
                                     
                       

شعور عاشورایی

 دکتر محمد رضا امینی

انتشارات سیمرغ خراسان 

1392



100000



تقدیر و تشکر ...

حضور  هیئت  در  مستمر  صورت  به  که  برادران  تمامی  از 
داشته و زحمات فراوان کشیده اند تقدیر و تشکر داریم .

و همچنین جا دارد که از تمامی خواهران محترمه که واقعًا 
و  باشیم  داشته  تشکر  هستند  قوی  بازوانی  هیئت  برای 
انشاءال که حضرت صدیقه طاهره )س( از کنیزان خودش 

راضی و خشنود باشد .
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»دیباچه«

هیئت  بیت الحجه )عج( ، دیوانگان ابوالفضل )ع( در سال 1381 با نام فوق  با حضور 

جمعی از جوانان با اهداف مشخص و معین در زمینه های فرهنگی ،مذهبی و ورزشی 

شروع به فعالیت نمود .این هیئت با مدیریت وحید سهراب پورو همراهی جوانان 

فعالیت خود را در زمینه های ذکر شده آغاز نمود ،که مجموعه اعضاء فعال  و 

عضو هیئت امنا نیز از خانواده های متدین ،مذهبی ، تحصیل کرده و دانشگاهی 

می باشد این هیئت در سال 1381 در ماه محرم الحرام همان سال فعال و تا 

کنون با لغ بر  صد عضو فعال و زیر مجموعه می باشد که به گروها ی مختلف 

در جهت برنامه ریزی در سه جهت برنامه ریزی  شده 

فعالیت می کنند . هیئت علوه بر بر گزاری مراسم مذهبی در ایام شهادت و 

ولدت حضرات معصومین )ع( در بخش فرهنگی و ورزشی نیز بسیار فعال و 

موفق عمل نموده است .

در زمینه های فرهنگی ،مسئولین این مهم که اکثراً دانشجو و از اساتید دانشگاه  

می باشند اقدام به چاپ نشریه و سی دی توزیع کتاب ومحصولت فرهنگی 

به صورت رایگان بین عموم مردم در زمان اجرای مراسم مذهبی نمو ده اند .

در زمینه ورزشی نیز به لطف الهی موفق به جذب جوانان و نوجوانان  در سبک 

چاچوان و ووشو زیر نظر استاد و صاحب سبک این رشته در استان خراسان 

رضوی  جناب آقای وحید سهراب پور گردیده است .که از افتخارات این هیئت 

کسب مقالت اول تا سومی سطح استان و کشور توسط این جوانان می باشد .
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لزم به ذکر است هیئت در بحث کمک رسانی به خانواده های مستمند و کم 

بضاعت اقدام به تاسیس صندوق قرض الحسنه با هیئت امنای مشخص نموده 

و  اعیاد  قبیل  از  مذهبی  مراسم  اجرای  و  مذهبی  قسمت  در  هیئت  .این  است 

شهادت معصومین )ع( از سخنوران و مداحان  وا ساتید  به نام و مطرح کشوری 

امر باعث جذب هم جوانان و هم میان سالن و  این  نموده است که  استفاده 

خانواده ها گردیده است ،که هر هفته شاهد حضور عموم این عزیزان در هیئت 

هستیم که به همین علت نام این هیئت زبان زد خاص و عام شده است.

و یکی از هیئات مطرح و بنام مشهد مقدس با نام بیت الحجه )عج(دیوانگان 

ابوالفضل )ع( می باشد .

برگزاری اردوهای تفریحی خارج از حومه شهر مقدس مشهد و همچنین ازاعزم 

از  دیگر فعالیت های  این هیئت  کاروان زیارتی به عتبات عالیات هر ساله 

 می باشد .نکته بسیار مهم و قابل اشاره در این هیئت این می باشد که با وجود 

،از  ،تمام هزینه های مراسم اجرایی  ،دانشجو ومحصل  حضور اعضایی جوان 

مداحان و  و  اساتید و سخنوران  آمد  و  و هزینه رفت  اعیاد و شهادتین  قبیل 

پذیرایی  و.... به عهده این افراد بوده و از سال تا سیس  هیئت تا کنون بیش از 

500 میلیون تومان در تمامی قسمت های ذکر شده و همچنین سیستم صوت و 

تصویر و تبلیغات منجرب به هزینه گردیده است .... در پایان از زحمت بی شائبه ی جناب 

آقای وحید سهرابی که در ثر رساندن این اثر مرا یاری کردند صمیمنه سپاسگزارم .  

www.beg to lhojah.iv                  »دکترمحمد رضا امینی «                   
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زندگی نامه حضرت ابوالفضل 

 در روزهای کودکی عباس، پدر گرانقدرش چون آیینه معرفت، ایمان، دانایی 

و کمال در مقابل او قرار داشت و گفتار الهی و رفتار آسمانی اش بر وی تاثیر 

البنین، در روز چهارم شعبان سال 26 هجری  اّم  می نهاد.عباس،فرزند علی و 

قمری در مدینه چشم به جهان گشود.مادرش فاطمه، دختر حزام بن خالد بود 

بوده و در شجاعت و دلیری در دنیای  از دلیر مردان عرب  نیاکانش همه  که 

عرب مشهور بوده اند،امام علی ) ع ( ده سال پس از وفات حضرت فاطمه)س( 

با اّم البنین ازدواج کرد. خواستگاری این زدواج را برادرش عقیل انجام داد .

می گویند هنگام ورود اّم البنین به خانه علی )ع( امام حسن و حسین بیمار بودند 

و او از آنان پرستاری کرد تا خوب شدند.اّم البنین اجازه نمی داد که اورا فاطمه 

صدا کنندزیرا می ترسید یادغم های فاطمه)س( برای علی و فرزندانش زنده 

شود و باعث ناراحتی آنان شود،ثمره ازدواج علی)ع( با فاطمه بنت حزام،چهار 

پسر به نام های عباس،عون ، جعفر و عثمان بود که بزرگترین آن ها عبّاس بود.

فاطمه را به علت داشتن این چهارپسر،اّم البنین)مادر پسران( نامیده اند.اّم البنین 

آن چنان به امیرالمؤمنین وفادار بودکه پس از شهادت آن حضرت ، شوهردیگری 

اختیارنکردبا آن که بیش از بیست سال پس از آن حضرت زنده بود .

 وقتی عباس به دنیا آمد،امام علی)ع( در گوش او اذان و اقامه خواند،نام خدا و 

رسول را به گوش او خواند و نام او را عباس نهاد . امام گاه گاهی قنداق عباس 

را در آغوش می گرفت، بازوانش را می بوسید و گریه می کرد .روزی اّم البنین 
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عّلت این گریه را پرسید ؛ امام در جواب فرمود : این دست ها در راه کمک به 

حسین قطع خواهند شد .

عباس در خانه علی و در دامان مادری با ایمان و وفادار و در کنار حسن و 

حسین )ع( رشد کرد،واز این خاندان پاک درس های بزرگ انسانیت، شهادت 

و صداقت آموخت روزی حضرت علی )ع( ، عباس خرد سال را در کنار خود 

نشاند و به او گفت : بگو یک . عباس گفت : یک . امام فرمود : بگو دو   عباس 

از گفتن خودداری کرد. وقتی امام علت را جویا شدجواب داد : شرم می کنم با 

زبانی که خدا را به یگانگی خوانده ام ، دو بگویم .

عباس نه تنها در قامت رشید بود،بلکه در ِخَرد برتر و در جلوه های انسانی هم 

رشید بود.او به یقین می دانست که برای چه روز عظیمی ذخیره شده و می دانست 

که برای عاشورا به دنیا آمده است .

عباس در سنین دوازده تا چهارده سالگی،زمانی که علی ) ع ( با دشمنان درگیر 

بود،در برخی از جنگ ها شرکت داشته و با آن که زیاداجازه جهاد به اوداده 

نمی شد،ولی درهمان نوجوانی حریف قهرمانان نامی عرب بوده است:

 در یکی از روزهای جنگ صّفین،نوجوانی نقابدار از سپاه علی )ع( به میدان 

آمد.ترس و دلهره  سپاه معاویه رادربرگرفت.

پابه  این طورشجاعانه   که  کیست  نوجوان  این  پرسید  می  ازدیگری  هر کس 

میدان جنگ نهاده است ؟ از سپاه معاویه کسی جرأت نکرد پا به میدان بگذارد.

معاویه به سردار نامی خود،ابن شعثاء،دستور داد تا به جنگ این نوجوان برود؛ 
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دانند،چگونه  می  نفردرجنگ  هزار  ده  مرا حریف  گفت:  در جواب  شعثاء  ابن 

با کودکی می فرستی؟بهتر است یکی ازپسرانم رابرای کشتن او  مرا به جنگ 

بااین  برای جنگ  ابن شعثاء فرزند بزرگ خود را  بفرستیم.معاویه قبول کردو 

نوجوان به میدان فرستاد.اّما او دریک چشم به هم زدن به دست این نوجوان 

این ترتیب  به  نیز کشته شدو  کشته شد.ابن شعثاء فرزنددوم خودرا فرستاد،او 

هرهفت پسراو کشته   شدندوخود اوبا عصبانیّت پا به میدان گذاشت وبه آن 

نوجوان دلور گفت:تو پسران مرا کشتی ،

نشاند.ولی خوداونیزدرمّدت  عزایت خواهم  به  را  مادرت  و  پدر  قسم  به خدا 

کوتاهی به پسرانش پیوست.همه با تعّجب به این نوجوان شجاع نگاه می کردند. 

امام)ع( اورا پیش خودخواندونقاب او را برداشت وپیشانی اورا بوسید.همه با 

تعّجب دیدند که او عباس پسر امیرالمؤمنین است.

همچنین درجنگ صفین،زمانی که سپاه معاویه راه آب رابه روی امیرالمؤمنین 

و سپاهش بسته بودند؛امام )ع( جمعی رابه فرماندهی امام حسین )ع( جهت باز 

برادرش  بوده و در رکاب  راه فرستادکه عباس هم در آن جمع حاضر  کردن 

جنگیده است .

عباس چهارده ساله بودکه پدرش درواقعه محراب خونین کوفه دررمضان سال 

چهلم هجری به  شهادت رسید.او با چشمانی اشکبار و خاطری اندوهگین،شاهد 

دفن شبانه و پنهانی پدرش بوده است.او هرگز توصیه ای راکه پدرش در شب 21 

ماه رمضان در آستانه شهادتش به عباس کرد ، از یاد نبرد . آری امام از او خواست 
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که در عاشورا در کربل برادرش حسین را تنها نگذارد.

 پس از شهادت امام علی )ع( عباس سال های تلخ امامت برادرش حسن )ع( 

را هم تجربه کرد.

 سالهایی که حیله گری های معاویه و ستم های امویان اوج گرفته بود وبسیاری از 

یاران وفادار امام علی و امام حسن )ع(،از جمله حجر بن عدی و عمرو بن حمق 

به شهادت رسیدند.دورانی که وّعاظ در منبر ها معاویه را مدح و به علی )ع( ناسزا 

می گفتند،وقتی امام حسن)ع( مسموم و شهید شد .

 عباس24 سال داشت.شهادت امام حسن بار دیگر بنی هاشم راسوگوار کرد 

عباس نیز به همراه خاندان پیامبر در غم واندوه ازدست دادن برادرش متأثّر و 

اندوهگین شد . عباس چند سال بعد از شهادت پدرش ، در سن هیجده سالگی 

با لُبابه دختر عبداّل بن عبّاس ازدواج کرد . عبداّل راوی حدیث و از شاگردان 

لیق و برجسته علی )ع( بود و لبابه در محیطی عرفانی و مذهبی تولدو رشد 

یافته بود.حاصل ازدواج عباس بالبابه دو فرزند به نامهای عبیداّل و فضل بود.

می گویند بعد از تولد فضل به عباس لقب ابوالفضل )پدر فضل ( دادند.

 اّما برخی دیگر عقیده دارند عباس به خاطر فضل بی پایانش به این لقب خوانده 

می شود .عباس درهمه دوران زندگی اش،همراه برادرش امام حسین)ع( بود.

او جوانی خودرا صرف خدمت به امام حسین )ع( کرد.او درمیان جوانان بنی هاشم 

شکوه و احترام خاّصی داشت و آنان مانند پروانه هایی برگرد شمع عباس حلقه ای 

از عشق و وفا به وجود آورده بودند.آنان حدودسی نفر بودند و در رکاب امام 
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حسن و حسین )ع( همواره آماده شهادت و حماسه بودند .

دارالماره  رابه  حسین)ع(  امام  مدینه  حاکم  که  معاویه،هنگامی  مرگ  از  پس 

دعوت کردتاپیام یزید را به او تسلیم نماید،عباس به همراه این سی نفردر بیرون 

ازدارالماره حاضر بودندو ترس ازحضور آنان باعث شد که در آن روز هیچ 

خطری امام را تهدید نکند.

عباس سرپرستی قافله امام حسین را در کوچ به کربل بر عهده داشت .او در 

کربل حماسه ای آفرید که تاریخ نظیر آن را در برگ های خود ندارد . او با 

پس زدن امان نامه امویان بزرگترین درس وفاداری به معشوق را در جامعه 

انسانی به یادگار گذاشت .

در روز عاشورا و در صحرای سوزان کربل ، عباس با دیدن لبهای خشکیده و 

چشمان اشکبار  فرزندان امام )ع( ، بی اختیار مشک آب را بر دوش گرفت و 

رفت تا بزرگترین امتحان زندگی اش را پس دهد . اورفت و با شجاعت صف 

لبهایی  با  و  پر کرد  را  به آب فرات رساند، مشک  را  دشمن را شکست،خود 

تشنه به آب ضلل فرات نظاره کرد،جرأت نکرد جرعه ای بنوشد.چون حسین 

و فرزندانش تشنه بودند و شایسته نبود او قبل از آن ها خود را سیراب کند .

دشمن خوب می دانست که تا بازوان عباس بر تن اوست،توان برابری با او را 

ندارند.به همین عّلت بازوان عباس هدف قرار گرفت.عباس برای حفظ آب دو 

دست خود را از دست دادوبا ضربه های دشمنان از اسب به پایین افتاد .

دیدار  به  برادر  آغوش  در  رساندواو  عباس  بالین  به  را  حسین)ع(خود  امام 
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گذاشت.  تنها  درکربل  اندوه  و  ازغم  باری  کوله  با  را  امام  و  شتافت  محبوب 

حضرت عباس )ع( در موقع شهادت 35 سال داشت .

امام سّجاد )ع( درباره عمویش عبّاس چنین می فرماید:خداوند،عمویم عباس را 

رحمت کند که درراه برادرش ایثارو فداکاری کرد و ازجان خود گذشت.چنان 

فداکاری کردکه دو دستش قطع شد.

خداوند نیز به او همانندجعفر بن ابی طالب،درمقابل آن دو دست قطع شده،دو بال 

عطا کردکه با آن ها در بهشت با فرشتگان پرواز کند. حضرت عباس)ع( نزد خدا، 

مقام و منزلتی داردبس بزرگ،که همه شهیدان در قیامت به مقام والی او غبطه 

می خورند و رشک می برند .

نقش حضرت ابوالفضل در واقعه عاشورا

       زندگانی  حضرت عباس بن علي تا قبل از واقعه عاشورا کمتر مورد 

توجه مورخان قرار گرفته است. مطلبي هم که برخي نظیر مورخ الدوله سپهر در 

ناسخ التواریخ و به تبع او دیگران در باب شجاعت عباس در جنگ صفین نقل 

کرده اند، کامًل بي پایه و اساس است؛ چرا که وي هنگام جنگ صفین نوجواني 

یعني سال  از سال 40 هجري  نداشت.  در جنگ حضور  و  بود  ساله  چهارده 

شهادت امام علي)ع( تا واقعه عاشورا هم در سال 61 هجري رویداد برجسته یي 

که حضور جنگاوري مثل عباس را ضروري کند، رخ نداد و دوران جواني عباس 

در صلح تحمیلي طي شد. 
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تقریبًا کلیه مقاتل معتبر متقدم، بر این نکته اتفاق دارند که امام حسین)ع( پس از 

تصمیم به هجرت از مدینه به سوي مکه، همراه فرزندان، برادران، برادرزادگان 

و همه خاندانش به جز محمد بن حنیفه از مدینه بیرون آمد. عبدال، جعفر و 

عثمان دیگر برادران کوچک تر عباس از نسل علي و ام البنین، او را در این 

سفر همراهي مي کردند. 

از این چهار برادر فقط عباس متاهل بود و دو فرزند به نام هاي فضل و عبیدال 

داشت به همین دلیل کنیه او »ابوالفضل« نام گرفت. اگر چه فضل در نوجواني 

درگذشت و عبیدال تنها وارث عباس بود. 

روزها و ساعاتي را که این چهار برادر در کنار امام حسین)ع( و همراه کاروان 

او از مدینه تا مکه و سپس کربل سپري کردند، تاریخ به روشني ثبت نکرده است، 

اما سیر حوادث بعدي نشان مي دهد که آنان لحظه یي را در کنار امام حسین)ع( 

به غفلت طي نکردند. تاریخ نخستین خبر از ایفاي نقش عباس در واقعه کربل را 

در روز هشتم محرم سال 61 هجري نقل مي کند. در روز هشتم کاروان امام در 

کربل زمین گیر بود.

این  به  یي  نامه  زیاد  بن  عبیدال  از  نویسد؛  مي  خصوص  این  در  ابومخنف   

مضمون به عمر بن سعد رسید؛ اما بعد از حمد و ثناي خدا بین حسین و یارانش 

با آب فاصله بینداز، تا قطره یي از آن را ننوشد، همان گونه که با امیرالمومنین 

خلیفه متقي پاک و مظلوم عثمان بن عفان کردند. عمر بن سعد، عمرو بن حجاج 

زبیدي را در راس پانصد سپاهي به کناره فرات فرستاد و آنها بین حسین و 
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یارانش و آب فرات مانع شدند تا قطره یي از آن را ننوشد. این اقدام سه روز 

قبل از شهادت حسین)ع( بود. 

وي ادامه مي دهد؛ وقتي تشنگي بر حسین و یارانش عارض شد، برادر خود 

ابي طالب را فراخواند و او را همراه سي سوار و بیست  عباس بن علي بن 

آب  به  تا  آمدند  شبانه  آنان  فرستاد.  آب  آوردن  براي  بیست مشک  و  پیاده 

نزدیک شدند. جلودار ایشان نافع بن هلل جملي با پرچم پیش آمد. عمرو 

یي؟  آمده  چه  براي  گفت؛  و  آمد  کیست؟  مرد  این  گفت؛  زبیدي  بن حجاج 

گفت؛  بنوشیم.  اید،  کرده  ممنوع  آن  از  را  ما  که  آبي  این  از  ایم  آمده  گفت؛ 

یارانش  و  حسین  که  مادامي  خدا  به  سوگند  نه،  گفت؛  جانت.  نوش  بنوش، 

تشنه هستند، قطره یي از آن نخواهم نوشید. 

همراهان عمرو بن حجاج متوجه آنها شدند. عمرو گفت؛ آنان نمي توانند آب 

بنوشند. ما را اینجا گذاشته اند که نگذاریم آنها آب بنوشند. وقتي یاران نافع 

نزدیک شدند، وي به پیادگان گفت؛ مشک هایتان را پر کنید، پیادگان با سرعت 

مشک ها را پر کردند. عمرو بن حجاج و یارانش به طرف آنها هجوم بردند. 

آنها را دفع کردند. سپس به طرف  نیز حمله  نافع بن هلل  عباس بن علي و 

خیمه ها بازگشتند. 

خبر دوم؛ عصر روز نهم محرم

          در این روز عبیدال بن زیاد نامه شدیداللحني براي عمر بن سعد فرستاد 

و او را به جنگ با حسین)ع( تشویق و ترغیب کرد و نامه را به شمر بن ذي 
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الجوشن سپرد. شمر بن ذي الجوشن نامه را گرفت با عبدال بن ابي المحل به 

عبیدال گفت؛ خدا کار امیر را سامان دهد، خواهرزاده هاي ما با حسین هستند، 

اگر صلح مي داني براي ایشان امان نامه بده. ام البنین دختر حزام همسر علي 

بن ابي طالب)ع( بود که عباس، عبدال، جعفر و عثمان را براي او به دنیا آورده 

بود. ام البنین عمه عبدال بن ابي المحل بن حزام بن ربیعه بن الوحید بن لعب 

بن عامر بن کلب بود. عبدال بن ابي المحل امان نامه را به وسیله غلم خود 

کزمان فرستاد. وقتي وي رسید آنها را فرا خواند. او گفت؛ این امان نامه را دایي 

شما برایتان فرستاده است. جوانان به او گفتند؛ سلم ما را به او برسان و بگو ما 

نیازي به امان شما نداریم. امان خدا بهتر از امان پسر سمیه است. 

سعد  بن  عمر  نزد  زیاد  بن  عبیدال  نامه  با  الجوشن  ذي  بن  گفت؛ شمر  راوي 

آمد. هنگامي که عمر بن سعد نامه را خواند، گفت؛ واي بر تو، خدا خانه ات 

را خراب کرده و این نامه را نابود کند، سوگند به خدا مطمئن هستم تو مانع 

پذیرش پیشنهادهاي من به او شده و کاري را که امید اصلح داشتیم، خراب 

کردي. به خدا قسم حسین هرگز تسلیم نمي شود، چون روح پدرش در اوست. 

شمر گفت؛ چه خواهي کرد؟ آیا دستور امیر را اجرا کرده و دشمنش را خواهي 

کشت؟ اگر چنین نمي کني سپاهیان را به من واگذار. عمر بن سعد گفت؛ نه تو 

لیاقت نداري، خود این کار را به عهده مي گیرم و تو فرمانده پیادگان باش. 

راوي گفت؛ شب پنجشنبه نهم محرم عمر بن سعد به حسین و یارانش حمله 

کرد. شمر در مقابل یاران حسین ایستاد و گفت؛ خواهرزاده هاي ما کجایند؟ 
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گفتند؛ چه  و  آمده  ابي طالب جلو  بن  فرزندان علي  و عثمان  عباس، جعفر 

امانت  و  تو  خدا  گفتند؛  او  به  جوانان  امانید.  در  شما  گفت؛  خواهي؟  مي 

امانیم، ولي پسر رسول خدا در امان  ما هستي در  دایي  کند، چون  لعنت  را 

نیست، راوي گفت؛ سپس عمر بن سعد فریاد زد؛ اي لشگر خدا بر اسبان خود 

سوار شوید و خوشحال باشید. آنان سوار شدند و بعد از نماز عصر براي جنگ 

با حسین آماده شدند. 

حسین در مقابل خیمه خود دو زانو نشسته و به شمشیرش تکیه داده بود. خواهرش 

زینب فریادي شنید. نزدیک برادر آمد و گفت؛ اي برادر، آیا نمي شنوي صداها 

نزدیک شده است، حسین)ع( سر خود را بال کرد و گفت؛ من رسول خدا صلي 

ال علیه و آله را در خواب دیدم که به من گفت؛ تو به سوي ما مي آیي. راوي 

گفت؛ زینب به صورت خود زده و گفت؛ اي واي بر ما، حسین)ع( گفت؛ خواهرم 

چرا واي بر تو، آرام باش، خدا تو را رحمت کند. عباس بن علي گفت؛ اي برادر، 

لشگر آمد. حسین برخاست، سپس گفت؛ عباس، اي برادر سوار شو و از ایشان 

سوال کن چه شده و چه اتفاق تازه یي افتاده است و براي چه آمده اند؟ عباس 

همراه بیست سوار از جمله زهیر بن قین و حبیب بن مظاهر نزد سپاه عمر بن 

سعد رفت و گفت؛ چه شده؟ و چه مي خواهید؟ گفتند؛ فرمان امیر آمده که به شما 

اعلم کنیم یا بر حکم گردن نهید یا به این کار مجبور خواهید شد. عباس گفت؛ 

عجله نکنید تا نزد ابا عبدال برگشته و پیغام شما را به او برسانم. گفتند؛ برو و او 

را از این خبر آگاه کن و به ما بگو او چه گفته است. عباس با شتاب نزد حسین 
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آمد و مطلب را به او گفت. یاران امام غنیزف در این فرصت براي سپاه عمر 

خطابه مي خواندند. 

راوي گفت؛ عباس بن علي با شتاب خود را به لشگر عمر رساند و گفت؛ اي 

مردم، ابا عبدال از شما مي خواهد که امشب را برگردید تا در این کار اندیشه 

کند زیرا در مساله یي که میان شما و او واقع شده سخن ره به جایي نمي برد. 

را  شما  درخواست  اگر  شاءال.  ان  دید  خواهیم  را  یکدیگر  هنگام  پس صبح 

پذیرفتیم پس بدان گردن مي نهیم و اگر مایل نبودیم؛ نخواهیم پذیرفت. حسین 

خاندانش  به  و  کرده  رسیدگي  کارهایش  به  تا  خواهد  مي  فرصت  را  امشب 

وصیت کند. هنگامي که عباس بن علي این پیغام را داد، عمر بن سعد گفت؛ 

اي شمر نظر تو چیست؟ شمر گفت؛ تو چه مي گویي؟ تو فرمانده هستي. نظر، 

نظر توست، عمر بن سعد گفت؛ اي کاش نبودم. سپس عمر بن سعد به لشگر 

گفت؛ نظر شما چیست؟ عمرو بن حجاج سلمه زبیدي گفت؛ سبحان ال، به خدا 

مي  قبول  باید  کردند  مي  تو  از  درخواستي  هم چنین  دیلم  مردم  اگر  سوگند 

کردي. قیس بن اشعث گفت؛ قبول کن، به جان خودم سوگند صبح زود براي 

جنگ با تو آماده مي شوند. عمر بن سعد گفت؛ سوگند به خدا اگر بدانم که 

چنین خواهند کرد هم امشب به ایشان مي تازم. 

راوي گفت؛ هنگامي که عباس بن علي پیام عمر بن سعد را براي امام آورده 

بود، امام گفت؛ به سوي ایشان برو اگر توانستي تا فردا از ایشان مهلت بگیر 

استغفار پروردگار  نماز و دعا و  به  این شب را  تا  آنان را دور کن،  و امشب 
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بگذرانیم. او خود مي داند که من خواندن نماز و قرائت قرآن و دعاي فراوان و 

استغفار نمودن را دوست دارم.

خبر سوم؛ شب عاشورا

        پس از دفع عمر بن سعد، حسین)ع( شب هنگام یارانش را جمع کرد 

و گفت؛ خدا را به بهترین شکل ممکن حمد و ثنا نموده و او را در خلوت و 

جلوت ستایش مي کنم. خدایا تو را مي ستایم که ما را به وسیله نبوت گرامي 

داشتي و به ما قرآن آموختي. در دین، بصیرتمان عنایت کردي و براي ما گوش 

و چشم و دل نهاده و از مشرکانمان قرار ندادي. اما بعد، من هیچ کس را شایسته 

و بهتر از یاران خود و هیچ خانداني را صادق تر و متحد تر از خاندانم ندیده 

ام. خداوند از جانب من به شما بهترین پاداش را بدهد. آگاه باشید من گمان 

مي کنم فردا سرانجام ما و این گروه مشخص شود. بدانید که من همه شما را 

آزاد کرده و بیعت خود را از شما برداشتم. تاریکي شب پوشش مناسبي است 

که سوار شده و بروید. 

 امام حسین)ع( ادامه داد؛ از تاریکي شب استفاده کرده و بر شتر سوار شوید و 

هر کدام شما، دست یکي از افراد خانواده مرا بگیرد و به روستاها و شهرهاي 

خود ببرد تا زماني که خدا گشایشي حاصل کند زیرا اینان مرا خواسته و اگر 

به من دست یابند دیگران را دنبال نمي کنند. پس برادران، پسران، برادرزادگان 

بمانیم،  باقي  تو  از  بعد  کنیم که  نمي  و فرزندان عبدال بن جعفر گفتند؛ چنین 

ابتدا عباس بن علي چنین گفت. سپس  خداوند این کار را هرگز از ما نبیند. 
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دیگر یارانش مطالب مشابه ي بیان کردند.  

خبر چهارم؛ صبح عاشورا

          در صبح عاشورا وقتي که دشمن آماده نبرد شد بار دیگر امام حسین)ع( 

آنان را نصیحت کرد و گفت؛ اي مردم، سخنم را بشنوید و عجله نکنید تا به دلیل 

حقي که بر من دارید شما را اندرز داده و علت آمدن خود را شرح دهم. اگر 

عذرم را بپذیرید و سخنانم را صادقانه یافتید و منصفانه قضاوت کردید، چاره 

یي جز پرهیز از جنگ با ما ندارید و 

اگر عذر نپذیرفته و با حق و انصاف رفتار نکردید؛

ثُّم  ُغّمًة  َعَلْیُکْم  أَْمُرُکْم  یَُکْن  َل  ثُّم  َوُشَرَکاءُکْم  أَْمَرُکْم  فََأْجِمُعواْ  تََوّکْلُت  اّل  فََعَلی 

اْقُضواْ إِلَّي َوَل تُنِظُروِن )سوره یونس آیه 71(

شما با آن خدایانتان که شریک خداي جهان مي دانید، هم دست شوید و کار 

خود را به شورا بگذارید تا مطلبي بر شما پوشیده نماند. سپس تصمیم خود را 

درباره من به مرحله اجرا بگذارید و مهلتم ندهید، به یقین مول و یاور من خدا 

است و از صالحان حمایت خواهد کرد. 

راوي گفت؛ دختران و خواهران امام حسین)ع( با شنیدن این سخن فریاد زدند 

و گریستند.امام  حسین)ع( عباس و پسرش علي را نزد آنان فرستاد و به آن دو 

گفت؛ آنان را آرام کنید. به جان خود سوگند از این پس زیاد گریه خواهند کرد 

و آنان براي ساکت نمودن زنان رفتند.  پس از آن امام یاوران خویش را براي 

جنگ به صف کرد و پرچم جنگ را به دست برادرش عباس سپرد. از این به 
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بعد تا لحظه شهادت عباس خبر معتبري درباره او به دست نداریم. 

خبر آخر

        خبر آخر، شیخ مفید مي نویسد؛ چون تشنگي بر امام حسین)ع( سخت 

شد به سوي فرات به راه افتاد و برادرش عباس همراه او بود. سواران دشمن 

راه بر او گرفتند. مردي از بني دارم تیري به سوي امام پرتاب کرد که زیر چانه 

آن حضرت نشست و... امام به جاي خویش باز گشت. از آن سو لشگر دور 

عباس را گرفته به او حمله ور شدند و آن جناب به تنهایي با ایشان جنگ کرد 

تا شهید شد و عهده دار شهادت آن جناب، زید بن ورقاء حنفي و حکیم بن 

طفیل سنبسي بودند و این پس از آن بود که زخم هاي سنگیني برداشته بود و 

نیروي جنبش نداشت. 

اخبار فوق را اکثر مقاتلي که تا قرن هشتم هجري نگارش یافته است درخصوص 

عباس بن علي ذکر کرده اند. برخي از آنها چهره او را چنین توصیف کرده اند؛ 

عباس بن علي مرد خوش صورت و زیبارویي بود، چون سوار اسب مي شد 

پاهاي مبارکش به زمین کشیده مي شد و به او »ماه بني هاشم« مي گفتند. ابوالفرج 

مي نویسد؛ »حرمي بن ابي العل از زبیر و عمویش نقل کرده فرزندان عباس بن 

علي او را »سقا« نامیده و کنیه اش را »ابوقربه« گذارده بودند، ولي من از هیچ 

یک از فرزندان عباس بن علي و آناني که پیش از ایشان بودند، چنین چیزي 

نشنیده ام.« 

عباس بن علي تقریبًا جزء آخرین افرادي است که قبل از امام حسین)ع( به 
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شهادت رسید. آنچه در اقوال بیان مي شود و بیشتر ناشي از نقل روضه خوانان 

است، مبني بر آوردن آب از فرات و قطع دست راست و سپس دست چپ ایشان 

و به دندان گرفتن مشک آب و سخنان جانسوز عباس، پرداخته ملحسین کاشفي 

در روضه الشهدا است و مجلسي نیز مطالب خود را از ایشان اخذ کرده است اگر 

چه نامي از او نمي برد. نویسندگان، مداحان و مرثیه خوانان هم به نوبه خود، 

بعدها این تصویر غم انگیز را به شکل سوزناک تري تکمیل کردند. 

متاسفانه بسیاري از مداحان، شجاعت عباس بن علي در غلبه بر هواي نفس را 

نادیده انگاشته و فقط از زور بازوي او سخن رانده اند. در حالي که مي بینیم 

در شب عاشورا، سخنان عباس بن علي »فصل الخطاب« براي همه یاران و 

خویشاوندان امام حسین)ع( بود.

عاشورا،  روز  در  همچنین  شد.  نخواهد  امام جدا  از  هرگز  داشت  اعلم  وي   

عباس بن علي احتماًل براي اکمال وفاداري، از برادران تني کوچک تر خود 

خواست تا زودتر از او به میدان نبرد بروند و او با صبوري نظاره گر شهادت 

ایشان شد و آنگاه به نبرد با دشمن برخاست. با بررسي اخبار مربوط به عباس 

بن علي در کربل به این نکته واقف مي شویم که پندار )ظن و گمان( مردم باعث 

به  این مردم  نهضت حسیني شد. کاش  باوفاي  این پرچمدار  بر  ستم مظاعفي 

پیروي از این آیات؛

َعْنُه  َکاَن  أُولـئَِک  ُکّل  َوالُْفَؤاَد  َوالْبََصَر  الّسْمَع  إِّن  ِعْلٌم  بِِه  لََک  لَْیَس  َما  تَْقُف  َوَل 

مي  قرار  کار خود  سرلوحه  را  علمي  36(معرفت  آیه  السراء؛  مسئوًل)سوره 
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دادند و از معرفت ظني دوري مي کردند. 

 روز هفتم محرم، سه روز پیش از شهادت امام، عبیداّل به عمر سعد نگاشت: 

»...به هوش باش! وقتی نامه ام به دستت رسید، به حسین)علیه السلم( سخت 

بگیر و اجازه نده از آب فرات حتی قطره ای بنوشد و با آنان همان کاری را بکن 

که آنان با بنده پرهیزگار خدا عثمان بن عفان کردند. والسلم.«

امام، حضرت عباس)علیه السلم( را فرا خواند و سی سوار را به اضافه بیست 

پیاده با او همراه کرد تا بیست مشکی را که همراه داشتند، پر از آب نمایند و 

به اردوگاه امام بیاورند. پانصد سواره نظام دشمن در کرانه فرات استقرار یافته 

و مانع برداشتن آب شدند. حضرت عباس)علیه السلم( به مبارزه با نگاهبانان 

فرات پرداخت و افراد پیاده، مشک ها را پر کردند. وقتی همه مشک ها پر شد، 

حضرت عباس)علیه السلم( دستور بازگشت به اردوگاه را داد و محاصره دشمن 

را شکسته و توانست آب را به اردوگاه برساند. 

از آن پس حضرت عباس)علیه السلم( به »سّقا« مشهور شد.  یکی از شعارهای 

بنی امیه در مقابله اهل بیت)علیهم السلم(خونخواهی عثمان بوده است. اما ادعای 

عبیداّل در این نامه افترایی بیش نیست؛ زیرا امام علی)علیه السلم( و فرزندان 

او آب را بر عثمان نبستند و این قاتلین عثمان بودند که برای بیرون کشیدن او 

از خانه اش آب را به خانه او بستند و در واقع این امیرمؤمنان)علیه السلم(بود 

که در اعتراض به این حرکت، به امام حسین)علیه السلم( دستور داد تا به او و 

خانواده اش آب برساند. 
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نمایندگی  و سخنگویی از جانب امام

و  ایستاد  خود  لشکر  برابر  در  سعد  عمر  تاسوعا  یا  عاشورا  شب            

فریاد کشید: »ای لشکریان خدا! سوار مرکب هایتان شوید و مژده بهشت گیرید«. 

امام حسین)علیه السلم(جلوی خیمه ها بر شمشیر خود تکیه کرده بود. حضرت 

عباس)علیه السلم( با شنیدن سر و صدای لشکر دشمن، نزد امام آمد و عرض 

کرد: »لشکر حمله کرده است«. امام حسین)علیه السلم(برخاست و به او فرمود: 

)حمله(  توانستی،  اگر  و  برو  آنان  نزد  و  شو  سوار  فدایت.  به  جانم  »عباس! 

آنان را تا فردا به تأخیر بینداز و امشب آنان را از ما بازدار تا شبی را برای 

پروردگارمان به نماز بایستیم و او را بخوانیم و از او طلب آمرزش نماییم که 

او می داند من به نماز عشق می ورزم و خواندن قرآن و دعای بسیار و طلب 

به سوی لشکرگاه  بخشایش را دوست می دارم«. حضرت عباس)علیه السلم( 

دشمن رفت و موفق شد جنگ را به تأخیر بیندازد. 

رّد امان نامه دشمن

گوش  در  چنان  عباس)علیه السلم(  حضرت  دلورمردی های  آوازه          

اقدامی  با  تا  داشت  آن  بر  را  دشمن  که  بود  افکنده  طنین  روزگار  آن  عرب 

جسورانه، وی را از صف لشکریان امام جدا سازد. در این جریان، »َشِمر بن 

را که حضرت  ابی محل«  بن  نام »عبداّل  به  فردی  الجوشن(«  )ذی  ُشَرْحبیل 

برای  تا  فرستاد  زیاد  بن  عبیداّل  نزد  به  می شد،  او  عمه  امّ البنین)علیهاالسلم( 

به  را  آن  دارد. سپس  دریافت  امانی  او  برادران  عباس)علیه السلم(و  حضرت 
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غلم خود »َکْرمان« یا »عرفان« داد تا به نزد لشکر عمر سعد ببرید. 

شمر امان نامه را گرفت و به عمر سعد نشان داد. عمر سعد که می دانست این 

تلش ها بی نتیجه است، شمر را توبیخ کرد؛ زیرا امان دادن به برخی نشان از 

جنگ با بقیه است. شمر که می انگاشت او از جنگ طفره می رود، گفت: 

»اکنون بگو چه می کنی؟ آیا فرمان امیر را انجام می دهی و با دشمن می جنگی 

و یا به کناری می روی و لشکر را به من وامی گذاری؟« عمر سعد تسلیم شد 

و گفت: »نه! چنین نخواهم کرد و سرداری سپاه را به تو نخواهم داد. تو امیر 

پیاده ها باش!« شمر امان نامه را ستاند و به سوی اردوگاه امام به راه افتاد. وقتی 

رسید، فریاد برآورد: »أَیَْن بَنُوا أُْختِنَا«؛خواهرزادگان ما کجایند؟ 

فرمود:  آن ها  به  امام  کردند.  برادرانش سکوت  و  عباس)علیه السلم(  حضرت 

»پاسخش را بدهید، اگر چه فاسق است«.حضرت عباس)علیه السلم(به همراه 

برادرانش به سوی او رفتند و به او گفتند: »خدا تو و امان تو را لعنت کند! آیا 

به ما امان می دهی، در حالی که پسر رسول خدا)صلی ال علیه وآله(امان ندارد؟!« 

و  خشمگین  برادرانش  عباس)علیه السلم(و  حضرت  قاطعیت  دیدن  با  شمر 

سرافکنده به سوی لشکر خود بازگشت.

رفع یک شبهه

            از گفتگویی که بین شمر و فرزندان امّ البنین)علیهاالسلم( صورت 

بنو  »أین  جمله  از  شمر  مراد  که  می آید  وجود  به  اذهان  در  شبهه ای  گرفت، 

أختنا« چه بوده است؟ برخی گفته اند: بین عرب رسم بوده، دختران قبیله خود 


