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 معنای شفاعت

ثٙزؽي ، ِفَٙٛ رٛأيُ ثب ؼٚنٓ ثيٕي  ِبظٖ ))َنَفَغ(( ظؼ قي خبي لؽآْ وؽيُ آِعٖ اقذ، ثب ظلّذ ظؼ ايٓ ِٛاؼظ ، ِي

 نفبػذ ؼا ظؼ لؽآْ وؽيُ ثؽؼقي ّٔبئيُ.

ِؼٕبي آْ ظؼ ِسبٚؼاد ػبِيبٔٗ ٚػؽفي ، ايٓ اقذ وٗ: نطًي ٔؿظ وكي ظيگؽ ثؽٚظ ; ثؽاي آٔىٗ اٚ ظؼ ِٛؼظ زمي يب 

 زىّي وٗ ثؽاي نطى قِٛي ثبثذ نعٖ اقذ ، گػنذ ّٔبيع .

 : ثٕبثؽايٓ نفبػذ ظؼ لؽآْ وؽيُ ثؽ ظٚ لكُ اقذ

 :  گٛيٕع : نفبػزي اقذ وٗ زبٚي نؽن اقذ ; ِثال ِهؽوبْ ظؼ ِٛؼظ ثذ ِي نفبػذ ثبًِ

ُئالء ُنَفَؼبُإَٔب ِػَٕع اّلّلِ{) َ٘ {1 ) 

 ))ايٕٙب نفيؼبْ ِب ٔؿظ ضعا ٘كزٕع((.

ثبًِ ثٛظْ ايٓ نفبػذ ، ؼٚنٕزؽ اؾ ايٓ اقذ وٗ اززيبج ثٗ رَٛير ظانزٗ ثبنع ، چؽا وٗ ايٕٙب اٚالً ضٛظنبْ زك 

ضٛظنبْ لبئً نعٖ أع ٚثبٔيبً ِؼزمعٔع وٗ ثزٙب ظاؼاي فىؽ ٚاثؽ گػاؼي ظؼ ضعاي قجسبْ ٘كزٕع. نفبػذ ؼا ثؽاي 

ٚگفزٕي اقذ وٗ ايٓ ظٚ ظيعگبٖ ٘ؽ ظٚ ثبًِ اقذ ; ؾيؽا اٚال نفبػذ ضٛظل الزُبي ايٓ ؼا ظاؼظ وٗ نفيغ ِٛؼظ لجٛي 

 رٛإٔع پيم ضعا، نفيغ ثبنٕع. پػيؽٔعٖ نفبػذ ثبنع . پف چگٛٔٗ ثزٙب ِي

بٔيبً: نفيغ ، ٘يچ لعؼري ِكزمً اؾ لعؼد ضعاي قجسبْ ٔعاؼظ. ثٕبثؽايٓ فؽٌ ايٓ وٗ نفيغ ِئثؽ ظؼ ضعاي ِزؼبي ث

 ثبنع، ِسبي اقذ.

ثٕبثؽايٓ اِٛؼ يبظ نعٖ ايالً نفبػذ ٔيكذ، ٚرٕٙب أجٛ٘ي اؾ ضيبالد ّٚٚ٘يبد اقذ. لؽآْ وؽيُ ظؼ پبقص آْ 

 فؽِبيع: ِي

ِبً الَّ رَْدؿِ  ْٛ َٚارَُّمْٛا يَ {(} َْ ًَُؽٚ ُْ ُيٕ ُ٘ َٚالَ  ب َػْعٌي  َٙ ْٕ ِِ َٚالَ ُيْئَضُػ  ب َنَفبَػٌخ  َٙ ْٕ ِِ  ًُ َٚالَ ُيْمجَ  ( 2ي َْٔفٌف َػٓ َّْٔففٍ َنْيئبً 

نٛظ، ٚٔٗ غؽاِذ اؾ اٚ  پػيؽظ ٚٔٗ اؾ اٚ نفبػذ پػيؽفزٗ ِي ))ٚاؾ آْ ؼٚؾي ثزؽقيع وٗ وكي ِدبؾاد ظيگؽي ؼا ّٔي

 نٛٔع((.  لجٛي ضٛا٘ع نع; ٚٔٗ يبؼي ِي

 :  فؽِبيع رؽ اؾ ايٓ ، آيٗ ظيگؽي اقذ وٗ ِي ؼٚنٓ

َٚالَ َنِفيٌغ{ ) ٌَِٚيٌّ   ِٗ ِِّٓ ُظِٚٔ  ُ ُٙ  ( 3}ٌَْيَف ٌَ



 اي خؿ اٚ )= ضعا( ٔعاؼٔع((.  [ؼٚؾي وٗ ظؼ آْ، ]يبٚؼ ٚقؽپؽقذ ٚنفبػذ وٕٕعٖ

 :  فؽِبيع ٚٔيؿ ظؼ آيٗ ظيگؽي ِي

ٍُْه اٌ ُِ  ُٗ يًؼب ٌَّ ِّ َفبَػُخ َخ ِ اٌهَّ َّ َٚاْْلَْؼٌِ{)}ُلً ّلّلِ َٚادِ  ب َّ  (4كَّ

 ثگٛ: رّبَ نفبػذ اؾ آْ ضعا اقذ [ؾيؽا ]زبوّيذ آقّبٔٙب ٚؾِيٓ اؾ آْ اٚقذ((.

وٕٕعگبْ ، ثي پبيٗ ٚثعْٚ قٕع اقذ; چؽا وٗ نفبػذ ؼزّزي اقذ  پف قطٓ ِهؽوبْ ظؼ ِٛؼظ نفبػذ ٚ نفبػذ

ثؽ ثٕعگبٔم ثطهيعٖ اقذ. ؼزّذ ٔيؿ وٕع،  گؿيٕع ٚرؼييٓ ِي ٘بيي وٗ ضٛظل ثؽ ِي وٗ ضعاٚٔع اؾ ِؽيك ٚاقطٗ

٘بيي ٘كزٕع وٗ ضعاٚٔع آٔبْ ؼا رؼييٓ فؽِٛظٖ اقذ; ٔٗ آٔىٗ  نٛظ. ٚنفبػذ وٕٕعگبْ، ٚاقطٗ نبًِ ِهؽوبْ ّٔي

 ِهؽوبْ آٔبْ ؼا ثؽگؿيعٖ ثبنٕع.

نفبػذ وٕٕعٖ، ٚاقطٗ ؼزّذ ؼقبٔي اقذ ٔٗ قجت آْ، ثٗ ضبِؽ ّ٘يٓ ظاليً، نفبػزي وٗ ِٕدؽ ثٗ نؽن نٛظ ، 

 ً اقذ.ثبِ

، نفبػزي اقذ وٗ : اٚال ثب اخبؾٖ ضعاٚٔع ثبنع . ظؼ ثبٔي اؾ ِؽف افؽاظي ثبنع وٗ  . نفبػذ نؽػي ٚيسير2

ضعاٚٔع اؾ آٔٙب ؼاَي اقذ ٚآٔبْ ؼا ثؽاي نفبػذ رؼييٓ وؽظٖ اقذ . قَٛ ايٓ وٗ ثؽاي افؽاظي نفبػذ وٕٕع وٗ 

 ضعاٚٔع ثٗ نفبػذ ثؽاي آٔٙب ؼاَي اقذ.

 :  ظؼ چٕع آيٗ ; ثٗ نؽِ اّٚي انبؼٖ نعٖ وٗ اؾ آْ خٍّٗ اقذ

(}ِٗ ُٖ ااِلَّ ثِِبْغِٔ َع ْٕ َِٓ َغا اٌَِّػي يَْهَفُغ ِػ {5) 

 ))ويكذ وٗ ظؼ ٔؿظ اٚ ) ضعا( خؿ ثب اخبؾٖ اٚ نفبػذ وٕع((. 

ثؽاي نفبػذ  ايٓ آيٗ ضٛظ ثؽ نؽِ ظَٚ ُ٘ ظالٌذ ظاؼظ، ؾيؽا اگؽ اخبؾٖ اؾ ِؽف ضعاي قجسبْ يبظؼ نٛظ ، اخبؾٖ

 وٕٕعٖ ٔيؿ ضٛا٘ع ثٛظ. ٚ ايٓ ِطٍت ، ثٗ ِؼٕبي ؼَبيذ ضعاي رؼبٌي اؾ نفبػذ وٕٕعٖ اقذ .  ٚنفبػذ

 :  فؽِبيع لؽآْ ظؼ ِٛؼظ نؽِ قَٛ ِي

َُي{) ِٓ اْؼرَ َّ َْ ااِلَّ ٌِ َٚاَل يَْهَفُؼٛ {6) 

 وٕٕع((.  ))ٚآٔٙب خؿ ثؽاي وكي وٗ ضعا ؼاَي [ثٗ نفبػذ ثؽاي اٚ ]اقذ نفبػذ ّٔي

اؾ آٔدب وٗ لكُ اّٚي اؾ نفبػذ ، ظاؼاي ايٓ نؽايّ ٔيكذ; اؾ ايٓ ؼٚ ِهؽوبْ، ضٛظ ؼا ظؼ ؼٚؾ ليبِذ ثعْٚ نفيغ 

 :  ضٛإ٘ع يبفذ ٚ ثطالْ آْ نفبػزي ؼا وٗ ثعاْ ِؼزمعٔع ، ظؼن ضٛإ٘ع وؽظ. ٚثب ؾثبْ ضٛظنبْ ضٛإ٘ع گفذ

(،} َٓ ِِٓ َنبفِِؼي َٕب  ب ٌَ َِ  ٛظ ٔعاؼٔع((. ( ))نفبػذ وٕٕعگبٔي ثؽاي ِب ٚخ7}



ثيٕيُ وٗ اثزعا ثٗ  ٘بي لعؼد ٚوّبي ِي ِب اگؽ ظؼ لؽآْ وؽيُ ظلذ وٕيُ، يه ؼٚني نبيغ ثٗ ٕ٘گبَ رؼجيؽ اؾ خٍٖٛ

 ِي پؽظاؾظ . ٔفي، قپف اثجبد ٚپف اؾ آْ ثٗ فيٍ ؼقبٔي

اثجبد ِي وٕٕع ٚ  ظإٔع ٚثؼُي ظيگؽ آْ ؼا ثؽاي ضعاٚٔع قجسبْ ٘ب ؼا اؾ غيؽ ضعا ِؽظٚظ ِي ثؽضي اؾ آيبد ، ايٓ خٍٖٛ

 ظقزٗ اي ظيگؽ اؾ آيبد ، ثٗ اػطبي ايٓ لبثٍيذ اؾ ِؽف ضعاٚٔع ثٗ ثؽضي اؾ ِطٍٛلبرم، انبؼٖ ظاؼٔع. 

 لؽآْ وؽيُ ايٓ ؼٚل ؼا ـ ظؼ ٘ؽ قٗ ِؽزٍٗ ـ ظؼ ِٛؼظ ؼٚؾي، 

 آفؽيٕم، زبوّيذ، ِبٌىيذ ٚ خبْ گؽفزٓ )ِؽظْ( ثٗ وبؼ ثؽظٖ اقذ. 

ظإٔع، ِمًٛظنبْ  اقذ . آيبري وٗ نفبػذ ؼا اؾ غيؽ ضعاٚٔع ِؽظٚظ ِي ايٓ لبْٔٛ ظؼ َِٛٛع نفبػذ ُ٘ خبؼي

ظإٔع،  ِٕسًؽ ظأكزٓ وّبي لعؼد ظؼ ضعا ٚٔفي آْ اؾ غيؽ اٚ اقذ . ٚآيبري وٗ نفبػذ ؼا ثؽاي ضعا ثبثذ ِي

بػذ ٘بي لعؼد ٚؼزّذ ِزًف اقذ. ٚ آيبري وٗ نف ِمًٛظنبْ ايٓ اقذ وٗ ضعاي ِزؼبي غاربً ثٗ ايٓ خٍٖٛ اؾ خٍٖٛ

ظإٔع ، ٘عفهبْ رؤويع ثؽ لعؼد ضعاٚٔع اقذ، ثٗ ايٓ ثيبْ وٗ ايٓ لعؼد ظؼ  ؼا ثؽاي غيؽ اؾ ضعاي ِزؼبي ثبثذ ِي

اي اؾ  ال ٚخٛظ ظاؼظ، ثٗ ِٛؼي وٗ گب٘ي ضعاي ِزؼبي ضٛظ ِزٌٛي نفبػذ اقذ ٚگب٘ي آْ ؼا ثٗ ػّعٖ ثبالرؽيٓ ِؽزٍٗ

وٕع ٚآْ ؼا اؾ ضٛظل ثٗ يىي اؾ  ع; يؼٕي ظؼ آْ ظضبٌذ ِيوٕ ثٕعگبْ ٚظٚقزبٔم وٗ اؾ آٔٙب ؼاَي اقذ ٚاگػاؼ ِي

 قبؾظ. افؽاظي وٗ ضٍمم وؽظٖ ِٕزمً ِي

چٗ ثكب يىي اؾ ا٘عاف ايٓ ؼٚل لؽآٔي ، ايٓ ثبنع وٗ ثٕعٖ ؼا ثؽاقبـ ٚاثكزگي ثٗ لعؼد اٌٙي ٚؼزّذ ِطٍمٗ 

رٛأع ٔدبد  ٌٙي رٕٙب ظؼ يٛؼري ِيؼثبٔي ٚغيؽ ِزىي ثٗ ػًّ نبيكزٗ رٕٙب، رؽثيذ ّٔبيع; ؾيؽا ػًّ ظؼ ظاظگبٖ ػعي ا

رٛأع اظػب وٕع وٗ ثب رىيٗ ثؽ ػٍّم ، اؾ ؼزّذ ضعاي  ظٕ٘عٖ ثبنع وٗ ِمزُي ٔدبد ثبنع. زبي آيب وكي ِي

 ؟ قجسبْ ثي ٔيبؾ اقذ

لؽآْ وؽيُ، ثٗ ِب ِي فّٙبٔع ، وٗ وبؼ٘ب اؾ قٍطٕذ ٚ لعؼد ضعاٚٔع ضبؼج ٔيكذ ، ٚ ثؽ رغييؽ ٔبپػيؽي زىُ ضٛظ قطٓ 

 يع . ِي گٛ

 :  فؽِبيع ِثال ظؼ آيبري ِي

َٚاْلَ  َٚاُد  ب َّ َِذِ اٌكَّ ب َظا َِ ب  َٙ َٓ فِي ِٙيٌك * َضبٌِِعي ََٚن ب َؾفِيٌؽ  َٙ ُْ فِي ُٙ َّٕبؼِ ٌَ َٓ َنُمْٛا َفِفي اٌ ب اٌَِّػي َِّ َّْ َؼثََّه }َفؤَ
َه اِ

ب َنبء َؼثَك َِ ٌُ ااِلَّ  ْؼ

َٓ ُقِؼُعٚاْ  ب اٌَِّػي َِّ أَ َٚ ب ُيؽِيُع *  َّ ِّ بٌي ٌ ب َنبء َؼثَكَه َػطَبء َغْيَؽ  َفؼَّ َِ ٌُ ااِلَّ  َٚاْلَْؼ َٚاُد  ب َّ ِذ اٌكَّ َِ ب َظا َِ ب  َٙ َٓ فِي َِّٕخ َضبٌِِعي ٌَْد َفِفي ا

ْدُػٍٚغ{) َِ8) 

٘بي ِٛالٔي ظَ ٚثبؾ ظَ( اقذ *  أع ; ٚثؽاي آٔبْ ظؼ آٔدب، ؾفيؽ ٚنٙيك )= ٔبٌٗ ))اِب آٔٙب وٗ ثعثطذ نعٔع، ظؼ آرم

ٔع، رب آقّبْ ٚؾِيٓ ثؽ پب اقذ; ِگؽ آٔچٗ پؽٚؼظگبؼد ثطٛا٘ع. پؽٚؼظگبؼد ٘ؽ چٗ ؼا ثطٛا٘ع خبٚظأٗ ظؼ آْ ضٛإ٘ع ِب

ظ٘ع * اِب آٔٙب وٗ ضٛنجطذ ٚقؼبظرّٕع نعٔع، خبٚظأٗ ظؼ ثٙهذ ضٛإ٘ع ِبٔع ، رب آقّبٔٙب ٚؾِيٓ ثؽ پب  أدبَ ِي

 ! ثطههي اقذ لطغ ٔهعٔي((. اقذ ; ِگؽ آٔچٗ پؽٚؼظگبؼد ثطٛا٘ع



وٗ ضعاٚٔع ِزؼبي ثؽ ِبٔعگبؼي انميب ظؼ آرم ٚ خبٚظأگي قؼبظرّٕعاْ ظؼ ثٙهذ فؽِبْ ظاظٖ اقذ ـ  ثبرٛخٗ ثٗ ايٓ

ٚايٓ ؼا ّ٘بٕٔع ِبٔعگبؼي آقّبْ ٚؾِيٓ لؽاؼ ظاظٖ اقذ ـ ٌٚي ثب ايٓ َٚؼيذ آْ ؼا ثٗ ِهيذ ضٛيم ِِٕٛ ظأكزٗ رب 

 ىُ لطؼي اٌٙي ظؼ ِٛؼظ آْ يبظؼ نعٖ ثبنع. ِزٛخٗ قبؾظ وٗ وبؼ٘ب اؾ اضزيبؼ اٚ ضبؼج ٔيكذ ; ززي آْ وبؼ٘بيي وٗ ز

وٕع ٚچيؿي ؼا ثؽ اٚ  ظاؼظ ٚاٚ ؼا ِدجٛؼ ثٗ چيؿي ّٔي پف ٕ٘گبِي وٗ ززي زىُ لطؼي ضعاٚٔع ، لعؼد ؼا اؾ اٚ ثؽ ّٔي

رٛأع لعؼد ؼا اؾ ضعاٚٔع قٍت وٕع ٚ ٔدبرّبْ اؾ آرم ظٚؾش ، ثؽ اٚ ٚاخت گؽظأع ٚ  گؽظأع; آيب وبؼ٘بي ِب ِي ٚاخت ّٔي

 ٚ ؼا ثٗ چيؿي ِدجٛؼ ّٔبيع؟ ا

وٕع ، رٛخٗ ِب ؼا ثٗ  ٕ٘گبِي وٗ ضعاي قجسبْ ، ثؽ لعؼد ِطٍمٗ ضٛظ ـ ززي ظؼ َِٛٛػبري ِثً نفبػذ ـ رؤويع ِي

 وٕع; ٘ؽ چٕع ظقزٛؼ ضٛظل ثبنع.  قبؾظ وٗ ٘يچ چيؿي آْ ؼا ِسعٚظ ٚ ِميّع ّٔي آْ لعؼري ِزٛخٗ ِي

اي ُ٘ ثبنع ـ اٚ ؼا اؾ ؼزّذ ضعاٚٔع ثي ٔيبؾ  ع ػًّ نبيكزٗخب ظاؼظ، انبؼٖ وٕيُ وٗ ػًّ أكبْ ـ ٘ؽ چٕ

وٕع، ٚاگؽ ِهيذ ٚ ضٛاقذ اٌٙي ، ثؽاي خبٚظأگي ِٚبٔعگبؼي وكي وٗ ضعا ثٗ  قبؾظ، ٚلعؼد اٚ ؼا ِسعٚظ ّٔي ّٔي

ال يبظؼ  ال ظؼ ثٙهذ يب ظٚؾش زىُ ّٔٛظٖ، نؽِ اقذ; پف ثؽاي وكي وٗ زىُ اٌٙي ثؽاي خبٚظأگي خبٚظأگي

 ؽِ ثٛظْ ِهيذ اٌٙي قؿاٚارؽ اقذ.ٔهعٖ، ن

ال، چيؿي ظيگؽ ٔيكذ. ايٓ ِطٍت ، قطٓ گؿافي  ٘بي اؼاظٖ اٌٙي ٚؼزّذ ِطٍمٗ اي اؾ خٍٖٛ نفبػذ خؿ خٍٖٛ

ضٛا٘ع ثٗ ِمبَ ٚاالي ػٍّي ثؽقع ، ٔبگؿيؽ  ٔيكذ ; ثٍىٗ ثؽ اقبـ يه لبْٔٛ ِهطًي اقذ. ِثالً وكي وٗ ِي

ِؽارت ٔؿظيه آْ ثؽقع، ظؼ ايٓ يٛؼد نفبػذ ، ظاؼاي ِؼٕبي ػبلالٔٗ وّىي ثؽضي ِمعِبد آْ ؼا ثبيع فؽاُ٘ وٕع ٚثٗ 

اي اؾ ِؽارت آْ ؼا ظؼن ٔىؽظٖ ، ِؼٕب ٔعاؼظ وٗ ثطٛا٘ع اؾ  ثؽاي ؼقيعْ ثٗ ٘عف ضٛا٘ع ثٛظ ; ٌٚي وكي وٗ ٘يچ ِؽرجٗ

اؼثبة ضٛظ پػيؽ ٔعاؼظ ـ ِثً وكي وٗ ثؽ  اي ثب نفبػذ ِؽيك نفبػذ ثعاْ ثؽقع. ٚٔيؿ وكي وٗ ايالً ؼاثطٗ

ؼقع; چؽا وٗ نفبػذ رّبَ وٕٕعٖ ٚرىّيً وٕٕعٖ قجت اقذ ; ٔٗ ايٓ وٗ  قؽوهي وٕع ـ ثٗ نفبػذ اؼثبثم ّٔي

 ايدبظ قجت ّٔبيع.

ّ٘چٕبْ اثؽ گػاؼي نفيغ ٔؿظ ِٛالي ضٛظل ثيٙٛظٖ ٔيكذ ، اٚ ٔيؿ ايٓ زك ؼا ٔعاؼظ وٗ ضٛاقزبؼ ثبًِ نعْ لٛأيٓ 

رٛأع اؾ اٚ ثطٛا٘ع وٗ اؾ ظقزٛؼاد ٚ رىبٌيفم  عگبٔم ثبنع . ُ٘ چٕيٓ ّٔيپبظال ٚويفؽ يب ٌِٛٛيذ ِٛال ظؼزك ثٕ

ظقذ ثؽظاؼظ ; ثٍىٗ نفيغ ثبيع اؾ ثبة ٌِٛٛيذ ِٛاليم ثؽ ثٕعگبْ ، ركٍيُ اٚ ٚركٍيُ لٛأيٓ ٚظقزٛؼاد ٚپبظال ٚويفؽ 

 ٚثٛاة اٚ ظؼ زك ثٕعگبٔم ثبنع.

نذ اٚ اقذ ِزٛقً نٛظ . ُ٘ چٕيٓ ِي رٛأع ثٗ رٛأع ثٗ آْ يفبد ِٛال وٗ ِٛخت ثطهم ٚگػ نفيغ ، رٕٙب ِي

آْ يفبد ثٕعٖ وٗ ٔيبؾ اٚ ؼا ثٗ ِٙؽثبٔي ٚ ػطٛفذ ِي ؼقبٔع ِثً : زكٓ قبثمٗ ٚ ثعي زبي ٚ ػػؼ ضٛا٘ي ال 

اقزٕبظ وٕع . ضاليٗ ايٓ وٗ ٚظيفٗ نفيغ ضبؼج وؽظْ ػجع، اؾ ِسعٚظٖ ٌِٛٛيذ ِٛال ٚظايؽٖ ظقزٛؼاد ٚ ويفؽ٘بي اٚ 

اٚ ايٓ اقذ وٗ وٛنم وٕع، ثٕعٖ ؼا اؾ رسذ يه فؽِبْ ٌِٛٛي ، ثٗ يه فؽِبْ ٌِٛٛي ظيگؽ ِٕزمً  ٔيكذ; ثٍىٗ ٚظيفٗ

 ّٔبيع.

----------------------------- 
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٘بي ٌِٛٛيذ اقذ ٚ نطًي وٗ ظاؼاي ايٓ ٚيژگي اقذ  ـ اؾ رَٛيسبد گػنزٗ ، ؼٚنٓ نع وٗ نفبػذ اؾ ٚيژگي 1

اي اؾ ؼزّذ ٚلعؼد اٚ  رٛأع ظؼ ِسعٚظٖ اخؽاي ٌِٛٛيزم نفبػذ ؼا ثٗ ٘ؽ وكي وٗ ثطٛا٘ع اػطب وٕع، رب خٍٖٛ ، ِي

 ثبنع.

اؾ آْ خب وٗ ٌِٛٛيذ زميمي ظؼ ػبٌُ ٚخٛظ، رٕٙب ٌِٛٛيذ ضعاي قجسبْ اقذ ٚ ٌِٛٛيذ ٘بي ظيگؽ، اػزجبؼي ٘كزٕع ; 

ًّ ٚ ػال اقذ. لؽآْ وؽيُ ِي  :  فؽِبيع اؾ ايٓ ؼٚ نفبػذ اؾ زمبيك ٚيژٖ زُؽد زك خ

ِّيًؼب{) َفبَػُخ َخ ِ اٌهَّ َّ  : رّبَ نفبػذ اؾ آْ ضعا اقذ((.  ( ))ثگ1ٛ}ُلً ّلّلِ

 ٘بي ظيگؽ، نفبػذ ظؼٚؽ ٘كزٕع ; ِثً قطٓ ِهؽوبْ وٗ ظؼ آيٗ نؽيفٗ آِعٖ اقذ :  ؿ ايٓ نفبػذ، نفبػذٚخ

ُئالء ُنَفَؼبُإَٔب ِػَٕع اّلّلِ{) َ٘  َْ َٚيَُمٌُٛٛ {2 ) 

 : ايٕٙب نفيؼبْ ِب ٔؿظ ضعا ٘كزٕع(( .  گٛيٕع ))ِٚي

گؽظظ;  نٛظ ٚثٗ قٛي اٚ ثبؾ ِي ا ، ٔبني ِياِب نفبػزي وٗ ضعاٚٔع آْ ؼا اخبؾٖ فؽِٛظٖ اقذ ، ظؼ ٚالغ اؾ ضٛظ ضع

 :  ِثً آيٗ نؽيفٗ

ًعا{) ْٙ ِٓ َػ َّ ِٓ ارََّطَػ ِػَٕع اٌؽَّْز َِ َفبَػَخ ااِلَّ  َْ اٌهَّ ٍُِىٛ ّْ  ( 3}اَل يَ

 ))آٔبْ ٘ؽگؿ ِبٌه نفبػذ ٔيكزٕع، ِگؽ وكي وٗ ٔؿظ ضعاٚٔع ؼزّبْ، ػٙع ٚ پيّبٔي ظاؼظ((. 



 : ؾٖ نفبػذ رٕٙب ثٗ چٕع گؽٖٚ ظاظٖ نعٖ اقذ، اؾ آْ خٍّٗلؽآْ وؽيُ ثب يؽازذ ِي فؽِبيع وٗ اخب

 :  . ِالئى1ٗ

 َٚ َّٓ يََهبء  ٌِ ُ َْ اّللَّ ِِٓ ثَْؼِع أَْ يَْؤَغ ُْ َنْيًئب ااِلَّ  ُٙ َٚادِ اَل رُْغِٕي َنَفبَػُز ب َّ ٍٍَه فِي اٌكَّ َِّ  ِِّٓ ََٚوُ  ََي{)}  ( 4يَْؽ

ثطهع;ِگؽ پف اؾآْ ضعا ثؽاي ٘ؽ وف ثطٛا٘ع ٚؼاَي  ّٔي))ٚ چٗ ثكيبؼ فؽنزگبْ آقّبْ وٗ نفبػذ آٔٙب قٛظي 

 !(( ثبنع ، اخبؾٖ [نفبػذ] ظ٘ع

 : گٛا٘بْ زكّ 

(} َْ ٛ ُّ ُْ يَْؼٍَ ُ٘ َٚ ٌَْسّكِ  َع ثِب ِٙ َِٓ َن َفبَػَخ ااِلَّ  ِٗ اٌهَّ ِِٓ ُظِٚٔ  َْ َٓ يَْعُػٛ ٍُِه اٌَِّػي ّْ َٚاَل يَ {5 ) 

 زٕع; ِگؽ آٔٙب وٗ ضٛإٔع لبظؼ ثؽ نفبػذ ٔيك ))وكبٔي ؼا وٗ غيؽ اؾ اٚ ِي

 أع ٚثطٛثي آگبٕ٘ع((. نٙبظد ثٗ زك ظاظٖ

رؽ اؾ أجيب ٚ ثبالرؽ اؾ ظيگؽ افؽاظ اِذ ثبنٕع .  اي پبييٓ اي اؾ ِئِٕبْ ٘كزٕع وٗ ثبيع ظؼ ِؽرجٗ گٛا٘بْ زّك ، ّ٘بْ ِبئفٗ

وٗ ثٗ زك گٛا٘ي  ثيذ ػٍيُٙ اٌكالَ ، اؾ پيهگبِبْ ايٓ گؽٖٚ ٚثبؼؾرؽيٓ ًِعاق آٔبْ ٘كزٕع ٚ نىي ٔيكذ وٗ اً٘

أع; رب چٗ ؼقع ثٗ ايٓ وٗ اؾ وكبٔي ثبنٕع وٗ لؽآْ وؽيُ ثؽ  أع ٚثٗ ضبِؽ آْ خٙبظ ّٔٛظٖ ظاظٖ ٚثعاْ ػًّ وؽظٖ

 (6ػًّذ آٔبْ رؤويع ّٔٛظٖ اقذ.)

، أع : ظؼ ؼٚؾ ليبِذ أجيب ثيٕيُ وٗ ؼقٛي اوؽَ يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ يؽيسبً فؽِٛظٖ ثب ِطبٌؼٗ ازبظيث نؽيف ٔجٛي ِي

 :  فؽِبيع ( ٚٔيؿ ِي7وٕٕع) قپف ػٍّبء، قپف نٙيعاْ نفبػذ ِي

، ٚ اِبٔذ، ٚ پيغّجؽ نّب ٚاً٘ ثيزم ػٍيُٙ اٌكالَ (() ))نفبػذ وٕٕعگبْ پٕح گؽٖٚ ُْ  (8أع : لؽآْ، ٚ َؼِز

ضٛظ ِسّـّع ثٓ ػجعاٌٛ٘بة ظؼ وزبةِ ))وهف اٌهجٙبد(( ـ ثب اقزٕبظ ثٗ ازبظيثي وٗ ثطبؼي ٚ ِكٍُ ظؼ يسيسهبْ 

 ( آٚؼظٖ أع، ِي گٛيع:9ٚازّع ظؼ ِكٕع)

))زك نفبػذ ثٗ غيؽ ٔيؿ ظاظٖ نعٖ اقذ، ثٕبثؽايٓ يسير اقذ وٗ ِالئىٗ نفبػذ وٕٕع ٚ ُ٘ پيهگبِبْ ٚ اٌٚيبء 

 (11ُ٘ نفبػذ وٕٕع.(()

----------------------------- 
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 .2632ٚيسير ِكٍُ، وزبة اٌجؽ ٚاًٌٍخ ٚاآلظاة، ذ  152، و3: ج ِٚكٕع أزّع 1248ذ  ِبد ٌٗ ٌٚع فبززكت،

 .71. . وهف اٌهجٙبد: و 11

 شفاعت شوندگان

أع : نفبػذ  ثيٓ ظأهّٕعاْ ِكٍّبْ ثسث اقذ وٗ نفبػذ نبًِ زبي چٗ وكي ضٛا٘ع نع؟ ِؼزؿٌٗ گفزٗ

اي ثؽاي آٔبْ ثبنع، ٚ  پيبِجؽ يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ نبًِ اِبػذ وٕٕعگبْ ضٛا٘ع ثٛظ; رب ايٓ ، پبظال ٚؾيبظي ؼرجٗ

ٔع ثؽ ايٓ وٗ أكبْ ، ِؽْ٘ٛ ػًّ ضٛظل ِّىٓ ٔيكذ وٗ نبًِ زبي گٕٗ وبؼاْ نٛظ، ثٗ ظٌيً آيبري وٗ ظالٌذ ظاؼ

وٕع. اؾ اثي اٌسكٓ ضيبِ، يىي اؾ ثؿؼگبْ ِؼزؿٌٗ ٔمً نعٖ  ٘كذ ، ٚثٗ ظٌيً ايٕىٗ نفبػذ گٕب٘بْ ؼا ِسٛ ّٔي

 وؽظ :  اقذ وٗ اٚ ظؼ ثسث ثب لبئالْ ثٗ نفبػذ ثٗ ايٓ آيٗ اقزٕبظ ِي

َّٕبؼِ{;) َِٓ فِي اٌ ٌَْؼَػاةِ أََفؤََٔذ رُِٕمُػ  ُخ ا َّ ِٗ َوٍِ ْٓ َزكَّ َػٍَْي َّ  ( 1}أََف

 ؟ رٛأي وكي ؼا وٗ فؽِبْ ػػاة ظؼثبؼٖ اٚ لطؼي نعٖ ؼ٘بيي ثطهي آيب رٛ ِي

 نيص ِفيع )ؼٖ( ظؼ پبقص ثٗ آْ ، گفزٗ اقذ : 

ٗ وكي اقذ وٗ ِكزسميٓ آرم ؼا اؾ آْ ٔدبد وٕٕع پيبِجؽ يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌ ))لبئالْ ثٗ نفبػذ ، اظػب ّٔي

: آْ ضعاقذ وٗ آٔبْ ؼا ثٗ ضبِؽ اززؽاَ ثٗ پيبِجؽل ٚ پبوبْ اؾ اً٘ ثيزم ػٍيُٙ  وٕٕع ظ٘ع ; ثٍىٗ اظػب ِي ِي

 (2ظ٘ع(() اٌكالَ ٔدبد ِي

ِجؽ ػميعٖ ثيهزؽ ِكٍّبٔبْ ايٓ اقذ وٗ نفبػذ ثؽاي وٕٙگبؼ ِكٍّيٓ اقذ، ٔٗ وبفؽاْ ِٚهؽوبْ ; چؽا وٗ پيب

 :  فؽِبيع يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِي

 (3اَ(() ))نفبػزُ ؼا ثؽاي ِؽرىجبْ گٕبٖ وجيؽٖ اؾ اِزُ غضيؽٖ وؽظٖ



 : ػالِٗ ِجبِجبيي ثؽاي اثجبد ايٓ ٔظؽيٗ ظؼ لؽآْ وؽيُ ثٗ آيبد غيً اقزٕبظ وؽظٖ اقذ

ِٓ * فِي خَ  ي ِّ يَ ٌْ ٌَٕخ * ااِلَّ أَْيَسبَة ا ي ِ٘ ب َوَكجَْذ َؼ َّ ًَك َْٔففٍ ثِ ُْ فِي َقَمَؽ * }ُو ب َقٍََىُى َِ  * َٓ ي ِِ ْدؽِ ُّ ٌْ ِٓ ا َْ * َػ َّٕبدٍ يََزَكبءٌُٛ

َّٕب ُٔىَ  َُٚو  * َٓ ي ُِ ٌَْطبئِ َغ ا َِ  ٌُ َّٕب َُٔطٛ َُٚو  * َٓ ِّْكىِي ٌْ ُُ ا ُْٔطِؼ ُْ َُٔه  ٌَ َٚ  * َٓ ٍِّي ًَ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ ُْ َُٔه  ِٓ * َززَّي أَرَبَٔب َلبٌُٛا ٌَ ي َِ اٌّعِ ْٛ ّػُِة ثِيَ

ُٓ * فَ  ٌْيَِمي {)ا َٓ بفِِؼي ُْ َنَفبَػُخ اٌهَّ ُٙ ب رََٕفُؼ َّ4 ) 

))]آؼي[ ٘ؽ وف ظؼ گؽٚ اػّبي ضٛيم اقذ * ِگؽ ايسبة يّيٓ ]وٗ ٔبِٗ اػّبٌهبْ ؼا ثٗ ٔهبٔٗ ايّبْ ٚرمٛايهبْ ثٗ 

: * چٗ چيؿ نّب ؼا ثٗ ظٚؾش  وٕٕع * اؾ ِدؽِبْ أع ٚقئاي ِي ظٕ٘ع[ * آٔٙب ظؼ ثبغٙبي ثٙهذ ظقذ ؼاقزهبْ ِي

وؽظيُ * ٚپيٛقزٗ ثب اً٘ ثبًِ  : ِب اؾ ّٔبؾگؿاؼاْ ٔجٛظيُ * ٚاِؼبَ ِكزّٕع ّٔي گٛيٕع ! * ِي ؟ ٚاؼظ قبضذ

وؽظيُ * رب ؾِبٔي وٗ ِؽگ ِب فؽا ؼقيع * اؾ ايٓ ؼٚ نفبػذ  ّٕ٘هيٓ ُٚ٘ يعا ثٛظيُ * ّٚ٘ٛاؼٖ ؼٚؾ خؿا ؼا أىبؼ ِي

 ثطهع((. وٕٕعگبْ ثٗ زبي آٔٙب قٛظي ّٔي نفبػذ

فؽِبيع: ))ايٓ آيبد فؽق ثيٓ ايسبة يّيٓ ٚگٕٙىبؼ ؼا رجييٓ فؽِٛظٖ ٚيفبري  قزٕبظ ثٗ ايٓ آيبد ِيػالِٗ ِجبِجبيي ثب ا

 گؽظظ، يبظآٚؼ نعٖ اقذ. وهبٔع ٚ ِٕدؽّ ثٗ ػعَ ثؽضٛؼظاؼي آٔٙب اؾ نفبػذ ِي ؼا وٗ گٕٙىبؼ ؼا ثٗ آرم ِي

يّيٓ، وكبٔي ٘كزٕع وٗ ثٗ يفبد  الؾِٗ ايٓ رَٛير ٚاؾ ثبة ِفَٙٛ رمبثً ٚرمبؼْ ٚ ِمبيكٗ ، ايٓ اقذ وٗ ايسبة

أع . گٛيب ايٓ قؽٔٛنذ ثؽاي گٕٗ وبؼاْ ثٗ ظٚ قجت ثٛظٖ  أع ; ثٗ نفبػذ نفيؼبْ ؼقيعٖ يبظ نعٖ ِزًف ٔهعٖ

 :  اقذ

 . ظقذ ؾظْ ثٗ ِطبٌفذ اقبقي ظؼ لبٌت ظيٓ. 1

 أع. . ِّٕٛع ثٛظْ نفبػذ ثؽاي وكبٔي وٗ ظقذ ثٗ ايٓ گٛٔٗ ِطبٌفذ ؾظ2ٖ

فّٙيُ وٗ قؽٔٛنذ ايسبة يّيٓ ، ٔزيدٗ ثؽ ِؽف نعْ ايٓ ظٚ قجت اقذ ; آٔٙب اؾ خٙزي  مبثً ِياؾ ثبة ِفَٙٛ ر

ثٗ ِطبٌفذ اقبقي، ظقذ ٔؿظٔع، رب اؾ خٙزي ظيگؽ ايٓ وٗ ثٗ ّ٘يٓ ظٌيً آٔٙب اؾ خٍّٗ ِهّٛالْ نفبػذ لؽاؼ 

ٛؼد ِؼٕبي نفبػذ گؽفزٕع . گؽچٗ ِّىٓ اقذ آٔٙب ظقذ ثٗ ِطبٌفزٙبي غيؽ اقبقي ؾظٖ ثبنٕع وٗ ظؼ ايٓ ي

 :  فؽِبيع اي ضٛا٘ع ثٛظ وٗ ِي ِطبثك آيٗ نؽيفٗ

(} ُْ ُْ َقيَِّئبرُِى ْؽ َػُٕى ُٗ َُٔىّفِ ْٕ َْ َػ ْٛ َٙ ْٕ ب رُ َِ  ( 5}اِْ رَْدَزُِٕجْٛا َوجَآئَِؽ 

 پٛنبٔيُ((. نٛيع پؽ٘يؿ وٕيع، گٕب٘بْ وٛچه نّب ؼا ِي }اگؽ اؾ گٕب٘بْ ثؿؼگي وٗ اؾ آْ ٔٙي ِي

نٛٔع ، ثب ايٓ ثيبْ نفبػذ ثؽاي ايسبة يّيٕي وٗ  ثب رىؽاؼ ِعاَٚ رجعيً ثٗ گٕب٘بْ وجيؽٖ ِي اٌجزٗ گٕب٘بْ وٛچه ،

 :  أع ، ثبثذ ِي نٛظ . اؾ ايٓ ؼٚ پيغّجؽ اوؽَ يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فؽِٛظ ِؽرىت گٕب٘بْ وجيؽٖ نعٖ

 (6ٔيكذ((.)ثبنع، أِب ثؽ ٔيىٛوبؼاْ ؼا٘ي  ))نفبػذ ِٓ ثؽاي ثٗ خب آٚؼٔعگبْ وجيؽٖ اؾ اِزُ ِي

 ثب رطجيك ايٓ َِٛٛع ثب آيٗ نؽيفٗ:



َُي{) ِٓ اْؼرَ َّ َْ ااِلَّ ٌِ َٚاَل يَْهَفُؼٛ ( ؛ ثبثذ ِي نٛظ وٗ ثٗ ٔظؽ ػالِٗ ي ِجبِجبئي ايسبة يّيٓ وكبٔي ٘كزٕع وٗ 7}

ضعاي قجسبْ ؼاَي ثٗ نفبػذ آٔبْ نعٖ اقذ ; ٌٚي ِؽاظ اؾ ؼَبيزي وٗ ظؼ آيٗ ثيبْ نعٖ، ؼَبيذ اؾ ػًّ ٔيكذ; 

نٛٔعگبْ ، ِٛؼظ لجٛي ٔيكذ. پف ِؼٕبي آْ ثبيع ؼَبيذ اؾ ظيٓ ثبنع; يؼٕي، ظيٓ  ؽا وٗ ثؽضي اؾ اػّبي نفبػذچ

 نفبػذ نٛٔعٖ، رّبَ نؽايّ اقبقي ٚپكٕعيعٖ ؼا ظاؼا اقذ.
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 پاسخ به برخی شبهات

 رٛأيُ ظؼثبؼٖ نفبػذ، ثٗ رؼعاظي اؾ نجٙبد ِطؽذ نعٖ پبقص گٛئيُ: ثب رٛخٗ ثٗ آٔچٗ گػنذ، زبي ِي

 ثبنع. اي اؾ آفؽيعگبْ ضٛظل ِي نجٙٗ اٚي: ِؽاظ اؾ نفبػذ، وؽٔم ضعاي قجسبْ ، ظؼ ثؽاثؽ آفؽيعٖ

پبقص: آِؽؾل اٌٙي چٕع قجت ظاؼظ، اؾ آْ خٍّٗ ظػب، رٛثٗ ٚنفبػذ اقذ، پف ّ٘بْ ِٛؼ وٗ لجٌٛي ظػب ٚرٛثٗ 

ِؼٕبي آْ، ؼقبٔعْ ؼزّذ ٚرسمك آِؽؾل ثٗ قجت آْ ظٚ، ثٗ ِؼٕبي وؽٔم ضبٌك ظؼ ثؽاثؽ ِطٍٛلبد ٔيكذ، ثٍىٗ 

اٌٙي ثؽ ثٕعگبْ اقذ، نفبػذ ٔيؿ چٕيٓ اقذ; يؼٕي ضبٌك، ؼقبٔعْ ؼزّذ ثؽ ثٕعگبٔم ؼا ٚاثكزٗ ثٗ نفبػذ 

ظأكزٗ اقذ. ٘عف اؾ ايٓ ٚاثكزگي ، اثؽ رؽثيزي اقذ وٗ ؼاثطٗ ثيٓ ِؽظَ ٚأجيب ٚاٌٚيب ؼا ِكزسىُ وؽظٖ ٚ ثؽ خبيگبٖ 

 ويع ظاؼظ.آٔبْ ثٗ ػٕٛاْ اٌگٛ ٚ ؼ٘جؽ خبِؼٗ رؤ

اؾ آٔدب وٗ ضعاي قجسبْ، ضٛظل ثبة نفبػذ ؼا گهٛظٖ ٚ نفبػذ گٕٕعگبْ ؼا ِؼيٓ وؽظٖ ٚٚيژگي ٚ زبي نفبػذ 

 ِبٔع. نٛٔعگبْ ؼا رؼؽيف ّٔٛظٖ اقذ; ظيگؽ ٘يچ پبيٗ ٚاقبقي ثؽاي ايٓ انىبي ٚنجٙٗ ثبلي ّٔي

 بْ ؼزّذ ٚ ظٌكٛؾي ظانزٗ ثبنع.نجٙٗ ظَٚ : الؾِٗ نفبػذ ايٓ اقذ وٗ نفيغ ثيم اؾ ضعاٚٔع، ٔكجذ ثٗ ثٕعگ



: اؾ ِطبٌت گػنزٗ ؼٚنٓ نع وٗ ))نفبػذ(( رًّيّي ٔيكذ وٗ نفيغ، ثعْٚ اؼاظٖ اٌٙي ثعاْ العاَ ّٔٛظٖ  پبقص

ثبنع; ثٍىٗ رٕٙب ظؼي اقذ وٗ ضعاٚٔع ، آْ ؼا گهٛظٖ ٚ نؽايّ ٚافؽاظل ؼا رؼؽيف ّٔٛظٖ اقذ ، رب اؾ گػؼگبٖ نفيؼبْ، 

ٔع. پف ظٌكٛؾي نفيؼبْ ، پؽرٛي اؾ انؼٗ ثٗ ػبؼيذ گؽفزٗ نعٖ آْ ضٛؼنيع ال ِزٕب٘ي ؼزّزم ؼا ثؽ ثٕعگبٔم ثؽقب

 اقذ.

نجٙٗ قَٛ: ِمًٛظ اؾ نفبػذ; يؼٕي، ٚخٛظ ظٚ زىُ ِطزٍف ظؼ زك ثٕعٖ اقذ; يه زىُ لجً اؾ نفبػذ وٗ ّ٘بْ 

ذ. اگؽ زىُ اٌٚي ثب ثبنع ٚ زىُ ثؼع اؾ نفبػذ وٗ آْ ؼ٘بيي اؾ ػػاة ٚؼقيعْ ثٗ ٔؼّذ اٌٙي اق ويفؽ ٚ ػػاة ِي

ػعاٌذ ٚزىّذ قبؾگبؼ ثبنع، ظؼ ايٓ يٛؼد نفبػذ، ِطبٌف ثب ػعاٌذ ضٛا٘ع ثٛظ، ٚاگؽ زىُ ظِٚي ثب ػعاٌذ 

 ٚزىّذ قبؾگبؼ ثبنع، ظؼ ايٓ يٛؼد زىُ اٌٚي ظٍُ ضٛا٘ع ثٛظ.

 ٘بيم  : يىي اؾ ّٔٛٔٗ ٘بيي ٚخٛظ ظاؼظ : ثؽاي ايٓ زبٌذ ّٔٛٔٗ پبقص

اقذ ٚ ثؽ ِؽف نعْ ثال ثؼع اؾ ثٗ خب آٚؼظْ ظػب ، پؽظاضذ يعلٗ  يعلٗ ظاظْ ٚ يب يٍٗ ؼزُ فؽٚظ آِعْ ثال لجً اؾ ظػب ،

اقذ . ّ٘بْ ِٛؼ وٗ ظؼ فؽٚظآِعْ ثال زىّزي ٘كذ، ظؼ ثؽِؽف نعْ ثال، ٔيؿ ثٗ ٚقيٍٗ اقجبة  ٚيب أدبَ يٍٗ ؼزُ

 فٛق زىّزي اقذ.

ػذ ، قبؾگبؼ ثبػعي اٌٙي ٚػًّ ثٕعٖ ظؼ نفبػذ ُ٘ ِكؤٌٗ ايٓ اقذ ; يؼٕي ، فؽِبْ ثٗ ويفؽ لجً اؾ نفب

ٚاقزسمبق اٚ اقذ ، ٚفؽِبْ ثٗ ؼ٘بيي اؾ ويفؽ ثؼع اؾ نفبػذ ُ٘ ، ثب ؼزّذ ٚظٌكٛؾي ِٚٙؽثبٔي ضعاٚٔع قبؾگبؼ 

 اقذ.

 نٛظ وٗ ِؽظَ ظؼ اؼرىبة گٕب٘بْ ثي ثبن ثبنٕع. نجٙٗ چٙبؼَ: ٚػعٖ ظاظْ ثٗ نفبػذ ثبػث ِي

ضٛا٘ع  ع ظِؼ رٛثٗ ٚؼزّذ اٌٙي ؼا ثكذ، ٚزبي آٔىٗ زىّذ اٌٙي ، ِي: اگؽ ايٓ ِطٍت يسير ثبنع، پف ثبي پبقص

وٗ ظؼ٘بي اِيع ثٗ ؼٚي ثٕعگبْ گٕٙىبؼ ثبؾ ثبنع، رب آٔبْ يه اؼرجبِي ثب اٚ ظانزٗ ثبنٕع ٚلؽثبٔي يؤـ ِٚٔٛيعي ـ وٗ 

 وهبٔع ـ ٔهٛٔع. آٔٙب ؼا ثٗ قؽظؼگّي ٚقمِٛ ِي

: ضعايب! پيبِجؽ ِب ِسّـّع يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ؼا ثؽاي  ٚثگٛيع نجٙٗ پٕدُ: آْ نفبػزي خبئؿ اقذ وٗ ِئِٓ ظػب وٕع

: اي ؼقٛي ضعا! ِؽا ظؼ ؼٚؾ ليبِذ نفبػذ وٓ. اثٓ ريّيّٗ  ِب ظؼ ؼٚؾ ليبِذ نفيغ گؽظاْ ; ٌٚي خبيؿ ٔيكذ وٗ ثگٛيع

جبظد ، چؽا وٗ أع : نىً ظَٚ اؾ نؽن ظؼ ػ ِٚسّـّع ثٓ ػجعاٌٛ٘بة ايٓ انىبي ؼا ضبِؽ ٔهبْ قبضزٗ ٚاقزعالي وؽظٖ

 :  گفزٕع وبؼي نجيٗ وبؼ ثذ پؽقزبْ أدبَ ظاظٖ وٗ ِي

 ( ))ايٕٙب نفيؼبْ ِب ٔؿظ ضعا ٘كزٕع((. 1}٘ئالء نفؼبإٔب ػٕع هللا{;)

 فؽِبيع:  ٚضعاٚٔع ِي

ِ أََزًعا{;) َغ اّللَّ َِ  ( ))٘يچ وف ؼا ثب ضعا ٔطٛأيع((. 2}َفاَل رَْعُػٛا 

 ثبنع; ٚٔيؿ ٍِت نفبػذ اؾ ِؽظٖ ثبًِ اقذ. ؾ غيؽ يبزجم ِينفبػذ ثٗ ايٓ ِؼٕب، اؾ لجيً نفبػذ ا



 : نؽن ظؼ ػجبظد ثؽ ظٚ پبيٗ اقزٛاؼ اقذ : پبقص

اٌف( اػزمبظ ثٗ رعثيؽ ٚآفؽيٕم ظؼ ِٛؼظ وكي وٗ ثٗ ػٕٛاْ ِؼجٛظ ثؽگؿيعٖ نعٖ اقذ، ٚيب اػزمبظ ثٗ ايٓ وٗ وبؼ٘بي 

 اقذ . آفؽيٕم ٚرىٛيٓ ثٗ اٚ ٚاگػاؼ نعٖ

ػٕٛاْ ِؼجٛظ ثؽگؿيعٖ نعٖ اقذ ، ضُٛع ٚركٍيّي ظؼوبؼ ثبنع وٗ گٛيبي پؽقزم آْ ِؼجٛظ  ة( ثؽاي وكي وٗ ثٗ

 ثبنع.

ظؼ زبٌي وٗ ظؼ نفبػذ ٔٗ اػزمبظي ثٗ لعؼد غاري زُؽد ؼقٛي يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ظؼ رعثيؽ ٚآفؽيٕم ٘كذ، ٚٔٗ 

ركٍيُ ـ ثٗ ايٓ ِؼٕب ـ ٚخٛظ ٔعاؼظ. اػزمبظي ثٗ ايٓ وٗ وبؼ٘ب ثٗ آْ زُؽد ٚاگػاؼ نعٖ اقذ ٚ ثؽاي آْ زُؽد ضُٛع ٚ

ٚرٕٙب چيؿي وٗ ٘كذ ايٓ وٗ ِمبَ ِٕٚؿٌزي ثٗ پيبِجؽ يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اػطب نعٖ اقذ رب ايٕىٗ نفيغ اِزم 

 ثبنع.

 أع چٕيٓ ِي ثبنع : اي ُ٘ وٗ ظؼ ِٛؼظ ايٓ انىبي ثعاْ اقزعالي وؽظٖ آيٗ نؽيفٗ

ب الَ يَ  َِ ِْ اّلّلِ  ِِٓ ُظٚ  َْ َٚيَْؼُجُعٚ ُئالء ُنَفَؼبُإَٔب{} َ٘  َْ َٚيَُمٌُٛٛ  ُْ ُٙ َٚالَ يََٕفُؼ  ُْ ُ٘ ؽَك ُُ 

اي اؾ آْ اقذ . ثٗ ّ٘يٓ ظٌيً  ظؼ ايٓ آيٗ ، آْ نفبػزي وٗ نؽن ٚ ثبًِ اقذ، ّ٘ؽاٖ ثب پؽقزم ثذ ٚ نبضٗ

بنع. ثطالْ آْ اػالَ نعٖ اقذ . ٌٚي ٍِت نفبػذ اؾ پيبِجؽ يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ّ٘ؽاٖ ثب ػجبظد ٔيكذ رب ثبًِ ث

ػالٖٚ ثؽ آْ لبْٔٛ يسـّذ ٚثطالْ ثؽ اقبـ ِهبثٙذ يٛؼي ٔيكذ ; ؾيؽا اگؽ چٕيٓ ثٛظ ، پف ثبيع قؼي ِٚٛاف 

 ظاظٔع. نعٔع ; چْٛ ِهؽوبْ ُ٘ ايٓ اػّبي ؼا أدبَ ِي ٘بي نؽن نّؽظٖ ِي ٚاِثبي آٔٙب ٔيؿ اؾ خٍّٗ خٍٖٛ

ب آَضَؽ{  ًٙ ِ اٌَِ َغ اّللَّ َِ َٚاَل رَْعُع  گفزٕي اقذ وٗ پبقص ، ّ٘بْ خٛاثي اقذ وٗ ثؽاي آيٗ گػنزٗ ظاظٖ ظؼثبؼٖ آيٗ نؽيفٗ }

: ايٓ آيٗ، ِٛؼظي ؼا نبًِ اقذ وٗ ظػب ثٗ نىً ػجبظد ثبنع، ٚظػب وٕٕعٖ، پؽٚؼظگبؼ يب  نع، ٚآْ ايٓ اقذ وٗ

ًِ ٘ؽ ِؼجٛظي ؼا ِطبِت لؽاؼ ظ٘ع،اؾ ايٓ ؼٚ آيٗ نؽيفٗ اؾ ػجبظد غيؽ ضعاي قجسبْ ـ ظؼ ثبة ظػب ـ ثبؾ ِي ظاؼظ، ٚنب

نٛظ. ٚاگؽ آيٗ ثٗ ايٓ ِؼٕب ثبنع، ظؼ ايٓ يٛؼد، آيٗ اؾ ٘ؽ چيؿي وٗ  اي ّٔي ظؼضٛاقزي اؾ ٘ؽ ظؼضٛاقذ نٛٔعٖ

رٛاْ ثجبد ؾٔعگي اخزّبػي ؼا فؽٌ وؽظ( ثبؾ  ِٛخت پبيعاؼي ؾٔعگي اخزّبػي ثبنع )ِثً رؼبْٚ وٗ ثعْٚ آْ ّٔي

؟ ٚآيب ايٓ  بٔي اؾ ِكٍّبْ ظيگؽ ؼا ِّٕٛع قبؾظضٛا٘ع ظانذ. آيب ػبلالٔٗ اقذ وٗ نؽع ِمعـ، ظؼضٛاقذ ِكٍّ

 نٛظ ؟! ٔٛع اؾ ظؼضٛاقذ ، ظؼضٛاقذ اؾ غيؽ ضعا ِسكٛة ِي

ايٓ گٛٔٗ ظؼضٛاقذ، ٍِت  ِّىٓ اقذ گفزٗ نٛظ وٗ نفبػذ اؾ ايٓ لجيً ٔيكذ ; ثٍىٗ ويفيذ انىبي ايٓ اقذ وٗ

ٛع ظؼضٛاقزي ٔيكذ ; ثٍىٗ رٕٙب ثبؾ ظاؼٔعٖ چيؿي اقذ وٗ اؾ ٚيژگي ٘بي ِؼجٛظ اقذ، ٚآيٗ نؽيفٗ ثبؾظاؼٔعٖ اؾ ٘ؽ ٔ

٘بي ظؼضٛاقذ اؾ غيؽ ضعاٚٔع  اؾ ظؼضٛاقزي اقذ وٗ اؾ ٚيژگي ٘بي ِؼجٛظ اقذ . ٚايٓ ٔٛع اؾ ظؼضٛاقذ ، اؾ ّٔٛٔٗ

 اقذ .

ظؼ پبقص يبظ آٚؼ ِي نٛيُ وٗ ِؼٕبي ظؼضٛاقذ نفبػذ اؾ پيبِجؽ يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ، ِٕطجك قبضزٓ ٚيژگي 

زُؽد ٔيكذ; رب اؾ لجيً ضٛأعْ غيؽ ضعاي قجسبْ ثبنع; ثٍىٗ ظؼ خبي ضٛظ ثبثذ نع وٗ ضعاي قجسبْ اٌٙي، ثؽ آْ 

، ثٗ پيبِجؽ يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اخبؾٖ نفبػذ ظاظٖ اقذ وٗ ثؽاي ِب ٔيؿ خبيؿ اقذ آْ ؼا اؾ آْ زُؽد ثطٛا٘يُ، 



وٕيُ . ٚ ايٓ ٍِت،  ثبنع، ظؼضٛاقذ ِي ّ٘بْ گٛٔٗ وٗ ٔيبؾِٕعي ضٛظ ؼا اؾ ٘ؽ وكي وٗ رٛأبيي ثؽ آْ وبؼ ظانزٗ

ؼقع ; چؽا وٗ ظؼ ٔٙبيذ ثٗ  ظؼضٛاقزي اقذ وٗ ثؽ رٛزيع ٚيگبٔٗ پؽقزي رؤويع ظاؼظ ٚثٛي نؽن اؾ آْ ثٗ ِهبَ ّٔي

گؽظظ. ٚ ضعاٚٔع رٕٙب آْ نفبػزي ؼا ثبًِ وؽظٖ وٗ ّ٘ؽاٖ ثب نؽن ثبنع ; ِثال  اخبؾٖ ٚفؽِبْ اٌٙي ِٕزٙي ِي

{; ثٗ اخبؾٖ ٚفؽِبْ اٌٙي ِٕزٙي ّٔي نفبػذ ِٛؼظ ثسث ظؼ آيٗ ُئالء ُنَفَؼبُإَٔب ِػَٕع اّلّلِ َ٘  َْ َٚيَُمٌُٛٛ گؽظظ،  نؽيفٗ }

ٚضعاٚٔع ثؽاي نفبػذ آٔٙب اخبؾٖ ٔعاظٖ اقذ، ٚثؽاي أكبْ ٔيؿ خبيؿ ٔيكذ وٗ نفيؼبٔم ؼا ضٛظ ثؽگؿيٕع. ٚ رٕٙب ايٓ 

ِؽف ضعاٚٔع اخبؾٖ نفبػذ ظانزٗ ثبنع،  اخبؾٖ ثٗ اٚ ظاظٖ نعٖ وٗ نفبػذ ؼا اؾ وكي ظؼضٛاقذ وٕع وٗ اؾ

 ٚنفبػذ پيبِجؽ يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اؾ ايٓ لجيً اقذ.

: ظؼضٛاقذ نفبػذ اؾ پيبِجؽ يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ، ٍِت نفبػذ اؾ وكي اقذ وٗ يبزت آْ  أع اِب ايٓ وٗ گفزٗ

يگؽي خؿ اٚ ثٗ ٚاقطٗ ٔيكذ، پبقطم ؼٚنٓ نع وٗ يبزت ايٍي ٚخٛظ، ضٛظ ضعاي قجسبْ اقذ، ٚ٘ؽ يبزت ظ

 ٍِىيذ اػزجبؼي ظب٘ؽي، يبزت ضٛا٘ع نع. 

ِٕظٛؼ اؾ ايٓ انىبي خبيؿ ٔجٛظْ ظؼضٛاقذ چيؿي اؾ غيؽ ِبٌه زميمي اقذ . )وٗ اٚ ضعاي قجسبْ اقذ(. ظؼ ايٓ 

 يٛؼد الؾِٗ آْ رجبٖ نعْ ؾٔعگي اخزّبػي اقذ وٗ ثؽ پبيٗ ّ٘ىبؼي ٚظاظ ٚ قزع ٚ ظؼضٛاقذ اؾ وكي وٗ ثٗ

 اقذ. گػاؼي گهزٗ ؼا يبزت نعٖ، پبيٗ ػزجبؼي آْا ِبٌىيذ

پف ظؼضٛاقذ نفبػذ اؾ پيبِجؽ يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ـ ثب رٛخٗ ثٗ ايٓ وٗ ثبثذ نع آْ زُؽد اؾ ِؽف ضعاي قجسبْ 

ثبنع، ٚاگؽ ظؼضٛاقذ اؾ ِبٌىبْ  ال ِي ثؽاي نفبػذ اِزم اخبؾٖ ظاؼظ ـ يه ٔٛع ظؼضٛاقذ اؾ ِبٌه اػزجبؼي

ايكزع; ؾيؽا ؾٔعگي خؿ ثٗ ٚاقطٗ آٔچٗ وٗ ـ ثٗ ٔظؽ  ؽن ثبنع ، ؾٔعگي اخزّبػي اؾ زؽوذ ِياػزجبؼي، ثبًِ ٚن

 ثؽضي ـ نؽن ٚثبًِ اقذ ، پب ثؽ خب ٔطٛا٘ع ثٛظ.

: ظؼضٛاقذ نفبػذ اؾ ِيذ ثبًِ اقذ، ٚظؼضٛاقذ نفبػذ اؾ پيبِجؽ يٍي هللا  أع اِب آضؽيٓ قطٕهبْ وٗ گفزٗ

ٕي ثكيبؼ قكذ اقذ، ٚايٓ ثب ػميعٖ وكي وٗ ثٗ غيت ايّبْ ظاؼظ ، ثبنع، قط ػٍيٗ ٚ آٌٗ اؾ ايٓ لجيً ِي

اقذ وٗ ِبظٖ ؼا ضاليٗ ٚخٛظ ٚ آضؽيٓ رؼؽيف آْ ِي ظأع ; ظؼ زبٌي وٗ ِب  رٕبقجي ٔعاؼظ. ٚرٕٙب ِزٕبقت ثب وكي

ٍىٗ اػزمبظ ٔعاؼيُ وٗ ٚلزي وٗ وكي ِؽظ ٚظؼ لجؽ گػانزٗ نع ٚقٕگ ٌَسع ؼا چيعٔع، ّ٘ٗ چيؿ رّبَ نعٖ ثبنع ; ث

اػزمبظ ظاؼيُ وٗ زميمذ أكبْ ٚاثكزٗ ثٗ ؼٚذ اٚ اقذ، ٚخكُ ّٔبِظ ِبظي ايٓ زميمذ اقذ ِٚؽگ رٕٙب خكُ ؼا ظؼ 

 ؼقع. ايٓ ِطٍت، اِؽي اقذ وٗ ِؽثِٛ ثٗ ّ٘ٗ أكبٔٙب اقذ. گيؽظ ٚثٗ ايٓ زميمذ ّٔي ثؽِي

ؾ زٛيٍٗ فُٙ ِب ضبؼج اقذ. ػالٖٚ ثؽ اي اقذ وٗ ا ٌٚي ؼٚذ أجيبء ٚاٌٚيبي ِمؽة اٌٙي ، ظاؼاي ِمبَ ٚ خبيگبٖ ٚيژٖ

ِيؽظ . اؾ ؼٚذ نطًيزي  ضٛا٘يُ وٗ ّٔي وٕيُ، ثٍىٗ آْ ؼا اؾ ؼٚزي ِي آْ، ِب اؾ خكُ ، ظؼضٛاقذ نفبػذ ّٔي

ضٛا٘يُ وٗ انؽف أجيب ٚ فؽقزبظگبْ اقذ. ٚاگؽ ؼاثطٗ ِب ثب پيبِجؽ يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ، ؼاثطٗ ثب خكُ ِيذ  ِي

ظؼ ّٔبؾ٘بي پٕدگبٔٗ ثؽ آْ زُؽد ٚ نٙبظد ٚگٛا٘ي پيبِجؽ يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثؽاي ِب  ثبنع; پف قالَ ظاظْ ِب

 ٚاػّبي ِب چٗ ِؼٕب ضٛا٘ع ظانذ ; ظؼ زبٌي وٗ لؽآْ وؽيُ ثٗ ايٓ زمبئك رًؽير ّٔٛظٖ اقذ .؟!
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 چکیده ی بحث

٘بيي وٗ ضٛظ آٔبْ ؼا ثؽگؿيعٖ ٚرؼييٓ وؽظٖ اقذ، ثٗ يىزبپؽقزبْ  ؼزّزي اقذ وٗ ضعاٚٔع  اؾ ِكيؽ ٚاقطٗنفبػذ ، 

أع. ٚ ٘يح  ؼقبٔع ، ّ٘بْ گٛٔٗ وٗ لؽآْ وؽيُ ًٚٔٛو قٕذ نؽيف پيبِجؽ يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثعاْ رًؽير ّٔٛظٖ ِي

طٍمٗ ، لعؼد ثي أزٙب ، ؼزّذ فؽاگيؽ ٌٚطف گٛٔٗ نؽوي ظؼ نفبػذ ٚخٛظ ٔعاؼظ ; ثٍىٗ ظٌيً ظيگؽي ثؽ اؼاظٖ ِ

 ّ٘گبٔي ضعاٚٔع اقذ، ٚآْ ؼا ثؽاي افؽاظي وٗ لبثٍيذ آْ ؼا ظانزٗ ثبنٕع ِمؽؼ فؽِٛظٖ اقذ.

 اِيع اقذ ِهّٛي ػٕبيذ ضبيٗ نفيؼبْ زميمي ظؼگبٖ اٌٙي ٚالغ گؽظيُ. 

 ٚ آضؽ ظػٛأب اْ اٌسّع هلل ؼة اٌؼبٌّيٓ. 

 


