
 

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

 ه الر حامن الر حیم سم الل  ب

 

 آقا اسامعیل داستانی بِنیسی سخرنانی حاج دهم یاز جلسۀ نکاتی از 

 
 اعامل خداپسند آثار  ۀر دربا

 ،1401/  11/  ۳شنبه، یکروز در 

 هیأت عصمةالز هراءدر 
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 ه الر حامن الر حیم سم الل  ب

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

 

 پوشیدن کفش راحتی

 . افزایدی م یناییب  یرویبر ن  ی، کفش راحت یدنپوش

 از خوره است.  یِمنیباعث ا  ی،کفش راحت پوشیدن بر  مداومت

 ی #کفش، #طب_اسالم ،، #خورهینایی#ب

 

 برش لباس

د و سور  ی که )برا کسی   یۀ بار بر آن بخواند و هر بار که به آ ۳۶قدر را   ۀمبارک  ۀخودش( لباس نو بُبر

بخواند و در )قنوتش(   یمناز دوَرکعت  یکآب بر آن بپاشد و سپس  یمقدار کم رسد،ی سوره م ینا یانیپا

  ی،لَِرب    یهِ ف  یو ارَصل    ی،بِِه َعورَت  ی، و اروار الن اِس   یبِِه فِ   لما اَتََجمَّ   یَرزَقَن  یدعا را بخواند: »اَلَحمدر لِلِّٰه الَّذ  ینا

مردم، آراسته   یانکرد که با آن در م  یرا روز  یزیاست که به من چ ییخدا ی برا یشَه )ستاو اَحَمدر اللّٰ 

.(«،  کنمیم یشپروردگارم مناز بخوانم و خدا را ستا یاهم را بپوشانم و در آن برا گَشوم و با آن، رشم

 که آن لباس، کهنه شود.  ینفراوان خواهد بود تا ا اشی روز  یوستهپ

 ی#رزق، #روز  یاطی،#خحمد، #

 

 کردن در آینهنگاه

(  یحمد کند، بهشت بر او واجب )= حتم یادآن، ز ینگاه کند و خدا برا  ینهدر آ یادکه ز جوانی

 سالش نشده باشد.(  ۳0است که   یجوان، کس یف، رش  یث. )بر طبق حدشودیم

 ینه کردن_در_آ#نگاه شدن،ی #عوامل_بهشت
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 ذکر رضایت از خدا و...  

ٍد رَسواًل،  ینًا، بِاللِّٰه َربًّا، و بِاالِسالِم د یتر : »رَض یدکه )با اعتقاد( بگو کسی )به   یاءَ اَولِ  یتِهِ و بِاَهِل بَ و ِِبرَحمَّ

د، رسول ]من[ و اهل ب ینکه الله پروردگار ]من[ باشد و اسالم، د ینا من[   ی] یااول یتش ]من[ و محم 

  ی ( راضیفراوان بهشت  یهاو دادن نعمت  کردنی)با بهشت  یامتروز ق  درشدم.(«، خدا او را    یباشند، راض

 خواهد کرد.

 شدنی#عوامل_بهشت، رضا#، #ذکر

 

 دعا

 : عاآثار د

 (؛ است مؤمن ِسالح یافنت از دشمنان )دعا نَجات .1

 افزایِش روزی.  .2

 روزی#رزق، # #دعا،

 

 مناز

دارد که در   یو( در اوقاتشان بخواند، در نزد خدا سند یحروز را )صح واجب شبانه  ی که منازها کسی

و( در اوقاتشان نخواند، خدا   یح ورت صحها را )به صکه آن  یو کس شودی م ی با آن، بهشت یامتروز ق

 عذاب کند.  یدو شا یامرزداو را ب یدشا

 مناز است.  100مناز در مسجد جامع شهر، برابر با  کی

 مناز است.  12مناز در مسجد بازار، برابر با  یک

 شدن، #عوامل_عذاب، #مناز #عوامل_بهشتی 

 

 جاروکردن مسجد

 یدهآمرز  بُبد،   یرونچشم، خاک ب   ۀرسم   ۀکه در شب جمعه، مسجد را جارو کند و از آن به انداز   کسی

 .شودیم

 #مسجد #آمرزش، 
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 گفنتاذان

 .گویندی هستند که اذان م یکسان  یامت،( مردم در روز قین)= رسافرازتر ترینبلندگردن

 #اذان
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