
 

 
 1ص  ،مقامات حرضت امیراملؤمنینو والدت  ۀآقا بِنیسی دربار سخرنانی حاج نکاتی از

 ه الر حامن الر حیم سم الل  ب

 

 آقا اسامعیل داستانی بِنیسی حاج  سخرنانینکاتی از 

 
 والدت و مقامات حرضت امیراملؤمنین ۀر دربا

 ،1400/  11/  25شنبه، دو روز در 

 الز هراءت عصمة هیأ در 



 

 
 2ص  ،مقامات حرضت امیراملؤمنینو والدت  ۀآقا بِنیسی دربار سخرنانی حاج نکاتی از

 

 

 ه الر حامن الر حیم سم الل  ب

 ؤمنین ذکر حرضت امیرامل

 «  ید.آراسته کن   یمجالستان را با ذکر عل؛  ی  َزيِّنوا َمجالَِسکُم بِِذکِر َعلِ فرمودند: »اکرم  رسول  رضتح

ه /  ی  نازم به دهانم که به شاد  گفت و مرا مست نگه داشت   «یعمر، »عل  یکو به غص 

 

 ؤمنین فضایل حرضت امیرامل

 هایییلت فض  طالب،ی بن اب ی  برادرم، عل یآن حرضت فرمودند: »خداوند بزرگ و واال، برا  همچنین

 . بشامرد تواندیمنرا  ها د آن اعدجز او تَ قرار داد که 

  ی که آن را قبول داشته باشد، خدا برا یکند، در حال یاناو را ب  هاییلت از فض یلت فض  یککه  یکس

 . شود یامتها وارد قها و جنانسان  ۀاگرچه با گناهان هم آمرزد؛یاش را منده یاو گناهاِن گذشته و آ

از آن نوشته    اثری  که  یتا هنگام  یسد، را بنو  طالبیبن اب  ی  عل  هاییلت از فض  یلتفض  یککه    یو کس

 .کنندی استغفار م  یشفرشتگان برا یوستهمباند، پ

دادن دچار  را که با گوش یاناو گناه برای او گوش دهد، خدا  هاییلت از فض  یلتیکه به فض یو کس

 .آمرزدی شده است، م

کردن دچار را که با نگاه   یاو گناهان  ی او نگاه کند، خدا برا  هاییلت فض   ۀدربار   یاکه به نوشته   ی کسو  

 .«آمرزدی شده است، م

 

 ؤمنین آفرینش نور حرضت امیرامل

. ـ  یه عل یـ سالم الله تعال یراملؤمنینحرضت ام ی خداوند واال ـ جل  جالله. ـ وجود نور  ۀیدآفر دومین

 شد. یدهآفرحرضت رسول اکرم ی: وجود نور یعنی یده،آفر یناست که از نُخست 

 



 

 
 3ص  ،مقامات حرضت امیراملؤمنینو والدت  ۀآقا بِنیسی دربار سخرنانی حاج نکاتی از

درنسل به  قرار گرفت و نسل در حرضت آدم یشانی، نور در پ  یک صورت  به بزرگوار،  دو  آن  نور

حرضت از آن،    و  یدرسط لبه بن عبداملاز آن نور، به عبدالل    یکه بخش  ینمنتقل شد تا ا  یشاناجداد ا

حرضت  آن،و از  یدرسبه حرضت ابوطالب یگرشبه وجود آمد و بخش درسول اکرم

 . ـ به وجود آمد. یهعل یـ سالم الله تعال  یراملؤمنینام

 

 ؤمنین والدت حرضت امیرامل

رحمت . ـ فرمودند: »فاطمه بنت اسد که خدا او را یهعل  تعالی الله  سالم ـ صادق جعفر امام حرضت

 یکمن  یرا به او مژده داد؛ پس ابوطالب به او گفت: "برا یامربکند، نزد ابوطالب آمد و والدت پ

  ینسال است و ب 30" َسبت، .است  وهامنند ادر غیر پیامربی، که  یاورمب  یترا برا یَسبت صرب کن تا کس

 سال، فاصله بود.« 30 یراملؤمنینو امرسول خدا

. ـ خرب یه عل  یـ سالم الله تعال یراملؤمنین از والدت حرضت ام یش پ سال  30 پس حرضت ابوطالب

 از ُصلب شامخ او و رِحم مطه ر همرسش به وجود خواهد آمد! یشانداشت که ا

 

. ـ را چند بار در  یه عل  یـ سالم الله تعال ، یراملؤمنینوالدت فرزندش، حرضت اماسد بنت  فاطمه

 کرد.نقل  یگرانها را به دخواب ديد و آن خواب

 

داد و او آن را خورد و هامن شب به   به فاطمه بنت اسدیک خرما حرضت رسول اکرم روزی

بدن مبارک   ۀی  او ل ۀ. ـ باردار شد؛ پس آن خرما در انعقاد ماد  یه عل یـ سالم الله تعال یراملؤمنینحرضت ام

 ه است. اثر داشتآن حرضت 

 

گفته است: »چند بار از شکمم شنيدم كه فرزندم،   اشی دوران باردار  ینا ۀدربار اسد بنت  فاطمه

ٌد رَسوُل الل  ال ااِلَه ااِلا الل  : "گفتی عىل، م جز   ی،معبود یچ؛ هِه. بِِه تَختُِم النُّبُواُة، و ىب تَختُِم الِواليَةُ ُه. ُمَحما



 

 
 4ص  ،مقامات حرضت امیراملؤمنینو والدت  ۀآقا بِنیسی دربار سخرنانی حاج نکاتی از

د. محیستخدا ن (  یامربپ یک ی بالفصل برا ینی جانش )=  یتو با من وال یامربی رسول خدا است. با او پ م 

 ."«رسدی م یانبه پا

 

از َكنار هر سنگ، كلوخ    یاورم، نقل کرده است: »زماىن كه نزديک بود فرزندم، عىل، را به دنيا ب   همچنین

که خدا به سبب   یو َکرامت یلتفاطمه! فض ی: "ا گفتی که به من م شنيدمی م گذشتم،ی كه م یو ديوار 

ِک الل   ا باد!؛ َهنيئ   یتتو ساخته است، گوارا  ۀیژ و یم،به امام کر اتی باردار  ُه ِمَن  لَِک يا فاِطَمُة! مِبا َخصا

 الَفضِل و الكَراَمِة بَِحملِِک بِاالِماِم الكَريِم."«

 

 ؤمنین حرضت امیراملتوّسل به 

دباقر زنجان  یرزام  هالل  آیت  حرضت   یزد،از جا برخ  خواستیهر گاه ملله تعالی علیه. ـ  ـ رضوان ا  یمحم 

 به تو(!« ۀ)= پناهند شوندهیتحام یحام یا  ی؛عل ی!« )ای  الِحم  یحامِ  یا ی؛َعل یا: »گفتیم

ذکر  ینا یزیم،برخ ایم،یدهدراز کش  یاکه نشسته  ییاز جا خواهیمی وب است که ما هم هر گاه مخ 

ل کن  ییمرا بگو ه و توس   . یم و به آن حرضت توج 

 

دباقر_زنجانی، #آفرینش، #آمرزش، #ابوطالب، #امام_علی#آیت ل، الله_محم  ، #برخاسنت، #توس 

د  ، #مجلس، #کفاره_گناهان، #دورهمی، #رسول_اکرم#حرضت_محم 

 

 

ه! ه! توج   توج 
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