
 

 
 1ص  ،پسندآثار اعامل نا ۀآقا بِنیسی دربار سخرنانی حاج یازدهمجلسۀ  نکاتی از

 ه الر حامن الر حیم سم الل  ب

 

 آقا اسامعیل داستانی بِنیسی حاج  سخرنانی دهمیاز جلسۀ  نکاتی از

 
 پسند آثار اعامل نا ۀر دربا

 ،1401/  11/  3شنبه، دو روز در 

 ز هراءالعصمة هیأت در 



 

 
 2ص  ،پسندآثار اعامل نا ۀآقا بِنیسی دربار سخرنانی حاج یازدهمجلسۀ  نکاتی از

 

 

 

 ه الر حامن الر حیم سم الل  ب

  عقاباألعامل و  ثوابرشح کتاب » ،بوده 1444که در شب او ل ماه رجب  این سخرنانی موضوع 

د باقرحرضت  علم، و ماه رجب  ارزش و اعامل  ،األعامل«  است. ه تعالی علیه. ـ ـ سالم الل    امام محم 

 

 وند گنهکارخویشا نکردنادب

از   و پرورش یابد  در خاندانش  یاگر کس ،األعامل« استی که در کتاب »عقاب یفرش یثدحبر طبق 

است   ینعذابشان ا ینادب نکنند، نُخست از خدا  اشی آنان او را به سبب نافرمان یول ،خدا نافرمانی کند

 .شودی کاسته م هایشانی که از روز 

 . ترک واجب. 2کردن؛ . گناه 1: استمورد  2 این کم،مقصود از »نافرمانی از خدا«، دست 

معروف امربه  ازمنکر است که با وجود رشایطهیمعروف و نامربه کم، دستکردن«، ادبمقصود از »

، چه  ده استیا ترک واجب کر ی که گناه  نسبت به خویشاوند  هاترک آن و    شوند، واجب می ازمنکرو نهی

 شود.زق و روزی می ر  هشکاحرام، باعث غیِر ِب واجغیر در موارد واجب و چه در موارد 

 اخروی.   دنیوی وروحی، و بدنی و معنوی،  ماد ی و  ِ روزی زق و ر ، اعم است از «روزیروزی و »

 ی #رزق، #روز  یه،#تنب یب،#تأد

 

 ماه رجب

ُه فیِه الَحَسناِت،  یُضاِعُف الل   رََجٌب َشهٌر َعظیٌم، »  :ودندـ سالم الله تعالی علیه. ـ فرم كاظم امامحرضت 

یِّئاِت    وکند می دوچندان ها را نيك  ( پاداش) در آن، رجب ماه بزرگى است كه خداوند؛ و یَمحو فیِه السَّ

 .«منایدنابود می را هابدی )آثار(   در آن،

 :دنفرمودحرضت رسول اکرم



 

 
 3ص  ،پسندآثار اعامل نا ۀآقا بِنیسی دربار سخرنانی حاج یازدهمجلسۀ  نکاتی از

تيتِغفاِر اِلُ االِسَجٌب َشهُر َر » .1 ماه   برای ام ت من ؛ رجب مٌ نَُّه غَفوٌر رَحياِ فَ  ؛كِِثوا فيِه االِستِغفارَ اَ  .مَّ

  «ندۀ بخشاینده است.= خداوند واال( آمرز زیاد استغفار کنید؛ زیرا او ) است. در آن  استغفار

 تر است. ر یا بیش با 100 مقصود از »زیاد«

امُ  ااِل   اليَدُخلُهُ  قَرًصا الَجنَّةِ  ِف  اِنَّ » .2   وارد رجب دارانروزه جز كه است کاخی بهشت  ؛ دررََجب   ُصو 

 «.شوندمنى  آن

؛  ا ِف الَجنَّةِ َعََشَ قَرًص لَُه اثنَي . ـ لی  تَعا ـ  هُ َمرَّة  ف رََجب  بَنَى الل  ِمئََة  ُه اََحدٌ قُل ُهَو الل  اَ َمن قََر » .3

کاخ در بهشت   12بخواند، خداوند واال برای او  بار 100 د را سورۀ توحی کسی که در رجب 

  .«زدسامی

بِِه   یَسعى   یاَمةِ القِ  یَومَ کاَن لَُه نوًرا  قُل ُهَو اللُه اََحدٌ ِمئََة َمرَّة   ِمن رََجب   ة  ُجُمعَ ُکلِّ  ی قَرَاَ ف َمن» .4

)این کار(    ، در روز قیامت  بخواند،  بار  100  د را سورۀ توحی،  ؛ کسی که در هر جمعۀ رجباََِل الَجنَّةِ 

 .«رودراه میشود که با آن به سوی بهشت نوری می برای او

تالوت کند، رسانجام،  ۀ توحید را مبارک بار سورۀ  100، روزه بگیرد یا پس کسی که در این ماه

 بهشتی است. 

 

 

  حرضت امام محّمد باقر علم

  یَولًَدا ل  تَلقى    ؛ َحت ى  اَن تَبقى    کَ یوشجابُِر!    یا: »ندفرمود  یه انصار به جابر بن عبدالل  اكرم  یامربپ

ٌد،    یقاُل   یِن،َن الُحسَ مِ  المَ   یفَاَقرِئُه ِمنِّ   یتَهُ بَقرًا، فَاِذا لَق  ی ینَ ِعلَم النَّب   یَبُقرُ لَُه ُمَحمَّ  مانیی زنده مجابر!    ی؛ ا السَّ

د کنی که به او مالقات می ینحس  من از نسل فرزندبا تا این که  همۀ  علم و( ا) .شودگفته میمحم 

 « سالم مرا به او برسان. ،مالقات کردیاو با كه   ی. هنگام؛ شکافتنیشكافدی را م پیامربان 

کرد ها را زنده می که داشت، مردهبا علمی  ه. ـ ه تعالی علی نبی نا و آله و علی حرضت عیسی ـ سالم الل  

ه به این  توج  با حال . هستند عقل کل و آینۀ علم خداوند واال ـ جل  جالله. ـ و حرضت رسول اکرم

و چه علومی را شکافته  ومی دارد  چه عل  ه تعالی علیه. ــ سالم الل    باقر   دمحم    امام رضت  ح،  حدیث رشیف 

 ؟!تاس



 

 
 4ص  ،پسندآثار اعامل نا ۀآقا بِنیسی دربار سخرنانی حاج یازدهمجلسۀ  نکاتی از

و   ،و َمعِدُن الُفَقهاءِ   ،و رَأُس الُحكَامءِ   ،و رَأُس الُعلَامءِ   ،ِطب اءِ اَل يُب ابّن  طَ اِ فَ... » فرمودند:حرضت آن خود 

همۀ   رسآمد ،دانشمندان همۀ رسآمد  ،پزشکانهمۀ طعاً من پزشک ق ؛ ِض الَر َوجِه ا  بِياِء َعل  الَنِد ااَوال  َسيِّدُ 

رَسور  ؛ بلکه ایشان .«همۀ پیامربان بر روی زمین هستم و رَسور فرزندان  ن هایفقهمۀ کیامن، معِدن ح

 عوامل هستند. متام  الیهمۀ اه

مه مجلسی در معارف دینی نوشته است: »کسی  ، مسائل فراوانی دربارۀ طب وجود دارد. مرحوم عال 

اید  فرممیبیامر نشده است.« حرضت  کند، هرگز شناسم که چون همیشه به روایات طب ی عمل میرا می 

 که من رسآمد همۀ پزشکان هستم. 

 از علوم آن حرضت است! یاندک  بخشم، قرآن کریهمۀ علوم 

و دوست   داریم و اعرتاف اعتقاد به امامت و مقامات ایشانایشان آشنایی و با خوشا به حال ما که 

 ! پیروی کنیمداریم که از ایشان 

 

 

 حرضتآن  ۀشعری دربار 

 !باقرالعلوم یا جهان ز نام تو  ،روشن

 !باقرالعلوم یاکس مقام تو  نشناخت

 !باقرالعلوم یاما غالم تو   هستیم

 !باقرالعلوم  یابه هر کالم تو  مؤمن

 یم اخانه خوانده ینست درس عشق در اا عمری

 یم امانده یعه اگر ش ، ستا کالم تو نور

 

 ؛ معرفت  یایدن رۀستا ینترروشن

 ! معرفت یایناب تو در یثدر حد ای

 !معرفت  یگل رعنا یمحرض تو ا در

 معرفت  یزده جهان به متاشا زانو

 امیتو بوده است رصاط جهان هرمِ 



 

 
 5ص  ،پسندآثار اعامل نا ۀآقا بِنیسی دربار سخرنانی حاج یازدهمجلسۀ  نکاتی از

 ام یزندگان باقر است همه   مدیون

 

 یمایدهنربت به سعادت رسمِ  یپا ما

 یمایده رس یتاگر به هدا ، ییمبا توا ما

 یمایدهرس  یتچون به وال ،زنده  هستیم

 یمایدهرس  یأتنور عشق به ه دنبال

 شد هنوزَکی ست نفس ما از کالم تو علم

 کشد هنوزی ست نفس ما به نام تو  ،آری

 

 نربتمِ  یایند اهل علم به درغرق

 منربت  ی پا ست علم همه  ا یاقطره چون

 منربت ینهاجهان نداشته مِ  نوری

 منربت یبه ژرفا یشه  همرا برَب  ما

 ! تانیعبق  یعلاأل ةسار جن  یه سا ای

 تان یعبق یا دن یآسامن  محراب

 

 دار تووام  ، جهان !علم ی آبرو  ای

 نار توَک نداشتند بزرگان   حرفی

 غبار تو یب نداشت معرفِت  پایان

 بر مزار تو  ۀشمع سوخت  ،خورشید

 گاه مایه تکیبۀ  ش به شانبکَ دستی

 به راه ما یشه باش مثل هم خورشید

 

 یارتت و صبح ز ینهشده مد رؤیا

 رامتت رشح َک یدن به درا برَب  ما



 

 
 6ص  ،پسندآثار اعامل نا ۀآقا بِنیسی دربار سخرنانی حاج یازدهمجلسۀ  نکاتی از

 خاوتت سَ  یبرا یماگشته  دلتنگ

 یتتهانِ ی غم ب فصلِ فصل  قربان

 ستا تو یادگاربال و کرب یهایهگرخون

 1ستا تو یادگاربال و کرب یما صدا در

 

 

ه! ه! توج   توج 
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