
 

 

 نگین ریزندگی  سیری به

عبداللهبن علی بن حسنی فرزند  عبدالعظيمحضرت 

فاطمه دختر عقبة بن قيس  ایشان مادرو  1الحسن

به چهار واسطه به حضرت امام  ایشاننسب  2باشد.می

  3.رسدمی  حسن مجتبی

حدود صد و شصت تاریخ والدت حضرت عبدالعظيم 

 4باشد.میو یا صد و هفتاد قمری 

پيش از ایشان آمده است که وفات در مورد سال 

درگذشته  قمری 254 یعنی سالامام هادیشهادت 

 5.است

های برجسته ایشان رفتار متواضعانه در ویژگی از

وی را دارای حضرت هادیمقابل امام عصرش بود که 

  6دانست.کمال و معرفت می

                                                 
 742، ص1نجاشی، جرک: رجال النجاشی، ال .1 

 رک: حوزه نت .7 

، صافی گلپایگانی، حسنی شرح حدیث عرض دین حضرت عبدالعظیمرک:  .3 

 .44ص

، شریف رزی، اختران فروزان ری و طهران یا تذکره المقابر فی احوال المفاخررک:  .4 

 77رزی، ص

 .1ص ،هزار ،عبدالعظیم حسنی و روایات مهدویترک:  .5 

، صافی گلپایگانی، عرض دین حضرت عبدالعظیم حسنیشرح حدیث ک:  .ر6 

 .44ص

ایشان همچنين دارای شخصيت برجسته علمی و مود 

. از بودیيد امام هادی بوده است که سرآمد عصرش أت

 أمير کتاب خطبتوان به  جمله آثار ایشان می

 7اشاره کرد. )حوزه نت( یوم و ليلهالمؤمنين

 

  ای از کراماتگوشه

دو نفر از خادمين حضرت عبدالعظيم با هم عهد 

ازدنيا رفت از خدا بخواهد بندند که هر کدام زودتر می

از قضا یكی از آنان به رحمت خدا  .دیگری را هم ببرد

ت چهل روز، یار هم عهد در عالم رود. پس از گذشمی

بيند که در جایگاهی مناسب و خوب یا، متوّفی را میؤر

گوید: رفيق، از تو گله کند و به او میقرار دارد. سالم می

دهد: نداشتيم؟ او پاسخ می دارم، مگر ما با هم قرار و عهد

ات درست است من بر سر عهد بودم، اما مقداری از پيمانه

پرسد: این بار می .خالی است، وقتی پرشود، خواهی آمد

این مكان خوب و خرّم را ؟ به من بگو آنجا چه خبر است

دهد: آن قدر بگویم که اند؟ پاسخ میچطور به تو داده

                                                 
 742، ص1رجال النجاشی، النجاشی، ج .2 

فر کربال که رفتيم از آید در آن سیادت می .سخت است

گذشتيم. اینجا هم همان است. گمرك چند گمرك باید می

از آنها مربوط به  یكی .گيرندبه گمرك جلوی آدم را می

. یكی مربوط به روزه است و الی آخر. حساب نماز است

رسيدم، امّا رفيق، من به هر یك از این جایگاهها می

آورد، دست تشریف می وجود مقدّس حضرت عبدالعظيم

تا مرحله آخر که مرا . کردگرفت و از آنجا رد میمرا می

. ده سال پس از این  …بينی به اینجا آوردند و می

خواب، آن خادم هم از دنيا رفت تا به یار هم عهد خود 

  8.بپيوندد

 عبدالعظیم حسنیهجرت 

عبدالعظيم حسنی از »گوید: احمد بن خالد برقی می

و سلطان زمان خودش فراری شد و در خانه دست حاکم 

مردی از شيعيان در ری پنهان شد. در آن خانه عبادت 

ها به عبادت گرفت و شبکرد و روزها روزه میمی

پرداخت و مخفيانه از خانه برای زیارت قبری که نزدیك می

: این گفترفت و میمحلّ سكونت وی بود، بيرون می

                                                 
 .راسخون نت .4 



 

 

ن جعفر است. کم کم خبر قبرِمردی از فرزندان موسی ب

ایشان در بين شيعيان پخش شد و گروه گروه به دیدار 

آمدند. شخصی از شيعيان پيامبر را در حضرت عبدالعظيم می

خواب دید که فرمود: مردی از فرزندان من نزد درخت 

باغ عبدالجبار بن عبدالوهاب دفن خواهد شد.  سيب در

وت کرد و حضرت عبدالعظيم مریض شد و بعد از مدتی ف

ای یافتند که در آن نوشته بود: من در جيب لباسش نوشته

ابوالقاسم عبدالعظيم بن عبداللّه بن علی بن الحسن بن زید 

  1«.هستمبن الحسن بن علی بن ابی طالب 

 زیارت عبدالعظیم حسنی

از دنيا  بر اثر بيماری ایشانمشهور چنين است که 

  2.رفت

در مورد زیارت حضرت عبدالعظيم حسنی دو نقل 

مانند  عبدالعظيمزیارت  ثواباز: ، که عبارتنداست موجود

 يدالشهداءس زیارتثواب 

                                                 
 ( است.744، ص1رک: رجال النجاشی، النجاشی، ج .1 

، شریف رزی، تذکره المقابر فی احوال المفاخر اختران فروزان ری و طهران یارک:  .7 

 .33رزی، ص

السالم عليك القاسِمِ ابنَالسبطِ المُنتجَبِ المُجتبی »

السالم عليم یا من بزیارته ثوابُ زیاره سيدالشهداء 

 3«یِرِتجی

وجوب بهشت بر زائرش، همان طور که امام »

                                                                                                                                                                     4«من زار قبر وجبت له الجنّه» فرمود:هادی

 وی اعالم کرد: با تشکیل حکومت، سلمان فارسی در

ایران حاکم خواهد شد و حکومت امام زمان در کوفه 

 5.گیردشکل می

 

 

 

 

  

 
 48، پ 06مشهد مقدس، خیابان امام رضا)ع(، امام رضا )ع( 

 11813033 -11833436تلفن:   
Peyrovan-zahra.com 

Peyrovan.zahra@yahoo.com  

 
 

 

                                                 
 .625، ص1.مفاتیح الجنان، قمی، ج3 

 .51االحادیث االمایه، میرداماد،ص .الرواشح السماویه فی شرح4 

 5.http://snn.ir  

 

 ندگيناهم ز
 

لعظيم  يسن ح  عبدا
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