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 )ع( عباس حضرت زیارت   

لسالم و زیارت حضرت حسین علیه ا مقصد سوم در فصل هفتم از باب زیارات: کیفیت زیارت امام

شیخ اجل جعفر بن قولویه  ؛در زیارت حضرت عباس بن على بن ابى طالب علیهم السالم است عباس:

قمى به سند معتبر از ابو حمزه ثمالى روایت کرده که حضرت امام جعفر صادق علیه السالم فرمود که 

کنار فرات محاذى حایر چون اراده نمایى که زیارت کنى قبر عباس بن على علیهما السالم را و آن بر 

  گویى ایستى بر در روضه و مى است مى

 

 
 
ِ
یع نَي َو ََجِ اِلحِ َسِلنَي َو ِعَباِدِه الصه ُرم

َیاِئِه اْلم ِ
ْنم
َ
ِبنَي َو أ َُقره ِ َو َساَلُم َماَلِئَكِتِه اْلم ِِ َو َساَلُم اَّلله ا ََ ََ  الُّه

يِقنَي  َِّ   الصِّ
والن خدا و بندگان شايسته خدا و سالم تمام شهيدان راه خدا و سالم خدا و سالم فرشتگان مقرب خدا و رس 

 صادقان با ايمان كامل

 
ِمِننَي ) ُؤم ِمرِي اْلم

َ
َن أ َك َیا ابم ي َو َتُروُح َعَلیم َِ َت

َباُت ِفَمَي َتغم یِّ اِكَیاُت الطه   َو( الزه
 باد اى فرزند امير المؤمنين و نفوس پاكيزه پاك و نكو سيرت در آنچه صبح و شام است سالم همه آنان بر تو 

 
ِه َو آلِ  ُ َعَلیم ِِبِّ َصلهى اَّلله َلِف النه ِصیحَِة ِلخَ ِِ َو النه َوَفا

یِق َو الم َِ صم ِلمِي َو الته سم َُ َلَك ِبالته ََ
شم
َ
َسِل أ ُرم   ِه اْلم

تى نسبت دهم براى تو كه حضرتت مقام تسليم و تصديق و وفادارى و خيرخواهى در حد كمال داش گواهى مى 

 به حضرت حسين فرزند پيغمبر صلى اهلل عليه و آله
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َتَضِم  َم ُ ُلوِم اْلم َظم  َو اْلم
ِ
َُبلِّغ َعاِِلِ َو المَوِصيِّ اْلم

ِلیِل الم َه ِب َو ال َتجَ ُنم
ِط اْلم بم   َو السِّ

جور و و سبط برگزيده رسول و رهبر داناى خلق و وصى پيغمبر و رساننده حكم خدا به خلق آن امام مظلوم  

 جفا كشيده

 
م  ِ
ِ َعَلْيم ِ َصَلَواُت اَّلله

حَُسنيم حََسِن َو الم ِمِننَي َو َعِن الم ُؤم ِمرِي اْلم
َ
ُ َعنم َرُسولِِه َو َعنم أ َزاَك اَّلله

ِِ  َفجَ َزا جَ
َضَل الم فم

َ
 أ

ترين پس خدا تو را از جانب رسولش و از جانب امير المؤمنين و از حضرت حسن و حسين صلوات اهلل عليهم به 

 پاداش عطا كند

 
اِر  َه ََب ال َم ُعقم َت َفِنعم َعنم

َ
َت َو أ َتَسبم َت َو احم ا َصََبم  ِِبَ

 و بواسطه آن صبر و تحمل مصايبى كه در يارى برادرت كردى پس دار سعادت عقبى تو را نيكوست 
 

 
َتَخفه  َك َو اسم َل َحقه َِ ُ َمنم َج ُ َمنم َقَتَلَك َو َلَعَن اَّلله ِِ َلَعَن اَّلله َ َما َنَك َو َبنيم ُ َمنم َحاَل ََبم َمِتَك َو َلَعَن اَّلله ِبحُرم
ُفَراِت    الم

خدا لعنت كند كسانى را كه حق تو را ندانستند و از جهل هتك احترامت كردند و خدا لعنت كند كسى را كه  

 بين تو و آب فرات حايل گرديد

 
 َ نه اَّلله

َ
ُلومًا َو أ َت َمظم َك ُقِتلم نه

َ
َُ أ ََ شم

َ
ُمم أ ََ زل َلُكمم َما َوَع جِ

  ُمجم
 دهم كه تو مظلوم كشته شدى و خدا آنچه را كه وعده داده محققا به تو عطا كند گواهى مى  

 
ل َلُكمم َو َتاِبعل  ِِب ُمَسِّلِّ ُكمم َو َقلم ِمِننَي َواِفًَا ِإَلیم ُؤم ِمرِي اْلم

َ
َن أ ُتَك َیا ابم   ِجئم

ام در حاليكه بر شما واردم و قلبم تسليم امر شما و تابع فرمان  ت شما آمدهاى فرزند امير المؤمنين من به زيار 

 شما
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حَاِكِمنَي  ُ الم ُ َو ُهَو َخريم ل َحَّته َيحمُكَم اَّلله َرِتي َلُكمم ُمَعَّده َنا َلُكمم َتاِبعل َو ُُنم
َ
  َو أ

فرا رسد كه او بهترين حكم و من پيرو شما و براى يارى شما مهيا هستم تا هنگامى كه فرمان و حكم خدا  

 كنندگان است

 
ِمِننَي  ُؤم ( ِمَن اْلم ُمم ِإِّنِّ ِبُُكم َو ِبِإَیاِبُُكم )َو ِبآَباِئُكمم وِّ َُ   َفَمَعُُكم َمَعُُكم اَل َمَع َع

پس من با شما هستم و با تمام قواى خود با شما هستم نه با دشمنان شما من به شما ايمان دارم و به بازگشت  

 ز ايمان دارمشما ني

 
لمُسِن  َ ي َو اْلم َِ یم

َ ُكمم ِباْلم ًة َقَتَلتم مه
ُ
ُ أ نم َخاَلَفُكمم َو َقَتَلُكمم ِمَن المَكاِفِریَن َقَتَل اَّلله   َو ِِبَ

و به دين و آيين دشمنان و مخالفان شما و قاتالن شما از كافران و منكرانم خدا بكشد امتى را كه به دست و  

 .زبان شما را كشتند

 

 پس داخل روضه شو و خود را به ضریح بچسبان و بگو

 
اِلُح  َُ الصه َعبم ا الم َ ُّيه

َ
َك أ اَلُم َعَلیم   السه

 سالم بر تو اى بنده شايسته حق 

 
 َ م َو َسِّله ِ

ُ َعَلْيم ِ َصلهى اَّلله
حَُسنيم حََسِن َو الم ِمِننَي َو الم ُؤم ِ َو لَِرُسوِلِه َو ِْلَِمرِي اْلم ُِطیُع َّلِله

  اْلم
 و مطيع امر خدا و رسول خداو مطيع امير المؤمنين و حضرت حسن و حسين صلوات اهلل و سالمه عليهم 

 
ِنَك  ََ َواُنُه َو لََعَ ُروِحَك َو َب ِفَرُتُه َو ِرضم ِ َو َبَرََكُتُه َو َمغم ُة اَّلله َ َك َو َرْحم اَلُم َعَلیم   السه

 و خوشنودى خدا بر روح و جسم شما بادسالم بر تو و رحمت و بركات خدا و مغفرت و رضا  



 )ع(عباس حضرت زیارت                                                                                                                                                                                        موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(                                                                                         
 

 
4 www.ahlolbait.com 
 

 ِ وَن ِِف َسِبیِل اَّلله َُ َاِه
ُ َن َو امْلم ِرُّيه َم َب َت لََعَ َما َمَضى ِبِه الم َك َمَضیم نه

َ
َ أ َُ اَّلله َِ

شم
ُ
َُ َو أ ََ شم

َ
  أ

گيرم كه تو از جهان درگذشتى با همان مقام رفيع شهادت كه شهداى بدر  دهم و خدا را گواه مى گواهى مى 

 افتند و ديگر جهاد كنندگان در راه خداي

 
اِئِه  ِحبه

َ
َن َعنم أ اُّبه ِلَیاِئِه الذه وم

َ
َرِة أ َُباِلُغوَن ِِف ُُنم اِئِه اْلم ََ عم

َ
اِد أ ََ َُناِصحُوَن َلُه ِِف ِج   اْلم

 كه همه خيرخواهان دين خدا بر عليه دشمنان خدا جهاد كامل و با دوستان خدا و دفاع از محبان خدا منتهاى 

 نصرت و يارى را كردند

 
 ِِ َزا جَ
َفَر الم وم

َ
ِِ َو أ َزا جَ

ََثَ الم كم
َ
ِِ َو أ َزا جَ

َضَل الم فم
َ
ُ أ َزاَك اَّلله  َفجَ

 پس خدا به شما بهتر و بيشتر و كاملترين پاداشى عطا كند 

 
َطاَع 

َ
َوَتُه َو أ اَب َلُه َدعم َتجَ َعِتِه َو اسم نم َوََف ِبَبیم ٍَ ِِمه َح

َ
ِِ أ ََف َجَزا وم

َ
ِرِه  َو أ مم

َ
  ُواَلَة أ

كه به احدى از كسانى كه به عهدش وفا كردند و دعوتش را اجابت كردند و از ولى امر حق و خلفاى الهى  

 اطاعت كردند عطا فرمايد

 
 

وِد  َُ م َ َت َغاَیَة امْلم َطیم عم
َ
ِصیحَِة َو أ َت ِِف النه َم َباَلغم َك َق نه

َ
َُ أ ََ شم

َ
 أ

 در نصيحت و كمال جهد و اهتمام را در راه دين خدا ادا كردى دهم كه تو نهايت كوشش را گواهى مى 

 
 ِِ ا ََ َع َواِح السه رم

َ
ِِ َو َجَعَل ُروَحَك َمَع أ ا ََ ََ ُ ِِف الُّه  َفَبَعَثَك اَّلله

 تا آنكه خدايت در مقام رفيع شهيدان مبعوث كرد و روح پاكت را با ارواح پاك سعادتمندان عالم محشور 
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َطاَك ِمنم  عم
َ
نَي َو أ َعاَْلِ

نَي )ِِف الم یِّ َك ِِف ِعلِّ َ ا ُغَرفًا َو َرَفَع ِذْكم ََ َضَل فم
َ
ِزاًل َو أ ا َمنم ََ َسحَ

فم  (ِجَناِنِه أَ
 و از بهشت بهترين منازل و نيكوترين غرفه بهشتى عطا كند و نام شريفت را در عالم بلند گرداند 

 
يِقنَي َو الُّه  َِّ نَي َو الصِّ ِبیِّ وَلِئَك َرِفیقًا َو َحََُّرَك َمَع النه

ُ
اِلِحنَي َو َحُسَن أ ِِ َو الصه ا ََ ََ 

 و با پيغمبران و صادقان در ايمان و شهيدان و صالحان كه اينها بهترين رفيقانند محشور فرمايد 

 
یًا ِب  َِ َت

ِرَك ُمقم مم
َ
َت لََعَ َبِصرَيٍة ِمنم أ َك َمَضیم نه

َ
نم َو َِلم َتنمُكلم َو أ َك َِلم ََتِ

نه
َ
َُ أ ََ شم

َ
ِبعًا أ نَي َو ُمته اِلحِ الصه

نَي  ِبیِّ   ِللنه
دهم كه تو هيچ سستى و كوتاهى نكردى و در كار خود با بصيرت و حجت از جهان درگذشتى و  گواهى مى 

 هميشه در اعمالت اقتداء به صالحان و پيروى از رسوالن خدا كردى

 
َ َرُسوِلِه  َنَك َو َبنيم َنَنا َو ََبم ُ ََبم َمَع اَّلله نَي َفجَ اِْحِ َحُم الره رم

َ
ُه أ ِبِتنَي َفِإنه ُخم

ِلَیاِئِه ِِف َمَناِزِل اْلم وم
َ
  َو أ

 

پس خدا بين ما و تو بزرگوار و بين رسول خدا و اولياء و دوستان خدا در منزلهاى بهشتى اهل خضوع و تقوى  

 .جمع گرداند كه خدا مهربانترين مهربانان عالم است

 

 

رت را پشت سر قبر رو به قبله بخوانى چنانكه شیخ در تهذیب مؤلف گوید که خوب است این زیا

و نیز ثم ادخل فانكب على القبر و قل و أنت مستقبل القبلة السَّالَمُ عَلَیْكَ أَیُّهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ  :فرموده

بدان که زیارت جناب عباس موافق روایت مذکور همین بود که ذکر شد لكن سید بن طاوس و شیخ 

اند که پس برو بسمت باال سر و دو رکعت نماز کن و بعد از آن  ید و دیگران بعد از این فرمودهمف

 آنچه خواهى نماز کن و بخوان خدا را بسیار و بگو در عقب نماز
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 ٍَ ٍَ َو آِل ُمحَمه  ُمحَمه
مه َصلِّ لََعَ َُ  َالله

 پروردگارا درود فرست بر محمد و آل محمد 

 
عم ِِل  ََ َتُه َو اَل َت بًا ِإاله َغَفرم ِم َذنم َُعظه َِ اْلم ََ

َُّم ِم َو اْلم َُكره ََكاِن اْلم   ِِف َهَذا اْلم
 و بر من ديگر در اين مكان گرامى و مشهد معظم گناهى باقى مگذار تمام گناهانم را ببخش و بيامرز 

 
َتُه َو اَل َع  َتُه َو اَل َمَرضًا ِإاله َشَفیم جم ًا ِإاله َفره َتُه َو اَل ََهّ قًا ِإاله بََسطم َتُه َو اَل ِرزم بًا ِإاله َسََتم   یم

و هم و غمم را بر طرف ساز تمام مرض و دردهايم را شفا عنايت فرما و هر عيب و عار مرا پرده پوشى كن و  

 رزقم را وسيع ساز

 
َتُه َو اَل َغاِئبًا  عم اًل ِإاله ََجَ َتُه َو اَل ََشم فًا ِإاله آَمنم َتُه َو اَل َخوم َنیم دم

َ
َتُه َو أ   ِإاله َحِفظم

و از هر خوف و هراسم ايمنى كامل بخش پريشانيهايم همه را اصالح فرما و غايب مرا محفوظ بدار و لقايش  

 نزديك

 
ا َیا ََ َت ا َصاَلحل ِإاله َقَضیم ََ ا ِرًضى َو ِِل ِفی ََ ِخَرِة َلَك ِفی َیا َو اْلم نم َه  َحَواِئجِ ال

نَي  َو اَل َحاَجًة ِمنم اِْحِ َحَم الره رم
َ
  أ

و تمام حاجتهاى دنيا و آخرتم را كه رضاى تو و صالح من در آن است همه را روا گردان اى مهربانترين مهربانان  

 .عالم

 

 :پس برگرد بسوى ضریح و نزد پاها بایست و بگو

 
ِمرِي 
َ
َن أ اَس ابم َعبه ِل الم َفضم َبا الم

َ
َك َیا أ اَلُم َعَلیم نَي السه َوِصیِّ َِ الم َن َسیِّ َك َیا ابم اَلُم َعَلیم ِمِننَي السه ُؤم   اْلم

 سالم بر تو اى ابا الفضل العباس فرزند امير المؤمنين سالم بر تو اى فرزند سيد جانشينان پيغمبر 
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َو  قم
َ
ِِمِمم ِإمَيانًا َو أ

ََ قم
َ
اَلمًا َو أ ِم ِإسم َقوم ِل الم وه

َ
َن أ َك َیا ابم اَلُم َعَلیم اَلِم السه سم ِ

مم لََعَ اْلم َِ َوِط حم
َ
ِ َو أ یِن اَّلله َِ   ِِمِمم ِب

سالم بر تو اى فرزند اول كسى كه اسالم اختيار كرد و در رتبه ايمان بر همه امت تقدم و برترى داشت و در  

 دين خدا از همه كس پايدارتر و در حفظ اسالم از همه مراقبتش بيشتر بود

 
 ِ حمَت َّلِله

َم َُنَ َُ َلَق ََ شم
َ
َك أ ًة َقَتَلتم مه

ُ
ُ أ َُواِسي َفَلَعَن اَّلله َُ  اْلم َم اْلم    َو ِلَرُسوِلِه َو ِْلَِخیَك َفِنعم

گواهى ميدهم كه تو در راه خدا و رسول و برادرت خيرخواه بودى و نيكو برادرى بودى كه با حضرت حسين 

 مساوات و مواسات نمودى

 
َك َو  ًة َظَلَمتم مه

ُ
ُ أ اَلِم َو َلَعَن اَّلله سم ِ

َمَة اْلم َكتم ُحرم ََ َت َاِرَم َو انم َ َك امْلم َتحَلهتم ِمنم ًة اسم مه
ُ
ُ أ   َلَعَن اَّلله

 بارى خدا لعنت كند امتى را كه هتك حرمت شما و ريختن خون شما و حرمت اسالم را حالل شمردند 

 
ا َه ُ  ال َ اِصُر َو اْلم َاِمي النه ُ َُ امْلم َاِه ُ اِبُر امْلم َم الصه ِخیِه َفِنعم

َ
  ِفُع َعنم أ

نيكو صبر و تحمل و جهاد و حمايت و نصرت و دفاع كامل از « ( ع»با برادرت حسين  پس شما )در راه وفاى 

 حريم برادر

 
ِمیِل  جَ ِِ الم َنا ِزیِل َو الثه جَ

َواِب الم ُه ِمَن الثه ُ ََ ِفیِه َغريم اِغُب ِفَمَي َزِه ِه الره یُب ِإََل َطاَعِة َربِّ ِ
ُ   امْلم

امر پروردگارش را اطاعت كردى و در راه فداكارى آن حضرت و ثواب بزرگ نصرت و يارى او كه ديگران رو  و 

 گردانيدند تو مشتاقانه شتافتى و ثواب عظيم و نام نيكو در دو عالم يافتى

 
ِعمِي  اِت النه َرَجِة آَباِئَك ِِف َجنه ََ ُ ِب حََقَك( اَّلله لم

َ
حََقَك )َفأ لم

َ
  َو أ
 در بهشت نعيم با پدران بزرگوارت ملحق گرداندو خدايت  
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َساِن  ِفَرِتَك َو َجِزیِل ِإحم ًِ ِْلَغم َبًة ِِف َثَواِبَك َو َرَجا ِلَیاِئَك َرغم وم
َ
ُت ِلِزَیاَرِة أ ضم مه ِإِّنِّ َتَعره َُ   َك الله

اميد مغفرت و لطف و  ام به اشتياق ثواب و به پروردگارا من خود را مهيا بر زيارت اولياء و دوستان تو نموده 

 احسان بزرگ تو

 
م  ُِّي هِِبِ

م َداّرًا َو َعیم ِقي هِِبِ
َعَل ِرزم نم َتجم

َ
اِهِریَن َو أ ٍَ َو آِلِه الطه  ُمحَمه

َي لََعَ لِّ نم ُُتَ
َ
ُلَك أ

َ
أ سم
َ
 َقاّرًا َفأ

ع و پس از تو درخواستم اين است كه درود فرستى بر محمد و آلش و بواسطه آنها هميشه روزى مرا وسي 

 زندگانيم را پايدار و خوش بگردانى

 
َرِمنَي  ُكم َراَج اْلم ِِن ِإدم ِرجم دم

َ
َبًة َو أ م َطیِّ ُبوَلًة َو َحَیاِتي هِِبِ

م َمقم   َو ِزَیاَرِتي هِِبِ
 و زيارتم را به شفاعتشان بپذيرى و حيوة طيب نصيبم فرمايى و مرا در صف اهل كرامت درج فرمايى 

 
نم َی  ِِن ِِمه َعلم حاً َو اجم جِ

ِلحًا ُمجم
اِئَك ُمفم ِحبه

َ
َِ أ َقِلُب ِمنم ِزَیاَرِة َمَُّاِه

 نم
 و از آن خوبان و سعادتمندان كه چون از زيارت مشهد محبان و دوستانت باز گردند رستگار و حاجت روا شده 

 
َك  َف المُكُروِب ِإنه ُعُیوِب َو َكُّم َ الم ُُنِب َو َسَتم َراَن الذه َجَب ُغفم َتوم َِ اسم ِفَرِة َق َغم ُل اْلم هم

َ
َوى َو أ قم ُل الته هم

َ
 أ

اند و عيوب و زشتيهايشان مستور و هم و غمشان برطرف گرديده از آنان  و مستوجب قطعى آمرزش گناه شده 

 .قرارم دهى كه تو اى خدا اهل تقوى و مغفرتى

 

روایت ابو و چون خواهى وداع کنى آن حضرت را پس برو به نزد قبر شریف و بگو این را که در 

 .اند حمزه ثمالى است و علما نیز ذکر کرده
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اَلَم  َك السه  َعَلیم
ُ
َرأ قم
َ
ِعیَك َو أ ََتم سم

َ
َ َو أ ِدُعَك اَّلله َتوم سم

َ
  أ

كنم و خدا را از تو درخواست توجه و لطف خاص دارم و بر تو تحيت و سالم  از تو اى بزرگوار تقاضاى وداع مى 

 خوانده

 
ِ َو ِبَر  ا ِباَّلله

یَن آَمنه َِ اِه
َنا َمَع الُّه ُتبم مه َفاكم َُ ِ الله َِ اَّلله

َِ ِبِه ِمنم ِعنم ا َجا   ُسوِلِه َو ِبِكَتاِبِه َو ِِبَ
در حالى كه بخدا و رسول و كتاب او آورده و بهرچه از اوامر و نواهى كه از جانب خدا آورده بهمه ايمان دارم  

 قدر فرماپروردگارا تو مرا با گواهان و اهل ايمان ثابت م

 
ِه َو آلِِه  ُ َعَلیم ى اَّلله

ِخي َرُسوِلَك َصله
َ
ِن أ َ ابم َِ ِمنم ِزَیاَرِتي َقَبم َم َع

ُه آِخَر الم َعلم مه اَل َتجم َُ   الله
 پروردگارا اين زيارت را آخرين عهدم از قبر مطهر فرزند برادر پيغمبرت صلى اهلل عليه و آله قرار مده 

 
 
َ
ِِن ِزَیاَرَتُه أ ُزقم َناِن َو ارم جِ

ِِّن َمَعُه َو َمَع آَباِئِه ِِف الم ُُّرم َتِِن َو احم َقیم بم
َ
  َبًَا َما أ

و هميشه تا در حيوة مرا باقى دارى زيارتش نصيبم گردان و مرا با آن حضرت و با پدران بزرگوارش در بهشت  

 برين محشور گردان

 

لِ  وم
َ
َ َرُسوِلَك َو أ َنُه َو َبنيم ِِن َو ََبم فم َبیم   َیاِئَك َو َعرِّ

 و ميان من و او و رسول اكرم و اولياء دين خود ائمه هدى شناسايى برقرار دار 

 
 ٍَ ٍَ َو آِل ُمحَمه  ُمحَمه

مه َصلِّ لََعَ َُ  الله
 پروردگارا درود فرست بر محمد و آل محمد 
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یِق ِبَرُسولَِك  َِ صم مَياِن ِبَك َو الته ِ
ِِن لََعَ اْلم فه   َو ََتَ

 بر ايمان )به وحدانيت( خود و تصديق به رسالت پيغمبرو بميران مرا  

 
اَلُم  ُ السه ِ

ِِدِ َعَلْيم
ِة ِمنم ُولم َِئمه ِِب َطاِلٍب َو اْلم

َ
ِن أ ِواَلَیِة لَِعِليِّ بم

  َو الم
 و واليت و دوستى على )ع( و ائمه طاهرين از فرزندان على عليهم السالم 

 
ِِهم  وِّ َُ ِة ِمنم َع َِ ا ََبَ ٍَ َو الم ٍَ َو آِل ُمحَمه  ُمحَمه

ُ لََعَ َم َرِضیُت َیا َرِبِّ ِبَذلَِك َو َصلهى اَّلله  َفِإِّنِّ َق
و بر تبرى و بيزارى از دشمنان اينها كه من اى خدا به اين دين و عقيده خوشنودم و درود خدا بر محمد و آل  

 .محمد باد

 

و مسلمین و اختیار کن از دعاها هر دعایى  پس دعا کن از براى خود و از براى پدر و مادر و مؤمنین

خواهى مؤلف گوید که روایت شده در خبرى از حضرت سید سجاد علیه السالم آنچه  که مى

حاصلش آن است که فرمودند خدا رحمت کند عباس را که ایثار کرد بر خود برادر خود را و جان 

قطع کردند و حق تعالى در عوض دو خود را فداى آن حضرت نمود تا آنكه در یارى او دو دستش را 

دست او دو بال به او عنایت فرمود که با آن دو بال با فرشتگان در بهشت مانند جعفر بن ابى طالب 

کند و از براى عباس علیه السالم در نزد خداوند منزلتى است در روز قیامت که مغبوط جمیع  پرواز مى

نقل شده که حضرت عباس علیه السالم در وقت  شهدا است و جمیع شهدا را آرزوى مقام او است و

شهادت سى و چهار ساله بود و آنكه ام البنین مادر عباس علیه السالم در ماتم او و برادران اعیانى او 

گذشت  کرد که هر که از آنجا مى شد و در ماتم ایشان چنان ندبه و گریه مى بیرون مدینه در بقیع مى

بى نیست مروان بن الحكم که بزرگتر دشمنى بود خاندان نبوت گشت گریستن دوستان عج گریان مى

کرد و این اشعار از ام البنین در مرثیه حضرت  کرد از اثر گریه او گریه مى را چون بر ام البنین عبور مى

 :ابو الفضل علیه السالم و دیگر پسرانش نقل شده 
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 َِ َق
اِهرِي النه اَس َْكه لََعَ ََجَ َعبه ى الم

َ
 َیا َمنم َرأ

 

  ٍَ ٍث ِذي َلَب َر ُكله َلیم ََ ِِ َحیم ا
َ ْبم
َ
 َو َوَراُه ِمنم أ

 

 هاى فرومايه كرد بر توده اى كه عباس را ديدى حمله مى
 

 از فرزندان حيدر هر شير يال دارى دنبال او بودو  

 

 ٍَ ُطوَع َی
ِسِه َمقم

م
ِصیَب ِبَرأ

ُ
ِِن أ نه ابم

َ
ُت أ ئم ِ

ْنم
ُ
 أ
 

  َِ َعَم
ُب الم ِسِه َضرم

م
َماَل ِبَرأ

َ
ِلي أ ِلي لََعَ ِشبم  َویم

 

ام كه به سر فرزندم ضربت وارد شده   خبردار شده

 دست بود كه بريده   درحالى

 

ام كه ضربت عمود سرش را   واى بر من بر شير بچه 

 خميده كرد

 

َك  یم َِ ُفَك ِِف َی َل  َلوم ََكَن َسیم َح
َ
ُه أ  َْلَا َدَنا ِمنم

 

 توانست به تو نزديك شود  كسى نمى اگر شمشيرت در دستت بود

 

 :و نیز از اوست

 

َبِننَي  مه الم
ُ
ِك أ ُعِوِّنِّ َویم َم  ال َت

 ج

یِِن ِبِلُیوِث المَعِریِن   ِ
 ُتَذْكِّ

 جج

 ر تو مرا ديگر مادر پسران مخوانواى ب
 ج

 اندازى  ام مى كه مرا به ياد شيران بيشه  
 ججج

م  َعى هِِبِ دم
ُ
وَن ِِل أ  ََكَنتم َْبُ

 ج

َبحمُت َو ال ِمنم َْبِنَي   صم
َ
َم أ َیوم  َو الم

 

 شوم مرا پسرانى بود، كه به آنان خوانده مى 
 

 اما امروز براى من پسرانى نيست 
 ج

َب  ُل نُُسوِر الره َبَعةل ِمثم رم
َ
 أ
 جج

َوِتنِي    الم
ِ
ع َت ِبَقطم َوم َم َواَصُلوا اْلم  َق

 ج

 چهار پسر مانند كركسان بلنديها
 

كه با بريده شدن رگ حيات يكى پس از ديگرى به  

 مرگ پيوستند
 جج
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ُِهم  َِ ال شم
َ
َصاُن أ رم خِ

 َتَناَزَع الم
 ج

ََس َصِریعا َطِعنَي   مم
َ
مم أ َُ  َفُكله

 

 يكرهايشان ستيزه داشتندها بر پ نيزه 
 جججججج

 همه آنان با تن مجروح به خاك افتادند 
 

وا ََبُ خم
َ
 َكَما أ

َ
ِري أ َت ِشعم  َیا َلیم

 

َیِمنِي   اسا َقِطیُع الم نه َعبه
َ
 ِبأ
 

 دانستم آنچنان است كه خبر دادند اى كاش مى
 

 اين كه دست عباسم بريده شده بود 
 

 


