
جواد محدثی

در قله های رفیع ایمان و ش��جاعت و وفا، مردی بزرگ و بی بدیل ایستاده است، به نام عباس، 
فرزند رش��ید امیرالمؤمنین7 که در فتوت و رادمردی، الگویی برجس��ته اس��ت. ما پیوس��ته 
دین باوری و باطل ستیزی و جان بازی را از او آموخته ایم و نسل اهلل اکبِر امروز، وام دار مکتب 

جهاد و شهادتی است که اباالفضل7 علم دار آن است.
ما برای رسیدن به سرچشمه یقین و کوثر ایمان، نیازمند راهنماییم. اولیای دین می توانند راه را 

نشانمان دهند و از زمزم گوارایی که در اختیارشان است سیرابمان سازند.
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اگر در امتداد »اسوه ها« به عباس بن علی7 می رسیم، برای 
روشنی چراغی است که پیش پای انسان ها افروخته است. 
او الگو و سرمشق است؛ نه تنها در شجاعت و رزم آوری، 
بلکه در ایمان و معنویت، مقاومت و اس��تواری، عبادت و 
ش��ب زنده داری، حماسه و سلحشوری، اخالص و آگاهی 

و معرفت و وفا.
آن چ��ه می خوانی��د، گوش��ه ای از ش��خصیت حض��رت 
اباالفضل7 را ترس��یم می کند؛ باشد که نام و زندگی آن 
سردار رش��ید، چراغ یقین ایمان را در ذهن و زندگی مان 

روشن سازد.

تبار پاک
سال ها از شهادت جان گداز حضرت زهرا3 می گذشت. 
حض��رت علی7 پس از فاطمه ب��ا امامه )دخترزاده پیامبر 
اکرم( ازدواج کرده بود؛ اما با گذش��ت بیش از ده سال از 
آن داغ جان سوز، هنوز هم غم فراق زهرا در دل علی بود.

آن گاه که علی7 در اندیش��ه همسر دیگری بود، عاشورا 
در برابر دیدگانش بود. پس برادرش »عقیل« را طلبید و از 
او خواس��ت تا برایش همسری شایسته بیابد؛ از قبیله ای که 
اجدادش از ش��جاعان باش��ند تا بانویی این   چنین، فرزندی 

شجاع و رشید آورد.1
عقی��ل، زنی از طایف��ه »بنی کالب« را ب��ه امیرالمؤمنین7 
معرفی کرد که نامش »فاطمه«، دختر حزام بن خالد بود و 
نیاکانش همه از دلیرمردان بودند. از طرف مادر نیز دارای 
نجابت خانوادگ��ی و اصالت و عظمت بود و او را »فاطمه 

کالبیه« می خواندند و بعدها به »ام البنین« شهرت یافت.

از  پ��س  عل��ی7  حض��رت 
فاطم��ه ب��ا امامه )دخت��رزاده 
پیامب��ر اک��رم( ازدواج کرده 
بود؛ ام��ا با گذش��ت بیش از 
ده س��ال از آن داغ جان سوز، 
هن��وز هم غ��م ف��راق زهرا 
در دل عل��ی ب��ود.آن گاه ک��ه 
علی7 در اندیش��ه همس��ر 
دیگری بود، عاشورا در برابر 
دیدگانش بود. پس برادرش 
او  از  و  طلبی��د  را  »عقی��ل« 
خواس��ت تا برایش همسری 
شایسته بیابد؛ از قبیله ای که 
اجدادش از ش��جاعان باشند 
تا بانوی��ی این   چنین، فرزندی 

شجاع و رشید آورد.
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حضرت علی7 با آن زن ش��ریف ازدواج کرد و از او چهار پس��ر به نام های: عباس، عبداهلل، 
جعفر و عثمان زاده ش��د، که هر چهار تن س��ال ها بعد در حادثه کربال به ش��هادت رس��یدند. 
عباس، نخس��تین ثمره این ازدواج پربرکت و بزرگ ترین پس��ر ام  البنین ب��ود. او فرزند چنین 
بانوی بامعرفتی بود و پدری چون علی بن ابی طالب7 داشت و دست تقدیر آینده ای آمیخته 

با عطر وفا و گوهر ایمان برایش رقم زده بود.
والدت او در روز چهارم ش��عبان س��ال 26 هجری در مدینه بود.2 تول��د عباس، خانه علی را 
روشن و سرشار از امید ساخت. وقتی به دنیا آمد، آن حضرت در گوشش اذان و اقامه گفت 

و او را عباس نام نهاد.
عباس در خانه علی7 و در دامان مادِر باایمان و وفادارش و در کنار حسن و حسین8 رشد 
کرد و از این دودمان پاک و عترت رسول، درس های بزرگ انسانیت و اخالق را فراگرفت. 
استعداد ذاتی و تربیت خانوادگی او سبب شد که در کماالت اخالقی و معنوی، پابه  پای رشد 
جسمی پیش برود و جوانی کامل، ممتاز و شایسته گردد. او نه تنها در قامت، رشید بود، بلکه 

در جلوه های انسانی هم رشید بود.

دوران جوانی
از روزی که عباس چش��م به جهان گش��ود، امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین: را در 
کنار خود دید و از س��ایه مهر و عطوفت و چشمه دانش و فضیلتشان برخوردار و سیراب شد. 
چهارده س��ال از عمر عباس در کنار علی7 گذش��ت. گفته ان��د: او در برخی از جنگ های 

پدرش شرکت داشت؛ در حالی که نوجوانی در حدود دوازده ساله بود.3
در یکی از روزهای نبرد صفین، نوجوانی از سپاه علی7 بیرون آمد که نقاب بر چهره داشت 
و از حرکات او نش��انه های ش��جاعت و هیبت، هویدا بود. از س��پاه شام کسی جرأت نکرد به 
میدان بیاید. معاویه به »ابن ش��عثا« که جنگ جویی دلیر بود، به جنگ با آن جوان دس��تور داد. 
ابن ش��عثا گف��ت: ای امیر! مردم مرا با ده  هزار نفر برابر می دانن��د؛ چگونه فرمان می دهی که به 
جنگ این نوجوان بروم؟ معاویه گفت: پس چه کنیم؟ ابن ش��عثا گفت: من هفت پس��ر دارم؛ 
یکی از آنان را می فرستم تا او را بکشد. معاویه پذیرفت. اما همه پسران ابن شعثا یک   به یک در 

برابر این شیر سپاه علی7 بر خاک افتادند.
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در نهایت، ابن شعثا خود به میدان آمد؛ در حالی که می گفت: 
ای جوان! همه پس��رانم را کش��تی؛ به خدا پدر و مادرت را به 
عزایت خواهم نش��اند. نبرد آغاز ش��د و ضرباتی میان آنان رد 
و بدل گش��ت. با یک ضربت کاری جوان، ابن شعثا بر خاک 
افتاد و به پسرانش پیوس��ت. همه حاضران شگفت  زده شدند. 
امیرالمؤمنین او را نزد خود فرا خواند. نقاب از چهره اش کنار زد 

و پیشانی او را بوسید. او قمر بنی  هاشم، عباس بن علی7 بود.4
در س��ال چهلم هجری، وقتی علی7 به ش��هادت رسید، 
عباس چهارده س��اله بود و ب��ا اندوه فراوان تدفین ش��بانه 
پدرش را به چش��م دید. پ��س از پ��در، تکیه گاهی چون 
حسنین8 داشت و در سایه عزت و شکوت آنان بود. ده 
سال تلخ را هم پشت سرگذاشت. سال هایی که امام حسن 
مجتبی7 به امامت رس��ید، اما حیله گری های معاویه، آن 

حضرت را به پذیرش صلح تحمیلی واداشت.
حضرت اباالفضل7 ش��اهد این روزهای جان فرس��ا بود 
تا آن که امام حس��ن7 نیز به ش��هادت رس��ید. عباس در 
این زمان 24 س��ال داشت که باز هم غمی دیگر بر جانش 

نشست و داغ دار برادر شهیدش شد.

تشکیل خانواده
عباس بن علی7 زیر س��ایه سیدالشهدا7 و در کنار جوانان 
دیگری از عترت پیامبر خدا می زیست و شاهد فراز و نشیب های 
روزگار بود. آن سردار رشید چند سال پس از شهادت پدر، در 
سن هجده سالگی با لبابه، دختر ابن عباس ازدواج کرد. از این 
ازدواج، دو فرزند به نام های »عبیداهلل« و »فضل« پدید آمد5 که 

هر دو بعدها از عالمان بزرگ دین و مروجان قرآن گشتند.

در سال چهلم هجری، وقتی 
علی7 به ش��هادت رس��ید، 
عباس چهارده س��اله بود و با 
اندوه فراوان تدفین ش��بانه 
پ��درش را ب��ه چش��م دی��د. 
پ��س از پدر، تکیه گاهی چون 
حسنین8 داشت و در سایه 
ع��زت و ش��کوت آن��ان ب��ود. 
ده س��ال تل��خ را هم پش��ت 

سرگذاشت.

چهارده س��ال از عمر عباس 
گذش��ت.  عل��ی7  کن��ار  در 
از  برخ��ی  در  او  گفته ان��د: 
جنگ ه��ای پ��درش ش��رکت 
داش��ت؛ در حالی که نوجوانی 

در حدود دوازده ساله بود.
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عباس همراه برادرش حسین7 بود و میان جوانان بنی  هاشم شکوه و عزتی داشت و این جمع 
حدوداً سی نفری، در خدمت و رکاب امام حسن و امام حسین8 همواره آماده دفاع بودند 
و در مجالس و محافل، از ش��کوه این جوانان، به  وی��ژه از صولت و غیرت و غیرت و حمیّت 

عباس سخن بود.

سیمای ماه گون
عباس هم چهره زیبایی داش��ت و  هم اخالق و منشی نیکو. ظاهرش آیینه باطنش بود. سیمای 
تابنده اش او را همچون ماه، درخش��ان نشان می داد و در میان بنی هاشم، اباالفضل همچون ماه 
بود؛ از این رو او را »قمر بنی هاشم« می گفتند. زیبایی صورت و سیرت در او جمع بود. قامتی 
رش��ید و برافراش��ته، بازوانی توانا و چهره ای نمکین و محبوب داشت. شجاعت و سلحشوری 
را از پ��در به ارث برده ب��ود و در کرامت و بزرگواری و عزت نفس و جاذبه س��یما و رفتار، 
یادگاری از همه عظمت ها و جاذبه های بنی هاشم بود. عالمت سجود در پیشانی اش، از تهجد 
و عبادت او در برابر »اهلل« حکایت می کرد. بصیرت و شناخت عمیق و پای بندی استوار به حق 
و والیت و راه خدا، از ویژگی های آن حضرت بود. امام صادق)ع( بر این اوصاف او تصریح 
فرموده و از آن به ارزش  های متبلور در وجود عباس یاد کرده است: »عموی ما عباس، دارای 
بصیرتی نافذ و ایمانی استوار بود. همراه اباعبداهلل جهاد کرد و آزمایش خوبی داد و به شهادت 

رسید«.6
افتخار بزرگ عباس این بود که در همه عمر، در خدمت امامت و والیت و اهل بیت عصمت: 
بود؛ به خصوص نسبت به اباعبداهلل الحسین7 نقش حمایتی ویژه ای داشت و در واقع نسبت به 

وی همان جایگاهی را داشت که حضرت امیر7 نسبت به پیامبر خدا9 داشت.

القاب اباالفضل العباس7
القاب زیبای حضرت عباس را همچون آیینه ای می یابیم که هر کدام، جلوه ای از روح زیبا و 

فضایل او را نشان می دهد:
نامش »عباس« بود؛ شیرآسا حمله می کرد و دلیر بود و در میدان های نبرد، ترس در دل دشمن 

می ریخت و فریادهای حماسی اش، لرزه بر اندام حریفان می افکند.
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ُکنی��ه اش »ابوالفضل« بود؛ پدر فض��ل؛ هم به این دلیل که 
فضل، نام پسرش بود و هم به این دلیل که در واقع، فضل 

و نیکی، زاده او و پرورده دست کریمش بود.
او را »ابوالقربه« )پدر مشک( هم می گفتند؛ به دلیل مشک 
آبی که بر دوش می گرفت و از کودکی میان بنی  هاش��م 

سقایی می کرد.7
»س��قا« لقب دیگ��ر این بزرگم��رد ب��ود؛ به  خصوص در 
س��فر کربال، س��اقی کاروانیان و لب  تش��نگان خیمه های 

اباعبداهلل7 بود.
لقب دیگرش »قمر بنی  هاشم« بود؛ چون در میان بنی  هاشم 

مانند ماه می درخشید.
به »باب الحوائج« هم مشهور است؛ زیرا که آستان رفیعش 
قبله گاه حاجات اس��ت و توسل به آن حضرت، برآورنده 
نی��از محتاج��ان. هم در ح��ال حی��ات، دِر رحمت و باب 
حاجت بود و مردم حتی اگر با حسین7 کاری داشتند، از 
راه عباس وارد می شدند، و هم پس از شهادت، به کسانی 
که به نام مبارکش متوس��ل ش��وند، عنایت خاص دارد و 
خداوند به پاس ایثار و ش��هادت او، حاجت حاجت مندان 

را برآورده می کند.
او به »علم دار« و »س��په دار« هم معروف است. وی فرمانده 
نظامی نیروهای حق در رکاب امام حس��ین7 بود و خود 
سیدالشهدا7 او را با عنوان »صاحب لوا« خطاب کرد که 

نشان علم  داری اوست.
»عبد صالح« لقب دیگری اس��ت که در زیارت نامه ایشان 

وارد شده است.

او را »ابوالقربه« )پدر مشک( 
هم می گفتند؛ به دلیل مشک 
آبی که ب��ر دوش می گرفت و 
بنی  هاش��م  میان  از کودک��ی 

سقایی می کرد.
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»مواس��ی« از لقب های دیگر اوس��ت و به مواسات و از خودگذشتگی اش در راه برادرش امام 
حسین7 اشاره دارد.8

برای عباس بن علی7 ش��انزده لقب ش��مرده اند9 که هریک، جلوه ای از روح بلند و عظمت 
او را نشان می دهد.

مظهر شجاعت و وفا
عب��اس از طرف م��ادر، از قبیله رزم   آوران بود و از طرف پدر ه��م روح علی7 را در کالبد 
خویش داش��ت. ش��جاعتش هم ذاتی  و ه��م موروثی، و هم زاییده ایم��ان به هدفش. صحنه 
عاش��ورا میدانی بود که شجاعت و وفای عباس به نمایش گذاشته شود. او در همه عمر، یک 
لحظه از برادرش و امامش دس��ت نکش��ید و از اطاعت و خدمت، کم نگذاشت. هیچ برادری 
نس��بت به برادرش مانند عباس نسبت به سیدالش��هدا، باصداقت و ایثارگر و فداکار و مطیع و 
خاضع نبوده است. هرگز در برابر امام حسین7 از روی ادب نمی نشست، مگر با اجازه؛ مثل 
یک غالم. حسین بن علی7 را همواره با خطاب »یا سیدی«، »یا اباعبداهلل« و »یا بن رسول اهلل« 

خطاب می کرد.10
عباس همه رشادت و توان خویش را وقف برادر کرده بود. در دل دشمنان رعبی انداخته بود 
که از نامش هم به خود می لرزیدند. وفایش به حس��ین و فتوت و جوان   مردی اش نیز سایه امن 

و آسوده ای بود که گرفتاران و خائفان، در پناه آن احساس امنیت می کردند.
او هم جوانمرد بود و کاردان، هم ش��جاع بود و باوفا، هم مؤدب بود و مطیع فرمان موال، هم 
متعبد بود و اهل تهجد. اینها بود که او را به منصب فرماندهی و علم داری در کربال رس��اند و 

توانست وفا و دلیری خود را در آن روز به ظهور برساند.

رّد امان   نامه دشمن
صدایی از پش��ت خیمه های امام حسین7 به گوش رس��ید؛ صدای »شمر« بود که می گفت: 
»خواهرزادگان ما کجایند؟« او اباالفضل و س��ه برادرش را صدا می زد.11 عباس، ابتدا اعتنایی 
نک��رد؛ چون صاحب صدا و هدف او را می دانس��ت. امام حس��ین7 فرم��ود: برادرم عباس! 

هرچند او فاسق است، ولی جوابش را بده و ببین چه کار دارد.
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عباس همراه س��ه برادر دیگرش از خیم��ه بیرون آمدند. 
ش��مر امان نام��ه ای را ک��ه از ابن  زی��اد برای آن��ان گرفته 
ب��ود، ب��ه عب��اس عرضه ک��رد و گف��ت: اگر دس��ت از 
 حس��ین بکش��ید و به س��وی ما بیایی��د، جانت��ان در امان 

خواهد بود.
عباس، خش��مگین از این همه گس��تاخی بر س��رش فریاد 
کش��ید: نفری��ن و لعنت خدا ب��ر تو و بر امان تو! دس��تت 
شکس��ته ب��اد ای بی آزرم پس��ت! آی��ا از م��ا می خواهی 
ک��ه دس��ت از ی��اری ش��ریف ترین مجاه��د راه خ��دا، 
حس��ین، پس��ر فاطم��ه برداری��م و او را تنه��ا گذاریم و 
ط��وق اطاعت فرومایگان را به گ��ردن افکنیم؟! آیا برای 
 م��ا ام��ان م��ی آوری، در حالی که پس��ر رس��ول خدا را 

امانی نیست؟!12

شب تجلّی وفا
برای یاران اباعبداهلل7 ش��ب عاشورا آخرین شب بود و 
فردایش روز فداکاری و حماسه آفرینی. در آن شب، امام 
حسین7 همه اصحاب را در خیمه ای گرد آورد. پس از 
حمد و ثنای الهی، با صدایی رس��ا، آنان را مخاطب قرار 
داد و از جنگ س��خت فردا و انبوه دش��من و سرنوش��ت 
ش��هادت س��خن گفت و از این  که هر کس بماند، شهید 
خواهد ش��د. از آنان خواس��ت که اگر می خواهند برود، 

مانعی نیست.
نخستین کسی که برخاست و اعالم وفاداری کرد، عباس 
ب��ود. دیگران هم پی درپی س��خنانی همان گون��ه بر زبان 

آوردند و پاسخشان این بود: 

هی��چ ب��رادری نس��بت ب��ه 
برادرش مانند عباس نسبت 
ب��ه سیدالش��هدا، باصداقت 
و ایثارگ��ر و ف��داکار و مطیع 
و خاضع نبوده اس��ت. هرگز 
در براب��ر امام حس��ین7 از 
روی ادب نمی نشست، مگر با 
اجازه؛ مثل یک غالم. حسین 
بن علی7 را همواره با خطاب 
اباعبداهلل«  »یا  »یا سیدی«، 
و »یا بن رس��ول اهلل« خطاب 

می کرد.
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چ��را برویم، کجا برویم، برویم که پ��س از تو زنده بمانیم؟! خداون��د چنین روزی را هرگز 
نیاورد!13 به مردم چه بگوییم اگر نزد آنان بازگش��تیم؟!، بگوییم س��رور و تکیه گاهمان را در 
معرض تیرها و شمش��یرها و نیزه ها گذاش��تیم و به خاطر عالقه به زندگی، گریختیم؟! بلکه با 

حیات تو زنده می مانیم و در رکاب تو می میریم.14
اصحاب امام به خیمه های خود رفتند و به آماده سازی سالح خویش برای نبرد فردا و عبادت 
و تالوت و نیایش پرداختند. اما عباس در این واپس��ین شب، مأموریت ویژه ای هم داشت. او 
چش��م بیدار اردوگاه امام و حافظ خیمه ها بود. کس��ی جرأت نداش��ت به خیمه های اهل بیت 
نزدیک ش��ود. آن شب گذش��ت؛ شبی پرهراس تا فردایی پرحماس��ه و صبحی خونین طلوع 

کند، تا شاهد وفای عباس و حماسه  آفرینی یاران خالص اباعبداهلل7 باشد.

روز خون، روز شهادت
صبح عاش��ورا دو س��پاه رودرروی هم قرار داشتند. حسین بن علی7 یاران اندک خویش را 
که به صد نفر نمی رسیدند، سازمان  داد. َعلَم را به دست پرتوان برادرش اباالفضل سپرد و خود 

و بنی  هاشم در قلب سپاه قرار گرفتند.15
آت��ش جنگ افروخته ش��د و ابتدا به صورت نبرد تن به ت��ن، از طرفین، دلیرانی قدم به میدان 
 گذاش��تند و  جنگیدند. عباس بن علی7 َعلَم بر دوش، فرماندهی می کرد و از بامداد عاشورا 

تا لحظه شهادت، یک لحظه آرام نداشت.
هجوم دشمن هر لحظه سنگین تر می شد و بر تعداد شهیدان جبهه امام افزوده می گشت. هرگاه که 
اوضاع نبرد تیره و تار و هجوم سپاه کوفه شدید می شد، عباس پا در رکاب می نهاد و با حمالت 
خود، کوفیان را تار و مار می کرد. مایه آرامش خاطر حسین بن علی7 بود. به سه برادر خویش 

گفت که به میدان بروند و از امام دفاع کنند، که هر سه به فیض شهادت رسیدند.16

حماسه ساحل فرات
س��ردار تنها و بی  لش��کر، وقتی دید برادران و برادرزادگان و اصحاب باوفا و مخلص امام بر 
ریگزار تفتیده کربال بر خاک آرمیده اند، شوق پیوستن به آنان در درونش التهابی پدید آورد 

و او را به حضور امام حسین7 کشاند تا اجازه میدان و رخصت نبرد نهایی را بگیرد.
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امام اجازه نداد و فرمود: »تو پرچم دار منی«؛ یعنی اگر تو به میدان روی و کشته شوی، پرچم 
اردوی حسینی بر زمین خواهد افتاد. اما عباس برای جهاد و شهادت، با اصرار از امام رخصت 
می��دان طلبید و گفت: از این منافقان دلم به تنگ آمده اس��ت؛ می خواهم انتقام خویش را از 

آنان بستانم.17
عباس سوار بر اسب شد؛ مشکی بر دوش انداخت و شمشیر برگرفت و به سمت فرات تاخت 
و چنان حمله کرد که حلقه محاصره را درهم شکس��ت و خود را به آب رس��اند. مشک را پر 
از آب کرد تا این مایه حیات و طراوت را به خیمه های بی آب و افس��رده و لب های خشکیده 
برس��اند. با دلیری بس��یار و پس از گذش��تن از حلقه های محاصره علقمه، به کنار آب رسید. 
س��ینه اش از عطش می س��وخت؛ کفی از آب برداشت تا بنوش��د، اما به یاد لب های تشنه امام 

حسین7 و کودکان عطشانش افتاد و آب را بر فرات ریخت.
مش��ک بر دوش، راه خیمه ها را در پیش گرفت، اما نگهبانان ش��ّط فرات، راه را بر او بس��تند. 
عباس چاره ای جز نبرد با آنان نداش��ت. جنگی س��خت میان س��قای کربال و آن فرومایگان 
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درگرفت. هیچ کس به تنهایی جرأت رویارو ش��دن با او را نداش��ت. از هر طرف بر او حمله 
آوردند و عباس شمش��یر می زد و راه می گشود و پیش می آمد. اما در این گیرودار، تیغی که 
بر دس��ت او فرود آمد، دس��ت راست او را قطع کرد؛ پس با دس��ت دیگر به نبرد ادامه داد و 

این گونه رجز خواند:
»به خدا سوگند، اگر دست راستم را قطع کردید، من تا ابد از دیِن خود حمایت می کنم و از 

امام راستینی که یقینی صادق دارد و فرزند پیامبر پاک و امین است«.18
عباس، در حالی که شمش��یر را به دس��ت چپ گرفته بود، به پیکار خویش ادامه داد؛ اما یکی 
از دش��منان پلید به نام »حکیم بن ُطفیل« که پش��ت درختی کمین کرده بود، ضربتی بر دست 
چپ او فرود آورد و آن دس��ت هم از کار افتاد؛ اما عباس نه از تکاپو افتاد و نه امیدش را از 

دست داد و این گونه رجز خواند:
»ای نف��س! از کافران نترس؛ تو را بش��ارت باد به رحمت پروردگار؛ هم��راه پیامبر برگزیده 

خدا...«.19
س��پس تیری هم به مشک خورد و آب مش��ک، همراه امید عباس بر خاک ریخت. سرانجام 
تیری بر س��ینه  مبارکش فرود آمد و یک نفر از این فرصت اس��تفاده کرد و گرزی آهنین بر 
س��ر آن حضرت فرود آورد و لحظه ای بعد، عباس رش��ید از فراز اسب بر زمین افتاد و در پی 

ضربات مهاجمان به شهادت رسید؛ در حالی که 34 سال از عمر شریفش می گذشت.

زیارتگاه عشق
دو روز پس از آن حادثه، پیکر مطهر سقای کربال، عباس بن علی7 توسط گروهی از طایفه 
»بنی  اس��د« در کنار نهر علقمه به خاک سپرده ش��د. امام سجاد7 که خود را برای دفن پیکر 

شهدا به کربال رسانده بود، بدن های مطهر امام حسین و عباس8 را درون قبر گذاشت.20
مرقد حضرت عباس در کربال همواره مورد توجه ش��یفتگان ح��ق بوده و زائرانش با خضوع 
و خش��وع و ادب، با چش��می اش��ک بار و با احترام به مقام واال و جایگاه رفیع این اُسوه وفا و 

فتوت، آن را زیارت می کنند.
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