوم حسنات او را مضاعف نمايند ،و همچنين در گام سوم و چهارم  ،و
همچنين تا اين كه بهشت بر او واجب شود ،و چون بعد از نيت غسل كند ندا دهد او را خاتم انبيا كه  :اى مهمان خدا ،بشارت باد
تو را كه رفيق من خواهى بود در بهشت  ،و ندا كند او را على عليه السالم كه  :من ضامنم كه حاجات شما روا شود ،و در
راست و چپ او باشند تا مراجعت نمايد)721( .
دوم  :در حال مهيا كردن اسباب زيارت كه آن سبب خوشحالى اهل آسمان هاست )728( .
سوم  :هرگاه چيزى صاف نمايددر مهيا كردن اسباب زيارت  ،پس به هر درهمى به قدر كوه احد حسنات به او دهند ،و اضعاف
او را به او رد كنند ،و بالها از او دفع شود ،و در روايت ابن سنان آمده است كه به هر درهم به او دهند هزار ،و هزار و هزار
تا ده مرتبه  ،و رضاى خدا و دعاى پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و اميرالمؤ منين و ائمه هدى از براى او بهتر است )729( .
چهارم  :چون از منزلش بيرون آمد ششصد ملك از شش جهت به مشايعت او آيند)712( .
پنجم  :چون به راه افتد بر هر چه قدم گذارد درحقش دعا كند ،)717( .و به هر گاهى هزار حسنه برايش نوشته شود )710( ،و
اگر در كشتى شود و كشتى مضطرب گردد .ندا رسد خوش به حال شما كه بهشت از براى شماست ( ،)713و اگر سوار باشد
پس به هر گامى كه مركوبش بردارد هزار حسنه از برايش نوشته مى شود)714( .
ششم  :هر گاه آفتاب بر او تابد گناهانش را تمام كند چنانكه آتش هيزم را مى سوزاند)715( .
هفتم  :هرگاه از شدت گرما يا حركت عرق كند ،پس در مزار كبير روايت شده است كه به هر عرقى هفتاد هزار ملك خلق مى
شود كه از براى زوارآن حضرت استعفار مى كنند تا روز قيامت .
هشتم  :چون آب فرات غسل كند به جهت زيارت  ،بريزد گناهان ايشان  ،و نداكند ايشان را خاتم انبيا كه  :بشارت باد شما را كه
رفيق مى خواهيد بود در بهشت  ،و اميرالمؤ منين عليه السالم گويد :من ضامن قضاى حوايج و رفع بال از شما هستند در دنيا و
آخرت چنانكه گذشت .
نهم  :چون به راه افتد بعد از غسل خدا از برايش به هر قدمى كه بردارد يا بگذارد صد حج مقبول  ،و صد عمره مقبوله  ،و صد
جهاد كه در پيش روى پيغمبر خدا صلى اهلل عليه و آله با بدترين دشمنان او كرده باشد)712( .
دهم  :چون نزديك كربال رسد چند صنف از فرشتگان به استقبال او آيند ،كه از آن جمله چهار هزار نوشته اند كه به يارى آن
سرور آمدند در روز عاشورا ،و مامور شدند كه در همان زمين بمانند ،و از آن جمله هفتاد هزار فرشته )711( .
دعاى فرشتگان براى زوار
يازدهم  :چون حضرت را زيارت كند آن جناب به او نظر كند پس در حقش دعا كند ،و از پدر و جدش خواهد كه براى او طلب
مغفرت نمايند )718( .پس مالئكه برايش دعا كنند وهمه انبيا و مرسلين  ،و نوشته شود از برايش ثواب جميع عبادات  ،چنان كه
گذشت  ،و مصافحه كنند با او مالئكه  ،و مهرى بر صورتش زنند از نور عرش كه اين است زاير قبر حسين عليه السالم فرزند
خانم انبيا و سيد شهداء)719( .
دوازدهم  :چون خواهد به وطنش مراجعت نمايد متابعت كنند او را چند صنف از مالئكه خصوصا جبرئيل  ،و ميكائيل و اسرافيل
 ،وهمان چهار هزار ملك  ،و هفتاد هزار كه گذشت  ،و بالخصوص دو مالك به نزد او آيند ،و به او گويند :اى ولى خدا آمرزيده
شدى و تو از حزب خدا و رسول صلى اهلل عليه و آله و اهل بيت رسول صلى اهلل عليه و آله هستى  ،به خدا قسم كه آتش را به
چشم نخواهى ديد و تو را نخواهد خورد ،و منادى ندا كند كه  :خوشا به حال تو كه بهشت از براى تو است )782( .
سيزدهم  :هرگاه وفات نمايد بعد از زيارت الى يك سال يا دو سال  ،آن مالئكه بر جنازه اش حاضر شوند ،و از برايش طلب
مغفرت نمايند )787( ،او را زيارت كند در حال موت يا در شب اول قبر)780( .
پس اى كسانى كه در قبر غريب و تنها خواهيد بود ،و به وحشت آن مبتال خواهيد شد ،و كسى به زيارت شما نخواهد آمد ،كه با
شما مواجهه نمايد ،بلكه اگر كسى به زيارت شما بيايد ،نزديك قبر شما خواهد ايستاد به فاصله دو زراع خاك و گل  ،پس هرگاه

زيارت كنى امام حسين عليه السالم را ،البته آن جناب در آن حال به زيارت تو آيد به طريق مواجهه  ،و بر تو سالم خواهد كرد،
پس آيا ديگر وحشت و خوفى از براى تو باقى خواهد ماند؟ و هر چند بيشتر زيارت كرده باشى  ،و شوقت به او زياده باشد او هم
مكرر به زيارت تو خواهد آمد و مانوس تو خواهد بود.
حضور فرشتگان الهى در تشييع جنازه زوار
چهارم  :از امام صادق عليه السالم نقل شده كه هر گاه زائر در بين راه بميرد ،مالئكه در تشييع جنازه او حاضر مى شوند ،و
كفن و حنوط از بهشت از براى او مى آورند ،و بر او نماز مى گزارند ،و از ريحان بهشت در زير او فرش مى كنند ،و زمين
قبر گشاده مى شود از هر سمت به قدر سه ميل  ،و درى از بهشت به سوى قبرش مى گشايند كه از روح و ريحان آن بر او
داخل مى شود تا روز قيامت )783( .
پانزدهم  :از امام صادق عليه السالم نقل شده  :هر گاه در بين راه به او اذيتى رسد از حبس ياضرب  ،در عوض هر روزى كه
حبس شود ،يا غمى به او رسد ،فرحى در قيامت به او خواهد رسد ،راوى عرض كرد :اگر بعد از حبس او را بزنند به جهت
قصد زيارت ؟ فرمود :به عوض هر زدنى يك حورى به او دهند ،و به عوض هر دردى هزار هزار حسنه به او داده شود و
هزار هزار گناه از او محو گردد ،و هزار هزار درجه ترفيع يابد ،و از كسانى باشد كه در قيامت هم همصحبت با پيغمبر خدا
صلى اهلل عليه و آله باشند تا مردم از حساب فارغ شوند ،و حامالن عرش با او مصافحه نمايند و به او گويند :هر حاجت كه مى
خواهى بخواه  ،و ضارب او را بياورند به مقام حساب  ،و بدون سوال و جواب بازوى او را بگيرند و ببرند به نزد فرشته اى ،
پس شربتى از (حميم ) جهنم و شربتى از (غسلين ) به او دهند ،و او را بر كوه هاى آتش مقام دهند ،به او گويند بچش آنچه را از
براى خود مهيا كردى به دست خود ،كه مهمان خدا و رسول را زدى و اذيت كردى  .پس آن مضروب را به نزد در جهنم آورند،
و بگويند :ببين زننده خود را ،و آنچه به او رسيده است از عذاب الهى  ،آيا سينه ات شفايافت  ،و به قصاص خنود رسيد؟ مى
گويد :حمد خدا را)784( .
شانزدهم  :از امام صادق عليه السالم نقل شده  :اولين قطره اى كه از خونش ريخته شود جميع گناهانش آمرزيده شود ،و مالئكه
طينت اصليه او را مى شويند تا در برابر پاك شود مانند طينت انبيا ،از آنچه با او مخلوط بوده است از طينت كفار ،و قلب او را
بشويند تا اينكه منشوح گردد ،و از ايمان مملو شود ،و خدا را مالقات نمايد پاك و پاكيزه  ،از جميع معاصى و صفات رذيله  ،و
شفاعت او را قبول نمايند در حق اهل بيتش  ،و هزار نفر از برادرانش  ،و مالئكه با جبرئيل و ملك الموت بر او نماز كنند ،و
كفن و حنوط او را از بهشت بياورند ،و قبر او را وسيع نمايند ،و چراغ ها در قبرش روشن كنند ،و درى از بهشت به سوى او
گشايند ،و مالئكه تحفه ها از بهشت براى او بياورند ،و بعد از هيجده روز او را به حظيره قدس باال برند ،پس با اولياى خدا باشد
تا نفخه صور او را دريابد ،و بعد از نفخه دوم از قبر بيرون آيد ،پس اول كسى كه با او مصافحه كند پيغمبر صلى اهلل عليه و آله
باشد و اميرالمؤ منين و اوصيا و بشارتش دهند ،و بگويند :با ما باشد ،پس او را بر حوض بدارند ،پس آب بياشامد ،و به هر كه
بخواهد بدهد)782( )785( .
 .771عظمت زائر كربال
مصنف كتاب سرور المومنين مى نويسد:
برادر من  ،شيخ جعفر بيان كرد كه يك بار همراه با يك سيد از كربال به نجف به قصد زيارت مى رفتيم  .در بين راه به يك منزل
عالى شان نظرم افتاد كه داراى درخت هاى فراوان و سبز و باغ عظيم الشان بود.
من در فكرم افتادم كه چندين بار از اين راه آمده ام ولى منزل به اين عظمت و زيبايى را نديده ام  .كه داراى اين چنين باغ و
درخت هايى باشد .من در اين فكر بودم و با سيدى كه همسفرم بود مشغول صحبت بودم كه شخصى بزرگوار و نورانى رو به
روى ما آمد و گفت  :اين منزل مال ماست  ،لطفا امروز ميهمان ما باشيد.
ما همراه با آن بزرگ داخل منزل شديم  .آه آن چه خانه اى بود ،نمونه جنت بود.
همه اسباب آسايش و استراحت آن جا فراهم بود .در اين خانه چه نعمت هايى بوده  ،قبل از اين نديده بودم و حتى گوشم نشنيده
بود .سبحان اهلل ! باالى درختان پرنده گان نغمه سرايى مى كردند ،نهرها جارى بود ،درخت ها
با بار ثمرها سر افكن بودند .دماغم با بو معطر بود .داشتيم اين عظيم الشان منزل را تماشا مى كرديم كه اتاقى در گوشه باغ از
توصيفش قاصر است  .در اين اتاق مرد بزرگوارى نشسته و از چهره اش عظمت عيان بود .سيمايش بسيار نورانى  ،هيبت و
وقارش بى نظير بود.

مرد كه در آن اتاق مسند نشين بود به سيدى كه همسفرم بود كه من اصال با او آشنايى نداشتم ولى به خاطر همسفر بودنش مايوس
شده بودم  ،فرمود كه اين شيخ را كه روضه خوان سيد الشهداست به فالن اتاق ببريد و به او آب سرد و طعام خوش مزه اى بدهيد
و هر چيزى كه احتياج داشته باشد به او بدهيد .سيد مرا جايى برد و انواع و اقسام غذاها وجود داشت  .من خوب سيراب شدم .
بعد از صرف غذا ،سيد دم در براى خدا حافظى من آمد .وقتى كه مى خواست خداحافظى كند به ايشان گفتم  :سيد ،سوگند به اين
شخصيت واال مقام كه آن جا مسند نشين است  ،به من بگو اين اتاق كيست و نام اين مكان چيست ؟ ايشان در جواب فرمود:
اسم اين مكان وادى مقدس است و آن آقا كه مسند نشين بوده نامش حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم است  .در اين مكان
مقدس عده اى از زائران مخلص سيد الشهداء جمع مى شوند و از اين جا براى زيارت امام حسين عليه السالم مى روند.
كرب و بال حلقه ذكر خداست
كرب و بال حلقه ذكر خداست
حق حق عشاق به شوق بالست
يك طرف از خيل حرامى سپاه
سوى دگر شعشعه مهر و ماه
دشت و عطش  ،آتش و خون باهمند
شعله و خورشيد به هم محرمند
حضرت عباس  ،عليه السالم
بسته كمر پيش امام همام
كاى به فداى تو ،شهادت بده
جام بالغت به ارادت بده
گاه بلوغ است خدا را بريز
از خم اخالص  ،صفا را بريز
باده مخواه اين 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 بريز
تا بشوم در طلبت ريز ريز
دست و دل و ديده فداى تو باد
اين همه از بهر رضاى تو باد
گر تو نباشى همه عالم مباد
سايه ات از اهل وال كم مباد

گفت حسين بن على با نگاه
سر پس پرده و اسرار راه
(اى تو علمدار سپاه حسين
ماه بنى هاشم و ماه حسين
وى قمر لشكر هفتاد و دو
تاج سر لشكر هفتاد و دو
مى روى و مى رود از دل قرار
مى روى و مانده زمين ذوالفقار
مى شكند پشت حسينت ولى
مى شود اسرار على منجلى )
بعد سخن ها كه بدين سان گذشت
حضرت عباس هم از جان گذشت
شد دگر از دست  ،توان و شكيب
نصر من اهلل و فتح قريب
معركه ماند و علمى بى سوار
ناله و فرياد و غمى بى شمار
آب كه از مشك با الفضل ريخت
آينه از اشك اباالفضل ريخت
آينه ها جلوه ساقى شدند
هر چه شكستند اياغى شدند
گشت عدو باعث تكثير نور
كرد خدا باز به نوعى ظهور
دشت  ،پر از حضرت عباس شد
كرب بال مزرعه ياس شد
عطر شهادت همه جا را گرفت
دست خدا دست خدا را گرفت
شد ز كفم باز توان و شكيب
نصر من اهلل و فتح قريب ()781

 .778امام زمان عليه السالم فرمودند :عمويم ابوالفضل العباس عليه السالم اينجا ايستاده اند
الحمدهلل رب العالمين و الصاله و السالم على خاتم النبيين محمد النبى االمين  ،و على آله الطيبين الطاهرين  ،و ال سيما ابن عمه
ووصيه اميرالمؤ منين صلوات اهلل عليهم اجمعين .
ضمن عرض سالم و تبرك به مناسبت فرا رسيدن عيد غدير خم به محضر مبارك دانشمند فاضل محترم جناب آقاى حاج شيخ
على ربانى خلخالى (دامت بركاته ):
اين جانب صالح آرايش در  09اسفند ماه  7311شمسى ساعت  32:72به محضرتان رسيده و به ديدارتان شرفياب شدم  .همان جا
چندين كرامت از موال ،ابوالفضل العباس عليه السالم كه از علما شنيده بودم  ،نقل كردم  .جناب عالى فرموديد كه آنها را با
سندشان نوشته و ارسال نمايم  .حسب االمر اين جانب دو كرامت ذيل راخدمت محترمتان ارسال مى نمايم تا آن را زينت بخش
جلد سوم كتاب چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم نماييد ،ان شاء اهلل .
 .7كرامت اول  :سند نوار حاج منصور ،شب دوازدهم ماه رمضان سال  7311شمسى  ،از زبان حجة االسالم و المسلمين رجبى
كه در مسجد جامع قرچك در ماه مبارك رمضان نقل كردند.
عالمى امام زمان (ارواحناله الفدا) را درخواب مى بيند كه در محضر مباركشان جناب قمر بنى هاشم عليه السالم نيز ايستاده اند.
آقا حجة ابن الحسن عليه السالم دو دست نامه در دستشان بوده  ،آن جناب يك دسته از نامه ها را مى بوسيد و زمين مى گذاشت
ولى دسته دوم را بر چشمان مباركشان گذاشته و گريه مى كردند ،سپس به زمين مى گذاشت  .شخص عالم سوال مى كند ،يابن
رسول اهلل  ،حكمت اين كه چنين عمل مى نماييد چيست ؟
امام عليه السالم در پاسخ مى فرمايد :نامه هايى كه فقط مى بوسم و زمين مى گذارم نامه هايى است كه ارباب حوايج به
امامزادگان نوشته اند ،اما نامه هاى دسته دوم را حاجتمندان به حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم نوشته اند.
عمويم اين جا ايستاده اند و التماس مى نمايند كه جوابشان را بدهم و آنها را رد نكنم .
 .779نگران نباشيد ،خودش بر مى گردد
 .0كرامت دوم  :سند :به نقل از حجة االسالم و المسلمين جناب آقاى مير كتولى از علماى قم كه براى تبليغ و نشر احكام در ماه
مبارك رمضان به مسجد جامع قرچك تشريف مى آوردند.
جناب حجه االسالم مير كتولى نقل كردند:
گوسفندى از روستاى ما گم مى شود ،صاحب گوسفند نزد پدرم مى آيد و مى گويد گوسفندى با اين نشان كه نذر حضرت قمر بنى
هاشم عليه السالم بوده گم شده است  .پدرم كه سيدجليل القدر و مستجاب الدعوه نيز بوده به ايشان مى گويد :چون اين گوسفند نذر
حضرت ابوالفضل عليه السالم بوده  ،نگران نباشيد خودش بر مى گردد .همچنان كه ايشان فرموده بود گوسفند مزبور همان روز
بر مى گردد.
والسالم على من اتبع الهدى
حقير صالح آرايش
در خور ذكراست  ،چون نام مقدس منجى انسانها ،حضرت بقيه اهلل االعظم  ،امام زمان عجل اهلل تعالى فرجه الشريف  ،منتقم
خون شهداى مظلوم در طول تاريخ  ،بويژه مادر شهيده اش حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل عليها ،اول شهيده راه واليت و امامت
 ،كه عظمتى بس فراوان دارد و درك آن براى ما ميسر نيست مگر اينكه خود يوسف زهرا ،امام زمان عجل اهلل تعالى فرجه
الشريف مى فرمايد :كه مادرم اسوه من است  .و نيز امام جعفر صادق عليه السالم مى فرمايد :تمام مردم متوسل به ما اهل بيت
مى شوند كه حاجتشان را از خدا بگيريم و ما نيز متوسل به مادر مظلومه مان حضرت صديقه كبرى فاطمه زهرا سالم اهلل عليها
شده و او را شفيع به درگاه خداى متعال برده تا او واسطه گردد كه حاجات مردم را گرفته و به آنها بدهيم  ،چون خود قرآن كريم
مى فرمايد( :بسم اهلل الرحمن الرحيم  ،ياايها الذين امنوا اتقوا اهلل و ابتغوا اليه الوسيله ) )788( ،در اينجا تيمنا و تبركا توجه
خوانندگان را به يك معجزه از حضرت ولى عصر حجت بن الحسن العسكرى (روحى له الفداء) جلب مى كنيم :
فيض حضور

در آن شب فراموش نشدنى و خاطره انگيز ،او (جانم فدايش باد) كه فرمود :بنويس (فيض حضور) و چنين نوشته شد.
هنوز كام روحم از آن شب روح افزا و جان پرور شيرين و مست است  ،در حالى كه دو سال از آن روياى صادقه مى گذرد ولى
لحظه هاى زندگى ام با او مى گذرد و هميشه وهمواره با ياد او صبح و شامم را سپرى مى كنم  ،روزى نيست كه به يادش و
دنبالش نباشم  ،و اله و شيدايش هستم و در هر كوى و برزن در جستجويش  ،پيش از اين چنين نبودم  ،گاهگاهى يادى از او مى
كردم و نامش را بر زبان مى آوردم  ،اما اكنون چنين نيستم  ،و دلم مى خواهد كه در كنارش باشم  ،زيرا با او بودن آرامش و
صفا است و بى او بودن  ،جز سرگردانى و پوچى چيزى نيست ؟ حكايت از آنجا آغاز شد ،در يك صبح جمعه كه مانند هميشه و
به طور عادت به دعاى ندبه مى رفتم  ،در دعا بعد از اين كه حالى و توجهى دست داد ،و روحم صفا گرفت طبق معمول دعا كه
تمام مى شد ،پدرم چند دقيقه اى صحبت مى كردند ،و روايتى قرائت مى نمودند يا تذكر اخالقى مى دادند و در نهايت  ،روضه و
مصيبتى خوانده مى شد ،آن روز در ضمن بيانات و گفته هايشان قضيه و حكايتى را نقل كردند در مورد فردى كه امام زمان
حضرت مهدى عجل اهلل تعالى فرجه الشريف به او عنايت و توجه نموده و مشكل و گرفتاريش را بر طرف كرده اند ،حكايت
چنين بود :از قول حضرت آيه اهلل خزعلى نقل كردند كه در چند سال پيش شخصى از اهالى اهواز فرزند دو ساله اش را گم مى
كند ،و خيلى به دنبال او مى گردد ،در شهر اهواز و در بيمارستان و كالنترها و هر جايى كه به ذهن وفكرش مى رسد به
جستجوى فرزندش مى پردازد ،چند روز از اين قضيه مى گذرد ولى هر روز از روز قبل سخت تر و دشوارتر بر اين خانواده
مى گذرد و غمى بزرگ دل دل پدر و مادر جاى مى گيرد ،مادر فرزند ديوانه وار شب و روزش را مى گذراند و ضعيف و
نحيف و مضطر به ياد فرزندش دائما اشك مى ريزد و ناله مى كند ،متوسل به رسانه هاى گروهى كشور از قبيل روزنامه و
راديو و تلويزيون مى شوند و عكس فرزندشان را همه جا پخش مى كنند ،ولى هيچ خبرى از او نمى شود روزها و ماه ها از پى
هم مى گذرد و اين پدر و مادر در داغ غم گمشده شان مى سوزند و مى سازند ،اميدشان از همه جا قطع شده و نمى دانند چه كنند
و به كجا پناه ببرند؟!
هر گاه صداى زنگ خانه به صدا در مى آيد ،سراسيمه پدر و مادر به درب خانه مى روند شايد كه فرزندشان باشد ولى هيچ
خبرى نيست ؟ آرامش روانى خانواده به شدت به هم خورده و روزهاى سختى را مى گذرانند ،ناله مادر شبها فضاى خانه را غم
انگيزتر كرده و پدر نمى داند چه بكند و به كجا برود!؛دو سال بدين منوال مى گذرد و غم و اندوه در جان پدر و مادر كهنه مى
شود ،لبخند و شادى از لبانشان رخت بر مى بندد ،و چهره غمگين و هميشه پر درد و رنجشان يادآور مصيبت فرزند گمشده شان
است !
تا اينكه يك روز ،پدر به قصد مسافرت به قم  ،سفر مى كند در شهر قم پس از زيارت حضرت فاطمه معصومه (عليهاالسالم عليه
السالم شب به مسجد جمكران مى رود ،همان جايى كه منتسب و متعلق به حضرت بقيه اهلل االعظم حضرت مهدى عليه السالم
است  ،شب را در آنجا بيتوته مى كند و نمى خوابد و نماز امام زمان و آداب مسجد را انجام مى دهد؛ در حالى كه نشسته بوده
است  ،با زبان دل شكسته  ،حاجت خود را بيان مى كند و مى گويد :اى امام زمان  ،اى مهدى جان  ،معذرت مى خواهم و پوزش
مى طلبم  ،من براى فرزند گمشده ام همه درها را كوبيدم و رفتم جز كوى شما ،به همه جا رفتم و به همه كس گفتم  ،ولى از شما
غافل بودم مرا ببخشيد و عفو كنيد ،اى آقاى بزرگوار ،غم مرا مبدل به شادى كنيد و فرزندم را به من برگردانيد اگر فرزندم از
دنيا رفته بود و به اجل خود مرده بود شايد ،غم او را تاكنون از ياد برده و فراموشم شده بود ،ولى اين غم و درد مرا بيچاره و
مضطر كرده و مادرش را ديوانه  ،تو به فرياد ما برس  ،اى فريادرس بيچارگان پس از چند دقيقه سكوت (خودش مى گويد):
شنيدم كه از پشت سرم در گوشم مى گويد :فرزندت زنده است برو تهران  -خيابان اكباتان ميالن ششم داخل ميالن پالك ،38
فرزندت آنجاست ؟ تا برگشتم و نگاه كردم كسى را نديدم جز چند نفرى كه مشغول نماز و دعا بودند ،فهميدم كه آقا امام زمان
عليه السالم بوده است  ،برق اميدى در دلم زد ،و خوشحال شدم  ،هيچ شكى نداشتم كه فرزندم به من برگردانده شد ،صداى اذان
صبح از ماذنه هاى مسجد جمكران مرا به خود آورد ،پس از اينكه نماز صبح را خواندم  ،از امام زمان تشكر كردم و عازم
تهران شدم  ،حدود ساعت  1صبح بود كه وارد ترمينال تهران شدم از آنجا يك ماشين دربستى كرايه كردم و سراغ آدرس رفتم ،
پس از اينكه ميالن ششم را پيدا نمودم  ،شماره پالك منزلها را مى خواندم و با شوق و شورى غير قابل وصف و هيجان زده
دنبال گمشده ام مى گشتم  ،ناگهان چشمم به پالك  38افتاد ،دستم بدون اختيار روى زنگ خانه رفت پس از لحظه اى درنگ ،
صداى پاهاى ضعيفى كه به سوى در مى آمد به گوشم رسيد ،تپش ضربان قلبم دو چندان شده بود ،و نزديك بود كه قالب تهى كنم
 ،در همان لحظات كوتاه همه صحنه هاى غم از جلو چشمم رژه مى رفتند ،و گاهى شك و دو دلى به دلم راه مى يافت كه اگر
اينجا نبود چه كنم ؟ ولى باز دوباره مى گفتم اين خياالت شيطانى است  ،باور و يقينم اين است كه درست آمده ام و درب را
درست كوبيده ام  ،كه ناگهان درب باز شد ،و دختر چهار ساله اى را ديدم خوب كه نگاه كردم  ،ديدم فرزند خودم هست  ،او را
در آغوش گرفتم و شروع كردم به گريه نمودن  ،قلبم آرام شد ،از خوشحالى دلم مى خواست پرواز كنم و زودتر او را به مادرش
برسانم  ،فرزندم تعجب كرده بود و نمى دانست چه كند ،كه در اين هنگام خانم و آقايى با عجله و شتاب به طرف درب خانه

آمدند و گفتند :چه كار داريد؟ چه كسى را مى خواهيد؟! من گفتم  :فرزندم را مى خواستم كه او را يافتم  ،باتعجب گفتند :فرزند
تو! اشتباه مى كنى ! اين بچه فرزند ماست .
گفتم  :پس از دو سال در به درى و خون جگر خوردن  ،و آه و ناله و درد اكنون فرزندم را يافته ام و مادرش در انتظار اوست ،
و ديوانه وار شب و روز را سپرى مى كند ،من خودم اينجا نيامدم بلكه باهدايت و راهنمايى مواليم امام زمان عليه السالم به اينجا
آمده ام ! خواهش مى كنم بيش از اين امر عذاب ندهيد و حقيقت را برايم روشن نماييد ،در همين هنگام ديدم كه آن خانم آهى كشيد
و گفت  :درست است اين فرزند شماست  ،دو سال است كه ما از او نگهدارى مى كنيم  ،بفرماييد داخل خانه تا سرگذشت او را
برايتان بگوييم  ،واردخانه شدم پس از پذيرايى شروع به صحبت كردند :جالب اينكه از ابتدايى كه فرزندم را در آغوش گرفته
بودم يك لحظه از من جدا نشد ،گرمى وجودش اميد و حيات دوباره به من مى داد .هر چه او را مى بوسيدم  ،قلبم قوت مى گرفت
و روحم تازه تر مى شد .انگار كه دوباره جوان شده بودم و همه غم ها و رنج ها و سختى ها و نااميدى هاى دو ساله مبدل به
شادى و آرامش و اميد شده بود و اينجا بود كه فهميدم صبر ميوه اش اميد است و هيچ ميوه اى شيرين تر از اين نيست زيرا كه
گفته اند:
پايان شب سيه  ،سفيد است .
شوهر زن گفت  :ما به اهواز سفر كرده بوديم  ،در بازگشت هنگامى كه سوار قطار شديم كودكى خردسال كه همين فرزند
شماست را در ميان سالن قطار ديديم پس از اين كه يكى دو ساعت از حركت قطار به طرف تهران گذشته بود ديديم رئيس قطار
به كوپه ها ،يكى يكى سر مى زند و سوال مى كند اين فرزند شما نيست ؟ اين بچه گمشده است ! ما هم كه ساليانى است بچه دار
نمى شويم و خانه مان سرد و خاموش است و مشتاق بچه هستيم ؛ به همسرم گفتم خوبست بگوييم بچه ماست ؛ تا وارد كوپه ما
شدند سريعا دويدم جلو و بچه را در آغوش گرفتم و گفتم بابا كجا بودى ؟ چقدر دنبالت گشتيم ؟! ديگر هيچ جاى شكى براى رئيس
و مامور قطار باقى نماند كه بچه خود ماست  ،خوشبختانه بچه نه احساس غريبى مى كرد و نه گريه و نه چيزى مى گفت  ،كمى
شكالت و آجيل به او داديم  ،كم كم نامش را پرسيديم  ،و بعد سوال كرديم چند خواهر و برادر دارد ،با همان زبان كودكى حرف
مى زد ،معلوم شد كه برادر و خواهر هم دارد ،ديگر ما خوشحال بوديم كه خانواده اين كودك خيلى ناراحت نخواهند شد چون
فرزندان ديگرى هم دارند و ممكن است مدتى غمگين شوند ولى به مرور زمان فراموش خواهند كرد ،بچه را به خانه آورديم و
از او خوب پذيرايى نموديم و تاكنون كه دو سال مى گذرد كسى نفهميده كه ما فرزند داريم و هيچگاه او را از خانه بيرون نبرديم
 ،و حتى همسايه ها نمى دانند ،و هميشه درب حياط را خودمان باز مى كرديم  ،نمى دانيم امروز چه شد ،ما را غفلت گرفت  ،و
يكباره بچه خودش به طرف در حياط دويد و در را باز كرد شايد امداد الهى كمكش كرده  .اين بود سر گذشت فرزند گمشده شما.
در اين حال فهميدم كه فرزندم چگونه سوار قطار شده زيرا كه خانه ما نزديك راه آهن اهواز است  ،اين توى كوچه بازى مى
كرده  ،و همين طور آمده و سوار قطار شده  ،به هر حال از آنها تشكر كردم و خداحافظى نموده و فرزندم را برداشتم آمدم
ايستگاه راه آهن و از آنجا عازم اهواز شدم  ،وقتى كه به اهواز رسيدم  .و به خانه رفتم  ،مادرش هنگامى كه بچه را ديد مات و
مبهوت مانده بود به او نگاه مى كرد و بى اختيار اشك مى ريخت  ،فرزندش را در آغوش گرفت  ،فرزندى كه پس از دو سال
گمشدن  ،اكنون آغوش گرم مادرش را احساس مى كند ،اين بود سرگذشت فرزند گمشده ما و عنايت حضرت بقيه اهلل االعظم امام
زمان حضرت مهدى عليه السالم به خانواده ما.
بعد از اين كه اين حكايت شيرين و دل ربا را در دعاى ندبه روز جمعه شنيدم  ،حالى ديگر پيدا نمودم و تا شب به فكر امام زمان
عليه السالم و توجه و عنايت حضرت بودم كه آيا مى شود به من هم توجهى نمايد؟ و از الطاف خاصه حضرت بهره مند شوم ؟
ولى باز با خود مى گفتم رفتن به سوى او ،اخالص مى خواهد ،اشك و زارى و البه و خالصه دل شكسته ! آيا مى شود در عمر،
يكبار ،براى يك لحظه جمال دل آراى او را ديد ،فقط يك بار به فيض حضورش رسيد ،گاهى فكر مى كردم كه غير ممكن است و
ما را به اين در ،راهى نيست ولى چگونه صدها نفر ،خدمتش رسيده اند ،و بعضى ها چندين مرتبه او را درك كرده اند ،پس مى
شود او را ديد ،با اين شرط كه زمينه و مقدمات حضور را بايد فراهم نمود ،هر چند كه آن زمينه ها و مقدمات سخت است ولى
بر هر مسلمان فرض واجب است كه معاصى و حرام را ترك نمايد و واجبات را انجام دهد و براى فرج حضرت مهدى عليه
السالم دعا نمايد ،و خود را فردى آماده براى ظهور كند ،و اساسا معنى انتظار همين است كه آماده شويم و دل را از هر چه
ناپاكى و زشتى و پليدى است پاك كنيم و زمينه را براى ظهور حضرت فراهم آوريم ؛ انسان مهذب به تزكيه و تصفيه نفس  ،و
متعهد و متدين و متقى مى تواند به فيض حضور برسد...
آن شب خوابيدم در عالم رويا ديدم كه به زيارت حضرت رضا (عليه السالم ) در حرم آن حضرت مشرف شده ام  ،ازدحام
جمعيت بيش از اندازه بود نتوانستم خودم را به ضريح حضرت برسانم همان بيرون  ،كنار پايه پائين پاى حضرت ايستادم و
شروع كردم به زيارتنامه خواندن پس از اينكه زيارت تمام شد ،احساس تشنگى نمودم  ،خادمى از خدام حضرت رضا عليه آالف

التحيه و الثناء كنار درب حرم ايستاده بود ،از او در خواست آب نمودم  ،گفت  :اينجا كه آب نيست برو از حرم بيرون داخل
صحن آن جا شير آب است  ،در همين هنگام جمعيتى كه در آنجا كنارم مشغول دعا و زيارت بودند ،در ميان آنها سيد جوان بلند
و بااليى را ديدم كه سبزه رو و خوش سيما بود ،ليوانى را به من داد و گفت اين آب  ،و يكباره ديدم ليوان پر آب شد ،پس از
اينكه آب را نوشيدم  ،در اين فكر بود؛ آمدم گوشه اى نشستم كه معروف به پيش روى حضرت است كنار جا قرآنى ها ،دفترى در
دستم بود ،ديدم همان آقا آمد و فرمود :بنوس (فيض حضور) و ناگهان به خطى زيبا روى جلد دفتر نوشته شد (فيض حضور)
سوال كردم آقا چه بنويسم  ،فرمودند همين قضيه امروز را كه شنيدى  ،و بعد رفتند.
نيمه هاى شب بود كه از خواب بيدار شدم  ،در تمام عمرم چنين خوابى به اين زيبايى و شيرينى نديده بودم  ،تمام وجودم پر از
احساس شادى و شعف بود ،و يك سرور ذاتى و درونى يافته بودم  ،آنقدر كامم شيرين بود ،كه هنوز هم شيرين است و ياد آن
رويا و خاطره جاودانه همانند چراغى پر نور در دلم روشن است .
بعد از آن خواب  ،شكى برايم باقى نماند كه آن آقا ،حتما و مسلما مواليم حضرت صاحب الزمان  ،ابا صالح المهدى عليه السالم
بوده است  .بر خود وظيفه دانستم كه اين قضيه و حكايت را به رشته تحرير در آورم  .زيرا كه خود حضرت فرمودند :بنويس و
من هم نوشتم  ،امتثال امر موال را نمودم  ،شايد كه مورد قبول افتد و در نظر آيد .و به حقيقت يكبار هم كه شده در بيدارى ،
فيض حضورش نصيبم شود ،آرزوى ديرينه و هميشگى ام اين است كه تا نمرده ام  ،او را ببينم و بعد جان به جانان سپارم  .تمام
اين حكايت و خاطره فراموش نشدنى را براى تيمن و تبرك بيشتر ،روزها و شب ها به حرم حضرت رضا عليه السالم مشرف
شدم و در همان جا يعنى كنار جا قرآنى پيش روى حضرت نشستم و ساعت ها نوشتم تا بدين گونه در آمد ،اگر نقصى در نوشتن
از جهات ادبى دارد ،خوانندگان عزيز بايد ببخشايند و مرا عفو نمايند كه ويراستارى صحيحى انجام نشده است چون با عجله و در
ازدحام جمعيت و صداى دعا و زيارت و راز و نياز مومنين نوشته شده است  ،ولى خودم خوشحال و مسرور هستم كه در فضاى
ملكوتى حرم حضرت رضا عليه السالم نوشته ام با دعا و مناجات زائرين حضرت ممزوج و مخلوط شده است و اميدوارم كه اين
وجيزه كوتاه ذخيره اى بزرگ براى آن جهانم باشد .از همه خوانندگان عزيز كه حتما از شيفتگان و عاشقان حضرت مهدى عليه
السالم هستند ،التماس دعا دارم و طلب عفو و بخشش از خداى متعال در خاتمه بايد بگويم كه  :اى شيعيان و شيفتگان مكتب اهل
بيت عليهم السالم تا مى توانيد براى فرج حضرت بقيه اهلل دعا كنيد! تا مى توانيد به ياد او و در راه او باشيد.
همواره و هميشه او را فراموش نكنيد .و صبح و شام به ياد او باشيد و عمر را بگذرانيد تا مى توانيد در اصالح فردى خود كه
تهذيب نفس و كسب تقوى الهى است بكوشيد و از اصالح اجتماعى و مبارزه و ستيزه با ظلم و جور و گناه غافل مباشيد ،از حرام
بپرهيزيد و به حالل و واجب الهى عمل كنيد.
از نماز اول وقت و نماز شب و خدمت به خلق خدا غافل نشويد .اين توصيه ها و سفارش ها براى فيض حضور تا روز ظهور
است  .والسالم على من اتبع الهدى .
(اللهم انا نرغب اليك فى دوله كريمه تعزبها االسالم و اهله و تذل بها انفاق و اهله )
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الزم به ذكر است چون قصه فوق راجع به حضرت حجة بن الحسن العسكرى حضرت مهدى موعود (عجل اهلل تعالى فرجه
الشريف ) مى باشد بر آن شديم كه تاريخچه مقدس مسجد جمكران  ،كه تجلى گاه يوسف زهرا حضرت امام زمان عليه السالم مى
باشد ،براى روشنايى چشم عاشقان و دوستداران آن حضرت بيان كنيم :
تاريخچه مسجد مقدس جمكران
بسم اهلل الرحمن الرحيم
(بقيت اهلل خير لكن ان كنتم مومنين ) ()792
(آنچه خداوند براى شما باقى گذارده  ،برايتان بهتر است اگر ايمان داشته باشيد).
(به مردم بگو :به اين مكان  -مسجد مقدس جمكران  -رغبت كنند و آن را عزيز دارند).

آشنايى با مسجد مقدس جمكران
مسجد مقدس جمكران در  2كيلومترى شهر مقدس قم واقع شده و همواره پذيراى زائرانى از نقاط مختلف ايران و جهان مى باشد.
اين مكان مقدس  ،تحت توجهات و عنايات خاصه حضرت بقيه اهلل االعظم  -ارواحنا فداه  -قرار دارد و آن حضرت از شيعيانشان
خواسته اند كه به اين مكان مقدس روى آورند؛ چرا كه اين مكان داراى زمين شريفى است و حق تعالى آن را از زمين هاى
ديگر برگزيده است .
لذا سزاوار است كه زائران عزيز ،از بركات اين مكان مقدس  ،حداكثر استفاده را ببرند و مراقب باشند كه مسائل فرعى
توجهشان را به خود جلب نكند و خود را در برابر حضرت مهدى (ارواحنا فداه ) حاضر بيننند و از انجام اعمالى كه قلب مبارك
آن حضرت را آزرده مى سازد خود دارى كنند.
شايان توجه است كه علما و شيفتگان آن حضرت استفاده هاى فراوان از اين مسجد مقدس برده اند .بنابراين  ،سعى كنيد در اين
مكان مقدس  ،لحظاتى را با آن عزيز خلوت كرده و خالصانه براى ظهور مقدس حضرتش دعا كنيد؛ چرا كه برطرف شدن
گرفتارى ها تنها با ظهور آقا امكان پذير است .
الف  :تاريخچه مسجد مقدس جمكران
شيخ حسن بن مثله جمكرانى مى گويد :من شب سه شنبه  71 ،ماه مبارك رمضان سال  7313هجرى قمرى در خانه خود خوابيده
بودم كه ناگاه جماعتى از مردم به در خانه من آمدند و مرا از خواب بيدار كردند و گفتند:
(برخيز و موالى خود حضرت مهدى عليه السالم را اجابت كن كه تو را طلب نموده است ).
آنها مرا به محلى كه اكنون مسجد جمكران است آوردند .چون نيك نگاه كردم  ،تختى ديدم كه فرشى نيكو بر آن تخت گسترده شده
و جوانى سى ساله بر آن تخت  ،تكيه بر بالش كرده و پير مردى هم نزد او نشسته است  .آن پير ،حضرت خضر عليه السالم بود
كه مرا امر به نشستن نمود .حضرت مهدى عليه السالم مرا به نام خودم خواند و فرمود:
(برو به حسن مسلم  -كه در اين زمين كشاورزى مى كند  -بگو :اين زمين شريفى است و حق تعالى آن را از زمين هاى ديگر
برگزيده است  ،و از اين پس نبايد در آن كشاورزى كند).
عرض كردم  :يا سيدى و موالى ! الزم است كه من دليل و نشانه اى داشته باشم و گرنه مردم سخن مرا قبول نمى كنند!
آقا فرمودند:
(تو برو و آن رسالت را انجام بده  ،ما نشانه هايى براى آن قرار مى دهيم  ،و همچنين نزد سيد ابوالحسن  -يكى از علماى قم -
برو و به او بگو :حسن مسلم را احضار كند و سود چند ساله را كه از زمين به دست آورده است  ،وصول كند و با آن پول در
اين زمين مسجدى بنا نمايد.
به مردم بگو :به اين مكان رغبت كنند و آن را عزيز دارند و چهار ركعت نماز در آن بگزارند.
دو ركعت اول  :به نيت نماز تحيت مسجد است  ،در هر ركعت آن يك حمد و هفت بار (قل هو اهلل احد) خوانده مى شود و در
حالت ركو و سجود هم هفت مرتبه ذكر را تكرار كنند .
ب  :نماز حضرت صاحب الزمان عليه السالم
دو ركعت دوم  :به نيت نماز امام صاحب الزمان (عجل اهلل تعالى فرجه الشريف ) خوانده مى شود ،بدين صورت كه سوره حمد
را شروع كرده و آيه (اياك نعبد و اياك نستعين ) صد مرتبه تكرار مى شود و بعد از آن بقيه سوره حمد خوانده مى شود ،و سپس
سوره (قل هو اهلل احد) را فقط يك بار خوانده و به ركوع رفته و ذكر (سبحان ربى العظيم و بحمده ) نيز هفت مرتبه  ،پشت سر
هم تكرار مى شود.
ركعت دوم را نيز به همين ترتيب مى خواند .چون نماز به پايان برسد سالم داده شود ،يك بار گفته مى شود (ال اله اال اهلل ) و به
دنبال آن تسبيحات حضرت زهرا عليهاالسالم خوانده شود و سپس به سجده رفته و صدبار بگويند( :اللهم صل على محمد و آل
محمد).

آن گاه امام عليه السالم فرمودند( :هر كه اين دو ركعت نماز را در اين مكان  -مسجد جمكران  -بخواند ،مانند آن است كه دو
ركعت نماز در كعبه خوانده باشد).
چون به راه افتادم  ،چند قدمى هنوز نرفته بودم كه امام عليه السالم دوباره مرا فراخواندند و فرمودند:
(بزى در گله جعفر كاشى است  ،آن را خريدارى كن و بدين مكان بيا و آن را بكش و بين بيماران انفاق كن ؛ هر بيمارى كه از
گوشت آن بخورد ،حق تعالى او را شفا دهد).
حسن به مثله مى گويد :من به خانه برگشتم و تمام شب را در انديشه بودم  ،تا اين كه نماز صبح را خوانده و به سراغ (على
المنذر) رفتم و ماجراى شب گذشته را براى او نقل كردم و با او به همان مكان شب گذشته رفتيم  .در آن جا زنجيره هاى را ديديم
كه طبق فرموده امام عليه السالم حدود بناى مسجد را نشان مى داد.
سپس به قم نزد (سيد ابوالحسن رضا) رفتيم و چون به در خانه او رسيديم  ،خادم او گفت  :آيا تو از جمكران هستى ؟ بلى ! خادم
گفت  :سيد از سحر در انتظار تو است  .آن گاه به درون خانه رفتيم و سيد مرا گرامى داشت و گفت  :اى حسن بن مثله ! من در
خواب بودم كه شخصى به من گفت :
(حسن بن مثله  ،از جمكران نزد تو مى آيد ،هر چه او گويد تصديق كن و بر قول او اعتماد نما ،كه سخن او سخن ماست و قول
او را رد نكن ).
از هنگام بيدار شدن تا اين ساعت منتظر تو بودم  .آن گاه من ماجراى شب گذشته را براى وى تعريف كردم .
سيد بالفاصله فرمود تا اسب ها را زين نهادند و بيرون آوردند و سوار شديم  .چون به نزديك روستاى جمكران رسيديم  ،گله
جعفر كاشانى را ديديم  ،آن بز از پس همه گوسفندان مى آمد ،به ميان گله رفتم  ،همين كه بز مرا ديد به طرف من دويد ،جعفر
سوگند ياد كرد كه اين بز در گله من نبود و تاكنون آن را نديده بودم  .به هر حال  ،آن بز را به محل مسجد آورده و آن را ذبح
كردم و هر بيمارى كه از گوشت آن تناول كرد ،با عنايت خداوند تبارك و تعالى و حضرت بقيه اهلل (ارواحنا فداه ) شفا يافت .
ابوالحسن رضا ،حسن مسلم را احضار كرده و منافع زمين را از او گرفت و مسجد جمكران را بنا كرد و آن را با چوب پوشانيد.
سيد زنجيرها و ميخ ها را با خود به قم برد و در خانه خود گذاشت  .هر بيمار و دردمندى كه خود را به آن زنجيرها مى ماليد،
خداى تعالى او را شفاى عاجل عنايت مى فرمود .پس از فوت سيد ابوالحسن  ،آن زنجيرها ناپديد شد و ديگر كسى آنها را نديد.
()797
از سخنان امام زمان عجل اهلل تعالى فرجه الشريف
ما در رسيدگى و سرپرستى شما كوتاهى نكرده و ياد شما را از خاطر نمى بريم كه اگر جز اين بود دشوارى ها و مصيبت ها بر
شما فرود مى آمد و دشمنان  ،شما را ريشه كن مى كردند .پس تقواى خدا پيشه كنيد و ما را بر رهايى بخشيدن تان از فتنه اى كه
به شما روى آورده يارى دهيد)790( .
 .702توسل به حضرت عباس عليه السالم در طلب باران
مرحوم حاج شيخ جمال الدين مجتهدى كه در سال  7311شمسى بدرود حيات گفت در شهرستان قره ضياء الدين كه در حدود 12
كيلومترى شهرستان ماكو قرار دارد به منبر مى رفت .
سال  7429قمرى در آن منطقه كه به چايپاژ معروف است خشك سالى شد و قطره اى باران نيامد ،تمام رودخانه ها خشك شد و
از شدت خشك سالى و كم آبى مزارع و درختان ميوه از بين رفت و حتى شمار زيادى از وحوش بيابان نيز از بى آبى تلف
شدند.
عصر روز تاسوعاى سال  7429قمرى مرحوم حاج شيخ جمال الدين مجتهدى در مسجدى جامع قره ضياء الدين روضه اى از
حضرت ابوالفضل عليه السالم خواند و در منبر گفت  :يا باب الحوائج و يا سقاى كربال ،اگر آن روز فرزندان امام حسين عليه
السالم از تو آب خواستند امروز هم فرزندان كوچك ما و حتى حيوانات وحشى بيابان از تو باران مى خواهند ،تا وقتى كه باران
نيامده من از اين مسجد بيرون نخواهم رفت .

بعد از منبر پايين آمد و در محراب مسجد رو به قبله نشست و مشغول دعا و استغاثه شد به درگاه خداوند متعالى گرديد و
حضرت ابوالفضل عليه السالم را واسطه قرار داد.
هنوز دست هاى ايشان از دعا به پايين نيامده بود كه مردم ديدند آسمان را ابر پوشانيد ،در صورتى كه قبال حتى يك قطعه اى ابر
در آسمان نبود چند دقيقه بعد (كمتر از پنج دقيقه ) باران شديدى باريد.
باران رحمتى كه تمام رودخانه ها را پر آب كرد و دشت و بيابان و مزارع را به نحو احسن سيراب نمود و مردم معتقد و متعهد
آن منطقه اين كرامت بزرگ حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم را كه در حدود كمتر از پنج دقيقه صورت گرفت با چشم خود
ديدند و صداى (جان ها به فدايت يا عباس ) همه جا را پر كرد.
 .707آقا جان من همشيره ام را از شما مى خواهم
عالمى متقى مروج مكتب اهل بيت عليهم السالم آقاى حاج شيخ حسن مؤ من كرباليى مقيم حوزه علميه قم و در جلد اول چهره
درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم  ،ص  427نيز كرامتى از ايشان نقل شده است .
مى فرمايد :زمانى كه در كربال بوديم  ،يك روز سه ساعت بعد از غروب به ما خبر دادند كه همشيره ام سكته كرده است  .بنده
از منزل به قصد منزل همشيره حركت كردم و در خيابان به طرف حرم مطهر حضرت باب الحوائج ابوالفضل العباس عليه
السالم ايستادم  .با التماس به محضر آقا عرض كردم  :آقا جان  ،من همشيره ام را از شما مى خواهم  .دكتر آوردند ،يك آمپول
تزريق كردند ،به عنايت حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم همشيره شفا يافت .
 .700علم را در آغوش گرفتم
جناب مستطاب حجت االسالم و المسلمين حاج شيخ محمد سعادتى  ،امام جماعت مسجد صاحب الزمان عليه السالم طى مكتوبى
به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم  ،كرامتى را چنين نقل مى كند:
محضر مبارك حضرت مستطاب جناب آقاى شيخ على ربانى خلخالى (دامت بركاته ) سالم عليكم  .سالمتى حضرت عالى را در
پناه حضرت صاحب االمر حجة ابن الحسن المهدى (عجل اهلل تعالى فرجه الشريف ) از درگاه پروردگار متعال مسالت دارم و
اميدوارم كه آن وجود شريف جهت ترويج و نشر كرامات حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم عليه السالم موفق باشند .از
آن جا كه توفيق مطالعه كتاب محترم چهره درخشان قمر بنى هاشم عليه السالم تاليف آن جناب برايم حاصل شد و در خاتمه
متذكر شده ايد كه اگر شخصى كرامتى ديده است مرقوم فرمايد ،لذا اطاعت امر شد و يكى از كرامات آقا قمر بنى هاشم كه برايم
حاصل شده به محضرتان تقديم مى دارم :
در تيرماه سال  7313شمسى كه براى تبليغ ايام محرم در آمل بودم با اظهار و عالقه خواهران و برادران دينى قول دادم كه از
اول ماه صفر با خانواده به آن جا بروم  .به كرج آمدم  .در اين ايام براى دختر سه ساله ام به نام زهرا اتفاق ناگوارى رخ داد .به
اين صورت كه ميهمان شخصى بوديم  .فرزند سه ساله ميزبان در حدود ساعت دوازده شب سنجاق نسبتا بزرگى را به چشم
دخترم از ناحيه سياهى چشم فرو كرد .او را در بيمارستان فارابى تهران بسترى نموديم  .از آن جايى كه هميشه مادرش همراهش
بود ،من يك شب مادر را به منزل آوردم و خاله اش جهت مراقبت مصدوم در بيمارستان ماند .لحظات سخت و دشوارى داشتم و
نگرانى مادر و گريه هايش مرا وادار كرد كه سواالتى (از دكتر) بنمايم ايشان جواب گفتند كه آن سنجاق آلوده بوده است  .نظر
پزشكان اين بود كه بايد چشم تخليه شود تا به چشم ديگرش آسب نرسد .آن شب را تا صبح به گريه و زارى گذرانديم  .فردا مادر
را به بيمارستان بردم شب كه براى استراحت به روستاى مشكين آباد كرج به منزل يكى از بستگان رفتم  .صداى اذان مغرب بلند
شد ،چون منزل نزديك مسجد بود بنده ديگر لباس روحانى ام را نپوشيدم و روانه مسجد شدم در حالى كه وضو مى گرفتم منقلب
شدم  .اين مسجد به نام قمر بنى هاشم عليه السالم بود .داخل مسجد شدم  ،و چشمم به علمى كه در گوشه مسجد بود افتاد ،خود را
به آن رساندم و علم را در آغوش گرفتم و با بوسه و زارى آقا را قسم دادم  .اى موال ،تاكنون بيست سال است كه در آستانه اين
خاندان توفيق منبر و روضه خوانى برايم حاصل شده است  ،اگر يك منبر من در نزد شما قرب دارد چشم فرزندم را از شما مى
خواهم و ال غير.
دو نماز را با گريه و زارى با امام جماعت آن جا اقامه نمودم  .شب كه خوابيدم در عالم رويا مالحظه كردم كه كتابى در دست
دارم و نشسته ام و از مقابلم سوارى با اسبى سفيد نزديك شد و برايم مشخص بود كه آقا قمر بنى هاشم عليه السالم است بدون آن
كه سخنى بگويم ديدم آقا از روى اسب به سمت راستش با چشم اشاره فرمود :بگير يا بردار .صبح كه از خواب بيدار شدم اين
خواب را يك جواب دانستم و زمانى كه به بيمارستان مراجعه كردم ديدم كه مادر فرزندم اولين روزى است كه تبسم بر لب دارد.

سوال كردم  :حال فرزندمان چطور است ؟ گفت  :خدا را شكر ،امروز كه دكتر (تبريزى ) آمد گفت  :خانم  ،طبق معاينات به
عمل آمده ما مى توانيم عفونت را بر طرف نماييم  .اما نورى در چشم نخواهد بود و فرزند شما با يك چشم بايد به زندگى ادامه
دهد .چشم بيمار را تخليه نمى كنيم .
مى خواهم به عرض عالى برسانم كه كرامت آقا شامل حال فرزندم شده كه صد در صد بينايى خود را باز يافت و حتى به عينك
هم نياز پيدا نكرد.
شبى در آبان ماه سال  7312شمسى با حجة االسالم شيخ محمد ظهيرى جايى مهمان بوديم ساعت سه نيمه شب بود كه ايشان به
سراغ من آمد و گفت  :فالنى  ،االن در خواب ديدم كه من و شما و عده اى ديگر در كربال هستيم و من شما را در سه راه سدر
كه از آن جا حرم امام حسين عليه السالم و هم قمر بنى هاشم عليه السالم مشاهده مى شود نگران مى ديدم  ،شما مى گفتيد خوب
بود در اين زمين تكيه اى بسازيم و حاال كه نشد .من در جواب مى گفتم  :آن زمين كه در آخر خيابان سدر است را بسازيم  .حجة
االسالم ظهيرى گفت  :چه عهد و پيمانى با آقا قمر بنى هاشم و امام حسين عليهماالسالم دارى ؟ كه مرا گريه گرفت و گفتم  :من
زمينى را در شهر بزغان نيشابور وقف تكيه كرده ام كه از آن زمين حرم امام زاده كه در آن جا هست ديده مى شود .تاكنون
نتوانسته ام جهت ايجاد ساختمان تكيه 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 ايجاد ساختمان تكيه ابوالفضلى مشهد بزغان شهرستان نيشابور هم توان خود را به كار بندم .
دعا گوى شما شيخ محمد سعادتى فرزند مرحوم حجه االسالم و المسلمين كرباليى شيخ محمد حسن سعادتى و اكنون در شهر
وحيديه شهريار در مسجد صاحب الزمان به اقامه نماز جماعت و امر تبليغ مشغول هستم .
در خاتمه سالمتى حضرت عالى را از درگاه پروردگار متعال خواهانم .
االحقر شيخ محمد سعادتى
امام جماعت مسجد صاحب الزمان عليه السالم
شهرك اسماعيل آباد و حيديه شهريار
 .703به عنايت قمر بنى هاشم عليه السالم كورى شفا پيدا كرد
يكى از اعاظم نقل مى كرد :كسى را در حرم ياصحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم عليه السالم ديدم كه لباس
هايش را پاره مى كنند و كاغذى هم در دستش بوده كه يك نفر هندى مى گويد :سى اشرفى مى دهم بده به من و او هم قبول نمى
كند .مرد هندى اصرار مى كند و او هم مى گويد :وصيت مى كنم در داخل كفنم بگذارند .از ماجرا پرسيدم  ،گفتند :كورى بوده و
سه روز به حضرت عباس عليه الصاله والسالم متوسل شده  ،نتيجه حاصل نمى شود ،پولى داده تا او را به حرم حضرت ابى
عبداهلل عليه الصاله والسالم مى برند (البته به قصد شكايت ) .تا آن جا وارد مى شود كاغذى به دستش داده باز به حضرت عباس
عليه السالم حواله مى دهند .مى گويد :چشمم راه را نمى بيند و پول هم ندارم كه به راهنما بدهم  .مى فرمايند :به قدرى كه اين
راه را بروى چشمت مى بيند .باالخره مرد نابينا آمده تا داخل حرم مطهر حضرت عباس عليه الصاله والسالم شد .در آن جا
دستى به سينه اش زده  ،و مى گويند :حضرت عباس عليه السالم شفايت داد كه يك دفعه چشمانش باز و بينا مى شود.
 .704تو را به جدت مرا شفا بده
اين جانب سيد مرتضى موسوى كرباليى در سال  7312شمسى به سرطان خون دچار شدم  .تمام دكترها از بهبودى من قطع اميد
كرده بودند و پدر و مادرم هم ديگر به من اهميت نمى دادند و همسايه ها با نگاهى تحقيرآميز به من نگاه مى كردند .تا اين كه
خودم به خواندن زيارت عاشورا مشغول شدم  .در سال  17بود كه شب تولد آقا قمر بنى هاشم عليه السالم  ،موقع نماز مغرب
فردى آمد و گفت  :كه شما فردا ظهر ساعت  32:70در حرم حضرت شاه عبدالعظيم عليه السالم باشيد تا من بيايم  .من روز بعد
همان موقع در حرم بودم كه ديدم اين آقا تشريف آوردند و به من گفتند :بيمارى ات چيست ؟ گفتم  :سرطان  ،بعد به من گفتند:
اگر مى خواهى شفا پيدا كنى چيزى نذر حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم كن و دعا كن ما ظهور كنيم  ،من اصال در آن موقع
متوجه نبودم كه ايشان آقا امام زمان عجل اهلل تعالى فرجه الشريف هستند و بعد كه از ايشان جدا شدم متوجه شدم كه ايشان
حضرت بقيه اهلل االعظم هستند .خيلى گريه كردم و همان روز بعد از ظهر يك گوسفند و مقدار پنج هزار تومان نذر حضرت
ابوالفضل عليه السالم كردم  .سال  7313شمسى روز تولد آن حضرت موقع نماز ظهر و عصر بود كه خود ايشان را ديدم  ،آقا

تشريف آوردند و به من گفتند :دوست دارى شفا بگيرى ؟ من گفتم  :آرى آقا ،چون مردم مرا خيلى سرزنش و تحقيرم مى كنند .و
گفتم  :آقا شما سيد هستيد؟ گفتند :بله گفتم  :تو را به جدت مرا شفا بده  .ايشان با پايشان به پهلو و دل من ماليدند و من روز بعد به
دكتر رفتم  ،دكتر گفت  :شما چكار كردى كه شفا گرفتى ؟ من جريان را برايش تعريف كردم و ايشان خيلى گريه كردند و به من
كرامت و بزرگوارى حضرت شفا گرفتم و اميدوارم كه خدا تمامى بيماران مسلمان را شفا بدهد.
سيد مرتضى (محمد مهدى ) موسوى كرباليى
 .705تو حافظ و نگهبان ماشين من باش
ايام اربعين ابا عبداهلل عليه السالم بود ،و از دهى به نام قره جاقيه از قراى تفرش عازم قم بودم  .سوار يك نيسان بار شدم  .راننده
ماشين فردى به نام ولى اهلل قزلقاشى از اهالى تفرش بود .در راه از كرامات حضرت ابوالفضل عليه السالم سخن به ميان آمد،
داستانى عجيب را كه خود گوينده بعينه ديده بود برايم نقل كرد و گفت :
روزى كه من اين ماشين را خريدم  ،بين خود و حضرت ابوالفضل عليه السالم قرار دادى بستم و گفتم  :اى پسر حضرت على
عليه السالم  ،تو يار و ياور من باش و من و ماشين را از خطرات حفظ كن  ،من هم از اين ماشين هر چه در آمد داشتم يك در
صد آن را در راه تو خرج مى كنم  .پس از آن  ،با اين عقيده كار مى كردم و به قول خودم وفا مى نمودم  .ده سال بود كه اتفاقى
براى من نيفتاده بود ،يك روز از روستاى قره جاقيه و قز لقاشى رودبار تفرش به حصارك كرج مى آمدم  -كه فعال هم در جا
ساكن هستم  -شب بود ،ماشين را جلو خانه ام پارك كردم و خوابيدم صبح اول وقت ديدم در مى زنند گفتم  :كيست ؟ گفتند :آقا،
لطفا در را باز كنيد در را باز كردم و گفتم  :بفرمايد ،گفت  :آقا اين ماشين مال شماست ؟ گفتم  :بلى چطور مگر؟ گفت :به زير
ماشين يك نگاه كن نگاه كردم  ،ديدم يك جوان تقريبا بيست ساله در زير ماشين من جان داده است  ،چشمهايش از حدقه در آمده و
خون از بينى اش جارى است  .خوب كه نگاه كردم  ،اين جوان بدبخت سه حلقه از الستيك هاى ماشين مرا در آورده است و به
جاى آنها آجر چيده است  ،مى خواسته الستيك چهارم را هم در بياورد ،كه آجرها در رفته واين جوان بدبخت در زير ماشين جان
داده است !
راننده مزبور مى گفت  :حاج آقا من صد در صد عقيده دارم اين حادثه از كرامات حضرت ابوالفضل باب الحوائج عليه السالم
است  ،چون همان طور كه گفتم  ،من با آقا قرارداد بسته بودم كه آقا تو حافظ و نگهبان ماشين من باش  ،من هم به عهد خود وفا
مى كنم .
اين داستان را اين جانب رحيم مجموعى بخشايشى مستقيما از گوينده شنيده و او عكسى را كه از ماشين و جوان مرده انداخته
بود ،به من نشان داد.
 7318/7/4شمسى
رحيم مجموعى بخشايشى
 .702يا كاشف الكرب را بسيار بگو
عالم فرزانه مروج و حامى مكتب اهل بيت عصمت عليهم السالم جناب آقاى شيخ حسن بصيرى (دامت توفيقانه ) چند كرامت به
دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم ارسال داشته اند كه ذيال مى خوانيد.
 .7ايشان از جناب آقاى حاج مال على بكائى نقل مى كند كه مى گفت  :من اذكار و اورادى داشتم از جمله يا كاشف الكرب عن
وجه الحسين عليه السالم  ...بود كه در عالم رويا به من فرمودند اين ذكر را بسيار بگو :نيز نقل مى كرد :شب اول صفر 7402
قمرى بين خواب و بيدارى بود كه گوينده را كامال مى ديدم  .به من فرمود :اين ورد (يا كاشف الكرب ) را بسيار بگو .همچنين
اين آقا نقل مى كرد :از اجاره نشينى سخت ناراحت بودم  ،به حضرت عباس عليه السالم متوسل شدم  .در آن روزها خانه اى را
در همسايگى ما به چهار هزار تومان فروخته بودند .باالخره در عالم رويا آن بزرگوار عليه السالم را زيارت كردم كه دست
مبارك را به شانه راست من نهاده سه مرتبه فرمودند :آن خانه مال تو شد و بعد از چند روزى از مقابل دكان فروشنده مى گذشتم
مرا صدا كرده و گفت  :آن معامله بيجا فسخ شد ،بيا من آن خانه را به تو بدهم  .گفتم من دو هزار تومان دارم  ،چگونه به نصف
قيمت معامله مى شود؟ در اين اثنا همسايگان دكان جمع شده به مبلغ دو هزار و چهار صد تومان معامله را قطع كردند و خانه
مال من شد .آرى  ،اين است نتيجه توسل به حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم .
 .701قاتل را در راه تبريز مى كشند

 .0در قريه سيد تاج الدين چند صد خانواده از سادات موسوى عليه السالم زندگى مى كنند .قريه مزبور در نزديكى شهر خوى
واقع است .
در آن جا قتلى صورت مى گيرد .زن برادر مقتول  ،برادر مقتول را به شكايت وادار مى كند .آن مرد هم پس از آن كه جوراب و
چارق را به پا مى كند از شكايت منصرف شده رو به قبله ايستاده  ،عرض مى كند :خدايا ،اگر برادر من مجرم بوده به جزاى
خود رسيده  ،و اال تو خود حاكم باش  ،من شكايت خود را به درگاه تو كرده و حضرت اباالفضل العباس عليه السالم را هم مامور
مى خواهم و سپس برگشته جوراب و چارق را بيرون مى آورد ،اما به فاصله چند روز قاتل را در راه تبريز مى كشند و قاتلش
هم معلوم نشده و خونش هم به هدر مى رود .و مقتول سه زن نكاحى داشته كه نزد زن مقتول اول آمده  ،مى گويند :بيا با دست
خود بر سر ما شال عزا بينداز تا قلبت آرام گيرد.
جان فداى آن كه لطفش بى حساب
قهر او هم افكند در تاب و تب
حاجت عهر مستمند آرد يقين
ظلم ظالم را كند نقش زمين ()793
 .708دست هاى مرا به كربال از تن جدا كرده اند
 .3مطابق معمول در كرمانشاه آخرين روضه خوان كه روضه اش را تمام كرد .عموم اهل مجلس به پا خاسته يا اباالفضل گويان
به سر و سينه زنان متوسل مى كنند .تاجر محترم و متدينى كه چند سال فلج بوده كسانش او را آورده جلوى منبر جايش داده
بودند .در حالى كه آخرين روضه خوان روضه خود را تمام كرده و اهل مجلس برخاسته و متوسل به حضرت ابوالفضل العباس
عليه السالم بودند و شيون و شورى تمامى مجلس را گرفته و آن آقاى معلول در جاى خود متاثر و ناراحت بوده و فرياد يا
اباالفضل سر داده بود ،آقايى بزرگوار ظاهر شده مى فرمايد :تو چرا نشسته اى ؟ برخيز ،عرض مى كند :من فلجم و قادر به
ايستادن نيستم  .باز فرموده  :برخيز ،عرض مى كند :دستم را بگير تا برخيزم  .فرموده بود :مگر نگفته اند كه دست هاى مرا در
كربال از تن جدا كرده اند؟! فريادى كشيده و بى هوش شده و باالخره چشم را باز كرده و خود را سالم در مى يابد.
 .709شخص بزرگوارى مرا نجات داد
 .4مرحوم مغفور ،واعظ مشهور آقاى تربتى (رحمه اهلل ) نقل مى كرد:
زنى با داماد و دخترش پيش من آمدند و آن زن چون گذرنامه نداشت در خرمشهر به مانعى برخورد كرده بود .باالخره كمك هاى
مقدور نموده و به كربال رفتيم  ،باب حرم حضرت عباس عليه السالم پيش من آمده مى گفت  :به اين حضرت عباس قسم كه بلم
سوارى من سرنگون شد و من به شط افتاده و مشرف به هالك بودم  ،به اين حضرت متوسل شده ناگه شخص بزرگوارى مرا
نجات داد و به بلم ديگر نشاند و از نظر غايب شد.
 .732بدون ذكر نام ابوالفضل از منبر پايين نيا
 .5جناب آقاى حاج مال على مال زاده يكانى  -كه فعال درحال حيات است و همشهرى و رفيق بسيار عزيز ما و روحانى صاف و
پاكدل است  -مى فرمود :حضرت زهرا (سالم اهلل عليها) را درخواب زيارت كردم و به من امر فرمودند :هرگز بدون ذكر نام
ابوالفضل العباس (عليه الصاله والسالم ) از منبر پايين نيا.
اين آقا بسيار روياهاى عجيب دارد كه محل ذكر آنها نيست .
 .737نجات من به وسيله حضرت عباس عليه السالم
 .2در زمان ما روضه خوانى مشهور و معروف به مال عباس (رحمه اهلل ) بود .من در تمام هشتاد سال عمر خود در هيچ محلى
مانند او را در روضه خوانى نديده ام و مشهور است كه وى از مجلس و مسجد مى روند و مردم هنوز از گريه و زارى فارغ
نشده اند .خدا را (جلت عظمته ) شاهد مى گيرم كه اين حقيقت راخودم مشاهده نمودم و در وقفات عزادارى بعضا فقط دو سطر
شعر مى خواند.

بعد از وفات وى  ،حضرت آيه اهلل آقاى حاج سيد على اصغر آقا صادقى (رحمه اهلل عليه ) او را درخواب ديده و احوال پرسيده
بود و او چنين جواب داده بود كه  :هرگاه حضرت عباس عليه السالم دستم را نمى گرفت من نجات نمى يافتم (رحمه اهلل عليهما).
 .730خانه فرزندم تاريك است
 .1در شهر سلطان پور يك يادگارى به نام درگاه حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم بنا شده است  .اين مقام ملكوتى بيرون از
آبادى قرار دارد .رئيس نيروگاه برق منطقه  ،يك شب به خانه رفت  ،ديد برق خانه اش خراب شده است  .هر چه تالش كرد
برق را روشن كند روشن نشد و باالخره مجبور شد همان طور در تاريكى بخوابد.
در عالم رويا ديد يك شخصيت بزرگى به ايشان فرمود :تو به فكر خانه خودت هستى  ،ولى خانه فرزندم تاريك است  .پرسيد شما
كه هستيد و خانه فرزندتان كجاست ؟ آن شخصيت بزرگوار فرمود :خانه فرزندم در اين شهر و در فالن محل قرار دارد .رئيس
نيروگاه برق از خواب بيدار شد و به آن محل رفت  ،ديد شب تاريك است و هيچ كس در آنجا نيست .
به نظرش آمد كه خواب مزبور حقيقت ندارد .دوباره به منزل برگشت ولى از رويايى كه ديده بود آرامش نداشت و خوابش نبرد.
صبح فردا دستور داد به اين يادگار برق كشيده شود.
مامورين آمدند و به آنجا برق كشيدند .مردم محل سوال كردند :چه خبر است و ماجرا از چه قرار است ؟! رئيس نيروگاه خواب
خود را تعريف كرد و مردم فهميدند اين يك بشارت است .
از آن زمان تاكنون چندين هزار نفر از اين مقام شفا گرفته اند و بيست و چهار ساعته جمعيت زيادى در آنجا حضور دارند و به
عنايت حضرت  ،از خداوند متعال شفا مى گيرند .تعداد زيادى نيز شيعه اثنى عشرى شده اند و اين مقام در حال حاضر مقبول
خاص و عام قرار دارد.
 .733به بركت حضرت عباس عليه السالم صاحب فرزند شدند
جناب مستطاب مروج االحكام و مبلغ االسالم آقاى حاج شيخ عباس آزرم (زيدت توفيقانه ) كه از وعاظ محترم و كم نظير بود
الحمدهلل فعال در حال حيات و ساكن و اهل اين شهر است و مدتى قبل از انقالب در مهاباد به عنوان روحانى محل سكنا داشت ،
نقل مى كرد:
 .8يك نفر مرد سنى كه رياست سد مهاباد به عهده او بود و به حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم اخالص و ارادتى كامل
داشت و به وسيله آن بزرگوار به خواسته هاى خود رسيده بود ،مجلس بزرگى تشكيل داده و سفره اطعامى گسترده و ششصد نفر
را دعوت كرده بود .از آن جمله يك مهندس اتريشى و همسر او كه مسيحى بودند .و از بانيان سد .ايشان بعد از حضور در آن
مجلس استفسار كرده و فهميده بودن كه شيعيان شخصى به نام حضرت عباس عليه السالم دارند كه باب الحوائج است و حاجات
خود را به وسيله آن بزرگوار از درگاه الوهيت خواستارند و آنهاهم اوالدى نداشته  ،نذر مى كنند كه اگر به بركت آن بزرگوار
عليه السالم صاحب فرزند شدند مثل همين سفره را بگسترانند .خداوند متعال هم به بركت حضرت ابى الفضل العباس عليه السالم
عنايت فرموده  ،در حضور جناب محترم آقاى آزرم و چند نفر ديگر از روحانيون مهاباد و مياندو آب به دين اسالم مشرف شده
و سفره هزار نفرى گسترده و اطعام مى نمايند .براى اين كه زنش حامله و فرزند پسرى زيبا متولد مى گردد .اين قضيه در مجله
مكتب اسالم هم منتشر شده است .
 .734چه بود؟! چه شد؟! و گريه مى كند
جناب حجه االسالم و المسلمين آقاى شيخ محمد رضا خورشيدى مازندرانى در تاريخ  70جمادى الثانى  7478هجرى قمرى طى
مكتوبى كرامت زيرا به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم ارسال داشته اند كه با هم مى خوانيم  .ايشان مقدمتا اظهار
داشته اند:
 .9مناسب است براى اداى حق و قدردانى از مقام نوكران بارگاه عرش آشيان قمر بنى هاشم عليه السالم  ،و همچنين براى
يادآورى بزرگى مصيبت ساالر شهيدان ابى عبداهلل الحسين عليه السالم  ،اين جريان جالب را كه از مرحوم ابوفاضل سيد محمد
تقى مستجاب الدعوه  ،درباره پدرشان شنيده ام براى خوانندگان گرامى نقل كنم  .ايشان مى فرمود:
پدرم  ،سيد رضا مستجاب الدعوه  ،سمت كفشدارى حرم حضرت ابوالفضل عليه السالم را بر عهده داشت  .در ميان خدام حرمين
شريفين آقا اباعبداهلل الحسين و قمر بنى هاشم عليهماالسالم به خير و صالح معروف بود .لذا در يك وقتى از اوقات كه قرار شد

سرداب اصلى قبر عزيز زهرا سيد الشهداء عليه السالم را غباروبى كنند (خوانندگان محترم توجه دارند كه قبر مطهر سيد
الشهداء و همچنين قبر شريف قمر بنى هاشم عليهماالسالم در سردابى درست زير همين ضريح قرار دارد) براى اين كار سراغ
پدرم (سيد رضا) آمدند و ايشان پس از تشرف به حرم سيدالشهداء عليه السالم و به جا آوردن تشريفات مرسوم و پس از آنكه
درب مخصوص سرداب مطهر را به روى ايشان باز كردند (دربى كه ممكن است در چند سال يكبار براى شخصيتهاى بزرگى
مانند مراجع عظام باز گردد) جارويى دردست گرفت و تنها وارد سرداب شد.
خدام درب را از پشت بستند و منتظر ماندند تا طبق عادت  ،مرحوم سيد رضا پس از اتمام غبارروبى بيرون بيايد ،ولى هر چه
منتظر ماندند از وى خبرى نشد .خيلى مدت طوالنى شد دلهره و اضطراب خدام زياد شد كه خدايا نكند صحنه اى يا اتفاقى براى
سيد رضا پيش آمده باشد .ناگزير براى روشن شدن وضعيت  ،درب سرداب را باز كردند كه بالفاصله چشم آنها به بدن بيهوش
سيد رضا خورد كه نزديك درب روى پله دوم و سوم افتاده بود او را بلند كرده  ،به وسط صحن آوردند و با زحمت تمام به هوش
آوردند .اما با كمال تعجب ديدند وقتى كه به هوش آمد مرتب به اطراف نگاه تند و تيزى مى كند و مى گويد :چه شد؟! چه بود؟!
چه شد؟! و گريه مى كند و بيقرار است  .هر چه هم علت امر را مى پرسند ،نمى تواند جواب بدهد .حدود يك ساعت از اين قضيه
گذشت تا قدرت بر تكلم يافت و سپس ماجرا را چنين تعريف كرد:
زمانى كه براى غبارروبى از پله هاى سرداب به پايين مى رفتم  ،به محض آنكه قدم به پله دوم و سوم گذاشتم دو صداى زنانه را
شنيدم كه با سوز عجيبى ناله مى زدند .خوب كه توجه كردم  ،ديدم صداى زنانه اى مى گويد :پسرم حسين ! و صداى زنانه
ديگرى مى گويد :برادرم حسين !
بى اختيار شدم پاهايم سست شد و بيهوش بر زمين افتادم ديگر هيچ نفهميدم تا اينكه خودم را در اينجا ديدم (يعنى شما مرا به
هوش آورديد).
حقير گويد :در روايات هم وارد شده كه از هنگام شهادت سرور آزادگان امام حسين عليه السالم تا دامنه قيامت  ،هر روز
حضرت زهراى اطهر سالم اهلل عليها از عرش به قتلگاه حسين عليه السالم نگاه مى كند و مصائب وى را از نظر مى گذراند .و
ناگاه فرياد شيونى سر مى دهد كه همه انبيا و مالئكه را به گريه در مى آورد و( ...روايت طوالنى است ) .جان عالم  ،فداى لب
تشنه ات اى حسين فاطمه عليهماالسالم !
 .735حضرت عباس عليه السالم شفايم داد
 .72آقاى احمدى كه معاصر و از آشنايان و از خوانين و مالكين محترم شهر ماكو و مردى روشن فكر و مدتى مريض و بسترى
بود ،نقل مى كرد:
وقت صباحى چوپان ما آمده گفت  :آقا ،در خواب ديدم كه شما از طرف مقابل مى آييد و من گفتم  :اى واى آقا چرا ايستاده ايد،
مى افتيد ،گفتيد :نه  ،حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم شفايم عطا فرموده و من هم در آن حال گوسفند معينى
را نذر آن حضرت كردم و االن همان گوسفند را آورده ام تا ذبح كرده و تقسيم كنيم  .آقاى احمدى مى گفت  :همان روز همان
گوسفند را ذبح و تقسيم كرديم و من هم بعد از مدت ها بسترى بودن از جا برخاستم .
 .732اظهار ندامت
آقاى حاج حسن چوب فروش كه از محترمين و متدينين شهرستان خوى مى باشند نقل كردند:
 .77به قصد زيارت در كربالى معال بودم كه سخت بيمار شده از خوردن و خوابيدن بمانده و به دكتر مراجعه كردم  .سپس خود
به خود متنبه شده به حرم حضرت ابى الفضل العباس عليه السالم مشرف شده  ،ابتدا اظهار ندامت و عذر خواهى كردم از اين كه
به دكتر مراجعه كرده ام و سپس استشفا نموده گريه كردم  .يكى از همسفران كه در حرم بوده و متوجه حال من بوده  ،پيش آمد و
مرا به خوردن غذا دعوت كرد و با اشتهاى كامل غذا خوردم و در همان حال شفا يافتم .
 .731تمام مشكل حل شد
آقاى حاج تيمور ترك نقل مى كرد:
 .70به قصد زيارت عتبات عاليات وارد كربالى معال شديم و رفيق ما از ملت تركمن مرد صاف و ساده اى بود كه پول هاى
اسكناس او داخل روغن افتاده بود و خراب شده بود و بى پول و بيچاره شده بود و هيچ يك از صرافان بازار به كمترين قيمت از

او قبول و خريد مى كردند .آن مرد به حرم حضرت ابى الفضل العباس عليه السالم مشرف و متوسل شد .تا برگشته به منزل
وارد شد ،عربى آمده پول خارجى خواسته و تمامى اسكناس هاى روغن كشيده او را به قيمت و ارزش خود خريده و برد .در
نتيجه تمام مشكل آن مرد ساده لوح غريب حل شد.
 .738عريضه به حضرت عباس عليه السالم
 .73علويه شوكت دختر آقا مير محمد راثى گردن بندى كه شامل سيزده عدد نيم پهلوى بوده گم كرده بود و بسيار جست و جو
كرده و نتيجه حاصل نشده بود .سرانجام  ،عريضه اى به حضرت عباس عليه السالم مى نويسد .بعد از سه ماه همان گردن بند را
آورده و به خانه شان تحويل داده اند.
 .739مرا شرمنده نفرماييد
 .74در اطراف بغداد مردى پسرى معلول داشته كه اطبا به او جواب رد و ياس داده بودند .پدر بچه گفته بود :اما من مايوس
نيستم و او را به كربال آورده حرم مطهر حضرت اباعبداهلل الحسين عليه السالم رفته و زيارت كرده و از آقا اجازه خواسته به
آستام مقدس حضرت ابى الفضل العباس عليه السالم آورده در كنار ضريح مقدس او را قرار مى دهد و عرض مى كند :فدايت
شوم  ،من به قبيله وعده داده ام  ،مرا شرمنده نفرماييد.
بعد از ساعتى پسر معلول پدر را صدا مى كند و مى گويد :مرا بلند كن  .پدر مى گويد :فرزندم  ،قادر نيستى  .پسر جواب مى
دهد :نه  ،مرا شفا دادند و گرسنه هستم  .پدر دستش را گرفته و به ايوان منزل آورده و مى پرسد :چه شد؟ عرض مى كند :آقايى
بزرگوار عليه السالم كه بدنش پر از زخم بود و بى دست بود بر من ظاهر شد و فرمود :برخيز كه شفا يافتى .
 .742به حضرت ابوالفضل عليه السالم متوسل مى شود
 .75مرحوم كرباليى مجيد رحيميان كه از اهالى تازه محله خوى بود و او مردى پاكدل بود ،وقتى زوار كربال دسته جمعى يا
پياده حركت مى كردند به هيجان آمده و با زوار بدون تدارك قبلى رهسپار شده و پولش تمام شده و به حضرت قمر بنى هاشم
ابوالفضل العباس عليه السالم متوسل مى شود و به حرم مطهر مى رود و درد دل خود را به حضرت مى گويد و بر مى گردد.
دو نفر از همراهان وى او را ديده مى پرسند :كجا بودى ؟ مرحوم مشهدى قاسم شهانق (شهانق منطقه بسيار بزرگى از شهر
خوى است ) و در همان حال باز مشهدى قاسم البته مردى ناشناس بوده و به كرباليى مجيد پيشنهاد پول مى كند .چون اين شخص
ناشناس بوده  ،كرباليى مجيد پول را قبول نمى كند و باالخره اصرار از حد گذشته و مى گويد :حواله اى به تو و در خوى محله
شهانق  ،كوچه فالنى آورده پس مى دهى  .كرباليى مجيد پول ها را گرفته سفر خود را به آخر رسانيده و برگشته و هر چه او را
جسته پيدا نكرده است .
 .747اگر غير از اسم ابوالفضل صدايش بزنيد ما اين بچه را فورا از شمامى گيريم
اين جانب حسين حاجى آقا بزرگى  ،ساكن قم  45 ،مترى صدوق كوچه  ،07پالك  ،24كارمند بانك  ،از كرامت و لطف حضرت
ابوالفضل عليه السالم براى شما مى نويسم  .شايان ذكر است كه بنده مسايل را قدرى مفصل توضيح مى دهم  ،اما شما خالصه و
يا به صورت محرمانه بدون ذكر نام چاپ كنيد .در سال  7314همسر بنده كه از سادات است در يكى از شب ها ناگهان دچار
خونريزى شديدى گرديد و ما او را به بيمارستان ايزدى برديم و آن جا او را بسترى نموديم  .پس از گذشت پنج روز و انجام
آزمايش هاى الزم اعالم نمودند كه باردار است  .ليكن به لحاظ خونريزى شديد بايد استراحت مطلق كند .و نبايد هرگز از منزل
خارج شود.
به همين دليل زير نظر دو پزشك در منزل استراحت مطلق مى نمود و بنده به طور مرتب و ماهيانه شخصا به دكتر مراجعه
كرده وضعيت ايشان را به دكتر اطالع مى دادم  .او هم موكدا مى گفت  :اميدى به بچه نداشته باشد ،و فقط مواظب همسرت باش
 .حدود شش ماه به همين صورت گذشت  .در يك شب چهار شنبه شخصا به مسجد جمكران رفته بودم  .در خاتمه دعاى توسل از
آقا خواستم كه تكليف من را يكسره كند .پس به منزل آمدم و خوابيدم و پس از نماز صبح در خواب ديدم كه يك آقاى سيد قد بلند و
رشيد و نورانى به طرف من آمد و يك بچه بسيار زيبا را به دست من داد و گفت  :اين را براى تو آورده ايم  .من امتناع كردم ،
اما ايشان تاكيد كرد اين پسر است و متعلق به تو است و بايد او را از من بگيرى  .من بچه را گرفتم  ،بسيار زيبا بود .غرق
جمال بچه بودم كه ديدم از آن آقا خبرى نيست  .از خواب بيدار شدم و همسرم را از خواب بيدار كردم و خواب خود را براى او
تعريف كردم  .همسرم نيز گفت  :من هم امشب خواب ديدم خانمى بسيار با وقار و با حجاب  ،پسر بچه اى را به من داد و گفت :
ما دوست داريم اين بچه را به تو بدهيم  ،اما تو بايد اسم اين بچه را ابوالفضل بگذارى ؛ زيرا ما اسم ابوالفضل را روى آن

گذاشته ايم  .بنا به اظهار همسرم  ،من در عالم خواب ناراحت شدم و گفتم كه بچه اگر مال من است اسم آن را من انتخاب مى كنم
كه آن خانم گفت  :در اين صورت از بچه خبرى نيست و رفت و بچه را پيش من گذاشت  .وقتى از خواب بيدار شدم كه درد از
بدنم خارج شده و با وجود هفت ماه باردارى و بسترى بودن احساس سالمت و شادابى مى كنم  .به همين منوال تا ماه نهم گذشت
 .روزى به مطب دكتر مراجعه كرديم و دكتر به ما گفت  :جهت معاينه به بيمارستان ايزدى برويم  .به آن جا رفتيم  ،همسرم به
داخل رفت تامعاينه شود و برگردد .درحالى كه اصال درد زايمان نداشت  ،ناگهان ديدم پس از پنج دقيقه پرستار بيمارستان در
حالى كه لباسهاى همسرم را به من مى داد تبريك گفت و گفت كه فرزند شما پسر است  .من به او گفتم  :شما اشتباه مى كنيد،
همسر من بنا به گفته دكتر سزارين مى شود .او گفت  :فقط خدا خيلى با شما بوده و ايشان بالفاصله در حالى كه درد نداشت
زايمان طبيعى نمود.
پس از مرخصى از بيمارستان  ،من پس از ديدن بچه مشاهده كردم كه اين بچه دقيقا شبيه همان است كه آن آقا در خواب به من
داده بود .باالخره  ،قضيه نام بچه مطرح شد .و من اصرار داشتم اسم بچه سجاد باشد ،زيرا فرزند اولم را سعيد نام گذاشتم  ،ولى
همسرم مى گفت كه اسم او را محمد مى گذاريم زيرا نام برادرش كه شهيد شده محمد بود ومختصر مشاجره اى بين ما بر سر نام
سجاد و محمد براى بچه بود كه در روز هشتم تولد بچه مجددا همسرم در عالم خواب ديده بود كه آن خانم مجددا آمده و دارد بچه
را به زور از ما مى گيرد ،ولى خانم من امتناع مى كند .لذا آن خانم اظهار مى كند كه اين بچه را ما به شما داديم و اسم آن را هم
ما انتخاب مى كنيم  ،اگر غير از اسم ابوالفضل صدايش بزنيد ما اين بچه را فورا از شما مى گيريم .
همسرم از خواب بيدار شده و با هيجان من را بيدار كرد و گفت  :ديگر اسم بچه من نه محمد است  ،نه سجاد ،اسم او ابوالفضل
است و همين امروز برو به همين نام براى او شناسنامه بگير و سپس خواب خود را تعريف كرد.
نكته ديگر اين كه وقتى براى تاييد صورت حساب هزينه بيمارستان نزد دكتر رفتم  ،ايشان گفت  :اشتباهى صورت گرفته  ،هزينه
بيمارستان كم محاسبه شده ؛ زيرا عمل سزارين هزينه بيشترى دارد .من به او گفتم  :عمل زايمان طبيعى بوده و سزارين نبوده و
ايشان گفت  :شما و بيمارستان هر دو اشتباه مى كنيد .سپس از مطب خود به بيمارستان تلفن كرد و پس از گفت و گو با
بيمارستان گفت  :يا تو يا خانم تو پيش خدا خيلى اجر و قرب داريد ،برويد و خدا را شكر بكنيد؛ زيرا علم پزشكى گواهى مى دهد
كه در اين مورد باردارى اوال بچه زنده نمى ماند و اگر بماند ناقص العضو مى شود و ثانيا ،حتما از طريق عمل سزارين اين
كار امكان پذير است .
نكته ديگر اين كه اين بچه فوق العاده عجيب و مهربان و خوش زبان و دوست داشتنى در بين فاميل و همسايگان و خودمان مى
باشد .اميدوارم كه آقا حضرت ابوالفضل عليه السالم هميشه وهمه جا يار و كمك كار مسلمين باشد و به شما كه در تهيه و چاپ
كتاب فعاليت داريد توفيق سالمت وخدمت بيشتر عطا كند.
 11/5/07شمسى
با عنايت حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم خطر وقوع زلزله برطرف شد
در اهواز از طريق تلويزيون در اخبار خوزستان اعالم شد كه رز چهار شنبه  11/5/02شمسى زلزله اى با ريشتر باال در اهواز
و چند شهر ديگر استان رخ خواهد داد ولى احتمال آن در روز پنج شنبه و جمعه بيشتر است و اين احتمال تا روز دوشنبه نيز
ادامه دارد به طورى كه حتى ساعت وقوع آن را نيز پيش بينى كرده بودند و دستورهاى ايمنى در همين زمينه به مردم داده شد.
اين خبر به طور گسترده در ذهن مردم پيچيده و ترس و دلهره عجيبى در دل ها انداخته بود .مسووالن مدارس با دانش آموزان
را با نكات ايمنى و طريق برخورد با زلزله آشنا مى كردند و بعضى مدارس آن روز را تعطيل كرده بودند .در بعضى از
شهرهاى استان  ،مردم به خارج از شهرها رفته بودند و همچنان ترس و اضطراب و نگرانى در بيشتر مردم ديده مى شد.
من در همان روز كه اين خبر را شنيده بودم ترس عجيبى سراسر وجودم را فرا گرفته بود و با يادآورى زلزله هاى مختلفى
همچون زلزله منجيل و اردبيل و ديگر نقاط كشور كه خرابى و كشته هاى بسيارى به بار آورده بود به حضرت ابوالفضل العباس
عليه السالم متوسل شدم و دو ركعت نماز به ايشان هديه كردم ونذر كردم كه اگر اين زلزله اتفاق نيفتاد و مشكلى به بار نيامد
همين معجزه را نوشته و براى جلد دوم اين كتاب به آدرس مذكور ارسال كنم كه خوشبختانه فرداى آن روز كه عيد غدير هم بود
از تلويزيون اعالم شد كه چنين زلزله اى اتفاق نخواهد افتاد و اين مشكل به طريق معجزه آسايى برطرف شد و سبب آرامش
همگان شد .جا دارد براى قدردانى از معجزات و عنايات و كرامات ابوالفضل عليه السالم چند مورد ديگر را ذكر كنم .
 .743چهل روز زيارت عاشورا هديه به حضرت ابوالفضل عليه السالم

 .7چندى پيش مشكلى بزرگ و خطرى ناگوار پيش آمده بود كه اگر ادامه پيدا مى كرد عواقب ناگوارى به دنبال مى داشت  .من
نذر كردم چهل روز زيارت عاشورا بخوانم و ثواب آن را به محضر حضرت ابوالفضل عليه السالم هديه نمايم  .اززمان شروع
اداى نذر شايد سه روز گذشته بود كه مشكل برطرف و خطر جدى رفع شد كه البته من طبق نذر تا چهل روز زيارت عاشورا
هديه كردم .
 .744روضه اباالفضل شفاى دردها
 .0بيمارى داشتيم كه از درد ناحيه شكم رنج مى برد گاهى از شدت درد بى تابى مى كرد ،گويى مى خواست زمين را گاز
بگيرد .به چندين پزشك مراجعه كرده بود و داروهاى فراوانى هم مصرف مى كرد ولى همچنان اين درد ادامه داشت  .در جايى
مردى بود كه روضه ابوالفضل العباس عليه السالم و امام حسين عليه السالم مى خواند ،مبلغى به او داديم و گفتيم براى حل
مشكل ما و شفاى مريضمان روضه بخوان  .آن آقا روضه را خواند و چندى بعد خيلى زود درخواب ديديم كه آن مريض شفا پيدا
كرد و االن هم در وضعيت خوبى به سر مى برد.
 .745رفع مشكل با توسل به قمر بنى هاشم عليه السالم
 .3خود من هر وقت در جايى اضطرارى و موقعيتى هستم كه خطرى يا مشكلى يا حاجتى برايم پيش مى آيد به حضرت
ابوالفضل عليه السالم متوسل مى شوم و ذكر يا كاشف الكرب  ...را چندين بار مى خوانم كه خيلى سريع به لطف ايزد منان و
عنايت حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم بيمارى برطرف و يا مشكل و حاجت رفع مى شود.
در ايام محرم معموال گوسفند نذرى و يا طعامى به نام حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم و امام حسين عليه السالم هم داريم
كه تقديم به ايشان مى كنيم .
 .742حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم مادرم را شفا داد
آيه اهلل آقاى حاج سيد ضياء الدين امامى فر دزفولى دامت بركاته طى نامه اى به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم نوشته
اند:
مادر اين جانب روزگارى به مرض سرطان گرفتار شده بود .به پزشكان بسيارى براى معالجه ايشان مراجعه كرديم  ،اما معالجه
نشد.
اين جانب مانند ديگر اعضاى خانواده درفكر بودم كه چه كنيم كه مادرمان بهبودى حاصل كند و شفايابد تا اينكه درنظرم آمد كه
حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم باب الحوائج است  .لذا با قلبى شكسته در حالى كه اشك در چشمانم حلقه زده بود شفاى
مادرم را از آن بزرگوار طلب نمودم و گفتم چنان كه مادرمان شفا يابد گوسفندى مى خرم و به نام حضرت قمر بنى هاشم
ابوالفضل العباس عليه السالم ميان فقرا تقسيم مى كنم  .بحمداهلل طولى نكشيد كه مادر ما شفا يافت  .ما هم گوسفندى خريديم و ذبح
كرديم و به نام آن بزرگوار در بين مردم مستحق تقسيم كردم .
گره گشايى ابوالفضل مظهر حى و دود
همان كه در لشكر حسين عزادار بود
به راه موالى خود جان به خدايش سپرد
نقش  ،محبت خود ميان دل ها نمود
حاج سيد ضياء الدين امامى فر دزفولى
 .741شفاى كودك چهار ساله
سيد جليل القدرى نقل مى كند كه به اتفاق خانواده و فرزندم به زيارت عتبات عاليات رفتيم  .فرزندم چهار سال بيش نداشت و
بيمار شد و حالش وخيم شد.
پزشكى را به عيادتش آوردم  .نسخه نوشت و در حال رفتن به من گفت :

حال بچه بسيار بد است و اميد بهبودى براى او نيست  .من نخواستم همسرم متوجه بشود ولى از اتاق ديگر شنيده بود .بى درنگ
چادر بر سرش كرد و گفت :
االن مى روم و كارش را درست مى كنم ! همسرم رفت و پس از لحظاتى طفلم سر از بستر برداشت  .گفت  :آقا جان مرا در
آغوش گير!
تعجب كردم كه كودك بى هوش چگونه به هوش آمد .از من آب خواست و به او آب دادم  .از من پرسيد كه مادرش كجاست ؟
گفتم  :مى آيد .هنوز كه در عالم تعجب بودم همسرم وارد شد و با ديدن كودك او را در آغوشش گرفت و به من گفت  :ديدى كار
را به چه آسانى تمام كردم ! گفتم  :چه كردى ؟ و كجا رفتى ؟
گفت  :به حرم مطهر مواليمان حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم رفتم و گفتم :
با ابوالفضل  ،من زوار تو هستم  ،اگر باب الحوائج نبودى من به اين آستان روى نمى آوردم  .شفاى فرزندم را از تو مى خواهم
و گرنه جواب پدرش را چه بدهم ؟
همين را گفتم و از حرم بيرون آمدم و حال مى بينم كه فرزندم را آن بزرگوار شفا داده است )794( .
 .748در باز شد دوباره بسته شد
حاجى رضا خرميان كه از متدينين كربال و پيوسته مالزم مجالس حضرت سيد الشهداء عليه السالم است نقل كرد :شبى پس از
خاتمه مجلس حضرت سيد الشهداء عليه السالم متوجه افتاد ،ديدم زائرى عرب در حالى كه نان و كباب بر روى دست دارد در
صحن حضرت ابوالفضل عليه السالم ايستاده درحالى كه درب بسته است و او در مى زند .نزديك رفتم و به او گفتم  :مگر در
خانه ات را مى زنى ؟ او پاسخ داد زن و بچه ام داخل صحن هستند و من آمدم براى آنها نان و غذا تهيه كنم با در بسته مواجه
شدم  .من گفتم  :اينها در وقت معين در را مى بندند و مى روند و االن پاسى از شب گذشته و امكان باز كردن در نيست .
سرانجام من گذشتم در حالى كه او در را مى كوبيد .چند قدمى كه رد شدم صداى باز شدن صحن را شنيدم برگشتم  ،ديدم بله در
باز شد و دوباره بسته شد .معموال صبح ها به حرم مطهر امام حسين عليه السالم و حضرت ابوالفضل عليه السالم مشرف مى
شوم  .صبح روز بعد ر جست و حوى همان زائر بودم كه چگونگى باز شدن در را از او جويا شوم  .آمدم ديدم سينى كه در آن
نان و كباب بود بر بالين سر خانواده اش است  .پرسيدم  :چگونه در باز شد؟ گفت  :من فقط باز شدن و بسته شدن را ديدم و
كسى را نديدم  .شك و ترديدى نيست كه عنايت اين خانواده شامل دوستان مى شود .اين قضيه را جناب آقاى حاجى رضا خرميان
در كربال شاهد بوده است .
على اكبر قحطانى
 .749متوجه شديم مريض شفا يافته است
جناب آقاى حاج حبيب اهلل اشعرى نقل كردند:
تقريبا چهل سال قبل بود كه من به اتفاق همسرم براى زيارت به عتبات عاليات مشرف شديم و كرامتى از حضرت ابوالفضل
العباس عليه السالم مشاهده كرديم  .توضيح ماجرا آنكه :
شبى در حرم مطهر حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم بوديم  .وقتى بود كه خدام حرم مطهر مى خواستند درهاى حرم را ببندند.
مريضى را دخيل بسته بودند .خدام حرم مطهر مى خواستند مريض را بيرون كنند ولى صاحب مريض مانع از اين كار بود .ما
به طرف ايوان آمديم كه به منزل برويم  .ناگاه ديديم صاحب مريض همراه مريض با خوشحالى از حرم بيرون مى آيند! اينجا بود
كه متوجه شديم مريض شفا يافته است .
 .752توسل به قمر بنى هاشم و على اكبر مرا شفا داد
نگارنده گويد :بنده در محرم  7402قمرى در شهرك كهريزك ساوج بالغ كرج منبر مى رفتم  .مردم ده مى گفتند اين روستا
مورد توجه حضرت قمر بنى هاشم و على اكبر عليهماالسالم است و يك نفر به نام آقاى نجف نژاد از آن جا شفا گرفته است  .او
را خواستم  ،حضورا مطلب را اين چنين شرح داد:

اين جانب بيمار شدم و به بيمارستان حضرت سجاد عليه السالم نزد دكتر سپهرى رفتم  .پس ازمعاينات تشخيص دادكه بايد شيمى
درمانى بشوم  .مرا عمل كردند و تكه بردارى هم نموده بودند .دكتر و اطرافيان به من نمى گفتند ،ولى من از روى قاعده فهميدم
كه اين كارها را براى بيمار سرطانى مى كنند .نجف نژاد نسخه اش را بر مى دارد و نزد دكتر مى برد ،و به او مى گودى كه
اين نسخه مال يكى از بستگان ماست حاال بفرماييد كه بيماراش چيست ؟
دكتر مى گويد :اين نسخه داللت دارد بر اين كه صاحب نسخه سرطان دارد و شش ماه بيشتر زنده نمى ماند.
در همان جلسه يكى از افراد حاضر در آنجا نيز گفت  :من در قهوه خانه آقچه حصار آقاى نجف نژاد را ديدم در كنار خيابان
روى آسفالت نشسته غذا مى خورد .گفتم  :آقا چرا اين جا نشسته اى ؟ گفت  :من شش ماه بيشتر زنده نيستم چرا اين طور به اين
آزادى غذا نخورم .
پس از مدتى ايام محرم فرا رسيد .بنده كه براى دفع ادرار در بدنم بود ،با آن وضع در عزادارى (شبيه خوانى ) شركت كردم و
دومين جلسه در شبيه خوانى شب اربعين امام حسين عليه السالم شبيه خوان  ،شبيه على اكبر عليه السالم را مى خواند .همان جا
به آن حضرت متوسل شدم و شفا پيدا كردم  .آن ساعت كه مجرى دستور داد كه اذان گفته شود و على اكبر به ميدان برود فورا
دويدم و خود را به پاى على اكبر رساندم و نذر كردم كه هشت در صد كار كرد ماشين را در راه حضرت قمر بنى هاشم عليه
السالم خرج كنم  .پس از توسل به حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم و نذر در كنار على اكبر عليه السالم به كنار مجلس
آمدم و ناگهان ديدم شفا گرفته ام .
 .757آن حضرت را چند بار صدا زدم
نامه جناب آقاى سعيد ترشانى كاشمرى به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم :
باعرض سالم و خسته نباشيد خدمت شما.
غرض از مزاحمت اين بود كه مى خواستم بگويم كه اين جانب سعيد ترشانى ساكن كاشمر ،كتاب شما را با عنوان چهره درخشان
قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم خواندم و چنان مجذوب آن شدم كه تا به حال دوبار آن را مطالعه كردم و هر با مرا
دگرگون نموده و اطالعات مفيدى را به دست آورده ام  .حضرت عالى در آخر كتاب از خوانندگان خواسه ايد كه كرامات
حضرت را برايتان بنويسند و بفرستند .بنده هم تصميم گرفتم عنايتى كه آن حضرت به من كرده را برايتان باز گو كنم تا آن را در
كتابتان بنويسيد ،شايد موردنظر و مقبول واقع گردد.
جريان از اين قرار بود كه در تيرماه سال  7314شمسى به خدمت سربازى رفتم و روزها و شب ها را سپرى كردم تا اين كه
چون در نيروى انتظامى منطقه تالش (از شهرهاى استان گيالن ) خدمت مى كردم پاسگاهم عوض شد و به پاسگاه ليسار تالش
رفتم و آن جا چند ماهى گذشت و حدود تقريبا شش ماه به آخر خدمتم بود كه مى خواستم به مرخصى بروم  .پس از مرخصى به
كاشمر تلفن كردم كه من مى آيم كه خبر دادند پسر خاله ام فوت كرده است  .از اين ماجرا ناراحت شدم و تصميم به رفتن گرفتم ،
ولى پيش از رفتن به قزوين رفتم تا دايى خود را كه مشغول درس خواندن در دانشگاه مى باشد را ببينم  .همان روز كه به قزوين
رسيدم خاله ام از شهر زنگ زد و به دايى ام گفت  :كه عموى سعيد فوت كرده است و اين خبر از اولى برايم ناگوارتر بود چون
خيلى او را دوست داشتم .
باالخره بعد از سفره قزوين و تهران به كاشمر رفتم و در آن جا معده ام درد شديدى گرفت ه خواب را از چشمانم گرفت  .نيمه
شب با مادرم به بيمارستان رفتيم و دو عدد آمپول به من زدند و دردم كمى بهبود يافت  .مرخصى ام تمام شد و به محل خدمتم باز
گشتم  .در آن جا مسجدى بود به نام (مسجد عباسيه ) كه واقعا من به آن مسجد اعتقاد دارم و به جرات مى توانم بگويم كه هيچ
مسجدى را مثل آن نمى دانم  .و من وقتى چند از بچه هاى آن جا كه از دوستانم نيز بودند در آن جا نماز شب مى خوانديم و آن
مسجد جايگاه من بود در مواقع دلگيرى و تنهايى آن جا بود كه روح معنويت را در من تقويت نمود .چند روزى گذشت و دوباره
آن درد شديد در من هويدا شد و تاب و توان از كف دادم تا به پزشك مراجعه كردم و او به من گفت  :زخم معده است و سرم و
آمپول و دارو تجويز كرد ولى هيچ كدام اثر نكرد و دردم زياد شد به طورى كه اشك مرا در آورد و من به خود مى پيچيدم و در
داخل پاسگاه آرام و قرار نداشتم تا اين كه به بچه هاى پاسگاه گفتم كه من به مسجد مى روم  ،چون تصميم گرفتم از حضرت
ابوالفضل عليه السالم كه مسجد متعلق و تزيين يافته به نام مباركش بود متوسل شدم و داروى دردم را بگيرم  .خالصه آن جا
رفتم و چشم را به عكس آن حضرت كه روى اسب در رود فرات است دوختم تا اين كه همراه با درد خود و اشك هايم به آن
حضرت توجه من جلب شد و ياد كربال افتادم و آن حضرت را چند بار صدا زدم  .در اين موقع بود كه يكى از دوستانم كه اهل
همان محل بود به مسجد آمد و شنيده بود كه من بيمارم و عيادتم آمده بود و خالصه  -خدا نگهدارش  -چند شكالت و آبميوه داد و

خوردم و بعد رفتم خوابيدم ولى يادم هست كه در عالم خواب و بيدارى از دردنزد آن حضرت شكايت كردم  .حدود نيم ساعت
خوابيدم ولى باور نمى كنيد كه وقتى بلند شدم ديگر از آن درد خبرى نبود و ديگر آن درد ريشه كن شد .خدا را شكر كردم و از
آن حضرت تشكر كردم و با خوشحالى رفتم ولى تا چند روز نگران بودم كه شايد دوباره درد سراغم بيايد ولى ديگر خبرى نبود.
اين كرامت آن حضرت در مورد من بود .ولى اين را هم بگويم كه خداى ناكرده هر موقع به نام آن حضرت قسم دروغ مى خورم
درد معده مرا مى گيرد ولى فورا پشيمان مى شوم و از آن حضرت معذرت خواهى مى كنم و درد ساكت مى شود.
و از شما كه اين كتاب را چاپ كرديد متشكرم و از شما درخواست مى كنم كه اگر جلد دوم آن را داريد برايم پست كنيد.
سعيد ترشانى از كاشمر
 .750عنايات حضرت شامل حالم شد
نامه حجت االسالم و المسلمين جناب آقاى حاج سيد احمد حجازى گلپايگانى به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم :
حجه االسالم و المسلمين آقاى حاج شيخ على ربانى خلخالى (دامت بركاته )
سالم عليكم
 .7درمورد كرامات حضرت ابوالفضل العباس بن على عليهماالسالم مطالبى خواسته بوديد و در صدد تاليفى بر آمديد گرچه آثار
عديده و نفيسى از خود كه از مفاخر فضال و مولفين شيعه مقيم حوزه علميه مقدسه قم هستيد .اين جانب گرفتارى كه برايم پيش
مى آيد خداوند را به حضرت ام البنين عليهاالسالم همسر حضرت اميرالمؤ منين عليه السالم قسم مى دهم  .مخصوصا روضه
حضرت عباس بن على عليهماالسالم از خيلى گرفتارى ها و بن بست ها نجاتم داده مخصوصا در حوادثى همه زندگى و دارايى
من از بين رفت  .اما عنايت حضرت عباس بنعلى عليه السالم شامل ما شد.
 .753گفتم يا اباالفضل ادركنى
 .0قضيه دوم  :جدم مرحوم سيد ميرزا آقا گلپايگانى نقل مى كرده است :
وقتى در حرم حضرت عباس بن على عليهماالسالم در كربالى معال در سنين  15سالگى رفتم  .آن قدر جمعيت زياد بود كه
احساس مى كنم دارد قفسه سينه ام مى شكند و خفه مى شوم  ،در اين حال گفتم  :يا ابوالفضل ادركنى  ،يا علمدار حسين  ،يا
ابوفاضل ادركنى  .آقا آمد و راه را باز كرد .سيد جليل القدى آمد و جمعيت را كنار زد و راه را برايم باز كرد.
 .754به حضرت ابوالفضل عليه السالم متوسل مى شود
 .3قضيه سوم  :مربوط به مرحوم حجة االسالم و المسلمين آخوند حاج شيخ محمد حسين دانشور كلوچان گلپايگان مى شود كه در
سال  7380قمرى در گلوچان يكى از روستاهاى شمال گلپايگان فوت كرد.
فرزند ايشان نقل مى كرد زمستانى ايشان  -يعنى مرحوم پدرم  -به كنار رودخانه جهت روضه خوانى و اداره مجالس ماهيانه با
حيوان مسافرت مى كرده از مسير امامزاده ابراهيم بن موسى بن جعفر عليه السالم در دوازده كيلومترى شمال گلپايگان به طرف
خفتان مى رود .چند گرگ به ايشان حمله مى كنند گرگ هاى گرسنه به ايشان حمله مى كنند تا اين كه ايشان به حضرت ابوفاضل
بن على عليهماالسالم متوسل مى شود و او را مى بيند .حضرت آخوند را تا كلوچان  -حدود  5كيلومتر  -همراهى مى كند .اول
نمى شناسد ،اما بعدا متوجه مى شود آقايى كه او را همراهى كرده حضرت ابوالفضل عليه السالم بوده است .
فرزند مرحوم دانشور براى حقير نقل مى كرد:
يكى جلد از چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم توسط يكى از دوستان تهرانى به دستم رسيد .بسيار
زحمت متحمل و متقبل شده ايد ان شاء اهلل از شفاعت و عنايت حضرت ابوالفضل عليه السالم ما و شما و همه محبين آن حضرت
بهره مند شوند .همچنين از ادعيه حضرت بقيه اهلل االعظم (ارواحنا فداه ) همه ما و شما بهره مند گرديم و ظهور آن حضرت
نزديك گردد و موانع ظهور آن حضرت مرتفع گردد.
والسالم  .سيد احمد گلپايگانى الحجازى

 .755مبلغى مقروض بودم
نامه اى ديگر از حجت االسالم و المسلمين آقاى حاج سيد احمد حجازى گلپايگانى :
جناب مستطاب حجت االسالم و المسلمين آقاى ربانى خلخالى (دامت بركاته )
سالم عليكم
 .4مبلغى مقروض بودم  .شب هاى تاسوعا و عاشوراى  7478هجرى قمرى مقدارى شكر و قند چند بسته چاى براى هيئت
مسجد شهيد نواب صفوى بردم  .از بركت حضرت ابافاضل عليه السالم پسر شجاع حضرت على عليه السالم به راحتى دو شب
منبر رفتم و پول قابل توجهى به من دادند كه دين خود را ادا كردم  .جالب اين است كه پيش از آن دو شب روحانى محترم منبر
مى رود ،بعد مريض مى شود و بسترى مى شود و به جاى او من مى روم .
بعد روز عاشورا همان روحانى را مالقات كردم  ،از تربت حضرت امام حسين عليه السالم داخل استكانى ريختم به قصد استشفا
مقدارى خورد و بيماراش برطرف شد.
 .752بيمه سقا خانه ...
 .5فرزند خردسال پسرم سد امير مهدى حجازى كه كسالتى داشت با توسل به حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم كه نمودم مقدار
پول قابل توجهى در داخل صندوق سقاخانه ريختم كه مصرف سقاخانه شود ،بحمداهلل رفع كسالت از فرزند عزيزم سيد امير مهدى
شد .ايشان را با كمك به سقاخانه حضرت ابوالفضل عليه السالم بيمه كرد.
 .751با توسل به حضرت ابوالفضل عليه السالم مشكلم برطرف شد
حضور محترم حجت االسالم و المسلمين آقاى خلخالى (دامت بركاته )
سالم عليكم
 .2اين جانب سيد احمد حجازى در سال  7329شمسى مشكلى برايم پيش آمد كه تا سال  13گرفتار بودم  .در منزل يكى از
همسايگان منزل پدرم (حاج احمد حجازى ) جوانى به نام نصرت اهلل حجازى در حادثه در يكى از شهرهاى استان اصفهان فلج
شد .ايان هر ساله در فصل زمستان روضه خوانى داشت  .در سال  13كه حقير دو منزل و ماشين را از دست داده بودم و دل
شكسته و نااميد بودم در مجلس روضه شركت كردم  .آخرين روز روضه بود كه مجلس خيلى با حال بوده و پر معنويت بودم .
والده ام به حاج احمد گفت  :براى فرزندم دعا كنيد .در همان مجلس خدا را به حضرت ابوالفضل عليه السالم علمدار شهيد امام
حسين عليه السالم قسم داد و براى فرزند خودش كه فلج بوده و پيش از ده سال فلج بود توسل ها به حضرت ابوالفضل عليه
السالم مشكلم برطرف شد و فرزند ايشان كه فلج بود توانست بر روى صندلى بنشيند و بعد از دو سال زبان باز مى كند و كلمه آقا
را مى گويد .والسالم
 .758نصف يك گوسفند نذر حضرت عباس عليه السالم
آقاى حاج احمد حجازى فرزند على از گلپايگان نقل كرد:
در سال  7313شمسى ايشان گفتند :گوسفندانم گم شده بودند .خطاب به حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم عرض كردم اگر
گوسفندانم پيدا شد نصف يكى از گوسفندان را نذر حضرت عباس بن على عليهماالسالم مى نمايم  .بعد از تفحص  ،گوسفندان
راداخل بهاربند  -محل آغل گوسفندان  -پيدا كرديم  .خيلى خوشحال شدم .
والسالم
سيد احمد حجازى
 .759گفتم بگو يا اباالفضل او كه ياوردل شكستگان است
در ارديبهشت ماه سال  7322شمسى فرزندم آرش سياست به علت يك بيمارى ظاهرا ريوى در بيمارستان غازى شيراز به مدت
پنجاه روز بسترى بود كه طى اين مدت اين جانب به عنوان همراه با ايشان بودم  .روزهاى اول به واسطه آزمايش هاى متعدد و

شروع دوران درمان براى اين جانب عادى بود ،ليكن مدتى كه از بسترى شدن و دوران درمان گذشت  ،هر وقت از پزشك معالج
ايشان درباره بيمارى ايشان صحبت مى شد پاسخ صريح به ما داده نمى شد .بيمارى مرموز فرزندم ديگر براى من و مادرش
محرز شده بود .از ايما و اشاره ها و محبت زياد پرستاران به آرش وحشت داشتم  .نهايتا با اصرار من و در خواست فراوان از
پزشك معالج خواسته شد كه بيمارى فرزندم براى ما مشخص گردد .آقا و خانم دكتر بخش اظهار داشتند فرزند شما مشكوك به
بيمارى خونى است كه طى مدت  42روز گذشته براى ما تقريبا معلوم شد .در همين رابطه درخواست آزمايش خواص شده  .ان
شاء اهلل تا سه روز آينده انجام و نوع بيمارى خونى مشخص شود .جسم من و همسرم روى پاهايمان سنگينى كرد .در جا كنار
ديوار شل شده و روى دو زانو جاى گرفتم .
فرزند خود را نگاه كردم بچه هفت ساله احساس كرده بود كه چه وضعيتى داريم  ،كنجكاوانه متوجه حركات ما بود ،دنيا دور
سرم تاب مى خورد .با همه سنگينى جسم احساس سبكى و بى حسى مى كردم  ،جرات نداشتم چشم از او بردارم  ،جوابى نداشتم
به او بدهم  ،در مقابل او شرمنده بودم كه نمى توانستم برايش كارى كنم  ،خودم را سرزنش مى كردم  .درعرض چند ثانيه هنوز
طنين صداى دكتر در گوشم موج مى زد .در همان شرايط ناگهان ياد او افتادم  ،ياد كسى كه هميشه با من بود ،ياد ياور ،ياد كسى
كه از دوران بچگى با او آشنا شدم و هيچ وقت از ذهنم خارج نشده بود .بچه بودم كه اسم او را هميشه مى شنيدم  ،از او مى
ترسيدم  ،خيلى به او ايمان داشتم  ،اسطوره شفاعت بود ،خانواده هميشه به ايشان متوسل بودند .حتى زمانى كه مى خواستند از
جاى بر خيزند اسم او را به زبان مى آوردند (يا ابوالفضل ) آرى ابوالفضل العباس عليه السالم علمدار امام حسين عليه السالم ،
اسطوره شجاعت و مقاومت  ،ياور امام حسين عليه السالم و سردار كربالى حسينى  .اين بود كه ناگهان به ياد آقا افتادم  ،كسى
كه هميشه در ذهنم بود .جاى داشت او را صدا كنم و به او متوسل شوم  .شرايط مناسب بود :دل شكسته  ،اشك در چشم حدقه زده
 .انتظار هم زياد نبود ،او را كه مى شناختم  .از او خواستم ؛ چرا كه از او ساخته بودم  .صدايش زدم و آرش را به او سپردم .
هنوز صداى پزشكان دو گوشم بود :سه روز ديگر مشخص مى شود ،ليكن سه دقيقه بيشتر طول نكشيد ،صداى زنگ تلفن افكارم
را پاره كرد .اسم آرش را در مكالمه تلفنى شنيدم  ،پرستارى كه گوشى تلفن را برداشته بود پيام داد:
(آقاى سياست  :آرش را براى آزمايش به طبقه پايين ببر).
عجيب ! قرار بود سه روز ديگر آزمايش انجام شود ،چه شد ،در فاصله سه دقيقه بعد از صحبت پزشك آزمايش بايد صورت
گيرد .به همسرم كه گريان بود گفتم  :بگو يا ابوالفضل  ،و بلند شو ،او آمد ،بلند شد ،او جواب ما را داد .در همين فاصله سه
دقيقه او خود را رساند ،او كه ياور دل شكستگان است .
آرش را به آزمايشگاه و راديولوژى بردم  .متخصص راديولوژى بعد از سى دقيقه ما را در جريان امر قرار داد :ناراحتى جزئى
ريوى  .جواب آزمايش اختصاصى در ظهر همان روز آمد :مشكل خون نيست .
عجيب كه يك ماه بسترى بودن آن همه آزمايش چه بود ،سرما خوردگى كه با يك گل گاوزبان حل مى شود ،چرا يك ماه  ،چرا
اين همه آزمايش و خون گرفتن طى روز ،خير ،چيزى ديگرى بود.
دكتر رياضى تعجب كرده بود ،خانم دكتر بخش تعجب مى كرد دكتر اسماعيلى يادش به خير تاييد كرد سرما خورديگى و
عوارض آن بوده است .
اما نه نمى دانم كه (او) چه كرد در خون آرش چه كرد من از او ممنونم و هميشه به ياد او خواهم بود)795( .
على سياست  ،كارمند بانك صادرات  ،ساكن شاهرود
 .722مرده زنده شد
اين جانب كرباليى مرتضى عديلى اهل اقليد فارس در چند سال قبل كه راه عتبات عاليات باز بود ،با چهل نفر زائر براى زيارت
حضرت اباعبداهلل الحسين عليه السالم مشرف شديم  .در بين راه ماشين ما چپ شد ،يك نفر از زائران كه سخت مجروح بود
طولى نكشيد كه مرد و بنده رو كردم به طرف حضرت حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم عليه السالم و عرض كردم كه
آقا جان زوار شما به اميد زيارت شما مى آيد ،اميد او را نااميد كردى ! و خيلى دلم سوخت  .اين جا بود فورا از معجزه حضرت
ابوالفضل العباس عليه السالم مرده زنده شد)792( .
 .727حضرت عباس عليه السالم فرمود :من ضامن هستم كه سالم آنها را به مقصد برسانم
جناب حجت االسالم آقاى سيد على اختر زيدى هندى از يك زائر شيعه كه از بندر بمبئى به طرف كربال مى رفته نقل كردند:

دريا طوفانى مى شود .ملوان كشتى به مردم مى گويد :من كارى از دستم ساخته نيست كه شما را نجات بدهم  ،به فكر خودتان
باشيد.
يكى از شيعيان در اين گير و دار مشغول پختن غذا بوده است  .در اين جا افسر انگليسى به اين شيعه اهانت مى كند و مى گويد:
مردم در هالكت هستند ،شما داريد غذا مى پزيد! او به افسر مى گويد :شما مشغول كار خودتان باشيد و با من كارى نداشته باشيد.
يك دفعه اين شيعه و ملوان مى بينند شخصى از دور دارد مى آيد سوار بر اسبى است ونيزه اى هم در دست دارد و اسب روى
آب را مى رود و سم اسب وقتى به آب مى خورد و آب را به طرف آسمان مى پاشد ،به اين سبب طوفان درست مى شود.
آن بزرگوار با نيزه اى كه در دست داشته به كشتى مى زند ،چون كشتى موتورش هم خاموش شده بود .اسب سوار خطاب به
كشتى مى فرمايد :مگر نمى دانى داخل كشتى زوار امام حسين عليه السالم هستند و من ضامن هستم كه سالم آنها را به مقصد
برسانم .
در اين هنگام طوفان برطرف شده وهمه نجات پيدا كردند .سپس افسر انگليسى آمد و عذر خواهى كرد .زائر در پاسخ گفت  :من
در كتاب خوانده ام كه حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم ضامن زائران است و كار ما دعا كردن و تقاضاى نجات از
حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم بود عنايت حضرت هم آن شد كه ما را نجات داد و شما نجات آن بزرگوار را ديديد.
در فضايل وشمايل حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم
خورشيد بود پرتوى از روى اباالفضل
جمشيد 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 جبريل
در روضه جانبخش چو مينوى اباالفضل
نه گنبد دوار به هنگام جاللت
باشد به مثل نه توى اباالفضل
شد ماه بنى هاشم از آن روى كه چون ماه
نيافت به شب طلعت نيكوى اباالفضل
مانند دو خنجر كه به يك قبضه نشانى
پيوسته به بود دو ابروى اباالفضل
چون پاى نهادى به ركاب فرس او را
از گوش زانوى اباالفضل
آن گونه كه از حيدر كرار به ميدان
فرار عدو بود ز نيروى اباالفضل
بر چرخ برين اختر طوسى زده پهلو
تا از دل و جان گشته ثنا گوى اباالفضل
 .720ناگهان شمشير از غالف در آمد

جناب مستطاب فقيه عاليقدر حضرت آيت اهلل العظمى حاج سيد محمد مفتى الشيعه مطلب ذيل را به مولف اين كتاب لطف كردند،
كه در پشت يكى از قرآنهاى خطى كتابخانه ايشان نوشته شده بود:
جوانى عرب از آل رسول صلى اهلل عليه وآله و سلم در روضه مطهره حضرت باب الحوائج قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس
عليه السالم مشغول زيارت بود .ناگهان شمشيرى از غالف خود در آمده از باالى قبه مباركه با يك كشكول در جلو پاى سيد افتاد.
اين معجزه در روز عرفه  ،نهم ذى الحجه الحرام  7370هجرى قمرى اتفاق افتاد و عموم زوار اردبيل به آن شهادت دادند .اين
معجزه در تاريخ ثبت شد و همه ساله در آن روز در اردبيل و كربال جشن و چراغانى برپاست .
 .723معجزه حضرت عباس عليه السالم كه در حسن آباد تهران واقع شده است
شخصى مسلمان و شيعه دوازده امامى نقل مى كرد:
در همسايگى ما بنده اى از بندگان خدا را ديدم خيلى ناراحت و پژمرده بود ،از احوال ايشان سوال كردم  ،درد دلى جانسوز برايم
نقل كرد .در عين حال مسلمان و شيعه نبود و گفت  :بچه اى از خانواده ما بيمار شد ،اين طفل پسر بچه اى بود دو ساله و مورد
لطف و عالقه بنده بود .او را نزد پزشكان متخصص حسن آباد و تهران بردم  ،آنها داروهاى بسيارى تجويز كردند ،اما نتيجه
نديدم و مايوس شدم  .در آخر بچه را به خانه بردم و منتظر مرگش بودم .
اين شخص مسلمان و شيعه گفت  :ما يك دكتر واقعى و حقيقى داريم كه او دكتر عباس است  ،هر كس به او متوسل شود ،او در
پيشگاه خداوند مقام بزرگى دارد .اين ايام محرم  ،ماه عزادارى سرور ساالر شهيدان حضرت اباعبداهلل عليه السالم است  ،مردم
مسلمان و شيعه عالقه زيادى به ائمه  -مخصوصا به امام حسين عليه السالم  -دارند از قضا روز تاسوعا متعلق به قمر بنى هاشم
عليه السالم است  .مردم حسن آباد در روز تاسوعا هيات و دسته جات را حركت مى دهند .از قضا روز تاسوعا كه به اسم قمر
بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم بود ،هوا بارانى بود ،گويا خداوند مى خواست براى حضرت عباس عليه السالم عزادارى
كند .شما چند متر پارچه مشكى خريده  ،روز تاسوعا زير پاى دسته جات بينداز به اندازه اى كه گلى شود آن را روى سر بيمار
بينداز .همچنين هر سال نذر كن چند گوسفند به نام حضرت قمر بنى هاشم اباالفضل العباس عليه السالم و روز تاسوعا مقدار سه
من برنج دم كن و به عزاداران قمر بنى هاشم و دسته جات غذا بده  .اين شخص جهود مى گويد :من اين كار را كردم  ،خداوند
متعال توسط حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم فرزندم را شفا داد .روز تاسوعا پارچه سياهى زير پاى دسته
جات انداختم  ،گلى شده بود .همان را روى بچه ام انداختم  .صبح رفتم بچه دو ساله ام را ديدم پارچه را كنار زدم  .ديدم طفلم به
رويم لبخند مى زند و مى گويد :بابا من خوب شده ام .
اين يكى از معجزات واقعى قمر بنى هاشم است .
استاد اخالقم سيد طبيب جزائرى در شب پنج شنبه درمنزل خودش به مناسبتى اين معجزه را براى ما نقل كرد.
اين جانب شيخ حسين جعفرى رودسرى محرم امسال به صحنه كرمانشاه رفتم  ،در آن جا براى ما نقل كردند :مدتى است باران
نيامده و گندم هاى ما خشك شده  .من هر شب از شب هاى محرم بعد از ختم جلسه و منبر دعاى باران مى كردم و اين قضيه
معجزه حضرت عباس عليه السالم را نقل كردم  .آن شب تاسوعا از بركت وجود قمر بنى هاشم به قدر كافى باران آمد .حتى
صاحب خانه ام از اهل روستاى چقاجانعلى مى خواست من را از خواب بيدار كند.
 .724عصر عاشورا تربت امام حسين عليه السالمتبديل به سرخى شد
يك روز بعد از درس آيه اهلل العظمى صافى در بيت مرحوم آيه اهلل العظمى گلپايگانى در محضر آيت اهلل صافى بودم  ،جناب
حجة االسالم و المسلمين عالم فرزانه و متقى  ،مروج مكتب اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم  ،آقاى سيد حسين شيخ
االسالمى براى حضرت آيه اهلل صافى نقل كرد:
قبل از محرم امسال به زيارت مرقد منور حضرت رقيه عليهاالسالم رفتم وقدرى تربت امام حسين عليه السالم آورده بودم  .صبح
روز عاشورا رفتم تربت را نگاه كردم  ،دو دانه از تربت امام حسين عليه السالم سرخ شده بود ،نشان بچه هايم دادم  ،كم كم
ساعات روز عاشورا مى گذشت  ،تا عصر عاشورا تربت گلى امام حسين عليه السالم تبديل به سرخى شد .من اين تربت امام را
به آيه اهلل العظمى ميرزا جواد تبريزى و چند نفر ديگر از مراجع نشان دادم  ،همگى تعجب كردند .اين هم يكى از معجزات امام
حسين عليه السالم از اثر تربت امام حسين عليه السالم است .
حسين جعفرى  ،كرفتان رودسر

 .725يك پنجه برنجى كه روى آن نوشته شده بود (علمدارابوالفضل )
جناب آقاى احمد مهر بخش نقل مى كند:
در سال  7315شمسى براى خريد دستگاه چاپ سه بار به مسكو سفر كردم  .در سفرى براى خداحافظى به خدمت آيه اهلل سيد
محمد باقر موحد ابطحى اصفهانى مشرف شدم تا از راهنماييهاى ايشان بهره مند گردم  .ايشان قرآن هايى با ترجمه روسى به من
دادند تا به مردم آن سامان اهدا كنم  .يك جلد آن را به آقاى (نيكو اينومنيچ ) مدير كل شركت سازنده دستگاه چاپ اهدا كردم  .در
سفر بعد وقتى مرا ديد بسيار اظهار خوشبختى كرد و گفت :
من و همسرم كه رئيس آموزش و پرورش است  ،مرتب اين كتاب را مطالعه مى كنيم و نكته هاى بسيار باعظمتى را از اين
كتاب درك كرديم  .اين قرآن براى ما بسيار مورد توجه و احترام بوده است .
اين دوست ما مى نويسد :اى كاش افراد خير خواهى اقدام به چاپ ونشر اين كتاب در روسيه مى نمودند.
در سفر سوم در مسكو مشكل ادارى برايم پيش آمد .نزد رئيس اداره رفتم  ،وقتى وارد اتاق شدم  ،چشمم به چيز عجيبى افتاد:
روى ميز رئيس يك پنجه برنجى كه روى او نوشته شده بود (علمدار ابوالفضل ) قرار داشت .
ابتدا حدس زدم آن را به عنوان يك شى ء زينتى روى ميزش گذاشته  ،ولى بعد از آن سوال كردم  ،جواب داد :من شيعه هستم و
معجزه و كرامت هاى بسيارى از آن حضرت ديده ام  ،اين پنجه را به خاطر همين امر به همراهم دارم  .وقتى اطالع از حال من
و تشيع و عالقه ام به (حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم ) پيدا كرد ،احترام فوق العاده اى به من گذاشت و درهر مشكلى كه
داشتم چنان كمكم مى كرد كه اين مختصر گنجايش شرحش را ندارد .آرى در كشورى كه  12سال از هر گونه تبليغ مذهبى
محروم بوده است  ،ائمه معصومين و اوالدشان عليهم السالم اين چنين براى افراد مستعد جلوه گرى مى كنند و صراط مستقيم حق
را پيش رويشان مى گذارند)791( .
 .722گوسفند گريه مى كرد
خطيب بزرگوار حامى و مروج مكتب اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم حجت االسالم و المسلمين آقاى حاج شيخ حسين
حيدرى كاشانى فرمودند:
يكى از برادران مورد اعتمادم از قول عبدصالح خدا ،مرحوم حاج آقا فخر تهرانى نقل كرد كه در سال  7322شمسى در خدمت
حضرت آيه اهلل العظمى حاج سيد رضا بهاء الدينى جايى مى رفتيم  .در مسير قصابى گوسفندى را خوابانيدهع بود ذبح كند ،آقا با
سرعت جلو رفت  ،دست مرد قصاب را گرفت و قيمت گوسفند را داد و فرمود :او را بگذاريد محرم براى حضرت ابوالفضل
عليه السالم سر ببريد .قصاب هم پذيرفت  .بعد آقا به من فرمود :گوسفند گريه مى كرد و مى گفت من نذر حضرت ابوالفضلم .
اين ها مى خواهند مرا در عروسى سر ببرند)798( .
كتاب شريف چهره درخشان حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم را كه كتابى مفيد و سودمند است مولف محترم در جمع آورى
آن زحمت فراوانى متحمل شده عيد غدير سال  7471هجرى برابر با  7312شمسى مطالعه مى كردم  ،كرامات متعدد و بسيارى
كه از آن وجود مبارك بروز و ظهور كرده  ،مرا به درخواست از حضرتش مشغول نموده گفتم :
كرامت كن به ما عباس عباس
بده ما را شفا عباس عباس
نموده قلب ما را تيره و تار
معاصى خدا عباس عباس
چنان در كفر و عصيانم كه گوئى
ندارم من حيا 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
ندارد عالم ايجاد چون تو
به جان كردى تو جا عباس عباس
چو دادى جان خود را بهر جانان
به جان كردى تو جا عباس عباس
به مواليت 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
مس او با نگاهى كيميا كن
تو را حق خدا عباس عباس
كرم بنما تن و جانم فدايت
مران از خود گدا عباس عباس
در تاريخ  02ذى الحجه  7471هجرى مطابق با  7312/0/8شمسى صبح با ياد و ذكر حضرت ابوالفضل يا اباالفضل گفتم :
سرو جانم فدايت يا اباالفضل
بنازم من وفايت يا اباالفضل
نديده چشم گردون در همه دهر
صفايى چون صفايت يا اباالفضل
زمين و آسمان و پهنه آن
بود خوان عطايت يا اباالفضل
هزاران لعن بر آنها كه بودند
پى جور و جفايت يا اباالفضل
مريض جسمى و روحى است مخلص
اميد او شفايت يا اباالفضل

مران ما را از دربار رفيعت
محبان كن رعايت يا اباالفضل
در آن روزى كه و انفسا بلند است
تو ما را كن شفاعت يا اباالفضل
به جان تشنگان سقا تو ما را
به محشر كن سقايت يا اباالفضل
بود چشم اميد ما به سويت
از اول تا نهايت يا اباالفضل
حسين حيدرى كاشانى
تخلص به مخلص
 .721دختر كور نمى خواهم
جناب حجة االسالم و المسلمين حاج شيخ مصطفى خبازيان كه در سانحه هوايى به لقاء اهلل پيوست  -خداوند او را با مواليشان
محشور نمايد  -از يكى از آشنايان خودش نقل مى كند ،كه او گفت :
خواهر من در سن هشت سالگى نابينا شد .به همه پزشكان مراجعه كرديم  ،نتيجه نگرفتيم  .پدرم و مادرم با خواهرم از ايران به
كربال مشرف شدند و با ورود به عتبات عاليات مادرم به حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم عليه السالم مى
رود و خواهرم را به ضريح مقدس دخيل مى بندد .مى گويد :به همين عبارات  :ابوالفضل  ،حاشا به كرمت  ،شفايش دادى ،
دادى و گرنه دختر كور نمى خواهم مال خودت !
هنوز از در حرم خارج نشده بود كه متوجه مى شود خواهرم دارد صدا مى زند و مى گويد :مادر بيا ،مادر بيا ،حضرت
ابوالفضل العباس عليه السالم مرا شفا داد.
 .قمر بنى هاشم عليه السالم او را شفا داد
راوى مى گويد :با رفيقم در دفتر در گاه نشسته بوديم كه ديديم چند زائر آمدند.
يكى از آنان پرسيد :من نذرى كرده بودم و اكنون حاجتم برآورده شده است  ،حال چه بايد بكنم و وظيفه من چيست ؟
پس از بررسى  ،معلوم شد كه شوهر اين خانم  ،سرطان داشته است و حتى براى معالجه به انگلستان هم رفته و دكترها جوابش
گفته بودند ،اما عنايات قمر بنى هاشم حضرت اباالفضل العباس عليه السالم او را كامال شفا داده است .
 .729پيراهن را براى شب اول قبرم نگهدارم
مال آقا در بندى ( )799به آذربايجان رفت  ،و وارد تبريز شد .روز تاسوعا فرا رسيد ،در مجلس عزاى حضرت اباالفضل العباس
عليه السالم منبر رفت و گفت :
مردم امروز مى خواهم براى شما درباره شخصيتى سخن بگويم كه از تمام فرشتگان افضل و برتر است اال چهار فرشته ،
جبرئيل  ،اسرافيل  ،عزرائيل  ،و ميكائيل  .بعد كمى فكر كرد و گفت :
از اين حرف برگشتم و گفته ام را شكستم  .مى خواهم از عظمت كسى صحبت كنم كه از تمام مالئكه حتى از اين چهار ملك
مقرب هم باالتر است  ،بله او از همه كروبيين برتر وافضل است جز فرشتگانى كه حامالن عرش خدا هستند.
بار ديگر قدرى درنگ نمود و جوانب مطلب را سنجيد سپس گفت :

باز هم از حرفم گذشتم و سخنم را پس گرفتمت شخصيتى كه صحبت امروز پيرامون مقام اوست  ،مرتبه اش از تمام كروبيين
حتى از هشت فرشته حامل عرش هم باالتر است .
مردم متحير و در شگفتنند كه مال آقاى در بندى چه منظورى دارد و مى خواهد چه بگويد؟!
مطلب كه به اين جا رسيد ،ناگهان پرده از راز برداشت و گفت  :مردم مى خواهم امروز از قمر بنى هاشم  ،اباالفضل العباس
عليه السالم بگويم  ،اوست كه از تمام فرشتگان حتى از چهار ملك مقرب درگاه ربوبى و از هشت فرشته حامل عرش الهى افضل
و برتر است .
سپس چنين ادامه داد :امروز مى خواهم درباره مقام و مصايب حضرت عباس بن على عليه السالم سخن بگويم تا در پيراهنى كه
به تن دارم عرق كنم و اين پيراهن را براى شب اول قبرم نگهدارم و ذخيره آخرتم قرار دهم .
مال آقا در بندى پيرامون فضايل و مصايب حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم خيلى موثر و پر سوز صحبت كرد ،حال و انقالب
عجيبى سراسر مجلس را فرا گرفت  ،نوحه و ناله مردم بى سابقه بود ،تاسوعاى آن روز در تبريز غوغا كرد.
وقتى اين عالم با اخالص از منبر فرود آمد ،مردم با چشم هاى گريان و حالى منقلب و پريشان ريختند و ملتمسانه پيراهنش را
گرفته تكه تكه كردند و به قصد تبرك بردند ،هر كس تكه اى برداشت  ،يك قسمت هم براى خود ايشان ماند كه مى خواست براى
شب اول قبرش ذخيره كند.
يكى از علماى بزرگ نجف گويد:
آن روزگار من در تبريز جزء محصالن علوم دينى بودم  ،يك رشته هم از آن پيراهن به دست من رسيد ،آن را همراه خود داشتم
تا به نجف رفتم  .در نجف هر بيمارى را كه از معالجه مايوس مى گرديد و هر مريضى را كه پزشكان بغداد از درمان او ناتوان
بودند و جوابش مى كردند ،نزد من مى آوردند .من همان تكه پيراهن آغشته به عرق مال آقاى در بندى را كه از قمر بنى هاشم
عليه السالم گرفته و به اسم اباالفضل العباس عليه السالم در آن عرق كرده بود در آب مى زدم و به آن مريض مى دادم  .او مى
خورد و شفا پيدا مى كرد.
داستان چه داستان بهت انگيزى است ؟! اباالفضل العباس عليه السالم چه شخصيتى است ؟! يك رشته از آن پيراهنى كه مال آقاى
در بندى روز تاسوعا به تن داشته و مصيبت قمر بنى هاشم عليه السالم را خوانده البته با آن علم و تقوا و اخالص او و با آن
صفاى دل و مراتب محبت و ارادتش به اهل بيت عليهم السالم چنين اثر اعجاب آور و اعجاز انگيزى داشته كه ساليان دراز،
بيماران صعب العالج را شفا داده و امراض درمان ناپذير را درمان بخشيده است )022( .
 .712كسى كه دست ندارد ياور دل شكستگان و درماندگان و خسته دالن است
مطلب زير از كتاب خسته دالن در ژاپن (ص  035و  )010تاليف آقاى عباس مشهدى نقل مى شود:
سراسر اين كتاب داستان جوانى به نام (رحيم ) است كه از تهران به قصد كار به ژاپن مى رود .مدتى در آن جا بيكار مى ماند و
روزگار را به وضع نابسامانى سر مى كند در جست و جوى كار به جاه هاى مختلفى سر مى زند و با افراد مختلفى تماس مى
گيرد ،ولى نتيجه اى نمى گيرد ،تا آن كه كم كم پس اندازش هم رو به اتمام مى گذارد.
ماجرا به يك شب بارانى منتهى مى شود كه او در زير باران با دوچرخه به چند كارخانه سر مى زند و از آنها سراغ كار مى
گيرد ،ولى نااميد باز مى گرعليهماالسالم زيرا در مسير بازگشت  ،باران شديد ،در حالى كه راه را گم كرده  ،دوچرخه هم پنجر
مى شود و وسط مسير در جاى ناشناخته اى از حركت باز مى ماند.
دكه چوبى مخروبه اى توجه او را جلب مى كند ،در حالى كه همه لباس هايش از باران خيس شده به آن جا پناه مى برد .داخل
دكه بسيار كثيف و نامناسب و هوا به شدت سرد بوده و باران از سقف و اطراف نفوذ مى كرده  .كم كم خود را در آستانه مرگ
مى بيند ،در حالى كه يكه و تنها است  ،بدون آن كه حق دوستانش بدانند او در كجاست .
او كه در كشور خود زندگى نسبتا محترمانه و مناسبى داشته  ،با ديدن چنين وضع رقت بارى  ،بسيار منقلب مى شود و در حالى
كه باران اشك فريادش را همراهى مى كرد ،از اعماق قلب شكسته اش ناله مى زدند.

يا آقا حضرت ابوالفضل  ،كمكم كن و مرا ازاين سرگردانى نجات بده  ،تويى كه كليد گشاينده تمام حاجاتى  ،تويى كه مرا هيچ
وقت نااميد نكردى  ،تو را به جان برادر عزيزت  ،نااميد نكن ؛ قول مى دهم هميشه غالمت باشم  .تورا به جان مواليت دستم را
بگير ،اى دست گير بى دست .
رحيم  ،سرش را ميان دستانش گرفت و با صداى بلند گريست  ،خيلى وقت بوده اين چنين گريه نكرده بود ،ولى شرايط آن شب و
درماندگى و سرگردانى اش دل او را به درد آورده بود و نمى توانست جلو اشك هايش را بگيرد .در همين لحظات  ،اتومبيلى
مقابل دكه ترمز كرد و يك نفر ژاپنى از آن بيرون آمد و از رحيم خواست كه سوار ماشين شود .رحيم كه سخنان ژاپنى را نمى
فهميد ،فقط از برخورد محبت آميز او فهميد كه مى خواهد به او كمك كند از آن جا كه او را نمى شناخت  ،متحير بوده كه دنبال
او برود يا نه ؟ از سوى ديگر ،اضطرار شديدى كه بر او حاكن بود ،حكم مى كرد از آن جا بيرون رود .در اين حال  ،مرد
ژاپنى دست او را گرفت و از دكه به طرف ماشين خود راهنمايى كرد ،سپس لباس هاى جديدى به او داد تا لباس هاى كامال خيس
خود را عوض كند.
رحيم پس از عوض كردن لباس ها خواست دوباره به دكه باز گردد ،ولى ژاپنى اشاره كرد كه سوار شود او سوار شد .اتومبيل
حركت كرد .پس از طى مسافتى  ،مقابل منزلى توقف كرد و وارد خانه شدند .در آن جا پس از نماز و پذيرايى از او آن شب را
تا صبح خواب راحتى كرد.
مرد ژاپنى  ،همان روز صبح  ،رحيم را نزد رئيس خود برد و براى كار در هتل با حقوق و مسكن و سه نوبت غذاى مجانى
استخدام كرد ،كه چنين شرايطى تقريبا براى كارگران در ژاپن محال بود .بعدها دوستان قبلى او كه در آن شب او را گم كرده
بودند ،با او مالقات كردند و از او پرسيدند كه آن شب چه اتفاقى افتاد و آيا چگونه پس از اين همه بيكارى توانست براى خود
كارى پيدا كند؟ او در پاسخ گفت :
درست است  ،من زبان ژاپنى بلد نيستم حرف بزنم  ،ولى كسى هست كه با هر زبانى حرف بزنى  ،حرف تو را مى فهمد و
دستت را مى گيرد.
از رحيم پرسيدند :او كيست ؟ رحيم پاسخ داد :اول خدا ،بعد آن كسى كه دست ندارد و ياور دل شكستگان و درماندگان و خسته
دالن است !
آن شب با بركت  ،عنايات حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم و بركات بسيارى به دنبال آورد ،اوال رحيم نزد صاحب كارخانه
به قدرى محبوبيت پيدا كرد كه او را به عنوان مدير كل كارخانه ومسوول تام االختيار آن با حقوق بسيار زياد منصوب كرد و
خانه و ماشين وموبايل و تمام وسائل يك زندگى مرفه را هم در اختيار او گذاشت .
از سوى ديگر ،با ارتباط صميمى كه بين رحيم و خانواده صاحب كارخانه برقرار شد ،او موفق گرديد آنان را به تشيع راهنمايى
كند ،تا آن جا كه خود صاحب كارخانه و همسر و پسر دخترش همگى شيعه شدند .همچنين مساله ازدواج رحيم با دختر صاحب
كارخانه كه شيعه شده بود مطرح شد و طى مراسم مفصلى اين ازدواج انجام شد.
جالب تر اين كه بركت حضرت قمر بنى هاشم اباالفضل العباس عليه السالم نه فقط رحيم  ،كه بيش از چهل نفر از ايرانيان را
شامل شد ،كه به در خواست صاحب كارخانه و انتخاب رحيم  ،با محل سكونت و غذا مشغول كار شدند و از بيكارى و دربه درى
نجات يافتند .چند نفر از آنان كه با همسرانشان به ژاپن آمده بودند ،نيز توانستند محل آرامى براى زندگى پيدا كنند و اين چنين بود
پاسخ اشك هاى رحيم كه در آن شب بارانى گفت ( :دستم را بگير اى دست گير بى دست ).
مشكى پر از اشك
با لب خشكيده از بهر تو مى كوشم حسين
تا ننوشى آب من هرگز نمى نوشم حسين
در كنار آب با لب تشنگى جان مى دهم
ليك بر تن جامه ذلت نمى پوشم حسين
ناله معصومى اين كودكان تشنه لب

مى رسد از خيمه گاه هر لحظه بر گوشم حسين
مى كشم بر گونه ها مشكى از آب ديدگان
از همان وقتى كه مشك افتاد از دوشم حسين
تشنه جان دادم كنار آب ليكن تا ابد
از براى تشنگان چون چشمه مى جوشم حسين
پاسدارى مى كنم بر حفاظت از خيام
تا رمق دارم به تن هر لحظه مى كوشم حسين ()027
 .717خواهرم درحال وضع حمل بود
شخصى به نام كرباليى موسى زنجير نقل كرد:
خواهرم درحال وضع حمل بود و قريب الموت و تمام فاميل گريه و ناله و زارى داشتند .من به طرف قدمگاه حضرت ابوالفضل
العباس عليه السالم دويدم  ،زير درخت سدرى كه درآن جا بود خدا را به مقام و منزلت ابوالفضل العباس و برادرش و امام
زمانش امام حسين عليهماالسالم قسم دادم و شفا و آسانى وضع حمل خواهرم و سالمتى او و فرزندش را با گريه و ناله در
خواست نمودم  .وضع عجيبى داشتم و از خود بى خود شده بودم كه شخصى دست به شانه ام گذاشت و گفت  :بيا كه ابوالفضل
عليه السالم كرامت فرمود ،خواهرت و فرزندش هر دو سالمت هستند و فرزند سالم به دنيا آمده است .
 .710ما اين آب را براى او مى بريم
جناب آقاى يوسف خادم حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم طى نامه اى جريان شفاى خودش را به دست حضرت ابوالفضل
العباس به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم چنين مرقوم داشته است :
من در شهر دارالمومنين گرگان زندگى مى كنم  ،شهرى كه مردم آن ارادت خاصى به ائمه اطهار به خصوص به حضرت
ابوالفضل العباس عليه السالم دارند .اين جانب در زمستان  7348بر اثر سرما و برف زياد ،دچار سرمازدگى دست و پا شدم به
طورى كه كامال از ناحيه پا دچار فلج شدم  .به تمام پزشكان گرگان مراجعه كردم  ،فايده نكرد؛ ناچار براى معالجه به تهران رفتم
 ،ولى نتيجه اى نگرفتم  ،همه گفتند خوب شدنى نيست  .از آن جايى كه من ارادت خاصى به آقا قمر بنى هاشم عليه السالم دارم
و پدرم نيز متولى حسينيه حضرت ابوالفضل عليه السالم در گرگان است  ،خواب نما شدم كه بروم در سقاخانه دخيل شوم تا شفا
بگيرم  .يكى ديگر از بستگان نزديك من هم خواب ديد كه مهمان دارد؛ يك سيد بزرگوار و يك خانم محترمه كه در دست آن آقا
شيشه آب زاللى هست كه خيلى از آن مراقبت مى كند .گفت  :بروم به اين آقا بگويم مقدارى از اين شيشه آب بده بروم گرگان ،
بدهم به برادر زاده ام كه فلج شده بخورد و شفا بگيرد .همان طور كه آماده شدم كه به آقا بگويم  ،آقا فرمودند :خانم كارى داريد؟
گفتم  :بله  ،بيمارى داريم در گرگان  ،جوان است  ،فلج شده  ،نمى تواند راه برود .اگر ممكن است مقدارى از اين آب را بده تا به
ايشان بدهم  ،شايد شفا بگيرد .آقا فرمودند :پسر خادم را مى گوييد؟ گفتم  :بله آقا .فرمودند :ما اين آب را براى او مى بريم و
ماموريت ما هم همين است  ،مى رود در سقاخانه دخيل مى شود ،شفا مى گيرد شب تاسوعاى حسينى بود كه دخيل شدم  .آقايى
به من مراجعه كرد و گفت  :تو هنوز خوب نشدى ؟
گفتم  :خير .گفت  :غصه نخور شفا مى گيرى  .بعد به من دستورى داده  ،گفت  :اين دستور را انجام بده كه خيلى ساده بود و من
طبق دستور آقا عمل كردم  .روز عاشورا پاهايم حركتى كرد و توانستم با زحمت زياد بايستم  .خالصه من در آن روز بوسيله
حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم در سقاخانه ميدان شفا گرفتم و خوب شدم .
جاى تعجب اين جا است كه پزشكان گرگان وقتى شنيدند باور نكردند .به اتفاق مادرم كه آن موقع زنده بود خدمت دكتر رسيديم .
او مرا به دقت معاينه كرد و اثرى از فلج يامريضى در من پيدا نكرد .گفت  :خانم  ،براى پسرتان چه كار كرديد؟
مادرم گفت  :دكترى پسر مرا شفا داد كه هر بيمارى را كه در دكترها جواب كرده باشند شفا مى دهد ،آقا ابوالفضل العباس عليه
السالم .

يوسف خادم ابوالفضل العباس عليه السالم ()020
گرگان فلكه مازندان
 .713آن آقا كه زخم فراوان داشت
جناب حجت االسالم و المسلمين آقاى حاج شيخ محمد صادق آل طاهر ،امام جماعت مسجد جامع خمين طى مكتوبى به دفتر
انتشارات مكتب الحسين عليه السالم دو كرامت مرقوم فرموده اند كه ذيال مى آوريم :
آقاى مشهدى عبداهلل مى گويد :سال ها مبتال به بيمارى بسيار سختى بودم  .در ايام عاشورا به فرزندم گفتم  :مرا امشب به مسجد
ببريد تا به بركت سيد ساالر شهيدان از اين بدبختى نجات پيدا كنم .
فرزند مشهدى عبداهلل  ،پدر را روى شانه هاى خود مى گذارد و به مسجد مى برد .مشهدى عبداهلل مى گويد :پروردگارا! اگر من
به بركت آقا و سيد شهيدان شفا يافتم  ،چهار گوسفند نذر حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم نمودم  .پاى منبر
مشغول گريه و ناله بودم  .مرحوم آيه اهلل شيخ عبدالوهاب برهانى روى منبر از شهادت روضه حضرت قمر بنى هاشم عليه
السالم مى خواند .من هم با دلى پر درد توسل به حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم داشتم  .كامال برايم همه چيز روشن شد ،ديدم
سه نفر آقا وارد مسجد شدند .دو نفر از آن بزرگواران سيد بودند و نور جبين آنها تمام مسجد را روشن كرده بود .يك نفر از آنها
كه مرا به خود جلب كرده بدنش زخم فراوان داشت  .نفر دوم هم فرق سر مباركش شكافته شده بود و دست در بدن نداشت .
نفر سومى  ،روحانى بود و در خدمت اين دو بزرگوار ايستاده و دفترى در دست داشت  .نام تمام عزاداران حضرت اباعبداهلل
الحسين عليه السالم را يكى يكى نوشت تا نوبت به من رسيد .يك نگاه بسيار عميقى به من نمود و رو كرد به آن روحانى و گفت
اسم تمامى عزاداران را نوشتيد؟
آن روحانى عرض مى كند :بلى  ،اسامى همه را نوشتم  .آن آقا كه زخم فراوان داشت رو كرد به آقا قمر بنى هاشم عليه السالم و
فرمود :همه رانوشتيد؟ عرض كرد :بلى سيدى و موالى .
مشهدى عبداهلل مى گويد :از پشت سر صدا زدم  :پدر و مادرم فدايت  ،نظر لطف و عنايتى به اين بنده ناچيز و خدمت گزار
خاندان عصمت و طهارت بنماييد .آقا جان  ،مدت چند سال است مبتال به مرضى شده ام  ،هر چه داشتم خرج كردم  ،نتيجه
نگرفتم .
وقتى آقا صداى مرا شنيد رو به سوى بنده ناچيز نمود و باالى سرم ايستاد و به آن روحانى فرمود :اسم مشهدى عبداهلل را
بنويسيد.
رو كردم به آقا قمر بنى هاشم عليه السالم كه دست در بدن نداشت  ،تا از پسر زهرا عليهاالسالم سيد الشهداء بخواهد تا نزد
پروردگار متعال واسطه شود كه خدا مرا شفا دهد ،يا مرگم را برساند تا از اين بدبختى نجات پيدا كنم  .آقا قمر بنى هاشم عليه
السالم رو كرد به برادرش و عرض كرد :آقاجان  ،تو را به جان مادرم فاطمه زهرا عليهاالسالم مرحمتى به اين بنده خدا
بفرماييد ،يا اين كه لقب باب الحوائجى را از من بردارد .حضرت سيد الشهداء امام حسين عليه السالم به حضرت قمر بنى هاشم
ابوالفضل العباس عليه السالم فرمود به مشهدى عبداهلل بگو ازجاى خود حركت كند .با صداى بلند به من فرمود :مشهدى عبداهلل ،
خداى متعال شما را به بركت خاندان رسالت و امامت شفا عنايت فرمود.
مشهدى عبداهلل رو مى كند به آن روحانى كه آقا اسم شما چيست ؟
مى فرمايد :من شيخ احمد كايكانى هستم  ،فرزند ابوالقاسم ملقب به ناظم الشريعه  .از خواب بيدار شدم  ،كسى را در ميان مسجد
نديدم  .من كه سال ها مبتال به مرض بودم و قادر به حركت نبودم  ،مردم ريختند اطراف من و گفتند :مشهدى عبداهلل  ،شما را
چه كسى شفا عنايت فرمود؟
عرض كردم  :آقا قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم سقاى داشت كربال.
 .714فقط توانستم بگويم  :با اباالفضل

جناب حجة االسالم و المسلمين حامى و مروج مكتب اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم آقاى آل طاهر كه در رمضان
المبارك  7407هجرى قمرى حادثه اى برايشان رخ داد كه با عنايت حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم شفا
گرفته است  ،حال مطلب را از خودش مى شنويم .
ايشان مى فرمايد :اين حقير مبتال به ناراحتى قلبى هستم  ،روز هفدهم ماه مبارك رمضان  7407مطابق  7319شمسى در مسجد
جامع مشغول گفتن احكام خداوند متعال بودم  ،يك مرتبه ايست قلبى براى اين حقير پيش آمد .در آن لحظه فقط به نظرم رسيد كه
توسل به حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم پيدا كنم  .فقط توانستم اين جمله را بگويم ( :يا ابوالفضل ) .به طور مسلم اگر
فعال زندگى مى كنم  .نظر لطف سقاى كربال عباس بن على عليهماالسالم است .
االحقر محمد صادق آل طاهر
امام جماعت مسجد جامع خمين
 .715حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم از دست گرگها نجاتم داد
جناب حجت االسالم حامى و مروج مكتب اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم آقاى شيخ على اكبر مهدى پور ،طى نامه اى
به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم چنين مى نويسد:
سال ها پيش به هنگام تشرف به مشهد مقدس  ،در كتابخانه مباركه عسكريين عليهماالسالم به خدمت دانشمند گرامى حضرت حجه
االسالم و المسلمين جناب آقاى علوى رسيدم  ،از هر درى مطلبى گفته شد ،تا صحبت به معجزات و كرامات قمر بنى هاشم (عليه
السالم ) كشيده شد .ايشان داستان بسيار زيبايى را نقل فرمودند و اين حقير تقاضا كردم كه آن را بنويسند و به من مرحمت كنند تا
در كتاب ارزشمند (چهره درخشان قمر بنى هاشم حضرت ابوالفضل عليه السالم ) ثبت گردد.
هر بارى كه براى عتبه بوسى حضرت ثامن الحجج به آستان مقدس مشرف شدم  ،ديدار ايشان ميسر نشد تا در روز شهادت
حضرت صديقه طاهره سالم اهلل عليها ايشان به قم مشرف شدند و داستان مزبور را اين گونه نقل فرمودند:
شخصى به نام آقاى (عليجان ) هست كه االن زنده است و در بخش (دارج ) از توابع (سده ) واقع در ميان (قائن ) و (بيرجند)
به شغل طبابت مشغول است و از احدى پولى به عنوان ويزيت دريافت نمى كند ،زيرا با حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل عليه
السالم چنين تعهدى كرده است و داستان ظريفى دارد.
آقاى عليجان روزى در وسط بيابان با سه گرگ درنده مواجه مى شود ،او كه هيچ وسيله دفاعى نداشته  ،به ديوارى كه آنجا بود،
خودش را مى رساند ،به آن ديوار پشت خود را تكيه مى دهد ،تا گرگ ها او را محاصره نكنند و فقط از يك طرف حمله كنند.
حمله شروع مى شود ،هر يك از گرگ ها به سوى او حمله مى كنند ،او نيز با تمام قدرت از خودش دفاع مى كند ،تا ديگر رمقى
براى او باقى نمى ماند.
هر گرگى كه به او حمله مى كند ،دو گرگ ديگر كنار مى ايستند ،آن گرگ خسته مى شود و كنار مى رود ،ديگرى با او گالويز
مى شود ،آنگاه سومى تهاجم آغاز مى كند.
او پس از آنكه زخم فراوان بر مى دارد ،خطاب به حضرت ابوالفضل (عليه السالم ) عرضه مى دارد:
(يا اباالفضل  ،اگر مرا از دست اين گرگ ها نجات بدهى  ،من تعهد مى كنم كه هرگز از احدى پول ويزيت دريافت نكنم ).
تا اين جمله را بر زبان جارى مى كند ،يك مرتبه گرگ ها به او پشت مى كنند و از او دور مى شوند.
تا كنون آثار جراحات وارده در سينه و شكم اين شخص باقى هست و حاج آقا علوى براى اينكه نقلش مستند باشد ،رنج سفر بر
خود همواره كرده  ،تا (دارج ) تشريف برده و آثار زخمها را با چشم خود ديده است .
بازوى لشكر شكن
آمدن آن ماه كه خوانند مه انجمنش
جلوه گر نور خدا از رخ پرتو فكنش

آيت صولت و مردانگى و شرم و حيا
روشن از چهره تا بنده و وجه حسنش
ز جوانمردى و سقايى و پرچمدارى
جامه اى دوخته خياط ازل بر بدنش
آنكه آثار حيا جلوه گر از هر نگهش
و آنكه الفاظ ادب تعبيه در هر سخنش
ميوه باغ واليت به سخن لب چو گشود
خم فلك گشت كه تا بوسه زند بر دهنش
كوكب صبح جوانيش نتابيده هنوز
كه شد از خار اجل چاك چو گل پيرهنش
آنچنان تاخت به ميدان شهادت كه فلك
آفرين گفت بر آن بازوى لشكر شكنش
همچو پروانه اى دلباخته از شوق وصال
آنچنان سوخت كه شد بى خبر از خويشتنش
خواست دستش كه رسد زود به دامان (رسا)
از كرم پاك كن از چهره غبار محنش
 .712انتظارى كه به گل نشست
انتظار سخت و كشنده اى بود .لحظه به لحظه هم بيشتر مى شد و وجودم را پر مى كرد ،احساس خفگى و بى تابى آزام مى داد،
دلم مى خواست چشم مى گشودم و او مى آمد اما. ...
هر روز همين وقت ها مى رسيد ،خورشيد كه وسط آسمان مى ايستاد ،صداى اذان كه از ماذنه ها به شهر عطر مى پاشيد،
مدرسه ها كه تعطيل مى شد ،مدرسه اى ها كه دسته دسته مى آمدند ...او هم مى آمد و انتظار هر روزه ام را پايان مى داد و من
غرق در او مى شدم  ،دلبندم بود ،پاره تنم بود ،اميد و آرزويم بود.
نيامد آفتاب هم خميد و چين برداشت  ،مثل قامت و پيشانى من  ،چشم هايم (دو دو) مى زد و شوروى اشك به لب هايم هم مى
رسيد اما او از راه نرسيد .درد روى درد ،انتظار روى انتظار و اضطراب  ،انگار قرار بود از پا در بيايم .
آستانه در را رها كردم و دويدم به خانه  .در ميان سر در گمى انديشه به ذهنم رسيد كه بروم سراغ دوستانش  ،چادرم را به سر
انداختم و هراسان زدم بيرون  ،مرغ سركنده اى را مى مانستم كه نمى داند كدام سو برود ،كشيده شدم به سوى خانه اى  ،هميشه
با او مى آمد ،ضجه زدم :
 فرشته از مدسه آمده يا نه ؟ مادر فرشته مثل من منتظر و بى تاب ناله سر داد: نه  ،من هم منتظرم !هنوز اضطرابش را به درستى مزمزه نكرده بودم كه صداى دختر كش آبى بود بر آتش دل او و آتشى بر دل من .

فرشته به آغوش مادر پريد ،انگار حسادتم شد ،كشيدمش پايين و گويى او عامل نيامدن (ريحانه ) است تند پرسيدم :
 ريحانه كو؟!انگشت اشاره اش را به لب گزيد و سكوت كرد ،اين بار پر خشم پرسيدم :
 گفتم ريحانه را نديدى ؟!دخترك انگار ترسيد ،دو قدم به عقب برداشت و قامت كوچكش كوچكتر شد.
(من و منى ) كرد و مادرش را نگريست  ،از نگاه زن خواندم كه به دخترش التماس مى كند جواب مرا بدهد ،او هم مثل من
مادر بود ديگر! درد مادرى را مى دانست  .دخترك نفس زنان و بريده بريده گفت :
 ريحانه ... وايستاد ،انگار از گفتن شرم داشت  ،ناليدم : ريحانه چى ؟! بگو ديگه !كاش دخترك مى فهميد من يك مادرم  ،كاش مى دانست من هستم و همان يكدانه دختر ،كاش مى دانست همان يكدانه دختر من كه
تمام آرزويم بود عشقم ...
 همه كالس اولى ها آمدند يا فقط تو آمدى ؟انگار با دل و انديشه دخترك كم شد كه گفت :
 همه آمدند ،ريحانه هم آمد...چرخيد و نگاه به مادرش كرد در يك آن گفت :
 افتاد توى چاه .و بعد هم به اشاره به بيرون خانه و راه مدرسه اشاره كرد.
مردم  ،توى دلم يك چيزى نيست شد .دنيا دور سرم چرخيد .ديوانه وار از خانه اى كه خبر به چاه افتادن دختركم را داده بودند
بيرون دويدم به سوى مدرسه  .در راه همه نگاهم مى كردند ،چيزى نمى فهميدم  ،ديوانه بودم  ،دختركم در چاه افتاده بود.
رسيدم به انبوه آدم ها ،حلقه زده بودند ،زدم به ميانشان و رفتم جلو ،رسيدم به چاه  ،افتادم روى خاك ها و نگاهم را دواندم به
سياهى چاه  ،ظلمات بود .دلم مى خواست بيفتم توى چاه  ،دست هايم را كشيدند و مرا به عقب بردند ،ضجه زدم  .خون گريستم و
فرياد زدم :
 ياعباس ! منم خواهر جوانت زينب ! خودت رحم و ديگر چيزى نفهميدم .نمى دانم خواب بود يا بيدارى  .صورتم خنك شد ،نگاهم به آسمان آبى بود و بر آفتاب خيره شد ،نسيمى ماليم نوازشم داد .نگاهم
را آوردم پايين  ،ريحانه  -دختركم كه به چاه افتاده بود  -نشسته بود روى پاهايم  ،سر و صورتش خاكى بود و موهايش آشفته .
دستم را به صورتش كشيدم  ،خودش بود ،لبخندى خسته و درد آلود بر لب داشت  ،مردم اطرافمان حلقه زده بودند و نگاهمان مى
كردند ،دوباره دست كشيدم به صورت ريحانه  ،باورم نمى شد ،بلندش كردم  ،ايستاد ،سراپايش سالم بود ،به آغوشش كشيدم ،
بوسه بارانش كردم  ،انگار از نبردى عظيم با امواج دريا رهيده و در پناه ساحل بودم .
اگر مادر هستيد خودتان را به جاى من بگذاريد ،جوان باشى  ،يكدانه دختر شيرين زبان هم داشته باشى كه كالس اولى است ،
ظهر از مدرسه نيايد و تو در انتظار و اضطراب غرق شوى  ،بعد هم خبر رسد كه به چاه افتاد ،بيايى باالى چاه و ...دخترك
روى پاهايت بنشيند و مردم هم عشق تو را به دخترك ببينند ،چه حالى پيدا مى كنى ؟!

مردم به تدريج مى رفتند و اطرافمان خلوت مى شد كه شوهرم آمد ،مرا و ريحانه را نگريست  ،دست هايم را گرفت و بلندم كرد،
بعد هم ريحانه را در آغوش كشيد و بوسيد ،عده اى هنوز مانده بودند و دلداريمان مى دادند ،شوهرم هم راه افتاد كه برويم ،
ريحانه به يكباره بى تابى كرد ،مى خواست از آغوش پدرش پايين بيايد ،شوهرم او را زمين گذاشت و هر دو به او خيره شديم ،
ريحانه به اين سو و آن سو نگاه مى كرد ،ال به الى جمعيت مى گشت  ،حيرانش شديم  ،دنبال چه كسى مى گشت ؟!
به سويش رفتم  ،انگشت به دهان گرفته بود ،پرسيدم :
 دنبال كى مى گردى مادر؟با نگاهى كنجكاو مرا نگريست و گفت :
 او آقاهه كو؟!سر در گم پرسيدم :
 كدوم آقاهه ؟!ريحانه بى توجه به من در حالى كه به سوى لبه چاه مى رفت و گفت :
 همون آقاهه ديگه ! همون كه تو فرستادى پيش من كه مواظبم باشه .متعجب و حيران گفتم :
 من ؟! من كه كسى رو نفرستادم .ريحانه قيافه حق به جانبى گرفت و گاليه وار گفت :
 مامان دروغگو! اون آقاهه خودش گفت من رو مامانت فرستاده .كالف سر در گم انديشه ام لحظه به لحظه بيشتر به هم مى پيچيد ،ريحانه از كسى حرف مى زد كه روح من هم از آن بى خبر
بود .مردمى كه در حال رفتن بودند برجا ميخكوب شدند ،شوهرم به كنار ريحانه آمد و مثل بقيه محو او شد .نا و توان حرف زدن
نداشتم  ،شوهرم حرف دلم را بر زبانش آورد و گفت :
 بابا جون ! اون آقاهه چه قيافه اى داشت ؟ريحانه به دستهاى خودش اشاره كرد و گفت :
 اون كه اومد پيش من خيلى خوشحال شدم  ،نشستم كنارش  ،چون خيلى مى ترسيدم باهاش حرف زدم  .بهش گفتم آقا دست منرو بگير و ببر بيرون  ،اون آقاهه گفت مامانت فقط به من گفته مواظبت باشم  ،اون كه مى دونست من دست ندارم  .به دست
هايش كه نگاه كردم ديدم دست نداره  ،دلم مى خواست بدونم اون آقاهه كيه  ،بهش گفتم شما كى هستى  ،اون آقا گفت  :من عباسم
 ،برادر زينب عليهماالسالم .
همه چشمها خيس بود و...
آب آور كودكان اباالفضل
زينب به عزا نشست برگرد
دل مى بردم ز خود خدايا
شعرم غزلم چه شد خدايا
دل رفته ز دستم ايها الناس
من مانده ام و دو دست عباس

من مانده ام و ديده پر از اشك
در تشنگى گلوى يك مشك
گفتم به دل اى غزل كجايى
تا شرح غمش بيان نمايى
يك جام بنوش اى دل من
از باده ناب كرباليى
نه حال غزل ندارم امشب
عباس ترا دچارم امشب
شب بود و دل خدا پرستان
شمر آمد و داد امان به دستت
اى آبروى على نرفتى
گفتند بيا ولى نرفتى
وقتى كه جواب (ال) شنيدند
يك دست تو را ز تن بريدند
يك دست اگر صدا ندارد
كس چون تو چنين وفا ندارد
مشك توبه سوى مى پرستى است
لبريز شراب ناب هستى است
اين مشك اگر بدون آب است
اميد سكينه و رباب است
وقتى كه زشط صدا نيامد
از خيمه يكى تو را صدا زد
كاى ساقى تشنه كام اى مرد
بى آب به سوى خيمه بر گرد
سقاى بريده دست برگرد
پشت پدرم شكست برگرد
آب آور كودكان اباالفضل
زينب به عزا نشست برگرد

تو رفتى و سوز تشنگى رفت
اين حرف سكينه است برگرد
 .711يا علمدار كربال پسرم را صحيح و سالم از تو مى خواهم
ساعت هفت صبح سه شنبه  ،هشتم شهريور ماه بود كه آقاى مواليى لباسش را پوشيده و آماده رفتن شد.
لحظه خدا حافظى از همسرش  ،نگاهى به اتاق كوچك پسرشان محمد رضا انداخت و گفت :
 از امروز ديگر محمد رضا را زودتر از روزهاى قبل بيدار كن .خانم مواليى سرى تكان داد و با نوعى دلخورى گفت :
 بيدارش كنم كه بيشتر شيطنت و بازيگوشى كند .نه بهتر است كه خواب باشد تا من به كارهايم برسم .آقاى مواليى  ،اين بار با لحن قاطع و هشدار دهنده اى گفت :
 خانم جان  ،امروز و فردا است كه مدرسه ها باز بشود ،بنابراين بايد در دو سه هفته آينده  ،او را به سحر خيزى عادت بدهىكه مهرماه  ،مشكلى نداشته باشيم  .يادت رفته سال قبل  ،يك هفته اول مهر با چه مكافاتى او را بيدار مى كردى تا روانه مدرسه
اش كنى ؟
 نه يادم نرفته  ،اما خب  ...به چشم  ...همين كه زنگ ساعت هشت به صدا در بيايد ،او را بيدار مى كنم .لبخندى از رضايت بر لبان آقاى مواليى نشست و با عجله روانه محل كارش شد.
خانم مواليى در دل  ،همسرش را به خدا سپرد و به طرف آشپزخانه بازگشت تا مقدمات ناهار را فراهم كند.
عقربه ساعت شمار روى عدد هشت قرار گرفته بود كه صداى هشت ضربه پياپى زنگ  ،در فضاى خانه طنين انداز شد .خانم
مواليى براساس قولى كه به همسرش داده بود به سراغ محمد رضا رفت .
حدود نيم ساعت طول كشيد تا محمد رضا توانست رختخواب خود را ترك كند.
او كه بيشتر از دو ماه را تا ساعت ده صبح خوابيده بود ،حاال برايش خيلى سخت بود كه زودتر از معمول بيدار بشود.
چيزى به ساعت  9/5نمانده بود كه چند تا از همبازى هاى محمد رضا به سراغش آمدند ،به اين ترتيب او رفت تا به بچه هاى
محله بپيوندد كه بازى هر روزه خود ،فوتبال را شروع كنند.
نيم ساعت پس از آن بود كه صداى زنگ تلفن در فضاى خانه پيچيد .خانم مواليى  ،آشپزخانه را ترك كرد و شتابان به سوى تلفن
رفت  .هنوز چند لحظه اى از مكالمه تلفنى نگذشته بود كه پسر عمه محمد رضا هراسان و فرياد كشان وارد خانه شد .او در
حالى كه بر سر و صورت خود مى زد به خانم مواليى گفت :
 زن دايى معصومه  .بدو كه رضا را برق گرفت  .اگر كمى دير برسى  ،رضا مى ميرد!خانم مواليى  ،براى چند لحظه مات و متحير به پسر بچه خيره شد و سپس تلفن را رها كرد و فرياد زنان به بيرون دويد .اشاره
يكى از بچه هاى محله او متوجه شد كه پسرش به پشت بام خانه رفت است  .با عجله پله ها را دو تا يكى كرد و خودش را به
پشت بام رساند .محمد رضا در چند قدمى اش قرار داشت  .دو رشته سيمى كه به احتمال قوى بر اثر جرقه  ،پاره شده بوده در
دستان محمد رضا قرار داشت  .پسر بچه  ،با رنگى سفيد و بدنى خشك شده  ،هيچ ايرى از حيات بروز نمى داد.
خانم مواليى  ،با ديدن اين صحنه فقط توانست فرياد بزند:
 -يا اباالفضل  ...يا علمدار كربال ...پسرم را صحيح و سالم از تو مى خواهم .

سپس بر سر زنان از هوش رفت  .همان لحظه گروهى از همسايه ها هم خودشان را به پشت بام رساندند ،اما هيچ كس جرات
نداشت قدمى جلو بگذارد و براى نجات جان محمد رضا اقدامى كند.
همان لحظات يكى به فكرش رسيد كه به كمك دو تكه چوب  ،مى توان سيم ها را از بدن محمد رضا جدا كرد و بالفاصله رفت تا
چوب بياورد .اما همان موقع  ،رعد و برقى زده شد و برق منطقه قطع شد .به اين ترتيب  ،يكى از همسايه ها به سرعت جلو
رفت و دو رشته سيم را از بدن پسر بچه جدا كرد و او را كه كامال بى حال بود روى دست گرفت .
همين موقع  ،خانم مواليى  ،با كمك چند تن از همسايه ها به هوش آمد و بالفاصله فرياد كشيد:
 پسرم  ،پسرم چه شد؟ يا ابوالفضل (عليه السالم ) او را نجات دادى ؟و تازه اينجا بود كه به صداى بلند شروع به گريستن كرد .در اين موقع  ،صداى ضعيف محمد رضا به گوش رسيد كه گفت :
 مادر گريه نكن  ،حال من خوب است .و به دنبال آن  ،صداى صلوات جمع  ،فضا را عطرآگين كرد.
دقاقيق پس از آن بود كه محمد رضا را به بيمارستان منتقل كردند .بالفاصله آزمايشات الزم به عمل آمد و پزشكى كه پسر بچه
راتحت نظر گرفته بود ،به همراهان او گفت :
 انگار هيچ اتفاقى نيفتاده است  .فقط يك سوختگى سطحى در دست هاىكودك مشاهده مى شود .آن طور كه شما شرح حادثه را داديد .هيچ چيز جز يك معجزه  ،او را نجات نداده است .
خانم مواليى  ،با شنيدن اين حرف ها ،لبخندى بر لب نشاند و زير لب نجوايى كرد كه براى اطرافيان مفهوم نبود)023( .
سوداى علمدار
بر خيز دال كه ديده بيدار كنيم
بر نوحه گران يار ديدار كنيم
تا جارى علقمه به لبيك شتاب
سر در سر سوداى علمدار كنيم ()024
ماه و خورشيد
خروش و ناله آواى حرم شد
نگاه مهربانان غرق غم شد
ز مرگ سرخت اى ماه عطشناك
بميرم قامت خورشيد خم شد
 .718در بين راه به حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم متوسل شده بودم
(آقاى آقا جانپور) در ارتش خدمت مى كند .او هر روز صبح آفتاب طلوع نكرده به محل كار خود مى رود و غروب به منزل باز
مى گردد.
از مدت ها قبل به دليل تداركات بسيار مهم و محرمانه به (آقا جانپور) ماموريت مى دهند كه خود را به مناطق جنوبى جنگ
برساند.
او به همراه كليه پرسنل و همكارانش به محل ماموريت اعزام مى شود.

هيچ كس نمى داند چه حادثه اى در انتظار است ( .آقاى آقا جانپور) گاه در خلوت نگران همسر باردارش است كه تنها و به دور
از بستگان در ياسوج زندگى مى كند.
(خدايا خودت مراقب او باش  .همسرم را به تو مى سپارم ).
(فقط ياد خدا او را آرام مى كند) .روزى كه نامه همسرش را به او مى دهند ،همه در آماده باش كامل بودند.
(آقاى آقا جانپور) با خواندن نامه همسرش چنان روحيه مى گيرد كه قصد دارد براى انجام كارهاى خطرناك داوطلب شود .همسر
مهربان او يادآور شده بود كه فرزندانم به وجود پدر قهرمانشان افتخار مى كنند و من در برابر مردم سربلند و با افتخار قدم مى
زنم .
توباعث افتخار همه ما هستى  .نگران كودكمان هم نباش  .او در آينده به دنيا مى آيد و منتظر پدرش مى ماند.
اشك از گونه هاى (آقاى آقا جانپور) سرازير شد و خود را مهياى نبردى جانانه كرد.
غروب همان روز نبرد آغاز شد و در مدت كوتاهى بخش عظيمى از ميهن مان از لوث وجود بعثى ها پاك شد.
سپاهيان اسالم خرمشهر قهرمان را آزاد كردند و (آقاى آقا جانپور) هم كه در اين افتخار سهيم بود پس از بيرون ريختن سربازان
بعثى به ياسوج بازگشت .
دو ماه بعد از فتح خرمشهر ،فرزند (آقاى آقا جانپور) به دنيا آمد .او دخترى زيبا و معصوم بود .پدر نام فرزندش را (زهرا)
گذاشت ( .زهرا) همه وجود (آقاى آقا جانپور) بود ،عالقه آن دو ،روز به روز بيشتر مى شد ،به طورى كه پدر كمتر روزى مى
توانست دورى دخترش را تحمل كند.
(در يكى از روزها خواهر بزرگ زهرا ،او را به بيرون از خانه مى برد و روى يك سكو كه نسبتا بلند بود قرار مى دهد .زيرا
آن موقع به زحمت مى نشست  .دختر بزرگ آقاى آقا جانپور يك لحظه حواسش به اطراف پرت مى شود و زهرا در همين زمان
كوتاه از جايش حركت مى كند و به زمين مى خورد.
سر زهرا به شدت به بتون آرمه محكمى كه در مسير بود برخورد مى كند و از هوش مى رود) .زهرا به كمك خواهرش  ،بى
هوش بى خانه رسانده مى شود.
(يا حضرت ابوالفضل  )...چه بر سر (زهرا) آمده است ( .زهرا) همان لحظه به هوش مى آيد و مادر كه دستپاچه است و نمى
داند چه كند ،به انتظار ورود همسرش مى نشيند ،مردخانه تا دقايق ديگر پيدايشان مى شود( .آقاى آقا جانپور) وقتى در جريان ما
وقع قرار مى گيرد ،نگاهى به دخترش مى اندازد او را بى هوش مى يابد.
(زهرا) هر چند وقت يك بار به هوش مى آيد و استفراغ مى كند ،به سرعت پدر متوجه خطر مى شود و (زهرا) را به
(بيمارستان هالل احمر) ياسوج مى رساند .پزشك بيمارستان به محض معاينه (زهرا) مى گويد .سمت راست بدن دخترتان فلج
شده است .
فلج ؟! ...نه ! ...چرا؟...
او را بايد به (بيمارستان نمازى شيراز) ببريد.
(موقع حركت به سمت شيراز ،پدر متوجه بى حركت بودن دست و پا و صورت سمت راست زهرا شد) .از اين رو تصميم
گرفت هر چه زودتر خودش را به شيراز برساند.
فاصله ياسوج تا شيراز ،يكصد و هشتاد كيلومتر است و جاده پيچ و خم زيادى هم دارد.
(آقاى آقا جانپور) به همراه همسرش و يك دوست خانوادگى راهى (بيمارستان نمازى شيراز) مى شوند .موقع رفتن يكى از
پزشكان مى گويد :فلج شدن بچه حتمى است  .فايده ندارد او را به شيراز برسانيد.

پدر نااميد از آنچه شنيده  ،با سينه درد آلود و گلوى بغض دار و چشم هايى كه به اشك نشسته  ،پشت فرمان راه را تا شيراز سينه
مى كند (در همان حال كه دلشكسته و محزون است  ،به حضرت ابوالفضل (عليه السالم ) متوسل مى شود و گونه اش را از اشك
تر مى كند و با حنجره بغض آلود او را مى خواند.
با ابوالفضل العباس  ...يا مظلوم  ...شفاى دخترم را از خودت مى خواهم  .اشك از گونه پدر سرازير شده واو نمى داند كه همسر
و دوست خانوادگى هم همپاى او اشك مى ريزند .دل ها شكسته است  .اميدى جز ائمه اطهار عليهم السالم نيست  .دل كه مى
شكند ،هر جا كه باشى  ،دعا به عرش مى رسد .صداى تو را مالئك مى شنوند و اگر گوش جان را شكسته باشى صداى بال
مالئك را در اطراف خود حس مى كنى  .مالئكى كه دعاى تو را به آسمان مى برند و به عرش كبريايى مى رسانند).
چهل كيلومتر از ياسوج دور شده اند كه (ناگهان صداى دوست خانوادگى آنها كه زهرا را در آغوش گرفته  ،بلند مى شود .زهرا
خوب شد ...دست و پايش تكان مى خورد .).اين صدا و اين خبر دلنشين  ،چنان ذوق را در تن پرد نشاند كه همان جا ترمز كرد.
زهرا را در آغوش گرفت و دست و پايش را به دقت نگاه كرد و آنگاه آن را به سينه فشرد و با همه وجود گريست .
حاال چه مى كنى ؟ اين را همسرش پرسيد و او گفت :
بايد به شيراز از برويم و ببينيم دكتر چه مى گويد :با اين سخن دوباره سينه جاده را شكافتند و راه شيراز را در پيش گرفتند .دو
ساعت بعد ،در بيمارستان  ،پزشك متخصص پس از معاينه دقيق زهرا دستور داد از سر عكس رنگى بگيرند .عكس ساعتى بعد
آماده شد .پزشك پس از معاينه دقيق گفت :
(خيلى عجيب است يكى از رگ هاى مغز قطع شده است  .مقدارى خونريزى شده ولى معلوم نيست چطور دو سر رگ دوباره به
هم جوش خورده و خونريزى هم قطع شده است .
دو سر رگ چنان به هم وصل شده اند كه من تا امروز سراغ ندارم پزشكى در سراسر دنيا چنين پيوندى زده باشد).
به پزشك گفتم ( :در بين راه به حضرت ابوالفضل العباس (عليه السالم ) متوسل شده بودم ).
دكتر لبخند مهرآميزى زد و گفت ( :شما به بهترين پزشك دنيا پناه برده ايد .به هر حال سالمت فرزندتان مبارك باشد).
حاال بايد چه كنم ؟ او را به حياط بيمارستان ببريد و دو ساعت صبر كنيد اگر استفراغ كرد به نزد من بياوريد .اگر استفراغ نكرد
به شهرتان برگرديد.
دو ساعت انتظار به پايان رسيد و آقاى آقا جانپور به همراه همسر و فرزندش و دوست خانوادگى شان راهى ياسوج شدند.
االن بعد از چندين سال زهرا در كالس سوم راهنمايى درس مى خواند .او از كالس اول ابتدايى تا سوم راهنمايى  ،رتبه اول را
كسب كرده و هنوز هم وقتى از پدر و مادرش مى شنود كه به (شفاعت حضرت ابوالفضل العباس (عليه السالم ) بهبودى يافته ،
از خداوند و ائمه اطهار عليهم السالم تشكر مى كند).
ما استجابت دعاى خانواده آقا جانپور و سالمت دخترشان را تبريك گفته و آرزوى طول عمر با عزت برايشان داريم )025( .
دست و دريا
كنار دل و دست و دريا اباالفضل !
تو را ديده ام بارها ،يا اباالفضل !
تو از آب مى آمدى مشك بر دوش
و من در تو غرق تماشا اباالفضل !
اگر دست مى داد ،دل مى بريدم
به دست تو از هر دو دنيا اباالفضل !
دل از كودكى از فرات آب مى خورد

و تكليف شب آب بابا اباالفضل !
تو لب تشنه پر پر شدى شبنم اشك
به پاى تو مى ريزم اما اباالفضل !
فدك مادرى مى كند كربال را
غريبى تو هم مثل زهرا اباالفضل !
تو را هر كه دارد زغم بى نياز است
و فا بعد از اين نيست تنها اباالفضل !
تو يا غيرت و آب و دست بريده
قيامت به پا مى كنى يا اباالفضل ! ()022
 .719يا قمر بنى هاشم دل اين كنيزت را شاد كن
اواخر پاييز سال  7311بود .افراد خانواده آقاى الهى  ،پس از پشت سر گذاشتن روزى پر كار ،همگى درخواب ناز به سر مى
بردند.
نيمه هاى شب بود كه سكوت حاكم بر فضاى خانه را ،صداى ناله خانم الهى درهم شكست  .با اوج گرفتن ناله ها ،اهل خانه ،
يكى پس از ديگرى از خواب بيدار شده  ،با نگرانى و اضطراب خود را به اتاق خواب مادر رساندند.
خانم الهى كه از حالت طبيعى خارج شده بود ،حتى نمى توانست پلك هاى
خود را باز كند .لحظاتى بعد ،آقاى الهى و دو تن از فرزندانش  ،مادر را به اتومبيل انتقال داده  ،با عجله روانه نزديكترين
بيمارستان شدند.
پزشك كشيك  ،به خاطر كمبود امكانات  ،نمى توانست تشخيص درستى از ناراحتى بيمار بدهد ،بنابراين فقط دو آمپول آرام بخش
تجويز كرد و پس از تزريق آمپول ها ،خانم الهى به خانهع بازگردانده شد.
افراد خانواده  ،تا صبح نتوانستند آرام بگيرند ،چرا كه هنوز خانم الهى در حال اغما بود و هر لحظه كه مى گذشت  ،وضعش
نامساعدتر مى شد.
با طلوع آفتاب و از راه رسيدن روز ،خانم الهى به بيمارستان مجهزترى منتقل شد .در آنجا بود كه مشخص شد بيمار دچار سكته
مغزى شده  ،طرف چپ بدنش از كار افتاده است .
آزمايشات مختلف و عكسبردارى  ،بر نظرات پزشك معالج صحه گذاشت  .بنابراين الزم بود كه خانم الهى براى مدتى بسترى
شده  ،تحت مراقبت باشد.
حدود پنج ماه از آن شب فراموش نشدنى سپرى شده بود .خانم الهى هنوز تحت نظر بود و مدام داروهاى مختلى مصرف مى
كرد.
ماه محرم از راه رسيده بود كه يك 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 بيمارستان رساندند .پزشك معالج خانم الهى  ،پس از معاينه و انجام چند آزمايش
گفت  ،عروق سمت چپ بدن بيمار دچار گرفتگى شده  ،بنابراين بايد طى يك دو روز آينده تحت عمل جراحى قرار بگيرد .اميد
بهبودى خانم الهى  ،فقط چند در صد بود ،و در صورتى هم كه عمل نمى شد ،نيمه بدنش براى هميشه از كار مى افتاد .اين نقص
 ،چه بسا باعث مرگ خانم الهى مى شد.
اولين روز هفته بود كه خانم الهى از همسرش خواست تا او را به منزل ببرند .اصرار آقاى الهى براى ماندن همسرش و نيز
انجام عمل جراحى  ،بيهوده بود .خانم الهى كه به سختى مى توانست حرف بزند ،گفت :

 اگر قرار است بميرم  ،چه بهتر كه درخانه خودم و در ميان فرزندانم آخرين نفس ها را بكشم .آقاى الهى  ،برخالف ميل باطنى  ،چون نمى خواست روى حرف همسرش حرفى بزند ،به ناچار او را به خانه انتقال داد.
فرداى آن روز ،هنگام غروب بود كه دسته هاى عزادار دركوچه ها و محله ها به راه افتادند صداى طبل و سنج و نوحه هاى
حزن انگيز ،خانم الهى را به حال و هواى ديگرى فرو برد .او ،در حالى كه مدام اشك مى ريخت  ،از فرزندانش خواست كه
كمكش كنند تا در آستانه در بنشيند و از نزديك شاهد عزادارى دسته هاى سينه زن و زنجير زن باشد.
لحظاتى بعد ،خانم الهى در اندوهى عميق فرو رفت و روزهاى تاسوعا ،عاشورا و صحنه كربال را در لوح ضمير خود به
تصوير كشيد.
اشك ريزان  ،سوار بلند بااليى را ديد كه از اين خيمه به آن خيمه سر مى زند و تالش مى كند مشك خالى اش را پر از آب كند.
خانم الهى بى اختيار از ته دل ناليد :اى علمدار كربال  -اى سقاى تشنه كامان  ،تو را به ناله هاى دل زينب قسمت مى دهم كه
خودت شفايم را بده ...
ساعاتى بعد ،در سكوت و تاريكى مطلق شب  ،همه به خواب فرو رفته بودند .نيمه هاى شب بود كه فريادهاى هراسان خانم الهى
 ،همه را از خواب پراند .تمام اعضاى خانواده  ،دور بستر خانم الهى جمع شدند .او كه تمام بدنش به لرزه افتاده بود ،بى توجه به
اطرافيان شروع به صحبت كرد:
 يا قمر بنى هاشم  ...دل اين كنيزت را شاد كن و اجازه نده بچه هايش يتيم بشوند .يا ابوالفضل العباس  ...اى سقاى تشنه لب ...خانم الهى  ،مرتب حرف مى زد و اطرافيان  ،هاج و واج به دور و بر نگاه مى كردند.
بعد از دقايقى  ،وقتى خانم الهى به خود آمد و متوجه شد كه همه در كنارش هستند ،با شادمانى گفت :
 ديديد آن سوار سبز پوش را ديديد ...متوجه شديد چه نور خيره كننده اى اطرافش را نورانى كرده بود ...ديديد كه دستمباركش را به سرم كشيد و گفت  :ديگر الزم نيست به دكتر مراجعه كنى .
وهاى هاى گريه فرصت حرف زن را از او گرفت .
لحظاتى پس از آن بود كه رايحه اى بهشتى در فضا پخش شد.
موهاى سپيد و سياه مادر ،آغشته به اين عطر دل انگيز بود.
صبح آن روز ،وقتى به پزشك مراجعه كردند تا به او بگويند كه مادرشان ديگر نيازى به عمل جراحى ندارد ،پزشك جوان با
ديدن دست و پاى جان گرفته خانم الهى و سالمتى كامل او ،نا باورانه سر به سوى آسمان كرد و گفت :
 خدايا ،خداوندا ،به قدر شكوه و جالل و عظمتت شكر ...من مى دانم كه بازگشت سالمتى بيمارم  ،جز معجزه خودت  ،چيزىديگرى نمى تواند باشد)021( .
غمين بر بام خاور بود خورشيد
ميان خون شناور بود خورشيد
فراز نى سخن مى گفت هر چند
جدا از ملك پيكر بود خورشيد ()028
 .782با اباالفضل جانم فداى دست هاى بريده ات ...
ساعت ده صبح يكى از آخرين روزهاى شهريور ماه بود .آقاى خدا دوست و همسرش بر خالف هميشه در خانه به سر مى بردند.
قرار بود با گرد آمدن گروهى از افراد فاميل  ،دسته جمعى براى خريد عروسى بروند .عروس  ،خواهر آقاى خدا دوست و داماد
هم برادر كوچك خانم خدا دوست بود.

ساعتى بعد ،هنگامى كه همه دور هم جمع شدند زمان ترك خانه فرا رسيد .به اين ترتيب  ،سه چهار تا از بچه هاى هفت هشت
ساله فاميل كه به عقيده بزرگترها دست و پا گير بودند ،به ماهرخ دختر هجده ساله آقاى خدا دوست سپرده شدند.
دقايقى بعد ،همين كه آخرين سفارش انجام شد و بزرگترها رفتند ،خانه به مكان تفريح و محل بازى بچه ها مبدل شد .ماهرخ كه
به تازگى ديپلمش را گرفته بود و هنوز طعم شيرين موفقيت در كنكور را زير داندان داشت  .با دقت تمام مراقب بچه ها بود كه
خداى ناكرده دست به خطا نزنند و براى هيچ كدامشان اتفاق ناگوارى پيش نيايد.
حدود سه ساعت تمام سر و كله زدن با بچه ها ماهرخ را به راستى كالفه كرده بود ،بااين حال او باز هم چهار چشمى مواظب
بچه ها بود كه باليى سر خودشان نياورند.
در يك لحضه شيارهايى از خون در ميان خاك و شن به راه افتاد .همين لحضه بزرگترهااز رارسيدند و با پى بردن به موضوع
بالفاصله ماهرخ را به در مانگاه رساندند.
پس از آنكه صورت و بينى متورم و مجروع ماهرخ پاسنمان شد .او تازه متوجه شد كه هيچ كدام از دندانهاى جلوى او در جاى
خود نيستند! به اولين دندانپزشكى كه مراجعه كردند .جوابى مايوس كننده شنيدند:
 از دست من كارى ساخته نيست  .مگر آنكه بخواهيد دندان مصنوعى بگذاريد.آنها به چندين پزشك ديگر سر زدند ،اما نتيجه اى نگرفتند و شب مايوس و نااميد به خانه بازگشتند .ماهرخ كه دخترى سبزه رو و
جذاب بود .حاال قيافه اى كريه و آزار دهنده پيدا كرده بود.
فرداى آن روز دوباره راه افتادند تا به سراغ چند متخصص ديگر بروند .يكى از آنها مبلغ خيلى كالنى در خواست كرد و ديگرى
گفت دو ساعت پس از افتادن دندان ديگر كارى از دست كسى ساخته نيست .
در اين گير و دار عموى ماهرخ ناگهان به ياد دكتر جوانى افتاد كه به تازگى در مطب تازه تاسيس خود شروع به كار كرده بود.
آقاى خدا دوست  ،با آنكه باور نمى كرد از دست پزشك جوان كارى ساخته باشد .پيشنهاد برادرش را پذيرفت و به اين ترتيب
بدون فوت وقت  ،خود را به مطب تازه تاسيس رساندند.
پزشك جوان  ،با خوشرويى تمام از آنها استقبال كرد و پس ازمعاينه دهان ماهرخ  .با اطمينان گفت :
اگر از افتادن دندان ها پيش از  04ساعت گذشته باشد كارى نمى شود كرد .اما اگر كمتر از اين زمان باشد ،با توكل به خدا ،از
عهده اش بر مى آيم .
وقتى معلوم شد كه فقط  02ساعت از حادثه گذشته است  ،پزشك جوان گفت :
 هر چه سريعتر برويد و در مكانى كه حادثه رخ داده است دندان هاى دخترتان را پيدا كنيد و بياوريد .فقط توجه كنيد كه نبايددندان ها را پاك كنيد .همانطور با خاك و خاشاك به اينجا بياوريد.
در راه دل خانم خدا دوست مثل سير و سكه مى جوشيد .او با خود مى گفت  :نكند دندان ها را پيدا نكنيم  .نكند يكى دو تا از آنها
تا به حال گم گور شده باشند .با اين افكار بود كه او چشم هايش را روى هم گذاشت و در دل گفت  :يا ابوالفضل العباس (عليه
السالم ) تو را به جان جد اطهرات پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم قسم مى دهم ما را از خانه نااميد برنگردان  .همين جا نذر
مى كنم كه اول ماه يك صفر ابوالفضل (عليه السالم ) بيندازم  .يا ابوالفضل جانم فداى دستهاى بريده ات ...
دقايقى بعد ،آنها در پاگرد خانه  ،با دقت و احتياط تمام  ،به دنبال دندان هاى شكسته ماهرخ بودند .اين جستجو ،بيش از چند دقيقه
وقت آنها را نگرفت  ...و زمانى كه آنها براى بار دوم قدم به مطب پزشك جوان گذاشتند ،فقط  07ساعت از حادثه گذشته بود.
پس از سه ساعت تالش  ،هر دندان در جاى خود قرار گرفت  .پزشك جوان  ،با پايان گرفتن كار ،از آقاى خدا دوست خواست
كه  48ساعت ديگر به مطلب مراجعه كنند .همچنين افزود كه امكان دارد دندان ها عفونت كنند و ماهرخ در بيمارستان بسترى
شود ،اما به لطف خدا هرگز چنين اتفاق ناخوشايندى رخ نداد.
دو روز بعد خانواده خدا دوست در مطب بودند پزشك جوان وقتى دهان ماهرخ را باز كرد و به وارسى دندان هايش پرداخت ،
لبخندى از رضايت بر لب نشاند و گفت :

 آقاى خدا دوست  ،باور كنيد خود من كمترين اميدى به پيوند خوردن دندان هاى دخترتان نداشتم  .در آن لحظات  ،فقط نام و يادخدا بود كه به من قوت قلب مى داد .االن هم مطمئن هستم فقط معجزه خداوندى موجب پيوند دندان ها شده است .
قطره اشكى از شوق  ،بر گونه ماهرخ جارى شد ...و خانم خدا دوست به ياد اول ماه بود كه سفره اش را بيندازد)029( .
شرمنده ام زبان دلم وا نمى شود
خون واژه اى به وصف تو پيدا نمى شود
مى خوانمت به نا م و نمى دانمت هنور
فهميدنت نصيب دل ما نمى شود
در كربال نبوده ام و مى كنم دعا
گردم شهيد عشق تو ،اما نمى شود
زينب نگرد دشت پر از الله را چنين
اى خواهرم شهيد تو پيدا نمى شود
گنگم هنور و كار دلم حسرت است و بس
شرمنده ام زبان و دلم وا نمى شود ()072
 .787يا علمدار كربال به داد پدرم برس
سيد كاظم موسوى كرباليى يكى از خادمان و ارادتمندان حضرت اباعبداهلل الحسين عليه السالم و برادر بزرگوارش ابوالفضل
العباس عليهماالسالم در كربال بود؛ سيدى با اخالص  ،متواضع و خير خواه مردم بود ،آزارش به كسى نمى رسيد و بسيار ساده
زيست و صاف و صادق بود و عمرى در جوار مراقد مقدس امامان معصوم عليهم السالم در عراق سپرى نمود ،كه با آمدن بعثى
هاى ظالم  ،او و خانواده اش و بسيارى از شيعيان ديگر مجبور به ترك خانه و كاشانه خويش نمودند و باال جبار راهى ايران
كردند.
روزها مى گذشت و حسرت بازگشت به وطن به دل همه ماند ،غروب آفتاب كه مى شد ،احساس غربت و تنهايى چند برابر جلوه
مى كرد ،شوق آن ديار مقدس همه را حيران و افسرده كرده بود و راهى جز صبر و تضرع و زارى به درگاه قادر متعال نبود.
در اين ير و دار و انبوه غصه ها و مرارت ها ،پدر به بيمارى نامعلومى مبتال گشت  ،سر درد شديد ،اختالل حواس  ،و ضعف و
عجز پدر را به تدريج ناتوان و فرسوده كرد .به چندين پزشك در شهر قم مراجعه كرديم و كسى نتوانست تشخيص دهد كه آن
بيمارى چيست ؟ او را به بيمارستان  ...منتقل كرديم و  78روز در آن جا بسترى نموديم و با آن همه آزمايش و عكس بردارى ،
نتوانستند بيمارى او را تشخيص دهند و هر كدام چيزى مى گفتند و سرانجام مرخص كردند .پدر همچنان زجر مى كشيد و بى
درمان مانده بود.
آخر االمر بعضى از آشنايان و دوستان اشاره كردند كه او را نزديك جراح متخصص در تهران ببريم  ،ما نيز فورى او را نزد
دكتر برقعى كه پزشكى ماهر و باهوشى بود ،برديم  .فى النور تشخيص داد و گفت ايشان مبتال به تومور مغزى است و بايد فورا
عمل شود! ما نيز فرصت را غنيمت شمرديم و او را بسترى كرديم  .برخورد كاركنان و پرستاران بيمارستان خاتم االنبياء صلى
اهلل عليه وآله وسلم عال بود؛ خصوصا دكتر خوش اخالص و حاذق ما كه مرتبا به پدر سر مى زد و سفارش هاى الزم را توصيه
مى نمود.
عمل جراى خطر ناك بود ،خصوصا براى مغز ،خيلى ها گفته بودند كه اين عمل بعيد است موفق باشد و در صد موفقيت آن
ناچيز است  .ترس و اضطراب دل هاى كوچك فرزندانش كه قد و نيم قد بودند را فرا گرفته بود .همه ناالن و گريان به اين طرف
و آن طرف مى چرخيدند ،و ابر سياه نااميدى سايه اش را بر قلب آنان گسترانده بود .در اين گير و دار دوستى عزيز به نام آقاى
پاينده نماز حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم را پيشنهاد نمود تا بخوانيم و  733بار جمله

يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السالم
اكشف كربى بحق اخيك الحسين عليه السالم
ما نيز با دل شكسته و از همه جا نااميد ،دستهايمان را به سوى قادر متعال دراز نموديم و يقين داشتيم كه خداوند ما را يتيم نخواهد
كرد .در اين لحظات بسيار حساس و خطر ناك نماز خوانديم و  733بار آن ذكر شريف را با آه و ناله و اشك و بغض تكرار
كرديم و عاجزانه از حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم خواستيم تا پدرمان را شفا دهد و عملش موفقيت آميز باشد.
معجزه نازل شد و كرامت پديدار گشت  ،مگر مى شود آن علمدار با سخاوت كسى را از درگاهش نااميد برگرداند و حاجتش را
برآورده نسازد! حاشا و كال ،او پسر حيدر كرار است و قمر بنى هاشم است .
پدر را از اتاق عمل خارج نمودند و لبخند مليح بر لبان خشكيده ما نشست  ،عمل موفقيت آميز بود و در همان ساعات اوليه بعد
از عمل به هوش آمد و سر حال بود و انگار نه انگار عملى به اين بزرگى برايش انجام دادند .همه چيز عادى بود و باور نكردنى
 ،همه چيز حاكى از كرامت و معجزه سپه ساالر قافله كربال بود ،ديگران كه باورشان نمى شد ،مات و مبهوت ماندند و انگشت
به دهان  .سبحان اهلل ! و الحمداهلل .
اين سيد بزرگوار و با صفا چهار سال ديگر عمر با بركتى كرد و در كنار فرزندانش زندگى كرد تا اين كه در سال  7313دار
فانى را وداع نمود و به سوى معبود خويش شتافت  .روحش شاد و روانش پاك .
 .780خانه اى همانند بهشت بود
در كتابى به نام معجزات حضرت عباس عليه السالم كه يك پاكستانى آن را نوشته است مى خوانيم كه برادرش شيخ جعفر مى
گويد:
براى زيارت حضرت اميرالمؤ منين على عليه السالم همراه يك سيدى جليل القدر از كربال عازم نجف گشتيم .
در بين راه يك ساختمان عظيمى را مشاهده كرديم كه اطرافش درختهاى بسيار زيبايى بود .به نظرم رسيد كه  ،من كرارا از اينجا
عبور كرده ولى چنين ساختمانى را نديده ام  ،در فكر بودم كه اين منزل با اين عظمت از آن چه كسى مى باشد؟ در همين وقت
كسى در آنجا پيدا شد و گفت  :اين منزل از آن من است  ،دعوت ميهمانى مرا قبول كنيد و به منزلم بياييد .در اجابت دعوت او،
من و آن سيد بزرگوار ،كه همراهم بود ،وارد ساختمان مزبور شديم  .خانه اى همانند بهشت بود كه تمام وسايل راحتى در آن
موجود بود.
همه جا سبز و خرم بود .مرغان خوش الحان  ،نهرهاى جارى  ،درختهاى پرميوه  ،گلهاى خوشبو و عطرهاى جالب از همه جاى
آن پديدار بود .غرق در تماشا بودم كه يكدفعه  ،كنار اين خانه چشمم به منزل ديگرى افتاد كه با ديدن آن تعجب من افزون شد .آن
منزل نيز همانند منزل اولى  ،از نظر ساختمان و تزيين خارج از حد توصيف و بيان بود .در منزل دوم يك شخصيت بزرگ و
نورانى را ديدم كه در وسط آن منزل جلوه گرى مى كرد.
بنده با كمال ادب سالم عرض كردم و ايشان جواب مرحمت فرمودند .نيز به سيدى كه همراه من بود توجه فرموده  ،گفتند :اين
سيد را ،كه ذاكر سيد الشهداء است  ،به فالن مقام ببريد و با آب سرد و طعام لذيذاز وى پذيرايى كنيد .هر چيزى كه بخواهد
برايش مهيا سازيد .ما را به مقامى بردند كه آنجا آب سرد و طعام لذيذ وجود داشت  .من طعام را خوردم تا سير شدم سپس آن
سيد را قسم دادم كه آن مسند نشين صدر خانه كيست ؟ و اين چه مقامى است ؟ سيد فرمود :اسم اين مقام (وادى مقدس ) است و
اسم آن جناب نيز حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم مى باشد و اين منزل مال آن عزيز است .
اينجا مقامى است كه در آن همه شهداى كربال جمع مى شوند و به محضر حضرت سيد الشهداء ابا عبداهلل الحسين عليه السالم مى
روند.
من به ايشان گفتم در تاريخ خوانده و از ذاكرين امام حسين عليه السالم شنيده ام كه مى گويند :در كربال هر دو دست حضرت
ابوالفضل العباس عليه السالم قطع شده بود .سيد گفت  :بلى بدون شك چنين بوده  .به او گفتم براى رخصت آخر ،مرا پيش آن
حضرت ببريد تا با چشم خود ببينم كه حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم دست ندارد .وى دوباره مرا به محضر آن جناب
برد .لحظه اى كه چشم من به دست بريده آن حضرت افتاد ،شروع به گريه كردم و ناگهان بر زبانم خود به خود چند بيت شعر
جارى شد كه مفهوم آنها اين بود .دشمنان  ،جسم آن حضرت را با تير پاره پاره كردند و مشك آب را تكه تكه ساختند كه با رنج

بسيارى آن را از آب پر كرده بود .آن وقت با قلبى اندوهبار و چشم پرنم  ،برادر خود امام حسين عليه السالم را صدا زد و گفت
 :اى مواليم  ،اى حسينم  ،تمام اميدهايم به خاك سپرده شد .افسوس و صد افسوس كه در رساندن آب به خيمه ها موفق نشدم و
اجلم فرا رسيد.
ايشان مى گويد :با شنيدن اين بيت  ،حضرت عليه السالم نيز گريه كردند و فرمودند :اى شيخ  ،خدا به شماها صبر بدهد .من
مصيبتهايى را ديده ام كه اصال شما از آن اطالع نداريد.
 .783محل عالج تمام دردهاى العالج
مولف كتاب الخلفاء و تفسير كربال ،محقق بصير آقاى فروغ كاظمى  ،مى گويد:
ماه ژوئن سال  7912ميالدى حس كردم كه انگشتان دست چپ من دارد فلج مى شود .نزد دكترهاى مختلف رفتم  ،ولى سودى
نداشت و نصف دستم فلج شد.
باالخره نزديك دكتر مشهور در بيمارستان شهر رفتم كه دكتر ابن سى مصرانام داشت  .به دستور ايشان  ،از دستم عكس گرفتند
و از عكس معلوم شد كه دو استخوان پشت و يك استخوان گردنم از دايره كار خود تجاوز كرده اند و مانع جريان خون در رگهاى
دست چپ مى شوند .دكتر با ديدن عكس گفت وضع شما خيلى خطرناك است  .و لذا مواظب باشيد گردن را (به وسيله ابزار طبى
) راست نگه داريد.
در اين حال متوسل به حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم شده  ،به درگاه آمدم  .زيرا مى دانستم اين درمانگاه محل عالج تمام
دردهاى العالج است  .به محضر حضرت اباالفضل العباس عليه السالم توسل جستم و عرض كردم  :موالى من  ،اگر اين
مرض من خوب شدنى نيست  ،پس مرگم را برسان  ،و گرنه كرامت و عنايت خود را نشان بده !
پس از آن به خانه آمدم و خوابيدم  .شب را به آرامى گذراندم و صبح احساس كردم كه در دست فلج شده ام  .حالت برق گرفتگى
ايجاد شده است  .خالصه  ،طى مدت سه روز ،دستم كامال شفا يافت و اكنون كه  71سال از آن جريان مى گذرد ،هيچ دردى در
دستم احساس نمى كنم و حتى توانايى دست چپم بيشتر از دست راست مى باشد!
 .784من از خدا خواهش كردم و او محبت كرد
حجه االسالم و المسلمين جناب آقاى سيد على مدرسى  ،از وعاظ محترم قم  ،كرامت ذيل را مرقوم داشته اند:
آيه اهلل آخوند مال معصوم على همدانى  -رضوان اهلل تعالى عليه  -يكى از علماى بزرگ و وارسته شيعه بودند كه در آستانه
پيروزى انقالب در گذشتند .ايشان نقل كردند:
زمانى كه در كربال بودم  ،بچه اى از باالى مناره پرت شد .پدرش با دست اشاره كرد و گفت  :بمان ! بچه در هوا معلق ماند.
كنار گنبد حضرت عباس عليه السالم  ،نردبان آوردند بچه را گرفتند به زمين آوردند .پس از اين جريان فهميدم كه پدرش آدم
فوق العاده اى است به سراغ او رفتم پرسيدم شما چكاره ايد؟ گفت من حمالم و بار مى برم  .از اول جوانى تصميم گرفتم  ،هيچ
گناهى نكنم و نكردم  .يك عمر خدا فرمود من اطاعت كردم ؛ حال يك دفعه هم من از خدا خواهش كردم و او محبت كرد.
 .785شفاى پس از توسل
جناب مستطاب حجة االسالم و المسلمين آيه اهلل آقاى حاج شيخ محمد تقى وحيدى گلپايگانى دامت بركاته نقل كردند:
قبل از عيد نوروز سال  7382شمسى با خانواده به عتبات عاليات مشرف شده بوديم  ،همسرم در عراق مريض شد ،بعد از آنكه
چند روزى معالجه كرديم موثر واقع نشد و صدمه هاى زيادى ديديم  .از بس مستاصل شدم گفتم  :خداوندا! صحيح و سالم اقال به
ايران برسيم  ،يك روز قبل از حركت به طرف ايران من و همسرم از قافله جدا شديم و به حرم مطهر حضرت امام حسين عليه
السالم و سپس به حرم مطهر حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم رفتيم  ،هر كدام با حضرت جدا جدا
حرفهايمان را زديم  .حاجيه خانم خطاب به حضرت عباس عليه السالم نموده گفتند :اگر شفايم ندهيد شكايت شما را به پدرت على
عليه السالم و مادرت فاطمه زهرا عليهاالسالم مى كنم  .آنا درد مرتفع شد و شفا يافت  ،وقتى كه به سالمت و مقضى المرام به
ايران بازگشتيم حاجيه خانم در تهران خواب ديد كه در مسجد كوفه در مقام امام زين العابدين عليه السالم هستيم  ،خانمى خيلى
محجبه و مجلله پاكتى در بسته به ايشان به عنوان قبولى اعمال داد ،كه الك و مهر شده بود.

 .782حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم را در بيدارى مشاهده نموده
حجه االسالم و المسلمين آقاى سيد شهاب الدين حسينى قمى  ،در نوشته اى در تاريخ  12/7/8شمسى مرقوم داشته اند:
پدر بزرگوارم آيت اهلل آقاى سيدابوالفضل حسينى  ،كه از عباد وزهاد و علماى كهنسال و بقيه الماضين بودند ،كرارا براى من به
طور خصوصى و نيز در محافل عمومى در زمانى كه اشخاصى از خودى و برادران عزيزم و ديگران در خدمتشان بوديم ،
كراماتى از حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم نقل مى فرمودند كه به طور خالصه به قسمتى از آنها اشاره مى شود:
فرمودند :در سن حدود ده سالگى به مرضى صعب العالج مبتال شدم كه خيلى از آن رنج مى بردم  .مادرم  ،كه از خانمهاى
متدينه و اهل نماز و ذكر و روضه بود ،خيلى از كسالت من ناراحت بود و براى من دعا مى كرد.
يادم هست روزى مادرم به مجلس روضه اى كه در همسايگى خانه ما بود رفته بود و من تنها در خانه و با حالت بيمارى به سر
مى بردم  .ناگهان ديدم در طرف راست من افراد مهاجمى كه تعدادشان حدود  02نفر بود ،با قيافه هاى عجيبى در چند قدمى من
ظاهر شدند و مى خواستند به طرف من حمله كنند كه وجود مقدس حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم برق آسا سوار بر اسبى
زيبا و با قامتى رشيد و نورانى ولى دستهاى مباركشان بريده و زانوهاى مباركشان از زين و سر اسب باالتر (همان گونه كه
وصفشان در كتابها ذكر شده و وعاظ باز گو مى كنند) ظاهر شدند و با يك حركت آن بزرگوار ،افراد مهاجم فرار كردند.
مجددا از سمت چپ من مهاجمين ديگرى كه اين بار تعدادشان كمتر بود حمله كردند ،كه دوباره با يك حركت و نهيب آن حضرت
فرار كردند و باز مرتبه سوم همان افراد اول از سمت راست حمله كردند كه باز هم با نهيب شديدتر آن حضرت فرار كرده و
ديگر بازنگشتند و اين جانب مورد عنايت و لطف و بزرگوارى آن حضرت قرار گرفتم .
مادرم وقتى از مجلس روضه و توسل برگشت و شرح حال خود را برايش بازگو كردم به شكرانه اين عنايت بزرگ بسيار
خوشحال شد .آن عالم وارسته و بزرگوار به دفعات تاكنون مورد توجه عجيب حضرات معصومين ارواحنا فداهم قرار گرفته اند
و از آن جمله ماجرايى است كه چندى قبل اينچنين نقل فرمودند :خدمت حضرت رسول اكرم صلى اهلل عليه وآله وسلم رسيدم  .آن
حضرت محزون و ناراحت بودند .مقام واالى حضرت على عليه السالم به من افتخار همنشينى بخشيده  ،من مانند فرزند دست بر
شانه مباركشان گذاشته بودم و آن حضرت براى شفاى دردم كاهو با روغن زيتون آماده مى فرمودند ،كه قاشقى از آن را خوردم
و نتيجه فورى آن را هم ديدم  ،و اگر كسى بيشتر عاشق و طالب ديدن و شنيدن است بايد حضورا خدمت ايشان رسد تا از بيان
گرم و نفسهاى پاكشان استفاده معنوى و روحانى ببرد.
من اين مشاهدات بزرگ و كم نظير را در بسيارى از محافل و مجالس علما و بزرگان وروى منبرها و در همه جا و هميشه نقل
كرده ام و هر كس از هر گروهى شنيده  ،اشكش جارى شده است و از مقام منيع آن حضرات معصوم طلب حاجت و كمك كرده
است .
 .781پناه درماندگان
از شيخ محمد سعيد آل آقا نقل شده است كه گفت :
در كربال يك مرد و زن نو عروس زندگى مى كردند .يك شب شوهر آن زن ديد همسرش خلخال در پاى ندارد .زن فراموش
كرده بود كه خلخال را در كجا گذاشته است و در نتيجه شوهرش او را تهديد به كشتن كرد .زن  ،از ترس شوهر ،به حرم
حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم آن پناه درماندگان  ،پناهنده شد و شب را در آنجا ماند .آخر شب خادمين حرم براى جارو و
نظافت آمده و به وى مى گويند :خانم  ،از حرم بيرون رويد ،ما در اينجا كار داريم .
زن مى گويد :تا حاجت نگيرم  ،نمى روم !
پس از آنكه واقعه را مى فهمند ،مى گويند :ما همراه تو براى شفاعت نزد شوهرت مى آييم  .مى گويد :محال است از اينجا بروم
و سپس هاى مى گريد و مى گويد :يا اباالفضل (دخيلك ) .در اين حين گاوى را ديدند كه شتابان خود را به صحن مطهر قمر بنى
هاشم عليه السالم رسانيد و در آنجا استفراغ كرد و خلخال آن زن را ،كه صبح همراه با علفهاى باغچه شان خورده بود ،بيرون
آورد)077( .
 .788حاجت شما را حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم برآورده ساخت

جناب حجه االسالم و المسلمين آقاى حاج شيخ ابراهيم ثقفى زيد عزه العالى سه كرامت به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه
السالم ارسال داشته اند:
 .7چند سال قبل يكى از محبان مخلص اهل بيت عليهم السالم موسوم به آقاى هدايتى مجلسى به نام قمر بنى هاشم عليه السالم
داشت  .مجلس طرف صبح تشكيل مى شد و لذا صبحانه هم مى دادند .يك روز بنده به قصد شركت در آن مجلس به منزل ايشان
رفتم و ايشان از ديدن من خوشحال شد .بعد از سالم و عليك  ،به ايشان گفتم سالم لربى طمع نيست ! حاجتى هم دارم كه آمده ام .
آقاى هدايتى گفت  :حاجت شما را حضرت ابوالفضل عليه السالم برآورده ساخت  .از آنجا بيرون آمدم  .حاجتم در واقع  ،گرفتن
بليط قطار براى رفتن به اهواز بود كه در آن زمان كار آسان نبود .سپس به يكى از دوستانم در ايستگاه قطار زنگ زدم  ،و در
خواست خود را با او در ميان گذاشتم  .گفت  :اجازه بده ببينم مى توانم كارى بكنم ؟ بعد با مسئولين بليط قطار اهواز تماس گرفته
برايم بليط تهيه كرد ،آن هم بليط درجه يك را! خالصه در ظرف دو سه دقيقه  ،به بركت آن مجلس قمر بنى هاش عليه السالم
بليط براى ما تهيه شد.
 .789روبروى حرم قمر بنى هاشم عليه السالم با كسى دعوا مى كند
 .0داستان دوم در كربال واقع شده است  .شخصى به نام هادى حمال  ،كه يكى از اشرار كربال محسوب مى شد و بسيار فرد
شرور و وقوى يى بود ،يك روز در حاليكه توجه نداشته است روبروى حرم قمر بنى هاشم عليه السالم با كسى دعوا مى كند و با
مشتى او را به زمين مى زند .سپس متوجه مى شود كه شخص مضروب و كتك خورده  ،از سينه زنهاى قمر بنى هاشم عليه
السالم بوده و كتك زدن وى نيز جلوى حرم صورت گرفته است ( .هادى حمال ) شور جرئت نمى كند داخل حرم بشود ،و هر
كار مى كنند وارد حرم بشود ،از ترس اينكه مبادا حضرت او را بزند وارد نمى شود! مقصود اين است كه  ،اشرار و بدها هم در
كربال از حضرت ابوالفضل عليه السالم حساب مى برند و مى ترسند و جدا معتقد به اين معنا هستند.
 .792االن به صانع و خداى اين جهان ايمان آورديم
 .3داستان سوم را ايشان از جناب مستطاب حجه االسالم حاج سيد محمد على جواهرى نقل كردند كه از دوستان حاج آقا ثقفى و
بنده هستند و اين جانب  ،سيد مصطفى حسينى  ،هم از ايشان شنيده ام  .اين كرامت هم مربوط به كربالست .
شخصى بود كه از نظر اعتقادى فردى ضعيف االيمان محسوب مى شد و هر چه آقاى جواهرى بر وجود صانع و خداوند دليل و
برهان مى آورد آن شخص ضعيف االعتقاد قبول نمى كرد .روزى به آقاى جواهرى مى گويد :من اين حرفها را نمى فهمم  ،اما
اگر شما به قمر بنى هاشم عليه السالم قسم بخورى كه خداى وجود دارد مى پذيرم ! آقاى جواهرى مذكور با كمال شرمندگى از
ساحت خداوند و عبدصالح وى  ،حضرت ابوالفضل عليه السالم  ،قسم ياد مى كند كه  :به قمر بنى هاشم سوگند ،اين جهان صانع
و خدايى دارد .شخص ضعيف االعتقاد مى بيند آقاى جواهرى قسم به قمر بنى هاشم عليه السالم خورد و باليى نازل نشد ،مى
گويد االن به صانع و خداى اين جهان ايمان آوردم .
غرض  ،حضرت ابوالفضل عليه السالم شخصيتى است كه اين طور مورد اعتقاد طبقات مختلف مردم  ،حتى اشخاص ضعيف
االيمان  ،است .
 .797آقايان  ،حضرت عباس عليه السالم آن دختر را شفا داد!
جناب حجة االسالم و المسلمين آقاى حاج سيد حسين موسوى دو كرامت از پدر محترمشان به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه
السالم نوشته اند:
 .7اين جانب حاج سيد بابا موسوى نجاتى  ،در سال  7341هجرى شمسى  ،همراه با ده نفر از برداران و اقوام و عشيره خود،
عازم كربال شديم و چون همسفران من همه مثل خودم  ،قاچاق به كربال آمده بودند ،معموال در حين زيارت با هم بوديم  .يكى از
روزها ،كه من و ساير همسفران در يكى از رواقهاى حرم حضرت اباالفضل العباس قمر بنى هاشم عليه السالم بوديم  ،ديديم يك
فرد عرب دخترى حدودا هشت ساله را كنار ضريح حضرت اباالفضل العباس عليه السالم آورده  ،با يك شال سبزرنگ محكم به
ضريح مطهر بست  .حال دختر به حدى بد بود كه قابل ذكر نيست  .از شدت بيمارى  ،تمام اعضاى بدنش طورى مى لرزيد كه
هيچ بيننده اى قادر نبود چند دقيقه مستمرا به او نگاه كند .شدت اضطراب و لرزش بدن او فضاى حرم مطهر را منقلب كرد ،و
مردم بال استثنا به حال او گريه مى كردند .پدر دختر مى گفت  :از دكترها مايوس شده ام .
من چون ناراحتى قلبى داشتم  ،حرم را ترك كردم و به مسافر خانه رفتم  ،ولى رفقا در حرم ماندند .پس از نيم ساعت يكى از
همسفران به نام حاج محبعلى باباخانى از اهالى كليجه زنجان  ،كه فعال درحال حيات است  ،باهيجان خاصى وارد مسافرخانه شد

و در حاليكه يك تكه پارچه سبز در دستش بود ،با حالت خاصى گفت  :آقايان  ،حضرت اباالفضل العباس قمر بنى هاشم عليه
السالم آن دختر مريض را كه در حرم مطهر ديده بوديد ،شفا داد ،و ما لباس او را پاره پاره كرده تقسيم نموديم  .اين  ،پاره اى از
شال سبز رنگ اوست !
 .790تو مداحى نكن !
 .0نيز در همان سفر ،به چشم خود ديدم كه  ،در كنار ضريح حضرت اباالفضل العباس قمر بنى هاشم عليه السالم يكى از سادات
محل به نام سيد رضى شديدا به يك مداح اهل بيت كه اهل تبريز بود اعتراض كرد كه  ،تو مداحى نكن و نخوان ! و آن مداح
تبريزى دلشكسته نشست و ديگر مداحى نكرد و نخواند ،ولى سيد رضى هم ديوانه شد و پس از حدود پنج سال  ،هنگام دفن يكى
از سادات محل به نام سيد عادل و ليارانى بشدت گريه كرد و حالش خوب شد!
 .793عمرى دوباره در سايه دو كرامت
جناب حجه االسالم و المسلمين آقاى شيخ عليرضا صابرى يزدى  ،ساكن قم  ،ماجراى دو كرامت شگفت را به شرح زير مرقوم
داشته اند كه ذيال مى خوانيد:
آنچه ذيال مى خوانيد ،ماجراى چندين بيمارى خطرناك است كه با ترحم پروردگار و مرحمت حضرت فاطمه زهرا عليهاالسالم و
عنايت حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم بهبود پيدا كرد.
 .7آغاز سخن ؛
 .0نظريات دكترها قبل از شفا يافتن ؛
 .3نظريات دكترها بعد از شفا يافتن ؛
 .4جريان توسلم به حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم ؛
 .5نمونه اى از ارتباط؛
 .2نكاتى جالب و شنيدنى درباره اين بيماريها.
از آنجا كه حضرت آيه اهلل العظمى جناب آقاى حاج شيخ لطف اهلل صافى و چند نفر از فضالى محترم حوزه علميه قم  ،حضرات
حجج اسالم و المسلمين جناب آقاى حاج شيخ على ربانى خلخالى و جناب آقاى حاج شيخ احمد قاضى زاهدى و جناب آقاى فاتحى
از اين جانب خواسته بودند كه جريان بيمارى و شفاى خود را مشروحا بنويسم  ،لذا بر آن شدم نخست اشاره اى به اصل بيماريها
داشته باشم و نظريات چند تن از اطباى متخصص را قبل و بعد از شفا يافتن همراه با نظر پرستاران بيمارستان نقل نمايم  ،سپس
جريان ديدن حضرت فاطمه زهرا عليهاالسالم درخواب ونيز توسلم به حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم را توضيح دهم  ،تا
لطف و كرامت حضرت زهرا عليهاالسالم و عنايت و مرحمت حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم به اين جانب  ،مفهوم و
ارزش واقعى خود را پيدا نمايد.
اين جانب عليرضا صابرى اهل يزد ساكن قم  ،در سال  7322هجرى شمسى به چندين بيمارى خطرناك مبتال شدم  .از قبيل :
سرطان خون به نام آنمى  ،عفونت دريچه قلب  ،سكته خفيف مغزى  ،كه دكترها عموما جواب مايوس كننده داده بودند و طول
حيات و زندگى مرا  04ساعت تا يك هفته پيش بينى كرده بودند و تمامى فاميل نيز از خوب شدنم نااميد شده بودند.
در تاريخ  7322/4/3شمسى در بيمارستان كامكار قم بسترى شدم و در همين روز كشت خون انجام شد.
 22/4/77شمسى از قول پرستاران  :حال عمومى بيمار رضايت بخش نيست .
 22/4/70شمسى مشاور چشم پزشكى  :يكى دو روز قبل  ،سكته خفيف مغزى پيش آمده بود و تا  8ماه كسى متوجه نشده بود!
 22/4/73شمسى از قول پرستاران  :حال بيمار چندان خوب نيست .
نظريات دكترها قبل از شفا يافتن من

پسر خاله ام آقاى بمانعلى شاكرى در بيمارستان فرخى يزد كار مى كند .آزمايش خون مرا به آقاى دكتر صدرى متخصص قلب و
آقاى دكتر عرب عجم متخصص خون نشان داده بود و گفته بود كه  :پسر خاله ام  ،به علت داشتن بيمارى قلبى و هونى در قم
بسترى شده است  ،شماها اگر مى توانيد براى ايشان كارى بكنيد .ايشان را بياوريم يزد بسترى كنيم تا اقوام و بستگان بهتر بتوانند
به ايشان خدمت كنند و از نظر مالقات هم راحت باشند .آقاى دكتر صدرى پس از ديدن آزمايش جواب مايوس كننده داده بود ،و
آقاى دكتر عرب عجم هم گفته بود:
 اين مريض  ،يا مرده است  ،و يا تا بخواهيد ايشان را از قم به يزد بياوريد مى ميرد!يكى از مسئولين بيمارستان در تهران به يكى از اقوام  ،موقعى كه مى خواستند مرا در تهران بسترى كنند ،گفته بود :صرف نمى
كند ،اين مريض را بسترى كنيد.
نظريات دكترها بعد از شفا يافتن
آقاى دكتر عرفانى  ،متخصص داخلى در قم گفت  :صابرى  ،تو از خطر بزرگى گذشتى  ،برو خدا را شكر كن  ،تو آن روز
مرده بودى ؛ يك مرده متحرك  .كسى ديگر ،كار تو را درست كرد! و با دست اشاره نمود به جمله يامن اسمه دواء و ذكره شفاء
كه قاب گرفته و در مطبش نصب كرده بود.
آقاى دكتر اعتمادى  ،متخصص مغز و اعصاب در مشهد ،گفت  :خيلى به خير گذشته يا خيلى خداوند رحمت كرده  ،بعضى
انفاكتوس مغزى مى شوند و از هر دو چشم نابينا مى گردند.
آقاى دكتر على اكبر مرشد ،جراح مغز و اعصاب در تهران  ،گفت  :خيلى شانس آوردى  .گفتم  :چطور؟ گفت  :چون كه عيب
كلى نگرفتى .
آقاى دكتر واثقى  ،متخصص قلب در قم  ،گفت  :يادت هست در آن سال (سال  )7322خيلى خدا به تو رحم كرد ،چون دريچه
قلبت عفونى شده بود؟ !
يكى از دوستانم (حاج آقاى مصباح ) كه به دكتر عرفانى مراجعه كرده بود گفت  :آقاى دكتر عرفانى با يك دكتر ديگر درباره
شما صحبت مى كرد .در ضمن صحبت به آن دكتر گفت  :همان مريضى كه پرونده اش را ديده بودى  ،حاال خوب شده ؛ پس
معلوم است كه آن باالها (اشاره به طرف آسمان ) خبرهايى هست ! ايشان همچنين مى گفت بيمارى تو اعتقاد مذهبى دكترها را
قويتر نمود.
در سال  7328شمسى دو سال بعد از مرخص شدن از بيمارستان  ،آقاى دكتر سيد محمد حسن مرتضوى شاهرودى فرزند مرجع
عاليقدر شيعه حضرت آيه اهلل العظمى آقاى سيد محمد حسينى شاهرودى دام ظله العالى (نوه مرحوم آيه اهلل العظمى سيد محمود
حسينى شاهرودى ) به اين جانب پيشنهاد كردند كه بيا ،نامه اى بنويسم يك بار ديگر برو تهران بيمارستان امام خمينى (ره ) قلب
شما را چك كنند .قبول كردم  .نامه ايشان را به همراه كارت مخصوصى كه داشتم  ،براى بيمارستان بردم  .آقاى دكتر تا نگاهش
به آن كارت و نامه افتاد ،پرسيد :حاج آقا خونت را چكار كردى ؟ گفتم  :خون مرا شفا دادند! ايشان اول به طور مسخره آميزى
گفت  :مى خواستى بگويى قلبت را هم مشغول اكوى قلبم شد .چند نفر دكتر ديگر هم شاهد بودند ،كه ناگهان  ،همان آقاى دكتر با
لبخندى گفت  :حاج آقا ،مثل اينكه براى قلبت هم يك كارى كرده اند! و پس از اين اقرار ،يكى از دكترهاى حاضر گفت  :من به
ماوراء الطبيعه ايمان دارم .
چند وقت پس از از خواب ديدن و خوب شدن بنده  ،پسر خاله ام آقاى بمانعلى شاكرى به آقاى دكتر عرب عجم  ،متخصص خون
 ،گفته بود :آقاى دكتر ،پسر خاله ام كه مريض بود و بيمارى خونى داشت  ،خوب شده است  .در مرحله اول  ،دكتر باور نكرده
بود .پس از قسم و تاكيد زياد ،باور كرده بود و پرسيده بود :اگر حرف تو را در يك كنفرانس پزشكى مطرح كنم  ،مرا دروغگو
در نمى آورى ؟! خالصه  ،دفعه بعد برايم خبر آورد كه ايشان گفته است كه من آن آزمايش خون را (آزمايشى كه روز اول ديده
بود) به عنوان سرطان خون در دانشگاه يزد مشغول تدريس هستم كه يك مريض (هموگلوبين ) خونش به  0/15مى رسد و از
مرگ نجات پيدا مى كند!
آقاى دكتر عرفانى پس از خوب شدنم گفتند :گلبولهاى قرمز خونت خودبخود معدوم مى شد! و براى اولين دفعه كه ايشان نگاهش
به آزمايش جديد افتاد  -بعد از شفا يافتن  -حالت تعجب و بهت زدگى به ايشان دست داده فرستاد پرونده مرا آوردند و آزمايش
جديد را با آزمايشهاى قبلى مقايسه كرد و پرسيد مى دانى هموگلوبين خونت چند بوده است ؟ !

گفتم  :نه  ،گفت  :هموگلوبين خونت  4/5بوده و حاال  !72/2سپس گفت  :صابرى  ،اگر خون تو اين طور بماند تو ديگر خوب
شده اى !
اينك جريان توسلم به حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم
آقاى صابرى سپس خطاب به مولف كتاب افزوده اند:
دوست گرامى  ،برادر محترم جناب حجة االسالم و المسلمين آقاى حاج شيخ على ربانى  ،سالم عليكم .
با آرزوى سالمتى و طول عمر براى جناب عالى جهت خدمات بيشتر به اسالم و اهل بيت عليهم السالم  ،به عرض مى رساند:
از آنجا كه فرموديد كرامات و عنايات حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم را جمع آورى مى نماييد و از بنده خواستيد جريان
توسلم را بنويسم  ،به استحضار مى رسانم :
در مورد بهبودى حال اين جانب كه آقايان دكترها هم آن را غير عادى تلقى كرده و از لطف و مرحمت خداوند دانستند ،بايد
خاطرنشان سازم كه اين كرامت و بزرگوارى را در مرحله اول مى توان به حضرت زهرا عليهاالسالم در مرحله بعد به حضرت
ابوالفضل عليه السالم نسبت داد.
پس از نقل جريان خواب  ،نوبت به شرح توسلم به حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم مى رسد كه جريان آن از اين قرار
است :
بعد از اينكه مرا از بيمارستان امام خمينى (ره ) در تهران (بخش خون ) مرخص نمودند ،كارت مخصوصى (كه ظاهرا به عموم
مريضان آن بخش مى دادند) به من دادند كه براساس آن معموال بيماران آن بخش هر چند وقت يك بار مى بايست مراجعه كرده
و خون خود را آزمايش كنند و در صورت نياز نيز خون تزريق نمايند.
در آن زمان از اصل بيماريهايى كه مبتال شده بودم خبر نداشتم  ،فقط از اينكه مثال هر ماه يك بار مى بايست براى كنترل خون به
تهران بروم خيلى ناراحت بودم  .قبل از رفتن به تهران نذر كردم كه اگر به تهران رفتم و ديدم خونم خوب شده است و به من
نگفتند هر ماه بيا تهران  ،تا زنده هستم هر سال در راه خدا يك گوسفند مى كشم و ثوابش را هديه به روح حضرت ابوالفضل
العباس عليه السالم مى كنم  .در روز دوشنبه  7322/2/32شمسى ساعت  8صبح خود را به بيمارستان امام خمينى (ره ) در
تهران رساندم  .پس از مدتها اين طرف و آن طرف زدند ،ما را به جاى مخصوص معرفى كردند.
اولين دفعه بود كه براى كنترل خون خود مراجعه مى كردم و لذا نمى دانستم قضيه چيست ؟! هر كدام مى پرسيدند :حاج آقا ،شما
براى چه آمده اى ؟ تا اينكه وارد اتاق انتظار شدم  ،يكى مى گفت  :آقا ،اگر مى توانى برو خارج  .گفتم  :براى چه وراهش
چيست ؟ گفت  :براى پيوند مغز استخوان و افزود كسى كه خونش به شما بخورد مى بايست همراه شما بيايد تا از اومغز استخوان
بگيرند و به مغز استخوان شما پيوند بزنند.
شخص ديگرى پرسيد :دفعه اول است كه آمده اى ؟ گفتم  :بلى  .گفت  :آقا ،وارد اتاق كه بشوى آقاى دكتر كه شما را ببيند اگر
حال شما خيلى بد باشد ديگر نمى نويسد برو آزمايش فورى  ،بلكه دستور مى دهد به شما خون تزريق كنند ،ولى اگر حال شما
خيلى بد نباشد مى نويسد برو آزمايش  .من هم با يك ترس و لرزى وارد اتاق شدم  ،سالم كردم و همه اش در اين فكر بودم كه آيا
دكتر به من مى گويد برو آزمايش  ،يا مى گويد برو خون تزريق كن !
آقاى دكتر پس از جواب سالم  ،نگاهى به من كرد و نوشت شما برويد آزمايش .
در اينجا يك مقدار دلم قرص شد و قلبم آرام گرفت  .با خودم گفتم خوب  ،مثل اينكه اوضاعم خيلى بد نيست !
خالصه  ،رفتم آزمايش و جواب آن را براى آقاى دكتر آوردم  .نگاهى كرد و گفت  :هموگلوبين خون شما  72/2مى باشد و فعال
خون شما طبيعى است و احتياج به تزريق خون نداريد ،تاريخ مى زنم  22/8/4شمسى حدود يك ماه ديگر بياييد.
دفعه دوم ساعت  8صبح تاريخ  22/8/4شمسى وارد بيمارستان امام خمينى (ره ) در تهران شدم  .آقاى دكتر زمانيان پور،
متخصص خون  ،وقتى نگاهش به من افتاد با خنده گفت  :هان بنزين زياد كرده اى ! و نوشت رفتم آزمايش  .جواب آزمايش را
كه ديد ،گفت  :آقا ،ديگه نگران خونت نباش  ،خون شما  73و خوب است و طبيعى شده است  .ولى از آنجا كه متوجه شدم (سى

بى سى ) شمارش تركيبات خون را با دست انجام داده اند خودم مطمئن نشدم و گفتم  :آقاى دكتر ،برج  9يك بار ديگر مى آيم .
تاريخ  22/9/4شمسى را نوشت .
دفعه سوم  ،اوايل وقت وارد اتاق دكتر شدم  .پس از معاينه قلب به آقاى دكتر گلزارى گفتم بنويسيد كه بروم آزمايش خون  .گفت
 :آقا ،تو هموگلوبينت  75مى باشد ،به آزمايش احتياج ندارى  .رفتم به آقاى دكتر زمانيان پور گفتم  :ايشان گفت  :حاال كه آمده
اى  ،من مى نويسم بروى آزمايش بدهى  .در آزمايشگاه به آن كسى كه خون مى گرفت گفتم  :روى عللى حتما بايد سى بى سى با
كامپيوتر انجام شود .قبول كرد .بعدا معلوم شد كه دستگاه هم خون بنده را  70/8نشان داده است  ،و دكتر گفت  :آقا ،ديگر الزم
نيست كه شما براى كنترل خون به تهران مراجعه كنيد.
از آن به بعد تا به حال كه حدود  2سال مى گذرد ،به فضل پروردگار و عنايات ائمه اطهار عليهم السالم هيچگاه براى آزمايش و
كنترل خون به بيمارستان مذكور يا جاى ديگر مراجعه نكرده ام  ،الحمدهلل رب العالمين .
نمونه اى از ارتباط
از سالها قبل عالقه شديدى به حضرت فاطمه زهرا عليهاالسالم در دلم پيدا شده و هنوز هم ناخودآگاه  ،گهگاه كلمه يا زهرا
عليهاالسالم بر زبانم جارى مى گردد .مدتى قبل از بيمارى فقط براى رضاى خاطر آن بى بى  ،دو سه كار كوچك انجام دادم كه
روى عللى نمى خواهم به طور عموم آنها را مطرح سازم  ،ولى بايد بگويم هشتاد در صد شفاى من از ناحيه حضرت زهرا
عليهاالسالم و به خاطر آن كارها مى باشد.
اما درباره حضرت ابوالفضل عليه السالم  ،قبل از نذر كردن دو كار كوچك انجام دادم كه آنها هم بى نقش نبودند:
 .7ذكر معروف (يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السالم اكشف كربى بحق اخيك الحسين عليه السالم ) كه مى بايست 733
مرتبه خوانده شود .اين ذكر را خود مكرر خواندم و به ديگران نيز در بيمارستان ياد دادم .
 .0در خالل بيمارى  ،به علت آنكه گاهى از مواقع در يك دستم سرم وصل بود و در دست ديگرم سرم خون و در نتيجه هيچ كدام
از دستهايم در اختيار من نبود ،به ياد حضرت ابوالفضل عليه السالم و لحظات بسيار سختى كه برادر بزرگوارش حضرت سيد
الشهداء عليه السالم بر بالين آن جناب حضور داشت افتاده و اين زبان حال حضرت خطاب به علمدار كربال را با خود مى
خواندم :
از من دو دست بر كمر و ،از تو بر زمين
دست دگر كجاست كه سويت دراز كنم
چشم تو پر ز خون و ،ز من هست اشكبار
چشم دگر كجاست كه سويت نظر كنم
نكاتى جالب و شنيدنى
 .7سال  7322شمسى سالى بود كه باران رحمتها و نعمتهاى الهى با مراحم ائمه اطهار عليهم السالم يكى پس از ديگرى بر سرم
مى باريد ،و يا سالى كه امواج نعمتها و نقمتهاى خداوند يكدفعه مرا در بر گرفت !
 .0شبى كه فرداى آن مى خواستم در بيمارستان كامكار قم بسترى شوم  ،به يكى از دوستان گفتم اگر ائمه اطهار عليهم السالم مرا
شفا ندهند من ديگر براى آنان كتاب الحكم الزاهرة نمى نويسم (الحكم الزاهرة مجموعه اى است از احاديث و روايات در
موضوعات مختلف اسالمى و فضايل اهل بيت عليهم السالم ) و ظاهرا در اولين روز بسترى شدنم در بيمارستان به آقاى دكتر
عرفانى گفتم  :آقاى دكتر ،من شفايم را از ائمه عليهم السالم مى گيرم !
 .3در ايام بيمارى هيچگاه دعا و توسل و احيانا نذر و تصدق  ،از ناحيه خودم  ،مادرم  ،همسرم  ،اقوامم و نيز چند تن از علماى
محترم و بسيارى از دوستان و برادران عزيز روحانى و ايمانى  ،قطع نمى شد.
 .4آن طور كه به من گفته بودند عفونت دريچه قلب به غير از جراحى چاره اى ديگر ندارد ،ولى عفونت دريچه قلب من به فضل
پروردگار و مراحم ائمه اطهار عليهم السالم بدون عمل جراحى خوب شد.

 .5آنفاكتوس  ،سكته خفيف مغزى  ،كرده بودم و تا  8ماه كسى متوجه نشده بود ،تا اينكه يك روز در صف نماز جماعت  ،يكى
از برادران كه در طرف چپ من نشسته بود و مى خواست مصافحه كند دست خودش را به طرف اين جانب دراز كرد .ولى از
آنجا كه من دست او را نيديدم به او را نديدم به او دست ندادم  ،و يكوقت متوجه شدم كه وى براى جلب توجه مرتب به زانوى من
مى زند ،همان لحظه احساس كردم كه چشمهايم طرف چپ را نمى بيند .يكى دو روز گذشت  ،به دكتر چشم پزشك مراجعه كردم
و گفتم  :آقاى دكتر من طرف چپ را نمى بينم  .پرسيد :از كجا متوجه شدى ؟ جريان را گفتم  .از دقت و مواظبت من تحسين
كرد و دستور داد يك عكس رنگى از مغز گرفته شود و به اصطالح (سى  ،تى  ،اسكن ) از مغز سر به عمل آيد .سپس توصيه
كرد كه به دكتر مغز و اعصاب هم مراجعه نمايم .
پس از انجام (سى  ،تى  ،اسكن ) و مراجعه به دكتر مغز و اعصاب  ،معلوم شد حدود  8ماه قبل سكته خفيف مغزى كرده بودم و
كسى متوجه نشده است  .خالصه  ،يك روز به دكتر معالجم گفتم  :آقاى دكتر ،من كه مريض بودم  ،چرا شما متوجه نشديد كه
من سكته كرده ام ؟ هر دو دست خود را عالمتى حركت داد و گفت  :فالنى  ،فكر همه ما (دكترها) روى خون تو متمركز بود كه
خونت چه كارى به دستت نمى دهد!
 .2در آن زمان كه سكته كرده بودم  ،تا مدتى در بيمارستان كامكار قم بيشتر مواقع در حالت اغما و بيهوشى به سر مى بردم و
لذا مطلقا به هفته  ،روز و ساعت توجه نداشتم  ،يكوقت متوجه شدم پرستار وارد اتاق شد ،پرسيدم  :امروز چند شنبه است ؟ گفت
 :دو شنبه  .گفتم  :ساعت چند است ؟ گفت  :ساعت  4است  ،همين قدر توجه داشتم كه روز دوشنبه روز مالقاتى است  ،گفتم :
پس چرا امروز مالقاتيها نيامدند؟ گفت  :آقا ،ساعت  4صبح است !
 .1روزهاى اولى كرده بودم صددرصد نور چشمم را از دست دادم و لذا تا چند روز عيادت كنندگان خود را فقط با صدا
تشخيص مى دادم  ،ولى به فضل پروردگار و مراحم ائمه اطهار عليهم السالم اينك بيش از پنجاه در صد ميدان ديدم باز شده است
.
 .8در بيمارستان كامكار قم  ،بعضى از روزها كه پرستاران مى آمدند فشار مرا بگيرند ،از آنجا كه در بدن من چندان خونى نبود
تا شماره اى را معين كند ،ظاهرا دستگاه هيچ عددى را نشان نمى داد ،يا خيلى خيلى كم نشان مى داد .لذا وقتى از آنان مى
پرسيدم شماره فشار من چند است ؟ يا جواب نمى دادند و يا مى گفتند :مثل ديروز است !
 .9پس از گذشت  04روز ،در روز  22/4/01شمسى براى ادامه معالجه  ،مرا از قم به تهران منتقل كردند .در آنجا نيز زمانى
كه براى آزمايش مى خواستند از من خون بگيرند ،بعضى از مواقع با يك زحمتى روبرو مى شدند و گاهى چند نفر به هم كمك
مى كردند ،چون كه خونم به حداقل خود رسيده بود.
 .72اوايلى كه به نحو اعجاب انگيز شفا يافته بودم و هنوز اين امر براى همگان مخصوصا آقايان دكترها ثابت نشده بود ،تامدتى
با كلمات تناقض آميز دكترهاى قم و تهران روبرو بودم  :وقتى كه به تهران مى رفتم  ،دكترها پس از معاينه مى گفتند :حون شما
خوب است  ،هر چه هست قلب شماست  .و چون به بيمارستان كامكار در قم بر مى گشتم و دكترها مرا معاينه مى كردند ،مى
گفتند :قلب شما خوب است  ،هر چه هست خون شماست !
 .77بسيارى از دوستانم  ،بازگشت سالمتى مرا عمرى دوباره برايم توصيف كردند.
 .70جالب و قابل توجه اينكه در اوج آن هم بيماريهاى سخت  ،و شعله هاى سوزان آن همه كسالت و مرض  ،تنها كسى كه در
جريان آن همه خطرات و بالها قرار نداشت لذا متوجه عمق خطر نبود ،خودم بودم  .البته مى دانستم خون و قلبم مساله دارد ولى
هرگز مساله را تا آن اندازه پيچيده و خطرناك تصور نمى كردم  .و تنها چند ماه پس از بهبودى بود كه بتدريج از زبان اين و آن
(اقوام  ،دوستان و دكترها) به عمق و شدت مرضم پى بردم و فهميدم كه چگونه لطف حق مرا يار شده و خداى بزرگ و مهربان
اين عبد عاصى راشفا داده است  .اينك بحمداهلل به زندگى عادى خود مشغولم و اگر خداى عزوجل و ائمه معصومين صلوات اهلل
عليهم اجمعين بپذيرند خدمتگزارى كوچك براى آنان خواهم بود.
به هر حال  ،اين بود مختصرى از جريان چندين بيمارى واقعا خطرناك و پيچيده  ،و آن هم ترحم پروردگار و مراحم حضرت
فاطمه زهرا عليهاالسالم و لطف حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم كه شامل حالم گرديد و اين جانب خاضعانه در برابر
پروردگار رئوف و مهربان سر تعظيم فرود مى آورم و شكر سپاس او را به جا مى آورم  ،الحمدهلل رب العالمين و از بى بى دو
عالم  ،پاره تن رسول اكرم صلى اهلل عليه وآله و سلم و از حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم نيز كمال تشكر و امتنان را
دارم .

 .794پس از مدتى مشكلش حل شد
راجه صاحب (پادشاه ) آف كتوارا گرفتارى يى در دادگسترى داشت  ،به درگاه حضرت اباالفضل العباس عليه السالم توسل
جست  ،پس از مدتى مشكلش حل شد و نذر خود را انجام داد و در تعميرات جديد درگاه شركت نمود.
چشم شهال باز كن
چشم شهال باز كن آخر منم اى شير من
عرصه ميدان برادر جاى خواب ناز نيست
با دل خونين لب سوزان و زخم بى حساب
همچو خوابيدن برادر در خور شهباز نيست
سير كردن در دو گيتى در هواى عاشقى
جز تو هرگز جان من بى بال و پر پرواز نيست
گر هزاران آدم و حوا سر آرد از زمين
با ديگر عاشقى مانند تو جان باز نيست ()070
 .795شفاى دوست
چند سالى است كه با مردى صبور و سخاوتمندى آشنا شديم  ،صفات حميده او هميشه مرا جذب او مى كرد و شيفته اخالقش مى
ساخت  .دلش از مهر و محبت و خير خواهى لبريز بود ،گويا در اين زمانه همانند او بسيار اندكند و ناياب  ،به هر كس كه
نيازمند بود ،كمك مى كرد و از مساعدت و بذل و بخشش كوتاهى نمى كرد و حضورى فعال در مآتم و مجالس اباعبداهلل الحسين
عليه السالم داشت و از هيچ گونه كمك و مساعدتى در اين راه دريغ نمى ورزيد و عاشق اهل بيت عليهم السالم بود.
اين شخص آن قدر براى من عزيز و درعين حال عجيب است كه حتى فرزندانش هم از نيات خير او و مساعدت هايش بى خبر
بودند و كارش مخلصانه هلل و بى ريا و بى توقع بود.
بعد از يكى دو سالى كه با ايشان آشنا شديم  ،يك مرتبه شنيديم كه ايشان در بيمارستانى در تهران بسترى شده و حال خوشى
ندارد .شنيدن اين خبر براى من سخت و دشوار بود .خود را براى زيارت ايشان آماده ساختم و به سوى تهران حركت كردم  .به
بيمارستان كه رسيدم  ،وحشت مرا فرا گرفت و قدم هاى من سنگين تر مى گشت .
واقعيتى تلخ بود و امرى دشوار ،اين جا چقدر ساكت و آرام است  ،جز صداى كالغ هاى كه از اين درخت به آن درخت مى
پريدند چيز ديگرى نبود ،بيمارستان بزرگ بود .و بخش هاى متعدد داشت  .بعد از گشتن و پرسيدن به اتاق ايشان رسيديم  ،اتاقى
خلوت و ساكت كه دو تخت بيشتر نداشت  .اولى بيمارى بر آن بود كه فقط اسكلت استخوانى اش نمايان بود و بس و دومى خود
رفيقم .
آقاى عباس مداح زاده كرباليى  ،باز نشسته اداره آموزش و پرورش  ،آن مرد متدين و با اخالص  ،با حالتى رقت بار و باور
نكردنى بود ،الغر و نحيف  ،عاجز و درمانده  .اما محبت و مهربانى همچنان از چشمان نواز شگرش مى باريد .بعد از اسالم و
احوالپرسى با ايشان بغض گلويم را گرفت  ،ايشان به بيمارى خطرناك (سل ) مبتال شده بود كه تدريجا انسان را ضعيف و الغر
مى كرد و از كار مى انداخت .
بعد از دقايقى خدا حافظى كردم و بيرون آمدم  ،اما به فكر آن عزيز بودم  ،رو به آسمان نمودم با دلى شكسته و قلبى اميدوار به
اجابت دعا. ...
 -خداوندا! اين آقا را شفا ده . ...

لحظاتى با خود قكر مى كردم و براى ايشان آه و حسرت مى كشيدم  ،و با خود مى گفتم  :آيا مى شود ايشان را دوباره بين جمع
دوستان ديد و شكفتن لبان با طرارتشان نگاره شد؟
 آه ! آيا چه دنيايى بى وفاست كه نه به بزرگ و نه به كوچك رحم مى كند. آه ! چه زود اين زمانه مى گذرد و ايام جوانى را با خود مى برد ،گويا انسان خواب مى بيند نه حقيقت !همان طور كه داشتم با خود فكر مى كردم و با خودم صحبت مى نمودم به ياد حسينيه حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم
كربالئى ها افتادم كه در شهر مقدس قم در خيابان باجك واقع بود .حسينيه اى بى آاليش و بى ريا ،بدون تشريفات و بدون زرق و
برق  ،سالى دوازده ماه درهاى آن به روى عاشقان اهل بيت عليهم السالم هر شب باز است و هر شب روضه خوانى و مختصر
شامى مى دادند .حاضران آن بيشتر بينوايانى بودند بيچاره و بى كس  ،فقر و غريب كه جز به اهل بيت عصمت و طهارت عليهم
السالم به كسى ديگرى اميد نداشتند .حال آنان دل هر مسلمانى را به درد مى آورد ،از نگاه هاى معصومانه شان و كمر خميده
شان حكايت از در به درى و مشكالت زندگى و جور و ظلم زمانه خبر مى كرد.
آرى ! آن جا انسان هاى اخالص و بى ريا را مى توان به خوبى پيدا كرد .انسان هايى كه از دنيا رو برتافته و با مظاهر پر زرق
و برق دنيوى وداع نموده اند و چيزى از دنيا در بارشان نيست .
همان جا با خداى خودم نذر كردم و از او خواستم كه اين آقا را شفا دهد و نذرم هم به صاحب اصلى اين حسينيه يعنى حضرت
ابوالفضل العباس عليه السالم ادا خواهم نمود ان شاء اهلل .
 يا حضرت قمر بنى هاشم ! خودت شفيع ما باش و شفاى اين آقا را از خدا بخواه ...بار دوم كه به تهران رفتم  ،ديدم حال ايشان بهتر شده است و گفتند كه دكتر قرار است براى او مرخصى بنويسد تا از بيمارستان
مرخص شود و به خانه اش برگردد.
شادى تمام وجودم را فرا گرفت  ،از خوشحالى مى خواستم پرواز كنم  .خدايا شكرت كه اين آقا را شفا دادى  .حقا كه ابوالفضل
عليه السالم باب الحوائج است و كسى را نااميد نمى گذارد .اى علمدار كربال حقا كه تو يار و مددكار بى پناهان هستى و
فريادرس درماندگان و بيچارگان .
آرى ! آقاى عباس مداح زاده كرباليى بعد از آن زمان روز به روز بهتر شد و چهار سال از آن واقعه مى گذرد و ايشان سالم و
تندرست است و هميشه خندان و سرحال است  .اين هم يكى از كرامات و معجزات حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم است .
به اميد آن روزى كه جوانان اين مرز و بوم به اصالت خود برگردند و را از چاه باز شناسند و ايمانشان به اهل بيت عليهم السالم
روز به روز بيشتر شود و لحظه اى از اين امامان جدا نشوند ،ان شاء اهلل .
فصل دوم  :عنايت قمر بنى هاشم عليه السالم بهاهل سنت (شامل  4كرامت )
 .792انار رفت باال
 .7سالم بر شما .مادر من شيعه  ،پدرم سنى است مادرم مرا به مردى شيعه شوهر داد .اما پدرم راضى نبود به خانه شوهرم مى
رفتم مادر شوهرم غذا درست مى كرد ولى من گفتم من سنى هستم و غذاى شما را نمى خورم  .شوهرم قرآن را پنهانى كنارم
گذاشت و يك مهر غيبى كنارم افتاد ،آن را برداشتم  ،ديدم كه روى او نوشته  :اهلل  ،محمد ،على  ،فاطمه  ،حسن  ،حسين عليهم
السالم .
شب ديگر خواب ديدم درون تكيه امام حسين عليه السالم هستم  ،درون تكيه يك درخت انار بود كه دو انار داشت  ،وقتى خواستم
بگيرم انار رفت باال يكدفعه صدايى بلند شد كه تو شيعه شو تا من انار را به تو بدهم .
شب ديگر خواب ديدم با سگ ها درگير شدم  ،و حضرت اباالفضل العباس عليه السالم آمد كنارم و دست مرا گرفت  .و مرا
درون باغ برد .بعد يك هفته ديگر خواب ديدم كه يك لشكر و سپاه بود و طرف ديگر برف و باران و گل  ،يك نفر كه عمامه سبز
و يك عصاى سوخته داشت به من گفت  :مى خواهى كدام طرف بروى ؟ من گفتم  :به طرف برف و باران  .گفت  :برو به
طرفى كه لشكر و خواندن است ولى من قبول نكردم و من راه خود را در پيش گرفتم  .وقتى پايم را درون برف ها گذاشتم ،
درونش گير كردم و نمى توانستم در بيايم  .خيلى گريه و ناله كردم و گفتم  :يا على و همان مرد برگشت و به من گفت  :بگو

لعنت بر غاصبين و من هم يك مرتبه گفتم و او مرا نجات داد و چهل سال است كه من شيعه شده ام و دو پسر شيعه ام هم شهيد
شدند و شوهر شيعه ام هم شهيد شده است .
 .791حضرت ابوالفضل عليه السالم از اين ميهمانها خيلى دارد
 .0درحرم حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم زن ديوانه اى كه با زنجير بسته شده بود به مردم حمله ور مى
شد .همه از ترس اين كه مبادا آسيبى به آنها وارد شود به كنار ديوار پناه برده بودند .يك عرب مقابل ضريح ايستاده و به
حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم مى گفت  :يوبوفاضل  ...يوبوفاضل  ...و يك چيزهايى به عربى مى گفت ،
من نفهميدم كه چه مى گويد ،كفشدار حرم ايرانى بود و با من آشنا بود و مرا صدا زد .گفتم  :اين عرب چه مى گويد؟ لبخندى زد
و گفت :
حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم از اين مهمان ها خيلى دارد .گفتم  :چه دارد مى گويد؟ گفت  :اين زنش است  ،ديوانه شده
آمده است به حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم مى گويد :تا فردا صبح اگر شفايش دادى دادى  ،و گرنه من مى دانم با پدرت
على چه كار كنم .
من خيلى تعجب كردم و گفتم  :عجب جسارتى !
كفشدار به من گفت  :برو حرم امام حسين عليه السالم اول صبح  ،فردا كه صبح جمعه است بيا ببين ابوالفضل چه جور آقايى
است و چه جور كريمى است .
گفت  :به حرم امام حسين عليه السالم رفتم و تا اول اذان صبح آن جا بودم ولى دلم توى حرم حضرت ابوالفضل العباس عليه
السالم بود كه آن جا چه خبر شده و چه اتفاقى افتاده است .
گفت  :نماز خواندم و با عجله برگشتم  ،ديدم اوضاع حرم حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم به كلى عوض شده است و از
زنجير خبرى نيست  .ديدم اين زن زنجيرى مقابل ضريح نشسته و دستانش را به حالت تواضع گرفته است و صورتش نورانى
شده همه نگاه مى كنند و اشك مى ريزند .زيرا ديده بودند كه جريان از چه قرار بوده است  .دوان دوان پيش رفيقم آمدم  .او به
من گفت  :ديدى گفتم برو فردا بيا!
بعد گفت  :يك چيز مهمتر هم برايت مى گويم و آن اين كه اين زن و مرد هر دو سنى بودند.
 .798مخالفين اهل بيت عليهم السالم عبرت بگيرند
باسمه تعالى و له الحمد
السالم عليك يا اباعبداهلل و على االرواح التى حلت بفنائك
 .3جناب مستطاب عالم عالى قدر و مورخ فضايل اهل بيت عليهم السالم حجت االسالم حاج شيخ على ربانى خلخالى (ايده اهلل )
كتابى كه در فضائل و معجزات و كرامات موالنا و سيدنا ابوالفضل العباس عليه السالم (سالم اهلل عليه ) و شمه اى از مثالب
اعداى آن بزرگوار تاليف نموده اند ،اين جانب نيز قضيه اى كه از معجزات آن حضرت در رد فضايل منكران ايشان در سال
هاى اخير اتفاق افتاده براى ثبت در اين شريف و براى عبرت ديگران يادآور مى شوم :
در اوايل محرم حدود چهار ،پنج سال اخير در لبنان مسوول سابق جنبش توحيد كه فعال براى مالحظاتى از ذكر صريح اسم او
معذور هستيم قبل از  1محرم در مجلسى كه اعداء اهل بيت عصمت حاضر بوده اهانت به مقام واالى سقاى تشنگان كربال نموده
و عزاداران آن حضرت را تخطئه صريح نمود ،كه همان شب بدون هيچ گونه مرض و كسالت به هالكت رسيده و به اربابانش
ملحق گرديد.
والسالم
صفر المظفر 7400
محمد حسين م  .نجفى

 .799چه شبى به نام حضرت اباالفضل عليه السالم مى باشد؟
جناب حجة االسالم و المسلمين آقاى حاج شيخ على اكبر قحطانى نقل كردند :در مجلس روضه اى كه در منزل آيه اهلل آقاى حاج
ميرزا احمد دشتى تشكيل شده بود ثقه االسالم آقاى شيخ محمد محمودى دشتى كرامتى كه در حسينيه حاجى حسين الدشتى واقع در
يكى از مناطق كويت مى باشد چنين گفتند:
 .4در يكى از روزها طبق معمول براى انجام وظيفه منبر وارد حسينيه شدم  .دو خانم كه از اهل بيت سنت بودند دم در حسينيه
ايستاده بودند .متولى حسينيه توضيح داد كه اين دو زن سال گذشته آمدند و سوال كردند چه شبى به نام حضرت ابوالفضل العباس
عليه السالم است ؟ گفته شد كه شب هفتم محرم الحرام  .لذا همان شب آمدند و حاجات خود را از حضرت قمر بنى هاشم عليه
السالم خواستند .يكى از آنها مدتى بود ازدواج كرده بود و بچه دار نمى شد و ديگرى دخترى  75 - 74ساله داشت كه مبتال به
مرض صرع بود و غش عارضش مى شد و اكنون هر دو نفر به حاجت خودشان رسيدند و حاال آمده اند نذرشان را ادا كنند و
وفاى به عهد نمايند .ربيع االول  7407قمرى
فصل سوم  :عنايات قمر بنى هاشم عليه السالم به مسيحيان(شامل  73كرامت )
سهم من از همه خوبى هاى دنيا :يكى دل عاشق
من هميشه دوست داشته ام براى اقليت هاى مذهبى هم چيزهايى بنويسم  .برايم تفاوتى نمى كند كه آنچه مى نويسم درباره خود
آنان باشد يا نه ! تنها مى خوسته ام مخاطب بخشى از نوشته هايم آنان باشند.
اين بار فرصتى پيش آمده  ،مغتنم  .مى خواهم درباره خانواده يى ارمنى قلم بزنم هر چند اين سخن براى شما مسلمانها هم خالى
از فايده نيست .
تعجب مى كنيد اگر بگويم خانواده يى ارمنى هر سال ماه محرم كه فرا مى رسد ،همچون مسلمانان  ،خانه خويش را كتيبه زده ،
سياهپوش مى كنند .علم و كتل مى آورند و مجلس عزاى حسينى بر پا مى كند.
آيا مجلسى را ديده ايد كه در آن ارامنه و مسلمانان شال عزا به گردن آويزند ،كنار يكديگر بايستند ،سينه بزنند و در رثاى ساالر
شهيدان حسين بن على عليهماالسالم اشك از ديده فرو ريزند؟ اگر نديده ايد ،امشب را با من همراه باشيد.
شب عاشوراى سال  11است  .در محله ما جاى سوزان انداختن نيست  .لحظه لحظه دسته هاى سينه زنى و زنجير زنى مى آيند
و مى گذرند.
وسط خيابان اسپند دود كرده اند .صداى سنج و طبل و دهل باآواى عزاداران آميخته و درهر گلو بغضى نهفته است .
نوحه ها را از زبان هم مى گيرند:
امشب وصيت نامه عشاق امضا مى شود
فردا ز خون عاشقان اين دشت دريا مى شود
همه سياهپوش  ،همه عزادار ،آنها كه به تماشا آمده اند از پياده روها تا پشت بامها ايستاده اند.
زنى مى آيد ،با كودكى در آغوش  .طفلى شش ماهه با سربندى زيبا بر پيشانى و نمادى از خون بر گلو.
پير مردى خيره نگاهش مى كند ،مژه يى بر هم مى زند و اشك تا البه الى محاسن سپيدش مى غلتد.
 يا على اصغر حسين ! ...و من با عجله مى روم  .اهل خانه مى پرسند :كجا؟
مى گويم  :به مجلس استثنايى  ،تو همه تهرون منحصر به فرد!
 -شام مى آيى ؟

 نه بابا ،شب عاشورا كى شام مى آد خونه ؟با نخستين تاكسى عازم مى شوم و نشانى را يك بار ديگر مرور مى كنم  :سهروردى شمالى  ،خيابان  ...همه شواهد و قراين
حكايت مى كنند كه در اين خيابان مجلسى برپاست  .گوشه به گوشه خيابان را فرش گسترده اند .ميزبانانى اين سو و آن سو به
مهمانان خويش خوشامد مى گويند .من از پيش مى دانم كه صاحب مجلس يك ارمنى است  .اما هر چه مى گردم او را نمى يابم .
واعظى به وعظ مشغول است  .مطالبش را جورى تداراك كرده كه به درد ارامنه هم بخورد .به وقت روضه  ،آنان نيز سينه مى
زنند و هم اشك مى ريزند!
وقت شام مى شود .سفره يى عريض و طويل مى گسترند و همه بر سر آن مى نشينند.
گذر سالهاى متمادى تجربه كافى در اختيار ميزبان ارمنى ما نهاده است كه حساب مهمانان مسلمان خويش را نيز بكند .از اين رو
در اين مجلس  ،آشپز مسلمان و ظروف  ،همه يكبار مصرفند .از قاشق و چنگال گرفته تا كاسه و ليوان .
وقت رفتن  ،اندكى صبر مى كنم  .در اين مجلس كارى دارم كه هنوز به انجامش نرسانده ام ! سراغ صاحب مجلس را مى گيرم .
نشانم مى دهند .دستش را مى گيرم  ،به گوشه يى مى برم و با صميميت از او مى پرسم  :مى دونم كار دارى  ،گرفتارى  ،اما يه
سوال  :شما كه مسلمون نيستى  ،عزادارى امام حسين عليه السالم چرا؟
سوالم را پاسخ نمى دهد .به مثابه يك ميزبان دلسوز نخست مى پرسد :شام خوردى ؟ وقتى خيالش از اين ناحيه راحت مى شود،
مى گويد:
(من و خانومم سالها بود عروسى كرده بوديم  ،اما بچه دار نمى شديم  .هر چه بيشتر تالش مى كرديم  ،كمتر نتيجه مى گرفتيم .
به هر دكترى بگين سر زديم اما انگار نه انگار!
وضع ماليمون بد نبود ،اما بيشتر پولمون مى رفت براى دوا و دكتر! هر چى مى گذشت بيشتر احساس غريبى مى كرديم .
 ...تا يه روز يكى از رفيقاى مسلمونم بهم گفت  :فالنى تو كه همه كار كردى بيا يه چيزى هم نذر امام حسين مسلموناكن  ،اگه
نتيجه گرفتى  ،چه بهتر؛ اگر هم نگرفتى  ،ضرر نكردى !
حرفش به دلم نشست  .مى دونستم شيعه ها عاشق امام حسين اند .پيش خودم عهد كردم اگر بچه دار بشم  ،هر سال شب محرمو
براى امام حسين مجلس بگيرم .
 ...چيزى نگذشت كه خدا يه پسر بهمون داد .همون شاخ شمشاد كه مى بينى كنار اون درخت و ايستاده .
صدايش مى زنند .دلش پى مهمانان خويش است  .ترجيح مى دهم بيش از اين زحمتش ندهم .
اين هم شب عاشوراى امسال  .خدا قبول كند.
مجلس را كه ترك مى كنم  ،با خود مى گويم :
ساالر شهيدان حسين بن على عليهماالسالم تنها براى ما مسلمانان نيست  .براى هر كسى است كه از خوبى هاى دنيا هنوز يك دل
عاشق برايش مانده است )073( .
 .022شنيده بودم شما آخوندها روز نهم محرم روضه اباالفضل عليه السالم مى خوانيد
جناب حجه االسالم و المسلمين  ،مروج و حامى مكتب محمد و آل محمد عليهم السالم آقاى حاج شيخ محمد فاضل تبريزى در
يادداشتى به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم مرقوم داشته اند:
 .7يكى از كرامات حضرت اباالفضل العباس عليه السالم كه خود اين جانب از زبان يك نفر مسيحى به نام سليمان در تبريز شنيده
ام  ،اين قضيه است  :در يكى از محله هاى تبريز به نام احراب  ،مسجدى است معروف به مسجد مال على اكبر كه من سال ها
در آن مسجد امامت كرده و جلسات خطابه زيادى داشته ام  .آن مسجد دقيقا در حد فاصل دو محله مسلمان نشين و ارمنى نشين
است .

در ايام محرم به خصوص روز نهم و دهم ماه مردى را مى ديدم كه براى شركت در مراسم عزادارى به مسجد مى آمد ،ولى
داخل مسجد نمى شد ،بلكه در كفش كن  ،مسجد مى نشست و حتى از چاى كه براى عزاداران مى آوردند ،استفاده نمى كرد .از
اول تا آخر سخنرانى گوش مى كرد و موقع روضه خواندن هم بسيار گريه مى كرد .خالصه  ،حاالت او غير عادى و تعجب آور
بود.
اهالى محل برايم توضيح دادند كه اين مرد مسيحى است و سليمان نام دارد .و چون مى داند طبق عقايد مذهبى مسلمانان ورود
مسيحيان به مساجد خوشايند نيست  ،داخل مسجد نمى نشست و به همين دليل هم چاى نمى خورد.
روزى من به شوخى به او گفتم  :آقاى سليمان نكند تصميم گرفته اى كه مرا ارمنى كنى  ،و يا ان شاء اهلل خودت آمده اى كه مثل
من آخوند و روضه خوان شوى  ،سليمان شروع به گريه كرد و گفت  :نه خير ،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 ياد آن داستان
مى افتم گريه مى كنم و لذت مى برم  .براى همين به اين جا مى آيم  .و در كفش كن مى نشينم  .گفتم داستان چگونه است ؟
گفت  :من سال ها راننده كاميون و ماشين هاى سنگين بودم  .در يكى از سفرها قرار بود .بار برنج را كه از ميان جاده رودخانه
جاجرود و در دماوند به مقصد برسانم  .ظاهرا در ارتفاعات باالى كوه باران زياد باريده بود كه باعث به راه افتادن سيل شده
بود.
وقتى در حال عبور از رودخانه بودم ناگهان متوجه صداى مهيب و وحشتناكى شدم كه به طرف من مى آمد .بعد از چند لحظه
ديدم از باالى رودخانه سيل بزرگى به طرف من در جريان است  .سرعت جريان آب به حدى است كه من ديدم نه ماشين را از
جلو آب مى توانم نجات دهم و نه حتى خودم را يك مرتبه اين جمله را گفتم  :اى ابوالفضل العباس مسلمان ها ،مرا نجات بده !
روح مسيح را شاهد مى گيرم و به انجيل و قرآن قسم مى خورم هنوز هم نمى دانم آياماشين را بكسل كردند از جلو كشيدند و يا
از عقب هل دادند و من را از جلو سيل نجات دادند.
كاميون به سرعت از رودخانه بيرون آمد و سيل بعد از گذشتن من رد شد ،حدود نيم ساعت آن جا نشستم و جريان سيل را تماشا
مى كردم و شديدا گريه مى كردم  .ولى علت گريه ام را نمى دانستم و چون شنيده بودم كه روز نهم ماه محرم شما آخوندها
روضه حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم را مى خوانيد ،براى همين مى آيم و اين جا مى نشينم و آن خاطره برايم جلوه مى
كند.
 ... .027و حاجتم روا شد...
آقاى حاج مير عابدين سيدى اهل قره ضياء الدين كه حقا از اخيار و ابرار است  .نقل مى كند:
 .0روز تاسوعا براى عيادت بيمارى منتظر ماشين بودم كه جوانى ماشينش را نگه داشت و من هم سوار شده به مقصد رسيدم .
خواستم پولى بدهم نگرفت و گفت  :من مسيحى هستم و مشكلى داشتم از مقدسات خود نتيجه نگرفتم و ناچار روز تاسوعا به
مسجد رفتم و نذرى كردم كه در اين روزهاى عزادارى مسلمان ها را رايگان خدمت كنم و حاجتم روا شود.
 .020به بركت اباالفضل عليه السالم همه مسلمان شدند
 .3جوانى مسيحى در شهر تبريز ،سرطان گرفته و معالجات موثر نيفتاد .تا روز تاسوعا وارد مسجد مى شود و به حضرت
اباالفضل العباس عليه السالم متوسل مى شود و شفا مى يابد .سپس خود و اطرافيانش به دين اسالم مشرف مى شوند.
 .023ارمنى مرا موحد كرد
 .4آقاى حاج رحيم امينى اصفهانى نقل كردند ،در ايام فاطميه سال  7402قمرى كه بنده سوار يك كاميون بنز خاور از اصفهان
به قم مى آمدم تقريبا ده فرسخ كه آمديم راننده ابدا حرفى نزد.
راننده كه ارمنى بود گفت  :در يكى از مسافرت هايم با همين صحنه اى برايم پيش آمد كه نزديك بود ماشين به دره سقوط كند .يك
دفعه صدا زدم  :يا اباالفضل مسلمان ها ،به دادم برس .
ماشين به بركت اسم حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم در پرتگاه ميخكوب شد و نجات پيدا كردم .

 .024حضرت عباس عليه السالم فرمودخليل بلند شو
جناب حجة االسالم و المسلمين عالم فرزانه آقاى حاج شيخ على كورانى لبنانى ساكن حوزه علميه قم در تاريخ  18/7/79شمسى
در منزل آيه اهلل العظمى مرحوم حاج سيد محمد رضا موسوى گلپايگانى (ره ) فرمودند:
 .5شخصى به نام خليل ابو راشد (مسيحى ) در كويت مشغول كار بود .او سخت بيمار شد و پس از اين بيمارى سخت فلج شد.
پزشكان معالج وى جوابش كردند و گفتند:
حاال كه مردنى هستى  ،به لبنان برو.
گفت  :اين جا بميرم بهتر است  ،جنازه ام را به لبنان ببريد .و به وى گفتند :حداكثر يك ماه ديگر زنده مى مانى  .شب تاسوعا فرا
رسيد ،يكى از همكاران او ،او را مى بيند كه وضعش خيلى خراب است  .به او مى گويد :شما چرا به حضرت اباالفضل العباس
قمر بنى هاشم عليه السالم متوسل نمى شويد پاسخ مى دهد .من به تمام قديسان متوسل شده ام اما نتيجه نگرفته ام باز به او مى
گويد :شما به حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم عليه السالم متوسل شو.
در جواب مى گويد :شما برايم متوسل شويد كه حرف شما را گوش مى كنند .مى گويد :خودت متوسل بشو چون خاندان اهل بيت
عليهم السالم كريم و بزرگوارند .براى اين عزيزان مسيحى كليمى و شيعه و ...فرقى نمى كند اين جا بود كه خليل (ابو راشد)
خودش به حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم متوسل مى شود و همان شب تاسوعا مى خوابد .درخواب شخصى
را با لباس سفيد و قيافه زيبا و بلند قامت مى بيند و مى فهمد كه اين همان حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم است آن انسان
ملكوتى آمده و مى فرمايد :خليل  ،بلند شو .خليل مى گويد :نمى توانم  .آقا مى فرمايد :مى توانى  ،بلند شو .مريض فلج از خواب
بيدار مى شود و مى بيند الحمدهلل به دست دستگير عالم حضرت قمر بنى هاشم اباالفضل العباس عليه السالم شفا گرفته است .
پس از اين خواب و گرفتن شفا به دكترهاى قبلى مراجعه مى كند و دكترها همه تعجب مى كنند و مى گويند :اين قصه چيز غير
عادى است  .شايان ذكر است  ،در اثر فلج كه پس از آن مريضى سخت اوپيدا كرده بود ،بچه دار هم نمى شد اما پس از اين كه
شفا پيدا كرد ،خداوند به او فرزندى عنايت فرمود و اسمش را عباس گذاشت  .االن عباس ابو راشد در لبنان زندگى مى كند.
 .025ارمنى به نذرش وفا كرد
جناب حجت االسالم و المسلمين آقاى علم الهدى مى گويد:
 .2شنيده بودم كه ارامنه در گرفتارى هاى شديد به ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم عليه السالم متوسل مى شوند تا اين كه اين
حقيقت را به چشم خود ديدم  .سابقا بين ميدان سوم اسفند و بيمارستان امام رضا عليه السالم كه به نام خيابان رازى است  ،خندق
بود كه سمت چپ آن گاراژ باربرى به نام دينشان پطرسيان و متعلق به ارامنه بود .روزى از مدرسه باز مى گشتم  .ديدم جمعيتى
از فقرا در آن جا جمعند ،جلو رفتم ديدم گوسفند بزرگى را قصاب مسلمان سر بريده و مشغول تقسيم آن است  .با تعجب پرسيدم :
از گوسفند قربانى اشاره كردند به فردى از ارامنه كه مختصرى در راه رفتن لنگ بود و نامش (باروى شكرى ) بود .گفتند :پاى
او زير كاميون رفته و استخوان هايش از چند موضع شكسته و خورده شده است براى بهبودى اش استاد رضا شكسته بند مرحوم
كه پدرم آقاى افتخارى شكسته بنده است و پشت باغ نادرى دكانى داشت  ،مراجعه كرده است  .براى شفاى خود نذر حضرت
ابوالفضل العباس عليه السالم نيز كرده بود چون از بهبودى مايوس شده بود و بنا شد كه پايش را قطع كنند حاال كه شفا يافته و به
نذر خود وفا كرده است )074( .
 .022يا اباالفضل مسلمانها...
جناب آقاى سيد عطاء اهلل احمدى اصفهانى كه قبال هم از ايشان كرامت نقل كرده ايم از جناب آقاى واحدى نقل كرد:
 .1در نزديكى اصفهان شبى وارد قهوه خانه اى شدم  .ديدم آن جا يك گوسفند بسته اند .به صاحب قهوه خانه گفتم  :اين گوسفند را
چرا بسته اى ؟ گفت  :اين نذر حضرت اباالفضل العباس عليه السالم است  .به او گفتم  :تو كه مسيحى هستى  ،با اباالفضل
مسلمان ها چه كارى دارى ؟
گفت  :آقا من را از مرگ نجات داده است .

شبى بسيار سرد بود و آن شب برف زيادى هم آمده بود .از قهوه خانه بيرون آمدم  .چند قدمى كه رفتم ديدم يك گرگ گرسنه به
من حمله كرد .من از خود دفاع مى كردم و گرگ هم مرتب به من برف مى پاشيد تا مرا خسته كند .هيچ راه خالصى از دست
گرگ نداشتم  .يك مرتبه صدا زدم  :يا اباالفضل مسلمان ها ،به فريادم برس  .يك مرتبه ديدم يك آقايى سوار بر اسب مقابلم نمايان
شد .تا آن گرگ چشمش به او افتاد سرش را پائين انداخت و رفت  .من از آن وقت تا به حال در هر شب تاسوعا يك گوسفند
براى حضرت اباالفضل العباس عليه السالم نذر مى كنم و تمام زندگى ام و ادامه حياتم مديون عنايات آن بزرگوار هستم .
 .021با اسم فرزندم مرا صدا زد
 .8جناب آقاى واحدى نقل كردند :همسايه اى داشتيم ارمنى (مسيحى ) ،بچه اى داشت كه سخت بيمار شده بود .از همه جا نااميد،
در خانه ما آمد و گفت  :شما مسلمان ها در وقت گرفتارى ها به كدام آقا متوسل مى شويد؟ من گفتم  :به حضرت ابوالفضل
العباس عليه السالم .
از ما خدا حافظى كرد و رفت و در خانه اش گريان شده و سپس به حضرت اباالفضل العباس عليه السالم متوسل شد مى گفت :
همان شب بچه ام به خواب رفته بود و درخواب ديده بود كه شخصى نورانى وارد اتاق شده و با اسم فرزندم را صدا زد و نذر
عمل مى كنم .
 .028شركت با اباالفضل يعنى چه ؟
 .9ايشان در كرامتى ديگر مى نويسد .در سفرى كه به تهران رفته بودم  ،در بين راه به قهوه خانه اى رسيدم و براى نماز در آن
جا توقف كرديم  .وقت حركت  ،كمك راننده كاميون به من سالم كرد و آشنا در آمد .بعد از احوالپرسى صاحب كاميون با كمك
راننده آمد ،من به چهره او نگاه كردم و او را ارمنى يافتم  .ديدم روى شيشه جلو كاميون نوشته بود :شركت با ابوالفضل آهسته به
كمك راننده گفتم  :اين صاحب ماشين است ؟
گفت  :بلى گفتم مسلمان است ؟ گفت  :نه آشورى است .
گفتم  :شركت با ابوالفضل يعنى چه ؟
گفت  :به او گفتم شما كه مسلمان نيستيد پس شركت با ابوالفضل يعنى چه ؟
به من گفت  :از زمانى كه من اين ماشين را خريده ام با ابوالفضل شما شركت كردم  ،تا به حال نه تصادفى كردم و نه ضرر
ديدم .
گفتم  :شركت او چگونه است ؟ گفت  :درست نمى دانم  ،اما هر چند سرويس يك گوسفندى مى خرد و مسلمانى سر گوسفند را
مى برد و به فقراى معينى براى حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم تقسيم مى كند.
ايام تولد حضرت فاطمه زهرا عليهاالسالم سال  7407قمرى
االحقر سيد عطاء اهلل احمدى اصفهانى
 .029به همين ابوالفضل شما رجوع مى كنيم
 .72پسر يكى از تجار مشهد در آلمان دانشجو است  .براى پدرش نوشته بود :پدر ،براى من بنويس كه حضرت ابوالفضل العباس
عليه السالم از امامان است يا از امام زادگان ؟ چون من با يكى از همكالسى هايم كه مسيحى است بر اين موضوع بحث داريم
براى اين كه روزى من با او و همكالسى ديگرم سوار ماشينى بوديم  .در جاده كوهستانى بسيار مرتفعى كه در دو طرفين كوه و
دره عمق بود ،ماشين سرعت زيادى داشت و ما از پيچ سرگردنه غافل بوديم  .همين كه به آن مكان رسيديم (ميان كوه و دره
عميق ) ماشين به طرف دره عميق به سرعت جلو مى رفت و چاره اى از دست ما بر نمى آمد كه يك بار من بى اختيار گفتم  :يا
اباالفضل  ،پدر ماشين با يك وجب به لب دره بدون اين كه به مانعى برخورد كند ،در جا ايستاد .ما سه نفر با ترس و لرز آهسته
از ماشين پياده شديم و كنار جاده در دامنه كوه نشستيم و بسيار مضطرب و وحشتزده بوديم هر ماشينى كه مى رسيد و اين منظره
را مى ديد با شدت و تعجب و شگفت به ما مى گفت  :چه كرديد كه اين گونه نجات يافتيد؟ بعد از اين كه مقدارى آرامش يافتيم
سوار شديم و به منزل باز گشتيم .

يكى از رفقاى مسيحى به من گفت  :آن كه صدايش زدى و به فرياد ما رسيد كيست ؟ گفتم  :يكى از امامان ماست  .ديگر رفيق
مسيحى گفت  :در خانه ما هر گاه كار مشكلى و محالى پيش آيد از وسائل عادى مايوس شويم  ،به همين ابوالفضل شما رجوع مى
كنيم و نجات خود را و رهايى مشكل را از او مى خواهيم و نجات مى يابيم .
يك روز از مادرم پرسيدم اين شخص كدام يك از بزرگان مسيحيت است ؟ گفت اين آقا يكى از امام زادگان مسلمين است  .حاال
پدر براى من بنويس كه امام است يا فرزند امام ؟
امروز روز ابوالفضل است
 .77روز تاسوعا يكى از هيئت هاى اصفهانى به محله جلفاى اصفهان كه ارمنى ها در آن جا ساكن مى باشند مى روند .يكى از
عزاداران كنار ديوار به عزادارى و گريه و توسل به حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم مشغول مى شود ناگهان مى بيند در
خانه اى باز شد و يك مرد ارمنى بيرون آمد .از وضع عزاداران و گريه مردم تعجب مى كند ،و مى گويد :چه خبر است ؟
آن مرد عزادار مى گويد :امروز متعلق به باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم است  .مرد ارمنى مى گويد من
پسر بچه اى دارم كه دست هاى او فلج است  ،مرا راهنمايى كن كه از ابوالفضل العباس عليه السالم شفاى او را بگيرم مرد مى
گويد:
امروز روز ابوالفضل العباس عليه السالم است برو بچه ات را بياور و دستانش را به علم و پرچم آن بزرگوار بمال .
مرد ارمنى هم با عجله و با حال گريه و زارى فرزندش را مى آورد و دستانش را به علم مى مالد و به آن حضرت توسل پيدا
مى كند و منقلب مى شود و مى گويد :چه شده ؟ مى گويد :به مردم گفتم  :كارى به او نداشته باشيد ،او را به حال آورديم سوال
كرديم  :چه شده ؟ چه شده ؟ گفت  :مگر نمى بينيد بچه ام دستانش را باال و پايين مى آورد و شفا پيدا كرده است )075( .
ديد افتاده تنى در بحر خون
مسيحى در ميان آن سپاه
شد مسيحا را يكى پشت و پناه
گفت نصرانى كه اين كار من است
زان كه گويند آن مسيحى را دشمن است
ديد افتاده تنى در بحر خون
بر تن پاكش جراحات فزون
از زمين تا طاق  ،طاق نه فلك
به صف بر سر زنان فوج ملك
ديد عيسى را كه بر سر مى زند
مريمى ديدى كه زارى مى كند
انبيا را ديد گريان يك طرف
اوليا با آه و افغان يك طرف
 .077شفاى دختر ارمنى
 .70در سال  7308شمسى در تهران با يك نفر جوان آشورى آشنا شدم  .او به قهوه خانه مى آمد و من نيز پاتوقم در ايام بى
كارى همان جا بود .اين آشنايى رفته رفته مبدل به دوستى گرديد و او جوان ورزشكار و از من سه سال بزرگتر و راننده يكى از
افسران باز نشسته شهربانى بود.

پس از مدتى مرا به عروسى خواهرش كه در خيابان سعدى چهار راه سيد على به طرف سه راه سپساالر برگزار شده بود دعوت
نمود .من در آن مجلس با عده اى از هموطنان خوب و مهربان ارامنه كه هم سن و سال خودم بودند دوست شدم كه درميان آنها با
جوانى بلند باال و زيبا و با گذشت و با صداقت به نام اندرانيك آشنا شدم و با گذشت زمان دوستى مان محكم تر شد.
جوانى است و هر كس به دنبال دوستى مى گردد .خصوصا كه گرفتارى زن و بچه و خرج خانه نباشد .به هر حال رفت و آمد ما
در خيابان به منزل ايشان كشيده شد و با خانواده پر جمعيت آنها آشنا شدم  .پدر دوست من در خيابان فرصت نزديك ميدان
فردوسى بنگاه چوب فروشى داشت و اگر اشتباه نكرده باشم فاميل آنها ميناسيان بود و دو برادر ،آن تشكيالت را اداره مى كردند
و از لحاظ مالى وضعشان توپ توپ بود.
دوست من خواهرى داشت به نام نينا كه تقريبا  71تا  78ساله بود ،دو تا برادر در يك خانه اى بزرگ در خيابان شاهرضاى آن
روز كوچه دبيرستان انوشيروان دادگر زندگى مى كردند.
مادرى پيرى داشتند (مادر بزرگ ) كه خيلى مهربان و سر زبان دار بود من هم مانند اندرانيك به او مامان مى گفتم و او خيلى به
من محبت مى كرد.
ايام عزادارى محرم رسيده بود و من ساكن خيابان چراغ برق (امير كبير) بودم و در سرچشمه و خيابان ناصر خسرو تكيه زده
بوديم  .تكيه سرچشمه هيات عزاداران يكى از دهات اطراف شبستر بود و ما در ناصر خسرو مسافرخانه اسالمبول مراسم را
برگزار مى كرديم كه خدا صاحبش را رحمت كند كه با چه گشاده رويى ده روز محرم دست از كاسبى مى كشيد و اختيار
مسافرخانه را به دست ما جوانان مى داد.
به شب تاسوعا نزديك شده بوديم  ،نمى دانم شب هفتم يا هشتم بود كه بعد از ظهر براى ديدن يكى از دوستانم به قهوه خانه فوق
الذكر رفتم و آن دوست آشوريم را منتظر خود ديدم .
پس از سالم و احوال پرسى گفت  :اندرانيك دو روز است كه دنبال تو مى آيد و كار واجب و خيلى فورى دارد ،گفته اگر فالنى
را ديدى بگو حتما سرى به خانه ما بزند .من مجبور شدم از همان جا به خانه آنها رفتم  .وقتى زنگ را زدم و يكى از
خواهرهايش به دم در آمد ديدم سر اندر پا سياه پوشيده  ،در حقيقت ناراحت شدم  ،گفتم اندرانيك كجاست ؟ گفت همين االن صدا
مى كنم و رفت و اندرانيك آمد او نيز سياه پوش بود .گفت  :كجا هستى ؟ چند روز است مامان دنبالت مى فرستد تو را پيدا نمى
كنم .
گفتم خوب تو مى دانى كه روزهاى عزادارى امام حسين عليه السالم است و من سرم در تكيه هيات گرم است و اما هنوز از
گاليه تمام نشده  ،مامان نيز به استقبال آمد او نيز سياه پوش بود و من از اين كه الحمدهلل پير زن سالمت است خوشحال شدم .
وارد سالن گرديدم ديدم همه جا پارچه سياه زده اند و دو سه تا پرچم سياه كه روى آنها نام امام حسين عليه السالم  ،ابوالفضل
العباس عليه السالم  ،صاحب الزمان عليه السالم  ،ياعلى عليه السالم نوشته شده  ،در وسط سياهى زده اند .من با تعجب به اين
منظره نگاه مى كردم و با خود مى گفتم نكند من اشتباهى به اين اتاق و به اين خانه وارد شده ام ؟ چون اين جا به خانه نصارا
شبيه نيست .
ولى زود از اشتباهم بيرون آوردند و مامان شروع به صحبت كرد كه از فردا صبح كه تاسوعا است دو روز ما عزادارى و
احسان داريم  .اندرانيك را فرستادم تا بيايى كمك كنى  .تعجب من بيشتر شد .نمى خواستم سوال كنم ولى در انتظار شنيدن ماجرا
بودم كه مادر بزرگ تعريف كرد:
نينا چند ماهى مريض و بسترى بود ،هر دكتر و بيمارستان برديم جواب ياس گرفتيم تا اين كه سال گذشته شب عاشورا دسته
هاى سينه زنى در خيابان راه افتاده بودند و ما نيز مثل تمام مردم به تماشاى آنها ايستاده بوديم كه يك دفعه من به ميناسيان گفتم ،
مرد چطور مى شود بر وى نينا را با چرخ به داخل اين دسته ها بياورى و ما از امام حسين عليه السالم و حضرت ابوالفضل
عليه السالم شفاى او را بخواهيم .
ميناسيان با تعجب به من نگاه كرد و گفت اگر دخترم شفا پيدا 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 آورد و نمى دانم روى چه احساسى فرياد زد :يا على ،
يا حسين  ،يا عباس  ،يا امام زمان من يك نفر ارمنى هستم بچه ام دارد از دستم مى رود و نجات او را از شما مى خواهم .

اين حرف توفانى در ميان عزاداران ايجاد كرد و همه به سر و سينه مى زدند صداى يا صاحب الزمان عليه السالم به آسمان مى
رفت  .هر كسى دست به دامن يكى از بزرگان شده بود .ما نيز به همين حال بى اراده فرياد مى زديم و گريه مى كرديم نمى دانم
نيم ساعت يا يك ساعت دختره با چرخ در ميان دسته هاى عزادار بود ،بعدا او را به خانه آورديم و همان صبحش كه عاشورا بود
دختره رو به بهبودى گذاشت و االن كه نينا را مى بينى همان مريض مردنى است كه سال گذشته در همچو روزى او در حالت
مرگ بود ما نذر كرديم كه دختره خوب بشود هر سال دو روز از صبح تا شب عزادارى كنيم و احسان بدهيم .
فردا اولين سال است و الحمدهلل تو هم كه مسلمان پاكى هستى در اين كار ما را كمك كن چون ما ناشى هستيم كارى نكنيم كه
آقايان از ما ناراضى باشند و اين گفته اينقدر صادقانه و بى ريا بود كه مرا به گريه انداخت .
دست به كار شدم  .اول دو سه نفر بچه مسلمان از كوچه و خيابان پيدا كردم يكى را مسوول شربت كردم  ،آن ديگرى را مسوول
پخش آب نمودم و آمدم به قهوه خانه سه نفر كارگر از قهوه خانه برداشتم كه اين دو روز در آن جا كار بكنند .آنها قبال وسايل
ناهار و شام و صبحانه را تهيه كرده بودند و با سه چهار نفر كارگر و آشپز از خيابان فرصت كه در آن موقع غذاخورى در آن
جا قرار داشت صحبت كرده بودند كه بعد از شام قرار بود بيايند.
خالصه  ،آن سال روز تاسوعا و عاشورا به جاى اين كه در تكيه خودمان خدمت نمايم در خانه آن آدم هاى صديق به آستانه
اباعبداهلل الحسين عليه السالم عرض ادب نمودم و اين برنامه چندين سال دوام داشت كه بعدا به علت مسافرت به آذربايجان از آنها
خبرى نداشتم و بعدا نيز پرس و جو كردم گويا به ارمنستان كوچ كرده بودند .ما االن نيز شاهد خيرات و احسان و نذر برادران
غير مسلمان خود هستيم كه با نيت پاك دست به دامن ائمه اطهار عليهم السالم زده اند و حاجات خود را گرفته اند)072( .
 .070ناگهان دستى ظاهر شد
مرحوم آيه اهلل آقاى حاج سيد على اصغر آقا صادقى كه هم دوره آيه اهلل العظمى ميالنى و آيه اهلل العظمى حاج سيد ابوالقاسم
خوئى و عالمه سيد محمد حسين طباطبائى (اعلى اهلل در جاتهم ) در نجف اشرف بودند ،نقل مى كرد:
 .73چند نفرى در صحن مبارك مشغول گفت و گو بوديم كه يك نفر وارد شد و بهت زده به اطراف نگاه مى كرد تا پيش ما آمده
سوال كرد كه قبر امام عباس عليه السالم كجاست يا كدام است ؟ ما ناراحت شديم كه به زيارت آمده  ،اما امام و غير امام را نمى
شناسد و شروع به توبيخ و مالمت او كرديم  .تا گفت  :مرا مذمت نكنيد ،من مسلمان نيستم تا اين مسايل را بدانم  .گفتيم  :اگر
مسلمان نيستى اين جا چه مى كنى و چه كار دارى و چرا آمده اى ؟ گفت  :مگر نشنيديد روزنامه ها نوشته بودند كه يك كشتى در
فالن دريا غرق شده ؟ گفت  :من هم سوار همان كشتى و مسيحى بودم و به هالكت افتاده و به هر طرف متوسل شده نتيجه
نگرفته و مايوس دست از جان شسته كانه ملهم شدم كه مسلمانان در مواقع سختى به حضرت عباس عليه السالم متوسل مى شوند.
من هم به آن حضرت متوسل شده عهد نمودم در صورت نجات اول به زيارت آن بزرگوار بروم كه ناگهان دستى ظاهر شد و
گريبانم را گرفت و در كنار دريا بر زمين گذاشت و غايب شد .من هم براى اين كه به عهد خود وفا نموده و حق آن بزرگوار را
ادا نموده باشم به اين جا آمده ام .
فصل چهارم  :عنايات قمر بنى هاشم عليه السالم به كليميان(شامل  3كرامت )
 .073من همان ابوالفضل هستم كه تو برايم عزادارى كردى
جناب مستطاب  ،عالم فرزانه  ،دانشمند محترم آقاى حاج شيخ حسن عرفان  ،طى مكتوبى به دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه
السالم نقل كردند:
 .7همهمه اى بر پا بود ،درس هنوز آغاز نشده بود ،لحظه هاى دير پاى انتظار به كندى مى گذشت .
ناگهان زبان ها در كام ماند سايه سنگين سكوت  ،ابهتى خاص به مجلس بخشيد.
حضرت آيت اهلل سيد حسين خادمى (رحمه اهلل عليه ) براى تدريس وارد مدرس مدرسه صدر اصفهان شدند.
همه به پا خاستند ،آيت اهلل در جاى ويژه خود نشستند قلم ها سر خط آماده دويدن بر روى كاغذها بود كه ناگاه آيت اهلل با نگاهى
پرسشگرانه پرسيدند :آقايان ! درس را شروع كنم يا به نقل حكايتى كه ديشب اتفاق افتاده بپردازم ؟
شاگردان گفتند :نخست حكايت را بفرماييد.

آقا فرمودند :ديشب به مناسبت شب ميالد حضرت ابوالفضل عليه السالم در مسجدمان محفل جشنى بر پا كرده بوديم  .مداحان
مديحه سرايى مى كردند ،مجلس آذين بندى و چراغانى شده بود و من در آستانه انجمن نشسته بودم  .ناگاه شخصى پيش من آمد و
گفت  :يك يهودى دم در ايستاده است و مى گويد :به حضرت آيت اهلل بگوييد :من يهودى هستم  ،ليكن براى حضرت ابوالفضل
عليه السالم نذر دارم  .مى خواهم در شب ميالدش شيرينى بدهم اكنون هزينه آن را ازمن مى گيرند .و خودتان شيرينى تهيه مى
كنيد يا خودم شيرينى بخرم و شما توزيع مى كنيد؟
من گفتم  :به يهودى بگوييد پيش من بيايد .يهودى آمد ،ابتدا احترام كرد و نشست .
پرسيدم  :شما يهودى هستى ؟ گفت  :آرى  .گفتم  :چرا براى حضرت ابوالفضل عليه السالم نذر كرده اى ؟ گفت  :من قصه اى
دارم .
پسرم بر اثر رويدادى به شدت بيمار گشت  .او را در بيمارستان بسترى كردم  .معالجه او نياز به ماه ها درمان داشت  ،تازه
بهبود يافتن او قطعى نبود .ايام محرم فرا رسيد .يك روز غافلگير شديم  .تلفن زنگ زد .از بيمارستان تماس گرفتند ،موضوع
بهبود يافتن پسرم بود .به شدت هراسناك شديم  ،من به همسرم گفتم  :او نياز به ماه ها درمان داشت  .چه شده كه يك دفعه ما را
به بيمارستان فرا خوانده اند؟ شايد پسرم مرده باشد.
لحظه ها سرشار از اضطراب  ،ترس  ،غم و دلهره شد .با شتاب خود را به بيمارستان رسانديم  ،ديديم پسرمان كامال سالم است .
شگفت زده شديم  ،شادى و شگفتى به هم آميخت  .پرسيدم  :پسرم چگونه يك دفعه خوب شدى ؟
گفت  :ديشب شب تاسوعاى شيعيان بود ،بيمارانى كه در اتاق من بسترى بودند هم از شيعيان و شيفتگان حضرت ابوالفضل عليه
السالم بودند .آنان براى نام حضرت ابوالفضل عليه السالم و حضور در عزاى او بى تابى مى كردند ،پنجره ها را گشودند تا
صداى عزاداران را بشنوند.
صداى عزاداران چونان نسيم به اتاقمان آمد .اشك در چشمان بيماران حلقه زد ،با آهنگ نغمه عزاداران برسينه زدند و با
اباالفضل يا اباالفضل گفتند .من نيز كه تحت تاثير شكوه معنوى و غمبار عزاداران بودم  ،اشك در چشمانم چرخيد و دست هايم را
باال مى بردم و مثل عزاداران بر سينه فرود مى آوردم كم كم احساس كردم من نيز از عزاداران حضرت ابوالفضل عليه السالم
هستم .
پرسيدم شما چه كسى هستيد؟ پاسخ داد :من همان ابوالفضل هستم كه تو برايم عزدارى كردى  .آمده ام تا تو را درمان كنم .
از عنايت محبت آميز او شفا يافتم  .از خواب پريدم ديدم دردها از جانم رخت بر بسته و نشاط و توانايى جايگزين دردهايم شده
است .
آرى پدر ،حضرت ابوالفضل عليه السالم شيعيان مرا شفا داد ،او مرا شفا داد.
اكنون من كه بهبود يافتن فرزندم را ارمغان حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم مى دانم مى خواهم نذرم را ادا كنم .
حسن عرفان
 .074جانم فداى اباالفضل
جناب حجه االسالم عالم متقى آقاى شيخ على مير خلف زاده در كتاب كرامات العباسيه  ،ص  742و  741راجع به شفاى خانم
كليمى چنين مى نويسد:
 .0يك كليمى هست كه با من كار مى كند ،يعنى براى من ابر مى آورد .خانمى داشت كه به بيمارى صعب العالجى مبتال بود و
هر دكترى كه رفته بودند ،جوابش كرده و هيچ كس نمى توانست كارى برايش انجام دهد.
دقيقا يك شب جمعه اى بود ،من بنا داشتم به گلستان شهدا بروم  .پيش من آمد ،از چهره اش معلوم بود خيلى پريشان است .
گفتم  :آقا موسى  ،چته ؟ گفت  :همسرم بيمار است  .گفتم  :خدا شفايش دهد.

گفت  :ديگر از اين حرف ها گذشته  ،گفتم ( :من امشب به نيابت از همسر شما يك روضه حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم
مى خوانم  ،تا خدا شفايش دهد).
ديدم زد زير گريه و گفت  :جانم فداى (ابوالفضل ) دو تا گوسفند نذرش كردم  ،و به (عباس ) بگو ،موسى گفت  :همسرم بيمار
است و با همان زبان و حالت خودش مى گفت و گريه مى كرد:
من به گلستان شهدا آمدم  ،با همين زبان ساده مطرح كردم  ،يك حال عجيب و غريبى به وجود آمد بعد صبح به قائميه رفتم و در
آن جا گوش زد كوچكى كردم  ،ظهر جمعه ديدمش كه از كوچه بيرون مى آيد .گفتم  :چه خبر؟! گفت  :حال همسرم خيلى خوب
شده نمى دانم چه شده كه از ساعت  70به بعد اين همسرم زنده شده .
راستى ديشب به (عباس ) گفتى من دو تا گوسفند نذر كردم ؟! (عباس زنم را شفا داد) و دوباره زد زير گريه .
اى ماه سه آفتاب عباس
عشق تو و عشق ناب عشق
در دفتر عاشقان بى دست
گلواژه انتخاب عباس
آئين امام دوستى را
دادى تو به شيخ و شاب عباس
بودى تو كتاب حسن افسوس
صد پاره شد اين كتاب عباس
آقاى شباب اهل جنت
نور دل بو تراب عباس
با نغمه جان من فدايت
كرده است تو را خطاب عباس
 .075به نام حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم قربانى مى كنيد
جناب حجت االسالم و المسلمين آقاى علم الهدى مى گويد :شب هاى چهارشنبه براى توسل به خانه يكى از آشنايان  ،كه مردى
متدين و از اهل وال و ايمان بود ،در نزديكى منزلمان مى رفتيم شبى گفت :
 .3من براى شما مى خواهم جريانى كه خودم شنيده و ديده ام نقل كنم گفت  :شما مى دانيد كه شغل من نجارى و سازنده اطاق
اتومبيل هستم و در گاراژ ايران اطراف فلكه حضرت رضا عليه السالم (البته اين گاراژ سابق ها در آن جا گمانم روبه روى
گاراژ قم قرار داشت كه اكنون اثرى از آن ها نيست ) گفت  :دو نفر برادر يهودى بودند كه يك كاميون بارى داشتند آنها هر وقت
از سرويس بر مى گشتند يكى از برادرها مى رفت يك گوسفندى مى خريد و به يك دالل و حمال گاراژ مى دادند بكشد و آماده كند
گوشت آن را بين كاركنان گاراژ و كسبه داخل گاراژ تقسيم مى كردند.
روزى يكى از اين برادرها سهمى از همان گوشت را براى من آورد پرسيدم شما اين را به چه نام و چه جهت قربانى مى كنيد؟
گفت  :به نام حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم  .گفتم  :شما پيغمبر ما را قبول نداريد بعد به نام حضرت
ابوالفضل العباس عليه السالم قربانى مى كنيد؟
گفت  :ما جان خود را از ايشان داريم نپرسيدم چطور؟ چنين توضيح داد.

گفت  :در يكى از سفرها از گردنه اى پر پيچ و خم به طرف دره سرازير شديم در پيچ اول يا دوم ترمز بريد و مهار ماشين از
اختيار ما خارج شد سرعت ماشين لحظه لحظه با بار سنگين زياد مى شد و با ترس فراوانى كه داشتيم يكى دو پيچ را عبور
كرديم .
ناگهان فرمان هم بريد و از اختيار ما خارج شد و معلوم است بايد تن به مرگ داد و هيچ چاره اى نيست  .رسيديم به سر يك پيچ
كه مقابل ما دره هولناكى بود و با پرت شدن در دره ماشين تبديل به تكه پاره هايى مى شد .يك شاگرد شوخ مسلمان داشتيم همين
كه خطر را جدى و غير قابل رفع ديد فرياد زد ابوالفضل به دادم برس  .ما هم گفتيم  :اى ابوالفضل اين مسلمان به داد ما هم
برس ! در اين موقع ماشين كه راه ماشين را در پيش داشت و هيچ عاملى نمى توانست از سقوط آن جلوگيرى كند ناگاه ديديم سر
جاى خود ميخكوب شد .فورى براى نجات خود از ماشين بيرون پريديم  .ديديم ماشين بدون حركت توقف كرده  .دنده پنج را كه
در اصطالح شوفرها (تكه تخته است جلو تاير مى گذارند كه از حركت ماشين مانع شود) جلو تاير گذاشتيم بعد من به برادرم گفتم
نگاه كن ببين به كوه خورده است يا نه ؟ وقتى دقت كرديم هيچ عاملى ديده نمى شد كه مانع از حركت ماشين به سوى دره شود آن
هم با بار سنگين و سرعتى كه داشت .
به برادرم گفتم تو مى گويى چه كسى ماشين را نگه داشت بدون درنگ گفت  :همان ابوالفضل اين مسلمان  .گفتم  :پس قرار ما
همين باشد كه هر وقت از سرويس برگشتيم و داخل گاراژ رفتيم به نام اين ابوالفضل يك قربانى بكنيم و به مردم تقسيم كنيم  .اين
بود علت جان دوباره ما و علت قربانى مداوم ما.
فصل پنجم  :عنايات قمر بنى هاشم عليه السالم به زردشتيان(شامل  7كرامت )
 .072شفاى دختر زردشتى
جناب حجه االسالم آقاى شيخ على اصغر صديقى اصفهانى در روز پنجم صفر الخير  7402قمرى  .روز رحلت وشهادت
جانگداز حضرت رقيه بنت الحسين عليهماالسالم در منزل حجه االسالم و المسلمين آقاى سيد مرتضى مجتهدى سيستانى قصه اى
را مربوط به يك زردشتى چنين نقل كردند:
 .7بنده از يزد عازم به يكى از قصبات بودم در خيابان منتظر ماشين بودم كه وانتى كنارم توقف كرد ،راننده وانت ما را سوار
كرد و ضمن صحبت هايش گفت  :دخترى داشتم كه به شدت بيمار بود و مرضش به طورى بود كه خيلى برايمان اسباب نگرانى
درست كرده بود .من به حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم متوسل شدم حضرت او را شفا مرحمت فرمود.
ايشان از باب اين كه اقرار گرفته باشد گفته بود حضرت عباس مسلمان بود يا زردشتى ؟!
قسمت دوم  :تاوان غرور و گستاخى
قدرت نمايى قمر بنى هاشم عليه السالم و اقدام وى به تنبيه گستاخان و تاديب غافالن (شامل  04قدرت نمايى )
 .071ايشان اشتباه كرده است
جناب حجه االسالم و المسلمين مروج مكتب محمد و آل محمد عليهم السالم الصاله والسالم  ،آقاى حاج شيخ محمد تقى خلج  ،در
روز هفتم ربيع االول سال  7402قمرى در منزل سالله السادات  ،ياور مستضعفان  ،حجة االسالم و المسلمين  ،فاضل دانشور،
آقاى حاج سيد على مير هادى اراكى دامت بركاته نقل كردند:
 .7يكى از علماى تهران جناب آقاى افتخارى فرمودند :با يكى از علماى تهران از نجف اشرف به كربال آمديم به فرات رفتيم و
غسل كرديم ومهياى رفتن و حرم حضرت اباالفضل العباس (عليه السالم ) شديم  .آن شخص گفت  :من حرم نمى آيم  ،چون او
شهيد است ولى من عالم هستم  .لذا ما حريفش نشديم  .آمد حرم امام حسين (عليه السالم ) قبل از حرم مطهر به دستشويى رفت ،
يكدفعه افتاد داخل بيت الخال او را در آورديم برديم در آب فرات شستشويش داديم و گفتم آقا ايشان اشتباه كرده است و چند ليتر هم
ميل كرده اند! آرى  ،اين است سزاى گستاخى .
 .078حضرت عباس عليه السالم بيايد ترا نجات دهد
 .0در زمان طاغوت فرماندهى سربازرى را به ماموريت به كردستان و اطراف اروميه مى فرستد و سرباز رفته باز نمى گردد.
ديگرى را در تعقيب او مى فرستد ،او هم باز نمى گردد ،سومى را در تعقيب ايشان مى فرستد ،او هم رفته در كنار قريه اى كه

اسمش را فراموش كرده ام مى بيند .رئيس قوم كه كال از اكرادند قدم مى زند و از سرباز تقاضاى مهمان شدن كرده  ،وارد شده ،
مى پرسد :زبان كردى مى دانى ؟ با اين كه مى دانست مى گويد :نه  .صاحب خانه هم جالد گردن كلفتى را احضار مى كند و
جالد به زبان كردى به صاحب خانه مى گويد :دو عدد تفنگ را خودت برداشتى ولى اين تفنگ مال من خواهد بود .و خنجرى
كشيده سرباز را قصد مى كند .سرباز مضطرب شده او را به حضرت عباس عليه السالم قسم مى دهند و آن ملعون خنجر را به
پهلوى چپش وارد كرده مى گويد :حضرت عباس بيايد تو را نجات بدهد .در اين حال  ،صداى بوق ماشينى به گوش رسيده
صاحب خانه را صدا مى كنند و اينها ناچار شده رختخواب را روى سرباز مجروح ريخته صاحبان صدا يك نفر افسر و يك نفر
دكتر و چند نفر سرباز وارد شده مى بينند رختخواب در وسط منزل است  .مى پرسند و صاحب خانه جواب مى دهد :ما در
خواب بوديم كه صداى شما رسيد .باالخره واردين روى همان رختخواب نشسته و ظنين شده رختخواب را كنار زده  ،قضيه
كشف مى شود و سرباز را دريافته و صاحب خانه و قاتل را دستگير و به اعدام محكوم مى كنند و سرباز را معالجه نموده و از
مرگ نجات مى دهند.
 .079عزادارى سنتى را مسخره مى كرد
صديق محترم جناب آقاى حاجى حسن فهد كرباليى (حفظه اهلل ) نقل كرد:
 .3شخصى مدتى به بغداد رفت و در دانشگاه آن جا درس خواند .پس از بازگشت به كربال بعضى از مراسم عزادارى هاى سنتى
را مسخره مى كرد و تا اين كه ماه محرم فرا رسيد .روز  73محرم كه همزمان با روز آمدن بنى اسد براى دفن شهداست معموال
يك شبيه نقش حضرت سيد الشهداء بر مى دارند و به صورتى رقت بار تا حرم حضرت سيد الشهداء و همچنين شبيه نقش
حضرت ابوالفضل عليه السالم در حالى كه دست در بدن ندارد حمل مى كنند .تا حرم حضرت ابوالفضل  ،و در آن جا خاتمه پيدا
مى كند .همان شخص چون نعشى را از جايى كه معروف به قيصر به اخبارى ها است در آوردند ،به مجرد نزديك شدن با دست
خود دراز كرد پاى او كشيد به عنوان مسخره ناگاه احساس مى كند كسى چيزى مانند سوزن در دست او فرو مى كند ،يك دفعه
فريادش بلند شد و دستش به شدت درد گرفت و همان محل عفونت كرد و مدتى درد و رنج كشيد تا اين كه به حضرت ابوالفضل
عليه السالم متوسل شد و براى حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم نذر كرد اگر خداوند عافيت كرامت فرمايدگوسفندى جهت
حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم ذبح كند .و از آنچه كرده بود پشيمان شد و توبه كرد.
حاجى حسن خود شاهد و ناظر جريان بوده و به چشم خود ديده است .
على اكبر قحطانى (حائرى )
 .002يادت هست چه گفتى ؟
روزى صبح جمعه كه معموال براى انجام وظيفه ارشاد به حسينيه ابوالفضل خياطها در مشهد مقدس مشرف مى شدم در يكى از
اين جمعه ها گروه زيادى زوار از تهران آمده بودند .در ميان آنها شخص بزرگوارى از اهل علم بود كه معلوم بود سال ها عمر
خود را در حوزه علميه نجف به سر برده و از شاگردان حضرت آيه اهلل العظمى آقاى حاج سيد ابوالقاسم خوئى (ره ) خود را
معرفى كرد ،ايشان دو جريان نقل كردند كه يكى را كامال محفوظ نيستم و اما دومى اين بود كه مى فرمود:
 .4من با گروهى از طالب براى زيارت حضرت اباعبداهلل الحسين عليه السالم از نجف اشرف پياده به كربال آمديم و در كربال
وارد مدرسه بادكوبه اى شديم دوستان دور هم جمع بوديم و به مشورت پرداختيم كه زيارت را از كجا شروع كنيم  .اول برويم به
زيارت حضرت اباعبداهلل الحسين عليه السالم يا زيارت حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم ؟
يكى از حاضران گفت  :من كه به زيارت حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم نمى روم ! پرسيدند چرا؟ گفت  :حضرت
ابوالفضل العباس عليه السالم كاره اى نبوده (نعوذباهلل ).
همه دوستان با اعتراض شديد او را از چنين گفته اى منع كردند و با پرخاش او را خاموش نمودند .اما او اعتراض خود را
هنوز ابراز مى داشت .
ما براى غسل و زيارت به حمام رفتيم پس از مراجعت ديديم شلوغ است و عده اى زياد از مردم جمع شده اند تا شاهد جريان
عجيب و بى سابقه اى كه روى داده باشند .مى گفتند :يك نفر در مستراح افتاده و در لجن فرو رفته مشغول بيرون آوردن او
هستند .ما هم منتظر مانديم ببينيم چه كسى طعمه مستراح شده پس از آن كه او را به زحمت كشيدند و آب بر سرش ريختند ديديم
اين همان رفيق ما است كه آن حرف را زده بود ،وقتى از مرگ نجات يافت به گوشش گفتيم  :يادت هست چه گفتى ؟!

گفت  :من شوخى كردم  .گفتم شوخى كرده بودى  ،اگر جدى مى گفتى بايد داخل لجن مستراح جان مى دادى !
 .007قسم خورد چشم هايش از حدقه بيرون آمد
جناب آقاى حاج حسين ارجمندى در تاريخ  19/8/09شمسى در مغازه طال فروشى آقاى حاج سيد ابوالفضل شمس الدين نقل
كردند:
 .5در سال  7339شمسى از قم به كربال با اتوبوس مسافر مى بردم  .يكى از خدمه سيد الشهداء امام حسين (عليه السالم ) با
مسافرين بود و به عتبات عاليات بر مى گشت  .به ايشان عرض كردم :
كرامتى از آقا امام حسين (عليه السالم ) برايم بگو تا قلبم روشن شود.
ايشان فرمود :دزدى بود در كربال هميشه در حرم دزدى مى كرد او را مى آوردند كنار حرم امام حسين عليه السالم و قسم مى
خورد و مردم هم رهايش مى كردند.
يك دفعه كه شب جمعه بود باز دزدى كرده بود ،آوردند حرم مطهر امام حسين عليه السالم جلو رواق كه مثل هميشه قسم بخورد.
وقتى كه قسم خورد چشم هايش از حدقه بيرون آمد و نابينا شد .خادم امام حسين عليه السالم شب حضرت را خواب ديد و عرض
كرد :آقا جان او كارش همين بود ،اين دفعه چرا اين اتفاق افتاد؟
حضرت فرمود :شب هاى جمعه تمام ائمه اطهار عليهم السالم مهمان من هستند ،برادرم حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم
نيز تشريف داشت  ،تا دزد قسم خورد ،حضرت عباس عليه السالم نگاهى به سارق كرد ،چشم هايش از حدقه به در آمد و نابينا
شد.
 .000اخبارى بى ادب
 .2يكى از اخباريين به زيارت ابى عبداهلل الحسين عليه السالم مشرف شده و لكن به زيارت حضرت ابى الفضل العباس عليه
السالم نمى رفت بدين خيال واهى كه من از علم بهره مندم و آن بزرگوار بى نصيب بود .تا شبى در عالم خواب به زيارتش نائل
شده آن بزرگوار مى پرسد :اين علم را از كجا به دست آورده اى ؟ عرض مى كند :از فالن استاد او هم از فالن استاد تا به چهل
و پنجاه واسطه مى رسد به موال الموالى على اميرالمؤ منين عليه و عليهم افضل صلوات المصلين آن گاه مى فرمايد تو بدين
فاصله و وسائط از علوم آن بزرگوار بهره مند شده اى اما من كه هميشه در خدمتش بودم استفاده كرده ام .
 .003سائل را مجازاتى سخت نموده
حضرت آيه اهلل العظمى آقاى حاج سيد ابوالقاسم موسوى خوئى (على اهلل مقامه ) از مرحوم پدر خود مرحوم آقاى حاج سيد على
اكبر خوئى (رضوان اهلل تعالى عليه ) كه يكى از بزرگان روحانيت شيعه به شمار مى رفت نقل مى كرد:
 .1يكى از اعاظم ساختمانى از آجر پخته  -كه اولين بناى آجرى درخوى بود  -شروع كرده و با اشتياق تمام در تكميل آن كوشيده
و هر روزى براى بنا و عمله جات نهار مى داد تا خوب كار بكنند .روزى سائلى كه معمول آن زمان بود بر در خانه ايستاده به
نام حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم قسم داده و گدايى مى كرد.
اين آقا طبقه باالى خانه آمده و سائل را مجازاتى سخت نموده و گفت  :به خاطر چيزى مختصر اسم مبارك آن بزرگوار را به
زبان نمى آورند .واهلل تعالى اين ساختمان را به خاطر آن بزرگوار عليه السالم مى خواستى من مى دادم و باز اگر بخواهى
خواهم داد.
حضرت باب الحوائج جز يكى در دهر كيست
جز به جانبازى بدين شان و شرافت راه نيست
در فداكارى ببين در راه حق منزل كجاست
باب هر حاجت كليد هر چه مشكل بود كيست
جز نبى و جز ولى كسى را چنين معيار نيست

غير عباس على در كربال پرگار ،نيست
در جهان باب الحوائج بيش نيست
غير معصومين را در كيس نيست
حضرت عباس را اين افتخار
حاصل آمد كار هر درويش نيست
شعر از شيخ حسن بصيرى
 .004بى ادبى من مرا بيچاره كرد
كسى درمحضر حضرت آيه اهلل آقاى حاج سيد ابوالقاسم خويى رحمه اهلل نقل مى كرد:
 .8وقت صبح ميليونر بوديم و تا عصر آن روز تمامى ملكم از دست رفت و مفلس شدم  .حضرت آيه اهلل العظمى آقاى حاج سيد
ابوالقاسم خوئى (رحمه اهلل ) پرسيدند :چه شد؟ عرض كرد :به زيارت حضرت عباس عليه السالم مشرف شدم  ،ناگاه به زبانم
آمد كه  :موال ،مادر عزيزت مانند پدر بزرگوارت نبوده  ،و اين بى ادبى سبب شد آن روز تمامى ثروتم از دستم بيرون برود.
 .005جزاى بى احترامى خود را ديد
 .9در قريه نازك سفلى از منطقه شهر ماكو سيد محترمى به نام آقا مير عبدالوهاب زندگى مى كرد كه تقريبا معاصر بوديم  .او
يك روحانى پاك و متدين بود و مغازه اى داشت  .شبى مغازه اش به سرقت مى رود و سارقان محلى بودند و شناخته مى شوند و
اهالى محل سيد را به شكايت وادار و تشويق مى كنند .سيد مزبور مى گويد :من به حضرت عباس عليه السالم عريضه اى مى
نويسم  .پس از چند روز يكى از سارقان خود را با گلوله اى از پا در آورده و چون اطرافيان اعتراض مى كنند مى گويد :خالص
شدم ؛ زيرا از همان شب همواره در خواب مرا شكنجه مى دادند كه  :چرا اين كار كردى ؟ خالصه مى ميرد .دومى بچه اش را
اسبى زير لگد گرفته و له مى كند و عيالش فرياد مى كشد و به شوهر خود خطاب مى كند كه  :خانه خراب  ،جزاى بى حرمتى
خود را به سيدى محترم ديدى و سومى هم مرض آكله گرفته و خوار و رسوا شده و اموال مسروقه را برگردانيده و به هالكت
مى رسد.
 .002حضرت عباس هر چه بخواهد در حق من بكند
 .72در زمان ما رئيس پاسگاه ژاندرمرى ارسباران  -اطراف رودخانه مشهور ارس ( -از تصريح به نام او كه به احتمال قوى
از كسان او موجود باشند خوددارى مى شود) براى يكى از اهالى محل بنايى كرده و او را وادار به پرداخت چهار هزار تومان
مى كنند .آن مسلمان بيچاره هم هر چه دفاع و استمداد و استر حام مى كند موثر نمى شود .باالخره ناچار چهار هزار تومان را
كه تقريبا بيست سال از آن زمان مى گذرد و مبلغ با ارزش و قابل توجه بوده  -پرداخت كرده  ،مى گويد :به حضرت عباس عليه
السالم واگذار مى كنم  .همان رئيس پاسگاه بد جنس مى گويد :حضرت عباس هر چه 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  ،وسيله پيدا كرده به شهر مى آورند .اتفاقا ،روز جمعه هم بوده دكترها هم به اطراف مسافرت كرده اند،
سرانجام معيوب و معلول شده به زندگى تلخ و ناگوار تا دم مرگ مبتال مى شود.
 .001قسم دروغ دزد را بيچاره كرد
جناب حجه االسالم و المسلمين مروج مكتب اهل بيت عليهم السالم آقاى حاج شيخ حسن بصيرى خوئى طى مكتوبى يك كرامت به
دفتر انتشارات مكتب الحسين عليه السالم مرقوم داشته اند:
 .77شخصى به نام حسين در شهر خوى ساعتى دزديده و به آقاى حاج سيد محمد على دراجى كه از سادات معتبر و شخص
متدين و اهل بازار بود مى فروشد .آقاى دراجى هم همان ساعت را به ديگرى فروخته و تصادفا صاحب ساعت  ،ساعت را
شناخته و به اداره شهربانى شكايت مى كند .باالخره حسين  ،فروشنده اولى را آورده و متاسفانه او انكار كرده  .آقاى سيد محمد
دراجى مى گويد :هفت قدم برداشته و به حضرت عباس عليه السالم قسم ياد كن كه من اين ساعت را نفروخته ام  .آن بدبخت هم
عمل مى كند و مى رود .آقاى سيد محمد دراجى به صاحب اصلى ساعت كه ادعاى اموال مسروق ديگر نموده مى گويد :شما هم

به همان طريق قسم ياد كن  ،تا من از عهده آنها بيايم  .اما او قبول نكرده  ،ساعت را تحويل گرفته و مى رود .ماموران شهربانى
مبلغ بيست و پنج تومان از آقاى دراجى گرفته و او را رها مى كنند .روز بعد خبر مرگ حسين خويى مى رسد و اعضاى
شهربانى آقاى دراجى را خواسته و همان مبلغ راكه گرفته بودند با اصرار و اعتذار پس مى دهند.
 .008قسم خورد و مرد
آقاى حاج رضا عبدالعلى زاده كه از متدينان و محترمان و مومنان و موثقان خوى است و در قيد حيات مى باشد ،از جد مرحوم
خود كربالئى على رضا نقل كرد:
 .70همراهى چند نفر به كربالى معال مشرف شدم  .و من مقدارى پول در كيسه مخصوص قرار داده و در ميان اثاثيه خود
گذاشته بودم و در منزل نگهدارى مى كردم كه مفقود شد و از رفقا سوال كردم و يك نفر كه به او ظنين بودم  ،به حضرت عباس
عليه السالم قسم خورد كه من اطالعى ندارم من هم ساكت شدم  .اين شخص همان روز مبتال شد تا غروب جان سپرد و از قضا
پول من هم در ميان اشياى او پيدا شد.
السالم عليك يا اباالفضل العباس عليه السالم
حسن بصيرى
 .009گوشهايت را تحفه براى مادرت ببر
جناب حجه االسالم آقاى شيخ سلطان محمدى يكى از فضالى آذربايجانى مقيم حوزه علميه قم طى نامه اى به دفتر انتشارات مكتب
الحسين عليه السالم كرامتى را چنين مرقوم داشته اند:
 .73در تاريخ  19/9/02شمسى كرامت ذيل را از جناب آقاى حاج محمد حسن پور ساكن روستاى قشالق از توابع شهر (گوگان
) تبريز شنيدم كه از قول پدر خود مرحوم عباس محمد پور چنين نقل كرد :تقريبا شصت سال پيش پدرم مى گفت  :روزى در
جلو قهوه خانه مرحوم عليقلى واقع در شهر گوگان نشسته بودم  .شخصى آمد ديدم گوشهايش از بيخ كنده شده بود .و اصال گوش
نداشت  ،علت آن را جويا شدم و از وى پرسيدم  :آقا ببخشيد ،شماچرا گوش ندارى ؟
ابتدا چيزى نگفت  ،ولى پس از اصرار من  ،ناچار چنين پاسخ گفت  :زمانى من در كردستان ساكن بودم  ،آن وقت عده اى از
كردهاى اين سامان به آذربايجان حمله مى كردند .و پس از تهاجم شديد .خود اموال مردم را غارت مى نمودند و مردانشان را به
قتل مى رساندند و احيانا دخترانشان را اسير كرده و به عنوان كنيز با آنها رفتار مى كردند .من روزى به مادرم گفتم اى مادر
قشون كردها براى تهاجم به آذربايجان آماده شده اند .جاز بده با آنها بروم و زنى براى خودم و كنيزى براى تو بياورم ! مادرم
گفت  :پسرم اجازه نمى دهم  ،زيرا شيعيان يك اسب سفيد سوارى دارند كه حضرت ابوالفضل عليه السالم مى باشد و از آن
حضرت مى ترسم كه تو تنها فرزند من هستى به دست او كشته مى شوى  .من با اصرار زياد گفتم  :سرانجام قشون هر طور شد
من هم مثل آنها مى شوم و يكى از آن ها من خواهم بود .به هر حال  ،پس از اصرار زياد از طرف بنده  ،مادرم راضى شده و به
من اجازه داد .من خودم را به سپاه رساندم  ،آمديم تا نزديك شهر (سردرود) (حومه شهرستان تبريز) .من در عقب سپاه بودم و
خيلى با جلو قشون فاصله داشتم كه ناگهان ديدم مهاجمان شكست خورده و عقب نشينى مى كنند .پرسيدم  :چه خبر است ؟ گفتند:
اسب سفيد سوارى آذربايجان خودش را آشكار كرده و به جلو قشون آمده است لذا من هم با آن ها برگشته و فرار كردم  ،سر راه
من ديدم اسب سفيد سوارى ظاهر شده و گفت  :مگر تو نشنيده اى كه شيعيان صاحب دارند .به مادرت گفته بودى كه مى روى
براى خودت همسر و براى مادرت كنيز بياورى ؟! چون مادرت راضى نبود تو در اين تهاجم شركت كنى  ،گردنت را نمى زنم .
سپس دستش را دراز كرد و گوشهايم را از ريشه كند و به دستم داد .در اين حال خون جارى گرديد و فرمود :گوشهايت را به
عنوان تحفه براى مادرت ببر و به او بده من به خانه خودم آمدم  ،مادرم كه چنين ديد گفت  :پسرم من به تو گفتم كه ايشان اسب
سفيد سوارى به نام حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم دارند.
من گفتم  :مادر ،من قصه زن و كنيز را به جز تو به كسى نگفته بودم و كسى از آن اطالع نداشت  .پس حق با تشيع است  .لذا
با مادرم و خانواده ام از كردستان كوچ كرده در شهرستان مياندو آب ساكن گرديدم و مذهب تشيع را اختيار نمودم .
 .032قسم دروغ خورد و صورتش مانند قير سياه شد و مرد

جناب آقاى حاج محمد حسن محمد پور ساكن روستاى قشالق از توابع گوگان تبريز كه مردى متدين و مورد وثوق است و تقريبا
 14سال سن دارد در تاريخ  19/9/02مطابق با  73رمضان  7407قمرى از قول پدر خود مرحوم عباس نقل كرد:
 .74كه پدرم حدود شصت سال پيش مى گفت  :از روستاى ياد شده روزى به شهر گوگان رفتم و در قهوه خانه مرحوم عليقلى
نشسته بودم و معموال افراد سرماگر و چوپدار از اطراف به آنجا مى آمدند معامله مى كردند ،يك نفر از اهالى شهرستان مياندو
آب كه مورد اطمينان آن سامان بود معموال خريد و فروش آن آقا اسب بود و نقد و نسبه اگر احيانا پول حيوان مورد معامله مى
ماند بعدا به فروشنده مى پرداخت  ،به اصطالح  ،مردم منطقه چون به او اطمينان داشتند به او نسيه مى دادند .يك نفر از اهالى
گوگان اسبش را به همين مرد فروخته بود ،ولى قرار بود پولش را بعدا بگيرد .خريدار اسب را مى برد و بعد از شش ماه به
قهوه خانه مى آيد از طرفى فروشنده با خبر مى شود كه مرد مياندو آبى آمده است  .او نيز در آن قهوه خانه حضور پيدا مى كند
و پول اسب را از او مطالبه مى كند.
در مقابل  ،خريدار مى گويد :من پول اسب را موقع معامله به شما داده ام  .به هر حال  ،امر ايشان به نزاع و اختالف منجر مى
شود .مرد گوگانى منكر را نزد مرحوم حاج فخر كه سيد روحانى بود مى برد قرار بر اين شد كه خريدار قسم بخورد كه پول را
داده است مرحوم حاج فخر هم به او مى گويند قسم ياد نكن  ،من حاضرم از فروشنده براى شما مهلت بگيرم بعدا پول را بياور.
اما آن شخص قبول نكرد و فروشنده پيشنهاد كرد كه با هم به حمام بروند غسل كنند سپس خريدار سوگند ياد نمايد كه پول اسب را
داده است  .خالصه  ،آنها با هم به حمام رفتند پس از غسل با هم به مسجد يخچال رفتند .فعال اين مسجد در مسير خيابان قرار
گرفته و موجود نيست و خريدار آماده شد كه قسم بخورد .مردم كه در اطراف آنها بودند گفتند :آقا ،قسم نخور ولى او قبول نكرد
و اصرار نمود كه قسم ياد نمايد لذا از فروشنده اسب پرسيد .كه چگونه سوگند بخورم ؟
او گفت  :بدين طريق كه هفت قدم برو جلو و در هر گام بگو :من بدانم و ابوالفضل و به زبان آذرى (من بيلم ابوالفضل ) كه
بدهكار نيستم اين شخص هم چنين قسم خورد و برگشت  .موقع خروج از مسجد يخچال  ،زمين خورد ما نزديك رفتيم  ،ديديم
روى پله ها افتاده و صورتش مانند قير سياه گرديده و مرده است .
اين كرامت را بنده (مرحوم عباس ) و همه مردم محل كه آن جا بودند ديديم  .و آن ها كه او را مى شناختند به خانواده اش كه در
مياندوآب بود خبر دادند كه بيايند و جنازه اش را ببرند و دفن كنند.
عالم جليل القدر عالمه آقاى شيخ كاظم فرمود يك روحانى پيش بنده تشريف آورد و به من گفت  :بنده سفير حضرت ابوالفضل
العباس عليه السالم هستم  .و ايشان مرا نزد شما فرستاده است .
عرض كردم  :بفرماييد چه پيغامى داريد ،ايشان گفت  :در عالم رويا حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم به من امر كرده است
كه نزد شيخ كاظم برو به ايشان بگو چرا روضه مرا نمى خواند؟
به ايشان بگو مصيبتم خيلى زيادى بوده  ،در بين روضه ها مصيبتم را بخواند ،بالخصوص آن وقت كه زخم هاى زياد داشتم و
هر دو دستم قطع شده بود ،چه طور از باالى اسب به زمين آمده ام  .صورتم زمين خورد ودر چشمم تير مى سوخت بود در آن
لحظه آخرين خواهشم اين بود .كه هر طور شده آب را به خيمه ها برسانم و بچه هاى تشنه لب مواليم يك جرعه آب بنوشند ،ولى
آرزويم برآورده نشد.
هدفم از نقل اين معجزه اين بوده كه روضه خوان ها هنگام روضه خوانى يك تكه روضه و مصيبت حضرت ابوالفضل العباس
عليه السالم را حتما بخوانند و اين يك مصيبت عظما بوده كه بر آن بزرگوار وارد شده است .
به مناسبت ميالد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم
شب ميالد ابوالفضل جوان است امشب
غرق در نور ببين كون و مكان اسب امشب
متولد شده امشب به جهان مولودى
كز قدومش فلك پير 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
چون مه هاشميان نور فشان است امشب
 .037مردى كه در اثر بى توجهى به اطعام آقاابوالفضل العباس عليه السالم عقيم شد
جناب حجت االسالم و المسلمين حامى و مروج مكتب اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم آقاى حاج شيخ محمد رضا
خورشيدى درباره شخصى كه گستاخى كرده بود كرامتى را به دفتر انتشارات الحسين عليه السالم ارسال داشتند:
 .75در بابل قابله بسيار متدينى بود كه حدود بيست و پنج سال پيش وفات كرد .بارها اين كرامت و معجزه كه نتيجه گستاخى به
حضرت ابوالفضل عليه السالم است را نقل كرد ،يعنى براى والده ما نقل كرد و من از والده ام بارها شنيدم .
آن مرحومه مى گفت كه شوهرم معموال شراب و عرق مى خورد و براى او عادى بود .در بابل و مازندران هفتم محرم به اسم
ابوالفضل عليه السالم است و در تكايا و خيابان ها و امام زاده ها ،هزاران گاو و گوسفند نذرى به اسم ابوالفضل عليه السالم
قربانى مى كنند .در شب هفتم محرم متوجه شدم كه شوهرم گوشت نذرى ابوالفضل عليه السالم را كه كسى به خانه ما آورده بود
مى خواهد همراه شراب بخورد .من خيلى ناراحت شدم  ،گفتم شب هفتم محرم شراب نخور ،گفت  :مى خورم .
گفتم  :پس گوشت نذرى را نخور ،يعنى همراه شراب نخور .گفت  :هم گوشت نذرى و هم شراب را با هم مى خورم  .هر چه
اصرار كردم فايده نداشت و شوهرم احترام اطعام متعلق به نام ابوالفضل عليه السالم را نگه داشت .
او هم گوشت نذرى ابوالفضل را خورد و هم شراب را زهر مار كرد و سپس براى استراحت به سوى رختخواب كنار اتاق رفت
.
ناگهان زلزله آمد ،با اين كه زلزله خفيفى بود و هيچ صدمه و خسارتى در شهر وارد نشد ولى يكى از شيشه هاى بزرگ ترشى
كه در تاقچه باال بود مستقيم روى سر شوهرم افتاد و شكست و سر شوهرم شكست و خونين شد .عجيب اين بود كه در اثر همين
ضربت شوهرم ديگر عقيم شد و با اين كه قبل از آن داراى چند فرزند بوديم ولى بعد از اين صحنه ديگر تا آخر عمر هيچ معالجه
اى فايده نكرد واو تا آخر عقيم ماند.
خداوند عالم اعتقاد همه ما را به عظمت حضرت باب الحوائج اباالفضل العباس عليه السالم بيشتر نمايد .آمين
ارادتمند و دستبوس  ،محمد رضا خورشيدى
 .030اين آقا يك قائد بوده من هم يك قائدم
جناب آقاى مهندس محمد شيخ الرئيس كرمانى از پدر بزرگوارش حجت االسالم آقاى حاج شيخ عباس شيخ الرئيس نقل مى كند:
 .72قضيه اى به نقل از پدر آقاى سيد اسماعيل
پدرم گفت  :در صحن حضرت ابوالفضل عليه السالم كشوانيه (كفشدارى ) بودم قائدى (سرلشكر) از سران ارتش عثمانى وارد
صحن شد ،به كفشدارى كه شرفياب شد كفشدار گفت  :سالح كمرى و كفش هاى خود را تحويل دهيد و در مراجعت تحويل
بگيريد .در جواب گفت  :اين آقا (قمر بنى هاشم ) يك قائد بوده و من هم يكى  ،كنايه از اين كه با كفش و سالح مشرف خواهد
شد .من از ترس سكوت اختيار كردم  .او به رفتن خود ادامه داد و وارد حرم شد .لحظاتى بعد صداى گلوله در فضا طنين انداز
گرديد ،همه به طرف حرم دويديم كه چه شد؟ ديديم قائد با سالح كمرى خودش به قتل رسيده  ،ظاهر هنگام خم شدن ماشه چكيده
و گلوله رها شده بود .به ايالت (استاندارى ) كربال اطالع داده شد كه چنين اتفاقى افتاده  .آمد و از نزديك صحنه را ديد ،و گفت
عجيب است خونى هم مشاهده نمى شود .دستور داد جنازه اش را به صحن منتقل كردند كه در اين هنگام خون روان شد و او پى
به اعجاز برد و اجازه دفن را بدون مزاحمت براى اهل حرم صادر كرد.

 .033حضرت قمر بنى هاشم عليه السالم صوفى موصلى را مى كشد
 .71بارها و چندين مرتبه امام حسن مجتبى عليه السالم زهر دادند .آخر االمر به دست جعده دختر اشعث حضرت را زهر داد و
حضرت شهيد شد.
طبيب نصرانى به امام حسن مجتبى عليه السالم عرض كرد :هواى مدينه گرم است و شما بايستى به طرف موصل سفر كنيد .از
آن طرف مروان به معاويه نوشت كه امام حسن عليه السالم چند مرتبه زهر خورده و در او تاثير نكرده از كار او غافل مباش .
معاويه صوفى را بخواند و چند دينار به او داد .آن معلون با عصايى كه سنان سر آن را به زهر آب داده به موصل آمد .و چنان
وانمود كرد كه مردى نابيناست و دعوت محبت اهل بيت همى اظهار مى كرد و در خدمت امام مجتبى عليه السالم تردد مى
گردد.
روزى عزم كرد كه دست آن حضرت را ببوسد چنان كه عادت صوفيان است كه دست شيخ خود را مى بوسند نزديك رفت و به
بهانه دست بوسيدن سر عصاى خود را كه سنانى از آهن به او منصوب بود و آن را به زهر آب داده بود به قوت تمام به پشت
پاى آن مظلوم فرو برد .ناله آن حضرت بلند شد ،مردم خواستند صوفى را بكشند ،آن حضرت نگذاشت  ،صوفى از آن جا بيرون
رفت و سوار شد و قصد دمشق كرد .عبداهلل گفت  :در راه گردن او را بزنند.
به روايت ديگر قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السالم آن معلون را ديد كه از موصل بيرون مى رود ،او را گرفته با همان
عصا به جهنم و اصل كرد و مردم جسد او را به آتش سوخته اند)071( .
 .034دشمن قمر بنى هاشم سى ضربه شالق مى خورد
جناب مستطاب آقاى محمد حسين هدايت اهوازى كرامتى را از قمر بنى هاشم عليه السالم از جناب آقاى دكتر حسين چوبين عضو
هيئت علمى دانشكده الهيات و معارف اسالمى دانشگاه شهيد چمران اهواز چنين نقل كرده است :
 .78يكى از برادران عرب زبان خوزستانى كه در كويت شغل پارچه فروشى دارد مى گفت  :يك روز بامداد پير مردى كه بعدا
معلوم شد از وهابى هاى عربستان است  .از او پارچه پشمى خواست  ،آن برادر پارچه فروش به او پارچه پشمى داد ،ولى
پيرمرد اطمينان نداشت كه آن پارچه از جنس پشم است .
پارچه فروش براى او به حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم قسم خورد كه پارچه پشمى است  ،و به لهجه عربى خود چنين
گفت ( :والعباى هذا القماش صوف ) ،قسم به حضرت عباس كه اين پارچه از جنس پشم است  .ناگهان آن پيرمرد به پارچه
فروش سيلى محكمى زد و به او گفت  :تو كافرى  ،چون به غير از خدا قسم خوردى (در حالى كه در قرآن مجيد قسم هاى زيادى
به غير از خدا مانند و الشمس و الفجر و غيره ) پارچه فروش از تهمت كفر و از سيلى بسيار خشمگين شد و پير مرد وهابى را
بسيار كتك زد تا اندازه اى كه او را خونين كرد .و پليس كويت هر دو را نزد حاكم كويت برد (كه در آن زمان پدر بزرگ امير
كنونى و مرد مسنى بوده است ) و اين سوال و جواب رد و بدل شد .حاكم به پارچه فروش گفت  :چرا اين پيرمرد را كتك زدى و
خونين كردى ؟
پارچه فروش گفت  :از او بپرس كه چرا مرا سيلى زد؟ وهابى گفت  :به غير از خدا قسم خورد ،به عباس قسم خورد .پارچه
فروش در دلش راز و نياز مى كرد و به حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم عليه السالم توسل مى جست كه محكوم نشود،
چون در اين صورت او را از كويت اخراج مى كردند .كه ناگهان اين جمله را از وهابى شنيد لذا گفت  :بله پارچه فروش به
عباس قسم خورد ،همان عباسى كه بنى اميه در كربال به او مقام فرماندهى را دادند ولى او نپذيرفت و تا آخرين نفس با برادرش
كه از مادر ديگرى بود باقى ماند .من هم به نام شخصيتى كه اين شهامت و شجاعت را دارد قسم مى خورم  .پس حاكم به پارچه
فروش رود كرد و گفت  :تو هيچ جرمى ندارى و آزادى و دستور داد كه آن پيرمرد وهابى را سى ضربه شالق بزنند و بدين
ترتيب لطف و عنايت حضرت ابوالفضل العباس قمر بنى هاشم عليه السالم شامل حال آن عرب خوزستانى شد و خشم خدا آن
پيرمرد وهابى را فرا گرفت .
 .035من از جدم مى خواهم از تو انتقام بگيرد
در شب  07ربيع الثانى  7407هجرى قمرى جناب آقاى احمد تولمى حائرى فرمودند:
 .79آقا حاج حاچم فرمودند :در دروازه نجف اشرف براى گرفتن ماليات مامور بودم و هر كس كه وسيله نقليه اش االغى بود
ماليات مى گرفتم و قبض مى دادم و رنگ االغ را هم در قبضش مى نوشتم  .روزى شخصى آمد كه قد بلندى داشت  .گفتم :

ماليات بده  ،گفت  :داده ام  .گفتم  :قبض را بده  ،او قبضى را از رفيقش گرفته بود و به من داد .ديدم قبض مال او نيست  ،يك
سيلى به گوشش زدم  .او گريه كرد و گفت  :من از جدم مى خواهم از تو انتقام بگيرد ،چرا مرا بى جهت زدى ؟ فرضا همه در
آدم  32تومان است و من ده تومان به تو بدهم و براى زن و بچه ام چه بخرم ؟ خالصه ماليات از او گرفتم و به او قبض دادم .
فردا وقتى آمد به طرف منزلش برود گفت  :ديدى ديشب حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم چه كارت كرد و گفت  :من هم
قصه اى كه او مى گويد من شب خواب ديده بودم ولى يادم رفته بود حاال پس از آن كه او گفت  ،صحنه ديشب يادم آمد.
گفتم  :تو از كجا مى دانى ؟ گفت  :من در كوفه بودم و شب خواب ديدم حضرت عباس عليه السالم و اباعبداهلل الحسين عليه
السالم و تو در نجف اشرف در اتاق باال روى سرير خوابيده اى و حضرت عباس عليه السالم با پاى مباركش زد به نرده اى
سرير تو و نرده شكست و حضرت خواستند دوباره ترا بزند ،حضرت اباعبداهلل الحسين عليه السالم برادر را گرفتند فرمود :نزن
اين از ماست  .وقتى از خواب بيدار شدم  ،استفراغ خون كردم  ،پس از استفراغ دو ساعت بى هوش بودم و بعدا خوابيدم يادم
نبود .تا اين صحنه پيش آمد خواب شب قبل يادم آمد.
 .032يا اباالفضل به اينها مهلت مى دهى ؟
 .02سالى كه كمونيستها به عراق حمله كردند ،براى هر يك از مناطق نقشه شومى داشتند .هدفشان در كربال اين بود كه آثار حرم
حسينى عليه السالم و ابوالفضل العباس عليه السالم را از ببن ببرند .آنان گفتند اول به حرم حضرت ابوالفضل عليه السالم حمله
مى كنيم  .جمعيت زيادى به دنبال ماشين جيپ به طرف صحن حضرت عباس عليه السالم آمدند كه آنجا را آتش بزنند و خراب
كنند .ناگاه عده اى از خدمه با شمشيرهاى برهنه جلوى درب صحن ايستادند .يكى از خدمه عرض كرد :ابوالفضل  ،به اينها
مهلت مى دهى صحن و بارگاه تو را تخريب كنند؟! كه ناگهان جيپ كمونيستها آتش گرفت  .همزمان با اين حادثه خدمه حمله
كردند و با اينكه تعداد كمى بودند كمونيستها همگى از ترسشان فرار كردند .سرنشين ماشين جيپ نيز آتش گرفت و هالك شد.
 .031ناگهان نابينا مى شود
در شب يازدهم ذى حجه الحرام سال  7479قمرى در منزل آيه اهلل العظمى آقاى حاج سيد محمد حسينى شاهرودى (دام ظله
العالى ) جناب آقاى ابو احمد جعفرى  ،از اهالى بغداد ،فرمود:
 .07شخصى از عشيره محامده از اهالى (رمادى ) پسرى داشت كه در سن  78سالگى ناگهان نابينا شد .به عده زيادى از اطبا
مراجعه نمودند و همه از معالجه اين مريض عاجز شدند تا اين كه او را به حرم مطهر حضرت اباالفضل العباس عليه السالم قمر
بنى هاشم عليه السالم بردند و به حضرت التماس و التجا كردند .پس از زيارت از حرم مطهر بر مى گردند ،جوان به پدرش مى
گويد :پدر جان  ،چيزى مانند آب زير ابروهايم دارد راه مى رود .سپس كم كم چشم ها روشن شده و شفا پيدا مى كند.
 .038با تير او را مى زنند و كشته مى شود
دانشمند محترم و نويسنده توانا آقاى على آقا ملكى  ،فرزند آيت اهلل حاج شيخ باقر ملكى ميانجى طى يادداشتى  ،كرامتى را چنين
نقل كرده اند:
 .00آيت اهلل حاج شيخ محمد باقر ملكى ميانجى (ره ) فقيه و مفسرقرآن و استاد معارف اهل بيت عليهم السالم از محضر
حضرات آيات سيد واسع كاظمى (ره ) و شيخ هاشم قزوينى (ره ) و شيخ مجتبى قزوينى (ره ) و ميرزا مهدى اصفهانى (ره )
تلمذ نموده و از محضر مرحوم آيت اهلل ميرزا مهدى اصفهانى (ره ) به دريافت اجازه اجتهاد و افتا و حديث نايل مى شود .از آن
مرحوم آثار ارزشمندى در تفسير و فقه و اصول و كالم برجاى مانده است  ،همانند توحيد االماميه  ،مناهج البيان فى تفسير القرآن
در شش جلد ،بدائع الكالم فى تفسير آيات االحكام و ...معظم له در  72صفر  7479قمرى برابر  75خرداد  7311شمسى دار
فانى را وداع نمودند.
آن مرحوم دوستى داشت به نام آقاى حاج سيد كمال الدين علوى هشترودى (ره ) كه عالم بزرگ شهرستان مراغه و مدت مديدى
هم عالم دينى شهرستان مرزى سرخس بودند( .فرزند آن مرحوم جناب آقاى حاج سيد بهاء الدين علوى هم اكنون از علماى
سرخس هستند).
والد معظم (طاب ثراه ) ظاهرا از همان آقاى سيد كمال الدين علوى (ره ) داستانى را نقل مى كردند و بنده هم خودم اين داستان
را از آقاى حاج سيد بهاء الدين علوى شنيدم .

در شهرستان سرخس پارچه اى از يك پارچه فروش به وسيله يكى از افراد آن منطقه كه از بلوچ ها بوده است به سرقت مى
رود .پارچه فروش به آن شخص مى گويد :پارچه مرا بده ولى او انكار مى كند .سرانجام با شرايطى كه در قسم خوردن مراعات
مى شود به دروغ  ،به حضرت عباس عليه السالم قسم ياد مى كند كه من برنداشته ام  .آن شخص اسبى داشته است كه رم كرده
به طرف خاك شوروى سابق (زمان رژيك كمونيستى ) فرار مى كند و پسرش مى آيد و مى گويد پدر اسب فرار كرد ،وى به
دنبال اسب مى دود و از مرز عبور مى كند و ماموران مرزى ايست و هشدار مى دهند او متوجه نمى شود ،با تير او را مى زنند
و كشته مى شود.
بعد از اين جريان  ،زن آن شخص با ناراحتى پارچه را آورده و به طرف پارچه فروش مى اندازد و مى گويد :به خاطر اين
پارچه شوهرم را به كشتن دادى .
 7382/5/3شمسى
على ملكى ميانجى
ماه بنى هاشم
عرش بود خيره در جالل اباالفضل
ماه شود تيره از جمال اباالفضل
بود به حق اتصال او به حقيقت
چون به على بود اتصال اباالفضل
عقل نخستين 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 خورشيد
هر كه زند بوسه بر نعال اباالفضل
كرد فراموش رزم خندق و صفين
در صف كرب و بال قتال اباالفضل
قرعه عهد و وفا و همت و مردى
روز ازل زد خدا به فال اباالفضل
جان به فدايش كه نيست در كرم وجود
غير اباالفضل كس همال اباالفضل
از پى يارى شاه بى كس و ياور
خامه تقدير زد مثال اباالفضل
بردن آب فرات از پى اطفال
بود همه همت و خيال اباالفضل

آه كه انداختند دستش و از كين
تنگ به يك دست شد مجال اباالفضل
شد ز يمين ظالمى برون ز كميتگاه
تيغ زد و قطع شد شمال اباالفضل
سنگ جحيمش بخوان نه آدم خاكى
هر كه نسوزد دلش به حال اباالفضل
چون نى كلك (طرب ) شكر بفشاند
طوطى اگر بشنود مقال
اباالفضل ()078
 .039گفتم چهل روز صبر كن
مرحوم مغفور شيخ جليل منصرف (رحمه اهلل ) كه از مهاجران دوره منحوس كمونيستى زمان لنين لعين بوده و در آبادى بزرگ
مشهور به شرط از محال ماكو اقامت كرده بود نقل مى كرد:
 .03در بحران كمونيستى  ،يكى از رفقا را ديدم كه سخت ناراحت بود .از او پرسيدم  :چه حالى رخ داده ؟ گفت  :من كافر
خواهم شد .زيرا فالن شخص كمونيست ديشب در قهوه خانه به ساحت مقدس حضرت عباس عليه السالم جسارت كرد و ما هم
قدرت دفاع نداشتيم  .من هم (شيخ مذكور) دست به ريش خود برده و گفتم  :چهل روز صبر كن اگر مبتال نگرديد من هم
روحانيت (ماليى ) خودم را ترك خواهم كرد و از هم با حالت ناراحتى و عصبانى جدا شديم  .و سپس آن ظالم را ديدم كه سر و
صورتش چنان پوشيده كه غير از دو چشمش ديده نمى شد و قادر به سخن گفتن نبود .ما به همان حالت گذشته و به ايران پناهنده
شديم ( .و سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون ))079( .
 .042حضرت عباس عليه السالم طلبه تنبل را شالق مى زند
 .04گويند :جوانى براى تحصيل علوم دينى به نجف اشرف رفت و پس از چند ماهى ديد درس خواندن كارى پر مشقت است با
خود گفت  :خوب است به حرم حضرت باب الحوائج ابوالفضل العباس عليه السالم بروم و از او بخواهم در حق من دعا كند و
بدون زحمت خواندن درس به درجه اجتهاد برسم .
سپس رفت و چند شبى در حرم مشغول گريه و دعا و در خواست بود به اميد آن به نتيجه مطلوب برسد.
پس از ساعت ها گريه و زارى شبى به خواب رفت  ،در عالم رويا حضرت را ديد كه به خادمان فرمود :زود چوب و فلك
بياوريد ،مى خواهم اين جوان را شالق بزنم  .جوان با ترس و وحشت عرض كرد :چه گناهى كرده ام ؟
حضرت فرمود :چه گناهى باالتر ازاين كه به جاى درس خواندن و مطالعه و تحقيق  ،تنبلى و تن پرورى را پيشه ساخته اى ،
اگر مى خواهى بهتر شوى برو مثل ديگران درس بخوان )002( .
مشاهدات افسر ترك از نزول عذاب الهى درهنگام وقوع زلزله تركيه
نگارنده گويد:
در ايان تنظيم و تصحيح جلد سوم كتاب چهره درخشان قمر بنى هاشم حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم بودم كه معجزه اى
در تركيه مشاهده شد ،تمام جهانيان را حيرت زده كرد ،كه قرآن كريم خود معجزه باقيه حضرت محمد بن عبداهلل صلى اهلل عليه
وآله و سلم مى باشد و اين قرآن كتاب آسمانى و ثقل اكبر از رسول خدا صلى اهلل عليه وآله و سلم معرفى شده است بار ديگرى
اعجاز كرد.

جا دارد كه منحرفين از مكتب اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم عبرت بگيرند و در اين باره معجزه ذيل را در اين بخش
مى آوريم به اميد پيروزى قرآن و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم .
نشريه اردنى (شيحان ) در تاريخ ششم دسامبر  7999ميالدى برابر با  72آذر ،در بخش خبرى خود اقدام به درج بخش هايى از
سخنان عبدالمنعم از زنط ،از نمايندگان اسالمگراى اردن نمود كه در مسجد مصعب بن عمير در استان (مادبا) در رابطه با علت
وقوع زلزله اخير (زلزله اول ) در تركيه ايراد كرده بود.
(و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها فقسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا).
(هنگامى كه ما بخواهيم ساكنان شهرى را به هالكت برسانيم به سرمستان (از پول و مقام و شهرت ) آنان امر مى كنيم كه به
فسق و فجور بپردازند ،آنگاه وعده عذاب الهى محقق مى شود و آن شهر را در هم مى پيچيم ).
به نوشته نشريه (شيحان ) عبدالمنعم در اين جلسه سخنرانى به صراحت اعالم كرد كه علت وقوع زلزله تركيه  ،بر پايى مجلس
رقصى در يك پايگاه نظامى تركيه واقع در سواحل درياى مديترانه بوده كه در اين مجلس گروهى از ژنرالها و بلند پايگان
نظامى اسرائيلى  ،آمريكايى و تركيه اى حضور داشتند.
در اثناى اين مجلس رقص و پايكوبى يك نظامى عليرتبه تركيه اى قرآنى را به دست گرفته و در حال مستى شروع به پاره نمودن
و پرتاب آن به زير پاى رقاصه نمود و با نعره اى مستانه گفت  :كجاست خدايى كه قرآن را حفظ كند؟
نشريه صبح كه اين خبر را نقل كرده است در ادامه مطلب مى افزايد:
به دنبال درج اين خبر ،مردم اردن در تماس با مسووالن نشريه (شيحان ) خواستار انجام گفت و گوى نشريه با ابو زنط شدند تا
اين رخداد به صورت مشروح ترى بازگو شود.
عبدالمنعم ابوزنط در اين گفت و گو به نقل از يكى از افسران مسلمان تركيه كه از حادثه زلزله جان سالم به در برده است  ،اعالم
كرد:
در مراسمى كه به مناسبت باز نشستگى گروهى ازنظاميان عاليرتبه تركيه اى در يكى از پايگاههاى دريايى تركيه بر پا گرديد،
تعدادى از نظاميان عالى رتبه اسرائيلى و آمريكايى به همراه يك گروه از خوانندگان و نوازندگان مشهور اسرائيلى در مجلس
حضور يافته بودند.
در اثناى اسم مراسم يكى از ژانرالهاى ارتش تركيه در خواست قرآنى از يكى از سرهنگ هاى حاضر در جلسه كرد.
سرهنگ پس از آوردن يك جلد از كالم اهلل مجيد ،به دستور ژنرال تركيه اى مكلف به خواندن آياتى از قرآن شد.
سرهنگ در آن جلسه شروع به تالوت آياتى كرد ،سپس ژنرال تركيه اى از او خواست تا به تفسير آيات قرائت شده بپردازد كه
در اين ميان  ،سرهنگ به دليل عدم آشنايى با معارف و معانى كالم وحى  ،از ترجمه و تفسير آيات مزبور عذر خواهى كرد.
در اين هنگام ژنرال تركيه اى با عصبانت و در حالى كه نعره مى زد :كجاست كسى كه اين قرآن را نازل كرده ودر كتابش گفته
ما قرآن را فرستاديم و ما آن را محافظت خواهيم كرد ،بيايد و از كتابش دفاع كند؟
قرآن را از سرهنگ گرفته و شروع به پاره كردن صفحات و اوراق قرآنى كرده و آنها را به زير پاى رقاصه هاى حاضر در
مجلس ريخت .
(ابوزنط) در ادامه اين گفت و گو اظهار داشت  :سرهنگ حاضر در مجلس  ،در اين هنگام دچار ترس و اضطراب شديد شده و
به سرعت از مجلس خارج شد و خود را به بيرون پايگاه نظامى رساند كه در اين هنگام مشاهده مى كند عذاب الهى در حال
نزول است .
اين سرهنگ در توصيف آن واقعه دهشتناك مى گويد :ناگهان نور شديد قرمز رنگى را مشاهده كردم كه تمام فضاى منطقه را فرا
گرفته و در يك لحظه دريا شكافته شد و همراه با انفجارى شديد شعله هاى آتش به سوى آسمان زبان كشيد و لحظاتى بعد به دنبال
آن زلزله اى شديد منطقه را فرا گرفت .

اما نكته قابل توجه و تامل تر آن است كه تاكنون گروههاى تفحص و تجسس آمريكا ،اسرائيل و تركيه اى نتواسته اند اثرى از
بقاياى اجساد نظاميان خود از اين پايگاه نظامى را بيابند.
در همين حال سردبير نشريه (شيحان ) مى گويد:
اطالعات ديگرى هم در اين ارتباط وجود دارد كه به برخى از آنها در نشريات تركيه  ،اشاره شده است .
در پايان اين گفت و گو ،شيخ ابوزنط در توصيف اين سرهنگ تركيه اى كه از اين عذاب الهى جان سالم به در برده  ،مى گويد:
سرهنگ مذكور كه داراى تحصيالت عاليه مى باشد به جهت حفظ جان خود و رعايت مسايل امنيتى و ترس از حكومت الئيك ها،
حاضر به معرفى خود در محافل عمومى نشده است  .در عين حال  ،افراد آگاه و مطلعى كه به اين پايگاه نظامى رفت و آمد
داشته  ،مى گويند :تعداد نيروهاى حاضر در اين پايگاه اعم از سربازان  ،گارد حفاظت  ،فرماندهان و گروه هاى رقاصه  ،حدود
سه هزار نفر بوده اند كه تمامى آنان در ميان شعله هاى عذاب سهمناك الهى معدوم شده اند.
شيخ ابوزنط سخنان خود را با قرائت آيه اى از كالم وحى به پايان برد كه فرمود:
(و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها فقسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا))007( .
(هنگامى كه ما بخواهيم ساكنان شهرى را به هالكت برسانيم به سرمستان (از پول و مقام و شهرت ) آنان امر مى كنيم كه به
فسق و فجور بپردازند ،آنگاه وعده عذاب الهى محقق مى شود و آن شهر هم را در هم مى پيچيم )000( .
سوم جمادى الثانى  7400هجرى قمرى  ،سالروز شهادت مظلومانه
ام ابيها ،صديقه كبرى  ،حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل عليها
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