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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
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مقام یامامزادگان عظام و شاهزادگان عال ارتيز  

 

السالم هيعل  یالحسن ميعبدالعظ  زيارتنامه حضرت  

 

ریحضرتخلیبهچهارواسطه،بهسبطجلفشیکهنََسبشرمیجنابعبدالعظم،یالزمالتعظیزادهامام
بنیبنعبدهللابنعلمی:عبدالعظگرددیمیمنتهقیطرنی(بهاالسالمهی)علیامامحسنمجتب،یالور

.طالبیبنابیبنالحسنبنعلدیالحسنبنز  

مقاموجاللتیوپناهگاهعموممردماستوبلندیومشهورومأومعلومیدرمنطقهرفشیشرقبر
ترازآفتاباست،چهآنبزرگوار،عالوهبرآنکهازدودمانحضرتشأنآنحضرت،روشن

وصاحببدانعلماوزاهدانوعانیومعتبرترانیازبزرگانراوباشد،ی(موآلههیعلهللای)صلنییالنبخاتم
(استوبهخدمتالسالمهی)علی(وحضرتهادالسالمهیزاصحابحضرتجواد)علوازیتقواوپره

تیروااریبسثیواتصالراداشتهاستوازآنبزرگواران،احادوندیتوّسلوسراپاپتینهاشان،یا
.کرده  

خودرابرامامزمانشنیاستواوستکهد«لهیولومی»وکتاب«نیرالمؤمنیخطبام»کتابصاحب
:کردوفرمودقی(عرضهکردوحضرتاوراتصدالسالمهی)علیحضرتهاد  

ُبِاْلقَیَا ِذياْرتََضاهُِلِعبَاِدِه،َفاْثبُْتعََلْیِه،ثَبهتََكَّللاه ِاله ِِدیُنَّللاه خَِأبَااْلَقاِسِم،َهَذاَوَّللاه ْْ ْنیَاَوا َرةِْوِلالثهابِِتفِ الدن  

باش،خداتوراداریپسبرآنپاده،یبندگانشپسندیخداکهبرانیاستبهخداقسمدنیاباالقاسم،ایا
.بداردندهیپادار،یوآخرتبرگفتارپاایدردن  

در،یما،مرحومثقةاالسالمنورخیدرحاالتآنجنابنوشتهکهشیبنعبّاد،رسالهمختصرصاحب
میآمده:کهحضرتعبدالعظینجاشخینرانقلکرده؛درآنکتابودررجالش،آ«مستدرک»خاتمه

کردیمدشاست،درشهرهاگرکیوپرسانامیوبهعنوانآنکهپختیوگردیازسلطانزمانخودترس
ان،یعیازشیکیدرخانهیدرسردابینجاشتیشدوبنابرروایساربانانمخفانیآمدودرمیتابهر

.پنهانگشتیدرسکةالموال  

مردمدیوپنهانازدستادیایهابهنمازموشبداشتیوروزهاراروزهمکردیدرآنجاعبادتخدامو
نی:اگفتیومکردیمارتیراهرواستزکیراکهدربرابرقبراوبهفاصلهیوقبرآمدیمرونیب
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ازاحوالاوعه،یازشفردونیکیدرآنجابودووستهیبنجعفراستوپیازفرزندانموسیقبرمرد
.اوراشناختندیمردمرشتریباخبرشدندتاآنکهب  

ازفرزندانمرا،ازسکةیکهفرمود:مرددیحضرترسالتپناهرادرخوابدان،یعیازشیشخصپس
درباغعبدالجبّاربنعبدالّوهاب،دفنخواهندکردواشارهب،یبرخواهندداشتوکناردرختسیالموال

راازشیدرختوجانخوابنزدصاحبباغرفتتاآنندهیکهدرآنجادفنشد،بیفرمودبههمانمکان
خوابشراداریخر؟یخریچهمیرابراشیدرختوجانیصاحبباغبخرد؛مالکباغبهاوگفت:ا

درختراباتمامباغوقفبرآننیایوجاامدهیدیخوابنیچنزیفت:مننکرد،صاحبباغگفیتعر
.امکهامواتخودرادرآنجادفنکنندکردهانیعیشریوسادیس  

یچوناورابراوست،یپیزدیبهرحمتایماریشدوبراثرآنبماریبیپسازمدتمیعبدالعظحضرت
خودرادرآننوشتهبود:منمفیکهنسبشرافتندییالباسشورقهبیغسلدادنبرهنهکردند،درج

بنیحسن،فرزندعلامفرزندامد،یفرزندحسن،فرزندز،یفرزندعبدهللا،فرزندعلمیابوالقاسمعبدالعظ
.طالبیاب  

ّمادکردهکهگفت:ازابوحتیروایانیفرموده:ابوترابرومیدروصفدانشعبدالعظعبّاد،بنصاحب
من»:درشهرگفتیکهمدمیشنیراز (واردشدم،پسالسالمهی)علیالنقیبرحضرتامامعل«یرأُسره
یکهبرایزماندادند،.سؤاالتمراپاسخدمیازمسائلحاللوحرامخودرا،ازآنحضرتپرسیاپاره
ازاموریزیّمادهرگاهچحیباآنحضرتوداعکردمبهمنفرمودند:ا«یراسّرمن»آمدنازرونیب
بپرسوسالمیبنعبدهللاحسنمیازعبدالعظ،یدرشهرریعنیخود،هیبرتومشکلشد،درناحنتید

.مرابهاوبرسان  

تیروامیحضرتعبدالعظارتیزلتیدرفضیاریبسثیگفته:احاد«رواشح»داماددرکتابمحققّ
دیبزرگوارشهخیوششودیکند،بهشتبراوواجبمارتیشده،ازجملهآمدهاست:هرکهقبراوراز

:شناساننقلفرمودهراازبعضنََسبتیروانیهم«خالصه»کتابیدرحواشیثان  

یخدمتحضرتامامعل،یازاهلریاند:کهمردکردهتیبهسندمعتبررواهیوابنقولوهیبابوابنو
(رفتهالسالمهی)علنیامامحسارتیعرضکردبهز؟یبودکجادی(رفت،حضرتپرسالسالمهی)علیالنق

کهامامیبودیکسندماننهیهرآ،یکردیمارتیراکهنزدشماست،زمیبودم،فرمود:اگرقبرعبدالعظ
.کردهباشدارتی(رازالسالمهی)علنیحس  

کهدرکتابنیالدآقاجمالنیاند،مگرفخرالمحققنقلنکردهیاراتیآنبزرگوارزی:علمابرادیگوریفق
:صورتمناسباستنیآنحضرتبهاارتیخودفرموده:ز«مزار»  
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ِ، السهالُم َعلَٰى إِْبراِهيَم َخلِ السهالُم َعلَٰى آَدَم صَ  ِ َّللاه ِ، السهالُم َعلَٰى نُوحٍ نَبِي  ِ، السهالُم َعلَٰى ُموَسى ْفَوِة َّللاه يِل َّللاه
ِ، السهالُم َعلَْيَك يَا َخْيرَ  ِ، السهالُم َعلَْيَك يَا َرُسوَل َّللاه ِ، السهالُم َعلَٰى ِعيَسٰى ُروحِ َّللاه ِ، السهالُم َكِليِم َّللاه ِِ َّللاه  َخْل

َد ْبنَ  ِ، السهالُم َعلَْيَك يَا ُمَحمه ِ خاتََم النهبِي ِينَ  َعلَْيَك يَا َصِفيه َّللاه َعْبِد َّللاه  
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سخنهمیدوستخدا،سالمبرموسمیخدا،سالمبرابراهامبریخدا،سالمبرنوحپدهیسالمبرآدمبرگز
خلقخدا،سالمبرتونیبهتریرسولخدا،سالمبرتوایروحخدا،سالمبرتوایسیخدا،سالمبرع

امبرانیمحّمدبنعبدهللاخاتمپیخدا،سالمبرتوادهیبرگزیا  

 

ِ، السهالُم َعلَْيِك يَا فاِطَمةُ َسي ِدَ  السهالمُ  ةَ نِسا ِِ َعلَْيَك يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن َعِليه ْبَن أَبِي طاِلٍب َوِصيه َرُسوِل َّللاه
ْحَمِة َوَسي َِدْي َشبابِ  يَا َعِليه ْبَن اْلُحَسْيِن َسي َِد  لَْيكَ أَْهِل اْلَجنهِة، السهالُم عَ  اْلعالَِميَن، السهالُم َعلَْيُكما يَا ِسْبَطيِ الره

 ِ ٍ باقَِر اْلِعْلِم بَْعَد النهبِي  َد ْبَن َعِلي  ةَ َعْيِن النهاِظِريَن، السهالُم َعلَْيَك يَا ُمَحمه ، السهالُم َعلَْيَك يَا َجْعفََر ْبَن اْلعابِِديَن َوقُره
ا ٍد الصه ِدَق اْلباره اْْلَِمينَ ُمَحمه  

فاطمهسروربانوانیرسولخدا،سالمبرتوانیجانشطالبیبنابیعلرمؤمنانیامیبرتواسالم
یرحمتودوسرورجواناناهلبهشت،سالمبرتواامبریدوفرزندزادهپیسالمبرشمااان،یجهان

شکافندهدانش،،یلمحمدبنعیسالمبرتوانندگان،یکنندگانونورچشمبسرورعبادتنیبنالحسیعل
نیامکوکارینیجعفربنمحمدراستگویسالمبرتواامبر،یپسازپ  

 

َضا اْلُمْرتَضٰى، ال السهالمُ  سهالُم َعلَْيَك يَا ُموَسى ْبَن َجْعفٍَر الطهاِهَر اْلطُّْهَر، السهالُم َعلَْيَك يَا َعِليه ْبَن ُموَسى الر ِ
ٍد النهِقيه النهاِص عَ  ، السهالُم َعلَْيَك يَا َعِليه ْبَن ُمَحمه ٍ التهِقيه َد ْبَن َعِلي  اْْلَِميَن، السهالُم َعلَْيَك يَا َحَسَن  حَ لَْيَك يَا ُمَحمه

ِ ِمْن بَْعِدهِ  ٍ، السهالُم َعلَى اْلَوِصي   ْبَن َعِلي 

سالمده،یامامپسندالرضا،یبنموسیعلیسالمبرتوازه،یبنجعفر،پاکوپاکیموسیبرتواسالم
حسنیسالمبرتوان،یامرخواهیخ،یبنمحمدالنّقیعلیسالمبرتوا،یالنقیمحمدبنعلیبرتوا

پسازاونیسالمبرجانش،یبنعل  

 

تَِك َعلَٰى َخْلِقَك . السهالُم َعلَْيَك  اللهُهمه  ِ َوِصي َِك، َوُحجه ِ َو ِلي َِك، َوَوِصي  أَيَُّها َصل ِ َعلَٰى نُوِرَك َوِسراِجَك، َوَوِلي 
، السهالُم َعلَْيَك يَا اْبَن السهاَدِة اْْلَْطهاِر، السهالُم عَ  ِفيُّ ِكيُّ َوالطهاِهُر الصه ا اْبَن اْلُمْصَطفَْيَن اْْلَْخياِر، يَ  لَْيكَ السهي ُِد الزه

ِ َوبََركاتُهُ؛ السهالُم َعلَى اْلعَبْ  ِ َوَرْحَمةُ َّللاه يهِة َرُسوِل َّللاه ِ َوَعلَٰى ذُر ِ ِ السهالُم َعلَٰى َرُسوِل َّللاه اِلحِ اْلُمِطيعِ ّلِِله ِد الصه
ِ اْلعالَِميَن َو ِلَرُسوِلِه َوِْلَِميِر اْلمُ  ْؤِمنِينَ َرب   

وحّجتتبرنتیجانشنیوجانشاتندهینماندهیدرودفرستبرنورتوچراغتونماپروردگارا
فرزندسرورانپاک،سالمبریسالمبرتواده،یوپاکوبرگززهیسرورپاکیسالمبرتوادگانت،یآفر
رسولخدا؛اندوخوبان،سالمورحمتوبرکاتخدابررسولخداوبرفرزندگانیفرزندبرگزیتوا

رمؤمنانیرسولاووامرویوپانیفرمانبردارپروردگارجهانیستهیسالمبربندهشا  

 

ْبِط اْلُمْنتََجِب اْلُمْجتَبَٰى، السهالُم َعلَْيَك يَا َمْن بِِزياَرتِِه ثَواُب ِزي السهالمُ  اَرِة َسي ِِد َعلَْيَك يَا أَبَا اْلقاِسِم اْبَن الس ِ
ُ بَْينَنا َوبَْينَُكْم فِي اْلَجنهِة، َوَحَشَرنا الشَُّهدا ِِ يُ  َف َّللاه ُزْمَرتُِكْم، َوأَْوَرَدنا َحْوَض  فِيْرتَجٰى، السهالُم َعلَْيَك َعره

َ أَ  ِ َعلَيُكْم، أَْسأَُل َّللاه ِ ْبِن أَبِي طاِلٍب َصلَواُت َّللاه ُكْم ِمْن يَِد َعِلي  ْن يُِريَنا فِيُكُم السُُّروَر نَبِي ُِكْم، َوَسقَانا بَِكأِْس َجد ِ
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ُ َعلَْيِه َوآِلِه، َوأَْن ََل يَْسلُبَنا َمْعِرفَتَُكْم إِنههُ َوِليٌّ  ُكمْ َواْلفََرَج، َوأَْن يَْجَمعَنا َو إِيهاُكْم فِي ُزْمَرِة َجد ِ  ٍد َصلهى َّللاه ُمَحمه
 قَِدير  

ارتیثوابزارتش،یکهبهزیکسیسالمبرتواده،یبرگزبیاباالقاسمفرزندسبطنجیبرتواسالم
برقرارکندودرگروهتانییماوشمادربهشت،شناساانیسالمبرتو،خدامرود،یمدیامدالشهدایس

بنوشاند،طالبیبنابیواردسازدوبهماباجامجّدتانازدستعلامبرتانیوبهحوضپدیمحشورفرما
وماوشمارادراندیبنماشیوگشایکهبهمادربارهشما،خوشحالخواهمیدرودخدابرشما،ازخدام

کهیبهدرسترد،یگروهجّدتانمحمددرودخدابراووخاندانشگردآوردومعرفتشماراازمابازنگ
استییاوسرپرستتوانا  

 

بُ  ِ بُِحب ِ  أَتَقَره ِ راِضياً بِِه َغْيَر ُمْنِكٍر َوََل ُمْستَْكبٍِر َوَعلَٰى إِلَى َّللاه يَِقيِن ُكْم، َواْلبَرا َِِة ِمْن أَْعدائُِكْم، َوالتهْسِليِم إِلَى َّللاه
د  نَْطلُُب بِٰذِلَك َوْجَهَك يَا َسي ِِدي اللهُهمه َوِرضاَك َوالده  اْبَن َسي ِِدي اْشفَْع ِلي اْْلِخَرةَ، يَا َسي ِِدي وَ  ارَ َما أَتٰى بِِه ُمَحمه

ِ َشأْناً ِمَن الشهأْنِ   فِي اْلَجنهِة فَِإنه لََك ِعْنَد َّللاه

باخشنودبودنبهم،یجویبودنبهخدا،تقّرببهخداممیازدشمنانتانوتسلیزاریشماوبیبادوستمن
برجستهتوراتیامرشخصنیابهآنچهمحّمدآنراآورده،بهنیقیآن،بدونانکاروتکبّروبر

سرورمنوفرزندسرورمن،یاخواهم،یتووخانهآخرترامیخشنودایسرورمن،خدایامیجویم
ازمقاماتواالاستیتونزدخدامقامیبرارایدربارهبهشتشفاعتکن،زمیبرا  

 

ِ اْلعَِظيِم . إِن ِي أَْسأَلَُك أَْن تَْختَِم ِلي بِالسهعاَدِة فاَلَ  اللهُهمه  ِ اْلعَِلي  ةَ إَِل  بِاّلِله  تَْسلُْب ِمن ِي َما أَنَا فِيِه، َوََل َحْوَل َوََل قُوه
تَِك َوبَِرْحَمتَِك َوعافِيَتِكَ  ٍد َوآِلِه أَْجَمِعيَن َوَسله  ،اللهُهمه اْستَِجْب لَنا َوتَقَبهْلهُ بَِكَرِمَك َوِعزه ُ َعلَٰى ُمَحمه َم َوَصلهى َّللاه

اِحِمينَ  .تَْسِليماً يَا أَْرَحَم الره  

چیه،یریوآنچهرادرآنمازدستمنگیختمکنیکهسرانجامکارمرابهخوشبختخواهمیازتومایخدا
مااجابتکنوآنرابهکرموعّزتتویبراایجزبهخداىبلندمرتبهبزرگ.خداستیوتوانىنروین

یکامل،ایباد،سالممودرودخدابرمحّمدوهمهخانداناووبرآنانسالریبپذتتیرحمتوعاف
.مهرباناننیترمهربان  
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