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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

حسنی رحلت حضرت عبدالعظیم

ی ماه شوّال رخ داده است، رحلت حضرت ای که در نیمهسومین حادثه 

 255یا  252)با اختالفی که در نقل تواریخ وجود دارد( در سال   حسنی عبدالعظیم

حدّث و عالم بزرگوار ، می امام مجتبیقمری است. این فرزند پاک از ساللههجری

شیعی، صحابی بزرگواری که محضر سه امام را درک کرد و شخصیتی که مورد تأیید امام 

در حقّ ایشان فرمودند،  که امام هادی  1«اَنَْت َوِلیُّنا َحقّا  »قرار گرفت. تعبیر  معصوم

ت و اهل تاج افتخار بسیار بزرگی بر سر ایشان است. حضرت فرمودند: تو به حقّ ولی، دوس

القدری است که زندگی  شخصیت بسیار عظیم حسنیوالیت ما هستی. عبدالعظیم

هایی که در سایت قرار  ها، و فایل دی ام و در قالب سی عرض کرده ایشان را مفصّل برایتان

ها را  اند و بحثنبوده در دسترستان قرار دارد. اگر دوستانی در جلسات گذشته دارد،

 به آنها مراجعه کنند. اند، حتما  نشنیده

 حسنی مقام بلند حضرت عبدالعظیم

به کربال  الحسین عبداهلل یکی از اهالی ری که به عتبات مشرّف شده بود؛ برای زیارت ابا

از او پرسیدند: کجا بودی؟  رسید. امام هادی رفت و سپس خدمت امام هادی

 امام هادی .مشرّف شدم و زیارت امام حسین به کربالام و از رِی آمدهعرض کرد: 

                                                 

 .813 ص ،18 ج الوسائل،مستدرک نوری، محدّث و 861 ص ،3 ج بحار، مجلسی، و 11 ص توحید، صدوق، .1
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؛ اگر قبر 2«علیهامهللاصلواتَعِظِی ِعْنَدُُکْ لَُکنَْت ََکَْن زاَر ُحَسنَی ْبَن عَِل الْ  ُزْرَت قَْْبَ َعْبدِ اَنََّک لَو »فرمودند: 

را در همان ری، در نزدیکی خودت زیارت کرده بودی، مثل کسی  حسنی عبدالعظیم

ای که هنگام  است. در زیارتنامه  را زیارت کرده حسین بودی که مرقد مطهّر اباعبداهلل

الُم عَلَْیَك اياَ »بینید: خوانید، هم این جمله را می تشرّف به حرم این بزرگوار می ايَرِِ ِِ لسَّ ِِ ْن ِب ََ  

هَداِء يُْرتَ اُب ِزايرَ ثَو  یِِّد الشُّ در زیارت او امید ثواب زیارت امام  که؛ سالم بر کسی3«ىٰ ِة س َ

 وجود دارد.  نحسی

واالمقامی است؛ محضر سه امام بزرگوار را  القدر وشخصیت عظیم حسنیعبدالعظیم

بوده؛ معارف عظیمی را  و امام هادی ، امام جواددرک کرده؛ صحابی امام رضا

از این بزرگواران اخذ و کتبی را تألیف کرده است. آثاری مثل کتاب 

 است.  حسنی از تألیفات عبدالعظیم "لَیلةویَوم"و کتاب  "امیرالمومنین خطب"

مورد بعضی از مسائل دینی خدمت امام معصوم به یکی از شیعیان که برای سؤال در

نزدیک تو بود؛ الزم نبود نزد ما بیایی  حسنی حضرت رسیده بود؛ فرمودند: عبدالعظیم

الی برایت پیش آمد، خدمت وقت سؤ و سؤاالت دینی خود را از ما بپرسی. از این به بعد هر

برو و از آن بزرگوار سؤال کن. این موارد مقام بلند این شخصیت  حسنی عبدالعظیم

 دهد. القدر را نشان می عظیم
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بار در گاه یک آن بزرگوار در شرایط اختناق و فشار مجبور شد مخفیانه فرار کند و هر چند

کرد. بعد از  آنجا مخفی زندگی می کرد. نهایتا  به ری آمد و در نقاط مختلف اقامت می

ی ایشان را از جیب لباسش بیرون آوردند و فهمیدند که چه نامه رحلت آن بزرگوار شجره

 کرده است. طور ناشناس زندگی میشخصیت عظیمی در بین آنها به

، بیترا به محضر ارادتمندان به آستان اهل حسنی رحلت حضرت عبدالعظیم

اکنون در نقاط مختلف عالَم، جلسه را از طریق دوستانی که هم خصوصا  عزیزان حاضر و

 گویم. کنند، تسلیت می دنبال می "اهل والء"سایت 

امیدواریم خدا توفیق بیشتری به ما اهل تهران بدهد، که از  این نعمت عظمایی که در  

 دسترس ما قرار داده است، بهره ببریم. خیلی نعمت عظیمی است و غفلت از آن موجب

خسارت است. امیدواریم خود آن بزرگوار عنایت کند و توفیق بیشتری به ما نصیب شود 

و امدادهای  که مرقد مطهّر ایشان را بیشتر زیارت کنیم و از نورانیت آن فضا و توجّهات

 طور از توجّهات و امدادهای روح بلندهمین و روح بلند حضرت عبدالعظیم

)یکی از  ( و امامزاده طاهرومند امام کاظم)فرزند بر  الکاظم موسی بن حمزة

مدفونند و بسیاری از علما، بزرگان و اولیای  در جوار ایشان که( های امام سجّاد سالله

 بیشتر بهره ببریم.  خدا، که در اطراف این سه بزرگوار دفنند؛

 

مْ  ٍد َو ََعِّْل فََرََجُ َحمَّ َُ ٍد َو آِل  َحمَّ َُ  اَللّـٰـهُمَّ َصلِّ عيَٰل 

 


