
 

 
 1ص  ،یو اوصاف امام حسن مجتب ینشآفر ۀآقا بِنیسی دربار سخرنانی حاج نکاتی از

 ه الر حامن الر حیم سم الل  ب

 

 آقا اسامعیل داستانی بِنیسی حاج  سخرنانینکاتی از 

 
 یو اوصاف امام حسن مجتب ینشآفر ۀر دربا

 ،1397/  3/  9شنبه، چهار روز در 

 آوران عاشورا پیام هیأت در 



 

 
 2ص  ،یو اوصاف امام حسن مجتب ینشآفر ۀآقا بِنیسی دربار سخرنانی حاج نکاتی از

 

 

 ه الر حامن الر حیم سم الل  ب

  آفرینش امام حسن مجتبی

 .یددر جلو عرش آفر ،نور 2به صورت را  یمودند: »خدا من و علفر اکرمحرضت رسول 

 ی)= به پاک  کردیمی م یسو تقد یحما خدا را تسب  یافریند،که آدم را ب یناز ا یشسال پ 2000

 .(ستودیمیم

که   ین( انتقال داد تا ایگرپاک )به صلب و شکم پاک د یپاک و شکم ی( ما را از ُصلبیوستهسپس )پ

پاک منتقل کرد تا  یپاک و شکم یبه صلب یمداد؛ سپس ما را از صلب ابراه قرار یم صلب ابراه ما را در

 . قرار دادکه ما را در صلب عبداملط لب  ینا

در ابوطالب قرار   سومشیک و  هشد؛ پس دوسوم آن در عبدالل   یمدر عبداملط لب تقس (گاه نور )ماآن

 (. یمآمد یاب ابوطالب به دناز صل  یه و علگرفت؛ سپس )من از صلب عبدالل  

ت) آمدند،(    یا )که از او به دن  ینحسن و حس   سفاطمه جمع شد؛ پ  دری،  ( نور از من و از علیپس از مد 

 هستند.« ها دو نور از نور پروردگار جهان

 

  اوصاف امام حسن مجتبی

 : اوصاف را داشتند  ین. ـ ایهعل یـ سالم الله تعال  یحرضت امام حسن مجتب یفی، رش یثبر طبق حد

 مردم زمان خود بودند؛ ینابدترع .1

 آنان بودند؛  ینزاهدتر .2

که ثرومتند   ینا یندر ع  یشان ندارد. ا یاکه دن ینه کس بندد؛ی دل من یااست که به دن یزاهد کس)

 .(کردندی مردم بودند و ثروتشان را در راه خدا خرج م ینبودند، زاهدتر

 رفتند؛ یپابرهنه م  یو گاه یادهپ رفتند، یکه به حج م ینگامه .3

 به حج رفتند.(  یادهبار پ 20)آن حرضت 



 

 
 3ص  ،یو اوصاف امام حسن مجتب ینشآفر ۀآقا بِنیسی دربار سخرنانی حاج نکاتی از

 یادجهن م( را  یگذشنت از رصاط )= پِل رو  یاو  یامتشدن در قزنده یاقرب  یاکه مرگ  ی. هنگام۴

 گریستند؛ یم کردند،یم

که از آن ناله   نددادیرسم ناله  یاگونه به  آوردند،یم یاداعامل به خداوند واال را به  ضۀ. هر گاه عر ۵

 شدند؛یم یهوشب

 لرزید؛یم  یفشانبدن رش  یدر مناز بندها. 6

و از خداوند واال   لرزیدندیم یدهمانند مارگز کردند،یم یادکه بهشت و آتش دوزخ را  یهنگام. 7

 بردند؛یو از آتش جهن م به او پناه م کردندی بهشت درخواست م

نوا  ین  الَّذ یُّه اا   یابه عبارت  یم،قرآن کر ی. در هر جا۸   رسیدند،ی م !یدآورد یامنکه ا یکسان یا؛ آم 

 (.«؛ کنمی بله )قبول م ؛ !یابله خدا یک؛الل هُمَّ ل بَّ  یک  : »ل بَّ کردندیعرض م

 خدا بودند.  یاداحوالشان به  ۀدر هم. 9
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 #یاد_آخرت
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