
 

 
 1ص  ،ندگی خدابشگفت اثر  ۀآقا بِنیسی دربار سخرنانی حاج نکاتی از

 ه الر حامن الر حیم سم الل  ب

 

 آقا اسامعیل داستانی بِنیسی حاج  سخرنانی نکاتی از

 
 بندگی خداشگفت اثر  ۀر دربا

 ،1401/  11/  4شنبه، سه روز در 

 الز هراءعصمة هیأت در 



 

 
 2ص  ،ندگی خدابشگفت اثر  ۀآقا بِنیسی دربار سخرنانی حاج نکاتی از

 

 

 

 ه الر حامن الر حیم سم الل  ب

 اثر شگفت بندگی خدا

اطاعت  از خدا که  یكس؛ َه يُطاعُ َمن اَطاَع الل  : »ه تعالی علیه. ـ فرمودندـ سالم الل   یامام هادحرضت 

جالله. ـ اطاعت کند،    کسی که پیوسته از دستورات خداوند واال ـ جل  ؛ یعنی:  .«شودو اطاعت می کند، از ا

 کنند.از او اطاعت می آفریدگان 

او   یبرا د، خدا شو خدا  یکه براکسی ؛ ُه لَهُ ِه کاَن الل  َمن کاَن لِل  » فرمودند:اکرمرسول حرضت 

 .«شودمی

یف. ـ فرمودندل الل  ـ عج    الز مانصاحبحرضت   .  َمن كاَن يف حاَجِة الل  : »ه تعالی فرجه الّش  ِه ـ َعزَّ و َجلَّ

 .«کندۀ او را برآورده میخواستباشد، خدا  خدا  ۀدنبال خواست ی کهکس؛ ُه يف حاَجتِهِ ل  ـ كاَن ال

  ؛یء  شَ ُه لَُه کُلَّ َه َعبََّد الل  َمن َعبََد الل  ودند: »مفر  ه تعالی علیه. ـ ـ سالم الل   ت امام حسن مجتبیحرض 

 .«گرداندچیز را بنده میبرای او همه  ، خدا ی که خدا را بندگی کندکس

اَجَعلََک  یَحت   ی؛! اَِطعنیَعبدرمود: »خداوند واال ـ جل  جالله. ـ فآمده است که  یقدس یثدر حد

بخواهم، انجام  که من  کاری    هر؛ یعنی:  اطاعت کن تا تو را مثل خودم قرار دهم.«  از منمن!    ۀبند  ؛ یمثل

 ی، انجام شود.بخواه کهوی و هر کاری شود. تو از من اطاعت کن تا هامنند من شَ می

د هالل  یتحرضت آ  یزندگ ای به گونه  یا: »من در دنه تعالی علیه. ـ فرمودـ رضوان الل   یکوهستان محم 

 من شهادت ندهند.« بر ضد  م، یاز اعضا یک یچه ، یامتق روز ام که درکرده

ارزشمند  در کتاب ـ  نایت فرماید.ع ِشفاایشان  به ـ خداوند واال یمحسن خر از  ی دس هالل  یتآحرضت 

صاحب َکرامات بوده است  یری،کشم یمرتض ی دمرحوم آقا س است: نوشته 1هایی از عالَم غیب«»روزنه 

بودند؟« فرمود: »شاگرد  یشاگرِد چه کس یشانشد: »ا یدهآقاي بهجت پرس از  خوراک بوده است.و کم

 خدا و اطاعت او.«  یبندگ 

 
بخواند. این کتاب ، یک بار آن را  ای آن را داشته باشد و هر سال خوب است که هر شیعهنظیر است و خیلینظیر یا کم، بیاین کتاب  1

س جمکران چاپ شده و به چاپ چندم رسیده است.  ط انتشارات مسجد مقد   توس 
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 کرامت # ،بندگی#اطاعت_از_خدا، #

 

 

 شعر روضۀ حرضت امام هادی 

 بده  یادبخوان، راه به ما  یه آََسورم! 

 بده یادبه درگاه، به ما  یکنزد راه

 بده  یادسحرگاه به ما  بازی  عشق

 بده یاده« به ما َعلََّمنَا الل   بِکُم و»

 

ه و هر دردع رافِ  ترینبه   تو  یهر غص 

 تو یکرد ی و ما را علو  یخواند «جامعه»

 

 قلبم برسد!، محتاجم  یسو  ینور  کاش

 باز شود،. محتاجم  امیزندگ  گره

 به الطاف شام تا به ابد محتاجم من

 بتپد، محتاجم یت که برا یبه قلب و

 

 ه از داغ اباعبدالل   یسوخت هاسال

 بستند به دوران تو بر قربش، آه!  آب

 

 !، بر متوک ل لعنتین؟صصن حَ بر حِ  حمله

 !، بر متوک ل لعنتین؟د یبر هاد طعنه

 !، بر متوک ل لعنت ین؟زمخورد  نکند

 بر متوک ل لعنت  ین،از کوچه!، هم آه



 

 
 4ص  ،ندگی خدابشگفت اثر  ۀآقا بِنیسی دربار سخرنانی حاج نکاتی از

 

 کرده؟! یوُسفچرا حمله به  یه فروما آن

 به شام باده تعارف کرده؟! ییچه رو به

 

 یست جا  نآن  یکس یبانشد پاره، گر خوب

 یست جا نآن یکس یانشد دخرت گر خوب

 یست جا نآن  یشد چوب به دستان کس خوب

 یست جا نآن  یکس َسوسامانیب خواهری

 

 هاش نشست؟ به لب  یهآ  ینحس :یدهد نکند

 2نشست  یاشنابه دندان ثَ  ـ!  یواـ   خیزُران

 

 شعر_روضه #،  روضه_امام_هادی#، هادی_ماما#

 

 

ه! ه! توج   توج 

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

 «؛هاسخرنانی »  «، بخشآقا بنیسیبخش »حاج ،   Benisiha.irوبگاه  .1

 ایتا.  رسانپیام  در benisiha_irکانال @ .2

 
 با ویرایش بنده. ،یرازیش دجوادمحم  از:  2


