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 بسم اهلل الرمحن الرحمی
 

با دستخط منسوب به امام هادی علیه السالم در انتشارات جلیل القدر  امام زاده همزمان با ایام والدت حضرت عبدالعظیم حسنی برای نخستین بار زیارتنامه آن 

تهران تان در کتابخانه کاخ گلسامام علی النقی علیه السالم  که حضرت سوب به قرآن منقرآنیوم منتشر شد ، دستخط منسوب به امام هادی علیه السالم پیش از این از 

 احیاء شده استحمید رابعی در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی توسط حمید رابعی نگهداری میشود 

 

 یالسالم( به این طریق منتهسبط جلیل حضرت خیر الوری، امام حسن مجتبی)علیه هالزم التعظیم، جناب عبدالعظیم که نَسَب شریفش به چهار واسطه، ب زاده امام

  .طالبابی نگردد: عبدالعظیم بن عبداهلل بن علی بن الحسن بن زید بن الحسن بن علی بمی

تر از آفتاب است، چه آن بزرگوار، عالوه جاللت شأن آن حضرت، روشن ومنطقه ری معلوم و مشهور و مأوی و پناهگاه عموم مردم است و بلندی مقام  رقبر شریفش د

 تمعتبرترین علما و زاهدان و عابدان و صاحب تقوا و پرهیز و از اصحاب حضر وباشد، از بزرگان راویان وآله( میعلیهاهلللنبیین)صلیادودمان حضرت خاتم بر آنکه از

روایت  رادیث بسیاتوسّل و سراپا پیوند و اتصال را داشته است و از آن بزرگواران، اح تالسالم( است و به خدمت ایشان، نهایالسالم( و حضرت هادی)علیهجواد)علیه

  .کرده
 

السالم( عرضه کرد و حضرت او را تصدیق حضرت هادی)علیه شاست و اوست که دین خود را بر امام زمان« یوم و لیله»و کتاب « امیرالمؤمنین خطب»صاحب کتاب 

  :کرد و فرمود

تََضاهُ   ي ارْ ذِ
ِ اله يُن اهلله ِ دِ ا وَ اهلله ، َهذَ اِسمِ َبا اْلقَ

َ
َبادِ  َيا أ ْولِ ِلعِ

ُ ِباْلقَ ، ثَبهَتكَ اهلله لَْيهِ ، َفاثُْبتْ عَ ةِ ا هِ ِخرَ نَْيا وَ اْلْ اِبتِ ِفِ الدُّ  لثه
 

  .پایدار باش، خدا تو را در دنیا و آخرت بر گفتار پایدار، پاینده بدارد نالقاسم، این است به خدا قسم دین خدا که برای بندگانش پسندیده، پس بر آ اای اب .

 

 

 

 

 



 

، آن را نقل کرده؛ در آن کتاب و در رجال شیخ «مستدرک»در خاتمه  ،رساله مختصری در حاالت آن جناب نوشته که شیخ ما، مرحوم ثقة االسالم نوری صاحب بن عبّاد،

 نری آمد و در میا کرد تا بهرسان و پیک است، در شهرها گردش میپیام هکه حضرت عبدالعظیم از سلطان زمان خود ترسید و گریخت و به عنوان آنک :نجاشی آمده

  .در سکة الموالی پنهان گشت ،ساربانان مخفی شد و بنا بر روایت نجاشی در سردابی در خانه یکی از شیعیان
 

ه فاصله یک آمد و قبری را که در برابر قبر او بدید مردم بیرون می زایستاد و پنهان اها به نماز میداشت و شبکرد و روزها را روزه میخدا می و در آنجا عبادت

 هپیوسته در آنجا بود و یکی دو نفر از شیعه، از احوال او باخبر شدند تا آنک وگفت: این قبر مردی از فرزندان موسی بن جعفر است کرد و میزیارت می تراهرو اس

  .بیشتر مردم ری او را شناختند
 

سکة الموالی بر خواهند داشت و کنار درخت سیب، در باغ عبدالجبّار  زفرزندان مرا، ا شیعیان، حضرت رسالت پناه را در خواب دید که فرمود: مردی از زپس شخصی ا

 ؛شد، بیننده خواب نزد صاحب باغ رفت تا آن درخت و جایش را از صاحب باغ بخرد نعبدالوّهاب، دفن خواهند کرد و اشاره فرمود به همان مکانی که در آنجا دف نب

تمام  اام و جای این درخت را بتعریف کرد، صاحب باغ گفت: من نیز چنین خوابی دیده اخری؟ خریدار خوابش رایش را برای چه میمالک باغ به او گفت: این درخت و ج

  .کنند نام که اموات خود را در آنجا دفباغ وقف بر آن سید و سایر شیعیان کرده
 

ه ای یافتند کبرای غسل دادن برهنه کردند، در جیب لباسش ورقه ادی پیوست، چون او رپس از مدتی بیمار شد و بر اثر آن بیماری به رحمت ایز محضرت عبدالعظی

  .طالبفرزند حسن، فرزند زید، فرزند امام حسن، فرزند علی بن ابی ،را در آن نوشته بود: منم ابوالقاسم عبدالعظیم فرزند عبداهلل، فرزند علی دنسب شریف خو

بر حضرت امام « رأیسُرَّمن»گفت: در شهر حمّاد رازی شنیدم که می وظیم فرموده: ابوتراب رویانی روایت کرده که گفت: از ابوصف دانش عبدالع عبّاد، دربنصاحب

 زآن حضرت پرسیدم. سؤاالت مرا پاسخ دادند، زمانی که برای بیرون آمدن ا زای از مسائل حالل و حرام خود را، االسالم( وارد شدم، پس پارهالنقی)علیه یعل

 عبداهلل نامور دینت بر تو مشکل شد، در ناحیه خود، یعنی در شهر ری، از عبدالعظیم ب زبا آن حضرت وداع کردم به من فرمودند: ای حمّاد هرگاه چیزی ا« رایسرّمن»

  .حسنی بپرس و سالم مرا به او برسان
 

شده، از جمله آمده است: هرکه قبر او را زیارت کند، بهشت بر او  تگفته: احادیث بسیاری در فضیلت زیارت حضرت عبدالعظیم روای« رواشح»کتاب  محققّ داماد در

  .شناسان نقل فرمودهنَسَب ضهمین روایت را از بع« خالصه»شیخ بزرگوار شهید ثانی در حواشی کتاب  وشود واجب می

السالم( رفت، حضرت پرسید کجا بودی؟ عرض کرد امام علی النقی)علیه تاند: که مردی از اهل ری، خدمت حضرویه به سند معتبر روایت کردهابن قول وبابویه و ابن

السالم( ین)علیهکردی، هرآینه مانند کسی بودی که امام حسشماست، زیارت می دالسالم( رفته بودم، فرمود: اگر قبر عبدالعظیم را که نزامام حسین)علیه تبه زیار

  .زیارت کرده باشد ار
 

خود فرموده: زیارت آن حضرت به این صورت مناسب « مزار»که در کتاب  نالدیاند، مگر فخر المحققین آقا جمالبرای آن بزرگوار زیاراتی نقل نکرده افقیر گوید: علم

  :است



المُ  پخش صوت مَ َص  السه ٰ آدَ َلَ ،عَ ِ َوةِ اهلله ٰ نُوح   فْ َلَ المُ عَ ، السه ِ ِّ اهلله ، َنِبِ ِ ِليلِ اهلله ٰ ِإْبراِهمیَ خَ َلَ المُ عَ ٰ ُموَسى ا السه َلَ المُ عَ لسه
، ِ وِح  َكِلمیِ اهلله ٰ ِعيَسٰى رُ َلَ المُ عَ ، السه ِ ، اهلله ِ ُسوَل اهلله لَْيكَ َيا رَ المُ عَ لَيْ  السه المُ عَ ،يَ  كَ السه ِ لِِْ اهلله َ خَ ْْ لَْيكَ َيا  ا خَ المُ عَ السه
، ِ يه اهلله َ  َصفِ ِ خاتَ ْبدِ اهلله دَ ْبَن عَ مه َ لَْيكَ َيا ُمُ المُ عَ نَي، السه ِبيِّ  النه

 
ی روح خدا، سالم بر تو ای رسول خدا، سخن خدا، سالم بر عیسموسی هم ربرگزیده خدا، سالم بر نوح پیامبر خدا، سالم بر ابراهیم دوست خدا، سالم ب سالم بر آدم 

  ،عبداهلل خاتم پیامبران نتو ای بهترین خلق خدا، سالم بر تو ای برگزیده خدا، سالم بر تو ای محمّد ب رسالم ب

ِبِ طاِلب   
َ
ِليه ْبَن أ ُْؤِمِننَي عَ ِمَْ اْلْ

َ
لَْيكَ َيا أ المُ عَ ِ  السه ُسولِ اهلله ِصيه رَ لَْيكِ يَ  ،وَ المُ عَ ةَ  االسه دَ ةُ َسيِّ نَي، فاِطمَ ِ

 ِنساءِ اْلعاْلَ
ةِ  َ محْ ما َيا ِسْبَطِي الره لَْيكُ المُ عَ ، السه ةِ ْهلِ اْْلَنه

َ
ْي َشبابِ أ دَ َسيِّ ِليه  وَ لَْيكَ َيا عَ المُ عَ ِ بْ  السه

نيْ ةَ عَ ره ُُ يَن وَ دَ اْلعاِبدِ ِ َسيِّ
َُسنيْ ْْ َن ا

يَن، اِظرِ مه  النه َ لَْيكَ َيا ُمُ المُ عَ ِ َبْعدَ السه
ْلْ رَ اْلعِ ِليٍّ باُِ لَْيكَ َيا َجْع  دَ ْبَن عَ المُ عَ ، السه ِّ ِبِ ََ النه ادِ د  الَّه مه َ

رَ ْبَن ُمُ ِمنَي؛ فَ
َ   اْلباره اْلْ

 
ور ده پیامبر رحمت و دو سربانوان جهانیان، سالم بر شما ای دو فرزندزا رطالب جانشین رسول خدا، سالم بر تو ای فاطمه سروامیرمؤمنان علی بن ابی یسالم بر تو ا

 ربینندگان، سالم بر تو ای محمد بن علی، شکافنده دانش، پس از پیامبر، سالم ب مکنندگان و نور چشاهل بهشت، سالم بر تو ای علی بن الحسین سرور عبادت نجوانا

 ؛تو ای جعفر بن محمد راستگوی نیکوکار امین

 

  ، ْهرَ اِهرَ اْلطُّ ر  الطه
لَْيكَ َيا ُموَسى ْبَن َجْعفَ المُ عَ ُرْ  السه َضا اْلْ ِليه ْبَن ُموَسى الرِّ لَْيكَ َيا عَ المُ عَ دَ  ،تَضٰى السه مه َ لَْيكَ َيا ُمُ المُ عَ السه

، يه ِليٍّ التهقِ المُ  ْبَن عَ اِص  السه يه النه قِ د  النه مه َ ِليه ْبَن ُمُ لَْيكَ َيا عَ ِمنَي،عَ
َ َ  حَ اْلْ ل المُ عَ ،السه ِليٍّ َسَن ْبَن عَ َلَ  ْيكَ َيا حَ المُ عَ السه

هِ  اْلَوِصيِّ    . ِمْن َبْعدِ

javascript:void(0)


 
، النّقی دپسندیده، سالم بر تو ای محمد بن علی النقی، سالم بر تو ای علی بن محم مالرضا، اماموسی بن جعفر، پاک و پاکیزه، سالم بر تو ای علی بن موسی یسالم بر تو ا

  ،خیرخواه امین، سالم بر تو ای حسن بن علی، سالم بر جانشین پس از او

 

ه   ه الل ٰ  َصلِّ  هُ َلَ كَ  عَ ِسراِجكَ  ُنورِ ، ،وَ كَ ِليِّ وَ ِليِّ وَ ، وَ كَ ِصيِّ ِصيِّ وَ وَ ٰ  وَ َلَ ِتكَ عَ جه حُ كَ  وَ لْقِ المُ .  خَ َ  السه ل ِكيُّ  ْيكَ عَ دُ الزه يِّ َها السه يُّ
َ
أ

يُّ  فِ اِهرُ الَّه الطه المُ  ،وَ ، السه ْطهارِ
َ ةِ اْلْ ادَ لَْيكَ َيا اْبَن السه لَْيكَ َيا اْبَن  عَ المُ عَ َُّْ  السه ،اْلْ يارِ خْ

َ َ اْلْ نيْ ٰ  َطفَ َلَ المُ عَ  السه
ُسولِ  ِ  رَ ٰ  اهلله َلَ عَ ِ  وَ ُسولِ اهلله ةِ رَ يه رِّ ةُ  ذُ َ محْ رَ ِ  وَ ؛ اهلله كاتُهُ َبرَ المُ  وَ ُ  السه اِلحِ اْلْ

 اْلَعْبدِ الَّه
َلَ ِ ِطيعَ ه بِّ  عِ هللِ نَي  رَ ِ

ُسوِلهِ  وَ  اْلعاْلَ ِلرَ
ُْؤِمِننَي، ِمِْ اْلْ

َ
ْلِ  وَ
 
بر آفریدگانت، سالم بر تو ای سرور پاکیزه و پاک و برگزیده، سالم بر تو  تات و جانشین جانشینت و حجّتدرود فرست بر نورت و چراغت و نماینده نماینده پروردگارا 

 یبرکات خدا بر رسول خدا و بر فرزندان رسول خدا؛ سالم بر بنده شایسته وتو ای فرزند برگزیدگان و خوبان، سالم و رحمت  فرزند سروران پاک، سالم بر یا

  ،فرمانبردار پروردگار جهانیان و پیرو رسول او و امیرمؤمنان

بِ   ْنَتجَ ُ ْبطِ اْلْ َبا اْلقاِسمِ اْبَن السِّ
َ
لَْيكَ َيا أ المُ عَ ٰ  السه َتبَ جْ ُ ياال ،اْلْ لَْيكَ َيا َمْن ِبزِ المُ عَ ةِ سه يارَ ِتهِ ثَوابُ زِ ََتٰى  رَ َهداءِ ُيرْ دِ الشُّ  ،َسيِّ

 ُ فَ اهلله ره لَْيكَ عَ المُ عَ ، السه ةِ مْ ِفِ اْْلَنه َبْيَنكُ ، َبْيَننا وَ مْ ِتكُ ْمرَ نا ِفِ زُ َشرَ حَ ْوَض نَِب  وَ نا حَ دَ رَ وْ
َ
أ ،وَ مْ ِس  يِّكُ

ْ
أ انا ِبكَ َسقَ وَ

ُكمْ ِمْن يَ  ِ  دِ َجدِّ ِبِ طاِلب  َصلَواتُ اهلله
َ
ِليِّ ْبِن أ مْ  عَ لَيكُ َ  ،عَ ُل اهلله

َ
ْسأ
َ
رَ  أ اْلفَ ورَ وَ رُ مُ السُّ َينا ِفيكُ ْن ُيرِ

َ
ْن  َج،أ

َ
أ وَ

َعنا وَ  مَ ْ ُ  َيَ د  َصَله اهلله مه َ ُكمْ ُمُ ةِ َجدِّ ْمرَ لَْيهِ  ِإيهاُكمْ ِفِ زُ ، عَ آِلهِ مْ  وَ َفَتكُ  َيْسلَُبنا َمْعرِ
ْن َلَ

َ
أ ؛ِإ وَ ير؛ دِ َُ ِلي     نههُ وَ

 



رود، سالم بر تو، خدا میان ما و شما در ثواب زیارت سیدالشهدا امید می ،ای ابا القاسم فرزند سبط نجیب برگزیده، سالم بر تو ای کسی که به زیارتش سالم بر تو

شما،  رسازد و به ما با جام جدّتان از دست علی بن ابیطالب بنوشاند، درود خدا ب دشناسایی برقرار کند و در گروهتان محشور فرماید و به حوض پیامبرتان وار ،بهشت

شما را از ما باز  شما را در گروه جدّتان محمد درود خدا بر او و خاندانش گرد آورد و معرفت وخواهم که به ما درباره شما، خوشحالی و گشایش بنمایاند و ما از خدا می

  ؛ست توانایی استنگیرد، به درستی که او سرپر

  ِ بُ ِإَلى اهلله ره تَقَ
َ
مْ  أ ، ،ِِبُبِّكُ مْ داِئكُ عْ

َ
ةِ ِمْن أ اءَ اْلَبَ ِ  وَ ْسِلمیِ ِإَلى اهلله

الته َ  ِبهِ  راِضيا   وَ ْْ َلَ  ر  ُمْنِك  غَ ٰ  وَ َلَ عَ َبِ  وَ نِي  ُمْسَتكْ  َيقِ
ٰت  َما
َ
د؛  ِبهِ  أ مه َ ِلكَ  نَْطلُبُ  ُمُ ه  ِبذٰ ي الل دِ ْجَهكَ َيا َسيِّ ه وَ ، هُ ةَ ِخرَ ارَ اْلْ الده ضاكَ وَ رِ اْبَن  َيا وَ ي وَ دِ ةِ َسيِّ عْ ِلي ِفِ اْْلَنه ي اْشفَ دِ نه َلكَ ِعْندَ  َسيِّ ِ  َفإِ نا   اهلله

ْ
ن ِمَن  َشأ

ْ
أ   الشه

 
 او تکبّر و بر یقین به آنچه محمّد آن ر خشنود بودن به آن، بدون انکار اجویم، بشما و بیزاری از دشمنانتان و تسلیم بودن به خدا، تقرّب به خدا می یمن با دوست 

 تخواهم، ای سرور من و فرزند سرور من، برایم درباره بهشو خانه آخرت را می وجویم ای سرور من، خدایا خشنودی تآورده، به این امر شخصیت برجسته تو را می

  .شفاعت کن، زیرا برای تو نزد خدا مقامی از مقامات واال است

ه   ه الل ةِ َفالَ ِإّنِّ  هُ عادَ َ ِلي ِبالسه ِِْ ََ ْن 
َ
ُلكَ أ

َ
ْسأ
َ
،  أ نَا ِفيهِ

َ
ةَ ِإَلّ  تَْسلُبْ ِمِّنِّ َما أ وه ُُ َلَ  ْوَل وَ َلَ حَ ِ بِ  وَ ه .  اْلَعِظمیِ  اْلَعِليِّ  اهلله بْ  اللههُ  اْسَتجِ

، اَلن عاِفَيِتكَ ِتكَ وَ َ محْ ِبرَ ِتكَ وَ ِعزه ِمكَ وَ رَ لْهُ ِبكَ به تَقَ ُ  وَ َصَله اهلله ٰ  وَ َلَ د   عَ مه َ آِلهِ  ُمُ نَي  وَ عِ َ ْجْ
َ
َ  أ َسْله نَي  وَ ِ امحِ مَ الره حَ رْ

َ
 تَْسِليما  َيا أ

 
نگیری، هیچ نیرو و توانى نیست جز به خداى بلندمرتبه بزرگ. خدایا برای  مخواهم که سرانجام کارم را به خوشبختی ختم کنی و آنچه را در آنم از دستمی وخدایا از ت 

  .مهربانان نتریمحمّد و همه خاندان او و بر آنان سالم باد، سالمی کامل، ای مهربان رن را به کرم و عزّتت و رحمت و عافیتت بپذیر و درود خدا باجابت کن و آ ام
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