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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 یدگاه مذاهب اسالمی  داز  شفاعت

اتّفاق هم از جزئیّات آن در    ه مذاهب اسالمی است؛ گرچه در برخیاصل شفاعت، مورد 

، شفاعت را از شؤون الهی می دانند و بر این  ا اختالف نظر وجود دارد. بعضی هابین آنه

متعا غیر خدای  از  آن  که درخواست  مو جب  باورند  استل،  گروه شرک  این  اعتقاد  به   .  

انسان فقط می تواند از خدای متعال بخواهد که شخصی آبرومندی را شفیع او قرار دهد و  

به او بگوید که مرا در پیشگاه   نمی تواند از خود آن شخص در خواست شفاعت کند و 

 الهی شفاعت کن! 

که خواهد آمد  چنان ،  ناین شبهه مهمّی است که در مسأله شفاعت وجود دارد. افزون بر ای

 مسأله وجود دارد.  این دیگری نیز در  شبهات ـ إن شاء اهلل تعالی ـ 

بر مبنای استنباط ناصحیح، از آیات قرآن کریم در این زمینه است و بسیاری از  اوّل  شبهۀ   

گری   واسطه  با  آن  مقایسه  و  شفاعت  مسأله  از  نادرست  برداشت  از  ناشی  دیگر،  شبهات 

مردم بین  در  باش  رایج  نادرست، می  برداشت  همین  چنانکه  بر   د؛  بعضی،  جرأت  موجب 

به نام حاجب  آنها از این مسأله شده است. معروف است که شاعری  گناه وسوء استفاده 

 چند بیت شعری، سروده بود که بیت اوّل آن چنین بود:

 حاجب اگر معامله حشر با علی)ع( است 

 من ضامنم هر چه بخواهی گناه کن  

به او فرمود: مصراع دوّم بیتش را تغیر دهد و   لی)ع( رادر خواب دید کهع، امام بعد خود او

 بگوید:

 حاجب اگر معامله حشر با علی)ع( است  

 شرم از رخ علی)ع( کن و کمتر گناه کن 

 با توجّه به آنچه اشاره شد، اهمّیّت و جایگاه بحث شفاعت در اسالم روشن می شود.  

نوشتار این  شفاعت،  ،در  آن،فلسفه    حقیقت  شرایط  و    و  آیات  اسالمی،  مذاهب  دیدگاه 

 مهم ترین شبهات در این زمینه، مورد بررسی قرار می گیرد.   و روایات
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 حقیقت شفاعت 

فع به معنای ضمیمه کردن است. به عدد زوج در مقابل فرد ،  شفاعت درلغت ازریشه شَ 

از همین معنا    ی گردد. شفع می گویند؛ زیرافرد بعد از ضمیمه شدن چیزی به آن، زوج م

است حقّ شفعه در مباحث فقه و حقوق در موردی که یکی از دو شریک، سهم خود را  

 . 1بفروشد ، شریک دیگر حقّ داردکه آن را بر گرداند و ضمیمه سهم خود کند

در  یا چیز ارزشمند  شفاعت در اصطالح شرع، عبارت است از: واسطه شدن فرد آبرومند  

ب تفضُّپیشگاه خدای متعال  به  رای  برداشتل  یا  کاستن  نکسی  او.  و  از  بیشتر   کیفر  بررسی 

 این معنا خواهد آمد.  

کردن    معنای ضمیمه  به  لغت  در  شفاعت  اند:  گفته  لغوی،  معنای  با  معنا  این  تناسب  در 

معن مورد  در  و  شفاعتاست  کننده  درخواست  اصطالحی،  اسباب    ای  ضمیمه  را  غیرش 

 2خود می کند.

ز مسامحه نیست؛ زیرا بنا براین باید درخواست کننده شفاعت را خالی ا   این وجه مناسبت،

شفیع یا شافع بگویند؛ در حالی که چنین نیست ؛ بلکه آن غیر را شفیع یا شافع می گویند.  

پس وجه مناسبت این است که شفاعت کننده ، درخواست خود را ضمیمه اسباب شفاعت  

  شونده می کند.

   شرائط شفاعت 

جّه به معنای شفاعت، معلوم می شود که این معنا در موردی جا دارد که  ل با توبه هر حا

ناقص داشته   بلکه دستمایه ای هر چند  نباشد؛  کامل خالی  به طور  دست شفاعت شونده 

الشّفاعه متمّمه  باشد تا با شفاعت کامل شود؛ چنانکه مرحوم علّامه طباطبایی می گوید:»إنّما 

؛همانا جز این نیست که شفاعت تمام کننده وسیله است؛نه   3تّأثیر« ه فی الللسّبب ال مستقلّ

 این که مستقلّ در تأثیر باشد. 

 
 ـ ماده شفع.   نّهایهـ ماده شفع ، ابن اثیر،ال می، المصباح المنیر.قیّو 1
 1/253.آلوسي،روح المعاني  2
 1/158لمیزان .ا 3
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؛آن ها شفاعت  1قرآن کریم آن دستمایه را چنین بازگو می کند: »الیشفعون إاللمن إرتضی« 

 پسندد. نمی کنند؛ جز برای کسی که خدا ب

رتضی اهلل دینه«؛کسی که  ه»من اه است ب»من ارتضی« تفسیر شددر روایتی از امام رضا)ع(  

 2خدا دینش را  بپسندد. 

شرط شیخ صدو  پس  مرحوم  و  است  دینداری  و  ایمان  شفاعت،  با اصلی  ق)ره( شخص 

ؤمن کسی است که کار خوب، اورا شادمان و کار بد، او را  مفی می کند: ایمان را چنین معرَّ

کسی مؤمن  اند:  فرموده  پیامبر)ص(  زیرا  کند؛  که  ناراحت  اش   است  کارشایسته   را  او 

خود   ناشایسته  کار  از  کسی  گاه  هر  و  کند  می  ناراحت  اش  ناشایسته  کار  و  خوشحال 

کار،  توبه  و  است  توبه  از  ای  مرتبه  پشیمانی،  و  است  پشیمان  کار  آن  از  باشد،  ناراحت 

مستحقّ شفاعت است امّا کسی که از گناهش ناراحت نشود، مؤمن نیست و چنین کسی 

 3نخواهد بود؛ زیرا دینش مورد پسند خدا نیست. شفاعت  مستحقّ

مورد شفاعت قرار می گیرد که گناه برای او عادی نشده باشد. هر گاه  بنا بر این گنهکاری  

کار واجبی را ترک کند یا حرامی را مرتکب شود، دچار عذاب وجدان می گردد و این امر  

امیر به فرموده  الهی ارزش خاصّی دارد؛  تَسُوءُکَ   امام علی )ع( »   مؤمنان  در پیشگاه  سَیِّئَۀٌ 

ناراحت کند بهتر است در نزد خدا از  ؛ کار بدی که تو را  4«للَّهِ مِنْ حَسَنَۀٍ تُعْجِبُکَخَیْرٌ عِنْدَ ا

 کار خوبی که تو را به عُجب و غرور اندازد.  

حدیث    است:    در  در  یمرد آمده  سفر  در  همسرش  کشت  ییایبا  قضا   یسوار  از    شدند. 

سرنشش  یکشت همه  و  قرار    نانشیکست  چوبی  تخته  روی  که  زن  آن  بجز  شدند؛  غرق 

را مرتکب    یراهزنی بود که هر گناهجوان  گرفت و به ساحل نجات رسید. در آن ساحل  

جن؟ گفت: بشر.    ای  ی: تو از جنس بشر هستدینگاهش به آن زن افتاد، پرس  یمی شد. وقت

عفّت را انجام دهد. دید که آن زن  منافی    بدون سخن آماده شد که عمل  جوان سپس آن  

 
 28أنبیاء/ 1
 8/34بحار األنوار 2
 نقل از: همان عیون أخبار الّرضا به   3
 . 46. نهج البالغة، حکمت  4
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هست نگران  چرا  پرسید:  است.  افتاده  اندامش  به  لرزه  و  است  به    ؟ینگران  با دست خود 

آیا تا  سوی آسمان اشاره کرد و گفت: از او می ترسم. آن مرد به خود آمد و از زن پرسید:  

به خو نه. سپس مرد  گناهی شده ای؟ گفت:  به چنین  آلوده  تا  د گفت:  این زمان  این زن 

کنون آلوده دامن نشده است و اینک هم تقصیر ندارد؛ زیرا تو می خواهی به گناه وادارش  

بر از خدای متعال ترس دارد. وای  اندازه  این  تو که در چنین حالتی    کنی؛ در عین حال 

هستی که از خدای متعال خوف داشته باشی. از همین جا تصمیم  تو سزاوارتر    .قرار داری

گرفت  قاط چنین ع  با  کند.  جبران  را  اش  گذشته  هم  توبه  با  و  نماید  ترک  را  گناه  که 

هوا بسیار گرم  . همسفر شد  با شخص عابد تصمیمی به سوی خانه اش راه افتاد. در بین راه 

که خدای متعال یک تکّه    دست به دعا برداریم گفت: باید    آن جوانابد به  شخص عبود.  

بنده روسیاه هستم. به درگاه الهی    باشد. او گفت: من   بان ما  بفرستد تا سایه  در آسمان  ابر  

ندارم.   گفت:  آبرو  می  دلش  در  کنم،  ]شاید  دعا  بیشتر  اگر  آفتاب  حرارت  که  ترسم  می 

در شود[ وزاهد هستی  و  عابد  تو شخص  امّا  داری.    ؛  آبرو  متعال  دعا  پیشگاه خدای  باید 

پیدا شد و بر سر آن ها سایه آسمان    ابری در   قطعه. او دعا کرد و گنهکار آمین گفت.  کنی

انداخت. عابد زاهد خوشحال شد. هردو به راه شان ادامه دادند تا این که می خواستند از  

آن  با  بر خالف انتظار  عابد برود؛ امّا  شخص  انتظار این بود که تکّه ابر با  هم جدا شوند.  

ر آمین گفتن تو  ل در اثعابد گفت: تو برتر از من هستی. این لطف خدای متعارفت.  جوان  

بوده است نه دعای من. سپس از او پرسید: از کجا به این مقام رسیدی؟ جوان سرگذشت  

باترسی که از خدای متعال پیدا کردی آمرزیده  خود را بازگو کرد. عابد گفت: گذشته ات  

 .  1 شده است. مواظب آینده ات باش

   شفاعت است. آنچه ذکر شد، یکی از شرائط اصلی

بسنده می شود و آن    یکی از آن ها که در این جا به ذکر  ط دیگری نیز دارد  رائت، ششفاع

ابو بصیر گوید: بعد از شهادت  در حدیث آمده است:  عبارت است از سبک نشمردن نماز.  

امام جعفر صادق)ع( برای عرض تسلیت به خانه آن حضرت رفتم. اُمّ حمیده همسر شان 

 
 .8ـ باب الخوف و الّرجاء ح  69ص :  2الكافي ج :  . 1



5 

 

 5 

شگفت زده می شدی. آن    ،( حاضر می بودی صادق)ع  گفت: اگر در لحظه جان دادن امام

سفارش   آخرین  عنوان  به  سپس  آوردند.  هم  گرد  را  نزدیکانش  همه  داد  دستور  حضرت 

آن ها  خود   بالصّالة« به  تنال شفاعتنا مستَخِفّاً  به کسی که  1فرمود: »ال  ؛ شفاعت ما خاندان 

 نمی رسد.   د نماز را سبک بشمار

 ه کتاب های مفصّل مراجعه شود. ب شفاعت از شرایط  بیشتر برای آگاهی  

 فلسفه شفاعت 

سنّت الهی بر این جاری است که امور عالم را از طریق اسباب و وسائل اداره کند. مسأله  

شفاعت نیز در زیر مجموعه این سنّت الهی قرار دارد؛ زیرا نقش اصلی شفاعت، این است  

 گنهکاران می باشد؛  نسبت به رحمت و مهربانی یا عفو و گذشت الهی     شمولکه واسطه  

پس مهمّ ترین فلسفه  آن، همان فلسفه رحمت گسترده خدای متعال است که شامل حال  

افراد بد کردار نیز می شود وآن عبارت است از ایجاد بارقه امید در دل گنهکاران و نجات  

  د؛ زیرامهمّ تربیتی در وجود انسان دارکار، نقش    بخشیدن آن ها از یأس و نا امیدی واین

اگر گنهکار احساس کند که راه نجات و بازگشت ندارد بیش از پیش در منجالب گناهان 

نیزه یا   فرو خواهد رفت و به قول معروف خواهد گفت: آب که از سر گذشت چه یک 

حدّ   در  باشد، دستکم  داشته  مخصوصی  شرایط  با  آنهم  نجات  امید  چنانچه  امّا  نیزه؛  صد 

 گناه تا آخر خط پیش نخواهد رفت.  ر مسیر خاصّی متوقّف خواهد شد ود

نکته همین  به  توجّه  رابا  مختلفی  های  راه  متعال  خدای  امیدواری    ،  و  بازگشت  برای 

گنهکاران قرار داده وآن ها را از ناامیدی ازر حمت حقّ باز داشته  است:»قل یعبادی الّذین  

اهلل...«  أنفسهم التقنطوا من رحمه  بند  2أسرفوا علی  بگو ای  تان اسراف  گانم که  ؛  بر خود 

 کرده اید از رحمت خدا نا امید نشوید...  

 
 . 4/24وسائل الّشیعة .   1
 .  53زمر/.  2
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ودر آیه دیگر از زبان پیامبرش حضرت ابراهیم)ع( می گوید که  ناامیدی از رحمت خدای  

کیست که از رحمت  ؛  1ربّه إالّ الضّالّون«   مۀمتعال، نشانه گمراهی است: »ومن یقنط من رح

 .  پروردگارش؛ جز گمراهان ناامید شود 

 ر این، شفاعت دو فلسفه دیگر نیز دارد:افزون ب

 آشکار نمودن منزلت و جایگاه شفیعان . 1

در   که  دارند  شفاعت  کسانی حقّ  تنها  کند.  شفاعت  الهی  پیشگاه  در  تواند  نمی  هر کسی 

تعالی به هر کسی اجازه شفاعت بدهد،   درگاه خدای متعال آبرومند باشند؛ از این روحقّ 

 را برای دیگران آشکار نموده است.  جایگاه او در واقع منزلت و 

چنین می گوید:» فهی علی التحقیق إظهار لمنزله الشّفیع عند  از علمای اهل سنّت  قرطبی  

؛ پس شفاعت در حقیقت آشکار نمودن جایگاه شفیع 2المشفّع و إیصال منفعته للمشفوع « 

 .  در نزد شفاعت پذیر و رساندن منفعت آن برای شفاعت شونده است

داشتن حقّ شفاعت، بیانگر جایگاه خاصّی افراد یا اصناف در    اساس در متون دینی،بر این  

الهی است باشد، در نزد خدای متعال    پیشگاه  این حقّ بر خوردار  آبرومند  و هر کسی از 

است و هر اندازه که دامنه شفاعت او وسیع تر باشد، آبروی او نیز در آن ساحت مقدّس  

    بیشتر خواهد بود.

 د ارتباط بین شفیعان و مردم . ایجا2

هر گاه مردم از منزلت شفیعان در پیشگاه خدای متعال آگاه شوند، به طور طبیعی دوستدار 

آن ها بوده، با آنان ارتباط معنوی خواهند داشت. امید به شفاعت، نیز این پیوند دوستی را  

 مستحکم تر خواهد نمود. 

ن الهی  اولیای  با  ارتباط  و  دمحبّت  مهمّی  دارد.»از  قش  انسان  معنوی  پیشرفت  و  تربیت  ر 

محبّت خارها گل می شود«. کسی که دیگری را واقعا دوست داشته باشد، از گفتارو کردار   

می   دستور  پیامبرش  به  متعال  خدای  رو  ازاین  گیرد؛  می  الگو  آن  نموده،از  پیروی  او 

 
 .  56حجر/.  1
 . 1/378الجامع ألحكام القرآن.  2
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القربی« فی  المودّه  إال  أجرا  علیه  أسئلکم  ال  شب؛  1دهد:»قل  از  که  رسالت گو  برابر  در  ما 

را.   نزدیکانم  دوستی  جز  نمی خواهم  پاداشی  »خود،هیچ  فرماید:  می  دیگر  جای  در  ما  و  قُلْ 

؛ بگو آنچه از شما به عنوان پاداش خواسته ام برای  2...«سَأَلْتُکُمْ مِنْ أَْجرٍ فَهُوَ لَکُمْ إِنْ أَْجرِیَ إِالَّ عَلَى اللَّهِ

 نیست.  ن جز بر خداخود شما است. پاداش م

 دیدگاه مذاهب اسالمی در باره شفاعت  

گرچه    ؛اق همه مذاهب اسالمی استفچنانکه در آغاز سخن گذشت، اصل شفاعت مورد اتّ

 ات آن اختالف نظر وجود دارد. در تفسیر و برخی از جزئیّ

  و   آله  ی اهلل علیه وت اسالمی اجماع دارند بر این که پیامبر)صلّطبرسی می گوید: همه امّ 

  3( از مقام شفاعت مقبوله بر خوردار است. مسلّ

 ت بر نووی در شرح صحیح مسلم می گوید: قاضی عیاض چنین می گوید: مذهب اهل سنّ

این است که شفاعت از نظر عقلی جایز و اعتقاد به آن از نظر نقلی طبق آیات و روایات  

 واجب است.  

که شفاعت   ائم است بر اینت قاهل سنّ  اخبار متواتر و اجماع سلف صالح و خلف آنها از 

 .4در عالم آخرت شامل حال گنهکاران از اهل ایمان می شود 

ابن تیمیّه حرّانی: پیامبر)صلی اهلل علیه و آله سلم( در روز قیامت سه نوع شفاعت دارد...  

 5نوعی سوم آن در باره کسانی است که مستحق آتش جهنم می باشند.

از جزئیّ این استات مورد اختالیکی  که شفاعت شامل حال چه کسانی می شود و    ف، 

ل نعمت از سوی خدا متعال نقش دارد   تفضُّدر  شفاعت تنها    آیا  برای آنها چه اثری دارد؟ 

 هردو؟  در یا  ن کیفر برداشتتنها در یا 

 ،بر ا ین اساس  . گروه معتزله بر این باورند که مؤمن خطاکار همیشه در آتش جهنم است

برد شفا افزا  ،ات بخشیدن از کیفر گناهعت را در نجکار  به  اثر آن را محدود  ش  یانکار و 

 
 .  23شوري/.  1
 .  47. سبأ /   2
 222ص  1مجمع البیان ج  . 3
 ة  عباب اثبات الشفا 1/325شرح صحیح مسلم  .  4
   .403ص  1مجموعه الرسائل الکبری ج  از:  به نقل 449ص  یگر یاصغر سلف یعل یرضوان. 5
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م( سلّ  و  ی اهلل علیه و آله. در حالی که طبق نقل شیعه و سنی پیامبر)صل1ّپاداش می دانند 

 2تم  ذخیره نموده ام. ند: من شفاعتم را برای اهل گناهان کبیره از امّه ا فرمود

می  و  3یا برداشتن کیفر گناهان می دهند.    صاص به کاهششفاعت را اخت  عدّه ایدر مقابل،  

مورد   گویند:   در  را  آن  منفعت  کاربرد  به  اگر  رسیدن  که  است  شان  دلیل  است.  مجاز 

توان گفت: ما شافع حضرت صادق باشد باید ب هم  شفاعت در مورد درخواست پاداش خیر  

مقامات      رخواستدعای خیر و  آل پیامبر )علیهم السّالم( هستیم؛ زیرا برای آن ها دپیامبر و

 .4عالیه داریم 

نزد   در  کننده  شفاعت  مقام  که  است  معتبر  شفاعت  مفهوم  در  زیرا  نیست؛  تمام  دلیل  این 

مقا از  باالتر  پذیر  برای شفاعت  عالیه  این اساس طلب مقامات  بر  باشد.  م شفاعت شونده 

ند  امر نمی توا رسول خدا)ص( و خاندان پاک شان توسّط ما مصداق شفاعت نیست و این  

دلیل باشد بر عدم صدق شفاعت بر در خواست پاداش و منزلت برتر حتّی در جایی که 

 درخواست کننده از مقام باالتری برخوردار باشد.    

، این است که دایره شفاعت گسترده است  5سخن درست چنانکه خواجه نصیر طوسی گفته 

هم    برداشت کیفررا.  کاهش یا است  در خو هم  و  در بر می گیرد    در خواست تفضُّل را  هم  

مصداق شفاعت است و هم واسطه شدن برای    ،واسطه شدن برای رسیدن به بهشت برین

   آتش جهنّم. رهایی از 

شاهد بر این مطلب این است که در متون دینی شفاعت در هر دو مورد به کار رفته است.  

یدن به منزلت  پاداش و رس  در مورد  در مورد تخفیف یا برداشتن کیفر که روشن است؛ امّا

مورد   در  را  ما  الجنّۀ«؛  فی  لنا  »اشفع   : ها می خوانیم  نامه  زیارت  از  بعضی  در  و جایگاه 

منفعت  به  رسیدن  به  مربوط  شفاعت  این  که  است  معلوم  کن.  بهشت شفاعت  به  رسیدن 

 
   325ص   1نووی، شرح  صحیح مسلم ج.   1
 باب إثبات الّشفاعه 1باب الشفاعه_ صحیح مسلم بشرح النّووی ج 8بحار األنوارج . 2
 سوره بقره.   48ـ ذیل آیه  222ص  1ن ج  طبر سی ، مجمع البیاـ  213. طوسی ، التّبیان في تفسیر القرآن ص   3
 سوره بقره.  48ـ ذیل آیه  214وعد و الوعید و الّشفاعة ، تفسیر التّبیان ـ باب مسألة ال 150/ 1رسائل المرتضي .   4
 ـ متن )تجرید االعتقاد(.  444کشف المراد ص    5
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موارد   گونه  این  در  شفاعت  برد  کار  بگوییم:  که  ندارد  دلیلی  زیان.  و  دفع ضرر  نه  است 

   حقیقت.    جاز است؛ نهم

 درخواست شفاعت از غیر خدا 

 درخواست شفاعت از غیر خدا را انکار می کنند و آن را موجب شرک می دانند.  بعضی ها

که بت پرستان زمان پیامبر)صلی اهلل علیه و آله   ت ایناب می گوید:  علّبن عبد الوهّد  محمّ

آنها   که  بود  این  بودند،  شرک  و  کفر  به  محکوم  را  سلم(  ها  صالح    -بت  افراد  نماد  که 

 شفیع و واسطه بین خود و خدا می دانستند.  -بودند

او همچنین می گوید: خدای متعال پیامبر اسالم را به سوی گروهی فرستاد که معتقد به   

ب پرستیدند، حجّ  را می  متعال  بودند. خدای  عالم  پروردگار  و  آفریدگار  می  ه  یگانگی  جا 

دا را بر زبان جاری می کردند؛ در عین حال محکوم  و ذکر خ  تندداخپر آوردند، زکات می  

به کفر و شرک بودند؛ زیرا بعضی از آفریده ها را واسطه ای بین خود و خدای متعال قرار  

 1می دادند.  

محمد بن عبد الوهاب : چهار قاعده را برای رهایی از دام شرک، بنیان نهاده است. او در  

پر بت  گوید:  می  دوّم  گفتقاعده  می  که  ستان  این  برای  جز  نمی خوانیم  را  ها  بت  ما  ند: 

اعتقاد،   این  بخاطر  را  آنها  متعال  خدای  باشد.  متعال  خدای  به  ما  تقرّب  وسیله  و  شفیع 

 محکوم به شرک نموده است. 

 او در ادامه می گوید: شفاعت بر دو گونه است:

خواست شود  شفاعت مورد نفی و آن، شفاعتی است که از غیر خدای متعال در   .1

ر مورد چیزی که در توان غیر او نیست. دلیل بر نفی ا ین شفاعت این است که د

، در روز قیامت نه خرید و 2قرآن کریم فرموده: »البیع فیه و ال خُلّه و ال شفاعه«

 فروش است؛ نه دوستی و نه شفاعت. 

 
 . 3-1کشف الشبهات   1
 254بقره/  2
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شفاعت مورد اثبات و آن شفاعتی است که از خدای متعال درخواست شود. در   .2

عت کننده باپذیرش شفاعتش مورد اکرام قرار می گیرد و شفاعت ین مورد شفاا

شونده کسی است که گفتار و کردارش مورد پسند خدای متعال باشد و چنین  

شفاعتی به اذن الهی است چنانکه فرموده است: »من ذا الّذی یشفع عنده اال  

 « کیست که نزد خدا شفاعت کند؛ جز به اذن او.1بإذنه

ی  : ما شفاعت را برای پیامبر مان حضرت محمد)صلّالسّنیّه« آمده است  »الرّسائل  بدر کتا

م(، سایر پیامبران، فرشتگان، اولیاء الهی و کودکان ثابت می دانیم؛ بر  سلّ  و  اهلل علیه و آله

که مالک اصلی آن، خدای متعال به آنها اذن شفاعت داده است. معنای شفاعت    اساس این 

هم شفّع نبیّنا محمدا یوم القیامه...« بار خدایا پیامبر ما  ئیم »اللّاست که بگو  به  اذن الهی این

ده. باید این  م( را شفیع ما در روز قیامت قرار بسلّ  و  ی اهلل علیه و آلهحضرت محمد)صلّ

که از خود آن حضرت بخواهیم که ما را در پیشگاه خدای    نه این  گونه از خدا بخواهیم؛ 

م( یا غیر او در  سلّ  و  ی اهلل علیه و آلهاز پیامبر)صلّ  خواست شفاعتمتعال شفاعت کند. در

ن زمینه وارد نشده است  ت در ایعالم برزخ از انواع شرک است؛ زیرا دلیلی از کتاب و سنّ

قرآن، اینسنّ  بلکه  بر  است  قائم  اجماع سلف  و  غیر خدا    ت  از  شفاعت  در خواست  که 

پیامبر خدا )صلی اهلل   سلم( به خاطر آن با مشرکین قتال  علیه و آله  شرک  اکبر است که 

 نمود 

تش را صرف رو آوردن به خدا، تکیه نمودن بر او  پس وظیفه هر مسلمان این است که همّ

و ا نجام وظایف بندگی اش نماید و هر گاه مسلمانی در حال یگانه پرستی و با اهتمام به  

 ی دهد. این امور، از دنیا رود خدا پیامبرش را شفیع او قرار م

ف کسانی که به غیر خدا رو آورد، او را در اموری که از شئون الهی است تکیه گاه برخال

اموری   امور، همان  این  کند.  غیر خدا درخواست شفاعت  از  و  قرار دهد  امیدش  نقطه  و 

نیست    ، است که مورد اعتقاد و عمل بت پرستان بوده است و هیچ فتنه ای در عالم وجود

ا   مگر ناشی  که  اعتقااین  این  باشدز  می  باطل  گونه  د  هر  ریشه  متعال  رو خدای  این  از  ؛ 

 
 255بقره/ . 1
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متعال  به خدای  اختصاص  را  شفاعت  کریم  قرآن  است.  کنده  را  الهی  اذن  بدون  شفاعت 

«؛ بگو همه شفاعت ها از آن خدا است و در آیات دیگر  1فاعه جمیعاداده است: »قل هلل الشّ

انهم  ما نری معک  آن را از غیر خدای متعال نفی کرده است. »و  الذین زعمتم  م شفعائکم 

؛ با شما نمی بینیم شفیعان تان را که می پنداشتید آنان شریک خدا در مورد  2فیکم شرکاء«

شما هستند. گرچه این گونه از آیات در مورد بت پرستان نازل شده است ولی اختصاص  

  3ورد. به آنها ندارد زیرا آنچه اعتبار دارد، عموم لفظ است نه خصوصیت م 

وجّه به آنچه گذشت، روشن شد که اصل شفاعت، مورد قبول اشخاصی مثل محمّد بن  با ت

،   موجب کفر وشرک استعبد الوهّاب نیز می باشد. آنچه از نظر آن ها مورد انکار؛ بلکه  

ها  آن  نظر  طبق  متعال است و  از غیر خدای  نوع شفاعت همان این    درخواست شفاعت 

و  قرآن کریم آن را نفی کرده است.آنچه این    ندگرفتارش بوداست که بت پرستان،    چیزی

سان از خدای متعال بخواهد که پیامبرش یا هر  اناثبات نموده، این است که    کتاب آسمانی،

ی و راه جمع بین آیات  معنای شفاعت به اذن اله   ،کسی دیگر را شفیع او قرار دهد واین  

 مختلف است.  

 و بررسی نقد   

آیات قرآن   نوعی از شرک است،  ،رخواست شفاعت از غیر خدای متعال ن سخن که دیامهم ترین دلیل  

کریم و جمع بندی آن ها می باشد ؛ پس الزم است که آیات مختلف در زمینه شفاعت، مورد بررسی 

از این آیات،   مذکورقرارگیرد؛ سپس نگاه جامع به همه آن ها معطوف شود تا معلوم گردد که مدّعای  

 است یا نه؟ قابل اثبات 

 شفاعت در قرآن  

به طور کلّی آیات قرآن کریم  در این زمینه بر سه دسته تقسیم می شوند: دسته اوّل: آیاتی که شفاعت  

را نفی می کنند. دسته دوّم: آیاتی که شفاعت را حصر در خدای متعال می کنند. دسته سوّم: آیاتی که 

ز این آیات، فراوان است. در این جا به ر دسته ای اشفاعت را برای غیر خدای متعال اثبات می کنند. ه 

 ذکر نمونه هایی از هر کدام اکتفا می شود.  

 
 .  44زمر/.  1
 . 94انعام/  .2
 . 42الرساله الثانیه ص به نقل از:  193ص  ابی کشف ااالرت  .3
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 دسته اوّل: آیات نفی شفاعت  

 آیاتی که شفاعت را نفی می کنند، بر سه 

 گروه تقسیم می شوند:  

 گروه اوّل: نفی شفاعت به طور مطلق.  

ند؛ بگونه ای که هیچ نحوه شفاعت  ق نفی می کنگروه اوّل از این دسته آیات، شفاعت را به طور مطل

برای هیچ کسی، مورد ندارد: »واتّقوا یوما التجزی نفس عن نفس شیئا والیقبل منها شفاعه وال یؤخذ  

؛ بترسید از روزی که که هیچ کسی به جای کس دیگر کیفر نمی بیند واز او  1منها عدل وال هم ینصرون« 

 آن ها یاری می شوند.  گردد و نه  نه شفاعت پذیرفته، نه فدیه اخذ می

این آیه در سیاق آیاتی قرار دارد که مربوط به بنی اسرائیل است؛ از این رو بعضی ها آن را اختصاص  

به این مورد داده اند و گفته اند: این آیه تنها ناظر به یهودیان است و روی برداشت نادرست آن ها از  

 طور کلّی نفی کند. فاعت را به  شفاعت خط بطالن می کشد؛نه این که اصل ش

آیه هم   آیه بخودی خود مطلق است و همه موارد را شامل می شود. سیاق  روشن است که مضمون 

هر گونه شفاعت را  عمومیّت دارد.  مضمونش را اختصاص به مورد خاصّ نمی دهد؛ پس آیه مذکور  

 طور کلّی نفی می کند. نسبت به هر فرد و گروهی به 

  2و نزدیک به همین مضمون وجود دارد.  باهمین سیاقآیه دیگری نیز 

همچنین قرآن کریم فرموده است: »یاأیّها الّذین آمنوا أنفقوا ممّا رزقناکم من قبل أن یأتی یوم ال بیع فیه  

؛ ای کسانی که ایمان آورده اید از آنچه به شما روزی کرده ایم انفاق کنید!؛ پیش از  3وال خلّه و الشفاعه« 

 در آن نه داد و ستد است ،نه رابطۀ  دوستی ونه شفاعت.   زی بیاید کهاین که رو

 گروه دوّم: آیات نفی شفاعت براي  كافران
شفاعه   تنفعهم  »فما  کنند:  می  نفی  کافران  ازخصوص  را  شفاعت  کریم،  قرآن  آیات  از  گروه  این 

 ؛ پس شفاعت شفاعت گران، آن ها را سودی نمی بخشد. 4الشّافعین« 

ن دارد؛ زیرا  در آیات قبل که از زبان خود شان علل گرفتار شدن آن ها را  اص به کافرااین آیه، اختص

الدّین«؛ما روز جزا را تکذیب می  بیوم  نکذّب  باز گو می کند، چنین می گوید: »وکنّا  در آتش جهنّم 

 کردیم.

 
 .  48/ بقرة.  1
 .  123بقره/ . 2
 .  254بقره/ .  3
 .  47مدّثر/.  4
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می    ان به اثباتاین آیه در ضمن این که شفاعت را از کافران نفی می کند، آن را فی الجمله برای دیگر

شفاعت می کنند؛ امّا شفاعت آنان، شامل حال    ،رساند چون ظاهرش این است که شافعان در آن روز

کافران نمی شود؛ چنانکه طبرسی )ره( در ذیل همین آیه  می گوید: روایت صحیح از عبداهلل بن مسعود 

سپس نوبت به    عت نمی کند؛رسیده است: روز قیامت هیچ کسی بیشتر از پیامبرشما، گنهکاران را شفا

و   نمی گردد  مردم، شفاعت شامل حال شان  از  می رسد. گروهی  افراد صدّیق وشهدا  دیگر،  پیامبران 

    1همچنان در جهنّم می مانند. 

 گروه سوّم: آیات نفی شفاعت براي بت پرستان

  ن دون بدون م: »ویعگروه سوم، آیاتی هستند که شفاعت بت ها را نسبت به بت پرستان نفی می کنند

اهلل ما ال یضرّهم وال ینفعهم و یقولون هؤالء شفعائنا عند اهلل قل أتنبّئون اهلل بما ال یعلم فی السّموات و  

؛ آن ها غیر از خدا چیز هایی را می پرستند که به آن ها نه زیانی می رساند و نه سودی  2ال فی األرض« 

یا خدا را خبر می دهید به آنچه که در  ستند. بگو آمی بخشد و می گویند: این ها شفیعان ما نزد خدا ه 

 آسمان ها و زمین نمی داند. او منزّه و برتر است از آنچه شرک می ورزند.  

این آیه می گوید: بت پرستان، بر این باور بودند که بت ها شفیع و واسطۀ آن ها در پیشگاة خداوند 

به   باور خطّ بطالن می کشد؛  این  بعد روی  است.  دلیل کهمتعال  آگاه   این  بودن آن ها خدا  از شفیع 

نیست و آگاه نبودن خدا از چیزی، مساوی است با نبود آن چیز در عالم وجود. در پایان آیه هم بت  

پرستان را بخاطر اعتقاد به شفاعت بت ها، محکوم به شرک می نماید و می فرماید: او منزّه وبرتر است 

 از آنچه شرک می ورزند. 

نموده است که مضمون آیه را از دایرة بت پرستان بیرون آورده وبر عدّه ای   المنار تالشصاحب تفسیر  

از مسلمانان نیز تطبیق نماید؛ عدّه ای که به زیارت قبور اولیای الهی می روند و از آن ها درخواست  

 شفاعت می کنند. او می گوید: 

این نیست که آن ها موجودات نند؛ بخاطر این که فرموده است: این معبود ها هیچ سود و زیان نمی رسا

این  بخاری  چنانکه  بودند؛  افراد صالح  نمادهای  ها،  بت  آن  بیشتر  زیرا  اند؛  یا ساختگی  طبیعی  بیجان 

سپس   و  بود  نوح  قوم  پرستش  مورد  که  است  کرده  نقل  هایی  بت  مورد  در  عبّاس  ابن  از  را  مطلب 

همانند قبور این زمان است؛ قبوری  ی آن زمان،  بین مردم عرب راه یافت؛ پس بت هاپرستش آن ها در  
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که روی آن ها قبّه و بارگاه می سازند و قبر پرستان بر این باورند که صاحبان قبور زنده اند و حوائج  

 1آن ها را برآورده می کنند. عالمان خرافه ای نیز فتوا به مشروعیّت کار آن ها می دهند.

زیرا    ندارد، تمام است؛   های بیجاناص به بت  ن آیه، اختصگر چه این سخن نویسنده مذکور که مضمو 

امّا این که از این آیه بدون در نظر گرفتن آیات هیچ کسی غیر از خدای متعال مالک سود وزیان نیست؛  

از غیر خدای متعال موجب شرک است،  دیگر، استفاده نموده است که هر گونه در خواست شفاعت 

کری قرآن  به  آن  دادن  ونسبت  بوده  بررسی یک موضوعنادرست  در  زیرا  ؛  نارواست  این   م  دیدگاه  از 

باید   نظ کتاب آسمانی،  آیات همه آیات مربوطه را در  از آن  تنها بر اساس بخشی  نه این که  ر گرفت؛ 

در پایان این بحث که نگاه جامع به آیات شفاعت می شود، خواهد مطلبی را به قرآن کریم نسبت داد.  

 ان به شرک چه بوده است.آمد که علّت محکومیّت بت پرست

 دستة دوّم: آیات حصر شفاعت در خدا 

یاتی است که شفاعت را محدود به خدای متعال نموده، آن را به دستۀ دوّم از آیات مربوط به شفاعت، آ

طور کلّی از غیراو نفی می کند. بت پرستان بر این این اعتقاد بودند که بت ها مالک شفاعت می باشند.  

چنین اعتقادی از آن ها، درخواست شفاعت می کردند. قرآن کریم این عقیده را محکوم   بت پرستان با

اتّخذوا من دون اهلل شفعاء قل أولو کانوا الیملکون شیئا و الیعقلون قل هلل به بطالن نموده ا »أم  ست: 

ترجعون«  إلیه  ثمّ  واألرض  السّموات  ملک  له  جمیعا  شفیعان2الشّفاعه  خدا  از  غیر  آنان  آیا  اتّخاذ  ؛  را  ی 

زی را درک نموده اند؟ بگو! آیا آن ها را شفیع خود قرار می دهید گر چه مالک چیزی نمی باشند و چی

نمی کنند؟ بگو! همۀ شفاعت از آن خدا است. برای اوست پادشاهی آسمان ها و زمین. پس به سوی او 

 برگردانده می شوید.  

امّا ذیل آن، شفاعت را منحصر در خدای   گرچه صدر آیه، در خصوص نفی شفاعت از بت ها است؛

جملۀ »فللّه الشّفاعه جمیعا« در واقع علّت   متعال می داند و از هر کس دیگر غیر از او نفی می کند؛ زیرا

نفی شفاعت از بت ها را بازگو می کند وآن این است که مالک اصلی شفاعت تنها خدای متعال می  

ارد و شامل هر کس و هر چیزی غیر از خدای متعال می باشد. روشن است که این علّت عمومیّت د

  شود.

دلیل   واألرض«،  السّموات  ملک  جملۀ»له  وآن  سپس  کند  می  بیان  متعال  خدای  در  را  شفاعت  حصر 

 عبارت از این است که او پادشاه آسمان ها وزمین است.  
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او در پیش دیگری   شفاعت می کند؛  البته روشن است که معنای شفاعت خدای متعال این نیست که 

از آن ها ؛ بلکه معنایش این است که برخی از صفات او همانند رحمت و مهربانی اش نزد برخی دیگر  

از قبیل قهر و غضب او شفاعت می کند؛ چنانکه در دعا گفته می شود که از خشم و غضب الهی به 

  رحمت او پناه می برم. 

 

 غیر خدا   آیات اثبات شفاعت به اذن الهی براي دستة سوّم:

با شرایط   دستۀ سوّم، آیاتی است که بر خالف دستۀ پیشین، شفاعت را به اذن خدای متعال برای غیر او

بإذنه«  یشفع عنده إال  الّذی  ذا  السّموات واألرض من  مافی  »له  کند:  ثابت می  برای خداست،  1خاصّ  ؛ 

 ! آنچه در آسمان ها و زمین است. کیست که نزداو بدون اذنش، شفاعت کند؟

 این آیه، اصل این مطلب را که شفاعت به اذن الهی، امکان پذیر است، ثابت می کند؛ گر چه نمی گوید

شرایط  با  خاصّی  افراد  برای  را  آن  دیگر  آیات  امّا  است؛  داده  اذنی  چنین  کسی  به  متعال  خدای  که 

ارتضی« لمن  إال  »والیشفعون  رساند:  می  اثبات  به  کنند؛2مخصوص،  نمی  شفاعت  ها  آن  برای   ؛  مگر 

 کسی که خدا اورا بپسندد. 

ه مورد پسند خدای متعال باشد؛ در  ظاهر این آیه ، این است که شفاعت تنها در حقّ کسی راه دارد ک

حالی که چنین کسی، نیاز به شفاعت ندارد؛بلکه خود او حقّ شفاعت برای دیگران دارد؛ از این رو، از 

»م از  مقصود  است:   شده  روایت  کاظم)ع(  خدای  امام  پسند  مورد  دینش  که  است  کسی  ارتضی«،  ن 

یامبر)ص( روایت می کند: کسی که او را  متعال باشد واو عبارت است از مؤمن. سپس آن حضرت، از پ

   3کار خوب، خوشحال و کار بد ناراحت کند، او مؤمن است.

عادی نشده باشد واز بنا بر این شفاعت، تنها شامل گنهکارانی می شود که ارتکاب گناه برای شان،  امر  

 ارتکاب آن دچار عذاب وجدان بشوند.  

است که خدای متعال، شفاعت در حقّ اورا بپسندد؛ یعنی   برخی گفته اند: مقصود از»من ارتضی«، کسی

  4اذن بدهد که برای او شفاعت بشود.

 معناي شفاعت به اذن الهی  

ا خدای متعال است. هیچ کسی دیگر معنای شفاعت به اذن الهی این است که مالک اصلی شفاعت تنه

متعال چنین حقّی این که خدای  ندارد؛ مگر  مالک   به طور مستقلّ حق شفاعت  را  او  داده و  او  به  را 
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الرّحمن  عند  إتّخذ  من  إال  الشّفاعه  »والیملکون  فرماید:  می  کریم  قرآن  چنانکه  باشد؛  کرده  شفاعت 

که  1عهدا«  کسی  مگر  شوند؛  نمی  شفاعت  مالک  ها  آن  گرفته  ؛  پیمان  بخشنده  خدای  پیشگاة  در 

 مالک شفاعت کرده باشد(.  و راباشد)خدای متعال ا

ظاهر آیاتی که شفاعت را به اذن الهی ثابت می کند، استفاده می شود ومفسّران شیعه و سنّی  این معنا از  

ذاالّذی یشفع عنده إال اند؛ چنانکه در تفسیر آیۀ »من  اند:   نیز آن را همین گونه معنا کرده  بإذنه« گفته 

ا ارادة  مستقلّ  طور  به  بتواند  که  نیست  او  مقام  نزدیک  یا  خدا  با  برابر  یکی  شفاعت    وهیچ  راه  از  را 

برگرداند؛ تا چه رسد به این که از راه دشمنی در برابر او مقاومت کند و هر که در پیشگاه خدای متعال  

  2شفاعت نماید، به اذن او شفاعت می کند.

ه می کنید، در این تفسیر، شفاعت به اذن خدای متعال در برابر شفاعت به طور مستقلّ چنانکه مالحظ

 .  است قرار داده شده 

از  ؛  شاهد بر این معنا آیات دیگری است که کار های بندگان را منوط به اذن خدای متعال کرده است 

ای آیه  عیسی)ع(  که    قبیل  حضرت  زبان  گوید:از  بمن    می  مبتال  و  مادرزاد  را  کور  )پیسى(  برص  ه 

کریمه این است  ن آیه مقصود از اذن الهی در ای .3مکنخدا زنده مى اذنو مردگان را به  بخشمودى مى بهب

 توسّط قدرت خدادادی بود نه قدرت ذاتی او.   ،که کارهای غیر عادی آن حضرت

  ن معنا کرده اند ه اذن الهی را چنی، شفاعت بو بعضی های دیگر  چنانکه گذشت، محمّد بن عبدالوّهاب

از   که  این  نه  دهد؛  قرار  ما  شفیع  را  پیامبرش  که  بخواهیم  متعال  از خدای  باید  آن حضرت  که  خود 

 بخواهیم که مارا شفاعت کند. 

. اگر کسی بگوید: فالن شخص روشن است که این معنا برخالف ظاهر لفظ و مفهوم عرفی آن است 

نخواهید که آن    هد، معنایش این نیست: از خود آن شخص انجام داین کار را بدون اجازه ام    نمی تواند

او بگویم این کار را انجام بده؛ بلکه معنایش این است که  ه  کار را انجام دهد. باید از من بخواهید که ب 

  بدهم که آن را انجام دهد. ر نیست. باید من بهش اجازه مستقلّ در انجام این کاآن شخص 

برا معنا  این  که  این  بر  شیعه  افزون  مفسّران  نظر  برخالف  شد  معلوم  چنانکه  الهی؛  اذن  به  شفاعت  ی 

 وسنّی است. 

 فاعت نگاه جامع به آیات ش 
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تقسیم می شود. برای این که  ة شفاعت، به طور کلّی بر سه دسته  روشن شد که آیات قران کریم در بار

ب جامع  نگاه  باید  آوریم،  به دست  زمینه  این  در  را  آسمانی  کتاب  این  داشته  دیدگاة  آیات،  این  همه  ه 

این صور نماییم. در غیر  از آن ها را به کمک بعضی دیگر تفسیر  با  باشیم و بعضی  تنها  ت، کسی که 

توّجه به برخی از آیات، نظری را به قرآن کریم نسبت دهد، راه نادرستی را طیّ نموده؛ بلکه در حقّ این  

 کتاب آسمانی جفا کرده است. 

این اوّل که شفاعت را به طور مطلق نفی می کنند،    با نگاه جامع به همۀ  آیات،معلوم می شود: گروه 

 ت پرستان و گنهکارانی که از شرایط خاصّ بر خوردار نیستند. اختصاص دارند به کفّار،  ب

مالکیّت   استقاللی و  کنند، مقصود شان،شفاعت  متعال می  گروه دوّم که شفاعت را منحصر در خدای 

 اختصاص به خدای متعال دارد.   اصلی آن است. این امر،

ند، معنای شان این است که غیر  دستۀ سوّم که شفاعت را به اذن الهی برای غیر خدای متعال ثابت میکن

که خدای  این  مگر  باشد؛  نمی  برخوردار  شفاعت  حقّ  از  بخودی خود  نیست.  در شفاعت  مستقلّ  او 

شفا اذن  تعالی  باشد وحق  داده  او  به  را  حقّی  چنین  ای  متعال  عدّه  به  شد،  بیان  که  معنایی  به  را  عت 

 خاصّ با شرایط مخصوصی داده است.  

 : نتیجه

بود؛ مبنی بر این که درخواست شفاعت از غیر خدای    بعضی ها  حث قرآنی، نقد دلیل  هدف اصلی از ب 

از آیات قرآن کریم، شفاعت از شؤون الهی   آن ها  متعال حرام و موجب شرک است، زیرا طبق برداشت 

 ختّص خدای متعال است. و م

عال دارد، شفاعت از بررسی آیات مختلف در بارة شفاعت روشن گردید که آنچه اختصاص به خدای مت

 باالستقالل و باالصاله است؛ نه شفاعت بالعرض و به اذن الهی.  

با توّجه به همین نکته، مرز توحید وشرک در این بحث روشن می گردد. درخواست شفاعت از غیر 

 : قابل انجام است متعال به دو گونه  خدای

مستقلّ در این کار ومالک اصلی   . در خواست شفاعت از غیر خدای متعال با اعتقاد به این که او1

از مرز توحید   باعث شرک و خروج  متعال،  ازغیر خدای  نوع در خواست شفاعت  این  است.  آن 

 است. 

باطل، موجب شده است که قرآن کریم ؛ چنانکه باور  گذشت بت پرستان را محکوم به شرک    همین 

فاعت و مالک باالصالۀ آن می باشد و  نموده است؛ زیرا آن ها بر این باور بودند که بت ها مستقلّ در ش
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این، کم رنگ ترین نوع شرکی بود که آن ها گرفتارش بودند؛ از این رو این کتاب آسمانی در پاسخ بت 

 که هیچ کسی بدون اذن الهی شفاعت نمی کند. پرستان بیشتر روی این مطلب تأکید می کند 

که شفاعت او به اذن الهی است. این نوع در   . درخواست شفاعت از غیر خدای متعال با اعتقاد به این 2

 خواست شفاعت از غیر خدای متعال، عین توحید و در نقطه مقابل شرک است. 

نند، ناشی از  را موجب شرک می دا  ، هر گونه در خواست شفاعت از غیر خدای متعالاین که بعضی ها 

چنانکه در ضمن مباحث قرآنی از آیات و تفسیر نادرست شفاعت به اذن الهی است؛   برداشت ناصحیح  

 روشن گردید. 

  

 در خواست شفاعت؛ یعنی در خواست دعا

شفاعت پیامبران و اولیای الهی در پیشگاة خدای متعال از طریق اعمال نفوذ و قدرت نیست؛ بلکه از  

فر  طریق دعا برای افراد گنهکار است؛ دعا برای این که حقّ تعالی بر میزان پاداش آن ها بیفزاید یا کی

 شان را بردارد.

نیشابوری از علمای اهل سنّت، از مُقاتل نقل نموده است: شفاعت در پیشگاة خدای متعال، دعا کردن  

 1برای مسلمان است. 

؛ فرشته های حامالن عرش، برای کسانی که ایمان 2ن آمنوا« قرآن کریم فرموده است: »ویستغفرون للّذی

 آورده اند طلب آمرزش می کنند. 

طلب آمرزش آن ها را برابر با شفاعت شان دانسته است؛ چنانکه شفاعت پیامبر)ص( را نیز فخر رازی  

ت: خدا به او دستور شفاعت داده اس  برای گنهکاران معنا کرده ومی گوید:آن حضرت    به طلب آمرزش

زش ؛ برای گناه خود و مردان و زنان باایمان در خواست آمر3»واستغفر لذنبک و للمؤمنین و المؤمنات« 

 4کن!

ابو حیّان اندلسی نیز طلب آمرزش رسول خدا)ص( برای مؤمنان را به شفاعت آن حضرت معنا کرده و 

« : آیه  الرسول در تفسیر  الرسول ف»  گفته است:  5« و استغفر لهم  ؛ یعنی  6« ی غفران ذنوبهمأی: شفع لهم 

 فرستاده خدا برای آن ها در مودر آمرزش گناهان شان شفاعت کند. 

 
 . 5/118تفسیر النیشابوري في حاشیة جامع البیان للّطبريبه نقل از:  242كشف االرتیاب ص. 1
 .  7غافر/.  2
 .  19. محّمد/.  3
   .490/ 27 بیمفاتیح الغ.  4
 . 64. نساء /  5
 سوره نساء.   64ـ ذیل آیه  693/ 3. تفسیر البحر المحیط  6
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درخواس که  پس  است  روشن  و  ها  آن  از  دعا  درخواست  به  گردد  می  بر  شفیعان  از  شفاعت  ت 

 درخواست دعا از غیر خدای متعال جایز است و سازگاری کامل با توحید دارد.  

، در بارة درخواست دعای فرزندان حضرت یعقوب)ع( فرموده است:  قرآن کریم در داستان یوسف)ع( 

گفتند: ای پدر برای گناهان ما از خدا طلب آمرزش کن! آن حضرت آن    ؛1»قالوا یاأبانا استغفر لناذنوبنا« 

نفرمود: چنین درخواستی، موجب شرک است؛ بلکه وعدة شان داد: »قال   ها از این کار باز نداشت و 

 ؛ گفت: از پروردگارم برای شما در خواست آمرزش خواهم نمود.2« سأستغفر لکم ربّی

 اهل سنّت  در منابع از غیر خدا درخواست شفاعت  
روشن می شود که در خواست شفاعت از غیر خدای متعال نه تنها جایز  ،  با مراجعه به منابع اهل سنّت 

در این جا به  ر رایج بوده است.  امامر مطلوب به حساب می آید و این کار در میان مردم با ایمان  بلکه  

 ذکر چند نمونه اکتفا می شود: 

ه نقل از ابن اسحاق در کتاب المبدأ و قصص األنبیاء می گو ید :  حلبی در کتاب السیرة الحلبیۀ ب.    1

را به  نامه ای  برای آن حضرت    د پیامبر اسالم )ص( از تولّ  پیش   میرینام تُبَّع بن حسان ِحه  شخصی ب 

 وشت: ناین مضمون 

و به تو پروردگار تو و پروردگار هر چیز و به تمامی دستور هایی که  از طرف ا محمد من به تو و به ای

درک    ایمان آوردم  و به این مطالب اقرار می کنم  پس اگر روزی دوران رسالت تو را  ابالغ می شود،

شفاعت کنی و در آن روز  از تو می خواهم مرا روز قیامت    رک نکردم،د  یلی خوب.  اما اگر خ  کردم،  

 مرا فراموش نکنی ...

ع اول از طایفه حمیر به محمد بن بّتُاز طرف    ه بود : این نامهقرار دادرا چنین  عنوان نامه  آن شخص  

امانت قرار می دهم در دست شخصی که به  این نامه را  پیغمبر و فرستاده پروردگار عالم.  عبداهلل آخرین  

 . برساند  )رسول خدا ص( که آن را به دست صاحب اصلی آن تا این  دست او قرار می گیرد؛

 بودـ سپرد. زمان  انعالمالم دینی ـ که سرآمد یک ع به دست   تبّع بعد از نوشتن نامه آن را 

 می گوید : چنین حلبی به نقل از ابن اسحاق در ادامه  

بین مکه و مدینه    ن عالم در زمان هجرت رسول خدا )ص( در آمه توسّط یکی از فرزندان  سپس این نا

به » تبع « برادر    فرین  بعد از قرائت نامه  سه بار  فرمودند : آ  ایشان... و  به دست آن حضرت  رسید

 
 . 97. یوسف/.  1
 . 98/یوسف.  2
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نوشت و بین زمان تولد پیامبر اسالم  ع در زمانی  که این نامه را  بَّبین  تُصالح ما. این در حالی بود که  

  1.ه بودسال فاصل )ص(  هزار 

آن    رک و کفر بود بر پیامبر خدا )ص( واجب بود که آن را نکوهش کنند و حرمت شتبع«  اگر این کار »

 خود بخوانند. «  بخاطر این کارش آفرین  بگو یند و  او را برادر ه سه بار به »تبع را بیان کنند؛ نه اینک 

آن  .    2 کند.  شفاعت  قیامت  روز  در  مرا  که  نمودم  در خواست  پیامبر)ص(  از  گوید:  مالک   بن  انس 

ضرت فرمود: چنین کاری خواهم نمود. گفتم: پس  شما را در کجا بیابم؟ فرمود: اولین بار روی پل  ح 

کنار  صراط فرمود:  نیافتم؟  آنجا  در  اگر  گفتم:  اعمال.  میزان  کنار  در  فرمود:   نیافتم؟  آنجا  اگر  گفتم:   .

 2حوض...

یامبر)ص( گفت: جان ها به رنج ابن تیمیه می گوید: در سنن آمده است که همانا بادیه نشینی به پ.    3

نا ما خدا را در پیش تو وتورا در  افتاده، عیال گرسنه و اموال نابود شده است؛ پس برای ما دعا کن! هما

پیشگاه خدا شفیع قرار می دهیم. آثار ناراحتی از این سخن در چهرة آن حضرت، هویدا شد و فرمود:  

هایش، شفیع قرار داده نمی شود. شأن او برتر از این    وای بر توهمانا خدا در نزد هیچ یکی از آفریده

 امر است. 

در خواست شفاعت از اورا در پیشگاة خدای متعال امضا کرد و    سپس ابن تیمیه می گوید: پیامبر)ص( 

  3در خواست شفاعت از خدای متعال را در نزد پیامبر)ص( انکار نمود.

خطاب به  ن در کتاب های ادبی نیز آمده است  که بخشی از آسواد بن قارب در قصیدة معروفش  .    4

 پیامبر)ص( گفت: 

 وأنّک ادنی المسلمین وسیله  

 إلی اهلل یابن األکرمین األطائب                                 

 وکن لی شفیعا یوم ال ذو شفاعه 

 بمغن فتیال عن سواد بن قارب                              

یلۀ مسلمانان در به سوی خدا هستی ای فرزند گرامی ترین پاک ترین! وتو  و همانا تو نزدیک ترین وس

هیچ که  روزی  در  باش  من  از   شفیع  را  قارب  بن  سواد  هستۀ خرما،  رشتۀ  اندازة  به  شفاعتی  صاحب 

 .1شفاعت تو بی نیاز نمی کند 

 
 . 280 – 279ص  - 2ج  -الحلبی   -السیرة الحلبیۀ  .  1
 . _ شأن الّصراط4/621سنن التّرمذي.  2
 . 14زیاره القبور و اإلستنجاد بالمقبورص .  3
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در آن موقف    مستحّب است که زائر  عالمان دینی اهل سنّت، در آداب زیارت پیامبر)ص( گفته اند:.    5 

ک فاستغفروا اهلل  شریف، تجدید توبه کند. در آغاز این آیه را بخواند: »ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم جاءو

؛ همانا اگر کسانی که بر خود شان ستم کرده اند،نزد تو  2و استغفر لهم الرّسول لوجدوا اهلل توّابا رحیما« 

بر پیامبر نیز  از خدا درخواست آمرزش کنند و  ای آن ها درخواست آمرزش کند، خدا را توبه  آیند و 

 پذیر و مهربان می یابند. 

ای فرستادة خدا! ما زائران تو هستیم. آمده ایم تا حقّت را ادا نماییم و به    بعد از قرائت این آیه بگوید: 

درخواست  تو  از  است  نموده  سنگین  را  ما  پشت  که  گناهانی  به  نسبت  و  بجوییم  تبرّک  تو  زیارت 

یم. ای فرستادة خدا! ما غیر از تو شفیعی که مایۀ امید ما باشد، نداریم»فاستغفر لنا واشفع لنا  شفاعت کن

 3د ربّک«؛ پس برای ما درخواست آمرزش کن ودر نزد پروردگارت شفاعت نما! عن

  زرقانی از علمای اهل سنّت می گوید: هرگاه  دعا کننده ای چنین بگوید، دعایش مستجاب می شود: 

ی أستشفع إلیک بنبیّک یا نبیّ الرّحمه إشفع لی عند ربّک«؛ بار خدایا! ما به سوی تو به وسیلۀ  »أللّهم إنّ

 4امبرت درخواست شفاعت می کنیم. ای پیامبر مهربانی! ما را در نزد پروردگارت شفاعت کن! پی

ی قبل ؛ بلکه حتّبعد از مرگ شاناولیای خدا  که درخواست شفاعت از  معلوم می شود    از آنچه گذشت  

این که    از تولّد شان   افراد  نیز مستحّب است؛ پس    و مرگ آن ها  فرق می   بین دوران زندگیبرخی 

 گذارند، اساسی ندارد و ناشی از عدم درک صحیح از حقیقت مرگ است. 

 پاسخ به شبهات  

، شبهات دیگری نیز  درخواست شفاعت از غیر خدای متعالگذشت، عالوه بر شبهه  چنانکه که در آغاز

 که مهم ترین آن ها مورد بررسی قرار می گیرد:  5وجود دارد در مسأله 

 می شود؟  آیا شفاعت موجب جرأت بر گناه  

افراد  وعده  گاهی گفته می شود:   بر گناه می شود.  دارد؛ زیرا موجب جرأت  تربیتی  منفیّ  اثر  شفاعت 

داده،   قرار  بهانه  را  این مسأله  انسانیفرصت طلب  به وظائف شرعی و  انگاری می   نسبت  خود سهل 

ف فلسفه تشریع  می شوند و این امر بر خالرا مرتکب  کارهای حرام    و  ند و کار های واجب را ترککن

 احکام است. 

 
األحادیث الطوال ــ طبرانی ــ ص  ،  3596ب الدوسی  أو السدوسی رقم ذیل ترجمه سواد بن قار ، 182  / 3  االصابه . 1

 .  27ص ، ــ احمد زینی دحالن ــ  الدررالسنیه، باب حدیث سواد بن قارب ،  31قم ، حدیث ر 85

 . 64نساء /.  2
 کشف االرتیاب ـ بحث شفاعت.  . مراجعه شود:  3

4265شف اإلرتیاب صلمواهب به نقل از: كشرح ا.    
 سوره بقره.  48ـ ذیل آیه  162/ 1تفسیر المیزان راي مطالعه بیشتر مراجعه شود: . ب 5



22 

 

 22 

از این شبهه می توان هم جواب نقضی داد و هم جواب حلّی. جواب نقضی این است که این اشکال  

الهی بدون توگذشت    نوید  اگر درست باشد، در مورد نیز وارد است؛  و آمرزش  قرآن    در حالی کهبه 

ای  کریم وعده  »إِ  چنین  است:  فرموده  و  یَغْداده  ال  اللَّهَ  لِمَنْ نَّ  ذلِکَ  دُونَ  ما  یَغْفِرُ  وَ  بِهِ  یُشْرَکَ  أَنْ  فِرُ 

به خود را نمی آمرزد و پایین تر از آن را برای کسی که بخواهد می آمرزد. این  ؛ همانا خدا شرک1ِ» یَشاءُ 

است آیۀ شریف استثنا کرده  را  این که شرک  دلیل  به  است؛  توبه  بدون  آمرزش گناه  به  اگر   ه مربوط  و 

با توبه بود این استثنا معنا نداشت؛ زیرا به اتّفاق همه مذاهب اسالمی گناه شرک با توبه    مقصود آمرزش

                        2قابل بخشش است. 

 

می کند ـ این است به وعده آمرزش الهی بدون توبه نیز دفع  امّا جواب حلّی ـ که این اشکال را نسبت   

دارد که شفاعکه شبهه مذکور   قید و    یا وعده عفو و گذشت   ت در صورتی جا  بدون  نحو کلّی و  به 

مشخّصی  شرط   گناهان  یا  گناهان  همه  به  این صورت  نسبت  در  زیرا  انسان   باشد؛  که  است  ممکن 

کند؛ در حالی که چنین    جرأت بر گناه پیدایا خطا بخشی  عت  شفاوعده  یه بر  آسوده خاطر شود و با تک

احراز این شرائط کار آسانی  که    هستند  رای شرائط خاصّیه نحو جزئی و داب   این وعده آسمانینیست.  

تنها اثر  موهبت الهی سوء استفاده کند.    راحت باشد و از این  شنیست؛ پس هیچ کسی نمی تواند خیال

شفاعت  گناه  وعده  آمرزش  را    و  کار  خطا  انسان  که  است  ناامیدی  این  و  یأس  گرداب  می  از  نجات 

 این امر نقش مؤثّری در تربیت انسان و باز داشتن او از گناه دارد.  بخشد و روح امید را در او می دمد و

وعده شفاعت یا آمرزش خدای متعال فرادی که در صدد سوء استفاده از  امی توان گفت:    افزون بر این

کسب شرائط آن توفیق یا چنین افرادی که بخاطر این  یض این عطیّۀ خدایی محروم می شوندز فباشند ا

یابند نمی  ها  شامل حال    ،این وعدهاصالً  یا    را  به  آن  اختصاص  الهی  نوید شفاعت و عفو  نمی شود. 

ند؛  در حدّ توان تالش کنکسانی دارد که بنای شان بر طاعت و بندگی حقّ تعالی باشد و در این راستا  

و امّا به هر حال از آن جایی که انسان عادی معصوم از خطا نیست ممکن است در اثر غفلت یا جهالت  

تحت تأثیر وسوسه های شیطان و هوای نفس دچار خطا شود. در این صورت شفاعت و بخشش گناه  

از ت و عفو  بخواهد  وعده شفاعبه داد انسان می رسد و او را به ساحل نجات می رساند. امّا اگر کسی  

د، مشمول این  شرعی و انسانی اش نرو  مسؤولیّت هایرا بهانه قرار داده، با تکیه بر آن، زیر بار    گناه

 
 . 116، 48. نساء/  1
 سوره نساء.   48ـ ذیل آیه  89/ 3. مجمع البیان  2
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تَتَّکِلُوا شاید این که از امام جعفر صادق)ع( روایت شده است : »نوید خدای متعال نخواهد شد.   لَا  وَ 

 ه همین مطلب باشد.  ؛ ـ بر شفاعت ما تکیه نکنید ـ ناظر ب1« عَلَى شَفَاعَتِنَا 

با کسی  حیاناً  ااگر  با توّجه به آنچه گذشت روشن شد که وعده شفاعت موجب جرأت بر گناه نیست.  

تکیه بر این وعده، نسبت به وظائفش سهل انگاری می کند، در اثر برداشت نادرست از مفهوم شفاعت 

 و غفلت از شرائط آن است. 

 

  

 شفاعت و واسطه گري 

 عت دید منفیّ دارند؛ زیرا می پندارند که شفاعت از سنخ واسطه گری رائج و بهبعضی ها نسبت به شفا

بازی   پارتی  اشخاص اصطالح  اثر وساطت  در  افراد مجرم  واسطه گری معمول،  در  مورد    ،است؛ زیرا 

افر یا  گیرند  نمی  قرار  اشخاص،مؤاخذه  اثر وساطت  مستحقّ در  غیر  می    اد  پاداشی دست  یا  امتیاز  به 

 همین مطلب در مورد شفاعت نیز وجود دارد.  عین یابند. 

دو از  اعت است. شفاعت و واسطه گری  این پندار، باطل و ناشی از عدم درک صحیح از حقیقت شف

منفیّ   عنصر  دو  از  واسطه گری  هستند.  متفاوت  کامالً  بر مقوله  روابط  تقدیم  یکی  گردد.  می  تشکیل 

قربانی و  پایمال  قوانین  اثر وساطت،  در  که  دیگری    ضوابط  و  می شود  گروهی  یا  ارتباطات شخصی 

 د. نطه داشته باشتبعیض ناروا که تنها کسانی به آن دست می یابند که واس

پاک و پاکیزه است؛ زیرا اوّالً خودش جزء ضوابط است. به این   آلوده،    مسأله شفاعت از این دو عنصر

این مسأله را در ـ    ـ که در آغاز گذشت   معنا که خدای متعال با توّجه به فلسفه شفاعت و اثر تربیتی آن

ثانیاً    ضوع نداردمتن قانون آورده است؛ پس تقدیم روابط بر ضوابط اصالً مو اختصاص به شفاعت  و 

؛ شرائطی که  ؛ بلکه شامل تمام کسانی می شود که شرائط آن را فراهم سازدفرد یا گروه خاصّی ندارد

با سوء اختیار   این موهبت الهی محروم می شوند که    . تنها کسانی ازبرای همگان قابل دسترسی است 

اگر کاخود   »گدا  نکند  آن را مساعد  این در  زمینه های  بر  بنا  هل شود تقصیر صاحب خانه چیست«. 

 مسأله شفاعت تبعیض ناروا نیز وجود ندارد.  

 نتیجه گیري:  

. درخواست آن  از  از آنچه گذشت به دست می آید: اصل شفاعت مورد اجماع همه امّت اسالمی است 

الهی حقّ شفاعت دارد ـ جایز اذن  به  او  این که  به  اعتقاد  با  و عین توحید است.    غیر خدای متعال ـ 
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با توّجه به این که به نحو کلیّ و بدون قید وشرط نیست موجب جرأت بر گناه نمی شود و از شفاعت  

است، بدور  بر ضوابط  تقدیم روابط  تبعیض و  از دو عنصر  پارتی   از  آنجایی که  سنخ واسطه گری و 

 .  بازی نمی باشد

 و آخر دعوینا أن الحمد هلل ربّ العالمین 

  


