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ع)  ) قداص ماما  هاگن  رد  هعیش  يامیس 

باتک تاصخشم 

ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
39776-85 یبایزاب :  هرامش 

یلع يدمحم ، هسانشرس : 
يدمحم یلع  (/ ع  ) قداص ماما  هاگن  رد  هعیش  يامیس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

ص 15 نابآ 1385 : :  25 تلاسر ،  هلاقم :  اشنم 
مشش ماما  ع ،)  ) دمحمنبرفعج رگفیصوت : 

ثیداحا  رگفیصوت :  نایعیش  رگفیصوت : 

همدقم

ناتـسود هتـسجرب  ياهیگژیو  ناطیـش ، ياهماد  هب  نایعیـش  رادـشه  زا  سپ  بدـنج  نب  هللادـبع  هب  دوخ  ياهشرافـس  رد  ع )  ) قداص ماما 
دنکیم . نایب  ار  نایعیش  رگید  ياهتلصخ  سپس  درمشیم و  رب  ار  دوخ  یقیقح 

دوخ یسرباسح 

هئیس يار  نا  اهنم و  دازتسا  هنسح  يار  ناف  هسفن  بساحم  نوکیف  هسفنیلع  هلیل  موی و  لک  یف  هملع  فرعی  نا  انفرعی  ملـسم  لک  یلع  قح  »
هضرع دوخ  رب  زور  هنابش  ره  رد  ار  شرادرک  هک  تسا  راوازس  دسانشیم ، ار  ام  هک  یناملـسم  ره  رب  همیقلا ;  موی  يزخیالئل  اهنم ، رفغتـسا 

زا درک ، هدهاشم  دوخ  لامعا  رد  يدـب  رادرک  رگا  دـیازفیب و  اهنآرب  دـید ، اهنآ  رد  یکین  راک  رگا  ات  دزادرپب ، اهنآ  هبـساحم  هب  دراد و 
ددرگن . تمایق  زور  يراوخ  تلذ و  راچد  ات  دنک ، هبوت  اهنآ 

تواخس

هتخانـش تلـصخ  دنچ  هب  ام  نایعیـش  انامه  بدنج ! رـسپ  يا  ناوخالل ;  لذبلا  ءاخـسلاب و  یتش : لاصخب  نوفرعی  انتعیـش  نا  بدـنج ! نبای  »
ناردارب . هب  ششخب  تواخس و  هب  دنوشیم :

زامن تقو  تیاعر  زامن و  تعکر  هاجنپ  ندناوخ 

تقوهب هجوت  دـنناوخیم و  زامن  تعکر  هاجنپ  زور  هنابـش  رد  ام  نایعیـش  لاوزلایلع ;  نوظفاحی  و  اراهن ... الیل و  نیـسمخلا  اولـصی  ناـبو  »
دنراد . تقو ) لوا  زامن  ندناوخ   ) رهظ زامن 

دایرف داد و  شاخرپ و  زا  يرود 

دنشکیمن . هزوز  گس  دننامه  ام  نایعیش  بلکلاریره ;  نورهیال  »

عمط زا  يرود 
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دنتسین . صیرح  عامط و  غالک  دننامه  ام  نایعیش  بارغلا ;  عمط  نوعمطیالو  »

نانمشد زا  يرود 

، دنریمب یگنـسرگ  زا  رگا  دننکیمن و  یگیاسمه  نانمـشد  اب  ام  نایعیـش  اعوج ;» اوتام  ولو  اضغبم  انل  نولأسی  اودع و ال  انل  نورواجیال  «و 
دنهاوخیمن . اهنآ  زا  يزیچ 

كاروخ رد  تقد 

هراشا

دنشونیمن . بارش  و  دنروخیمن ... یهامرام  ام  نایعیش  ارکسم ;» نوبرشی  و ال  يرجلا ... نولکءایال  انتعیش  »

اهشرافس ریاس  زا  ياهدیزگرب 

تماقتسا راثآ 

امل مهلجرا و  تحت  نم  مهقوف و  نم  اولک  اراهن و ال  اوقرشال  مامغلا و  مهلظال  هکئالملا و  مهتحفاصل  اوماقتـسا  انتعیـش  نا  ول  بدنج  نبای  »
هیاس اهنآرب  تمحر )  ) دیفس ياهربا  دنراذگیم ، اهنآ  تسد  رد  تسد  ناگتشرف  دننک ، تماقتسا  ام  نایعیـش  رگا  مهاطعا .  الا  هللا  اولأس 
اطع اهنآ  هب  دنوادخ  دنهاوخب ، ادخ  زاهچنآ  دنروخیم و  يزور  نامسآ  نیمز و  زا  دنوشیم ، كانبات  هدنـشخرد و  زور  نوچ  دنکفایم ،

دنکیم .

ناراکهانگ اب  دروخرب  هویش 

زا ناراکهانگ  هب  بدنجرسپ ! يا  اریخ ;» الا  مکتوعد  لها  نم  نیبنذملایف  لقتال  بدنج  نبای   » اوران نخـس  زا  زیهرپ  اهیبوخ و  نتفگ  - 1
رد هدرم  دیما  نانآ ، ياهیبوخ  نتفگ  وکین و  نانخس  اب  دیاب  ناراکهانگ  اب  دروخرب  رد  وگم . يزیچ  ییوکین  یبوخ و  زج  دوخ  ناشیکمه 
زا ار  نامرجم  ییاهدروخرب  نینچ  اریز  درک ; زیهرپ  اـهنآ  ياـهشزغل  ندومن  وگزاـب  اوراـن و  راـتفگ  تنوشخ ، زا  درک و  هدـنز  ار  اـهنآ 

یلا اونیکتـساو   » ناراکهانگ يارب  قیفوت  تساوخ  رد  - 2 دزاسیم . نازیرگ  نآ  ياههزومآ  نید و  هب  تبـسن  دـیماان و  تسرد  هار  ندومیپ 
ناسنا هدـنزاس  تـالاح  زا  هبوت  ناراـکهانگ  يارب  هبوت  تساوخ  رد  - 3 دـیهاوخب . دـنوادخ  زا  هناعـضاخ  ار  اهنآ  قیفوت  مهقیفوت ;  یف  هللا 

[ . 1 . ] دراد تسود  ار  دننکیم  هبوت  رایـسب  هک  یناسک  دنوادخ  نیباوتلا ;  بحی  هللا  نا  : » تسا دنوادخ  بوبحم  نآ  هدنهد  ماجنا  هک  تسا 
ناراکهانگ هک  دنهاوخب  ادخ  زا  دیاب  یعقاو  نایعیش  تسا . هدرک  هیـصوت  راکهانگ  يزاسکاپ  يارب  ع )  ) قداص ماما  هک  تسا  یـشور  هبوت 

میحرلاباوتلاوه هللاانا  ;  » تسا هدنشخب  ریذپهبوت و  رایسب  دنوادخ  اریز  دندرگزاب ، ادخ  يوس  هب  دنوش و  نامیشپ  دوخ  تسیاشان  رادرک  زا 
[ . 2]

ندش یتشهب  هار 

زا تئارب  - 2 مالـسلا . مهیلع  همئا  زا  يوریپ  - 1 تسا : هداد  رارق  تشهب  ناگدـنیوج  يور  ارف  ار  هار  هس  ع )  ) قداـص رفعج  ماـما  ترـضح 
امع تکـس  ملعی و  ام  لاق  انودع و  لاوی  مل  انالوت و  اندصق و  نم  لکف  . » یهاگآ ان  ماگنه  توکـس  هناهاگآ و  نتفگ  نخـس  - 3 نانمشد .
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هچ نآ  زا  دیوگب و  دنادیم ، هک  يزیچ  دنکن و  يوریپ  ام  نانمـشد  زا  دشاب و  ام  وریپ  ایوج و  سک  ره  هنجلایف  وهف  هیلع  لکـشا  وا  ملعیال 
تسا . تشهب  رد  دنک ، توکس  تسا ، هبتشم )  ) لکشم وا  رب  ای  دنادیمن ، هک 

توکس شزرا 

، لهاج ای  یـشاب  ملاع  لاهجلادـنع ». کلرتس  ءاملعلادـنع و  کلنیز  تمـصلا  ناف  املاع ، وا  تنک  الهاج  امیلح ، دـعت  تمـصلاب ، کـیلع  »
تسا . ششوپ  نانادان  شیپ  رد  تنیز و  نایاناد  دزن  یشوماخ  اریز  ییآ ; رامش  هب  رابدرب  ات  نیزگرب  ار  یشوماخ 

فرحنم دیاقع  زا  نتسج  يرود 

رـشاعم غلب  بدـنج ! نبای  . » تسا هدوب  یعیـش  عماوج  هجوتم  هشیمه  نید ، زا  باوصان  ياهتئارق  فرحنم و  ياهشیارگ  اهتعدـب ، رطخ 
نوریب ناتدوخ  بهذم  زا  ار  امـش  فرحنم ، دیاقع  ادابم  وگب ; ام  نایعیـش  هب  بدنج ! رـسپ  يا  بهاذـملامکب ;  نبهذـتال  مهل : لق  انتعیش و 

درب .

یناوتان ياههناشن 

ره يارب  يربص ، ییالب  ره  يارب  هک  یـسک  تسا  ناوتان  ارـسیرسع ;» لـکل  ارکـش و  همعن  لـکل  اربص و  ءـالب  لـکل  دـعی  مل  نم  زجع  دـق  »
دنکن . هدامآ  یناسآ  یتخس  ره  يارب  يرکشیتمعن و 

رترب ياهرادرک 

فعاو کمصاخ ، نم  فصنا  و  کبس ، نم  یلع  ملس  و  کیلاءاسا ، نم  یلا  نسحا  و  کمرح ، نم  طعاو  کعطق ، نم  لص  بدنج ! نبای  »
لزنی هرطم  نا  راجفلا و  راربالا و  یلع  تقرـشا  هسمـش  نا  يرتالا  کنع ، هللاوفعب  ربتعاف  کنع ، یفعی  نا  بحت  کـنا  اـمک  کـملظ ، نمع 

هک یسک  اب  هدب ; زیچ  هدادن ، وت  هب  يزیچ  هک  یسک  هب  نک ; لصو  هدیرب ، وت  زا  هک  یسک  اب  بدنج ! رسپ  يا  نیئطاخلاو ». نیحلاصلا  یلع 
یسک زا  شاب و  هتشاد  فاصنا  هدرک ، ینمشد  وت  اب  هک  یسک  اب  نک ; مالس  هداد ، مانشد  وت  هب  هک  یـسکهب  نک ; یبوخ  هدرک ، يدب  وت  هب 

ایآ ریگب . تربـع  تدوـخ  زا  دـنوادخ  تشذـگ  زا  سپ  دـنرذگ . رد  وـت  زا  يراد  تسود  هک  ناـنچمه  رذـگ ، رد  هدرک ، مـلظ  وـت  هـب  هـک 
دوشیم ؟ لزان  نامرجم  ناحلاص و  رب  شناراب  دباتیم و  نادب  نابوخرب و  دنوادخ  دیشروخ  ینیبیمن 

مالسا ساسا 

ءییـش لکل  . » تسا مالـسلا  مهیلع  تیبلها  تبحم  شزرا  تیمها و  هرابرد  بدنج  نبا  هب  ع )  ) قداص ماما  ياهشرافـس  زا  هلمج  نیرخآ 
تسا . مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ام ، تبحم  مالسا ، هیاپ  تسا و  ياهیاپ  ار  يزیچره  تیبلالها ;  انبح  مالسالا  ساسا  ساسا و 

قداص ماما  هاگن  زا  نایعیش  زاتمم  یگژیو  ود 

ترخآ

رد ترخآ  مجعالا ;  ودعلا  مقرالا و  عاجـشلا  هلزنمب  مهدنع  ایندلا  تناک  امنا  و  الدب ... اهب  نودیری  ام  یتح  مهنیعا  یف  هرخالا  تلج  دـقل  »
نمـشد هدـنزگرام و  دـننامه  اـهنآ  دزن  اـیند  و  دـننکیمن ... ضوـع  نآ  اـب  ار  يزیچ  هک  ياهزادـنا  هب  تـسا ، گرزب  رایـسب  اـه  نآ  هاـگن 
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اـهرادرک و ماـمت  دنـشیدنایمن و  ترخآ  زج  يزیچ  هـب  مالــسلا  مـهیلع  توـبن  نادـناخ  یعقاو  ناتــسود  یقیقح و  ناوریپ  تساناـبزیب .
یگدـنز ناـمه  هک  گرزب  یفدـههب  ندیـسر  ياربتسا  ياهلیـسو  نمؤم  رظن  رد  اـیند  دنجنـسیم . ترخآ  هب  هاـگن  اـب  ار  دوـخ  ياـهراتفر 

یگدنز اب  ار  نادواج  یگدـنز  زگره  اما  دـنربیم ، هرهب  يویند  بهاوم  زا  مالـسلا  مهیلعتیبلها  یقیقح  ناتـسود  تسا . ترخآ  نادواج 
دننکیمن . ضوع  ایند  يارذگ 

ادخ اب  سنا 

رد دناهتفرگ ، سنا  نآ  هب  نازودنا  لام  هک  هچ  نآ  زا  دـناهتفرگ و  سنا  ادـخ  اب  اهنآ  نوفرتملا ;  سنأتـسا  هب  امم  اوشحوتـساو  هللااب  اوسنا  »
ربارب رد  ناسنا  یگدـنب  بجوم  ایند  لام  هب  یگتـسباو  دـنوشیمن . هتـسباو  اهنآ  هب  اما  دـنربیم  هرهب  یهلا  ياهتمعن  زا  نانموم  دنـساره .

زا سپ  ع )  ) قداص ترضح  دنباییم . شمارآ  ادخ  دای  اب  یعقاو  نایعیش  دناهتسباو . دوخ  تورث  هب  هرامه  نازودنارز  دش . دهاوخ  تایدام 
هب دنتسه . نم  یقیقحناتـسود  اهنآ  هیلب ;  لک  عفرت  هنتف و  لک  فشکت  مهب  اقح  یئایلواکئلوا  : » دومرف مهم ، یگژیو  ود  نیا  ندرمـشرب 

دوشیم . فرط  رب  اهيراتفرگ  همه  دروخیم و  تسکش  هنتف  اهنآ  هلیسو 

یقرواپ

هیآ 222. هرقب ، [ 1]

هیآ 118. هبوت ، [ 2]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 
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ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
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«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 13زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	سیمای شیعه در نگاه امام صادق (ع)
	مشخصات کتاب
	مقدمه
	حسابرسی خود
	سخاوت
	خواندن پنجاه رکعت نماز و رعایت وقت نماز
	دوری از پرخاش و داد و فریاد
	دوری از طمع
	دوری از دشمنان
	دقت در خوراک
	اشاره
	برگزیدهای از سایر سفارشها
	آثار استقامت
	شیوه برخورد با گناهکاران
	راه بهشتی شدن
	ارزش سکوت
	دوری جستن از عقاید منحرف
	نشانههای ناتوانی
	کردارهای برتر
	اساس اسلام

	دو ویژگی ممتاز شیعیان از نگاه امام صادق
	آخرت
	انس با خدا
	پاورقی

	درباره مركز تحقيقات رايانهاي قائميه اصفهان

