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اهام صادق علیِ السالم فرهَدًذّ :ر کس

هسِ ّسٌس سام

آرهیذى در هستر  7 ،داًِ خرهای عجَُ هخَرد  ،کرهسْسای
هعذٓ اٍ را خَاّذ کشت.

شماره 9
الکافی عي سعیذ هي جٌاح عي
هَلى لإلهام الصادق علیِالسالم ،
قال :

هحاسي ج 343 ،2

اهام صادق علیِ السالم فرهَدًذ :در دٍراى هارداری هِ زًاى
خَد خرهای هرًی هذّیذ کِ فرزاًذاًتاى را صبَر ٍ هسردهسار
هی سازد.
هحاسي ج 345 ،2

اهیرالوَهٌیي علیِ السالم فرهَدًذ :راُ شکر خَاراى را ًپیواییذ ٍ خرها هخَریسذ کسِ
شفای دردّا در آى ًْفتِ است .
هحاسي ج 343 ،2

اهام کاظن علیِ السالم دستَردادًذ :هرای رفع هَی هذ دّاى خرها هخَریذ .هرای رفسع
یبَست خرها را ها آب ًاشتا هیل کٌیذ.
هِ ًقل از سعیذ هي جٌاح  ،از
یکى از ٍاهستِّاى اهام صادق
علیِالسالم:

هحاسي ج 343 ،2

اهیرالوَهٌیي فرهَدًذ :کام فرزًذاًتاى را ها خرها هاز کٌیذ ّوچَى رسَل خذا.
خصال ص637

«
».

رٍایت شذُ شخصی هِ خذهت اهام رضا علیِ السّالم رفت ً ،سد آى حضرت خرها قرار داشت ٍ

«

حضرت ها اشتیاق هیل هی فرهَدًذ  .حضرت فرهَدًذ ً :سدیک بیا ٍ بخَر  .هرد جَاب داد :
فذای شوا شَم بسیار با عاللِ هیل هی کٌیذ ؟ فرهَدًذ  :بلِ  ،دٍست دارم ٍ حضرر
رسَل صلّی اهلل علیِ ٍ آلِ ٍ سلّن ٍ اهیر الوؤهٌیي علیِ السّالم ٍ اهام حسي ٍ اهرام
حسیي ٍ اهام زیي العابذیي ٍ اهام هحوّذ بالر ٍ اهام جعفر صادق ٍ پذرم علیْن السّالم
ّوگی خرها را دٍست هی داشتٌذ ٍ هي بسیار دٍست دارم ٍ شیعیاى ها ّن بسریرار
دٍست دارًذ زیرا کِ از سرشت ها خلك شذُ اًذ ٍ دشوٌاى ها شراب را دٍست دارًرذ

».

زیرا از آتش خلك شذُ اًذ .

