
 

 
 1ص  ،آثار اعامل خداپسند ۀآقا بِنیسی دربار سخرنانی حاج دهمۀ جلس نکاتی از

 ه الر حامن الر حیم سم الل  ب

 

 آقا اسامعیل داستانی بِنیسی سخرنانی حاج جلسۀ دهم نکاتی از 

 
 اعامل خداپسند آثار  ۀر دربا

 ،1401/  10/  25شنبه، یکروز در 

 هیأت عصمةالز هراءدر 



 

 
 2ص  ،آثار اعامل خداپسند ۀآقا بِنیسی دربار سخرنانی حاج دهمۀ جلس نکاتی از

 

 ه الر حامن الر حیم سم الل  ب

 است.  و مطالب زیر، برگرفته از احادیث رشیفۀ آن  األعامل«»ثواب این سخرنانی، رشح کتاب 

 

 یدنَکش(، حناگذاشنت و نورهیشرس و ر یکردن موهاِخضاب )رنگ

 . است  یامنخضاب ا ی، خضاب با رنگ مشک

 

 است.  یر س یاهخضاب در نزد خداوند واال ـ جل  جالله. ـ ، خضاب با رنگ س ترینداشتنیوستد

 

هزار درهم در راه خدا  کردنینهخضاب، ارزشمندتر از هز ینقره( برا ۀِدرهم )سک  یک کردنزینهه

 است. 

 

 :خضاب آثار

 ها؛خروج باد از گوش .1

اف یکیچشم از تار یافنتیقلص .2  (؛ یناییشدن ب)و شف 

 ینی؛ شدن درون بنرم .3

 وشبوشدن دهان؛خ .4

 شدن لثه؛ محکم  .5

 بغل؛  یربد ز یشدن بو برطرف .6

 یطان؛ش ۀکاهش وسوس .7

 فرشتگان؛  یشاد .8

 کننده(؛ با خضاب یدارمؤمن )در هنگام د یشاد .9

 شدن از خضابش(؛ آگاه یاکننده با خضاب یدارخشم کاِفر )در هنگام د . 10

 یبایی؛ز . 11

 یزگی؛پاک  . 12



 

 
 3ص  ،آثار اعامل خداپسند ۀآقا بِنیسی دربار سخرنانی حاج دهمۀ جلس نکاتی از

 از عذاب قرب؛  ییرها . 13

 کننده(.کردن خضابو منکر )از عذاب  یرنک یاکردنح . 14

 

 : یآثار خضاب زن با رنگ مشک

 یبایی؛ز .1

 شدن از خضابش(. آگاه یابا او  یدارخشم دشمنان )در هنگام د .2

 

 (: گذاشنتنادرست: َحنا یر)به تعب  گذاشنتآثار ِحن ا

 بد عرق؛  یشدن بو رطرفب .1

 طراوت صورت؛  یشافزا .2

 خوشبوشدن دهان؛ .3

 حن اگذاشنت منعقد شود(. ی امکه در ا یفرزند) یباییز .4

 

  یمنا یز،چ 3کارها را انجام دهد، از  ینکه ا یگرکه نوره بکشد و سپس حن ا بگذارد، تا نوبت د یکس

 : ماندیم

 خوره؛ .1

 یسی؛ پ .2

 بربد.   ینکه گوشت بدن را از ب یهر زخم .3

 

 .شودی را حن ا بگذارد، فقر از او دور م یشکه نوره بکشد و سپس رستاپا یکس

 

 گذاشنت:آثار نوره 

 (؛هایامری ب  ی)از بعض یمنیا .1

 .یزگیپاک  .2

 .( «یعی»طب یاست و مقصود از حن ا، حن ا «یعی»طب یهاکردن با رنگ)مقصود از خضاب، رنگ 



 

 
 4ص  ،آثار اعامل خداپسند ۀآقا بِنیسی دربار سخرنانی حاج دهمۀ جلس نکاتی از

 

#عذاب_قرب،   ی،#طب_اسالم یبایی،کردن_مو، #ز#رنگ یش،کردن_ر#حنا، #خضاب، #رنگ یزگی،#پاک 

 یطان#وسوسه_ش یدن،کش_و_منکر، #نوره یر#فرشتگان، #فقر، #نک

 

 

 موهاتراشیدن کردن و شانه

 رس: یکردن موهاآثار شانه 

 وبا؛  یامری از ب ییرها .1

 ی؛ جلِب روز  .2

 با همرس.  یخوابهم  یشافزا .3

 

 .شودیمن  یکروز به او نزد  40تا    یطانبشامرد، ش   یکبه یکبار شانه کند و    70را    هایشیشکه ر  یکس

 

 :رس و بدن(  یموها) یدن آثار تراش

 شدن شپش؛ برطرف .1

 ؛ آیدیها ماز که زخم  ییهاها و چرک شدن عفونتبرطرف .2

 گشنت آن(؛ بسا محکم شدن گردن )و چه کلفت .3

 چشم.  یجال  .4

 

 ی #طب_اسالم یطان،کردن، #ش#شانه  ی،#رزق، #روز 

 

 

 یدنکشرسمه

  یش که آبرو یارسمه بکشد)؛ البت ه به گونه  یدبا دارد،  یامن( ایامتکه به خدا و روز آِخر )= ق یکس

 نرود و احرتامش محفوظ مباند(. 



 

 
 5ص  ،آثار اعامل خداپسند ۀآقا بِنیسی دربار سخرنانی حاج دهمۀ جلس نکاتی از

 

 : یدنکشآثار رسمه 

 (؛ آیدیمو درمن یگرکه د ییمو)ها در جاها ییدن رو .1

 (؛ یرطبیعی)غ یزیراهش اشکک  .2

 گواراشدن آب دهان؛  .3

 چشم.  یال ج .4

 

 )آوردن چشم( است. از آب  یِمنیخواب، باعث ااز  یش پ یدن کشمهرس 

 

 ی#طب_اسالم یدن، کش#رسمه

 

 

 یلکردن سبگرفنت و کوتاهناخن

 را کوتاه کن. هایتیل و سب یررا بگ  یتهادر روز جمعه، ناخن

 

 گرفنت:آثار ناخن

 درد؛ ینتربزرگ  یاتر از درد بزرگ  یمنیا .1

 . ی روز   یشفزاا .2

 

 جمعه:گرفنت در روز ثار ناخنآ 

 ها؛ها و ورود درمان )و سالمت( به آنخروج درد از انگشت  .1

 از خوره؛  یمنیا .2

 یسی؛ از پ یمنیا .3

 . یناییاز ناب  یمنیا .4

 



 

 
 6ص  ،آثار اعامل خداپسند ۀآقا بِنیسی دربار سخرنانی حاج دهمۀ جلس نکاتی از

ِه،  ل  : »بِاسِم الیدرا کوتاه کند و سپس بگو هایشیل و سب یردرا بگ یشهاکه در روز جمعه ناخن یکس

  یلیسب  یو هر مو  گیردی که م یو آلِه.«، در برابر هر ناخن یهِ ُه َعلَ الل   یِه، َصلَّ ِملَِّة رَسوِل الل    ی  و بِالل ِه، و َعل

 .آوردیرا به دست م7یلنسل حرضت اسامع از یاپاداش آزادکردن برده کند،یکه کوتاه م

 

 شنبه: پنج  یا در روز شنبه  هایلکردن سبکوتاه +گرفنت ثار ناخنآ 

 ها؛شدن درد دندان برطرف .1

 شدن درد چشم. برطرف .2

 

روز جمعه بگذارد،    یها را برااز آن   یکیو فقط گرفنت    یردرا بگ  یشهاشنبه، ناخن که در روز پنج  یسک 

 .شودی فقر از او دور م

 

األعامل«، نوشته است: پدرم )که از علام بود( ـ خدا او را رحمت  کتاب »ثواب  یسندۀصدوق، نو یخش

گرفنت را از را کوتاه کن و ناخن  هایتیلو سب   یررا بگ  یتهابه من، فرمود: »ناخن  هایشی تدر وصکند. ـ  

 ی،را کوتاه کن یلتسب یا یریناخن بگ خواهییکه م یانگشت کوچک دست راستت آغاز کن و هنگام

کند، خدا   ینکه چن یو آلِه."؛ چون کس یهِ َعلَ  هُ الل   ی ِه، َصلَّ ِملَِّة رَسوِل الل   ی  ِه، و بِالل ِه، و َعلبگو: "بِاسِم الل  

برده  یکپاداش )آزادکردن(  کند،یکه کوتاه م یلیسب  یو هر مو  گیردی که م یاو در برابر هر ناخن یبرا

 .«میردی که در آن م اییامری مگر به ب شود؛یمن  یامرو او ب  نویسدی را م

 

 گرفنت#ناخن یل،کردن_سب#کوتاه ی، #طب_اسالم

 

 

ه!توج    ه! توج 

 ها دانلود کنید: این دو جا ببینید و از آن  آقا بِنیسی را درهای حاجاین منت و متون دیگر سخرنانی 
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