
 

 
 1ص  ،پسندناآثار اعامل  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 

 
 پسند ناآثار اعامل   ۀر دربا

 ،1401/  10/  2۶شنبه، دو روز در 

 هیأت عصمةالز هراءدر 



 

 
 2ص  ،پسندناآثار اعامل  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«عقابرشح کتاب »  ،این سخرنانیموضوع  

 

 کرِب و تکربر  

(  یتبفروشد، خدا به او نظر )عنا یکه بزرگ  یخدا است؛ پس کس  یژۀ( وی)= عظمت و بزرگ  یاربِک 

 . اندازدی و او را با صورت به آتش جهن م م کندیمن

 

بر ِخالف  شود؛ی انکار کند، وارد بهشت من(، حق را یو خودپسند ینیکرِب )= خودب یکه از رو  کسی

 : به حق اقرار کند. یعنیداشته باشد؛  یامن که ا یکس

 

 . کنندیاست که انسان را دچار آتش جهن م م هاییفعلتَرک  و کارها باعث کرب،

 

ان )= کسان یژۀ( به نام »َسَقر« وجود دارد که ویابانب یا)در ه  یواد یک جهن م، در  یکه بزرگ یمتکرب 

ت گرمافروشندیم تنف س   ۀبه خدا ِگله کرد و از او درخواست مَنود که به آن، اجاز  یش( است. آن از شد 

 . ددهد. خدا اجازه داد و آن تنف س کرد و با تنف سش جهن م را سوزان

 

ان ، قیامت  روز در ها را  و مردم آن  شوندیم یختهبا صورت انسان برانگ  ییهابه شکل مورچه  متکرب 

آتش بُرده  یفارغ شود؛ سپس آنان به سو  یدگانشوکتاب آفرکه خدا از حساب ی تا هنگام کنندی م یاملپا

 است.   ن ماهل آتش جه ۀکه از فرشد شودینوشانده م یاو به آنان از زردابه  شوندیم

 

ان هستند.  تربیش   اهل جهن م، متکرب 

 



 

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

 ین( دورتریستندقائل ن یخودشان حق   بر عهدۀکس  یچه یبرا  که  یجب اران )= کسان قیامت،  روز در

 مردم از خدا هستند. 

 

و آنان را )از گناهان و...(    کندی ( منیتو به آنان نظر )عنا  گویدی نفر سخن من  3خدا با    قیامت،   روز  در

 است:  یآنان عذاب دردناک  ی و برا کندی پاک من

 زناکار؛  یرمرد. پ1

 . پادشاه جب ار؛2

.  یر. فق3  متکرب 

 

 #زنا، #کرب یامت، #روز_ق یری،پذ#تکرب، #جهنم، #حق
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