
 بسمه تعالی

)ع(حسنیعبدالعظیممهبهمناسبتمیالدحضرتناویژه
      

شخصیتَایبسرگعلمی)ع(حسىیعبذالعظیمضرتح یکیاز جُادیاستکٍتاکىًنآنگًوٍک، عملیي شىاختٍٍشایستٍاست، ،

پردازد.آنحضرتمیفیمعربٍتُیٍشذٌاست)ع(عبذالعظیمکٍازسایتآستانمقذسحضرت.متهحاضروشذٌاست

 تبار 

 . سسذ ٍ خاًذاى ٍحی هی )ظ(خذاپیاهثش )ًَُ تضسي(تا چْاس ٍاسطِ، تِ سثط اوثش )ع(ؼظینػثذال تثاس حضشت

 غسل تشای سا اٍ رٌاصُ وِ ٌّگاهی:»ًَیسذ هی تضسگَاس آى ًسة دستاسُ ،(است سرال ػلن اسواى اص یىی وِ)ًزاضی ػلی ذتياحو

ص، ایي گًَِ روش ضذُ تَد: هي اتَالماسن، ثَسَای یافت ضذ وِ دس آى، ًَ اس ٍی ًَضتِیة لثر دس وشدًذ، هی تشٌِّ

تشاساس ایي ًسخِ اص سرال الٌزاضی، دس ًسة  .«اتیطالة ّستن تي ػلی تي حسي تي ػلی تي یذتي ص حسي تي ػلی تي ػثذاهلل تي ػثذالؼظین

یؼٌی رذّ سَّم )«صیذ»ّای هؼتثش ایي وتاب، هیاى  ؛ لیىي دس ًسخِد، پٌذ ًفش ٍاسطِ ٍرَد داس)ع(حسي ، هیاى ٍی ٍ اهامایطاى

 :اص اًذ ػثاست تشتیة، تِ)ع( ػثذالؼظین حضشت ًیاواى تٌاتشایي،. ًیست ٍاسطِ دیگشی ضخع ،)ع(حسي اهام ٍ (ایطاى

 عبداهلل بن علی

، دس صهاى حیات رذّش ػثذاهلل .تَد «قیسبنةبعق»دختش « فاطوِ»، ًام داضت ٍ هادسش« ػثذاهلل»، )ع(ػثذالؼظین پذس حضشت

  .،رذّش وفالت اٍ سا تِ ػْذُ گشفتدس صًذاى دسگزضت« ػلی»لثل اص تَلّذش، پذسش هتَلّذ ضذ ٍ چَى « صیذ تي حسي»

 .تَدُ است )ع(ػثذالؼظین ش رای هاًذ وِ یىی اص ایطاى حضشتت ، ًُِ پسشػثذاهلل، تِ ًملی، پٌذ پسش ٍ تِ ًملیاص 

 علی بن حسن

ٍ گشٍّی دیگش اص  «هحض ػثذاهلل»است. ٍی ّوشاُ پسشػوَیص  «سذیذ»ٍ لمة اٍ « ػلی»، )ع(ػثذالؼظین اٍل حضشت ًام رذّ

. هٌػَس تش ضذّ ػثّاسیاى لیام وشد. روؼی اص آًاى ٍ اص رولِ ٍی، دستگیش ٍ تِ تغذاد هٌتمل ضذًذ ، دس دٍساى خالفتسادات حسیٌی

  .پس اص هذّتی دس صًذاى ٍفات یافت اٍ

 بن زید حسن

سفتِ، ٍ  ِ اص تضسگاى ػػش خَدش تِ ضواس هی. ٍی تٌْا فشصًذ پسش صیذ تَد وًام داضت« حسي» ، )ع(ػثذالؼظین رذّ دٍم حضشت

ػثّاسی تِ ٍالیت . ٍی اص سَی هٌػَس ى، ضْشت داضتِ است، سخاٍت ٍ خذهت تِ هحشٍهاّاضن، تِ تخطص، وَشَم دس تیي تٌی

 .ت، دس ّطتاد سالگی اص دًیا سفق 868ٍ دس سال  اٍ لشاس گشفت ٍ تِ صًذاى افتاد، هَسد خطن یهذیٌِ گواسدُ ضذ؛ ٍلی پس اص هذّت

 )ع(حسن زید فرزند امام

تَدُ ٍ تِ راللت  )ظ(خذای اٍلاف پیاهثشاست. ایطاى هتَلّ )ع(هزتثی حسي ، صیذ فشصًذ تضسي اهام)ع(ػثذالؼظین رذّ سَّم حضشت

اًذ ٍ هشدم اص ّش سَ تشای  ىَواسی، تَغیف گشدیذُ است. ضاػشاى، اٍ سا ستَدُلذس، وشاهت طثغ، ػضّت ًفس ٍ وخشت ًی

دس « ضحار»ٍ دس هحلّی تِ ًام  ، چطن اص رْاى فشٍ تستٍی دس یىػذ سالگی اًذ. آٍسدُ داسی اص فضلص تِ ٍی سٍی هیتشخَس

 .چٌذ هٌضلی هذیٌِ دفي گشدیذ

  :اًذ تَدُ تشرستِ دّذ وِ ایي خاًذاى، داسای دٍ ٍیژگی ًطاى هی )ع(ؼظینػثذال صًذگیٌاهِ ًیاواى ٍ خاًذاى حضشتًگاّی گزسا تِ 

دس صًذاى اص )ع( نػثذالؼظی ای وِ پذس حضشت اسالهی، تِ گًَِ هثاسصُ ٍ پیىاس تش ضذّ ستن ٍ سلطِ استىثاسیِ حاون تِ راهؼِاٍّل:

  .تشد اى ًیض هذّتی دس صًذاى تِ سش، ٍ رذّ ایطًیا سفت ٍ ایطاى پذس خَد سا ًذیذد

ٍیژگی سیطِ دس ایي « السیّذ الىشین». هلمّة ضذى ػثذالؼظین تِ حضشت وشاهت طثغ، ػضّت ًفس ٍ خذهت تِ هحشٍهاى:دٍّم

 .خاًَادگی ایي تضسگَاس داسد

 



 وفات و تولّد تاریخ

 :، ایي گًَِ آهذُ استتشخی اص هٌاتغ هتأخّشاهّا دس  ؛هطخّع ًیست)ع( ػثذالؼظین تاسیخ دلیك تَلّذ ٍ ٍفات حضشت

دس  ،لوشی ّزشی 871 سال خاًیال ش اتَالماسن ٍ اتَالفتح ًیض تَدُ، دس سٍص پٌزطٌثِ چْاسم هاُ ستیغا ػثذالؼظین وِ وٌیِ حضشت

 دسسپشی ضذى ػوش  سال 79 هذّت اص پس ٍ هتَلّذ ضذُ)ع(هزتثی حسي دس هذیٌِ دس خاًِ رذّش حضشت اهامالشضیذ  صهاى ّاسٍى

 .تِ سشای آخشت سحلت ًوَد «اسیػثهؼتضّ»، دس صهاى ّزشی لوشی 252 سالالوىشّم  ضَّال اًضدّنپ روؼِ سٍص

 امانام محضر درک
یؼٌی )حیات پٌذ اهام اص اهاهاى اّل تیت، ایطاى دٍساى گزضت )ع(ػثذالؼظین آًچِ دس تاسیخ تَلّذ ٍ ٍفات حضشتتشاساس 

ا اص آًْا سخٌی ًمل ؛ اهّا ایي تِذاى هؼٌا ًیست وِ تِ هحضش ّوِ آًْا ّن سسیذُ ٍ یسا دسن وشدُ است ()ع(شیگػس تا اهام )ع(واظن اهام

 .وشدُ است

سا دسن ًوَدُ ٍ اص آًْا احادیج فشاٍاًی ًمل )ع( ّادی ٍ اهام)ع(رَاد ایي است وِ ایطاى هحضش اهامآًچِ لطؼی ٍ هسلّن است، 

 )ع(سضا هحضش اهام)ع( ػثذالؼظین اػتواد وٌین، حضشت «هفیذ ضیخ» . ّوچٌیي اگش تِ سٍایت وتاب االختػاظ هٌسَب تِاست وشدُ

 .سا ًیض دسن وشدُ ٍ اص ایطاى سٍایت ًوَدُ است

ٍ دس وتاب   ضوشدُ )ع(ػسگشی اص اغحاب اهام)ع( ػثذالؼظین حضشت، الطَسی ّای سرال ثك تشخی اص ًسخِگفتٌی است وِ ط

اص طشیك ایطاى  لیىي سٍایتی اص آى اهام، سا ًیض دسن وشدُ است؛)ع( شیگػس مهاد ًیض آهذُ وِ ایطاى هحضش اهاهیشدا «یةالتسمةشرع»

 .تِ ها ًشسیذُ است

 عظمت علمی
یافتي ، هشدم سا تشای حلّ هطىالت دیٌی ٍ هؼػَم وافی است وِ تذاًین اهام )ع(ػثذالؼظین تشای احثات ػظوت ػلوی حضشت

 است. ّای اػتمادی ٍ ػولی ضاى ، تِ ایطاى اسراع دادُ پشسص

، دس تَغیف ػلوی ایطاى آٍسدُ: اتَتشاب سٍیاًی ،ًَضتِ)ع( ػثذالؼظین ای وِ دس ضشح حال حضشت دس سسالِ «ػثاد تي غاحة»

اص حالل ٍ حشام اص ایطاى پشسیذم.  ا سسیذم ٍ هسائلیدسساهش)ع( ّادی خذهت اهام»گفت: ت وشد وِ ضٌیذم اتَحوّاد ساصی هیسٍای

 :ٍ ٌّگاهی وِ خَاستن اص ایطاى خذاحافظی وٌن تِ هي فشهَدد ّای هي پاسخ دا اهام تِ پشسص

سٌی تپشس ٍ سالم هشا تِ ح ػثذاهلل تي ات تشای تَ هطىل ضذ، اص ػثذالؼظین ی وِ چیضی اص اهَس دیٌی دس هٌطمِ! ٌّگاهاتَ حواد ای 

  «.اٍ تشساى

تشاساس اغَل ٍ لَاػذی وِ  ذ تَاًوٌذی تَدُ وِ، هزتْدس ػػش خَد)ع( ػثذالؼظین دّذ وِ حضشت ایي تؼثیش، تِ سٍضٌی ًطاى هی

ّای هختلف اػتمادی ٍ ػولی، استخشاد وٌذ ٍ تِ  ّای اسالم ًاب سا دس صهیٌِ گاُتَاًستِ دیذ ، هیدس اختیاس داضتِتیت  اص اّل

 ّای هشدم پاسخ گَیذ. پشسص

ذاى سسالت تَدُ وِ پس اص وای تضسي خاً؛ تلىِ اص ػلًثَدُ استتیت  تٌْا یه هحذّث ٍ ساٍی احادیج اّلتٌاتشایي، ایطاى 

 .لشاسگشفتِ است )ع(اش هَسد تأییذ ٍ تػذیك اهام ّادی ػلوی سا داضتِ ٍ تَاًوٌذی ػلوی، تَاى پاسخگَیی تِ هسائل هؼػَهاى

 معنوی عظمت
فضیلت صیاست تاضیلت صیاست هضاس آى تضسگَاس، تشاتشی ف )ع(ػثذالؼظین ػظوت هؼٌَی ٍ هماهات تاطٌی حضشت تشیي ًطاًِ هْن

ًمل وشدُ وِ: خذهت  گًَِ ایي (وِ یىی اص اّالی سی استس)ػطّا یحیی الوحذّحیي، غذٍق، اص هحوّذتي ضیخاست. ءسیّذالطْذا

 «؟وزا تَدی»سسیذم. ایطاى فشهَد: )ع(ّادی اهام

 :فشهَد)ع( ّادی اهام. وشدم صیاست سا )ع(ػلی تي حسیي: گفتن 

 «.سا صیاست وشدُ تاضذ )ع(ػلی تي وٌی، هاًٌذ وسی ّستی وِ حسیيس ضْش خَدتاى صیاست تذاى وِ اگش لثش ػثذالؼظین سا د»


