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وژیه انهم 
لعظیم حسنی؟س؟ وافت حضرت عبدا



ذخیرٔه حیثیتِی علمای اسالم

از  عظیمـی  ذخیـرٔه   - ایـران  در  شـیعه  علمـای  خصـوص  بـه   - اسـالم  علمـای 

بـه  را  انقـالب  ایـن  توانسـت  ذخیـره  آن  کـه  آوردنـد  وجـود  بـه  عمومـی  حیثیـِت 

گـر کسـی خیـال کند که این انقالِب عظیـم با آن قدرِت روحی  پیـروزی برسـاند. ا

کـرده  ایـم، در هـزاران هـزار  کـه مـا دیـده  ایـم و تجربـه  کـه آن  طـور  و آن صالبـِت معنـوی امـام؟هر؟ - 

کـه  انسـان، یکـی آن  طـور پیـدا نمـی  شـود - بـدوِن آن اعتقـاِد معنـوِی عمیـِق مـردِم ایـران بـه علمـاء - 

ایـن ذخیـره، همیـن اعتقـاد اسـت - ممکـن بـود بـا همـان رهبـری پیـروز بشـود، مطمئـن باشـید 

گـر آن ذخیـرٔه ایمـاِن عمیـِق نسـل  هـای پـی  در  کـرده اسـت. ا اشـتباه 

پـی نمـی  بـود، هیـچ دسـتی نمـی  توانسـت بـه صـورت 

خلق السـاعه چنیـن انقالبی را بـه وجود بیاورد 

و بـه پیـروزی برسـاند.

اثر عالِم صالح و فاسد

گـر صالـح  علمـا در هرجـا باشـند، از بـاب اینکـه مـردم بـه آن هـا توجـه دارنـد، ا

گـر فاسـد باشـند، خـواه  باشـند، خـواه     ناخـواه مـردم را بـه صـاح مـی کشـند و ا

ناخـواه مـردم را بـه فسـاد     مـی کشـند.  شـما جـزِء قشـرِ علمـاِی ملـت هسـتید و 

یـد. در یـک     اداره کـه وارد بشـوید، رئیـس اداره را همـۀ اداره توجـه  ی را دار شـما هـم، همـان عهـده دار

گـر رئیـس ایـن     اداره یـک مـرِد صالحـی باشـد و یـک مـرد امینـی باشـد، خواه ناخـواه به  بـه او دارنـد؛ ا

گر بخواهند یک  واسـطۀ توجهی که سـایر     اقشـار به او دارند، در آنان هم تاثیر می کند و ا

انحرافـی هـم پیـدا بکننـد ،    مخفیانه و بدون   ]  اینکه  [   کسـی بفهمد و 

گر خدای نخواسـته    کم کـم هـم اصـاح می شـوند؛ اما ا

اداره یـک آدم دزدی شـد، همـه  ایـن    رئیـس 

دزد     مـی شـوند. 

ربرتی          عالم 
از زهاران  عا               بد  

بــرای اینکــه شــوق شــما بیشــتر شــود و بنــدٔه روســیاه هــم انشــااهلل، در ادامــٔه راه بــرای خدمــت، حاضــر شــوم، روایتــی مــی 

گــر یــک  ْیــِه«؛ یعنــی: ا
َ
ــا َو َعــْن ُمَشــاَهَدِتَنا ِبَتْعِلیــِم َمــا ُهــَو ُمْحَتــاٌج ِإل ُمْنَقِطِعیــَن َعّنَ

ْ
ْیَتاِمَنــا َال

َ
 َیِتیمــًا َواِحــدًا ِمــْن أ

ُ
خوانــم؛ »َفِقیــٌه َواِحــٌد ُیْنِقــذ

ی از دیــدار مــا، از آنچــه بــدان نیازمنــد اســت، محــروم شــده را از چنــگال شــیطان رهایــی  فقیــه و عالمــی، یتیمــی از ایتــام مــا را کــه بــه خاطــر دور

ــِف َعاِبــٍد«؛ باالتــر و برتــر از هــزار شــخص مقدســی اســت کــه فقــط عبــادت مــی کنــد و بــه دیگــران کار نــدارد. ایــن یــک نفــر 
ْ
ل

َ
ــی ِإْبِلیــَس ِمــْن أ

َ
 َعل

ُ
َشــّد

َ
دهــد، »أ

گاهــی مــی دهــد، از هــزار  عابــد برتــر اســت؛ ایــن یعنــی شــما بایــد روایــات اهــل بیــت؟مهع؟ را بیــان کــه اشــخاص را بــه کلمــات آل محمــد؟لص؟ و آ

بفرمایید و در بین مردم، مبین احکام و روایات باشید. 

بــرای  کــه  دارد  دوســت  را  مــردم  چقــدر  خــدا  دســتگیری از آن هــا ایــن طــور پــاداش قــرار مــی دهــد؟! ببینیــد 

می دانید یتیِم حقیقی کیست؟ 

َواِلــُدُه                                                                                                                                         َمــاَت  َقــْد  ــِذي 
َّ
َال َیِتیــُم 

ْ
َال ْیــَس 

َ
َدب« »ل

َ ْ
َعْقِل َو َال

ْ
َیِتیَم َیِتیُم َال

ْ
 َال

َ
                    ِإّن

باشــد،  مــرده  پــدرش  کــه  کســی نیســت  چــون ممکــن اســت ایــن شــخص در آینــده یکــی یتیــم آن 

ــزرگان بشــود و از محرومیــت نجــات یابــد؛ امــا  ــه از ب ــده، همیش ــروم مان ــم و ادب مح ــه از عل ــی ک کس

واقعــی  یتیــم  و  مانــد  خواهــد  محرومیــت  اســت. کســی هــم کــه بــه محضــر و مشــاهدٔه اهــل در 

و  اســت  یتیــم  واقعــا  باشــد،  نرســیده  بــه دســتگیری دارد. بیــت؟مهع؟  ادب نشــده اســت و نیــاز 

آن حــال چــرا ایــن فقیــه باالتــر از هــزار عابــد اســت؟!  چــون  َفَقــْط«؛  َنْفِســِه  َذاُت  ــُه  َهّمُ َعاِبــَد 
ْ
َال  

َ
ّن

َ
»ِل

نجــات  را  خــودش  خواهــد  مــی  مقــدس  بدهــد و عبــا را فقــط ســر خــودش کشــیده اســت؛ عابــد 

ــُه َمــَع َذاِت َنْفِســِه َذاُت  ا َهّمُ
َ

ِعَبــاِد َاهلِل َو ِإَماِئــِه«؛ مــی خواهــد کــه عــاوه بــر نجــات امــا ایــن فقیــه: »َو َهــذ

ُهــْم ِمــْن َیــِد ِإْبِلیــَس َو َمَرَدِتــِه«؛ خــودش، بنــدگان خــدا را نجــات بدهــد. او شــغلش، 
َ

شــغل انبیاســت. »ِلُیْنِقذ

ــه دنبــال ایــن اســت کــه بنــدگان را از چنــگال ابلیــس و  ــْن او ب ــَد َاهلِل ِم ْفَضــُل ِعْن
َ
ــَو أ ــَك ُه ِل

َ
کارگــزاران او خــارج کنــد. »َفِلذ

ــِف َعاِبــَدٍة«؛ چنیــن عالمــی از هــزار هــزار مــرد عابــد و هــزار هــزار زن عابــد برتــر اســت؛ یعنــی اصــًا بــا این هــا قابــل مقایســه نیســت 
ْ
ل

َ
ــِف أ

ْ
ل

َ
ــِف َعاِبــٍد َو أ

ْ
ل

َ
ــِف أ

ْ
ل

َ
أ

داداش جــان! 

؟ع؟  حــاال آقایــان گوینــده، فهمیدنــد کــه نســبت بــه آقایــان شــنونده چــه موقعیتــی دارنــد؟! آیــا ایــن حدیــث کــه از لســان موســی بــن جعفر

ی مــی گویــد: مــن از امــام صــادق؟ع؟ دربــارٔه معنــای ایــن  آمــده، مشــوق نیســت؟! در روایــت دیگــری آمــده اســت کــه راو

ــاَس َجِمیعــًا«، یعنــی چــه؟ حضــرت؟ع؟ فرمــود: مقصــود  لّنَ ْحَیــا ٱ
َ
َمــٓا أ

َ
ّن
َ
ْحَیاَهــا َفَکأ

َ
آیــه پرســیدم: »َمــْن أ

ــه راِه راســت  ــه هدایــت و از راِه کــج ب کســی اســت کــه مــردم را از ضالــت ب

هدایــت نمایــد.
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طلبه و استاد 

آن اشــخاصی کــه در انگیــزٔه طلبگــی سســتی می کننــد و حــال و 

گفــت  حوصلــٔه درس و بحــث را ندارنــد، بــال اســتثناء می تــوان 

آن  دیگــری  و  می کنــد  سســتی  مباحثشــان  هــم  آن کــه  یکــی  کــه 

کــه  اســتاد و عالــم خــوب و درســتی را ندیــده و تجربــه  اســت 

یــزه کاری  نکرده انــد؛ بــرادرا زندگــِی انســان فقــط داخــل همیــن ر

هاســت. عــرض کــردم بــرای شــما شــخصی رفتــه بــود خدمــِت یــک 

عالــم بــزرگ و عرضــه داشــت کــه شــخصی همیشــه خداونــد بــه او 

لطــف می کنــد و بــرای آن شــخص بهتریــن اســاتید را قــرار می دهــد 

ایــن  بــه  بــزرگ  آن عالــم  نفــر اول می شــود، بعــد  و همیشــه هــم 

گــر شــما هــم مثــل ایشــان بودیــد در ادب  شــخص فرمــوده بــود کــه ا

ــرام بــه اســتاد، شــما هــم االن مثــل ایــن بنــده خــدا بودیــد؛ و  و احت

اینکــه توســل خصوصــی هــم از یــاد نــرود؛ ایــن دو مــورد در رســیدن 

بــه باالتریــن مقام هــا بــه او کمــک خواهــد کــرد و راه را هــم هموارتــر 

مــی کنــد.  

بــا  بایــد  را  اســتاد  ْســَتاِد. 
ُ ْ
ال َتْعِظیــِم  ِفــي  ــِم 

ْ
ِعل

ْ
ال َبِرَکــُت  دوســتان 

ْســَتاِد. شــما 
ُ ْ
ــِم ِفــي َتْعِظیــِم ال

ْ
ِعل

ْ
کــرد. َبِرَکــُت ال عظمــت یــاد 

یــاد  اســاتید خــود  از  کــه چگونــه  را  امــام؟هر؟  ببینیــد حضــرت 

ادِب  و  اســتاد  بــه  احتــرام  خیــری  بــه  عاقبــت  راه  رفقــا  می کنــد. 

ــه اســتاد اســت. متعــدد اشــخاصی را دیــدم کــه نســبت  نســبت ب

بــه اســاتیِد خودشــان احتــرام و ادب را رعایــت نکردنــد و جــوان 

مــرگ شــدند یــا اینکــه ادب و حرمــت را رعایــت نکردنــد و عاقبــت 

بــه خیــری در ایــن دنیــا ندیدنــد.  

مــورد بعــدی دعــا کــردن بــرای اســتاد و از خــدا بــرای اســتاد، طلــب 

مغفــرت کــردن اســت.  
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زندگیناهم حضرت   عبدالعظیم حسنی        ؟س؟
نگاهی گذرا به زندگِی حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟: 

مـاه  چهـارم  پنج شـنبه  ز  رو در  حسـنی؟ع؟  عبدالعظیـم  حضـرت 
بیع الثانـی سـال ۱۷۳ قمـری، در زمـان امـام موسـی کاظـم؟ع؟ در شـهر  ر

نـام داشـتند.  مدینـه زاده شـد. پـدرش عبـداهلل و مـادرش فاطمـه 
ری  شـهر  بـه  هـادی؟ع؟  امـام  دسـتور  بـه  عبدالعظیـم؟ع؟  حضـرت 
وارد می شـود و در سـرداب خانـٔه یکـی از شـیعیاِن آن شـهر بـه زندگـی 
زه می گرفـت و شـب ها بـه نمـاز  زهـا رو رد. ایشـان رو پنهانـی روی مـی آو
می ایسـتاد. گاهـی پنهانـی از خانـه بیـرون می آمـد و قبـری را کـه اکنـون 
یـارت می کرد  بـروی آرامگاهـش اسـت )مـزار حضـرت همـزه؟ع؟( را ز رو
؟ع؟ اسـت.  و می فرمـود: ایـن، قبـر مـردی از فرزنـدان موسـی بـن جعفـر
تبـار حضـرت عبدالعظیـم؟ع؟ بـا چهـار یـا پنـج واسـطه، به امام حسـن 
نسـِب  کـه  ینـد  می گو رجالیـون  از  عـده ای  رسـد.  مـی  مجتبـی؟ع؟ 
حضـرت عبدالعظیـم؟ع؟ اینگونـه بـوده اسـت: ابوالقاسـم عبدالعظیم 
یـد بـن علی بن حسـن بـن علی بن  بـن عبـداهلل بـن علـی بـن حسـن بـن ز
، میان ایشـان و امام حسـن؟ع؟، پنج نفر  ابـی طالـب. براسـاس ایـن نظر
واسـطه وجـود دارد؛ ولـی نظـر دیگـر نسـبت به نسـِب ایشـان اینسـت  که 
یـد« _ جـّد سـّوم ایشـان _ و امـام حسـن؟ع؟، شـخص دیگـری  میـان »ز
واسـطه نیسـت؛ بـا توجـه بـه این نظـر حضرت عبدالعظیم حسـنی؟ع؟ 

بـا چهـار واسـطه بـه امـام حسـن مجتبـی؟ع؟ می رسـد. 
بـه یـک نقلـی حضرت عبدالعظیم حسـنی؟ع؟ چهار بـرادر و به نقلس 

دیگر هشـت برادر داشـته است. 
کان و خانداِن حضرت عبدالعظیم؟ع؟  نگاهی گذرا به زندگی نامه نیا

یژگی برجسته بوده اند:  نشان می دهد که این خاندان، دارای دو و
کـِم جامعـه  اّول: مبـارزه و پیـکار بـر ضـّد سـتم و سـلطه اسـتکبارِی حا
از  زنـدان  در  عبدالعظیـم؟ع؟  حضـرت  پـدر  کـه  گونـه ای  بـه  اسـامی، 
دنیـا رفـت و ایشـان پـدر خـود را ندیـد و جـّد ایشـان نیـز مّدتـی در زنـدان 

به سـر بـرد. 
ملّقـب  محرومـان.  بـه  خدمـت  و  نفـس  عـّزت  طبـع،  کرامـت   : دّوم 
یژگـِی  یشـه در ایـن و یـم« ر شـدِن عبدالعظیـم بـه حضـرت »اسـّید الکر

دارد.  بزرگـوار  ایـن  خانوادگـِی 
حضـرت عبدالعظیـم؟ع؟ حیـاِت پنـج امـام از امامـان معصـوم را درک 
: امام کاظم؟ع؟، امام رضـا؟ع؟، امام جواد؟ع؟،  کرده انـد کـه عبارتنـد از
امام هادی؟ع؟ و امام حسـن عسـکری؟ع؟؛ اّما نکته ای که وجود دارد 
اینسـت کـه ایـن ِبـدان معنـا نیسـت کـه بـه محضـر همـٔه ایـن أئمـه هـم 
م اسـت، 

ّ
رسـیده و یـا از آن هـا سـخنی نقـل کرده اند. آنچه قطعی و مسـل

هـادی؟ع؟ این اسـت که ایشان محضر  امـام  و  جـواد؟ع؟  امـام 
از  و  نمـوده  درک  آن هـا احادیـِث فراوانی نقل را 

ه  د کـر

گـر بـه روایـت کتـاب االختصاص منسـوب به شـیخ  اسـت. همچنیـن ا
مفیـد اعتمـاد کنیـم، حضـرت عبدالعظیـم؟ع؟ محضـر امـام رضـا؟ع؟ 

روایـت نمـوده اسـت.  ایشـان  از  و  کـرده  نیـز درک  را 
 

عظمت علمِی حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟ 
کافـی اسـت  اثبـات عظمـت علمـی حضـرت عبدالعظیـم؟ع؟  بـرای 
کـه بدانیـم امـاِم معصـوم، مـردم را بـرای حـّل مشـکات دینـی و یافتـِن 

ارجـاع داده اسـت.  ایشـان  بـه  و عملی شـان،  اعتقـادی  پرسـش های 
حضـرت  حـال  شـرح  در  کـه  رسـاله ای  در  َعّبـاد  بـن  صاحـب 
اسـت:  رده  آو ایشـان  علمـی  توصیـف  در  نوشـته،  عبدالعظیـم؟ع؟ 
گفـت:  ابوحّمـاد رازی مـی  کـه شـنیدم  کـرد  یانـی، روایـت  تـراب رو ابـو 
و  ل  حـا از  مسـایلی  و  رسـیدم  سـامّرا  در  هـادی؟ع؟  امـام  خدمـت 
و  داد  پاسـخ  مـن  پرسـش های  بـه  امـام؟ع؟  پرسـیدم.  ایشـان  از  حـرام 
بـه مـن فرمـود: »یـا  کنـم  از ایشـان خداحافظـی  کـه خواسـتم  هنگامـی 
أبـا َحّمـاد! َاشـَکلش َعلشـیک َشـیٌء ِمـن امـرِ دیِنـک بنـا ِحَیِتـک َفَسـل 
ـاَم«؛ یعنی: ای  ی الّسَ َعنـُه َعبَدالَعظیـِم بـَن َعبـِداهلِل الَحَسـِنّی و اقرِئُه ِمّنِ
کـه چیـزی از امـور دینـی در منطقـه ات بـرای تـو  ابـو حمـاد ! هنگامـی 
مشـکل شـد، از عبدالعظیـم بـن عبـداهلل حسـنی؟ع؟ بپرس و سـام مرا 

برسـان.  او  بـه 
، بـه روشـنی نشـان می دهـد کـه حضـرت عبدالعظیم؟ع؟ در  ایـن تعبیـر
عصـر خـود، مجتهـد توانمنـدی بـوده که براسـاس اصـول و قواعدی که 
از اهـل بیـت؟ع؟ در اختیـار داشـته، می توانسـته دیدگاه هـای اسـام 
نـاب را در زمینه هـای مختلـف اعتقـادی و عملـی، اسـتخراج کنـد و 
یـد؛ بنابرایـن، ایشـان تنهـا یـک محـّدث  بـه پرسـش های مـردم پاسـخ گو
و راوی احادیـث اهـل بیـت؟ع؟ نبـوده اسـت؛ بلکـه از علمـای بـزرگ 
بـه  یی  پاسـخگو تـواِن  معصومیـن،  از  پـس  کـه  بـوده  رسـالت  خانـدان 
مسـائل علمـی را داشـته و توانمنـدِی علمـی اش مـورد تأییـد و تصدیـق 

امـام هـادی؟ع؟ قرارگرفتـه اسـت. 
 

تألیفاِت حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟: 
فان شـیعه« 

ّ
مرحـوم نجاشـی در کتـاِب رجـاِل خـود _ کـه بـا موضوع »مؤل

تألیـف شـده _، از حضـرت عبدالعظیـم حسـنی؟ع؟ نـام بـرده و کتاب 
خطـب امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را بـه وی نسـبت داده اسـت. 

 
عظمت معنوی حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟: 

عظمـت  نشـانٔه  تریـن  معنـوی و مقامـات باطنـِی مهـم 
عبدالعظیـم؟ع؟  یـارِت حضـرت  ز فضیلـِت  برابـرِی 

یـارِت حضـرت سّیدالشـهدا؟ع؟ اسـت.  ، بـا فضیلـِت ز مـزارِ آن بزرگـوار
کـه یکـی از  شـیخ المحّدثیـن، صـدوق، از محّمـد بـن یحیـی عّطـار _ 
گونـه نقـل کـرده کـه: خدمـت امـام هـادی؟ع؟  اهالـی ری اسـت _ ایـن 

بـودی؟«  فرمود:»کجـا  امـام؟ع؟  رسـیدم. 
امـام هـادی؟ع؟  بـودم.  رفتـه  بـن علـی؟ع؟  یـارِت حسـین  ز بـه   : گفتـم 
زاَر  َکَمـن  ُکنـَت  ِعنَدُکـم  َعبِدالَعظیـِم  َقبـَر  رَت  ـوُز

َ
ل إّنـک  »أمـا  فرمـود: 

عبدالعظیـم؟ع؟  قبـر  گـر  ا کـه  بـدان  یعنـی:  ؟ع؟«؛  َعِلـّیٍ بـَن  الُحَسـیَن 
یـارت کنـی، ماننـد کسـی هسـتی کـه حسـین بـن  را در شـهرِ خودتـان ز

باشـد.  کـرده  یـارت  ز را  علـی؟ع؟ 
 

روایات حضرت عبدالعظیم؟ع؟: 
کـرده  صاحـب بـن عبـاد، ایشـان را »کثیرالحدیـث و الروایـة« توصیـف 
رع و  را چنیـن توصیـف نمـوده: »ذو و ایشـان  کوتـاه خـود،  و در رسـاله 
دیـن، عابـد معـروف باالمانـة و صـدق اللهجة، عالـم بامور الدیـن، قائل 
]عبدالعظیـم؟ع؟[  الروایـة«؛   و  الحدیـث  کثیـر  العـدل،  و  بالتوحیـد 
شـخصی پرهیـزگار و دینـدار بـود. اهـل عبـادت بـود و بـه امانتـداری و 
یی شـهرت داشـت. بـه امـور دینـی دانـا بـود. توحیـد و عـدل را  راسـتگو
ر داشـت و بسـیار حدیـث و روایـت ]از اهـل بیـت؟ع؟[ نقـل می کـرد.  بـاو

 
مهاجرت حضرت عبدالعظیم؟ع؟ به ری: 

بـوط بـه علـل مهاجـرت حضـرت عبدالعظیـم؟ع؟  جزئیـات مسـایل مر
کـه  گفـت  می تـوان  لیکـن  نیسـت؛  مشـخص  کامـاً  شـهرری،  بـه 
زاتـی خانـدان آن بزرگـوار از یـک سـو و شـخصیت علمـی  سـابقه مبار
و جهـادی و ارتبـاط بسـیار نزدیـک حضـرت عبدالعظیـم؟ع؟ بـا اهـل 
، موجب شـدند که ایشـان در سـال های پایانی  بیت؟ع؟ از سـوی دیگر
بـرای   ، رو ایـن  از  گیـرد.  قـرار  وقـت،  تعقیـب حکومـت  زندگـی، تحـت 
ادامـه فّعالیت هـا و چـه بسـا بـا اشـاره امـام هـادی؟ع؟، زندگـی مخفـی 
را انتخـاب کـرد و بـا لبـاس پیـک و به صورت مسـافری ناشـناس، وطِن 
اصلـِی خـود را تـرک کـرد و شـهرهای مختلفـی را پشـت سـر گذاشـت تـا 
آن کـه در شـهر ری در مکانـی بـه نـام »سـربان« رحـل اقامـت افکنـد و در 
ـه ای کـه »سـّکة الموالـی« 

ّ
خانـٔه یکـی از پیـروان اهـل بیـت؟ع؟ در محل

نامیـده مـی شـد، سـکونت یافـت. 
معلـوم نیسـت کـه حضـرت عبدالعظیـم؟ع؟ چنـد سـال در شـهر ری 
م، ایـن اسـت کـه ایشـان بـه قـدری در 

ّ
سـکونت داشـته اسـت؛ امـا مسـل

یـج بـا ایشـان آشـنا  ایـن شـهر بـوده کـه بیشـترِ شـیعیان ری، بـه تدر
شـده بودنـد و بـا در نظـر گرفتـِن ایـن کـه ایشـان بـه شـّدت تحـت 
تعقیـب بـوده و ارتبـاِط تک تـک مـردم بـا او چـه بسـا مّدت هـا 
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حّدثنـا علـّی بـن أحمـد بـن موسـی الدقاق و 
 : علـّی بـن عبـد اهلل الـوّراق جمیعـًا، قـاال
الصوفـی،  هـارون  بـن  محّمـد  حّدثنـا 

قـال: حّدثنـا أبـو تراب عبید اهلل بن موسـی 
عبـد  بـن  العظیـم  عبـد  عـن  یانـی،  الرو

َعلـی  َدَخلـُت  قـال:  الحسـنّی؟ع؟،  اهلل 
بـِن  بـِن موَسـی  َعِلـّیِ  بـِن  ـِد  ُمَحّمَ بـِن  َعِلـّیِ  دی  َسـّیِ

ـِد بـِن َعِلـّیِ بـِن الُحَسـیِن بِن َعِلـّیِ بِن أبی  َجعَفـرِ بـِن ُمَحّمَ
لـی:  

َ
قـال بـی  َبُصـَر  ّمـا 

َ
َفل طاِلـٍب؟مهع؟، 

ـُه: 
َ
: َفُقلـُت ل

َ
نـا َحّقـًا. قـال  َمرَحبـًا ِبـَک یـا أَبـا القاِسـِم! أنـَت َوِلّیُ

َمرِضّیـًا  کاَن  َفـِإن  یـَک دینـی، 
َ
یـُد أن أعـرَِض َعل ار إّنـی  اهلِل!  َیابـَن َرسـوِل 

ألقـی اهلَل؟زع؟. َحّتـی  یـِه 
َ
َعل َثَبـّتُ 

:
ُ

: هاِت یا أَبا القاِسِم! َفُقلُت: إّنی أقول
َ

 َفقال
َحـّدِ  یـِن: 

َ
الَحّد ِمـَن  خـارٌِج  َشـیٌء،  َکِمثِلـِه  یـَس 

َ
ل واِحـٌد  َتعالـی  اهلَل  إّنَ   

یـَس ِبِجسـٍم و ال صـوَرٍة، و ال َعـَرٍض و 
َ
ـُه ل أّنَ شـبیِه، و  اإلبطـاِل و َحـّدِ الّتَ

عـراِض 
َ
، و خاِلـُق األ ـَورِ ُر الّصُ جسـاِم، و ُمَصـّوِ

َ
ـُم األ ، َبـل ُهـَو ُمَجّسِ ال َجوَهـرٍ

ـُه و ُمحِدُثـُه، و 
ُ
ُکّلِ َشـیٍء وماِلُکـُه و خاِلُقـُه، و جاِعل ، و َرّبُ  َو الَجواِهـرِ

َنِبـّیَ َبعـَدُه إلـی  ِبّییـَن، َفـا  ُه، خاَتـُم الّنَ
ُ
ـدًا؟لص؟ َعبـُدُه و َرسـول أّنَ ُمَحّمَ

یَعَة َبعَدهـا إلـی َیـوِم  ـراِئِع، َفـا َشـر َ
یَعَتُه خاِتَمـُة الّش َیـوِم الِقیاَمـِة، و أّنَ َشـر

:
ُ

الِقیاَمـِة، و أقـول
بـُن  َعِلـّیُ  الُمؤِمنیـَن  أمیـُر  َبعـَدُه  مـرِ 

َ
األ َوِلـّیَ  و  الَخلیَفـَة  َو  اإِلمـاَم  إّنَ   

بـُن  َعِلـّیُ  ُثـّمَ  الُحَسـیُن؟ع؟،  ُثـّمَ  الَحَسـُن؟ع؟،  ُثـّمَ  طاِلـٍب؟امهع؟،  أبـی 
ـٍد؟امهع؟،  ُثـّمَ َجعَفـُر بـُن ُمَحّمَ ؟امهع؟،  ـُد بـُن َعِلـّیٍ ُثـّمَ ُمَحّمَ الُحَسـیِن؟امهع؟، 
بـُن  ـُد  ُمَحّمَ ُثـّمَ  موسـی؟امهع؟،  بـُن  َعِلـّیُ  ُثـّمَ  ؟امهع؟،  َجعَفـرٍ بـُن  موسـی  ُثـّمَ 
ابنـی،  الَحَسـُن  َبعـِدَی  ؟ع؟: وِمـن 

َ
َفقـال َمـوالَی.  یـا  أنـَت  ُثـّمَ  ؟امهع؟،  َعِلـّیٍ

َبعـِدِه؟ ِمـن  ـِف 
َ
ِبالَخل ِللّنـاِس  َفَکیـَف 

: َفُقلُت: و َکیَف ذاَک یا َموالَی؟
َ

 قال
 
َ
 ِذکـُرُه ِباسـِمِه َحّتـی َیخـُرَج، َفیمـأ

ُ
ـُه ال ُیـری َشـخُصُه، و ال َیِحـّل ّنَ

َ
: أِل

َ
 قـال

: َفُقلـُت: أقـَررُت. و 
َ

َکمـا ُمِلَئـت ُظلمـًا و َجـورًا. قـال  
ً

رَض ِقسـطًا َعـدال
َ
األ

ُهـم َعـُدّوُ اهلِل، و طاَعَتُهـم طاَعـُة اهلِل، و  ُهـم َوِلـّیُ اهلِل، و َعُدّوَ : إّنَ َوِلّیَ
ُ

أقـول
َمعِصَیَتُهـم َمعِصَیـُة اهلِل.

 ، ـَة َحـّقٌ ، و إّنَ الَجّنَ َة ِفـی الَقبـرِ َحـّقٌ
َ
ل

َ
، َو الَمسـأ : إّنَ الِمعـراَج َحـّقٌ

ُ
 و أقـول

یَب  ، و إّنَ الّسـاَعَة آِتَیـٌة ال َر ، َو المیـزاَن َحـّقٌ ـراَط َحـّقٌ ، َو الّصِ َو الّنـاَر َحـّقٌ
. فیهـا، و إّنَ اهلَل َیبَعـُث َمـن ِفـی الُقبـورِ

: إّنَ الَفراِئَض الواِجَبَة َبعَد الَوالَیِة: 
ُ

 و أقول
مـُر ِبالَمعـروِف َو 

َ
، َو الِجهـاُد، َو األ ـوُم، َو الَحـّجُ کاُة، َو الّصَ ُة، َو الـّزَ ـا الّصَ

القاِسـِم! هـذا  أَبـا  یـا  ـٍد؟امهع؟:  ُمَحّمَ بـُن  َعِلـّیُ   
َ

َفقـال  . الُمنَکـرِ َعـِن  هـُی  الّنَ
َتـَک اهلُل ِبالَقـوِل  یـِه، َثّبَ

َ
ـذی ارَتضـاُه ِلِعبـاِدِه، َفاثُبـت َعل

َّ
َو اهلِل دیـُن اهلِل ال

نیـا و ِفـی اآلِخـَرِة.
ُ

الّثاِبـِت ِفـی الَحیـاِة الّد
ترجمه : 

حضـرت عبـد العظیـم حسـنی فرمـود: خدمـت مـوالی خـود علـی بـن 
محّمـد بـن علـی بـن موسـی بـن جعفـر بـن محّمـد بـن علـی بـن حسـین 
بـن علـی بـن ابـی طالـب؟مهع؟ )امـام هـادی؟ع؟( رسـیدم. وقتـی نـگاه 
ایشـان بـه مـن افتـاد، فرمـود: »خـوش آمـدی، ای ابوالقاسـم! تـو حقیقتـًا 
دوسـت مـا هسـتی«. گفتـم: ای پسـر رسـول خـدا! مایلـم دینـم را بـه شـما 
گـر مـورد پسـند بـود، بـر آن ثابـت باشـم تـا خداونـد؟زع؟ را  عرضـه کنـم، ا

قـات کنـم. امـام؟ع؟ فرمـود: »ای ابـو القاسـم، عرضـه کـن«.  ما
پس گفتم: من معتقدم که خدای متعال، یکی اسـت و مانندی ندارد 
و از دو حـّد ابطـال و تشـبیه، بیـرون اسـت. خداونـد، جسـم و صـورت 
و َعـَرض و جوهـر نیسـت؛ بلکـه اوسـت کـه اجسـام را جسـمّیت داده و 

یـده اسـت. او  صورت هـا را صـورت بخشـیده و اعـراض و جواهـر را آفر
یننـدۀ پدیـده هاسـت و ]عقیـده دارم  ردگار همـه چیـز و مالـک و آفر پـرو
، خاتـم پیغمبـران اسـت و پـس از  کـه[ محّمـد؟لص؟ بنـده و فرسـتادۀ او

ز قیامـت، پیامبـری نخواهـد بـود. وی تـا رو
ز قیامـت، دینـی  تـا رو او  از  بـوده و پـس  یـِن شـرایع  یعت وی، آخر  شـر
بـارۀ امامـت، ایـن اسـت کـه امـام و خلیفـه  نخواهـد آمـد. عقیـدۀ مـن در
؟لص؟ امیرمؤمنـان علـی بـن ابـی طالـب؟امهع؟  و ولـّی امـر پـس از پیامبـر
سـپس  و  حسـین؟ع؟  وی  از  پـس  و  حسـن؟ع؟  او  از  پـس  و  اسـت 
علـی بـن حسـین؟امهع؟ و سـپس محّمـد بـن علـی؟امهع؟ و سـپس جعفـر 
بـن  علـی  سـپس  و  ؟امهع؟  جعفـر بـن  موسـی  سـپس  و  محمـد؟امهع؟  بـن 
موسـی؟امهع؟ و سـپس محّمـد بـن علـی؟امهع؟ و پـس از آن هـا تـو هسـتی 

ای مـوالی مـن. 
در این هنگام، امام هادی؟ع؟ فرمود:

بـارۀ اماِم   »و پـس از مـن، فرزنـدم حسـن؟ع؟، امـام اسـت؛ لیکن مردم در
، چـه خواهنـد کرد؟«. پـس از او

، از چـه قـرار اسـت؟  یـان امـاِم پـس از او  گفتـم: ای مـوالی مـن! مگـر جر
، دیـده نمـی شـود و بـردن اسـمش بـر زبان هـا ممنـوع اسـت تـا  فرمـود: »او
آن گاه کـه ]از پـس پـردۀ غیبـت[ بیـرون بیایـد و زمیـن را از عـدل و داد پـر 

نمایـد؛ همـان طـور کـه از ظلـم و سـتم پـر شـده اسـت«. 
دوسـت  معتقـدم:  نیـز  و  دارم  اقـرار  هـم[  غایـب  امـام  ایـن  ]بـه  گفتـم: 
آنـان،  آنـان، دشـمن خداسـت؛ طاعـت  آنـان، دوسـت خـدا و دشـمن 
عقیـده  مـن  خداسـت.  از  نافرمانـی  آنـان،  از  نافرمانـی  و  خـدا  طاعـت 
زخ، صـراط و میـزان حـق  ، بهشـت، دو کـه معـراج، پرسـش در قبـر دارم 
ز قیامـت خواهـد آمـد و در آن هیـچ شـکی نیسـت و خداونـد  انـد و رو
همـۀ مـردگان را زنـده خواهـد کـرد. نیـز عقیـده دارم کـه واجبـات، پـس از 

: اعتقـاد بـه والیـت )امامـت(، عبـارت انـد از
 . زه، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر ، زکات، رو  نماز

در این هنگام، امام هادی؟ع؟ فرمود:
 »ای ابوالقاسـم! بـه خـدا سـوگند، ایـن ]عقایـد[، دین خداسـت که آن را 
یـده اسـت. پـس بـر آن، ثابـت قدم بـاش. خداوند تو  بـرای بندگانـش برگز

را بـر ایـن عقیـدٔه ثابـت، در زندگـی دنیـا و آخرت پایـدار بدارد!«. 
»بحاراالنوار ج۶۶ ص ۱«

ـُد ْبـُن َهـاُروَن  َثَنـا ُمَحّمَ
َ

 َحّد
َ

ْحَمـَد ْبـِن ُموَسـی؟توضر؟ َقـال
َ
َثَنـا َعِلـّيُ ْبـُن أ

َ
َحّد

َیاِنـّيُ َعْن َعْبِد  و ُبـو ُتـَراٍب ُعَبْیـُد َاهلِل ْبُن ]ُموَسـی[ َالّرُ
َ
َثَنـا أ

َ
 َحّد

َ
وِفـّيُ َقـال َالّصُ

:
َ

َحَسـِنّيِ َقال
ْ
َعِظیـِم ْبـِن َعْبـِد َاهلِل َال

ْ
َال

ْثِني  ـِد ْبـِن َعِلـّيٍ َالّرَِضـا؟ع؟ َیا ِاْبـَن َرُسـوِل َاهلِل َحّدِ ِبـي َجْعَفـرٍ ُمَحّمَ
َ
ـُت أِل

ْ
 ُقل

ي َعْن آَباِئِه؟مهع؟  ِبي َعْن َجّدِ
َ
َثِني أ

َ
 َحّد

َ
ِبَحِدیـٍث َعـْن آَباِئـَك؟ع؟...، َفَقال

ِ ِاْمِرٍئ َما ُیْحِسـُنُه«. 
ُمْؤِمِنیَن؟ع؟: »ِقیَمُة ُکلّ

ْ
ِمیُرَال

َ
 أ

َ
: َقـال

َ
َقـال

حضـرت عبـد العظیـم حسـنی؟ع؟ گفـت: 
فرزنـد  ای  کـه  گفتـم  امـام جـواد؟ع؟  بـه 
مـن  بـرای  پدرانـت  از  خـدا!  پیامبـر 
حدیثـی روایـت فرمـا... ایشـان؟ع؟ فرمـود:
کـه  نمـود  نقـل  پدرانـش  از  از جـّدم،  »پـدرم   
بـه  انسـانی  هـر  »ارزش  فرمـود:  امیرمؤمنـان؟ع؟ 
انجـام  کـه نیـک می دانـد )نیـک  انـدازه ای اسـت 

می دهـد(«. 

ْحَمـَد 
َ
أ ُبـو 

َ
أ َثَنـا 

َ
: َحّد

َ
َقـال ـِل، 

َ
ُمَفّض

ْ
َال ِبـي 

َ
أ ْخَبَرَنـا َجَماَعـٌة، َعـْن 

َ
أ

 :
َ

ِبـي، َقـال
َ
َثِنـي أ

َ
: َحّد

َ
، َقـال ـِوّيُ

َ
َعل

ْ
ِإْبَراِهیـَم َال ُحَسـْیِن ْبـِن 

ْ
ُعَبْیـُد َاهلِل ْبـُن َال

َمْنزِِلـِه  ِفـي  ّيُ  اِز َالـّرَ ؟ع؟  َحَسـِنّيُ
ْ
َال َاهلِل  َعْبـِد  ْبـُن  َعِظیـِم 

ْ
َال َعْبـُد  َثِنـي 

َ
َحّد

ـِد ْبـِن َعِلـّيٍ َالّرَِضـا؟ع؟، َعـْن آَباِئـِه؟ع؟، َعْن  ِبـي َجْعَفـرٍ ُمَحّمَ
َ
، َعـْن أ ّيِ ِبالـّرَ

 :
َ

ِبي َطاِلـٍب؟ع؟، َقال
َ
ِه َعِلّيِ ْبـِن أ ِبیـِه، َعـْن َجـّدِ

َ
ُحَسـْیِن، َعـْن أ

ْ
َعِلـّيِ ْبـِن َال

ِکَتاِبـِه.  ـی َتْصِدیِقـي ِبَهـا ِفـي 
َ
 َاهلُل َتَعال

َ
ْنـَزل

َ
َبعـًا أ ْر

َ
ـُت أ

ْ
ُقل

ی »َو 
َ
 َاهلُل َتَعال

َ
ْنـَزل

َ
«، َفأ َم َظَهَر

َّ
َمـْرُء َمْخُبـوٌء َتْحَت ِلَسـاِنِه َفـِإَذا َتَکل

ْ
ـُت: »َال

ْ
ُقل

َقْوِل«. 
ْ
ْحِن َال

َ
ُهـْم ِفي ل َتْعرَِفّنَ

َ
ل

ـْم ُیِحیُطـوا 
َ
ُبـوا ِبٰمـا ل

َّ
َکذ  َاهلُل »َبـْل 

َ
ْنـَزل

َ
ـُت: »َمـْن َجِهـَل َشـْیئًا َعـاَداُه«، َفأ

ْ
ُقل

ـُه«.  
ُ
یل ِو

ْ
ِتِهـْم َتأ

ْ
ـا َیأ ّمٰ

َ
ِمـِه َو ل

ْ
ِبِعل

ِة   َاهلُل ِفـي ِقّصَ
َ

ْنـَزل
َ
: ِقیَمـُة _ ُکّلِ ِاْمـِرٍئ َمـا ُیْحِسـُن«، َفأ

َ
ْو َقـال

َ
ـُت: »َقـْدُر _ أ

ْ
ُقل

ِجْسـِم«. 
ْ
ـِم َو َال

ْ
ِعل

ْ
ْیُکـْم َو ٰزاَدُه َبْسـَطًة ِفـي َال

َ
ـوَت »ِإّنَ َاهلَل ِاْصَطٰفـاُه َعل

ُ
َطال

ِقٰصـاِص َحٰیـاٌة ٰیـا 
ْ
ُکـْم ِفـي َال

َ
 َاهلُل  »َو ل

َ
ْنـَزل

َ
َقْتـَل«، َفأ

ْ
 َال

ُ
َقْتـُل ُیِقـّل

ْ
ـُت: »َال

ْ
ُقل

ٰبـاِب«. 
ْ
ل

َ ْ
َاأل وِلـي 

ُ
أ
 

از  نقـل  بـه  جـواد؟ع؟  حضـرت  از  ى  ر در  حسـنی؟ع؟  العظیـم  عبـد 
پدرانـش روایـت کـرده کـه حضـرت علـی بـن ابـی طالـب؟امهع؟ فرمودنـد: 
چهـار سـخن گفتـه ام کـه خداونـِد متعـال تصدیـِق آن را در کتابش نازل 

فرمـوده اسـت. 
یـد  کـه چـون سـخن بگو یـر زبانـش پنهـان اسـت  گفتـم: »مـرد در ز مـن 
ْحـِن 

َ
ل ِفـي  ُهـْم  َتْعرَِفّنَ

َ
ل »َو  اسـت:  فرمـوده  خداونـد  و  می گـردد«  آشـکار 

می شناسـی«  گفتارشـان  لحـن  از  را  آنـان  و  یعنـی:  َقـْوِل«؛ 
ْ
َال

» سوره محمد: آیۀ ۳۰ «

آن می شـود« و خداونـد  ندانـد، دشـمن  را  گفتـم: »هرکـس چیـزى  مـن 
ـُه«؛ 

ُ
یل ِو

ْ
ِتِهـْم َتأ

ْ
ـا َیأ ّمٰ

َ
ِمـِه َو ل

ْ
ـْم ُیِحیُطـوا ِبِعل

َ
ُبـوا ِبٰمـا ل

َّ
 َکذ

ْ
فرمـوده اسـت: »َبـل

آن وقـوف ندارنـد و  بـه  کـه  کردنـد  آنـان چیـزى را تکذیـب  یعنـی: لکـن 
هنـوز حقیقتـش را در نیافته انـد.                                »سـوره یونـس: آیـۀ ۳۹«
مـن گفتـم: »ارزش _ یـا فرمـود: قیمت _ هر مردى، به اندازۀ چیزى اسـت 
کـه نیـک می دانـد« و خداونـد در حکایـِت طالـوت فرمـوده اسـت: »ِإّنَ 
ِجْسـِم«؛ یعنـی: همانـا 

ْ
ـِم َو َال

ْ
ِعل

ْ
ْیُکـْم َو ٰزاَدُه َبْسـَطًة ِفـي َال

َ
َاهلَل ِاْصَطٰفـاُه َعل

یـد و در علـم و جسـم بـه او افـزود.  خداونـد او را بـر شـما برگز
»سوره بقره: آیۀ ۲۴۷«

مـن گفتـم: »قتـل، کشـتار را کاهـش می دهـد« و خداونـد فرمـوده اسـت: 
ٰبـاِب«؛ یعنـی: اى خردمنـدان 

ْ
ل

َ ْ
وِلـي َاأل

ُ
ِقٰصـاِص َحٰیـاٌة ٰیـا أ

ْ
ُکـْم ِفـي َال

َ
»َو ل

برایتـان در قصـاص زندگانـی است.»سـوره بقـره: آیـۀ ۱۷۹«

ـُد ْبـُن َهـاُروَن  َثَنـا ُمَحّمَ
َ

 َحّد
َ

ْحَمـَد ْبـِن ُموَسـی؟توضر؟ َقـال
َ
َثَنـا َعِلـّيُ ْبـُن أ

َ
َحّد

َیاِنـّيُ َعْن َعْبِد  و ُبـو ُتـَراٍب ُعَبْیـُد َاهلِل ْبُن ]ُموَسـی[ َالّرُ
َ
َثَنـا أ

َ
 َحّد

َ
وِفـّيُ َقـال َالّصُ

:
َ

َحَسـِنّيِ َقال
ْ
َعِظیـِم ْبـِن َعْبـِد َاهلِل َال

ْ
َال

ْثِني  ـِد ْبـِن َعِلـّيٍ َالّرَِضـا؟ع؟ َیا ِاْبـَن َرُسـوِل َاهلِل َحّدِ ِبـي َجْعَفـرٍ ُمَحّمَ
َ
ـُت أِل

ْ
 ُقل

َعـْن  ي  َجـّدِ َعـْن  ِبـي 
َ
أ َثِنـي 

َ
َحّد  

َ
َفَقـال آَباِئـَك؟ع؟...،  َعـْن  ِبَحِدیـٍث 
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کـه عمـل بـه آن، هدایـت و تـرک  )واجـب( 
غیـر  سـّنِت   )2 و  اسـت  گمراهـی  آن، 
یضـه )غیـر واجـب( کـه عمـل بـه آن،  فر
فضیلـت اسـت و تـرک آن، گنـاه نیسـت«. 

»امالی طوسی ج۱ ص۵۸۹«

َثَنـا 
َ

َحّد  
َ

َقـال َاهلُل  َرِحَمـُه  ْحَمـَد 
َ
أ ْبـُن  َعِلـّيُ  َثَنـا 

َ
َحّد

َیـاٍد  ِز ْبـِن  َسـْهِل  َعـْن  ُکوِفـّيُ 
ْ
َال َاهلِل  َعْبـِد  ِبـي 

َ
أ ْبـُن  ـُد  ُمَحّمَ

؟ع؟ َعـْن  َحَسـِنّيِ
ْ
َال ْبـِن َعْبـِد َاهلِل  َعِظیـِم 

ْ
َال َدِمـّيِ َعـْن َعْبـِد 

ْ
َاآل

ِد ْبِن  ـِد ْبـِن َعِلـّيِ ْبـِن ُموَسـی ْبِن َجْعَفـرِ ْبـِن ُمَحّمَ َعِلـّيِ ْبـِن ُمَحّمَ
:

َ
َقـال َطاِلـٍب؟مهع؟  ِبـي 

َ
أ ْبـِن  َعِلـّيِ  ْبـِن  ُحَسـْیِن 

ْ
َال ْبـِن  َعِلـّيِ 

: إلهـی! َفمـا َجـزاُء َمـن 
َ

ـَم اهلُل؟زع؟ موسـی بـَن ِعمـراَن؟ع؟... قـال
َّ
َکل ّمـا 

َ
 »ل

ُهـم؟ 
َ
 َمعروَفـُه ل

َ
ل

َ
 أذاُه َعـِن الّنـاِس و َبـذ

َ
َکـّف

یَک«. 
َ
: یا موسی! ُتنادیِه الّناُر َیوَم الِقیاَمِة: ال َسبیَل لی َعل

َ
قال

کـه امـام؟ع؟  کـرد  حضـرت عبـد العظیـم؟ع؟ از امـام هـادی؟ع؟ نقـل 
سـخن  عمـران؟ع؟  بـن  موسـی  بـا  خداونـد  کـه  »هنگامـی  فرمـود: 
می گفت...، موسـی؟ع؟ به خداوند متعال گفت: خدایا! پاداش کسـی 
کـه از آزار مـردم دسـت بـردارد و بـا آن ها به نیکی رفتار نماید، چیسـت؟ 
زخ بـه او نـدا می دهـد: تـو را بـه  ز قیامـت، آتـش دو خداونـد فرمـود: در رو

مـن راهـی نیسـت«. 
»امالی صدوق ج۱ ص۲۰۷«

َعْبـِد  ِبـي 
َ
أ ْبـُن  ـُد  ُمَحّمَ َثَنـا 

َ
َحّد  

َ
َقـال َاهلُل  َرِحَمـُه  ْحَمـَد 

َ
أ ْبـُن  َعِلـّيُ  َثَنـا 

َ
َحّد

َعِظیـِم ْبـِن َعْبـِد َاهلِل 
ْ
َدِمـّيِ َعـْن َعْبـِد َال

ْ
َیـاٍد َاآل ُکوِفـّيُ َعـْن َسـْهِل ْبـِن ِز

ْ
َاهلِل َال

ـِد ْبـِن َعِلـّيِ ْبـِن ُموَسـی ْبـِن َجْعَفـرِ ْبـِن  ؟ع؟ َعـْن َعِلـّيِ ْبـِن ُمَحّمَ َحَسـِنّيِ
ْ
َال

:
َ

ِبـي َطاِلـٍب؟مهع؟ َقـال
َ
ُحَسـْیِن ْبـِن َعِلـّيِ ْبـِن أ

ْ
ـِد ْبـِن َعِلـّيِ ْبـِن َال ُمَحّمَ

:
َ

َم اهلُل؟زع؟ موسی بَن ِعمراَن؟ع؟... قال
َّ
ّما َکل

َ
 »ل

 :
َ

الّنـاِس وَشـْتِمِهم فیـَک؟ قـال َمـن َصَبـَر َعلـی أذی   إلهـی! َفمـا َجـزاُء 
الِقیاَمـِة«.  َیـوِم  أهـواِل  َعلـی  ُاعیُنـُه 

 
کـه امـام؟ع؟  کـرد  حضـرت عبـد العظیـم؟ع؟ از امـام هـادی؟ع؟ نقـل 

فرمـود: 
بـن عمـران؟ع؟ سـخن می گفـت...،  بـا موسـی  کـه خداونـد  »هنگامـی 

گفـت: بـه خداونـد متعـال  موسـی؟ع؟ 
 خدایـا! پـاداش کسـی کـه بـه خاطـر تـو بـر اذّیـت و آزار مـردم و دشـنام 

چیسـت؟ رزد،  و شـکیبایی  آن هـا 
 فرمود:

ز قیامت کمک خواهم کرد«.  ای  موسی! او را در سختی های رو
»امالی صدوق ج۱ ص۲۰۷«

لعظیم حسنی یا عبدا
یا عبدالعظیم حسنی

یا عبدالعظیم حسنی
یا عبدالعظیم حسنی

ُمْؤِمِنیَن؟ع؟: »َمن 
ْ
ِمیُرَال

َ
 أ

َ
: َقـال

َ
آَباِئـِه؟مهع؟ َقـال

ـاَمَة  ِزَق الّسَ ـن دوَنـُه ُر َرِضـَی ِبالعاِفَیـِة ِمّمَ
ـن َفوَقـُه«.  ِمّمَ

 
حسـنی؟ع؟  العظیـم  عبـد  حضـرت 

گفـت: بـه امـام جـواد؟ع؟ گفتم که ای پسـر 
پیامبـر خـدا! از پدرانـت حدیثـی بـرای مـن روایـت 

فرمـا. ایشـان؟ع؟ فرمـود: »پـدرم، از جـّدم، از پدارنـش نقـل 
از  گذشـت،  بـا  کـه  کسـی  فرمـود:  امیرمؤمنـان؟ع؟  کـه  کـرد 

می شـود«.  باالدسـت  از  سـامِت  گـردد،  خشـنود  یردسـتان  ز
»بحاراالنوار ج۷۴ ص ۳۸۳«

ـُد ْبـُن َهـاُروَن  َثَنـا ُمَحّمَ
َ

 َحّد
َ

ْحَمـَد ْبـِن ُموَسـی؟توضر؟ َقـال
َ
َثَنـا َعِلـّيُ ْبـُن أ

َ
َحّد

َیاِنـّيُ َعْن َعْبِد  و ُبـو ُتـَراٍب ُعَبْیـُد َاهلِل ْبُن ]ُموَسـی[ َالّرُ
َ
َثَنـا أ

َ
 َحّد

َ
وِفـّيُ َقـال َالّصُ

:
َ

َحَسـِنّيِ َقال
ْ
َعِظیـِم ْبـِن َعْبـِد َاهلِل َال

ْ
َال

ْثِني  ـِد ْبـِن َعِلـّيٍ َالّرَِضـا؟ع؟ َیا ِاْبـَن َرُسـوِل َاهلِل َحّدِ ِبـي َجْعَفـرٍ ُمَحّمَ
َ
ـُت أِل

ْ
 ُقل

ي َعْن آَباِئِه؟مهع؟  ِبي َعْن َجّدِ
َ
َثِني أ

َ
 َحّد

َ
ِبَحِدیـٍث َعـْن آَباِئـَك؟ع؟...، َفَقال

مواِلُکـم، 
َ
ِبأ الّنـاَس  َتَسـُعوا  ـن 

َ
ل ُکـم  »إّنَ ُمْؤِمِنیـَن؟ع؟: 

ْ
ِمیُرَال

َ
أ  

َ
َقـال  :

َ
َقـال

 اهلِل؟لص؟ 
َ

قـاِء؛ َفِإّنی َسـِمعُت َرسـول ِ
ّ
َقـِة الَوجـِه وُحسـِن الل َفَسـُعوُهم ِبَطا

ِقُکـم«.  خا
َ
مواِلُکـم، َفَسـعوُهم ِبأ

َ
ـن َتَسـُعوا الّنـاَس ِبأ

َ
ُکـم ل : إّنَ

ُ
َیقـول

 
گفتـم  جـواد؟ع؟  امـام  بـه  گفـت:  حسـنی؟ع؟  العظیـم  عبـد  حضـرت 
کـه ای پسـرِ پیامبـرِ خـدا! از پدرانـت حدیثـی بـرای مـن روایـت فرمـا... 

فرمـود: ایشـان؟ع؟ 
 »پـدرم، از جـّدم، از پدارنـش نقـل کـرد کـه امیرمؤمنـان؟ع؟ فرمـود: »شـما 

ید.  هرگـز نمـی توانیـد مـردم را بـا مـال، بهره مند سـاز
کـه مـن از  کنیـد؛ چـرا  یـی برخـورد  ق و خـوش رو پـس بـا آن هـا بـا اخـا
را  مـردم  توانیـد  نمـی  شـما  می فرمـود:  کـه  شـنیدم  خـدا؟لص؟  پیامبـر 
ق خـوب بـا آنـان برخـورد  ید؛ پـس بـا اخـا بـا امـوال خـود بهره منـد سـاز

کنیـد«. 
»بحاراالنوار ج۷۴ ص ۳۸۳«

َعِظیـِم 
ْ
َال َعْبـِد  َعـْن   َبْرِقـّيِ 

ْ
َال َعـِن  ـْعَدآَباِدّيِ  َالّسَ َعـِن  ِل  ُمَتـَوّکِ

ْ
َال ِاْبـِن  َعـِن 

َفْضـِل َعـْن َخاِلـِه 
ْ
ِبـي ُعَمْیـرٍ َعـْن  َعْبـِد َاهلِل ْبـِن َال

َ
؟ع؟ َعـِن ِاْبـِن أ َحَسـِنّيِ

ْ
َال

ِد ْبِن   ِلُمَحّمَ
َ

ُه َقـال ّنَ
َ
ِبي َجْعَفـرٍ ؟ع؟ أ

َ
ْیَماَن َعـْن َرُجـٍل َعـْن أ

َ
ـِد ْبـِن ُسـل ُمَحّمَ

ْمـَر 
َ ْ
ـاُس ِمـْن َنْفِسـَك َفـِإّنَ َاأل ـَك َالّنَ ّنَ  َتُغّرَ

َ
ـَد ْبـَن ُمْسـِلٍم! ال ُمْسـِلٍم: »َیـا ُمَحّمَ

َمَعـَك  َفـِإّنَ  ا 
َ

َکـذ َو  ا 
َ

ِبَکـذ َعْنـَك  َهـاَر  َالّنَ َتْقَطـِع   
َ
َو ال ُدوَنُهـْم  ْیـَك 

َ
ِإل َیِصـُل 

ـَك َتَراَهـا َحْیُث  َهـا َفِإّنَ
ُ
 َتْسـَتْصِغَرّنَ َحَسـَنًة َتْعَمل

َ
ْیـَك َو ال

َ
َمـْن ُیْحِصـي َعل

ـَك َتَراَهـا َحْیـُث َتُسـوُؤَك َو   ِبَهـا َفِإّنَ
ُ

َئًة َتْعَمـل  َتْسـَتْصِغَرّنَ َسـّیِ
َ
َك َو ال َتُسـّرُ

ِمـْن َحَسـَنٍة  َدَرکًا  ْسـَرَع 
َ
أ  

َ
ال َو  بـًا 

َ
َطل  

َ
َشـّد

َ
أ َقـّطُ  َشـْیئًا  َر 

َ
أ ـْم 

َ
ل َفِإّنِـي  ْحِسـْن 

َ
أ

َقِدیـٍم«.  ْنـٍب 
َ

ِلذ ُمْحَدَثـٍة 

؟ع؟  از حضـرت عبـد العظیـم حسـنی؟ع؟ -بـه سـند خـود- : امـام باقـر
خطـاب بـه محّمـد بـن مسـلم فرمـود: »ای محّمـد بـن مسـلم! مـردم تـو را 

یـرا کـه مسـئولیت کارهایـت متوجـه خودت اسـت.  گـول نزننـد؛ ز
زهـاى زندگـی خـود را بـه  ایـام عمـرت را بـه کارهـاى بیهـوده نگـذران و رو
زانـه  یـرا بـا تـو افـرادى هسـتند کـه کارهـاى رو چـون و چـرا بـه هـدر نـده؛ ز

تـو را احصـاء می  کننـد. 
 . اگر عمل نیکی را انجام دادى، اگرچه کوچک باشد، حقیر مشمار

یرا که به شـما  گـر کار زشـتی از تـو صـادر شـد، او را نیـز کوچـک ندان؛ ز ا
خواهـد رسـید در وقتـی که تو را بدحال خواهد سـاخت. 

نیکـی نمـا؛ بـه درسـتی کـه مـن چیـزى را ندیـدم کـه انسـانی را زودتـر بـه 
کهنـه اى  گنـاِه  کـه در مقابـِل  از عمـل خـوِب جدیـدى  مقصـد رسـاند 

انجـام دهـد. 
»بحاراالنوار ج۷۰ ص ۳۵۵«

ْبـِن  ْحَمـَد 
َ
ْبـُن أ َثَنـا َعِلـّيُ 

َ
: َحّد

َ
ـِل، َقـال

َ
ُمَفّض

ْ
َال ِبـي 

َ
أ ْخَبَرَنـا َجَماَعـٌة، َعـْن 

َ
أ

 :
َ

َقـال ـِة، 
َ
ّق ِبالّرَ َبْنَدِنیِجـّيُ 

ْ
َال َنْصـرٍ 

َعْبـُد  َثَنـا 
َ

َحّد  :
َ

َقـال  ، َیاِنـّيُ و َالّرُ ُموَسـی  ْبـُن  َاهلِل  ُعَبْیـُد  ُتـَراٍب  ُبـو 
َ
أ َثَنـا 

َ
َحّد

ـُد  ُمَحّمَ َجْعَفـرٍ  ُبـو 
َ
أ َثَنـا 

َ
َحّد  :

َ
َقـال ؟ع؟،  َحَسـِنّيُ

ْ
َال َاهلِل  َعْبـِد  ْبـُن  َعِظیـِم 

ْ
َال

ـٍد، َعـْن آَباِئـِه، َعـْن  ِه، َعـْن َجْعَفـرِ ْبـِن ُمَحّمَ ِبیـِه، َعـْن َجـّدِ
َ
، َعـْن أ ْبـُن َعِلـّيً

َاهلِل؟لص؟:   
ُ

َرُسـول  
َ

َقـال  :
َ

َقـال ؟ع؟،  َعِلـّيٍ
ـٌة؛ 

َ
ل َتْرُکَهـا َضاَ َو  ُهـًدى  ِبَهـا   

ُ
ْخـذ

َ ْ
َاأل یَضـٍة،  َفِر ِفـي  ٌة  ُسـّنَ َتاِن:  ُسـّنَ ُة  ـّنَ »َالّسُ

َغْیرَِهـا  ـی 
َ
ِإل َتْرُکَهـا  َو  ـٌة، 

َ
َفِضیل ِبَهـا   

ُ
ْخـذ

َ ْ
َاأل یَضـٍة،  َفِر َغْیـرِ  ِفـي  ٌة  ُسـّنَ َو 

 .» َخِطیَئـٌة
 

حضرت عبد العظیم؟ع؟ -به نقل از امام جواد؟ع؟، از 
     پدرانش؟ع؟-              نقل می کند که پیامبر خدا؟لص؟ 
گونـه                دو  »سـّنت،  فرمـود: 

 : سـت ا
یضـه  فر سـّنِت  یا عبدالعظیم حسنی1( 
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لعظیم حسنییا عبدالعظیم حسنی یا عبدا
یا عبدالعظیم حسنییا عبدالعظیم حسنی

یا عبدالعظیم حسنی

لعظیم حسنی یا عبدالعظیم حسنییا عبدا
یا عبدالعظیم حسنییا عبدالعظیم حسنی

لکریم حق شناس؟هر؟آیت اهلل زعزی اهلل خوشوقت؟هر؟ آیت اهلل حسن پهلوانی؟هر؟آیت اهلل مجتبی تهرانی؟هر؟آیت اهلل عبدا

یم،  صبـح وقتـی کـه از خـواب بلنـد می  شـو
بایـد ببینیـم خـدا چـه گفتـه اسـت؟

 گفته است: 
»نماز بخوانید«. 

ییم: »چشم«. ما باید بگو
 این می   شود صراط مستقیم. 

رفتیـم  کار  و  کسـب  دنبـال  بیـرون  وقتـی 
و  زن  نفقـٔه  بـرای  واجـب  کارِ  و  -کسـب 
مسـتقیم.  صـراط  می  شـود  ایـن  بچـه-، 

وقتـی در راه، زن هـا را دیدیـم بـه آن هـا نـگاه 
مسـتقیم.  صـراط  می  شـود  ایـن  نمی کنیـم؛ 
دروغ  بزنیـم،  حـرف  می  خواهیـم  وقتـی 
ییـم؛ ایـن می  شـود صـراط مسـتقیم؛  نمی گو

همیـن

پیـدا  عملـی  توحیـد  هـم  ى  قـدر یـک  رفقـا 
. کنیـم

همی ترسم اى جان عالی مقام  
به چاه طبیعت بمانی مدام

می ترسـم ایـن شـیطان و نفـس نگذارنـد کـه 
! ایـن دسـت و پـا  یـز یـم. آى رفقـاى  عز مـا بپر
گـوش و چشـم بـه شـما التمـاس  و ذهـن و 

یـم. می کننـد؛ امـا مـا تصمیـم قاطـع ندار
همی ترسم اى هدهد خوش خبر

نشان سلیمان نبینی دگر
همی ترسم اى مرغ پرکنده بال
به چنگال زاغان شوى پایمال

ابراهیـم بن هاشـم نقـل می کنـد کـه عبـداهلل 
کـه  بن جنـدب را در موقـف عرفـات دیـدم 
دیگـران  بـرای  بـود،  هرچـه  و  می کـرد  دعـا 
از عرفـات خـروج  تـا اینکـه مـردم  می گفـت 
و  عجیـب  روش  چـه  ایـن  گفتـم:  کردنـد. 
مـن  بـه  جـواب  در  هـم  او  بـود؟!  غریبـی 
ْخَواِنـي«؛  إِلِ  

َّ
ِإال َدَعـْوُت  َمـا  اهلِل  »َو  گفـت: 

بـرای  مگـر  نکـردم  دعـا  مـن  قسـم!  خـدا  بـه 
یـد: »َو  تـش را می گو

ّ
برادرهایـم. بعـد هـم عل

؟ع؟  َحَسـِن ُموَسـی ْبـَن َجْعَفـرٍ
ْ
َبـا ال

َ
ّنَ أ

َ
َذِلـَك أ

َغْیـِب 
ْ
ال ِبَظْهـرِ  ِخیـِه 

َ
أِل َدَعـا  َمـْن  ـُه  ّنَ

َ
أ ْخَبَرِنـي 

َ
أ

ـِف 
ْ
ل

َ
أ ِماَئـُة  ـَك 

َ
ل َو  َهـا  َعـْرِش 

ْ
ال ِمـَن  ُنـوِدَي 

گاه  ِضْعـِف ِمْثِلـِه«؛ امـام هفتـم؟ع؟ مـن را آ
بـرادر مؤمنـش  کـه هرکسـی پشـت سـر  کـرد 
هـزار  کـه  می رسـد  نـدا  عـرش  از  کنـد،  دعـا 
َدَع 

َ
أ ْن 

َ
أ »َفَکرِْهـُت  توسـت.  بـرای  برابـرش 

ْدِري 
َ
 أ

َ
ـِف ِضْعـٍف َمْضُموَنـًة ِلَواِحـٍد ال

ْ
ل

َ
ِماَئـَة أ

نمی آیـد  خوشـم  مـن  و  «؛ 
َ

ال ْم 
َ
أ ُیْسـَتَجاُب 

را بـه خاطـر  کـه هـزار دعـای ضمانت شـده 
دعایـی کـه نمی دانـم مسـتجاب می شـود یا 

کنـم. نـه، رهـا 

گذاشـت تـا از  یـاد در فشـار  نفـس را نبایـد ز
فرمـان سرکشـی کند؛  بلکه بایـد همٔه لذایذ 
را بـه طـورِ اعتـدال بـه او داد. در اولیـن قـدم 
خـدا  معصیـت  و  جلـی  شـرِک  لـذِت  بایـد 
رِ زمـان دسـت بـه امـور  را قطـع کـرد و بـه مـرو

دیگـر زد.

یا عبدالعظیم حسنی
آیت اهلل حسین لنکرانی؟هر؟

ران مبـارزات سیاسـی پـس از قیـام  او در دو
بسـیار  در شـرایط  مالـی  نظـر  از  ۱۵ خـرداد، 
تمـام  کـه  به طـوری  گرفـت،  قـرار  دشـواری 
ملک و خانه اش در گرو بانک و طلبکاران 
کمـک مالـی پیـدا  بـه  نیـاز شـدیدی  و  بـود 
کـرد؛ بـا ایـن حـال، هرگـز حاضـر بـه پذیـرش 
کمـک مالـی افـرادی کـه در مسـیر نهضـت 
امـام خمینـی نبودنـد، نشـد و در پاسـخ بـه 

یـر را نوشـت: یکـی از آن افـراد، شـعر ز
به حسن ُخلق توان کرد، صید اهل نظر

به دام و دانه نگیرند مرغ دانا را

آیت اهلل ابوالحسن شعرانی؟هر؟

قرائـت  کـه  علـم  طالـِب  بـر  اسـت  واجـب 
ز تـرک نکنـد  یـم را در طـول شـبانه رو قرآن کر
یـش، بـا تدبـر و  و آن را بـه انـدازٔه توانایـِی خو
یـزه کاری هـا و معانِی آیات همراه  تأمـل در ر
سـازد و در آیاتـی کـه بـه اشـکال برمی خـورد 
بـه تفسـیر مراجعـه کند؛ و نیز واجب اسـت 
بـر او کـه در گفتـار و رفتـار و مطالعـه، آنچـه 
را کـه بیهـوده اسـت و بـه او ارتباطـی نـدارد، 

گـذارد. وا

مشاهیر آرمیده
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لعظیم حسنییا عبدالعظیم حسنی یا عبدا
یا عبدالعظیم حسنییا عبدالعظیم حسنی

یا عبدالعظیم حسنی

لعظیم حسنی یا عبدالعظیم حسنییا عبدا
یا عبدالعظیم حسنییا عبدالعظیم حسنی

یا عبدالعظیم حسنی

آیت اهلل محمد علی شاه آبادی؟هر؟ آیت اهلل مال علی کنی؟هر؟آیت اهلل سید اهدی خسروشاهی؟هر؟ آیت اهلل سید ابوالقاسم کاشانی؟هر؟

، بکـوش تـا صاحـب عـزم و دارای  یـز ای عز
گـر  ا نخواسـته  خـدای  کـه  شـوی  اراده 
انسـان  کنـی،  هجـرت  دنیـا  ایـن  از  بی عـزم 
صـوری بی مغـزی هسـتی کـه در آن عالم به 
یـرا کـه آن  صـورت انسـان محشـور نشـوی؛ ز
کشـف باطـن و ظهـور سـریره  عالـم، محـل 
اسـت و جـرأت بـر معاصـی، کـم کـم انسـان 
یف  شـر جوهـر  ایـن  و  می کنـد  بی عـزم  را 
مـا  معظـِم  اسـتاِد  بایـد.  می ر انسـان  از  را 
می فرمودنـد: »بیشـتر از هرچـه، گـوش کردن 
انسـان  از  عـزم  و  اراده  سـلب  تغنیـات،  بـه 

کنـد«. مـی 

خداونـد متعـال می خواهـد بشـر را امتحـان 
کنـد؛ یعنـی یـک طـرف چـاه هسـت و یـک 
انسـان  بـه  را  چـاه  هـم  هسـت؛  راه  طـرف 

نشـان داده و هـم راه را.
راه،  یـا  چـاه  از  کـه  اسـت  مختـار  انسـان 
یکـی را انتخـاب کنـد و مـورد امتحـان قـرار 
کـه برخـی چـاه را انتخـاب مـی کننـد  گیـرد 
کـه چـاه را انتخـاب  کـه سـردمدار آن هایـی 
مـی کننـد، شـیطان اسـت و بعضـی هـا راه 
بشـر  فـرِد  اولیـن  کـه  کننـد  مـی  انتخـاب  را 
حضرت آدم؟ع؟ بود که راه را در این مسئله 
انتخـاب کـرد. ایـن تـا زمـان ختـم نبـّوت بـود 
بشـر  هادیـان  و  بشـر  راهنماهـای  کّل  کـه 
انتخـاب  متعـال  خداونـد  خـوِد  وسـیلٔه  بـه 
می شـدند؛ لکـن بعـد از ختـم نبـّوت و بعـد 
نبـّوت  انتخـاِب  کبـری،  غیبـِت  راِن  دو از 

افـراد افتـاد. دیگـر دسـت خـوِد 

معـروف  ۱۳۰۶ق(،   - )۱۲۲۰ق  َکنـی  علـی 
بـه ماعلـی کنـی، فقیـه امامـی قـرن ۱۳ و ۱۴ 

قمـری بـود.
بـارِ  در در  نفـوذ  بـا  عالمـی  عنـوان  بـه  او   
یـج  ترو و  از دیـن  بـه دفـاع  ناصرالدین شـاه، 

می پرداخـت.  آن 
یتـر مخالفت کرد  ماعلی کنـی بـا قـرارداد رو
ایـن  لغـو  عوامـل  جملـه  از  تاش هایـش  و 

قـرارداد بـود.
در  و  یسـت  می ز سـاده  کنـی  شـده  گفتـه   
کارهای خیر و دسـتگیری از سـتمدیدگان 

می شـد. پیش قـدم 
 دو اثـر مشـهور او شـرح بـر جواهـر الـکام و 

توضیـح المقـال اسـت.

از  یکـی  ۱۳۴۰ش(،   - )۱۲۶۴ش  ایشـان 
بـود. ایرانـی  سیاسـت مداران  و  فقهـاء 

و  انگلیـس مبـارزه می کـرد   در عـراق علیـه 
کاشـانی  آمـد.  تهـران  بـه  ۱۲۹۹ش  سـال  در 
از فعـاالِن سیاسـِی دهـٔه ۲۰ بـوده و بـه همـراِه 
محمـِد مصـدق، نفـت ایـران را ملـی کردند.
زِ شـهادِت امام  رسـمیت یافتـِن تعطیلِی رو
و  وی  درخواسـت  بـا  ایـران  در  صـادق؟ع؟ 

دسـتور مصـدق انجـام شـد.

یا عبدالعظیم حسنی
برخی از علمای دین، دانشمندان و مشاهیر آرمیده در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم؟ع؟ 

۱. آیت اهلل میرزا احمد آشتیانی/فقیه و فیلسوف/۱۲۶۱ش - ۱۳۵۴ش 

۲. استاد عباس اقبال آشتیانی/مورخ/۱۲۷۵ش _ ۱۳۳۴ش 

۳. آیت اهلل سید حسین اثنی عشری/مفسر قرآن/۱۳۸۴ق 

/۱۲۸۴ق _ ۱۳۲۷ق  ۴. شهید افتخار العلماء آشتیانی )میرزا مصطفی(/ادیب دانشمند و عالم شهیر

۵. آقا میرزا جعفر آشتیانی )میرزای کوچک(/فقیه حکیم و ادیب دانشمند/۱۳۲۴ق 

نتری(/مجتهد و مدرس/۱۲۳۶ق _ ۱۲۹۲ق  ۶. ابوالقاسم تهرانی )مشهور به کا

یی/مجتهد، فقیه و شارح نهج الباغه/۱۲۶۵ق _ ۱۳۲۴ق  ۷. عامه حبیب اهلل خو

ره مشروطه/۱۲۵۹ش _ ۱۲۹۹ش  ۸. شهید شیخ محمد خیابانی/مبارز دو

۹. ابوالفتح رازی/مفسر و محدث نامدار تشیع/اوایل قرن پنجم - اواسط قرن ششم 

۱۰. شهید حاج اسماعیل رضایی/انقابی/۱۵ خرداد ۱۳۴۲ 

۱۱. علی مدرس زنوزی/فیلسوف سده سیزده هجری/۱۲۳۴ق _ ۱۳۰۷ق 

۱۲. سید احمد طباطبایی سنگلجی/فقیه و مجتهد/۱۳۲۵ق 

/فقیه و مدرس حکمت و فلسفه/۱۲۶۴ش _ ۱۳۵۲ش  ۱۳. عامه سید محمد کاظم عصار

۱۴. آیت اهلل حاج شیخ جواد فومنی حائری/خطیب و دانشمند/۱۲۸۴ق _ ۱۳۳۰ق 

/۱۱۵۸ق _ ۱۲۱۴ق  یسنده و استاد امیرکبیر ۱۵. سید ابوالقاسم قائم مقام فراهانی/نو

/۱۲۵۴ش _ ۱۳۲۸ش  ینی/ادیب معاصر ۱۶. عامه محمد قزو

۱۷. آیت اهلل محمد باقر کمره ای/فقیه، مؤلف و مترجم/۱۲۸۳ش - ۱۳۷۴ش 

۱۸. آیت اهلل حاج شیخ محمد کفایی/مؤلف و رئیس حوزه علمیه مشهد/۱۲۹۴ق - ۱۳۵۶ق 

ل الدین محدث ارموی/محدث و مترجم/۱۲۸۴ش _ ۱۳۵۸ش  ۱۹. سید جا

تی/مجتهد و مؤلف/۱۳۱۰ق _ ۱۴۰۶ق  ۲۰. آیت اهلل حاج شیخ ذبیح اهلل محا

/۱۲۵۴ق _ ۱۳۳۴ق  کو یم تنبا ز در واقعٔه تحر ۲۱. آیت اهلل حاج شیخ عبدالنبی نوری/فقیه و مبار

ز بزرگ/۱۲۶۵ق _ ۲۰ محرم ۱۳۶۴ق  ۲۲. آیت اهلل شیخ عبداهلل نوری/مجتهد و مبار

/۱۲۷۳ش _ ۱۳۶۴ش  ۲۳. آیت اهلل محمد ثقفی نوری )معروف به میرزا محمد ثقفی تهرانی(/عالم شیعی و مفسر

ق و سیاستمدار ایرانی/۱۳۱۰ش _ ۱۳۹۳ق  ۲۴. آیت اهلل مهدوی کنی/عالم شیعی، استاد اخا

۲۵. حجت االسام محمد محمدی ری شهری/عالم شیعی، سیاستمدار ایرانی و تولیت سابق آستان مقدس/۱۳۲۵ش _ ۱۴۰۱ش

در بارگاه مطهر



عبدالعظیم هستی و در وصِف شأِن تو
یم باید که محتشم بشوم، سیدالکر

مشهد شده است حج فقیران و باز هم
یم... ِی قوِم عجم سیدالکر شد کربا

@Mohamad...
 محمد مهدی احمدی

هفته نامه اخالقی خلق کریم   شماره 24   ویژه نامه وفات حضرت عبد العظیم حسنی؟س؟   کاری از حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس ؟هر؟ 8

هفته نامه اخالقی خلق کریم  /  کاری از حوزه علمیه  آیت اهلل حق شناس ؟هر؟  شماره بیست و چهارم / هفته سوم شوال 1443 ق

برای مشاهده تمامی مکتوبات و اطالع از برنامه های حوزه بر روی لوگوی حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس؟هر؟               بفرمایید.

یا عبدالعظیم حسنی

لعظیم حسنی فعالیت اهی حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس؟هر؟یا عبدا

تجلیل از اساتید حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس ؟هر؟
مراسم 

ین حرم نداشته باشم چگونه چشم کرم ز
یم گرفته کر که هر کبوتر تو ذکر یا

کسی که زائر تو شد، حسین؟ع؟ را شده زائر
یم گرفته ، حرم تو از آن حر که رنگ و بو

@Mohamad...
محمد هادی پایدار حسینی

ستایشــهای ائمــه از حضــرت عبدالعظیــم حســنی ، نشــان 
دهنــده شــخصیت علمــی و مــورد اعتمــاد بــودن اوســت . 
آنچــه موجــب میشــود فــردی بــه ایــن جایــگاه برســد ، معرفــت 
بــه امــام زمــان خــود و بــه تبــع آن اطاعــت از ایشــان اســت کــه 
بــاره او  باعــث میشــود بــه جایگاهــی برســد کــه امــام هــادی در

ــَت َوِلُیَنــا َحَقــا « بفرمایــد : » یــا أبــا القاســم ! أْن
 الّرضا؟ع؟:

َ
قال

ُة َجّنَ
ْ
ُه ال

َ
َمْن َزاَر َقْبَرُه عبدالعظیم َوَجَبْت ل

@Mahdi...
مهدی خرازی

https://eitaa.com/hhaghshenas

