
 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

الحمدللههوالالةههالالالعههاراولههلاه،هه  االلههو ا
اأماابعد:

الانکههها اازاایامجم وهههواشهههام اکتابچهههواایههه 
اهلزاد اوبادتهههایابههواهاجهه اا،هه اهههای اچکیههد 
امیخههه اه امتعههها االلهههوااز.االحجهههواذیامههها اال 
ا.باشدامفیداکو

امنجدااالمحمداصالحا

ا

ا

ا



 

الاداد اقههراهابرتههریامخل قههات ابههی ادهاخدالنههد
اهفعههه ادیگهههریابهههراهاابرخههه المنزلههه ادهجههها 
اهااهههاامهها الاهلزهههاابعضهه همچنههی االا بخشههید
اایهه :اجملههوامهه .اا،هه اداد ابرتههریا،ههایری ابههر
اازاهااآناکههههههواالحجههههههواذیامهههههها اازاال اهلزاد 

لااا،هههه اداد اقههههراها،هههها اهلزهههههایابهتههههری 
ابهتهههری .اا،ههه اقربهههانابهتهههری اایههه اد اهلزاهههه 

اشهههبهاابهتهههری الاا،ههه اجمعهههواهلزاهفتهههواهلز
اشههبها اایهه ابهتههری الاهمضههاناآخههراشهه اد اههه  
ا.ا، اقدهاش 

ابخششههههای الاوطایهههاا،ههها  اطههه  ادهانهههدلخدا
ایکتاپر،ههت اگانبنههدابههراآنهههاال،ههیلوابههواکههواداهد

اذیاال اهلزاد :اجملهههههوامههههه .انههههههدم امنههههه 
ابهههزه ابعهههیاهاههههایام ،ههه اازایکههه .االحجهههو
اگانبنههههههدالام منههههههاناکههههههواا،هههههه اوبههههههاد 

اجبهههرانالادهجههها اکعههه ابهههرایایکتاپر،هههت 
اچشهه امافهها  اجبههرانالابنههدگ انقهه الاخلهه 
اکنهههی ا،هههع اپههه .اهعهههتندامشهههتاق الاانتظهههاه
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الادههههههی اانجهههههاراآنادهاهااتاشهههههمانانهایههههه 
ا.باشی االه اهحما اج یای

ابهتههری امطلهه  اطهه هابههواالحجههواذیاال اهلزاد 
اده:ا»آمهههد احهههدی اده.اهعهههتندا،ههها اهلزههههای
اصههالحاومهه اهلزاد اایهه اانههداز ابههواهلزیاهههی 
اه،هه  ایهها:اگفتنههد.ا«نیعهه امحبهه  اخههداانههزد
احتهه :ا»فرم دنههداخههدا اها ادهاجهههاداحتهه االلههو
اجهههانابهههااکهههواشخةههه امگهههراخهههدااها ادهاجههههاد
ا1.«لابرنگرددابرلدالمال 

ابههواهلزاد اایهه ادهامعههتحبا الالاجبهها اانجههار
اچنههداالااا،هه ااتههراافضههیل ااپههرااهلزهههااا،ههایراانعب 
اهلزاد اایهههه امعههههتحبا اامهههها.اشهههه دم ابرابههههر
اایههههارا،ههههایرالاجبهههها الافههههرای اازابزهگتههههر
ا2.نیع 

 
 لاای الفظاهلای اترمذیاا، .اا757لاترمذیااا969هلای ابخاهیاا1
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ادهانمهههازاازابهتهههراهلزاد اایههه ادهاخ انهههدنانمهههاز
اگههههرفت  اهلز :اهمچنههههی .اا،هههه ا،هههها ا،ههههایر
ابههوالزاهیاگریههوادوهها اکههردن اذکههراقههرآن اقرائهه 
اهحهه  اصههلوالالههدی  ابههاانیکهه اخدالنههد ادهگهها 
امههری  اویههاد امههردر انیازهههایاکههردنابرطههر 
الافقههراااطعههاراهمعههایو ابههوانیکهه اجنههاز  اتشههیی 
ا.بر،دادیگرانابوانفع اکواومل اهر

اهههه اشهههب الاهلزاشهههام اهلزاد اایههه افضهههیل 
اد اازابهتههراهمضههاناآخههراشهه اد اللهه .اشهه دم 
دهاشهه اخههاطرابههواا،هه االحجههواذیاال اشهه  اقههر
اهمضههههاناهلزهههههایاازاالحجههههواذیاال اهلزاد لا

الاورفههواهلزالاقربههاناویههداخههاطرابههواا،هه ابرتههر
احهه اه،ههم ااومهها اکههواهشههت اهلز)االترلیههوایهه ر
ا1(.ش دم اشرلع

اوبادتهههههایاازامختلفهههه اانهههه اعاهلزاد اایهههه اده
اایههارابقیههوادهاکههواشهه دامهه اجمهه بههااههه اابههزه 

 
لاتفعیرااب ااا57صاا1زاداالمعاداجا 162صاا3بدائ االف ائدااب اقی اجاا 287صاا25مجم عاالفتالیاجاا1

 416صا5کثیراج
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اکههردناقربههان احهه  :اماننههدانیعهه ااینگ نههوا،هها 
اانجهههاراکهههواایاصهههدقوالاهلز الانمهههازااضهههافوابهههو
ا1.ش دم 

االلههواکههواا،هه اایهه ایکهه اهلزاد اایهه افضههای ااز
الاکههرد ایههاداقعهه افضههیلت اپههراشههبهایابههوامتعهها 
ابههوا،هه گند)ا]شرروالفجررو و للرر    [:افرمایههدم 

اشهههههبهایالا.دهگانهههههو(اشهههههبهایالادرا،ههههه ید 
اغیههر  الامفعههراناجمههه هاقهه  ابههوابنههاادهگانههو
ا2.ا، االحجواذیاال اش اد اهمان

امبههاه ااهلزهههای:اکههواا،هه اایهه افضههایل اازال
انعمهه اخههاطرابههواخدالنههداکههواا،هه المشخةهه 
ات صههیواآنادهاهااخهه ی الیههاداذکههراچهاهپایههان 

وا [:افرمایههدلم اکههرد  وا َ  ا ََ َورررَ ا وا َناررَ  َِه ْررَ َدوا لَِلشررَ

ََ اِ ِ ِ  َيررر      ِ  اسررَ َِ َ ِل ررَ
ََ نررِ ََ نررَ  َهَمَ دررا   ررَ

َنَعلاونررَ   

الاباشهههنداخههه   امنهههاف اشهههاهدا)تهههاا]اَْلََنعرررَ  ِ 
 

 460صاا2فتحاالباهیاجاا1
 268 اهج اصالطائفاالمعاه اابالاا390صا8تفعیرااب اکثیراجاا2
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انعمهه اخههاطرابههوامعلهه ملاهلزههها ادهاهااخههدا
اكهههرد اشهههاناهلز اكهههواا ابعهههتوزبهههانادامهههها 
ااکثههههرالاولمههههااجمههههه ه.ا(ببرنههههدنههههارااا،هههه  
امعلههه راهلزههههایاازامنظههه هاگ ینهههدم امفعهههران
ا1.ا، االحجواذیاال اهلزاد اهمان

ابههرایاشههد امعههی اهههایامهها اپایههان:اهلزاد اایهه 
ادهاخدالنههههداکههههواا،هههه احهههه اومهههه اانجههههار

ول َنَعلاونرررَ  ل [ا:گ یهههدم ام هدشهههان دا َأ َيُرررَ َ ا]اْلرررَ
:اشهههام اکهههو.ا(ا،ههه امعينهههلاماههههها ادهاحههه )

االحجهههههواذیاال اهلزاد الاالقعهههههداذیاشههههه ا  
اصهههحابواازابعهههیاهیاازاکهههواهمانگ نهههو.ادشههه م 

اابههه اولههه  اوبداللهههو افرزنهههد اومهههر :اماننهههد
انقهه الدیگههرانازیبههرالابهه اوبهها اابهه امعههع د 
اهمهههی اهههه اتهههابعی ااکثهههرانظهههرالاا،ههه اشهههد 
ا2.ا، 

 
 263لطائفاالمعاه اصا 15صاا5اب اکثیراجاا 379صا5تفعیرابغ یاجاا1
 اختةاهابااا269لطائفاالمعاه اصا2
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اورفههواهلزالجهه د:اهلزاد اایهه افضههای ادیگههرااز
اکامههه اآنادهاهاادیهههن اخدالنهههداکهههواا،ههه اآناده

.اکردنههداتمههارامعههلمانانابههراهاانعمههت الاکههرد 
ََ [:افرمایههدامهه اکههواهمانگ نههو َا َل ررا َوَ  َيَ َ لررَ اَللررَ

َا  َا َل ررررا ل م َوَه ررررِ ََ نَِعَ ُررررِ َل ا َا َ لررررَ َ ررررَ َْ ََ َوَي ِدررررراَ ا

َ  ِدراررر   ََ سرررَ ابرا تهههاناهااشهههمااد ههه اامهههرلز) ]اَْلِ
اگردانيههدراتمههاراشههماابههراهااخهه دانعمهه الاكامهه 
اآ ينههههلاونهههه انابههههواشههههماابههههرا اهااا،ههههارال

ا.(برگز در

اقربهههههان اهلزالجههههه د:اهمچنهههههی افضهههههایل ااز
اکههههو.ابههههزه احهههه اهلزاهمههههانا ا،هههه اکههههردن

اا،هههه امتعهههها اخدالنههههدانههههزداهلزابزهگتههههری 
ابزهگتههههری »:اآمههههد احههههدی ادهاکههههواهمانگ نههههو
اهلزالاقربههاناویههداهلز:امتعهها االلههوانههزداهلزههها
ر رایهه ر)ا1.«باشههدامهه اقههر اویههداازابعههداهلز:االقههر

اا،هههه اایهههه ابههههواخههههاطرابههههدی .اا،هههه اقربههههان
اجمهه امِنهه ادهاآنادهامههردراکههواشههد انامگههذاهی

 
 .الاآلبان اآناهااصحیحادانعتواا، ا1765اب دالداا1
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اطهه ا ااومهها اانجههاراازااینکههواازابعههداشهه ندم 
ا.(شدندافاهغاکردناقربان الاافاضو

اهلزهههههاابقیههههواازاهلزاد اایهههه ادهاصههههالحاومهههه 
الازمههانابزهگهه اخههاطرابههواا،هه اتههراپرفضههیل 
ابزهگههه الااللهههوابیههه احجهههاجانعهههب ابهههوامکهههان
ا.،رزمینهاادیگرادهاحاج اغیرانعب ابوازمان

اهلزاد اایهههه ادهاوبههههاد ابههههرایاصههههالحا،ههههلفا
اهااتاششههههانانهایهههه الابهههه د احههههری ابعههههیاه
ا،هههعیدا.دانعهههتندم ابههزهگ ابعهههیاهالاکردنههدم 
اوبههاد ادهاه،ههیدم اهلزاد اایهه القتهه اجبیههرابهه 
ابههرای اانههای ااکههوااجههای ااتههاااکههردم ااوجیبهه ااتا 
دیگههههراناهاااشههههبهای اوبههههاد ابههههرالامانههههدنم 

ادهاهااچراغهایتهههان«:اگفههه م الاکهههردم اتشههه ی 
اوثمهههانابههه لااا.«نکنیهههداخهههام  اشههه اد اایههه 
اد اتههاا،ههواصههالحا،ههلفا«:افرمایههدم اههه انهههدی
اآخههراشهه اد :اداشههتندم ابههزه ابعههیاهاهااشهه 
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اهلزاد الاالحجههههههههواذیاال اهلزاد اهمضههههههههان 
ا.«محرراما اال 

اهااهلزاشههبانواد اایهه اکههواا،هه االزرامعههلمانابههر
اکهههردناآبهههادانالاصهههالحاومههه الاوبهههاد ابهههرای

اغنیمههه ابهههواقُربههها  الاطاوههها ابهههااالقهههات 
اوبههاد ابههرایامههااکههواا،هه اوجیهه اخیلهه .ابدانههد
اخههه ب انشههها الاانهههر یاهمضهههانادهاطاوههه ال

اهلزههههایاازاکهههواایهههاراایههه ابهههرایاللههه اداهیههه 
اصههالحاومهه الاا،هه اترفضههیل اپههراههه اهمضههان

اتنبلهه اا،هه  اترمحبهه  الابرتههراخههداانههزداآناده
ادهی .م اخرجابو

ابههههااهلزاد اایهههه ادهاالقهههها اکههههردناضههههای ااز
الاکهههردنانگههها اتل یزیههه نالامگههه ابگههه الاخههه ا 
ابهههرااجتمهههاو  اههههایاشهههبکوابهههواشهههدنامشهههغ  
افرصهههت الاغنیمههه ام ،ههه  اایههه .اباشهههیداحهههذه
ا.ا، اناپذیراجبران
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احهههه اانجههههاراهلز اد اایهههه ادهااومهههها ابهتههههری 
امبهههرلهاحههه »:اآمهههد احهههدی اده.اا،ههه امبهههرله
اخةههه صابهههوا1.«ا،ههه ابهشههه افقههه اپاداشههه 
اشهههی  ابهتهههری ابههها»:الاباشهههدالاجههه احههه ااگهههر

ادلهیالالاجبههها اادایااز.اشههه داانجهههاراممکههه 
ادهالنیکهه ااحعههانااضههافوابههواگرفتههوامحرمهها ااز

ازیههادالافقههراااطعههارالاکههردنا،ههارالامههردراحهه 
.اکههردناثهه الاوهه الاکههردنایههادالاذکههراهااخههدا
االا (تلبیههو)ايهه لبابههوابههرآلهدنابانهه ا:وهه ّ ا :ثهه 
ا2.«ا، ااشتراناكردناقربانل

ایههاداهااخههداازیههاداهلزاد اایهه ادهاا،هه امعههتح 
الاحهههها هههههراادهالاالقهههها اتمههههام ادها کههههرد

الاخ ابیههد اپهلهه ابههواایعههتاد  انشعههتو ا:لضههعیت 
ا.پیاد الا، اه 

االلهههو)اتکبیهههرال(االلهههوااالاالهههواال)اتهلیههه ابعهههیاه
پیههههامبرا.اگفهههه (االحمدللههههو)اتحمیههههدال(ااکبههههر

 
 1349لامعل اا1773بخاهیاا1
 14صاا9لافتحاالباهیاشرحااب اهج اجاا264لطائفاالمعاه اا2
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ادهاپهه ...»:افرمایههدم اصههل االلههواولیههوالا،ههل 
اانجههاراتحمیههدالاتکبیههرالاتهلیهه ازیههاداایههاراایهه 
اا خانههواحجههاجامهه هدادهامتعهها االلههواا1.«دهیههد
ََ اِ ِ [:افرمایههدم  وا اسررَ وا َ  ا ََ َورررَ ا وا َناررَ  َِه ْررَ َدوا لَِلشررَ

ِ  اَْلََنعررَ  ِ ِ  َيررر      َِ َ ِل ررَ
ََ نررِ ََ نررَ  َهَمَ دررا   ررَ

ا]َنَعلاونررَ   
ادهاهااخهههداالاباشهههنداخههه   امنهههاف اشهههاهداتههها)

ادامهههها انعمههه اخهههاطرابهههوامعلههه ملاهلزهههها 
نههارااا،هه  اكههرد اشههاناهلز اكههواا بعههتوزبههان
ا.(ببرند

ال(اگفههت االلههوا،ههبحان)اتعههبیحاهمههرا ابههواتکبیههر
الاصههههههالحا اباقیهههههها اتهلیهههههه  الاتحمیههههههد

الا،ههههخناناتری محبهههه  الابهشهههه اهههههاینها 
اپیامبرمههانانههزدال.اا،هه امتعهها االلههوانههزداالفهها 

ابهتهههرادنیهههااتمهههام اازاصهههل االلهههواولیهههوال،هههل 
الانشعههههتواا،هههه االزرال.اا،هههه اترلمحبهههه  
اخانهههوالاماشههی ادهالال،ههه اه اپیههاد الابرخا،ههتو

 
 5446امارااحمداا1
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امحههه الابهههازاهالاخیابهههانالاک چهههوالامعهههجدال
ا.ش داخ اند ابلنداصدایاباااذکاهاای اکاه 

ادهامعهههلمی اومههه رالاالگههه اافهههراداا،ههه االزر
اخانههههههوالامجههههههال الااجتماواتشههههههانامحهههههه 
ال.ابگ ینههدابلنههداصههدایابههااهاااکبههرااللههواهایشههان
اابههزاهااهههراایههااابلنههدگ اال،ههیلواابههواااگههراانههداهداااشکال 
اایهه ابلنههداصههدایابههاامختلههفااامههاک ادهادیگههری
ا.ش داگفتوااذکاه

اایهه ادهاونهمههاااللههواهضهه اابهه هریر الاومههراابهه 
الاگفتنهههدم اتکبیهههرالاهفتنهههدم ابهههازاهابهههواایهههار
امهههرانابهه امیمهه ن.اکردنههدم اهمراهیشههانامههردر
ادهگانهههوااایهههاراده»:اگ یهههدم االلهههواهحمهههواتهههابع 
اتکبیهههرابلنهههداصهههدایابهههااکهههوادیهههدرم اهاامهههردر
اآنامهه اکثههرت اخههاطرابههواایاگ نههوابههواگفتنههدم 
ا.«کردرم اتشبیوادهیااام اجابواها
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امههه د اایهههار اایههه ادهاگفهههت اتکبیهههرابهههااهمهههرا 
ااذهانمهههانادهاهااالهههه اپیهههرلزیابههه دنانزدیههه 
ابههوال.ادشههاافههتحاتکبیههرابههااخیبههر.اکنی مهه ازنههد 
الاشهههداخ اههههدافهههتحاهههه ا،هههایراماک اخهههداااذن

ا.خ هداخ اهنداشکع ادشمنان

اتکبیههراامههاا.مقیههدالامطلهه :اا،هه انهه عادلاتکبیههر 
الاا،هه امشههرلعاهلزاد اایهه اتمههام اده:امطلهه 
اهلزههههایایعنههه )االتشهههری اایهههاراهلزاآخهههری اده
الاشهههه دم اتمههههار(االحجههههواذیا13الا12الا11
اهههههرالاامههههاک الااحهههه ا الاالقهههها اتمههههام اده

اگفتههواباشههد اجههایزاآنادهاخههدااذکههراکههواجههای 
اانجههاراهااآنابلنههداصههدایابههاامعههلمانالاشهه دم 
وا [:افرمایهههدامههه امتعههها االلهههو.ادههههدم  وا َ  ا َوررررَ

  ِ َِ َ ِل ررَ
ََ نررِ ََ نررَ  َهَمَ دررا   ررَ

ََ اِ ِ ِ  َيررر     َنَعلاونررَ    اسررَ

ابهههوامعلههه ملاهلزهههها ادهاهااخهههداال( ]اَْلََنعرررَ  ِ 
اهلز اكهههواا بعهههتوزبهههانادامهههها انعمههه اخهههاطر
ا.(ببرندنارااا،  اكرد اشان
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افههر انمازهههایاازابعههدابههوامربهه  امقیههداتکبیههر
احههاج اغیههرابههرایاورفههواهلزاصههبحاازاکههو.اا،هه 
اهلزایعنههه اقربهههاناهلزاظههههراازاحهههاج ابهههرای)

اازابعههدادهالاشهه دم اشههرلع(اشهه دم اآغههازاویههد
اهلزایعنههه االتشهههری اایهههاراازاهلزا،ههه می اوةهههر
ا.ه،دم اپایانابواار13

مقیههد االامطلهه اتکبیههرابههرایاگههزاهیالقهه ادلیهه 
صههل ااپیههامبراصههحابواازاکههواا،هه امتنهه و اآثههاه

اشهههد الاهداصهههالحا،هههلفاالااللهههواولیهههوالا،هههل 
االفهههها الاهاصههههیغوامشههههه هتری اازالا.ا،هههه 
اصهههیغواایههه اگفهههت اتکبیهههرابهههرایاآثهههاهادهالاهد 
االههواالااکبههر االلههوااکبههر االلههوااکبههر االلههو:ا)ا،هه 
ال(.االحمههداللههوالااکبههرااللههوااکبههر الاللههوااللههو ااال
ا.نداهدامشکل اش داادااشکل اهرابو

واهلز اگههرفت  اچقههدهاهههرایههااالحجههواذیاهلزانههُ
اازابعضهه اده.اا،هه امعههتح ابهه د امقههدلهاکههو

اهلز ا،ههههلف اازاثابهههه احکایهههها الااحادیهههه 
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اهلز  ا.ا،ههه اشهههد الاهداایهههاراایههه ادهاگهههرفت 
ابههدیهاالاآتهه ابرابههرادها،هه ریالاگناهههاناکفههاه
ادهاهلزایههه اکعههه »:اآمهههد احهههدی اده.ا،ههه ا
اهااصههه هت امتعههها االلهههوابگیهههرداهلز اخهههدااها 
ادلهاجهههن اآتهه ااز(ا،هها ا70ایعنهه )اپههاییزا70
ا1.«کندم 

الانبهه یا،ههنت احههاج اغیههرابههرایاورفههواهلزاهلز 
ا،هها ادلاگناهههاناکفههاه اکههواا،هه ابههزه اغنیمتهه 
اامیههداورفههواهلزاهلز »:اآمههد احههدی اده.اا،هه 
اگناهههاناکفههاه اکههواا،هه اایهه اخههداابههوالگمههان 
ا2.«باشداه ابعد ا،ا الاقب ا،ا 

امعهههتح اهلز اانجهههارادها،هههزالاهترالاترکامههه 
اکهههواا،ههه اایههه ا ورفهههواهلز اماننهههدامشهههخ ال

اکامهه ااجههر اتههاابیههالهدانیهه ادهشهه اشههخ 
ا.نش داایجاداآنادهانقة الاباشد
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اتحههه اافهههرادالافرزنهههدانالاخهههان اد اا،ههه االزر
ات صهههیواورفهههواهلزاهلز اگهههرفت ابهههواهاالالیههه 
:افرمایههههدم اجبیههههرابهههه ا،ههههعید.اکههههردالمُلههههزر

اهلز ابهههرایاتهههااکنیهههدابیهههداهاهااخهههدمتکاهانتان»
ا.«کنندا،حریاورفواهلز

اغههرل ابههاااینکههوابههرابهها الحههری اکهه ا،ههع 
اغهههرل انیهههزاتههه اگناههههاناورفهههو اهلزاخ هشهههید

ا.کند

اخههههت اهلز اد اایهههه ادهاپر،هههه داهههههایتجاه ااز
.اا،ههه اتأمههه الاتهههدبرابهههااهمهههرا اقهههرآناکامههه 
اشههد اتههال اکههواحههر اهههرامقابهه ادهاخدالنههد
اههه ابرابههراد اتههاالادهههدم اشههخ ابههوااجههرایهه 
اهلزههههاابقیهههوانعهههب ابهههواایهههاراایههه ادهالاهلدمههه 
ا.ا، اترمضاوفاابیشترل
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انمهههازالاجههه  انمازههههایاازابعهههدانمهههازابهتهههری »
اتهها انبایههدامعههلماناشههخ اا1.«ا،هه اشهه 

ادهاهااشهههه انمههههازابرپههههای ابههههرایامضههههاوف 
ابلکههوالاکنههدالمحةهه هامحههدلداهمضههاناشههبهای
انمهههازاخ انهههدنابهههرایانیهههزادهگانهههواایهههاراایههه اده
ا.کنداتا اش 

اایهه اازانةههیب الابهههر اهلزههها اایهه ادهاکهه ا،ههع 
َِ [:اباشهه اداشههتوامتعهها االلههوافرمهه د  ََُفِفِور َواْلَاسررَ

َر هِ  .ا(،هههحرگاهانادهاخ اههههانآمهههرز ) ]بِ َْلَسرررَ
ِ  نرررَ  [:اا افرمههه د الایههه  لرررَ َِ الل 

َ  نرررِ ل  رررَ ناوا َ لرررِ

و َ  اخ ابیدنههدم اهااشهه اازاانههدک اآنههان) ]ََيََجعررا
ابنههههههههدگ الاوبههههههههاد ابههههههههواهااآنابیشههههههههترال
الاالههه انههزل القهه االقهها  اایهه ا(.گذهاندنههدم 

ابههواکههردناوطههاالادوههاااجابهه الاا،ههتغفاهاقبهه  
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اازاهاامههههااباهالههههها.اا،هههه اگانکننههههدادهخ ا،هههه 
ا.مک امحرلراخ دافض 

ال.اا،هههه اوبههههادا ابزهگتههههری اازادادناصههههدقو
اایمهههاناصهههداق الاها،هههت ابهههراحجتههه الابرههههان
ادهاقیامههه اهلزاآناصهههاح ال.اا،ههه اشهههخ 
ابا ههههایاازالابهههه داخ اهههههداا اصههههدقوا،ههههایو
اهااگناههههان الاکنهههدم امحافظههه اهااالانهههاگ اه
الاکشهههاندفرلم اهااخدالنهههدالخشههه اکهههرد اپههها 
اا،هه اهلزیالاهزقاازدیههادالامهها ابرکهه ا،ههب 
ال.اکنهههدم اجهههایگزی ابهههرای اخدالنهههداحتمهههاال
البهتههرابیشههتراآثههاه الااجههراقطعههااایههاراایهه اده
ا.ا، 

اخ شهههحا اخدالنهههد انهههزدااومههها امحبهه بتری ااز
اصههلواانجههارابههااا،هه امعههلماناشههخ اکههردن
احهها .احههاجت اقضههایایههااصههدقوادادنایههااهحهه 
اب د اخ اهداچگ نواباشداهلزاد اای ادهااگر
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اآنههانابههوانیکهه الاحههاج اخههان اد اازاشههدناج یهها
اازالی اغیهههههها ادهافرزنههههههدان اازامراقهههههه ال

اتهه انم اایههاراایهه ادهاکههواا،هه اخیههریاکاههههای
اکهههههواکعههههه :ا»آمهههههد احهههههدی اده.اددااانجهههههار
ایهههااحههه ابهههرایاکنهههداآمهههاد اهااحهههاج اشخةههه 
امثهه ابگیههرد اوهههد ابههواهااا خههان اد ا،رپر،ههت 

اپههادا الاجههرااازااینکههوابههدلناا،هه امههأج هالی
ا1.«ش داک اهیچکدار

الاویههدانمههازاهلز اد اایهه ادهابههزه اوبههادا ااز
اهای،هههن اازاکهههواا،ههه  اکهههردناقربهههان ا،ههه  
االلههو.اا،هه اصههل االلههواولیههوالا،ههل اپیههامبرام کههد
وَ [:افرمایههدامهه امتعهها  ََ َواَنرررَ اپهه )ا]َ صررَ ل لَِوبررل
ا.(ك اقربانلالاگزاهانمازاپرلهدگاه ابرا 

ابهههرایانگهههرفت انهههاخ الابهههدنام ههههایانگهههرفت 
اا،هه اوبههاد اکنههداقربههان اخ اهههدم اکههواکعهه 
ایذامههههها اهلزاآخهههههری اخ هشهههههیداغهههههرل اازال
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ااگهههر»:اآمهههد احهههدی اده.اشههه دم اآغهههازاالقعهههد 
الاکردیههههدامشههههاهد اهااالحجههههواذیامهههها اههههها 
اقربههان اکههوالقتهه اتههاایهها-ابکنیههداقربههان اخ ا،ههتید

اهااهایتههههانانههههاخ الابههههدنام هههههایا-کنیههههدم 
ا1.«نگیرید

اکههههواهااچیههههزیاوظمهههه الابزهگهههه اکههههواکعهههه 
ابههواها ادهاکههواتاشهه الازحمهه ابدانههد اطلبههدم 

ا،ههب الاآ،ههانابههرای اکشههد م اآلهدنهه اد،هه 
اخهههدااکهههاالیاکهههواباشهههیداآگههها .ابههه داخ اههههد
اخهههدااکهههاالیاکهههواباشهههیداآگههها .اا،ههه ااهزشهههمند
اخیهههراکاهههههایاانجهههارابهههواپههه .اا،ههه ابهشههه 
اایت بهههواخدالنهههدادهگههها ابهههوالابههه هزی امبهههاده 
الاگناهههههاناتههههر اابههههااباشههههی اداشههههتوانةهههه ح
اکههردناجههزراهااوههزرالاآناازانههدام الاپشههیمان 
ابازگردانههدناهمههرا ابههواآنابههوابازگشهه اوههدرابههرای
ابهههوامربههه  اشخةههه اگنههها ااگهههرا النههها احههه 
ادیگهههراناحههه ادهاکهههردناظلههه ایهههااکهههردناضهههای 
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اشهههرلو انقطهههواهااهلزاد اایههه الادیهههابیای.اا،ههه 
:ابههدهی اقههراهاخدالنههدابههاانهه اپیمههان ابههرایاتههاز 

و    َ سررَ  [ وا تَِو اِ ِ َإَوبررَ   َنصررا وا إاوبررا َِ اَناررا ِ ر َ  الرر  رررَ  َيَيررَ

ََ َ اررر      َل ا
ٍِ َو ََ َوررررا للَي إِ ا ََ سرررَ اَ ا َو  رررَ َ فرررل ََ َيَ  را َهَب رررا

َ ها  ُِدررَ  اَْلَ ررَ َ َِ  َِ
ِوم نررِ َ اا مههاناكههواكعههانلاا )ا]َتررَ
اكنيههداها،ههتي اا ات بههواخههداادهگهها ابههواا ههداآلهد 
اازاهاابهههد ها تاناپرلهدگاهتهههاناكهههواا،ههه ااميهههد
اآناز ههراازاكههواباغههها  ابههواهااشههماالابزدا ههداشههما

ا.(دهآلهداا، اهلاناج  باهها

اکههواا،هه امعههلماناشههخ الدهایهه افههه انشههانو
اماننهههداخهههاصاوبهههاد اکنهههاهادهاهلزاد اایههه اده
اکههوانیهه ااومهها الاوبههادا ا،ههایرانمههاز الاذکههر

اانجهههاراهههه اهااه،هههدامههه ادیگهههرانابهههوامنفعهههت 
ا.ش دابیشتراپاداش الاث ا اتاادهد

اازادلهیالاهلزاد اایههه ادهاصهههالحاومههه اانجهههار
ابزهگداشههه ابهههراهاامعهههلماناشهههخ اگناههههان 
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.اکنههدم اتربیهه احههدلد  احفههظالاالههه اشههعایر
.اا،ههه احهههرارامهههاه ادهابهههزه اهلزاد اچ نکهههو
:افرمایههدامهه احههراراماههههایامهه هدادهالخدالنههد

] ََ سررَ ا ِ  َيَنفا لِد
وا  ررِ ََ َإَلِل ررا امهها اچهههاهاا هه اده)ا] ررَ

ََ [ا:فرمایهههدم الا(.مکنيهههدا،هههت اخههه دابهههر َذلرررِ

بِ  با ِ ارَرَو َهبررل ل لررَ َِ َو ٍررَ نررَ ِ  اِ ِ َ دررا وا ََ  ا َعلررل َِ را اایهه )ا]َونررَ
اخههدااکههواهااامهه هیاکهه اهههرالاحهه ااحکههاراا،هه 
اایهه االبتههواشههماهدامحتههررالابههزه انهههاد احرمهه 
ا.(ب داخ اهدابهتراخداانزدابرای 

اذخیهههر ات شهههوالاهلزاد اایههه ادهاصهههالحاومههه 
اگهههذاهیا،هههرمایوالالخیهههرا اطاوههها اازاکهههردن
اا،هه  ایکبههاهافقهه ا،هها ادهاکههوامنا،ههبت اایهه اده

اوبههاد ابههرایانفهه اکههردناتربیهه اهل ابهتههری 
اایههه اکهههواتهههااا،ههه اایمهههاناازدیهههادالاخدالنهههد
اطهه  ادهابیشههتراومهه ابههرایاایاانگیههز احالهه  
ا.باشدا،ا 
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امهههاانهههزداههههای امان افرزنهههدانمان الاهمعهههران
اشههمااازاکههداراهههر»:اآمههد احههدی ادهال.اهعههتند
ا،ههخ ابههواکههواافههرادیادهبههاه الاهعههتیدامعههل  
اخ اهیههههدابازخ ا،هههه ادهنههههدم اگهههه  اشههههما
ابهههرایاهاافرزنهههدانماناکنهههی اتههها اپههه ا1.«شهههد

ابهههرایالاکنهههی اتربیههه اهلز اد اایههه ابزهگداشههه 
الاکهههههرد اتش یقشهههههاناآنادهاوبهههههاد اانجهههههار
اازاایههاراایهه اه،ههیدناازاقبهه الادهههی اتمرینشههان
ادهاهههه الخ دمهههانابگههه یی ابرایشهههانابهههزهگی 

ا.باشی احعنواالگ ی ابزهگداشت  
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