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1.  

 آن سوی مرگ

ها انسان انگیز بوده است.گردانی روح در آنسو، همیشه هیجانجان دادن انسان و سر شنیدن از مرگ و لحظه

ه اند ککسانیگرایی، دنبال و یا معنویتولی از سر کنجکاوی  .ربه کنندخواهند این موقعیت را تجنمیچند  هر

و به  ای اینچنینی دارندکمند کسانی که تجربهالبته  این لحظه را تجربه کرده باشد تا برایشان روایت کند.

که بعد از  جمال صادقیشفاهی از جناب  ستسوی مرگ کوششی سختی در دسترس هستند کتاب آن

 کنندگان مرگ آن را مکتوب کرده است.حبه با تجربهمصا

اند، ای نزدیک به مرگ را داشتههای افرادی که تجربهگیری از گفتهکتاب کوشیده تا با بهره نویسنده در این

 . انسان به تصویر بکشد تصویری واقعی از عالم پس از مرگ و جسم برزخی

را دچار چنان تحول  در افراد مختلف باشد و مخاطب سر منشأ تحوالت نظری و عملیتواند این کتاب می

کند و آنچه را در این کتاب خوانده کند که احتماال برای مدتی خود و رفتار خود را دائماً واکاوی میعمیقی می

 کند. هایی از آن را دائما در زندگی جستجو مییا نشانه

2.  

 مربی و تربیت

و والدین شناخت دقیق به اصل موضوع  ت برای معلمان، مربیانبیتعلیم و ترترین نیازها در حوزه یکی از اساسی

گذار در فرایند اجرای این آوردن راهکار و روش درست و تاثیرت و مربی است همچنین به دست بی، ترتعلیم

مرحوم آیت اهلل حائری  .موضوع است تا مربیان و متولیان امر با به کار بستن آن به بهترین نتیجه برسند

د فوق را با تکیه بر آیات و روایات مورد بحث و بررسی دقیق و مفصل قرار شیرازی در کتاب مربی و تربیت موار

 .داده است

3.  

 صفای باطن در پرتو رمضان

فریضه روزه در ماه مبارک رمضان فرصتی بی بدیل برای بندگی است که جایگاه و موقعیتی رفیع نزد پروردگار 

یا بلکه فراخور لیاقت و زیرکی بنده قابل ارتقا و فزونی است و  .دارد، البته این جایگاه ثابت و یک نواخت نیست

د. کتاب صفای دارن ، ارتقا یا کاهش جایگاه عواملیتواند از ارزش آن بکاهدخدای نکرده کاهلی بنده نیز می

و در وصف جایگاه روزه در ماه رمضان  .دارنده مطالبی مبتنی بر آیات و روایات استباطن در پرتو رمضان در بر

فضیلت شب قدر و میمنت پایان کتاب به مطالبی در بیان تقا یا تضعیف آن. همچنین نویسنده در نیز عوامل ار

 پردازد.عید فطر می

4.  

 هنر رضایت از زندگی

مشکلی نداشته باشد، اساسا زندگی بدون مشکل ممکن نیست، و نیز چنین نیست  انسان موفق کسی نیست که

ها با مشکالتی ها و لذتکه همه مشکالت، قابل حل باشند از این رو هر فرد در فرایند زیستن در کنار خوشی

اقی شوند و برخی نیز با انسان ببا تالش و توسل به خدا برطرف می شود برخی از این مشکالتمواجه می

تواند موفق هم باشد؟ اساسا ای دارد میاش چنین ویژگیانسانی که زندگی مانند حال سئوال این استمی

 ای دارد؟ آری هر وقت انسان با مشکالت حل نشدنی زندگیش کنار بیاید و به رضایت ازان موفق چه ویژگیانس

، ضایت از زندگی هنریست که در آیاتر کنار آمدن با مشکالت و رسیدن به زندگی برسد این انسان موفق است.

راهکارهایی دارد. کتاب هنر رضایت از زندگی به قلم عباس  اء عقال و متخصصین علم روانشانسیروایات و بن

 پسندیده راهکارهایش را با قلمی روان بیان نموده است. 

5.  

 امیر گلها

نگرانه و زنی با توصیفاتی چنان جزئیمیورق که کتاب امیر گلها که در وصف حضرت علی علیه السالم است را 

عالئق و  کنی. ازیک لمس و چهره مبارکش را تصور میشوی که گویا آن حضرت را از نزدملموس مواجه می

شوی. با این کتاب که ها با خبر میار و تفریحات و ورزشقش در خوردن و آشامیدن گرفته تا کیفیت کئسال

مهربانی به اینکه چه موقع  .شناسیبهتر از قبل او را میبادی حضرت است آئینه تمام نمای سیره رفتاری و ع

، همه و از نماز و روزه گرفته تا حج و جهادش .زدبخشید و چه موقع تشر میمی ،کردفراموش می ،دادخرج می

در این اثر به کوشش حسین سیدی با قلمی روان و خوشخوان بیان شده است، این کتاب نامزد جایزه  همه

 .کتاب سال والیت شد و تیراژ آن بالغ بر نیم میلیون نسخه رسیده است

 

 

 


