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 ه الر حامن الر حیم سم الل  ب

افزوده  به آن    ایهر گاه مطلب تازه  که  است  بِنیسی  آقاحاج   سخنان  و  هاسخرنانی  از  خواندنی  جمالتی

 .گرددمی روزرسانیبه  منت بارگذاری این تاریخ و شودمی  داده دیگر قرار باالی مطالب شود، گذاشته

 

ه عمر یک خواهیمی  اگر و  باش راضی  باشی، نداشته غم خواهیمی اگر .1   از  حت ی بخوری،  غص 

 ش! نبا راضی هایتداشته 

 رضا، #رضایتمندی، #غم #

 

کم حت ی  کنند و کمگرایی پیدا می کنند، معموالً ذهنی ت منفی می کسانی که از مشکالت، زیاد گله  .2

 .زنندها حرف بد می آن  ۀکنند و دربار فهمند، بد معنی میبینند، بد میچیزهای خوب را بد می 

 گراییکردن، #منفیگفنت، #شکایت، #فهم، #گلهسخن#

 

 .است قفس او  برای دنیا که کند حس واقعاً  و برود  دنیا از آخرت به ۀعالق با باید انسان  .3

 خواهیدنیا، #مرگ، #آخرت#

 

 خود هایهوس با پیوسته و همیشه باید انسان و است ناپذیرپایان  خویش، با انسان جنگ .4

 .بجنگد

 جهاد_با_نفس، #مبارزه_با_نفس، #نفس_اماره، #هوس#

 

 تدریجبه  و یکییکی  و خودش تالش با  را هاآن  که بردمی  لَذ ت تربیش  هایشداشته  از کسی .5

 .آورَد دست به

 تدریج، #تالش، #کوشش، #لذ ت#
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 .است تدریجی خودکشی هافرصت از نکردناستفاده .6

 خودکشی، #عمر، #فرصت#

 

 .ناه یعنی: خدافروشی؛ یعنی: فروخنت خدا به کاری که او در آشکار و پنهان، از آن، بیزار است گ  .7

 گناه#

 

ل الله تعالی خیری و دعا برای ظهور حرضت صاحببهعاقبت ترین دعاها، دعا برای  به  .8 الز مان ـ عج 

یف. ـ است  .فرجه الّش 

 بخیریدعا، #دعای تعجیل فرج، #عاقبت #

 

 .شودمی کارها در داشنتنظم باعث هااندیشه  در داشنتنظم .9

 تفک ر، #نظم#

 

ا است؛ نزدیک همه، به خدا . 10  .نیستند  نزدیک خدا به  همه ام 

 تقر ب، #خدا، #خداشناسی، #قرب#

 

شود؛ مگر با معرفت و َمحب ت خداوند  ای وسیع است که با هیچ چیزی پُر منیدل انسان به اندازه  . 11

 . نِهایت. َجلَّ َجاللُهبی

 دل، #قلب، #خدادوستی، #خداشناسی، #عشق خدا، #محب ت خدا #

 

ولی  فقیه و اطاعت دائم  عظمت اصلی و اساسی شهید سلیامنی، در اعتقاد کامل او به  . 12

 (.1398/  10/  14) اش از ایشان بودمخلصانه 

 اخالص، #رسدار سلیامنی، #شهید سلیامنی، #والیت فقیه، #والیتمداری، #ولی  فقیه #
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  برای  نه  نشدن؛بدبخت  برای  نه  و  شدنخوشبخت برای  نه کرد؛ عبادت خدا برای  را خدا باید . 13

 شدنبرطرف  برای  نه  و هاحاجت شدنبرآورده برای   نهو   نشدن؛ دوزخی  برای نه و شدنبهشتی 

 .مشکالت

 ظ: حاف تعبیر به

 داند  پروریبنده هرن خود، خواجه، که /  مکن مزد  رشط به گدایان چو بندگی تو

 اخالص، #بندگی، #عبادت، #نی ت #

 

 .شودمی دیگران پناهگاه دارد، تریبیش  آرامش که کسی . 14

 دادن، #محب ت بردن، #پناه#پناهآرامش، #

 

  ممکن  باشد،  واال  خداوند  از  کامل  اطاعت  و  والیت  توحید،  اهل  که  کند  متاشا  کسی  را  دریا  اگر . 15

تی  است تی  چنان  توانندمنی  دریا  َکنار  دیگرِ   نفر  صدهزار  که  شود  نصیبش   لَذ    دریا  چون   بربند؛  لذ 

 . کندمی جلوه ، مانند عروساو به

 والیت#، لذت#، دریا#توحید، #بندگی، #

 

  نفس  که   بداند  نیست،   چنیناین   که   ببیند  انسان   جا  هر  پس،  گوید؛می  را  خدا  حرف  همیشه   دل . 16

اره  . دل  نه زند؛می  حرف دارد شیطان یا ام 

 :  ـ   ه تعبیر مرحوم پدرم، حرضت استاد اسدالله داستانی بِنیسی ـ رضوان الله تعالی علیه. ب

 بَود یکتا حق سخنگوی دل، /  بَود زیبا دل، حرف دل؛ از  بشنو

اره#، قلب#، شیطان#، دل#  نفس_ام 

 

 

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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