
زيارت حضرت ابالفضل، 
علی  اکبر و قاسم
محمود شریفي
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مرگ از نظر اس��الم و مکتب قرآن، پایان زندگی انس��ان ها نیست؛ بلکه دریچه ای به جهان 
دیگر اس��ت. روح انس��ان با مرگ، از بدن مادی جدا می گردد و به جهانی دیگر که بس��یار 
گسترده تر و همه چیز آن برتر از این جهان است، هجرت می کند. انسان در آن جهان زنده و 

بینا و شنواست؛ به  ویژه شهدا و صالحان، که قرآن کریم صریحاً درباره شهدا فرمود:
»کس��انی را که در راه خدا کشته ش��دند، مرده مپندارید؛ بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان 
روزی می خورند. از فضیلتی که خدا نصیبش��ان کرده خوش��حالند و به آنها که هنوز به آنان 
نپیوس��ته اند، بشارت می دهند که بیمی برای آنان نیس��ت و اندوهگین نباشند؛ آنان را مژده به 

نعمت و فضل خدا می دهند و خدا پاداش مؤمنان را تباه نمی سازد«.1           
از این رو می بینیم که همه مس��لمانان، به قبور مؤمنان به ویژه به قبور اولیای الهی و پیامبر گرامی 
اسالم9 و ائمه7 احترام می گذارند. حتی برادران اهل سنت هم نسبت به قبر مطهر پیامبر گرامی 
و روضه منّوره آن حضرت پس از گذشت قرن ها احترام خاّصی قائلند و اگر کسی کوچک ترین 
بی احترامی را روا دارد، با او به شدت برخورد می کنند؛ زیرا پیامبر گرچه ظاهرا در میان ما نیست 
و روح بلندش به ملکوت اعلی پیوس��ت و از جسم او جدا شد، ولی او زنده است و ناظر اعمال و 
کردار ماس��ت؛ چنان که خود ایش��ان بنابر نقل برادران اهل سنت فرمود: »صّلوا علّی فاّن صالتکم 

تبلغنی حیثما کنتم«؛ بر من درود فرستید، که درود شما در هر جا که باشید، به من می رسد.2 
به همین دلیل است که مفسران معتقدند احترام به رسول خدا9، به دوران حیات او اختصاص 
ندارد و پس از مرگ نیز احترام او باید حفظ ش��ود. حتی آیه ای که مس��لمانان را به آهسته سخن 
گفتن در محضر پیامبر دعوت می کند نیز به قّوت خود باقی است که می فرماید: ای مؤمنان! بلندتر 
از رس��ول خدا سخن نگویید.3 لذا در حرم آن حضرت نباید داد و فریاد کرد و این آیۀ مبارکه بر 

باالی ضریح آن حضرت نوشته شده و قرن هاست که نصب العین زّوار مسلمان قرار دارد.4 
آری، نه تنها پیامبر و شهدا و اولیای خدا زنده اند، بلکه ارواح همه انسان ها پس از مرگ هم 
زنده اند و درک و شعور دارند؛ لذا در روایات تأکید شده است که به زیارت اهل قبور بروید 
تا آنان ش��اد ش��وند. امیرمؤمنان7 فرمود:»مردگان خود را زیارت کنید؛ زیرا آنان با زیارت 
شما خوشحال می شوند« و فرمود: »نه تنها زیارت کنید، بلکه در کنار قبر پدر و مادر، حاجت 

خود را بخواهید و برای آنها هم دعا کنید«.5
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در حدیث دیگر اس��حاق بن عمار روایت مي کند: به امام هفتم7 عرض کردم: آیا مؤمن 
زائر خود را می شناس��د؟ امام فرمود: »بله، بلکه همواره تا وقتی که مؤمن کنار قبر برادر خود 
باش��د، با او مأنوس می شود و هنگامی که برخاس��ت تا از کنار قبر او بازگردد، وحشت او را 

می گیرد«.6 
در روایت دیگر تأکید ش��ده است اگر کسی نمي تواند به زیارت قبور معصومین: برود، 

به زیارت قبور مؤمنان برود.
امام کاظم7 فرمود: »من لم يس��تطع أن يزور قبورنا فلی��زور قبور صلحا إخواننا«7 و امام 
ص��ادق7 ه��م فرمود: »من لم يق��در علی زيارتنا فلی��زور صالحی موالین��ا يکتب له ثواب 
زيارتنا«؛8 هر کسی توان زیارت ما را ندارد، پس به زیارت شایستگان از دوستان ما برود که 

خداوند ثواب زیارت ما را به او می دهد.
بنابراین مس��لمانان همواره وظیفه خود می دانند ک��ه زیارت قبور پیامبران و معصومین: و 
فرزندان آنان و اولیای الهی و سایر مؤمنان را در برنامه عبادي خود قرار دهند تا در زندگی با 
روش و منش آنان آش��نا ش��وند و درس انسان سازی و پیروي از آنان بگیرند. البته در روایات 
بس��یاري که در مورد اجر و پاداش زیارت آنان آمده، به این نکته اشاره شده که زیارت آنان 
در صورتی مفید و انسان س��از است که عارفاً بحّقه باش��د؛ یعنی پیش از زیارت او و راه او را 
بشناس��ند و در زندگی خود پیاده کنند و عقل هم این را می پس��ندد. مرحوم محدث قمی در 

مورد زیارت آنان می فرماید:
علمای اعالم تصریح فرموده اند به استحباب زیارت قبور ایشان و بحمدهلل تعالی 

در غالب بالد شیعه، قبورشان موجود است.9
در این جا به امام زادگانی که بر زیارت آنان تأکید ش��ده و زیارت نامه خاص نیز برای آنان 

وارد شده، به اختصار می پردازیم:

1. زیارت عباس  بن  علی7 
آنچه که از س��یرۀ ائمه بزرگوار و علما و عاش��قان اهل بیت: به دست ما رسیده، حاکی از 
آن اس��ت که همۀ آن بزرگواران پس از زیارت قبر مطهر س��رور و ساالر شهیدان در کربال و 
یارانش، عاش��قانه به حرم حضرت ابا لفضل عباس7 ب��رادر آن بزرگوار که جان خود را در 
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رکاب او فدا کرد می ش��تابند. بنابر نوشته نویسنده متعهد، 
مرحوم باقر شریف قرشی، امام صادق7 به زیارت کربال 
س��رزمین ش��هادت و فداکاری رفت و پس از زیارت امام 
حس��ین7 و اهل بی��ت و اصحاب برگزیده اش، با ش��وق 
ب��ه زیارت قبر عمویش عباس ش��تافت و بر س��ر مرقد آن 
بزرگ��وار ایس��تاد و زیارت نامه ای را ک��ه منزلت حضرت 

عباس7 را نشان می دهد خواند.10
حضرت ابالفضل کسی است که به تعبیر مرحوم قرشی، 
دل و اندیش��ه بزرگان را مسّخر خود کرد و برای آزادگان 
در هم��ه جا و هر زمان سرمش��قی جاودانه گش��ت.11 لذا 
ام��روز جایگاهی را یافته که هرکس در هر مقام و منزلتی 
به س��رزمین کربال وارد ش��ود و به زیارت سرور آزادگان 
جهان موفق ش��ود، بی اختیار و با عشقی سرشار به زیارت 
قبر مطهر و باصفای قمر بنی هاش��م می رود و ضریح مطهر 
او را می بوس��د و درس فداکاری و عزت می گیرد و شاید 
به س��بب همین روی آوردن همه عاشقان امام حسین7 به 
قبر مطهر آن برادر بزرگوار باشد که در روایات ذکری از 
تشویق و بیان ثواب زیارت قبر مطهر قمر بنی هاشم به میان 
نیامده اس��ت؛ چون نیازی نبوده و کسی در عالم نیست که 
به زی��ارت حضرت اباعبداهلل  الحس��ین7 و اهل بیت او و 
یارانش برود، ولی با عش��ق و عالقه و بی اختیار به زیارت 
آن بزرگوار نش��تابد و ب��دون زی��ارت او از کربال خارج 
گ��ردد؛ چ��ون عظم��ت و بزرگی و ش��خصیت حضرت 
ابالفض��ل به قدری باال و عالی اس��ت که همیش��ه در کنار 
حضرت ابی عبداهلل7 می درخشد. افزون بر این، احادیثی 

امام صادق7 به زیارت کربال 
سرزمین ش��هادت و فداکاری 
رفت و پ��س از زی��ارت امام 
حسین7 و اهل بیت و اصحاب 
برگزیده اش، با شوق به زیارت 
قبر عمویش عباس ش��تافت 
و بر س��ر مرق��د آن بزرگوار 
ایستاد و زیارت نامه ای را که 
منزل��ت حضرت عب��اس7 را 

نشان می دهد خواند.

اس��حاق ب��ن عم��ار روایت 
مي کن��د: ب��ه ام��ام هفتم7 
عرض ک��ردم: آیا مؤمن زائر 
خ��ود را می شناس��د؟ ام��ام 
بلکه همواره  »بل��ه،  فرمود: 
ت��ا وقت��ی ک��ه مؤم��ن کن��ار 
قب��ر برادر خود باش��د، با او 
مأن��وس می ش��ود و هنگامی 
که برخاس��ت ت��ا از کنار قبر 
او بازگ��ردد، وحش��ت او را 

می گیرد«. 
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که درباره زیارت سرور و ساالر شهیدان و پدر بزرگوارش و برادر باوفایش وارد شده که هر 
کس تو یا پدرت یا برادرت را زیارت کند، فالن قدر ثواب و پاداش دارد، نیز می تواند شامل 

حضرت ابالفضل7 شود.
در احادیث چنین آمده است:

1. »قال الحس��ین صلوات اهلل علیه: یا ابتاه ما لمن زارنا؟ قال یا بُنّی، من زارنی حیّاً و میتاً و من 
زار أباک حیّاً و میّتاً و من زار أخاک حیّاً و میّتاً و من زار حیّاً و میّتاً، کان حقیقاً علّی أن أزوره 
يومالقيامة وأخلّصه من ذنوبه و أدخله الجنة«؛12 امام حسین7 که درود خدا بر او باد، به پیامبر 
عرض کرد: ای پدر! کسی که ما را زیارت کند، چه پاداشی دارد؟ فرمود: ای فرزندم! کسی 
ک��ه م��را هنگامی که زنده ام یا از دنیا رفتم زیارت کند، و کس��ی که پدرت را زیارت کند و 
کس��ی ک��ه تو را و برادرت ر ا زیارت کند، چه در حال حیات باش��د ی��ا ممات، بر عهده من 
است که او را روز قیامت زیارت کنم و او را از گناهانش خالص گردانم و او را وارد بهشت 

کنم.
2. عن ابی  جعفر7 قال ... اّن  الّنبی9 قال للحس��ین7: »ل يزورنی و يزور أباک و أخاک و 
أنت إل الصديقون من أّمتی«؛13 امام باقر7 فرمود: رس��ول خدا9 به امام حس��ین7 فرمود:  

مرا و پدرت را و برادرت و تو را جز صدیقان از امت من زیارت نمی کند.
از اين احاديث و احاديث ديگری که با تعابیری چنین آمده، به  خوبی اس��تفاده می ش��ود که 
ثواب زيارت برادر س��رور و سالر شهیدان همانند زيارت خود آن حضرت است و ثواب و 
پاداش زيارت او را دارد؛ زيرا حضرت ابالفضل برادر واقعی اوست و حق برادری را به طور 

کامل شناخت و ادا کرد.
در نقلی چنین آمده است: یکی از مؤمنان که هر روز حرم امام حسین7 را زیارت می کرد، 
ام��ا حرم حضرت عباس7 را هفته ای یک  ب��ار زیارت می کرد، در خواب حضرت زهرا3 را 
می بیند؛ به آن حضرت س��الم می دهد، اما آن بانوی گران قدر به او اعتنایی نمی کند. می گوید: 
پ��در و مادرم به فدایت! چه کرده ام ک��ه از من اعراض می کنی؟! می فرماید: چون تو از زیارت 
فرزندم اعراض می کنی. می گوید: من فرزندت را هر روز زیارت می کنم. حضرت زهرا سالم اهلل 

 علیها می فرماید: پسرم حسین را زیارت می کنی، اما پسرم عباس را کم زیارت می کنی.14
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این احتمال وقتی اس��توار و قطعی می ش��ود که انس��ان 
زیارت نامه مش��هور آن بزرگوار را ک��ه امام صادق7 به 
خواندن آن فرمان داده، م��رور کند؛ زیرا تعبیراتی که در 
آن زیارت نامه آمده، ش��بیه تعبیراتی اس��ت که در زیارت 

ائمه بزرگوار آمده است.

مروری بر زیارت نامه حضرت ابالفضل7
ابوحمزه ثمالی گوید: امام صادق7 فرمود: هنگامی که 
اراده ک��ردی قبر عباس بن علی7 را ک��ه در کنار فرات، 
محاذی حایر حس��ین اس��ت زیارت کنی، بایست و چنین 

بگو:
»س��الم خدا و سالم فرش��تگان مقّرب و انبیای مرسل و 
بن��دگان صالح و همه ش��هیدان و صدیق��ان و... بر تو باد 
ای فرزن��د امیرمؤمنان، و من به تس��لیم، تصدیق، وفاداری 
و فداکاریت در راه جانش��ین پیامبر مرسل، سبط برگزیدۀ 
راهنم��ای عال��م، وصّی اب��الغ کننده و مظلوم س��تمدیده 
ش��هادت می دهم ... پس خداوند از سوی پیامبرش و امیر 
مؤمنان و حس��ن و حسین: که درود خدا بر آنان باد، بر 
آنچه پایداری، خویشتنداری و یاری کردی، به تو بهترین 
پاداش را بدهد که بهش��ت بهترین فرجام است... خداوند 
قاتل تو و کس��ی که حق تو را نشناخت و به تو بی حرمتی 
کرد و کس��ی را که بین تو و آب فرات حایل ش��د، لعنت 
کند. من ش��هادت می دهم که تو مظلومانه ش��هید ش��دی 
و خداوند به وعده ای که به ش��ما داده اس��ت، وفا خواهد 
کرد... ای فرزند امیرمؤمنان! من به س��وی ش��ما آمدم، در 
حالی که قلبم تس��لیم شما و پیرو ش��ما هستم و یاری من 

ش��هادت امام ص��ادق7 بر 
تس��لیم و تصدیق و فداکاری 
ب��رادر  مقاب��ل  در  حض��رت 
بزرگ��وارش و ش��هادت او بر 
این که بنده شایس��ته و صالح 
خداست و در همه عمر مطیع 
بی  چون و چرای خدا و رسول 
خدا و امیرمؤمنان و حس��ن و 
حس��ین: اس��ت، در م��ورد 
چه کسی غیر از معصومان به 
جز ابالفض��ل می توان گفت و 

شهادت داد.
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آماده و ذخیرۀ برای شماس��ت تا این که خداون��د حکم کند؛ در حالی که او بهترین حاکمان 
اس��ت. من با شما هستم، نه با دشمنان شما، و من به شما و پدران شما ایمان دارم و به مخالفان 
شما و قاتالن شما کفر می ورزم. خداوند بکشد کسانی را که با دست و زبان شما را کشتند«.

س��پس افزود که پس از این س��الم ها و دعا و نفرین ها وارد روضه مطهر می ش��وی و چنین 
می گویی:

»سالم بر تو ای بندۀ صالح خدا؛ ای کسی که مطیع خدا و رسول خدا و امیرمؤمنان و حسن 
و حس��ین که درود خدا بر آنان باد بودی؛ س��الم و رحمت و برکات خدا و رضوان و غفران 

الهی بر روح و بدن تو باد«.
آری ش��هادت ام��ام صادق7 بر تس��لیم و تصدیق و ف��داکاری حض��رت در مقابل برادر 
بزرگوارش و شهادت او بر این که بنده شایسته و صالح خداست و در همه عمر مطیع بی  چون 
و چرای خدا و رسول خدا و امیرمؤمنان و حسن و حسین: است، در مورد چه کسی غیر از 
معصومان به جز ابالفضل می توان گفت و شهادت داد و آیا این تعبیرات را در مورد غیر امام 

معصوم و کسی که پس از امام، باالترین مقام را دارد، می شود به کار برد؟! هرگز.

2. زیارت حضرت علی اکبر7
حضرت علی اکبر7 فرزند بزرگوار امام حس��ین7 در روز یازدهم شعبان سال 33 هجری 
در مدینه منوره به دنیا آمد و مادرش لیال دختر ابی مّره بود که از خاندان های ریشه دار، بزرگ 
و باشرافت عرب به شمار می رفت. او که بزرگ ترین فرزند سرور و ساالر شهیدان بود، به نام 
»علی  اکبر« مشهور شد و حضرت امام سجاد7 که پس از ایشان متولد شد، »علی االوسط« و 

برادر کوچکش »علی  اصغر« نام گرفتند. مرحوم سید محسن امین می نویسد: 
اول کس��ی که از خاندان پیامبر9 آمادۀ نبرد ش��د، علی اکبر، فرزند امام 
بود. او زیباترین مردم زمان خود بود که از عمر شریف او نوزده یا هجده 
یا بیست  وپنج سال می گذش��ت. ایشان نخستین شهید آل ابوطالب در روز 
عاش��ورا بود که ب��ه خدمت پدر آمد و اذن میدان خواس��ت و امام7 هم 
اجازه داد و چون رهسپار میدان شد، امام با ناامیدی به او نگریست و اشک 

از دیدگان مبارکش جاری شد.15
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خوارزمی می گوید: »چون امام7 او را دید )که رهسپار 
میدان اس��ت(، صورت به سوی آس��مان باال برد و فرمود: 
بارالها! بر این قوم گواه باش که به جانب ایش��ان نوجوانی 
رهس��پار است که در صورت و سیرت و گفتار، شبیه ترین 
م��ردم به پیامبر اس��ت و ما هر گاه مش��تاق دیدار پیامبرت 

بودیم، به چهره او می نگریستیم«.16
آری، او به تعبیر پدر بزرگوارش امام حسین7 میوۀ دل 
او و نور دیده او بود که در روز عاشورا پیش از همه جوانان 
بنی هاشم و با اجازه پدر به سوی میدان رفت و پس از جنگ 
نمایانی که کرد و عده زیادی از دشمنان را به درک واصل 
کرد، به درجۀ رفیع ش��هادت رس��ید. پس از واقعه کربال، 
ایش��ان در پایین پای مبارک پدر بزرگوار دفن گردید که 
به همین س��بب ضریح مطهر امام حس��ین7 شش گوش��ه 
ش��د و امروزه مدفن و مزار سرور و ساالر شهیدان و جوان 
رشیدش علی اکبر و دیگر شهدای کربال، قبله گاه عاشقان 
معنویت و آزادگی اس��ت و زیارت او الهام بخش رشادت 
و فداکاری در راه مکتب قرآن اس��ت؛ لذا جا دارد که همه 
محبان اهل بیت که به زیارت امام بزرگوار می روند، با کمال 
ادب و احترام، پس از زیارت امام حسین7 همان گونه که 
ائمه بزرگوار تأکید کرده اند، قبر فرزند امام حس��ین7 را 
هم زیارت کنند و با خواندن زیارت نامه های مخصوص آن 
حضرت، با شخصیت واالی آن بزرگوار آشناتر شوند و او 
را الگوی خود قرار دهند. در کتاب های زیارتی و حدیثی، 
زیارت های گوناگونی نقل شده که در این جا به نمونه هایی 

از آنها اشاره می کنیم:

در حدیثی از امام صادق7 
ب��ه ابوحم��زۀ ثمال��ی ک��ه از 
اصح��اب بزرگ��وار و راویان 
مش��هور از آنان است چنین 
فرمود: پ��س از زیارت امام 
حسین7 به س��وی قبر علی 
اکبر که پایین پای حسین  بن  

علی7 است.

47 13
92

ار  
 به

،14
ره  

ما
، ش

رت
زيا

گ 
هن

فر



1. امام صادق7 به ابوحمزۀ ثمالی که از اصحاب بزرگوار و راویان مش��هور اس��ت چنین 
فرمود: پس از زیارت امام حس��ین7 به س��وی قبر علی اکبر که پایین پای حسین  بن  علی7 

است برو و هنگامی که مقابل او ایستادی چنین بگو: 
»س��الم و رحمت و برکات خداوند بر تو باد ای پس��ر پیامبر؛ ای پسر جانشین رسول خدا، و 
پس��ر دختر رس��ول خدا؛ رحمت و برکات مضاعف او بر تو باد؛ هرگاه که خورشید طلوع و 
غروب می کند، سالم بر تو و روح و جسم تو باد؛ پدر و مادرم به فدایت ای شهید و ای کشته 
ش��ده بی گناه؛ پدرم و مادرم فدای تو باد ای ش��هیدی که پیش روی پدرت به میدان رفتی؛ او 
به خاطر خدا از تو گذش��ت و بر تو گریس��ت و دلش برای تو س��وخت و خون تو را با کف 
دس��ت خود به آسمان پرتاب کرد که حتی قطره ای هم از آن برنگشت و هرگز سوز دل پدر 
بزرگوارت در داغ تو آرام نگرفت. جای شما دو تن )یعنی پدر و پسر( نزد خدا با پدران شهید 

شماست و با مادرانتان در بهشت برین از نعمت ها برخوردار خواهید بود ...«.17 
2. در زیارت ناحیه مقدس��ه چنین آمده اس��ت: هنگامی که خواس��تی ش��هدا � که رضوان 
اله��ی بر آنان ب��اد � زیارت کنی، پایین پای اباعبداهلل  الحس��ین7 که قبر علی  بن  الحس��ین � 
 ک��ه درود خ��دا بر آن��ان باد � قرار دارد برو و رو به قبله بایس��ت و اش��اره ب��ه علی اکبر کن

و چنین بگو:
»س��الم بر تو ای اولین کش��ته از نس��ل بهترین فرزند ابراهیم خلیل؛ سالم و درود خدا بر تو 
و ب��ر پدر بزرگوارت ب��اد؛ همان پدری که در مورد تو فرمود: خدا بکش��د گروهی را که تو 
را کش��تند؛ ای فرزندم! چه چیزی آن دش��منان را وادار کرد که ب��ر خداوند رحمان و هتک 
حرمت رسول خدا جرئت پیدا کنند؟! خاک بر سر دنیا بعد از تو باد ... شهادت می دهم که تو 
فرزند رس��ول خدا و فرزند حجت و امین خدا هستی ... و من از خدا می خواهم که در جهاِن 
همیشگی و جاودان با تو باشم و از دشمنان تو برائت می جویم. سالم و رحمت خدا و برکات 

خدا بر تو باد«.18
3. شیخ مفید= می فرماید: پس از زیارت امام حسین7 به طرف ضریح حضرت علی اکبر7 

برو و بایست و چنین بگو:
سالم بر تو ای راست گوی پاک و پاکیزه و ای دوست و مقّرب درگاه الهی و ای فرزند گل 
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خوش بوی رس��ول خدا حضرت زهرا؛ س��الم و رحمت و 
برکات خداوند بر تو باد؛ بدان جهت که تو شهیدی بودی 
که در راه خدا شهید شدی؛ مقام و منزلت و عاقبت تو چه 
قدر باال و باشرافت و باکرامت است؛ شهادت می دهم که 
خدا از تالش��ی که تو کردی، قدردانی کرد و پاداش تو را 
زی��اد نمود؛ چنان که از قبل هم بر ت��و منّت نهاد و تو را از 
خاندان��ی قرار داد که خداوند از آنان پلیدی را دور کرد و 
آنان را پاک و پاکیزه کرد؛ درود خدا و رحمت و برکات 

و رضوان خدا بر تو باد ...«.19

3. زیارت حضرت قاسم 7
در این ک��ه چند تن از فرزندان امام حس��ن مجتبی7 در 
کربال بودند و ش��هید ش��دند، بین مورخین اختالف است 
که بعضی از آنها را س��ه و بعضی چهار تن و بعضی هفت 
فرزند ب��رای آن امام بزرگوار نام برده ان��د که همه آنان یا 
شهید شدند یا اسیر گردیدند.20 مرحوم شیخ مفید و مرحوم 
ش��یخ عباس قمی نام س��ه نفر از آنان را آورده به شهادت 
آنان در کربال تصریح کرده اند. قدر مس��لّم این اس��ت که 
یکی از فرزندان بزرگ��وار آن حضرت که در کربال بوده 
و به ش��هادت رس��یده قاسم  بن  الحس��ن7 است که بیشتر 
مقتل نویس��ان ش��رح ح��ال او و کیفیت ش��هادتش را بیان 

کرده اند.
حضرت قاس��م  بن  حس��ن در کربال، نوجوان��ی بود که 
هنوز به بلوغ نرس��یده بود.21 ش��ب عاش��ورا، هنگامی که 
امام حس��ین7 به اصحاب خود فرمود: فردا همۀ شما کشته 
خواهید شد، قاسم نزد عمویش آمد و عرض کرد: عموجان! 

از  ت���ن  چن��د  ای�ن ک��ه  در 
ف��رزن����دان ام���ام حس���ن 
مجتبی7 در کرب��ال بودند و 
شهید ش��دند، بین مورخین 
اختالف اس��ت ک��ه بعضی از 
آنها را س��ه و بعضی چهار تن 
و بعض��ی هف��ت فرزند برای 
آن امام بزرگوار نام برده اند 
که همه آنان یا شهید شدند 

یا اسیر گردیدند.

ناحیه مقدس��ه  در زی��ارت 
چنین آمده است: هنگامی که 
خواستی ش��هدا � که رضوان 
الهی بر آنان باد � زیارت کنی، 
پایین پای حضرت اباعبداهلل 
 الحس��ین7 ک��ه قبر حضرت 
عل��ی  بن  الحس��ین � که درود 
خدا بر آنان ب��اد � قرار دارد 
ب��رو و رو به قبله بایس��ت و 

اشاره به قبر علی اکبر کن.
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من هم فردا کش��ته می شوم؟ امام او را به سینه اش چسباند و 
فرمود: مرگ در نظر تو چگونه است؟ حضرت قاسم عرض 
کرد: از عس��ل شیرین تر اس��ت. امام به او فرمود: تو بعد از 
آزمایشی عظیم کشته می شوی و عبداهلل شیرخوار هم شهید 

می شود.22
حضرت قاس��م در روز عاشورا پس از شهادت جمعی از 
جوانان بنی هاش��م به خدمت امام حس��ین7 رسید و اجازه 
رفتن به میدان خواست، ولی امام اجازه نداند. قاسم به گریه 
و التماس افتاد و بر دس��ت و پای امام بوسه ها زد تا رضایت 
ایشان را جلب کرد و با اجازه امام وارد میدان شد و تعدادی 
از دشمنان را به درک واصل کرد و سپس خود به شهادت 
رس��ید. امام حسین بر بالین او حاضر شد و بدن خونین او را 
برداش��ت و در میان ش��هدای اهل بیت قرار داد و خطاب به 
آنها فرم��ود: ای عموزادگانم! صبر کنید؛ ای خاندانم! صبر 

کنید که پس از این هرگز خوار نخواهید شد.23
آری، قاسم، این تربیت ش��ده دامان پرمهر و محبت امام 
حس��ین7 به درجه رفیع شهادت رسید و شهادتش درسی 
برای همه جوانان آزاده و حق طلب قرار گرفت. او در سنین 
نوجوانی، به بصیرتی تام و آگاهی رس��ید و جان خود را در 
دف��اع از دین و یاری امام خویش در طبق اخالص نهاد و به 
سعادت ابدی و مقامی رسید که در زیارت ناحیه مقدسه امام 

زمان7 او را چنین مورد خطاب قرار داده و می فرماید: 
»سالم بر قاس��م بن حسن، همان کس��ی است که وقتی 
فرق سرش شکافته شد، عمویش او را چنین خطاب کرد: 
دور باد مردمی که تو را کش��تند و خون خواه از ایشان در 

در زیارت ناحیه مقدسه امام 
زمان7 او را چنین مورد خطاب 

قرار داده و می فرماید: 
»س��الم بر قاس��م بن حسن، 
همان کس��ی اس��ت که وقتی 
فرق س��رش ش��کافته ش��د، 
عمویش او را چنین خطاب کرد: 
دور باد مردمی که تو را کشتند 
و خون خواه از ایشان در قیامت، 
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله 

خواهد بود...«.
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قیامت، رسول خدا صلی اهلل علیه و آله خواهد بود...«.24
زائران عتبات عالیات همواره پس زیارت س��رور و ساالر شهیدان، به زیارت شهدای کربال 
از جمله حضرت قاسم که در کنار قبر مطهر او آرمیده اند می روند و به پیروی از موالی خود 
حضرت مهدی7 قبور شهدا را زیارت می کنند و درس فداکاری و ایثار از آنان می  آموزند. 

رزقنا اهلل زیارتهم ان شاء اهلل.
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