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 ری در عبدالعظیم حضرت زیارت     

دوم امامزاده الزم  خاتمه فصل یازدهم، مطلب دوّم زیارت امامزادگان عظام و شاهزادگان عالی مقام؛

التعظیم جناب شاهزاده عبد العظیم كه نسب شریفش به چهار واسطه به سبط جلیل حضرت خیر الورى 

شود بدین طریق عبد العظیم بن عبد اهلل بن علی بن الحسن بن  امام حسن مجتبى علیه السالم منتهى مى

رى معلوم و مشهور و مالذ و معاذ زید بن الحسن بن على بن ابى طالب علیهم السالم و قبر شریفش در 

عامه مخلوق است و علو مقام و جاللت شأن آن حضرت اظهر من الشمس است چه آن جناب بعالوه 

آنكه در دودمان حضرت خاتم النبیین صلى اهلل علیه و آله است از اكابر محدثین و اعاظم علما و زهاد 

و حضرت هادى علیهما السالم است و عباد و صاحب ورع و تقوى است و از اصحاب حضرت جواد 

و نهایت توسل و انقطاع به خدمت ایشان داشته و احادیث بسیار از ایشان روایت كرده و او است 

صاحب كتاب خطب امیر المؤمنین علیه السالم و كتاب یوم و لیلة و او است كه دین خود را بر امام 

نمود و فرمود یَا أَبَا الْقَاسِمِ هَذَا وَ  زمانش حضرت هادى علیه السالم عرض كرد و حضرت تصدیق او

ا وَ الْخخِرَِِ و صاحب بن اللَّهِ دِینُ اللَّهِ الَّذِی ارْتَضَاهُ لِعِبَادِهِ فَاثْبُتْ عَلَیْهِ ثَبَّتَكَ اللَّهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الدُّنْیَ

ثقه االسالم نورى در خاتمه اى مختصره در احوال آن جناب نوشته كه شیخ ما مرحوم  عباد رساله

مستدرك آن را نقل فرموده و در آنجا و در رجال شیخ نجاشى است كه حضرت عبد العظیم از 

كرد بعنوان آنكه قاصد و پیك است تا  سلطان زمان خویش ترسید و گریخت و در شهرها گردش مى

مردى از شیعیان در سكه به رى آمد و مخفى شد در ساربانان و به روایت نجاشى در سردابى در خانه 

ایستاد و پنهان بیرون  داشت و شبها به نماز مى كرد و روزها روزه مى الموالى و در آنجا عبادت خدا مى

گفت این قبر  كرد قبرى را كه در مقابل قبر او است و راه در میان است و مى آمد و زیارت مى مى

بود و یك و دو از شیعه  وسته در آنجا مىمردى از فرزندان حضرت امام موسى علیه السالم است و پی
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شدند از احوال او تا آنكه اكثر مردم رى او را شناختند پس شخصى از شیعه حضرت رسالت  خبر مى

پناه صلى اهلل علیه و آله را در خواب دید كه فرمود مردى از فرزندان مرا از سكه الموالى برخواهند 

باغ عبد الجبار بن عبد الوهاب و اشاره فرموده به  داشت و مدفون خواهند كرد نزد درخت سیب در

همان مكان كه در آنجا مدفون شد پس آن شخص رفت كه آن درخت و مكان را از صاحب باغ 

خرى این درخت و جاى آن را آن شخص خواب خود را  بخرد صاحب باغ گفت كه از براى چه مى

ع این درخت را با جمیع باغ وقف ام و موض نقل كرده صاحب باغ گفت من نیز چنین خواب دیده

هاى خود را دفن كنند پس عبد العظیم بیمار شد و  ام بر آن سید و سایر شیعیان كه در آنجا مرده كرده

اى یافتند كه در  برحمت ایزدى واصل گشت چون او را برهنه كردند كه غسل بدهند در جیبش رقعه

عبد العظیم پسر عبد اهلل پسر على پسر حسن  آنجا نسب شریف خود را نوشته بود كه منم ابو القاسم

پسر زید پسر امام حسن پسر على بن ابى طالب علیهم السالم و نیز صاحب بن عباد در وصف علم عبد 

گفت وارد  العظیم گفته كه روایت كرده ابو تراب رویانى كه گفت شنیدم از ابو حماد رازى كه مى

اى از  سر من راى پس سؤال كردم از آن حضرت جملهشدم بر حضرت امام على نقى علیه السالم در 

مسائل حالل و حرام خود و جواب فرمود مسایل مرا پس زمانى كه وداع كردم با آن حضرت براى 

بیرون آمدن از آنجا حضرت با من فرمود اى حماد هر گاه مشكل شد بر تو چیزى از امور دینت در 

از عبد العظیم بن عبد اهلل حسنى و سالم مرا به او ناحیه خود یعنى در بلد رى پس سؤال كن آن را 

برسان و محقق داماد در كتاب رواشح گفته كه احادیث بسیار در فضیلت زیارت عبد العظیم روایت 

شده و وارد شده كه هر كه زیارت كند قبر او را بهشت بر او واجب شود و شیخ شهید ثانى رحمة اهلل 

ا از بعض نسابین نقل فرموده و ابن بابویه و ابن قولویه به سند علیه در حواشى خالصه همین روایت ر

اند كه مردى از اهل رى به خدمت حضرت امام على نقى علیه السالم رفت حضرت  معتبر روایت كرده

از او پرسید كه كجا بودى عرض كرد كه به زیارت امام حسین علیه السالم رفته بودم فرمود كه اگر 
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العظیم را كه نزد شما است هر آینه مثل كسى بودى كه زیارت امام حسین  كردى قبر عبد زیارت مى

علیه السالم كرده باشد فقیر گوید كه علما از براى آن بزرگوار زیارتى نقل نكردند مگر آنكه فخر 

 . المحققین آقا جمال الدین در مزار خود فرموده كه زیارت آن حضرت به این نحو مناسب است

 
اَلُم ََعَ  ف َالسَّ یلف اَّلَّ ِف

ََ مَی  َراهف ْو ِف  
اَلُم ََعَ ف السَّ ِف ِّ اَّلَّ

ََ   ٍ
ُُ اَلُم ََعَ  ف السَّ ِف اَّلَّ َو

ْو
ِف    دَدَم 

  
اَلُم ََعَ  ف السَّ میف اَّلَّ ِف  ُموََس َك

اَلُم ََعَ ف السَّ ٍف اَّلَّ یَ  ُرو    عف
 

ف  قف اَّلَّ
ِو ََ  َ ْيو ََ َك َیا  یو َِ اَلُم َع ف السَّ َك َیا َرُسوَل اَّلَّ یو

َِ اَلُم َع   السَّ
 

َي  ی ِّ بف
اََتَ النَّ ََ ف  دف اَّلَّ َن َعبو ْو َد  َك َیا ُمحَمَّ یو

َِ اَلُم َع ف السَّ يَّ اَّلَّ ْف َِ َك َیا  یو
َِ اَلُم َع   السَّ

 
 َّ َي ََعف نف مف

ُؤو َْي اْلو مف
َ
َك َیا أ یو َِ اَلُم َع ف السَّ يَّ َرُسولف اَّلَّ ِف ِبف َطالفب  َو

َ
َن أ   ْو

 
َديو  ةف َو َسی ِّ َ ْحو َطيف الرَّ

بو ُكَما َیا سف یو
َِ اَلُم َع َي السَّ َعاَْلف

َساءف الو  نف
ََدَ َمُة َسی ِّ كف َیا َفاطف یو

َِ اَلُم َع لف السَّ
هو
َ
ِف أ َبا
ََ  

نَّ  جَ  ةف الو
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یَن  رف اظف
ف النَّ
َِ َعيو یَن َو ُقرَّ دف ْف َعا

َد الو ف َسی ِّ
حَُسيو َن الو ْو  َّ َك َیا ََعف

یو َِ اَلُم َع   السَّ
 

ف  ِف
َد النَّ عو َْ ف 
ْلو عف
َر الو اقف َْ  ٍّ َن ََعف

ْو َد  َك َیا ُمحَمَّ یو َِ اَلُم َع   السَّ
 

د   َن ُمحَمَّ ْو َر 
َْ َك َیا َجعو یو َِ اَلُم َع َي السَّ مف

َ َبارَّ اْلو َق الو ادف   الصَّ
 

َر  هو َر الطُّ اهف
ر  الطَّ
َْ َن َجعو ْو َك َیا ُموََس  یو َِ اَلُم َع  السَّ
 
َن  ْو  َّ َك َیا ََعف

یو َِ اَلُم َع َتَضى السَّ ُرو َضا اْلو   ُموََس الر ِّ
 

َي  قف ٍّ التَّ َن ََعف
ْو َد  َك َیا ُمحَمَّ یو َِ اَلُم َع   السَّ
 

َح  اصف
يَّ النَّ قف
د  النَّ َن ُمحَمَّ ْو  َّ َك َیا ََعف

یو َِ اَلُم َع َي السَّ مف
َ   اْلو

 
ف  دف عو َْ  
نو ي ِّ مف ِف َو

اَلُم ََعَ الو ٍّ السَّ َن ََعف
ْو َك َیا َحَسَن  یو َِ اَلُم َع   السَّ
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ل ِّ ََعَ  َِ ُهمَّ  َك اللَّ قف
ِو ََ َك ََعَ  تف جَّ

ُّ َك َو  ی ِّ ِف ي ِّ َو ِف َك َو َو َك َو َو ِّف ِّ َولفی ِّ َراجف َو َو سف رف
ُُ    

 
ی ِّ  ا السَّ َ ُّيُّ
َ
َك أ یو َِ اَلُم َع ُي السَّ ْف ُر الصَّ اهف

يُّ َو الطَّ كف   ُد الزَّ
 
َهارف السَّ 
َطو ِف اْلو اَد َن السَّ ْو َك َیا ا یو

َِ اَلُم َع َیارف اَل السَّ
َو َ َ اْلو يو َْ َط ُصو َن اْلو ْو َك َیا ا یو َِ  ُم َع

 
َرََكُتُه  َْ ف َو  ُة اَّلَّ َ ف َو َرْحو ةف َرُسولف اَّلَّ

یَّ ف َو ََعَ ُذر ِّ  َرُسولف اَّلَّ
اَلُم ََعَ   السَّ

 
َي السَّ  نف مف ُؤو

ْيف اْلو مف
َ
َي َو لفَرُسولفهف َو ْلف َعاَْلف

ف َر ِِّ الو َّ ف َّلف
یع ُطف
حف اْلو الف
دف الصَّ َعبو
  اَلُم ََعَ الو

 
مف  َقاسف
ا الو َْ
َ
َك َیا أ یو َِ اَلُم َع وَتَب السَّ ُ بف امْلو

َتجَ ُنو طف اْلو بو َن الس ِّ ْو   ا
 

ى َتجَ َهَداءف ُیرو دف الشُّ ِف َسی ِّ َیاَر ُِ زف هف َثَوا َیاَرتف زف ْف  
َك َیا َمنو یو َِ اَلُم َع   السَّ

 
ُكمو  َرتف ا ِفف ُزمو

ََ ةف َو َحَشَر نَّ جَ
َنُكمو ِفف الو

َنَنا َو ََبو ُ ََبو َف اَّلَّ َك َعرَّ یو َِ اَلُم َع   السَّ
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ُك  َو  یو َِ ف َع َواُت اَّلَّ
َِ َِ ِبف َطالفب  

َ
نف أ
ْو  َیدف ََعف ِّ 
نو ُُكو مف سف َجد ِّ

و
َكأ ْف ا 
ََ ُكمو َو َسَقا ی ِّ َض ََنف ا َحوو

ََ َرَد وو
َ
  مو أ

 
ُروَر  یُكُم السُّ َیَنا فف  ُیرف

نو
َ
َ أ ُل اَّلَّ
َ
أ سو
َ
َرَج  أ َْ   َو الو

 
هف َو دلفهف  یو
َِ ُ َع َِّى اَّلَّ َِ د   ُُكو ُمحَمَّ ِف َجد ِّ َر اُُكو ِفف ُزمو یَّ ِف َمَعَنا َو 

نو َيجو
َ
  َو أ

 
یر   ٌّ َقدف ُه َو ِّف

ََّ
ِف َفَتُكمو  رف َبَنا َمعو

ُِ نو اَل َيسو
َ
 َو أ

 
َد  عو
َ
نو أ ِف مف اَء ََبَ

ُكمو َو الو حُب ِّ ف بف
ََل اَّلَّ ِف  ُِ َتَقرَّ

َ
ر  َو اَل أ كف

َ ُمنو هف َغْيو ْف یًا  ف َراضف
ََل اَّلَّ ِف میف  ِف

سو ُكمو َو التَّ ائف
َبف  
َتكو  ُمسو
 

َت 
َ
يف َما أ  َيقف

َِ  َو ََعَ َر َف
اَر اْلو َضاَو َو الدَّ ُهمَّ َو رف

ي اللَّ دف َهَك َیا َسی ِّ َذلفَك َوجو ْف ُب 
ُِ طو ََ د   هف ُمحَمَّ  ْف

 
نف 
و
أ َن الشَّ ًَا مف

و
أ ََ ف  َد اَّلَّ
نو نَّ َلَك عف ةف َفإف

نَّ جَ   ِّف ِفف الو
عو َْ َو ي ا دف َن َسی ِّ ْو ي َو ا دف   َیا َسی ِّ
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یهف  ا فف ََ
َ
ِّن ِّ َما أ بو مف

ُِ ِف َفاَل تَسو َعاَد السَّ ْف   ِّف 
َ ِتف
نو َتخو
َ
ُلَك أ
َ
أ سو
َ
ِّن ِّ أ ِف ُهمَّ 
  اللَّ

 
ا ْف  
الَّ ِف  
َِ َل َو اَل ُقوَّ میف َو اَل َحوو َعظف

ي ِّ الو ِف َع
ف الو   َّلَّ

 
َك  َیتف َك َو َعافف تف َ َرْحو ْف َك َو  تف

زَّ َك َو عف َكَرمف ْف ُه 
ِو بو َلَنا َو َتَقبَّ جف

َت ُهمَّ اسو   اللَّ
 

َي  ف اْحف َحَم الرَّ رو
َ
امًي َیا أ ِف َ تَسو

َي َو َسْلَّ عف َ ْجو
َ
د  َو دلفهف أ  ُمحَمَّ

ُ ََعَ َِّى اَّلَّ َِ   َو 
 


