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 درک مفهوم شفاعت از دیدگاه فِرَق اسالمی

 

 معصومه زنگنه

 

 دانشگاه تهران -ایش اخالق اسالمیگر-دانشجوی دکتری رشته مدرسی معارف اسالمی
  

     
m.zanganeh@ut.ac.ir 

 

در فرهنگ اسالمی و بخصوص شیعی با مفاهیم بلندی به جهت معنایی مواجه هستیم.  چکیده:

در  که موضوع مورد بحث ما در این مقاله است.« شفاعت»توبه  امام، شهادت، مفاهیمی چون امت،

قرار گرفته و سپس آیات منتسب با شفاعت مورد بررسی و  مورد مداقه رو انواع شفاعتتحقیق پیش

کنکاش واقع شده است. نیز نکات مورد اشتراک و افتراق فریقین در این خصوص واکاوی شده است و 

ما در فرضیه مورد عنایت قرار گرفته است.« مفهوم قدسی»از کتب مرجع فرق مختلف اسالمی این 

اند، ]غیراز افرادی که به معصیت کبیره دچار شدهها حتی آنهاییهمه انسان»این تحقیق آن است که:

سؤال اصلی  باشند.اند[ مستعد تحت شفاعت قرارگرفتن خدا و اولیای او میکه نماز را ترک کرده

چه فرقی بین درک مفهوم شفاعت از دیدگاه فِرَق گوناگون اسالمی وجود » تحقیق آن است که: 

 با نگاه عمیق در این تحقیق به درک درستی از این مفهوم ارزشمند نائل آییم. امید آنکه.  «دارد.

 فریقین. آیات،  روایات، ه: شفاعت،کلید واژ

 

 

 مقدمه

در قرآن کریم هرگاه که  از عذاب الیم و آتش گفته شده به همان نسبت از رحمت و بخشش خداوند گیتی گستر نیز سخن به 

 میان رفته است.

ِ احسن الخلقتش به عذابی خواهد، سرِ آن ندارد که مخلوقوند منان که همواره خیر بندگان و مخلوقاتش را میتوگویی؛ خدا

یازد تا آدمی را از خطر گمراهی سخت دچار آید و خدای باریتعالی که از روح خودش در ما دمیده، به طرق مختلف دست می

 «.بترس از خطر گمراهی ظلمات است»دهد که برهاند و رسول امین او انذار می
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حتی در آخرین دقایق عمر یکی از آن راههاست. اما بعد از مرگ آدمی و فرارسیدن روز حساب، بازهم حضرت حق، « توبه»

 گستر برخوردار گردند.ای از تخفیف از رحمتِ واسعه دادار جهانراهی باز گذاشته تا مؤمنینِ خطاکار با درجه

برند. یدبخش و از اصول مسلم اسالم و آخرین امید مؤمنانی است که از آلودگی به گناه رنج میشفاعت یکی از معارف رفیع و ام

های الهی در اولیای خدا به ویژه رسول اکرم و اهل بیت عصمت و در حقیقت؛ شفاعت تجلی بزرگترین و فراگیرترین رحمت

انسانی و راهنمایی جاودانی و هادی به سوی صالح و فالح قرآن مجید که جامع تمام مصالح  باشد.السالم( میطهارت )علیهم

 است، شامل همه معارف و احکامی است که بشر برای سعادت خود احتیاج به آن دارد.

نظر دارند که منظور از مقام یکی از بحثهای آن موضوع شفاعت است که در آیات متعدد مطرح شده است. مفسرین قرآنی اتفاق

 ( 97اسراء، )عسی ان یبعثک ربک مقاماً محمودا(محمود در آیه کریمه )

 (5ضححی،  ) همان مقام شفاعت کبری پیامبر خاتم )صلی اهلل علیه و آله( است و در آیه مبارکه )و لسوف یعطیک ربک فترضی(

در این مقاله سعی شحده کحه موضحوع شحفاعت از      آن چیزی که عطای آن موجب رضایت پیامبر خواهد شد، حق شفاعت است.

گاه فریقین تبیین و به شبهات موضوع جواب داده شود. علمای اسالم اجماع دارند کحه شحفاعت بحر پیحامبر بزرگحوار اسحالم       دید

ی هحا آیحه، بسحیاری از روایحات، و اجمحاع علمحای اسحالم و دیئحل عقلحی و سحیره          )صلی اهلل علیه وآله( ثابت است و با توجه ده

گذارد. تنها وهابیت که به نحو بسیار سطحی و قشری از توحیحد در  آن باقی نمیی مسلمانان هیچ تردیدی در حقانیت مستمره

گوید، شبهاتی را پیرامون مسئله شفاعت مطرح کرده است که حکایت از عدم توجه به کلیه آیات مربحو  بحه   پرستش سخن می

بو  به شحفاعت محورد بررسحی قحرار     بسیاری از آیات قرآنی مر مقالهورزی و یک سونگری آن گروه دارد. در این شفاعت و غرض

از آنجا که بعضی از افراطیون از اهل سنت با سوءاستفاده از این مفهحومِ قرآنحی، نسحبت     گرفته تا شبهات احتمالی مرتفع گردد.

 های ناروا به پیروان مذهب حقه جعفری وارد کردند، لذا تبیین موضوع و شبهات مربو  به آن ضروری به نظر می رسد.

 شفاعت -1

 شفاعت در لغت

 استدعای عفو و بخشش است. -اهشگری در لغت به معنی میانجیگری، پادرمیانی، خو« شفاعت»ی کلمه

شفاعتدرزبانعرببهمعنایضمیمهکردندوچیزهمانندودرخواستعفووبخششبرایگناهکاراست؛شفیعوشافعکسیاستکهبراییاریرساندنبهگنا

 (6، بر گستره کتاب و سنت)عالمه عسگری،  .هکاربااوهمراهشدهودرحقویشفاعتمیکند

 فرماید:در قرآن میخدا 

 یکن له کفل منها و کان اهلل علیّ کل شیءٍ مقیتا( عةسیئةیکن له تصیب منها و من یشفع شفاعةحسنة )من یشفع شفا
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او از آن ]نیحز[   ای کنحد، بحرای  هرکس شفاعت پسندیده کند، برای وی از آن نصیبی خواهد بود و هر کس شفاعت ناپسحندیده »

 (55)نساء، « سهمی خواهد بود. و خدا همواره به هر چیزی تواناست.

 «  ای یزداد علما الی عمل عةحسنةمن یشفع شفا»ابوالهیثم در تفسیر آیه فوق گفته: 

 (351، 5یعنی عملی را بر عمل دیگر اضافه کند. )لسان العرب، ج 

این است که مقام و موقعیت شفیع و نیحروی تحاثیر    شود،فاعت( گفته میعلت اینکه به وساطت شخصی برای نجات گناهکار )ش

 او به ضمیمه عوامل نجاتی که در وجود شفاعت شونده است هر دو به کمک هم، موجب خالصی شخص گناهکار می گردند.

 

 اقسام شفاعت -2

 شفاعت تکوینی 2-1

 در امور تکوینی:

شحوند و  تحر ضحمیمه محی   تر این جهان به نیروهای ضعیفکه نیروهای قویشفاعت در جهان آفرینش و تکوین بدین معنی است 

علل تکوینی مخلحوق اات بحاری تعحالی هسحتند و از خحود هحیچ گونحه        . برندآنها را در مسیر کمال و اهداف خلقت، به پیش می

حقیقحت منشحن نشحر رحمحت و     استقالل وجودی ندارند وجود آنها از اوست و از صفات عالیه پروردگار استعداد می جویند و در 

فیض وجود، صفات عالی پروردگار از جمله حیات، خالقیت، رازقیت و رحمانیت خداوند است که منشن حیات، رزق، خلق و غیحر  

 شود.آن می

 خوانیم:ی سجادیه چنین میدر صحیفه

 «اللهم صل علی محمد و اله و شفع فی خطا یای کرمک، و ی شفیع فی الیک فلیشفع لی فضلک»

خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و در خطاهای من، کرم خویش را شفیع قرار ده، خدایا من شفیعی نحزد تحو نحدارم،    »

 (56و  55، فراز 13)صحیفة سجادیه، دعای « پس فضل تو باید برای من شفاعت نماید.

 شفاعت تشریعی -2-2

تبعیت از رهبران الهی و عمل به وظایف و دستورهای آسمانی نیز نوعی شفاعت است که در صورت ضمیمه شدن به انسان، بحه  

سعادت و کمال انسانی گشته و انسان را از مجازاتها محفوظ میحدارد و بحه پاداشحها و رسحیدن بحه رضحوان الهحی        موجب نیل به 

گذاری است که شفیع و واسطه رسحیدن  ن تشریعی نیز نامید، زیرا تشریع و قانونتوااین قسم از شفاعت را می گردد.منتهی می

 ن به کمایت و سعادت دنیوی و اخروی شده است.اانس
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همچنین میتوان آن را شفاعت عمل نامید، زیرا عمل ضمیمه و شفیع انسان شده و او را از عحذاب و مجحازات رهحا گشحته و بحه      

 (309، ص )همان رسد.ثواب و پاداش عمل می

 شفاعت باطل 2-3

شفاعت در لسان عامه به این گفته می شود که شخص شفیع از موقعیت و شخصیت و نفوا خود استفاده کرده و نظحر صحاحب   

قدرت را بی هیچ حساب و کتابی استفاده از نفوا خود یا وحشتی که از نفوا او دارند و زمانی با پیش کشیدن مسایل عحاطفی و  

دن عواطف طرف و زمان دیگری با تغییر دادن مبانی فکری او دربارة گناه مجرم و استحقاق او و مانند اینها...، تحت تنثیر قرار دا

 خواهد بر قانون چیره شود. در یک کالم در شفاعت غلط و باطل مجرم از طریق پول و پارتی و زور می

 شفاعت سازنده و صحیح -3

گیحرد یعنحی شحفاعت شحونده موجبحاتی را      صورت می« شفاعت شونده»تغییر موضع توان گفت شفاعت بر محور دگرگونی و می

ر کند که از یک وضع نامطلوب و در خور کیفر بیرون آمده و به وسیله ارتبا  با شفیع خود را در وضع قابل قبولی قحرا فراهم می

 دهد که شایسته بخشودگی گردد.می

 عت آورده است:عالمه مرتضی عسگری در خصوص ارتبا  صلوات و شفا

 :درکنزالعمایزحسنازپیامبرخداروایتکندکهفرمود. 3

 . نتاناستأکْثِرُواالصَّالةَعَلَىَّ،فَإنَّصَالتَکُمْعَلَىَّمَغْفِرَةٌلِذُنُوبِکُمْ؛صلواتبرمنرابسیارکنید،زیرا،صلواتشمابرمنمایهآمرزشگناها

 :استکهفرمود( ص)نیز،ازابودرداءازرسولخدا. 5

. نَیُصْبِحُعَشْراًوَحینَیُمْسىعَشْراًأدْرَکَتْهُشَفاعَتى؛کسىکهدرهرصبحوشامدهباربرمنصلواتفرستد،شفاعتمناورافراگیردمَنْصَلّىعَلَىَّحی

 (1)عسگری، بر گستره کتاب و سنت، 

 شفاعت از نگاه قرآن -4

به بررسی آیات مربحو  بحه   اله مقباشد و لذا در این قسمت از آنجا که طریقی بهتر از طریق قرآن برای درک مسنله شفاعت نمی

 پردازیم:موضوع، که در تفاسیر مختلف تبین شده است می

 آیات شفاعت 4-1

 و روایت تفسیری: با محوریت آیات

ها و اشارات دیگری نیز به این مسنله بحا عنحواین   )به این عنوان( در حدود سی آیه آمده است و بحث« شفاعت»در قرآن درباره 

 شود.دیگر دیده می
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 (85)یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و ی یشفعون إی لمن ارتضی و هم من خشیته مشفقون( )نساء،  4-1-1

میداند خدا آنچه را که در پیش رو و هر چه را که در پشت سر ایشان است )گذشته و آینده کحردار ایشحان بحر خحدا پوشحیده      »

شد، )و به شرک و کفر خود را آلحوده نکحرده باشحد( و ایشحان از     کنند مگر برای کسی که خدا پسندیده بانیست( و شفاعت نمی

و ی یشفعون إلّا لمن ارتضی، مسنله شفاعت مالئکه برای غیر مالئکه را متعرض اسحت، و ایحن   »مهابت پروردگار ترسانند(. جمله 

هحای محا در   واسحطه هلل، اینهحا  ا گفتند )هؤیءِ شفعاؤنا عنحد پرستان است، که میای است که خیلی مورد توجه و اعتقاد بتمسنله

 درگاه خدایند(

و الکحافرون هحم الظّحالمون(     عةو ی شفا خلّة)یا ایها الذین آمنوا انفقوا ممّا رزقناکم من قبل أن ینتی یوم ی بیع فیه و ی  4-1-2

 (558)بقره، 

د روزی که نه داد و سحتد  د پیش از آنکه بیایبدهی در راه خدا()ایم اید از آنچه را که روزی شما کرده)ای کسانی که ایمان آورده

افزاید: امحروز کحه توانحایی    اند( سپس میدر آن روز است و نه دوستی و شفاعتی و کافران، ستمکارانند )به نفس خود ستم کرده

)من قبحل   «ی دوستی و نه شفاعتپیش از آنک روزی فرا رسد که نه خرید و فروش در آن است، و نه رابطه»دارید انفاق کنید 

 (.عةو ی شفا خلةان ینتی یوم ی بیع فیه و ی 

 (307إیّ من أان له الرّحمن و رضی له قوی( )طه،  عة)یومئذ ی تنفع الشّفا -4-1-3

در آن روز )قیامت(: شفاعت هیچ کس سودی نبخشد. مگر کسی را که خداوند رحمان بحه او رخصحت شحفاعت داده و سحخنش     

 انبیاء و اولیاء علیهم السالم و مؤمنان(باشد. )مانند پسند او می

 إلّا من أان له الرّحمن و رضی له قویً( عة)یومئذ ی تنفع الشّفا

کننحده، و هحم در محورد شحفاعت     اشاره به اینکه: شفاعت در آنجا بی حساب نیست، بلکه برنامه دقیقی دارد هم در مورد شفاعت

 شفاعت شدن وجود نداشته باشد، شفاعت معنی ندارد.شونده، و تا استحقاق و شایستگی در افراد برای 

 (56إیّ من شهد بالحقّ و هم یعلمون( )زخرف،  عة)وی یملک الّذین یدعون من دونه الشّفا 4-1-4

خوانند توانا بر شفاعت کسی نیستند. مگر کسانی که بداننحد و بحه ححق گحواهی دهنحد: کحه       )و آنان که غیر از خدای یکتا را می

 ن پذیرفته خواهد شد.شفاعت ایشا

 داند؛کند و شفاعت را فقط مخصوص اات اقدس الهی میرا منحصراً خداوند متعال معرفی می آیاتی که شفیع 4-2

 «برای شما هیچ سرپرست و شفیعی غیر از خداوند نیست...»(، 8)مالکم من دونه من ولی و ی شفیع...( )سجده، 

 (88جمیعاً...( )زمر،  عة)قل هللِ الشفا
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 )بگو، شفاعت یکسره از آن خداست.(

 کند؛خدا میآیاتی که شفاعت را مشروط به اذن و فرمان  4-3

 (555)من االذی یشفع عنده الّا باانه...( )بقره، 

 تواند جز به اان خدا شفاعت کند؟...(.)چه کسی می

 (51عنده الّا لمن إانه له ...( )سباء،  عة)وی تنفع الشفا

 کسانی که خداوند اان )اجازه( دهد سودی ندارد...(.)شفاعت جز برای 

آیاتی است که شرایطی را برای شفاعت شونده )مشفوع( بیان کرده است، گاهی این شر  را رضایت و خشنودی پروردگار  4-4

 (55کند؛ )و ی یشفعون إلّا لمن ارتضی.( )انبیاء، معرفی می

 کنند...()و جز برای کسی که ]خدا[ رضایت دهد شفاعت نمی

 کند؛و گاه شر  آن را گرفتن پیمان و عهد نزد خدا معرفی می

 (59الّا من اتخذ عند الرحمن من عهداً...( )مریم،  عة)ی یملکون الشفا

یابد که به خداوند و به پیامبر ایمان داشته باشد و نزد خدا تعهد و پیمان بسته باشد...(. و زمانی هم )کسی به شفاعت دست می

 کند؛شفاعت شدن را از بعضی از مجرمان و گناهکاران سلب میصالحیت 

 (35)ما للظّالمین من حمیم و ی یشفع بطاع...( )غافر، 

 )برای ستمگران نه یاوری هست و نه شفاعتگری که مورد اطاعت باشد...(

 های دیگر آمده است.البته شرایط شفاعت شونده در بخش

 نتایج مربوط به آیات شفاعت: -5

 باشد:شود گرفت، به شرح ایل میای که از آیات مربو  به شفاعت مینتیجه

 . شفیع علی ایطالق و بالذّات در روز قیامت اات پاک پروردگار عالمیان است.5-3

 . مالکیت و حکومت و سلطنت بر شفاعت تنها در ید قدرت خداست.5-5

 ود ندارد.. شفاعت بدون اان خدا و شفاعت غیرمؤمنین در قیامت وج5-1

 . شفاعت بدون اان و رضایت خدا امکان تحقق ندارد.5-8

. شفاعت شفیعیان درگاه الهی با دو رکن اصلی یعنی اان و رضایت خدا و مختار و مرضحی بحودن شحفیع و یحا مشحفوع لحه       5-5

 شود.محقق می
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 ید نیست.کنندگان در روز رستاخیز و انجام شفاعت در آن روز جای انکار و ترد. وجود شفاعت5-6

 کنندگان و یا شفاعت شوندگان باید عهد و پیمان در پیشگاه خدا داشته باشند.. شفاعت5-9

 . شفیعان باید شهادت به حق داده و به یگانگی خدا از ته دل اعتقاد داشته باشند.5-5

 دهد.نمی ها جمع شوند برای شفاعت بدون اان باریتعالی شفاعت آنها سودی. اگر همه شیعیان و مالئکه5-7

 . جهت شمول شفاعت خدای سبحان انسانها را از ارتکاب معاصی تحذیر نموده است.5-30

 . بتها و خدایان دروغین قادر به شفاعت نیستند.5-33

 نمایند.ای از بندگان صالح خدا که مرضی او باشند شفاعت نمی. عده5-35

 م هستند.. کافرین و مشرکین و منافقین و ظالمین از شفاعت محرو5-31

 برند.های الهی پی می. در روز معاد منکرین به کذب عقائد خود و صدق وعده5-38

 . هیچ کس در عالم معاد بجز خدا و شیعیان درگاه الهی با اان او صاحب اختیار نیست.5-35

 کند.. هیچ نوع دوستی و فامیلی و رفاقت در قیامت دردی را دوا نمی5-36

 شوند.اران موحدین و مؤمنین مشمول شفاعت می. عده کثیری از گناهک5-39

 . شفاعت عطایی است از طرف خداوند متعالی که وعده آن را به رسول اکرم )ص( داده است.5-35

 شفاعت از نگاه روایات و سنت -6

 نقل روایات 6-1

کنحیم، پیحامبر   نها اشاره محی گذشته از قرآن، در کتب حدیث نیز روایات بسیاری درباره شفاعت نقل شده است که به برخی از آ

 داند که به آن حضرت اعطا شده است:های خدا میاکرم )ص( شفاعت را از جمله موهبت

 (575، 3، فادخرتها یمتی فهی لمن ی یشرک باهلل( )خصال، ج عة)اعطیت خمسا و اعطیت الشفا 6-1-1

ام. اعت داده شده که آن را بحرای امحتم اخیحره کحرده    )از جانب خداوند پنج موهبت به من اعطا شده و )از آن جمله( به من شف

 ورزند.(شفاعت من در حق کسانی خواهد بود که به خداوند شرک نمی

ها با پیامبر و آل او حتمی اسحت  مقام شفاعت برای پیامبر و خاندان او ثابت است. در قیامت هنگام حسابرسی نیز مواجهه انسان

 (500)منشور عقائد امامیه، و نقادی عملکرد دنیوی در آخرت است. 

طرح مساله شفاعت یا برخورد با پیامبر در قیامت، توجه دادن به این بعد اعتقادی است. در حدیثی دیگر شحفاعت شحامل ححال    

 اند.د که مرتکب گناهان کبیره شدهشوکسانی می
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: آنحضرتفرمودهاسححححت: گوینححححدمححححى. بینححححددرقیامتپروردگححححارخودرامى( ص)اندکهرسححححولخداراویانمکتبخلفححححاروایتکرده

. آینحححححححححححححححححححححدزننحححححححححححححححححححححد،مؤمنانبهنزدمنمىپسازآنکهپیامبرانهمهازشفاعتسحححححححححححححححححححححربازمى»

...« افححتمبینمبهسححجدهمىیابموپروردگححارمرامىکنموچوناجححازهمىمننیزحرکتکردهوبراىورودبهدرگاهپروردگارىکسححباجازهمى

 (336)عالمه عسگری، همان،  .تاآخرحدیث

 (111، 5تی یهل الکبائر من امتی( )وسائل الشیعه، ج فرماید: )انما شفاعپیامبر می 6-1-2

 باشد.()شفاعت من مخصوص و مرتکبان کبایر از امتم می

در ظاهر علت اینکه شفاعت را مخصوص مرتکبان کبایر دانسته این است که خداوند صحراحتاً در قحرآن وعحده داده کحه هرگحاه      

 هد بخشید و دیگر نیازی به شفاعت و امثال آن نیست.انسانها از گناهان کبیره اجتناب ورزند، آنها را خوا

 کنیم:در متون ادعیه شفاعت اولیای خدا را برای خود طلب می 6-1-3

 الحسین یوم الورود( )دعای زیارت عاشورا( عة)اللهم ارزقنی شفا

 )خدایا روزی کن که برای ما شفاعت امام حسین )ع( را در روز ورود بر تو(

 شود:مشرکان نمی شفاعت شامل حال6-1-4

 (856، 5)مسند احمد بن حنبل، ج « ان شاء اهلل من مات و ی یشرک باهلل شیئا نائلةشفاعتی »پیامبر اکر )ص( فرمود: 

آن کس برخوردار خواهد شد که بمیرد در حالی که هیچ گونه شائبه شحرکی نسحبت بحه     -اگر خداوند بخواهد -)از شفاعت من 

 خداوند در دلش نباشد.(

 فرمایند:ه ترک نماز جزء آن چیزهایی است که پیامبر )ص( ما درباره آن میالبت

 (137، 5الواعظین، ج  ضة)رو«: ی ینال شفاعتی من استخف بصالته و ی یرد علی الحوض ی واهلل»

 نشود()کسی که نماز را سبک بشمارد به شفاعت من دست نیابد و به خدا سوگند که در کنار حوض ]کوثر[ بر من وارد 

 شوند:به سه دسته تقسیم می منتسب به موضوع شفاعت روایات

هحای خحاص دیگحر مثحل انبیحاء      دسته اول: روایاتی است که شفاعت را به پیامبر اسالم )ص( و اهل بیت شان، مؤمنین و یا گروه

 کند.دهند شفاعت میعلما و شهدا نسبت می

 دهند.مال نسبت میدسته دوم: روایاتی است که شفاعت را به بعضی از اع

دسته سوم: روایاتی است که مفادشان این است که همه مردم )در ظاهر بدون استثناء( در قیامت نیازمند شفاعت پیحامبر اکحرم   

 باشند.)ص( می
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 طبق آیات و روایات، شفاعت در روز قیامت مخصوص خداوند است.

 زمین است. کیست که بدون اان او بتواند نزد او شفاعت کند؟برای اوست هر چه در آسمانها و »فرماید: خداوند متعال می

 دهد یا نه؟اما آیا خداوند اجازه شفاعت را به کسی می

 (88)زمر، « همه شفاعت برای خداوند است»نیز در قرآن کریم آمده: 

 دهد.ولی خداوند به افرادی که خودش بخواهد اان شفاعت می

کنحیم و شحیعیان محان نیحز     ه شفاعت امتش را داراست. ما نیز شفاعت شیعیان خود را میرسول خدا اجاز»امام باقر )ع( فرمود: 

 (80، 5)بحار اینوار، ج « شفاعت اهل خودشان را

رسحد، نگحاهی بحه ایحن طحرف و آن طحرف       و نیز فرمود: در روز قیامت هنگامی که حضرت فاطمه علیهاسالم بحه در بهشحت محی   

 دلیل توجهت به اطراف چیست؟ ای فاطمه!»رسد: افکند. خطاب میمی

 «پروردگارا! من دوست دارم امروز قدر و منزلتم شناخته شود.»گوید: فاطمه علیهاسالم می

دسحت او را بگیحر و    ای فاطمه! ببین در قلب هر کس که محبت تو یا محبت یکی از اریحه تحو وجحود دارد،   »فرماید: خداوند می

 «داخل بهشت کن.

کنحد،  های بحد جحدا محی   های خوب را از دانهای که دانهآن روز شیعیان و محبان خود را همانند پرنده سوگند به خدا، فاطمه در

 (895ماند مگر کافر و منافق و مشرک. )حق الیقین، فرماید و سوگند به خدا در میان مردم کسی نمیگلچین می

در بحین  « نین شحفاعه محن یشحفع لثالثحین انسحانا     فی المومنین من یشفع مثل ربیعه و مضر، و اقحل المحوم  »رسول خدا فرمود: 

کنند به سی نفحر شحفاعت   کنند به اندازه طوایف ربیعه، و کمترین مومنان که شفاعت میمومنین کسانی هستند که شفاعت می

 (7555، الحکمة)میزان « نماید.می

 شرط شفاعت شوندگی -7

 است. سبک نشمردن نماز یکی از شروط مهم در دستیابی به شفاعت 7-1

ای بوده و شفاعت شونده زمینه شفاعت را در دنیا )با برقراری پیوند میان خود باید میان شفیع و شفاعت شونده رابطهنیز  7-2

بین خود و او برقرار سحازد، بحرای رسحیدن بحه نتیجحه       -هر چند ضعیف  -و شفیع، اقتباس از صفات او، ایجاد یک نوع سنخیت 

شناسحد و از آنهحا تبعیتحی نحدارد، چگونحه      سحالم( را نمحی  ه امام حسین و امام علی )علیهماکسی کها یزم است اینگونه آمادگی

 مند شود؟تواند از شفاعت آنها بهرهمی

 شوند به طور کلی بیان فرموده و جزئیات آن را مبهم گذاشته است.قرآن مجید اشخاصی را که مشمول شفاعت می
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 (55)ییشفعون ای لمن ارتضی( )انبیاء، 

 کنند مگر بر کسی که خدا از او راضی باشد()مقربان درگاه ربوبی شفاعت نمی

این یک قاعده کلی و اصل عمومی که توسط قرآن بیان گردیده است. یعنی هر کس که اصول عقائد و خحط فکحری او منطبحق    

یجه بتواند رضایت پروردگحار عحالم   باشد با آن چیزی که خدا امر فرموده و تا دم مرگ دین مرضی او را حفظ کرده باشد و در نت

 تواند مشمول شفاعت مقربین درگاه ربوبی قرار بگیرد.را تحصیل نماید، می

 (307و در آیه دیگر فرموده است: )یومئذ یتنفع الشفاعه ایمن اان له الرحمن و رضی له قوی( )طه، 

رحمحان بحه او رخصحت شحفاعت داد و سحخنش       )در آن روز )قیامت(: شفاعت هیچ کس سودی نبخشد مگر کسی را که خداوند

 باشد(.پسند او می

)مانند انبیاء و اولیاء علیهم السالم و مومنان( به احتمال خیلی زیاد منظور از )رضی له قویً( در آیه فوق همحان دیحن پسحندیده    

او مرضحی خحدا شحد ولحو      شود که دین او مورد پسند و رضایت خدای کریم باشد. اگحر دیحن  باشد. یعنی از کسی شفاعت میمی

 شود.اینکه در عمل هم کوتاهی کرده باشد باز مشمول شفاعت می

إیّ من اتخذ عند الرحمان عهدا( قال: ییشفع و ی یشفع لهم و ی یشحفعون   عةفرماید: )ی یملکون الشفاباز قرآن در آیه دیگر می

من بعحده صحلوات اهلل علیحه و علحیهم فهحو العهحد        ئمةالمؤمنین و ای أمیر یةإلّا من اتّخذ عند الرّحمن عهداً( ای من أان له بوی»

 (165، 1عنداهلل( )نور الثقلین، ج 

بنابراین آیه شریفه مشمولین شفاعت را کسانی دانسته که در پیشگاه الهی عهدی داشته باشند. عهد به معنای اقرار به یگحانگی  

یت اوصیای کرام و انجام اعمال صالحه و در یک کالم  تدین به دین خحدا.  اات اقدس پروردگار عالم و رسالت انبیاء عظام و وصا

 پس طبق آیه شریفه نیز مشمولین شفاعت کسانی هستند که دین آنها مرضی خدا بوده باشد.

 )ع( ائمه اطهارزیارت قبور  7-3

شحفاعت میگحردد. حضحرت    تشرف به حرمهای نورانی حضرات معصومین )ع( و زیارت مزارهای شریف آنحان موجحب تسحریع در    

رسول کرم )ص( در حدیثی فرمودند: من التی مکه حاجاً و لم یزرتی الی المدینه جفوته یوم القیامه و من أتانی زائرا وجبحت لحه   

 «.شفاعتی و من وجبت له شفاعتی وجبت له الجنه

شوم و هحر کحس محرا زیحارت     توجه می)هر کسی که جهت اعمال حج به مکه بیاید و مرا زیارت نکند من در روز قیامت به او بی

 (85، 8، جشود. )کلینیواجب شد سزاوار بهشت میگردد و هر کس که شفاعت من بر او کند شفاعت من بر او واجب می
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 ی زیادسجده 7-4

 (500، 1السجود( )مسند احمد، ج  ةقال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم: )... فاعنی بکثر

 واست شفاعت کرد، حضرت فرمود مرا کمک کن به اینکه سجده زیاد انجام دهی.()شخصی از پیامبر درخ

 (.مةقال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم: )تعلمو القرآن فانه شافع یصحابه یوم القیا

 (553، 5کند( )همان، ج )قرآن را یاد بگیرید، زیرا در قیامت برای اصحاب خود شفاعت می

 ؛)روزه( صوم 7-5

 «من صام ثالثه ایام من شعبان وجبت له الجنه و کان رسول اهلل )ص( شفیه یوم القیامه»م صادق )ع( فرمود: اما

)فضائل « شودگردد و رسول خدا شفیع او در روز قیامت میهر کس سه روز از ماه شعبان را روزه بگیرد بهشت بر او واجب می»

 (60ایشهر، 

کلمین، مفسرین و ... بدون استثناء شفاعت را مخصوص گناهکاران امت دانسته و اولیاء عموم دانشمندان شیعه از مجتهدین، مت

دانحد و بایتفحاق کحافران را مشحمول ادلحه شحفاعت       و مالئکه مقربین و صالح مؤمنین را شایسته این مقام رفیحع و ملکحوتی محی   

ن را پذیرفته باشد. نیازی به شفاعت ندارنحد کمحا اینکحه    دانند. اما گنهکارانی که از گناه خود توبه نموده و خداوند توبه ایشانمی

 اند نیازی به شفاعت ندارند.در این زمینه فرموده است: ... اما آنانکه از گناهان خود توبه نموده« شیخ مفید»مرحوم 

...( )بقحره،  فخر رازی که از علمای متعصب اهل سنت است در تفسیر خود ایل آیه شریفه )یعلم محا بحین ایحدیهم و محا خلفهحم     

555) 

 555نویسد: )و اعلم ان هذه اییه من اقوی الدیئل لنا فی اسبات الشفاعه یهل الکبائر( )تفسیر فخر رازی، ایل تفسحیر آیحه   می

 بقره(

 باشد.(اند می)بدانکه این آیه نزد ما از قویترین دیئل در باب اثبات شفاعت برای آنان که گناه کبیره کرده

 رویکرد شیعه و فرق دیگر اسالمی در خصوص مسئله شفاعت محل نزاع -8

در مورد اصل شفاعت )یعنی اینکه رسول خدا)ص( و نیز نزد شیعه، ائمه اطهار)ع( مؤمنان را در قیامت مشمول شفاعت خود 

ل شفاعت آنها قرار می دهند(، بین همه فرق مسلمانان اتفاق نظر وجود دارد، اما در مورد اینکه چه کسانی از مؤمنان مشمو

قرار می گیرند، بین آنها اختالف جدی وجود دارد. معتزله، با تکیه بر اصول خویش، شفاعت را مخصوص مؤمنانی می دانند که 

مرتکب گناه کبیره نشده اند و یا بعد از ارتکاب گناه توبه کرده اند. اما سایر فرق )اعم از شیعه و سنی(، با توجه به احادیث 

ن را مخصوص مرتکب گناهان کبیره می دانند)یعنی کسانی که گناهان بزرگی را مرتکب شده اند و بدون توبه فراوان شفاعت، آ
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 از دنیا رفته اند(. بنابراین بحث شفاعت در این نوشتار نیز در مورد همین دو دیدگاه و دییل آنها خواهد بود

 دیدگاهها

 دیدگاه معتزله 8-1

مؤمنانی است که گناهان کبیره را انجام نداده اند و یا اگر هم انجام داده اند، بعد از توبه از معتزله معتقدند که شفاعت از آن 

شفاعت نزد آنها به معنای ترفیع درجه و ازدیاد ثواب است. آنها برای اثبات دیدگاه خود، آیاتی چند از قرآن کریم  .دنیا رفته اند

گاه آنها را بیان می کنیم و سپس دییل آنها را متذکر می شویم و بررسی می را مورد استدیل قرار می دهند. ما ابتدا اصل دید

 :کنیم. قاضی عبد الجبار در این باره می گوید

 

یخالف بین األمّة فی أنّ الشفاعة ثابتة لألمّة و انّما الخالف فی أنّها تثبت لمن؟... ثم قال فعندنا أنّ الشفاعة للتائبین من 

 .المؤمنین

 :گر می گویدو در جای دی

 (70:6)قاضی عبدالجبار،  فحصل لک بهذه الجملة العلم بننّ الشفاعة ثابتة للمؤمنین دون الفساق من أهل الصلوة....

 :این دیدگاه )یعنی اختصاص شفاعت به مؤمنین غیر فاسق( بر چند اصل استوار است

مؤمن با انجام دادن گناهان کبیره از دایره ایمان خارج می شود، زیرا در حقیقت، در نزد متعزله عمل نقش مقوم ایمان را ایفا .3

می کند و مؤمن با انجام دادن عمل بد )گناهان کبیره(، از دایره ایمان خارج می گردد و فاسق می شود و باید همانند کفار و 

 .ه در آن بماندمشرکان به جهنم برود و همیش

خداوند به این افراد وعید )وعده عقاب( داده است و آنان که بدون توبه از دنیا رفته اند، باید به جزای اعمال خود برسند؛ زیرا . 5

معتزله  (356و  355. )قاضی عبدالجبار، تخلف از وعید برای خداوند جایز نیست و اگر تخلف کند دروغ گفته است )العیاا باهلل(

ساس این دو اصل نتیجه می گیرند که شفاعت از آن مؤمنانی است که گناهی مرتکب نشده اند و یا پس از ارتکاب، پیش از بر ا

 .مرگ توبه کرده اند

 دالیل معتزله 8-1-1

 الف( آیات

 :معتزله آیات زیر را برای اثبات مدعای خود که شفاعت به مرتکب کبیره نمی رسد مورد استدیل قرار می دهند

واتّقوا یوماً یّتجزی نفسٌ عن نّفسٍ شیئاً وییقبل منها شفاعةٌ وییؤخذ منها عدلٌ ویهم »خداوند متعال می فرماید:  .3
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 (85)بقره،  «.ینصرون

کند و نه از او شفاعتى پذیرفته، و نه به جاى وى و بترسید از روزى که هیچ کس چیزى ]از عذاب خدا[ را از کسى دفع نمى»

 «.شود و نه یارى خواهند شدبدلى گرفته مى

معتزله به اطالق آیه برای شمولیت، فاسق )مؤمن مرتکب کبیره( استدیل می کنند. قاضی عبد الجبار در خصوص این آیه می 

 :گوید

اآلیة تدل علی أن من استحق العقاب ی یشفع النبی)ص( له ویینصره؛ ألن اآلیة وردت فی صفة الیوم و ی تخصیص فیها، 

ن صرفها الی الکفار دون اهل الثواب و هی واردة فیمن یستحق العذاب فی الک الیوم، ألن هذا الخطاب ییلیق إی فالیمک

 (7073، 3)قاضی عبدالجبار، ج بهم.

 :زمخشری نیز از طریق طرح سؤال در ایل آیه، آن را بر مطلب خود دلیل گرفته و می گوید

للعصاة؟ قلت نعم ألنه نفی أن تقضی نفس عن نفس حقاً أخلّت به من فعلٍ أو  فإن قلت هل فیه دلیل علی أن الشفاعة یتقبل

 (597، 3ج)زمخشری،  ترکٍ ثم نفی أن تقبل منها شفاعة شفیع، فعلم أنها یتقبل للعصاة.

 بررسی

د است که این آیه گرچه به ظاهر اولیه خود اطالق دارد و شامل مؤمن فاسق نیز می شود، ولی سلسله شواهد و قرائنی موجو

 :می رساند اطالق در آیه مد نظر نبوده و آیه صرفاً در باره کفار است

الف( سیاق آیات ح آیات قبل و بعد از این آیه در مورد بنی اسرائیل است، پس آیه مورد بحث نیز باید در خصوص آنها باشد. ما 

 .باشد که در اینجا وجود نداردنباید از سیاق دست بکشیم مگر اینکه دلیل قوی تری بر خالف سیاق در کار 

ب( اجماع مفسران ح مفسران اجماع دارند که آیه فوق به کفار تعلق دارد و شفاعت از آنها نفی شده است. شیخ طوسی)ره( در 

 :خصوص آیه می گوید

زیادة المنافع مخصوص عندنا بالکفار؛ ألن حقیقة الشفاعة عندنا أن یکون فی اسقا  المضار دون « وییقبل منها شفاعةٌ»

والمؤمنون عندنا یشفع لهم النبی)ص( فیشفعه اهلل تعالی وسقط بها العقاب عن المستحقین من أهل الصلوة لما روی من قوله 

 (81، 3، جطوسی) «.شفاعتی ألهل الکبائر من أمتی ادخرت»

 :طبری نیز در این مورد می گوید

 (11 ،5، ج )تفسیر طبری عزّوجلّ.إنما هی لمن مات علی کفره غیر تائب الی اهلل 

 )برای کسی که به کفر مرده است، قبل از اینکه به درگاه خدای عزوجل توبه کند(
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)بقره،  «.یا أیّها الّذین آمنوا أنفقوا ممّا رزقناکم مّن قبل أن ینتی یومٌ یّبیعٌ فیه ویخلّةٌ ویشفاعةٌ والکافرون هم الظّالمون. »5

518) 

ایم انفاق کنید، پیش از آنکه روزى فرا رسد که در آن نه داد و ستدى اید، از آنچه به شما روزى دادهن آوردهاى کسانى که ایما»

 «.است و نه دوستى و نه شفاعتى. و کافران خود ستمکارانند

 

دلیل بر حرمان معتزله به این آیه نیز بر حرمان مؤمن فاسق )مرتکب کبیره( از شفاعت استدیل می کنند و می گویند این آیه 

 :شفاعت مؤمنانی است که انفاق )زکات واجب( نمی کنند. زمخشری در این زمینه می گوید

أراد اینفاق الواجب ألتصال الوعید به ...و إن أردتم أن یحطّ عنکم ما فی امتکم من الواجب لم تجدوا شفیعاً لکم فی حط 

 .الواجبات ألن الشفاعة ثمة فی زیادة الفضل ی غیر

 :می گوید« والکافرون هم الظّالمون»مچنین در مورد جمله وی ه

مکان و من لم یحج وألنه « ومن کفر»أراد والتارکون الزکوة هم الظالمون فقال والکافرون للتغلیظ، کما قال فی آخر آیة الحج

 (9و  6)فصلت،  «.وویلٌ لّلمشرکان الّذین ی یؤتون الزّکاة»جعل ترک الزکوة من صفات الکفار فی قوله 

 بررسی

به نظر می رسد گرچه ابتدای آیه در مورد مؤمنان است، اما ادامه آیه می رساند که شفاعت مورد نفی قرار گرفته، در مورد کفار 

 .و مشرکان است

مبتدا و اما در مورد سؤال دوم باید بگوییم این مطلب نیز درست نیست، زیرا در علم معانی و بیان، حصر با ضمیر مفرد میان 

خبر برای بیان این مطلب است که خبر صرفاً در مبتدا یافت می شود، چون این صفت حقیقتاً جز در مبتدا یافت نمی شود و 

یا برای بیان این است که صفت به طور کامل و اتم در مبتدا وجود دارد؛ لذا از نظر ادبی نمی توان بر چنین مبتدایی عطف 

؛ چون خبر و صفت را در مبتدا محصور کرده ایم و دیگر معنا ندارد کسی «یدٌ هو الشجاع وعمروٌز»نمود. مثالً نمی توان گفت: 

 (585)جرجانی،  دیگر را در اتصاف این صفت با مبتدا شریک کنیم.

و می گوییم هیچ کس صرفاً این چنین افرادی را ظالم نمی داند « والکافرون هم الظّالمون»بنابراین وقتی خداوند می فرماید 

همچنین این افراد مصداق کامل و اتم ظلم هم نیستند؛ زیرا قرآن صرفاً ظلم و شرک را مصداق اتم و اکمل ظلم معرفی می 

 (37. )هود، «ومن أظلم ممّن افتری... وهم باآلخرة هم کافرون»؛  (35)لقمان،  «إنّ الشّرک لظلمٌ عظیمٌ»کند: 

عنی آن روز این چنین است که شفاعتی در کار ی (فاعت، صفت آن روز است: اگر نفی شاما در مورد سؤال سوم نیز می گوییم

نیست(، پس چرا شما شفاعت را در خصوص مؤمنانی که گناهان کبیره انجام ندادند، پذیرفتید و صرفاً مرتکبان کبیره را محروم 
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 می سازید؟

ا نمی توانند هیچ توجیهی در مورد جمله بنابراین، تفسیری که معتزله از آیه ارائه می دهند درست نیست. خصوصاً آنه

ارائه کنند. قاضی عبد الجبار برعکس زمخشری متوجه این نکته بوده و لذا می گوید جمله « والکافرون هم الظّالمون»

 (555، 6)فخر رازی، ج  ربطی به ماقبل ندارد و صرفاً یک مبتدا و خبر است و بس.« والکافرون هم الظّالمون»

م درست نیست؛ زیرا در این صورت جمله هیچ نقشی در مفهوم و تفسیر کلی آیه ندارد و بود و نبود آن در آیه اما این توجیه ه

 .فرقی نمی کند و البته این کار از خداوند حکیم به دور است

ه بگیریم که را بر این مطلب قرین« والکافرون هم الظّالمون»ولی اگر بگوییم هر سه قسمت آیه با هم مرتبط اند و جمله اخیر 

در روز قیامت هیچ نوع شفاعتی برای کفار و مشرکان وجود ندارد، معنای آیه به هیچ مشکلی دچار نمی شود. این معنا را نیز 

 :می توان از آیات دیگر که در مورد کفار و مشرکان وجود دارد، استنبا  کرد. مثالً خداوند از قول کفار و مشرکان می فرماید

 )مدثر(« الدّین حتّی أتانا الیقین فما تنفعهم شفاعة الشّافعین وکنّا نکذّب بیوم»

 (76)شعرا، «قالوا وهم فیها یختصمون... فما لنا من شافعین وی صدیقٍ حمیمٍ»

 (85. )بقره، «واتّقوا یوماً یّ تجزی نفسٌ عن نّفسٍ شیئاً وی یقبل منها شفاعةٌ»و نیز می فرماید 

 (37)زمر، «. ننت تنقذ من فی النّارأفمن حقّ علیه کلمة العذاب أف»

معتزله معتقدند فاسق یکی از کسانی است که عذاب بر آنها حتمی شده است؛ لذا پیامبر اکرم)ص( نمی تواند او را به وسیله 

 شفاعت از آتش خارج کند.

 «علیه وییجوز علیه الخلف والکذب.وأنه یفعل ماتوعد  ...إن اهلل توعد للعصاة بالعقاب»قاضی عبد الجبار در این باره می گوید: 

 :وی همچنین می گوید (6)شرح اصول خمسه، 

شفاعت کردن کسانی که در حال فسق و پیش از آنکه توبه کنند از دنیا رفته اند، مانند شفاعت کردن کسی است که فرزند 

شفاعت ناپسند است، آن  کسی را کشته و آن گاه در صدد کشتن خود آن شخص )پدر( برآمده است؛ همان گونه که این

 (6)همان،  شفاعت هم ناپسند می باشد.

بنابر بررسیهایی که در دییل معتزله انجام گرفت، معلوم شد که هیچ کدام از ادله آنها بر مدعایشان دیلت نمی کند که شفاعت 

 .به مرتکبان کبائر نمی رسد و به مؤمنان با عمل اختصاص دارد

 دیدگاه شیعه و اهل سنت 8-2

شیعه و اشاعره )اهل سنت( معتقدند که شفاعت به مرتکبان کبائر که به دلیلی نتوانسته اند قبل از موت، توبه کنند، می رسد. 
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 :شیخ مفید)ره( در این باره می گوید

فی  یشفع یوم القیامة لجماعة من مرتکبی الکبائر من أمّته و أن امیرالمومنین)ع( یشفع اتفقت اإلمامیة علی أن رسول اهلل

 (89. )شیخ مفید، اصحاب الذنوب من شیعته

 :ابن تیمیه نیز می گوید

اجمع المسلمون علی أن النبی)ص( یشفع للخلق یوم القیامة بعد أن یسنله الناس الک وبعد أن ینان اهلل فی الشفاعة. ثم أهل 

)عضدالدین اییجی،  ع ایضاً لعموم الخلق... .السنة و الجماعة متفقون علی ما اتفقت علیه الصحابة... أنه یشفع ألهل الکبائر ویشف

5) 

 دالیل شیعه و اهل سنت 8-2-1

شیعه و اهل سنت به دییلی چند برای اثبات دیدگاه خود مبنی بر اینکه شفاعت از آن مرتکبان کبائر است تمسک می کنند. 

 .البته عمده دلیل آنها در این خصوص، روایاتی است که در منابع فریقین آمده است

 الف( احادیث

شفاعتی ألهل الکبائر من » (198، 5)شیخ صدوق، ج «إنما شفاعتی ألهل الکبائر من أمّتی»پیامبر اکرم)ص( فرمودند: . 3

 (556، 8)سنن ابی داوود، ج  «.أمّتی

من مات لکل نبی دعوة مستجابة فتعجل کل نبی دعوته وإنی اختبنت دعوتی شفاعة ألمّتی وهی نائلة »و نیز می فرماید: . 5

 (157، 8)محمدبن عیسی الترمذی، ج  «منهم ییشرک باهلل شیئاً.

، 3)مسند احمد، ج  «اعطیت خمساً... واعطیت شفاعة فادخرتها ألمّتی فهی لمن ییشرک باهلل شیئاً.»همچنین می فرماید: . 1

503) 

ین من شیعتنا، فنما المحسنون فقد نجاهم ااا کان یوم القیامة نشفع فی المذنب»از امام صادق)ع( روایت شده که فرمود: . 8

 (17، 5)بحار، ج  «اهلل.
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 نتیجه  گیری

بندی رسید که؛ با عنایت به روایات فراوانی که از شیعه و اهل توان به این جمعاز مجموعه مباحث مطروحه در این تحقیق می

ایم که مقام یق ممکن و منصفانه نیست. دریافتهسنت در زمینه شفاعت وجود دارد، انکار و تشکیک در آن، هرگز برای اهل تحق

شفاعت برای پیامبر و خاندان او ثابت است و رسول خدا تنکید فرمودند که شفاعت من در حق کسانی خواهد بود که به خداوند 

داده است وعدهاند زیرا خداوند در قرآن ایم که شفاعت را بدین جهت مخصوص مرتکبان کبائر دانستهنیز دیده ورزند.شرک نمی

 ها از گناهان کبیره اجتناب ورزند، آنها را خواهد بخشید و دیگر نیازی به شفاعت و امثال آن نیست.که هرگاه انسان

گویند که مقصود از مقام محمود، همان مقام شفاعت است و خداوند چنین مقامی را به وی مفسران اسالمی به حکم روایات می

شفاعت در روز قیامت مخصوص خداوند است. اما این اان را به بندگان ت قطعی از آیات و روایات،البته طبق برداش داده است.

دهد تا امتشان را در صورت لزوم شفاعت کنند. براساس روایتی که از امام محمد باقر در کتاب بحار عالمه شایسته خود می

 3حه گذاشته است.مجلسی نقش شده است؛ امام محمد باقر بر شفاعت امام از شیعیان ص

معتقدند همه احادیثی که در مورد شفاعت وارد شده، اخبار آحاد است و به حد تواتر نرسیده است. مسئله شفاعت اما معتزله 

که امری اعتقادی است نیز باید به وسیله احادیث علم آور )اخبار متواتر( به اثبات برسد، اما فرض بر این است که احادیث در 

 .5بیره منتفی استاین خصوص متواتر نیستند؛ لذا شفاعت مرتکب ک

معتزله، هر مسئله ای را که مخالف یکی از اصول آنها باشد، اگر قابل تنویل باشد، به تنویل می برند و اگر قابل تنویل نباشد، به 

شفاعت مرتکب )گونه ای مورد تشکیک قرار می دهند. از مسائلی که مورد تشکیک آنان قرار گرفته، همین مسئله شفاعت 

ن را با اصل مخلد بودن فاسق و مرتکب کبیره در جهنم، مخالف می دانند؛ لذا آیات شفاعت را به گونه ای کبیره( است که آ

 :در خصوص این شبهه دو گونه پاسخ می دهند. فِرَقِ دیگر تنویل نموده اند

کید دارند. از در حوزه اهل سنت، بسیاری از علمای اهل سنت بر متواتر بودن احادیث شفاعت )شفاعت مرتکب کبیره( تن.3

جمله آنها سبکی در شفاء السقام، قاضی عیاض در الشفاء بتعریف حقوق المصطفی، و ابن عبد البر در دو کتابش التمهید و 

 .1ایستذکار است

حوزه شیعی، این امر به طور جدی مورد پذیرش قرار گرفته است و هیچ کس در خصوص احادیث شفاعت چنین  راما د

رف نظر از تواتر احادیث در حوزه اهل سنت، می گوییم: وجود احادیث در منابع فریقین در خصوص تشکیکی نکرده است. ص

                                           
 91، 2بحار، ج 7
 به نقل از قاضی عبدالجبار8
 9885جعفرالکتابی، 1
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 3.شفاعت مرتکبان کبیره، حداقل ما را به تواتر معنوی می رساند؛ زیرا هیچ انگیزه ای در مورد تبانی بر کذب وجود ندارد

و این وسیله ای « نیم و پدرانمان شفاعتمان خواهند کردما فرزندان پیامبرا»همچنین اهل کتاب معتقد بودند و می گفتند: 

واتّقوا یوماً یّتجزی نفسٌ عن »برای ارتکاب جرائم و ترک وظایف شده بود، و لذا خداوند آنها را از چنین شفاعتی ناامید ساخت: 

 (85)بقره،  «.نّفسٍ شیئاً وییقبل منها شفاعةٌ

خود می دانند و آنها را ضمیمه اعمال خود می کنند تا باعث نجات و جبران مسلمانان هم رسول خدا)ص( و صالحان را شفیع 

 .کمبودهای آنها شوند. عرف هرگز شفاعت را به معنای رفع درجه و ازدیاد به کار نمی برد

اگر از گناهان بزرگ دوری کنید، گناهان  :این شفاعت برای گناهان کوچک نیست، زیرا خداوند در مورد آنها فرموده. 5

 .5وچکتان خود به خود بخشیده می شوندک

همچنین این شفاعت برای گناهانی که بعد از آنها توبه کرده اند، نیست؛ زیرا خداوند این گناهان را به وسیله توبه مورد . 1

 .1«وهو الّذی یقبل التّوبة عن عباده ویعفو عن السّیّئات»بخشش قرار می دهد: 

برای گناهانی است که خداوند برای آنها مجازات قرار داده )یعنی گناهان کبیره(، اما با بنابراین نتیجه می گیریم که شفاعت 

که همواره به فکر گناهکاران امت خود بود، خداوند این مقام یعنی مقام شفاعت را به او داد تا (توجه به عظمت رسول خدا)ص

ورد شفاعت خود قرار دهد. امید است که این شفاعت نصیب بتواند امت خود را که به نحوی نتوانسته اند در دنیا توبه کنند، م

 .ما هم شود

 

 اتبع الهدی علی منالسالم 

  

                                           
رد. لذا این مسئله یکی از مواردی است که به عکس توهم ذهبی که فکر شیعه را مأموذ از فکر معتزله می دانند، شیعه در جهت مخالف معتزله قرار دا7

 هیچ داعی بر کتب وجود ندارد.

 718نساء، 8
 81شوری، 1
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