
 (ض)هقام شفاعت حضست هعصْهَ 

 

ِماَ كفاػد، ِٛ٘ثري اؿد اٌٙي وٗ سضاٚٔض ِرؼاي تٗ آٔاْ وٗ عٚدلاْ تٗ جٍٖٛ لضؿي 

ِماَ »ذغيٓ ِغذثٗ آْ  تغ اؿاؽ تياْ ٚ صالٌد عٚاياخ، ػاٌي. وٕض ِؼيّٓع اؿد، ػٕايد ِي

ِماَ، طٍٛع صع عٚػ عؿراسيؼ صع آْ ( هٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ)اؿد وٗ پياِثغ اوغَ « ِذّٛص

 (ٔع.)گغصأض وٕض ٚ آتلاع ٔٛع كفاػد عا اػ آْ ِطٍغ تغ اِد جاعي ِي ِي

  

 شفاعت دز قسآى 

ِغذثٗ ايٓ وٍّٗ ٚ ِلرماخ آْ صع لغآْ  ٓعٖعٔاػي كضٖ اؿد ٚ تيق اػ  -ٔفياً ٚ اثثاذاً  -صعتاعٖ كفاػد ( ٕع)تيـد ٚ پٕج آيٗ لغآْ

تؼضي اػ تؼعگاْ، ايٓ . اّ٘يّعد ِٛضٛع كفاػد صع لغآْ اؿد ذىغاع گغصيضٖ اؿد؛ ايٓ فؼٚٔي آياخ، صٌيً عٚكٕي تغ

 (ٖع.)أض ِجّٛػٗ آياخ عا تٗ ٘فد گغٖٚ ذمـيُ ّٔٛصٖ ٚ تٗ تذث صعتاعٖ آْ پغصاسرٗ

 :وٕض، ػثاعذٕض اػ آياذي وٗ ِماَ كفاػد عا تغاي صاعٔضگاْ اطْ اٌٙي اثثاخ ِي

ِٗع » -ٔع ِٔع ُٖع اِعالَّل تِعاِعطْع ٕضَم فَمغُع ػِع اٌَّلظي يَملْع ْٓع طَم  «.ويـد وٗ تضْٚ اطْ اٚ كفاػد وٕض» ؛(4)«َِم

ِٗع »-ٕع ِٔع ضِع اِعطْع ْٓع تَمؼْع ِِع فيِعغٍع اِعالَّل  ْٓع كَم ِِع  «.؛ كفيؼي ٔيـد وٗ جؼ تٗ اطْ ٚ فغِاْ اٚ كفاػد وٕض(5)«ِا 

ُع »-ٖع َْم ٌَٗم ْٓع اَمطِع َّم ُٖع اِعالَّل ٌِع ْٕعضَم حُع ػِع ْٕعفَمغُع اٌلَّلفؼَم وٗ سضا  تشلض، ِگغ كفاػد آْ صع عٚػ عؿراسيؼ، كفاػد وـي ؿٛصي ّٔي»؛ (6)«َٚم ال ذَم

 «.تٗ اٚ اطْ ص٘ض

الً »-4 ْٛع ُع لَم يَم ٌَٗم ضِع َٚم عَم ُٓع  دّ ُع اٌغَّل َْم ٌَٗم ْٓع اَمطِع َِم حُع اِعالَّل  ْٕعفَمغُع اٌلَّلفؼَم َِم ظٍع ال ذَم صع آْ عٚػ، كفاػد ٘يچ وؾ ؿٛص ٔثشلض؛ جؼ آْ »؛ (7)«يَٛم

 .«وـي وٗ سضا تٗ اٚ اطْ ص٘ض ٚ تٗ گفراع اٚ عاضي كٛص

وٕض ٚ  كٛص ٚ ػٍي ػٍيٗ اٌـالَ كفاػد ِي وُٕ ٚ كفاػرُ پظيغفرٗ ِي ِيِٓ صع عٚػ لياِد، كفاػد »: پياِثغ اوغَ فغِٛص

 «.كٛص وٕٕض ٚ كفاػد آٔاْ ُ٘ پظيغفرٗ ِي كٛص، اً٘ تيد ِٓ كفاػد ِي كفاػرق پظيغفرٗ ِي

َْم »-5 ٛ ُّع ٍَم ُْع يَمؼْع َٚم ُ٘ع كِّق  ذَم ِٙعضَم تِعاٌْع ْٓع كَم َِم حَم اِعالَّل  ِٗع اٌلَّلفؼَم ْٓع صُعِٚٔع ِِع َْم  ٛ َٓم يَمضػُع ي ٍِعهُع اٌَّلظِع ّْع ال يَم وـأي، غيغ سضا وٗ ِٛعص پغؿرق ٚالغ »؛ (8)«َٚم

 .«٘غگؼ لاصع تغ كفاػد ٔيـرٕض؛ ِگغ آْ گغٖٚ وٗ تٗ دك گٛا٘ي صٕ٘ض ٚ اػ هّيُ جاْ تٗ آْ صأا تاكٕض...[ ترٙا]كٛٔض  ِي

ْٙعضاً »-6 ِٓع ػَم ّ دْع ْٕعضَم اٌغَّل ظَم ػِع ِٓع اذَّلشَم َِم حَم اِعالَّل  َْم اٌلَّلفؼَم ٍِعىُعٛ ّْع ِاٌه كفاػد ٔثاكض [ ي صعٚغيِؼثٛص٘ا]صع آْ عٚػ ٘يچ وؾ »؛ (9)«ال يَم

 «.ِگغ آْ وٗ تا سضا ػٙضي صاكرٗ تاكٕض

َْم  »-7 فِعمُٛع لْع ُِع ِٗع  يَمرِع لْع ْٓع سَم ِِع ُْع  َٚم ُ٘ع ذَمضي  ِٓع اعْع َّم َْم اِعالَّل ٌِع ٛ فَمؼُع وٕٕض وٗ ِٛعص پـٕض سضا تاكٕض ٚ  ؛ صعتاعٖ وـأي كفاػد ِي(ٓعٔع)«َٚم ال يَملْع

 .آٔاْ اػ سٛف سضا ٘غاؿإٔض

صلد صع ِفا٘يُ آياخ، ِا عا تٗ ٔىاخ . ٘ا اػ ِماَ كفاػد تغسٛعصاعٔض كٛص وٗ تغسي أـاْ ِياػ ايٓ آياخ، تٗ عٚكٕي اؿرفاصٖ 

 :وٕض ػيغ عإّ٘ايي ِي



  .دز زّش زستاخيص، گسُّي با داشتي شسايطي شفاعت خْاٌُد كسد -

 .يكي اش شسايظ شفاعت، اذى الِي است -

ِِادَم بِاالْن َم ِّق » :شفاعت كٌٌدٍ بايد بَ يگاًگي خدا ّ بٌدگي خْيش گْاُي دُد - يْن شَم  .«اِا َّال هَم

ِْنداًا » :شفاعت كٌٌدٍ بايد با خداًّد، پيواى شفاعت داشتَ باشد - وي عَم حْن ٌْندَم السَّال رَم عِا يِا ااَّال ِا  .«اِا َّال هَم

ْْن ًا »: اًگيصد آهي تَ باشد اقاضاي شفاعت ًبايد با س ٌي كَ خشن خدا زا بسهي - ُه قَم يَم لََم ضِا شايد هقصْد آيَ ايي باشد « َّم زَم

 .دزخْاست شفاعت ًبايد دز بازٍ افسادي باشد كَ شايستگي شفاعت زا ًدازًد كَ

اَمضي»: شفاعت شًْدٍ بايد هْزد زضايت خدا باشد - ي اِازْن  .«ا ّ لِاوَم

  

 شفاعت دز آييٌَ زّايات 

كفاػد، ايٓ ، تٗ پيغٚي اػ لغآْ ِجيض ٚ صع عاؿراي ذفـيغ آياخ (ػٍيُٙ اٌـالَ)پياِثغ اوغَ ٚ جأليٕاْ عاؿريٓ آْ دضغخ 

 .أض ِٛضٛع عا صع ؿشٕاْ سٛص ياص وغصٖ ٚ آْ عا يه اهً ثاتد ٚ ٔمطٗ صعسلاْ صع فغٕ٘گ ٔاِٗ اؿالَ، تياْ ّٔٛصٖ

ِا تٗ طوغ چٕض عٚايد اورفا . ٘اي دضيثي كيؼي ٚ ؿٕي ِٛجٛص اؿد هض٘ا عٚاياخ، صعتاعٖ كفاػد ٚ كغايظ آْ، صع وراب

 :وٕيُ ِي

ـاً »: فغِٛص( ٚ آٌٗهٍي هللا ػٍيٗ )پياِثغ اوغَ  -ٔع ّْع غِعنُع تِعاهللِع ... اُعػطيدُع سَم ٓ ال يُعلْع ِٙعيَم ٌِّع ري فَم َِّل ُُع ا الِع ذُٙع غْع حَم فَماَمسَّل يدُع اٌلَّلفاػَم ٚ اُعػطِع

يْع اً  اَ،  سضاٚٔض تؼعگ تٗ ِٓ پٕج اِرياػ ػطا فغِٛص ٚ يىي اػ آٔٙا كفاػد اؿد وٗ آْ عا تغاي اِد سٛص ٔگاٖ صاكرٗ»؛ (ٔعٔع)«كَم

 «.تغاي وـأي وٗ ِلغن ٔثاكٕض

؛ تٗ كفاػد فاطّٗ ِؼوِٛٗ، ّ٘ٗ كيؼيأُ »: فغِٛص( ػٍيٗ اٌـالَ)دضغخ اِاَ هاصق  ُْع ِٙع ؼِع َّم َّٕلحَم تِعاَمجْع ٌْعجَم رِعيَم ا ا كيؼَم رِٙع فاػَم ًُع تِعلَم سُع ذَمضْع

  «.عٚٔض تٗ تٙلد ِي

ٛصاً »صع ذفـيغ آيٗ ( هٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ)پياِثغ اوغَ -ٕع ُّع ذْع َِم ماِاً  َِم تُّبهَم  ثَمهَم عَم ْْع يَمثْعؼَم ـي اَم فَمغُع »: صفغِٛ( ٕعٔع)«ػَم َُع اٌَّلظي اَمكْع ما َّم َٛم اٌ ُ٘ع

ِٗع  ري فِعي َِّل ُُع  «.وُٕ ّ٘اْ ِماِي اؿد وٗ صع آْ تغاي اِرُ كفاػد ِي( ِماَ ِذّٛص وٗ صع ايٓ آيٗ آِضٖ اؿد)»؛ (ٖعٔع)«الِع

فَّلغٍع »: فغِٛص( هٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ)پياِثغ اوغَ -ٖع لَم ُِع يُع  َّٚل يُع كافِعغٍع ٚ ا َّٚل َما اَم ِٓ »؛ (4ٔع)«أَم

وٕض ٚ اٌٚيٓ وـي سٛاُ٘ تٛص وٗ كفاػرق پظيغفرٗ  ص وٗ كفاػد ِئشـريٓ وـي سٛاُ٘ تٛ

 «.كٛص ِي

ْٚع »: ٔيؼ فغِٛص-4 ِٗع اَم ٍْعثِع ْٓع لَم ِِع َٗم اِعالَّل هللاُع ساٌِعواً  ْٓع لايَم ال اٌِع َِم حِع،  َِم ٌْعمِعيا ََم ا ْٛع ري يَم فاػَم ضُع إٌَّلاؽِع تِعلَم ؼَم اَمؿْع

ِٗع  ِـع  ؛ (5ٔع)«َٔمفْع

ال : وـي اؿد وٗ تگٛيض ذغيٓ افغاص تٗ ٚاؿطٗ كفاػد ِٓ صع عٚػ عؿراسيؼ سٛكثشد»

 «.صع داٌي وٗ صع لٍة ٚ ٚجٛصف اسالم صاكرٗ تاكض« اٌٗ االّع هللا

ٍُع »: ٔيؼ فغِٛص-5 ٍِع ْـع ُِع ًِّق  ري ٌِعىُع فاػَم  «.ِٕض سٛا٘ض كض ٘غ وؾ ِـٍّاْ تاكض اػ كفاػد ِٓ تٙغٖ»؛ (6ٔع)«كَم



ٍيَم »: ٔيؼ فغِٛص-6 صَم ِا ػَم ضَم حِع ػَم َِم ٌْعمِعيا ََم ا فَمغَم يَٛم ْْع اَمكْع ٛ اَم َمعجُع ّعي الَم جٍع أِع عَم ضَم َِم َٚم  جٍع  غَم ْٓع كَمجَم ِِع ىِع  ّ٘أا اِيضٚاعَ وٗ صع عٚػ »؛ (7ٔع)«االَمعْع

 !٘اي عٚي ػِيٓ، اػ ِـٍّأاْ كفاػد وُٕ عؿراسيؼ تٗ ػضص صعسراْ ٚ وٍٛر

ْٓع لايَم »: ٔيؼ فغِٛص -7 َِم غُع َم  رّعي يَمشْع َْم دَم ٛ فَمؼُع جٍع : فَميُعلْع يغَم ؼِع ُْع كَم يؼا ِِع ِٗع  ٍْعثِع ْٓع في لَم َّّل ِِع َٗم اِعالَّل هللاُع  كٛٔض، ذا  ٔگاٖ كفاػد ِيآ»؛ (8ٔع)«ال اٌِع

 «.كٛص آٔجا وٗ دري اگغ وـي تٗ أضاػٖ يه جٛ، اػ ايّاْ ٚالؼي صاكرٗ تاكض اػ آذق جُٕٙ سالم ِي

ُع كَمف»: ٔيؼ فغِٛص-8 ةَم ٌَٗم جَم َٚم حِع  َِم ٌْعمِعيا ََم ا ْٛع ْٕعضَمنَم يَم بَم ػِع مَمغَّل ُّع ضَم اٌ مْعؼَم َّم ٌْع ٌْعُٗع ا ْٔعؼِع َُّل اَم ُع َّٙل َٚم لايَم اٌٍَم ضٍع  َّّل ذَم ُِع ٍي  ٍَّلي ػَم ْٓع هَم دِع َِم ٘غ وؾ تغ »؛ (9ٔع)«ياػَم

 «.كٛص سضايا، اٚ عا صع عٚػ لياِد تٗ ِماَ لغب سٛص جاي صٖ، كفاػد ِٓ تغاي اٚ ٚاجة ِي: ِٓ صعٚص فغؿرض ٚ تگٛيض

َّٕلحِع »: ٔيؼ فغِٛص -9 ٌْعجَم يُع كافِعغٍع فِعي ا َّٚل َما اَم  «.وٕض اَ وٗ صع تٙلد كفاػد ِي ِٓ اٌٚيٓ وـي»؛ (ٓعٕع)«أَم

ص٘ض ٚ كفاػد اٚ  تياِٛػص ٚ ادىاَ آْ عا پاؽ تضاعص، سضاٚٔض اٚ عا اً٘ تٙلد لغاع ِي وـي وٗ لغآْ عا»: پياِثغ اوغَ فغِٛص

 «.پظيغص عا صعتاعٖ صٖ ٔفغ اػ سٛيلاٚٔضأق وٗ ّ٘ٗ ؿؼاٚاع آذق تاكٕض، ِي

حٌة »: ػٍي ػٍيٗ اٌـالَ فغِٛص -ٓعٔع فاػَم ا كَم ذِٕع صَّل َٛم َِم ًِع  ْ٘ع َُم حٌة ٚ الِع فاػَم ا كَم ٔيؼ ِماَ كفاػد  وٕيُ ٚ صٚؿراْ ِا ِا كفاػد ِي»؛ (ٔعٕع)«ٌَٕم

 «.صاعٔض

  

 هقام ه وْد ّ شفاعت پياهبس اكسم 

آْ . صعسلض تغ پايٗ عٚاياخ اؿالِي، تغ تاَ تٍٕض ِماَ كفاػد وٗ ّ٘اْ ِماَ ِذّٛص اؿد، چٙغٖ ِثاعن ساذُ االٔثياء ِي

ٕ٘گاِي وٗ »: فغِٛصآْ تؼعگٛاع چٕيٓ . ؿاػص وٕض ٚ فغٚؽ كفاػد سٛيق عا تغ اِد جاعي ِي دضغخ صع آْ ِماَ طٍٛع ِي

وُٕ ٚ سضاي ِرؼاي، كفاػرُ عا  أض كفاػد ِي صع ِماَ ِذّٛص لغاع گيغَ تغاي افغاصي اػ اِرُ وٗ ِغذىة گٕا٘اْ تؼعگ كضٖ

 (ٕعٕع)«.وُٕ وـأي وٗ طعيّٗع ٚ فغػٔضاْ ِغا آػاع صاصٖ تاكٕض، كفاػد ّٔي! تٗ سضا ؿٛگٕض. پظيغص صع تاعٖ آٔاْ ِي

... ؿراسيؼ تغپا كٛص، ِٓ پيلٛاي پياِثغاْ ٚ ؿشٕگٛي آٔاْ ٚ هادة كفاػد ايلاْ سٛاُ٘ تٛصآْ ٕ٘گاَ وٗ ع»: ٔيؼ فغِٛص

 (ٖعٕع)«.

  

 شفاعت قسآى ّ عتست

ّعي »: فغِٛص( هٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ)پياِثغ اوغَ . وٕٕض تٕاتغ اداصيث فغاٚاْ، صع عٚػ عؿراسيؼ، لغآْ ٚ ػرغخ ٔيؼ كفاػد ِي أِع

حِع فَم  َِم ٌْعمِعيا ََم ا ْٛع فَمغُع يَم َمكْع َْم الَم ٛ فَّلؼُع ًُع تَميْعري فَميُعلَم ْ٘ع فَمغُع اَم َٚم يَملْع فَّلغُع  ٍِعيٌّي فَميُعلَم فَمغُع ػَم فَّلغُع، ٚ يَملْع وُٕ ٚ  ِٓ صع عٚػ لياِد، كفاػد ِي»؛ (4ٕع)«اُعكَم

وٕٕض ٚ كفاػد  كٛص، اً٘ تيد ِٓ كفاػد ِي وٕض ٚ كفاػرق پظيغفرٗ ِي كٛص ٚ ػٍي ػٍيٗ اٌـالَ كفاػد ِي كفاػرُ پظيغفرٗ ِي

 «.كٛص آٔاْ ُ٘ پظيغفرٗ ِي

حٌة »: ٔيؼ فغِٛص َـم ّْع فَمؼاءُع سَم لُّب ُْع : اٌَم ًُع تَميْعدِع َٔمثِعيِّقىُع ْ٘ع َٚم اَم ُْع  أَمحُع ٚ َٔمثِعيُّبىُع َِم االْع َٚم ُُع  دِع َٚم اٌغَّل ُْع  ٌْعمُعغآ ؛ (5ٕع)«اَم

لغآْ، سٛيلاٚٔضاْ، اِاِد، عؿٛي اوغَ ٚ اً٘ تيد : أض كفاػد وٕٕضگاْ پٕج صؿرٗ»

 «.(ػٍيُٙ اٌـالَ)پياِثغ 

عا لغآْ صع عٚػ لياِد، اً٘ لغآْ عا كفاػد لغآْ عا تياِٛػيض؛ ػي»: ٔيؼ فغِٛص

 (6ٕع)«.وٕض ِي



ا»: اِاَ هاصق ػٍيٗ اٌـالَ ؿٗ ِغذثٗ فغِٛص رِٕع َّٓل ٌِعليؼَم فَمؼَم َملْع هللاِع ٌَٕم  «.وٕيُ كيؼياْ سٛص عا كفاػد ِي! تٗ سضا ؿٛگٕض»؛ (7ٕع)«...َٚم

ا»: ٔيؼ فغِٛص رِٕع يؼَم ْٓع كِع ِِع ثائِعغِع  ىَم
ٌْع ًِع ا ْ٘ع َُم ا الِع رُٕع فاػَم تغاي وـأي اػ كيؼياْ ِا اؿد وٗ ِغذىة گٕا٘اْ  كفاػد ِا»؛ (8ٕع)«...كَم

 «.أض تؼعگ كضٖ

ِٗع »: ِؼاٚيح تٓ ػّاع اػ اِاَ هاصق ػٍيٗ اٌـالَ پغؿيض ِٔع ُٖع اِعالَّل تِعاِعطْع ْٕعضُع فُعغُع ػِع اٌَّلظِعي يَملْع ْٓع طَم آٔاْ وٗ اػ ؿٛي سضاٚٔض اطْ صاعٔض، چٗ »؛ «َِم

 «أض؟ وـأي

 «.جّؼيري تيق اػ افغاص تٕي ذّيُ تٗ تٙلد سٛإ٘ض عفد صع پغذٛ كفاػد يه ٔفغ اػ اِد ِٓ،»: پياِثغ فغِٛص

َْم »: آْ دضغخ پاؿز صاص ٛ افِعؼُع ٌ ِعهَم اٌلَّل ُٓع اُٚع  .«تاكيُ ِا آْ كفاػد وٕٕضگاْ ِي»؛ (9ٕع)«لايَم َٔمذْع

  

 شفاعت پياهبساى، فسشتگاى ّ هؤهٌاى 

ب، ػٍّاي عتأي . ، كٙضا ٚ ِؤِٕاْ، ؿاطغ اؿدپؾ اػ لغآْ ٚ ػرغخ، فغٚؽ كفاػد اػ جّاي أثياي تؼعگ، فغكرگاْ ِمغّع

 .وٕٕض آٔاْ صع ػغهٗ عؿراسيؼ تٗ كفاػد گٕا٘ىاعاْ لياَ ِي

َْم »: فغِٛص( هٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ)پياِثغ اوغَ  ُٕٛع ِِع ؤْع ُّع ٌْع ا َٚم حُع  الئِعىَم َّم ٌْع ا َٚم َْم  فَمغُع إٌَّلثِعيُّٛب پياِثغاْ ٚ فغكرگاْ ٚ ِؤِٕاْ »؛ (ٓعٖع)«...يَملْع

 «.وٕٕض كفاػد ِي

فَمغُع يٛ»: ٔيؼ فغِٛص َٙمضاءُع يَملْع َُّل اٌلُّب اءُع ثُع ٍَّم ٌْعؼُع َُّل ا ْٔعثِعياءُع ثُع َم حِع، اَمالْع َِم ٌْعمِعيا صع عٚػ عؿراسيؼ، پياِثغاْ ٚ ؿپؾ صألّٕضاْ ٚ ؿپؾ »؛ (ٔعٖع)«ََم ا

 «.وٕٕض كٙيضاْ عاٖ سضا كفاػد ِي

َْم ٚ يُعزْع »: ٔيؼ فغِٛص ٛ فَمؼُع ٛا فَميَملْع فَمؼُع ْْع يَملْع َٙمضاءِع اَم َٚم إٌَّلثِعيِّقيٓ ٚ اٌلُّب حِع  الئِعىَم َّم ٍْع ُْع ٌِع طَم ٍْع فَميُعؤْع ْٓع اِعيْعّا ِِع جً  عَّل ُْع طَم ِٗع ِا يَمؼِع ثِع
ٍْع َْم في لَم ْٓع وا َِم َْم  ٛ ؛ (ٕعٖع)«عِعجُع

ٖ آٔگاٖ آٔاْ كفاػد ِي. كٛص وٗ فغكرگاْ ٚ پياِثغاْ ٚ كٙيضاْ كفاػد وٕٕض پؾ اطْ صاصٖ ِي» اي  وٕٕض ٚ ٘غ وؾ عا وٗ طعّع

 «.وٕٕض ايّاْ صع لٍة اٚ تاكض اػ آذق ساع  ِي

  

 شفاعت حضست فاطوَ هعصْهَ عليِا السالم 

كفاػد ( هٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ)پياِثغ اوغَ . ٘اي لضؿي تا اطْ سضاٚٔض ٔؼص اٚ پظيغفرٗ اؿد اوْٕٛ عٚكٓ كض وٗ كفاػد، جٍٖٛ

ا َ» :سالهٗ آٔىٗ، ػٍي ػٍيٗ اٌـالَ فغِٛص. وٕٕض صألّٕضاْ ٚ كٙيضاْ كفاػد ِي. وٕٕض لغآْ ٚ ػرغخ كفاػد ِي. وٕض ِي

 (ٖعٖع)«.وٕيُ ٚ صٚؿراْ ِا ٔيؼ ِماَ كفاػد صاعٔض كفاػد ِي

گـرغٖ ؿفغٖ كفاػرق تٗ ٚؿؼد ذاعيز ذليّعغ ٚ ػَّٛ كيؼياْ . وٕض ٔيؼ كفاػد ِي( ػٍيٙااٌـالَ)دضغخ فاطّٗ ِؼوِٛٗ 

ُْع »: فغِٛص (ػٍيٗ اٌـالَ)دضغخ اِاَ هاصق . اؿد ِٙع ؼِع َّم َّٕلحَم تِعاَمجْع ٌْعجَم رِعيَم ا ا كيؼَم رِٙع فاػَم ًُع تِعلَم سُع ؛ تٗ كفاػد فاطّٗ ِؼوِٛٗ، (4ٖع)ذَمضْع

. عٚكٓ ٚ آكىاع اؿد( ػٍيٙااٌـالَ)اؿرذماق چٕيٓ ِماَ ٚ ِٕؼٌري تغاي دضغخ ِؼوِٛٗ « .عٚٔض ّ٘ٗ كيؼيأُ تٗ تٙلد ِي

ص٘ض ٚ كفاػد اٚ  وـي وٗ لغآْ عا تياِٛػص ٚ ادىاَ آْ عا پاؽ تضاعص، سضاٚٔض اٚ عا اً٘ تٙلد لغاع ِي»: پياِثغ اوغَ فغِٛص

 (5ٖع)«.پظيغص صٖ ٔفغ اػ سٛيلاٚٔضأق وٗ ّ٘ٗ ؿؼاٚاع آذق تاكٕض، ِي عا صعتاعٖ

تشلض ٚ كفاػد اٚ عا صعتاعٖ سٛيلأق  ٕ٘گاِي وٗ أـاْ ِؤِٕي، تٗ ٔٛصؿاٌگي عؿض، سضاٚٔض گٕا٘اْ اٚ عا ِي»: ٔيؼ فغِٛص

 (6ٖع)«.پظيغص ِي



 (7ٖع)«.ي ذّيُ تٗ تٙلد سٛإ٘ض عفدصع پغذٛ كفاػد يه ٔفغ اػ اِد ِٓ، جّؼيري تيق اػ افغاص تٓ»: ّ٘چٕيٓ فغِٛص

وٕض ٚ تٗ اٚ  آٔگاٖ يىي اػ صٚػسياْ، اػ ِماتً يىي اػ آٔاْ ػثٛع ِي. ايـرٕض ٘ايي ِٕظُ ِي اً٘ تٙلد صع هف»: ٔيؼ فغِٛص

صع ايٓ ٕ٘گاَ آْ . آيا ياص صاعي وٗ يه عٚػ اػ ِٓ آب سٛاؿري ٚ ِٓ ذٛ عا ؿيغاب وغصَ؟ پؾ اوْٕٛ ِغا ياعي وٓ: گٛيض ِي

: گٛيض گظعص ٚ تٗ اٚ ِي وٕض ٚ ٔيؼ يىي اػ اً٘ جُٕٙ تغ يىي اػ اً٘ تٙلد ِي وٗ اً٘ تٙلد اؿد تغاي اٚ كفاػد ِيكشن 

 (8ٖع)«.وٕض آْ كشن اٚ عا كفاػد ِي. آيا تٗ ساطغ صاعي وٗ عٚػي آب ٚضٛ تٗ ذٛ صاصَ، پؾ ِغا ياعي وٓ

ِٗع »: كيز ِفيض ِي گٛيض ضيمِع ، ٌِعوَم ُٓع اٌثَمغُّب ِِع ؤْع ُّع ٌْع فَمغُع ا ّاعُع  َٚم يَملْع يِع اِعجْع ْٛع ٌْعمَم ا ا ٍي ٘ظَم َٚم ػَم ُٗع هللاُع  فِّقؼُع ُع ٚ يُعلَم رُٗع فاػَم ُٗع كَم ْٕعفَمؼُع ِٔعةِع، فَمرَم ظْع ُّع ِٓع اٌ ِِع ؤْع ُّع ٌْع ا

يَّلحِع  ِِع ِا پظيغص ٚ ايٓ  وٕض ٚ سضاٚٔض، كفاػرق عا ِي ِؤِٓ پاعؿا ٚ ٔيىٛواع تغاي صٚؿد گٕا٘ىاعف كفاػد ِي»؛ (9ٖع)«اْعالِع

 «.ِطٍة، ٔؼص ػَّٛ اِاِيٗ، پظيغفرٗ كضٖ اؿد

ِٗع ... »: فغِٛص( هٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ)ِثغ اوغَ پيا ٛأِع ْٓع اِعسْع ِِع َٓم  تَمؼي فَمغُع في اَمعْع حً يَملْع فاػَم َٓم كَم ِٕعي ِِع ؤْع ُّع ٌْع َٔمي ا َّْل اَمصْع ٚ وّرغيٓ »؛ (ٓع4)«َٚم اِع

 «.وٕض ِغذثٗ كفاػد ِؤِٓ آْ اؿد وٗ صع تاعٖ چًٙ ٔفغ اػ تغاصعأق كفاػد ِي

وٗ صع ؿايٗ عدّد ٚاؿؼٗ سضاٚٔض عدّاْ ٚ ِىأد ػغكي دضغخ  تا ذٛجٗ تٗ ايٓ ِجّٛػٗ عٚاياخ، آكىاع ٚ تضيٙي اؿد

 .، ّ٘ٗ كيؼياْ تٗ ٔٛع كفاػد آْ دضغخ ٚاعص تٙلد كٛٔض(ػٍيٙااٌـالَ)فاطّٗ ِؼوِٛٗ 

  

 :ُا ًْشت پي

 .77ٔعٚ  76ٔع، م ٔعاٌّيؼاْ، طثاطثايي،    -ٔع
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