شفاعت حسینی
حجتاالسالم والمسلمین محمد سبحانینیا

*

اشاره

یک از مباحث مهم و مناقشهبرا گیز در کدالم اسدالم و مبحدث معداد کده
مواره ذ ن متکلمان و ا دیشمندان دیند را بده خدود مشدغول داشدته ،شدفاعت
است این موضوع از آن ظر مهم است که از سوی با بوحید و از سوی دیگدر بدا
عدل اله  ،اربباا زدیک دارد دربارۀ این موضوع ،از دیرباز با کندون ،قدد ای
گو اگو ررح شده است؛ جمع آن را ا کار کرده و گرو
زیادهخوا

دیگر آن را دستاویز

امیال و آمال خود دا ستها د بدا سرپوشد بدر رفتارشدان باشدد وافۀ

شفاعت با بمام مشتقابش ،س بار در قرآن آمده است و ایدن خدود شداند نددۀ
ا میت این موضوع است
معنای شفاعت

ی ی
یْ
شفاعت در لغت ،از ریشه «شفع» به معندای جفدت اسدت «شدف یع» یعند

ش ء را به ما ند خدودش ضدمیمه کدرد؛ و شدفاعت یعند ا ضدمام بده شدخح
* عضو یئت علم دا شگاه کاشان
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دیگری ،در حال که مدراه و یداور او اسدت و از او درخواسدت دارد ایدن وافه،
بیشتر در جای به کار م رود کده شخصد بلندمرببده ،بده دیگدری کده در رببدۀ
ْ
پایینبری است ،ضمیمه شود  1قندۀ مقابد آن یدز « یوبدر» بده معندای واحدد و
بنهاست شفاعت در عرف ،به این معناست که شخح شفیع ،از موقعیت خدود
استفاده کند و ظر شخح صاحب قدرب را در مورد مجازاح زیردستان ،عدوت
ا
کند این وع شفاعت در فر نگ اسالم و قرآن ،منلقا معنا دارد؛ زیرا ه خداو د
اشتبا

م کند که بتوان ظر او را عوت کرد و ه فوذ کس را مالحظه م کندد

و از کس وحشت دارد
معنای صحیح شفاعت ،واسنه شدن یک مخلوق ،میان خداو دد و مخلدوق
دیگر ،در رسا دن خیر یا دفع شر است عالمه رباربای م گوید:
باه تن اایی

ش قی که ماوس به شف میشود ،ن یهی خاود

بیای رس دن به هدت کافی ن یات ،اذا ن ایهی خاود را باا ن ایهی
شااف ىاایه میانااد ه در نا جااه آن را ده ناادان نمااوده ،بااه آنچااه
میخواهد نائ میشود ،به طاوری کاه اىای ایاا کاار را نمیکاید ه
تن ا ن یهی خود را به کار میاد ،به میقود خاود نمیرسا د ،اون
ن یهی خود

به تن ایی ناق

ه دم

ه کوتاه بودم

2

فلسفۀ شفاعت

یچ اصل در اسالم وضع شده مگر اینکه در آن ،آثار و برکاح و مصالح
وجود دارد شفاعت یز آثار و برکاح فراوا دارد و به مین دلی  ،مدورد عنایدت
قرآن مجید است در این باره گفته شده است:
 1حسین راغب اصفها  ،مفردات الفاظ القرآن ،ص003
 2محمدحسین رباربای  ،المیزان ،ج ،1ص103

شفاعت حسينی
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بدهن شک ،مجااادهای ا ی ،ه در ایا ج ان ه ه در ق امات،
جنبۀ انایامی ندارد ،بلكه همۀ آنها در حی یت داما اجایا بایای
اطاعاات اا قااوان ا ه در نا جااه پ شاایفت ه تكاما انیااانهاساات؛
بنابیایا هی ز کاه ایاا دااما اجایا را تضام

کناد ،بایاد اا آن

احایاا جیت تا جیأد ه جیارد بای ىنااه در مایدو پ ادا نشاودم اا
سااوی دی اای ،نبایااد راه بااىشاات ه ا اا و را بااه کلاای بااه رهی
ىناهكاران بیت ،بلكه باید به آنها امكاان داد کاه خاود را ا ا و
کننااد ه بااه سااوی خاادا ه تیااوا بااىیدناادم «شاافاعت» در ممناای
ح ح ،بیای حفظ هم ا تماد اساتم هسا لهای اسات بایای
بااىشت ىناهكاران ه آ ودىان ،ه در ممنی رلط ،موجا تشاویق
ه جیأد بی ىناهم

1

مهمترین شرط شفاعت

از آیاح و روایاح مربوا به شدفاعت اسدتفاده م شدود کده مهمبدرین شدرا
شفاعت ،اذن و رضایت خداو د است کسد کده امیدد بده شدفاعت دارد ،بایدد
رضایت و اجازۀ او را بحصی کند و اعمال مورد پسند خالب یکتا را ا جدام د دد
َ

َا

قرآن مجید م فرمایدَ :وْالْيشف ُع َ
وَ ِْإال ِْل َم ِنْار َتض 2؛ «آن ا رگدز از کسد

شفاعت م کنند ،مگر آنکه خدا از او راض باشد» در جای دیگر م فرمایدد:
َ

َا

ُ

َ

َ

َ َا
َ
َ
ُ
من َْو َْر ِض َْل ُهْقوال 7؛ «در آن روز،
ْالرح
فاعة ِْإال َْمنْأ ِذ ََْل ُه َا ْ
َيو َم ِئ ٍَْالْتنف ُعْالش

شفاعت یچ کس سود م د د مگر کس که خدای مهربان به او اذن د د و از
 1اصر مکارم شیرازی و دیگران ،تفسیر نمونه ،ج ،1ص727
 2ا بیاء ،آیۀ 28
 7ره ،آیۀ 191
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َ
َ َ َ َ َ ُ
گفتار او راضد باشدد» امدام صدادق فرمدود« :ف َم إـن َس َّـر ُ أ إن ت إنف َع ُـه شـف َاعة
َّ َ
َّ َ إ إ ُ َ
َّ
َ
الش ِاف ِع َین ِع إن َد الل ِه فلیِل إِ ِإلـی الل ِـه أ إن إيرضـی َع إنـه؛ 1در کدس بخوا دد کده از

شفاعت شفیعان درگاه اله بهرهمند شود ،باید از خددا بخوا دد کده از او راضد

شود»
رابطۀ شفاعت و توحید

به گوا

متون باریخ  ،سیره و روش مسلما ان از زمان پیدامبر

و پدس از

آن ،درخواست شفاعت از شافعان راسدتین بدوده اسدت و بدا اواید قدرن شدتم
جری ،یچ دا شمند و متفکر مسدلما چندین درخواسدت را مخداله اصدول
اسالم بلق م کرد خستین بار ابدنبیمیده ،مخالفدت خدود را سدبت بده ایدن
موضوع ابراز کرد بده اعتقداد و دابیت ،شدفاعت فعد خداسدت و حدب اوسدت
و درخواست فع وی از غیر او عبادح غیر بوده ،شر محسوب م شدود آن دا
ا
مین سخن را عیندا دربدارۀ درخواست شفای بیماران از اولیدا و مشدابه آن بکدرار
ا
کرده ،م گویند« :این درخواست ا درخواسدت فعد خدا از غیر اوست و ربعدا

چنین درخواست شر اسدت»؛ 2عمده دلی آ ان این آیه استَ :و َْ ُ ُ َ
ْمونْ
ْيعبدوَ ِ
ُ َ ُ
َ ُ ُا ُ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ ُ
َا
َا
ُ
وه 7؛ «بده
ناْعن َدْالل ِْ
ْالْينفعهمْو ْ
ْماْالْيض ْرهمْو ْ
ْ
وَْالل ِه
ْيقولوَْهؤ ِ
الإْشفعاؤ ِ
د ِ

جای خدا چیز ای را م پرستند که به آ ان ه زیان م رسا د و ه سود م د دد و
م گویند :این ا زد خدا شفاعتگران ما م باشند»
در پاسخ م گو ییم:
ا
اوال قرآن شفاعت را ّ
مذمت م کند که بدون اذن اله و مستق از ارادۀ خددا
 1شیخ کلین  ،كافی ،ج ،8ص11
 2جعفر سبحا  ،آئین وهابیت ،ص21
 7یو س ،آیۀ 18

شفاعت حسينی
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َ َّ َ َّ َ ُ
َ ُ ُ ُ ا
وَواْمون ُْدونوه َْاول َ
ودهم ِْاالْ
یواإْمواْنعب
باشد در قرآن م خوا یم :والوَينْاتخ
ِ ِ ِ
ِ
َ َ ُ
َ
َّ ُ ً
َّ
ُ
ُ
ُ َ ِّ ُ
وَ 1؛ «کسا که
ْفیهْيخت ِلف َ ْ
ْالل َْهْ َيحك ُم َْبین ُهمْفیماْهم
ْالل ِْهْ لفا ِْا ََّ ْ
وناْال ْ
ِلیقرب ِ

غیر از خدا را اولیای خود قرار داد د و م گفتند :این ا را عبادح مد کنیم مگدر
به این دلی که ما را به خداو د زدیک کندد ،خداو دد روز قیامدت میدان آن دا در
آ چه اختالف داشتند ،داوری خوا د کرد» بنابراین اگر کس اولیاء اللده و ا بیدا و
فرشتگان را پرستش کند ،بلکه آن ا را گرامد و عزیدز بشدمرد و شدفیعان درگداه
خدا ،به اذن الله بدا د ،رگز مشمول این آیاح خوا د بود
ا
ا
ثا یا قرآن صریحا مقام شفاعت را بدرای جمعد از یکدان ،صدالحان ،ا بیدا و
ا
فرشتگان اثباح کرده ،اما آن را به «اذن اله » منوا کرده است کامال غیرمننقد
است که بگوییم خدا چنین مقدام را بده پیدامبر داده ،ولد مدا را از منالبدۀ
ِاعمال آن ،ه کرده است
ا
ثالیا قرآن به موضوع مراجعۀ برادران یوسه به پدر و یاران پیامبر به پیدامبر
و بقاضای استغفار از وی ،و مچنین استغفار مالئکه برای مؤمنان بصریح کدرده
َ َ َ ُ
َ َ َا
ُ َ
است در مورد پیامبر اسالم م فرمایددْ َ :وْلوْأن ُهم ِْإذْظل ُمواْأنف َس ُهمْجاؤکْ
َ َ َ
ً
ا َ ً
ُ َ
ا
واْالل َه َْوْاس َتغ َف َر َْل ُه ُم َا
حیما 2؛ «و اگدر ایدن
ْالر ُسولْل َو َج ُدواْالل َهْت اوابا َْر ْ
فاستغف ُر
مخالفان نگام که به خود ستم م کرد د ،دزد بدو م آمد دد و از خددا رلدب
آمرزش م کرد د ،و پیامبر م برای آن ا اسدتغفار م کدرد ،خددا را بوبدهپدذیر و
َ ُ َ َ َ
َ
اْياْأ َبانواْاسوتغ ِفرْ
مهربان م یافتند» دربارۀ برادران یوسه یز م خوا یم :قالو
ُ
َ
َّ
َ َ ُ ُ َ َ َّ ُ َّ َ
َ َ َ
ُ
َ َ َ َ
وتغف ُر َْل ُكوم َْر ِّبو ْإن ُ
وهْه َ
ووْالغف ُ
وورْ
اط ِئینْ*ْقالْسووفْأس ِ
اْإناْکناِْ ِ
ِ
لناْذنوبن ِ
َّ
یم 7؛ «گفتند :پدر! از خدا آمرزش گنا ان ما را بخواه که ما خناکار بدودیم
الر ِح ُْ
 1زمر ،آیۀ 7
 2ساء ،آیۀ 10
 7یوسه ،آیاح 73د78
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گفت :به زودی برای شما از پروردگارم آمرزش م رلبم که او آمرز دده و مهربدان
است» وسارت پدر یوسه  ،مان شفاعت زد خداو د است
رابطۀ شفاعت و عدل الهی

در مورد شفاعت ،این پرسش منرح است :آیا شفاعت پارب بازی یسدت؛ و
آیا شفاعت ،با عدالت خداو د سازگاراست
اشکال سؤالکننده به این برم گردد که دو فدر را بدا شدرای یکسدان در ظدر
گرفته که یچ فرق با یکدیگر دار د ،در حال کده شدفاعت ،شدراین دارد کده
ر کس م شود بفاوح در این است که شفاعتشو ده در اثر اربباا بدا

شام

شفاعتکننده ،در خود بغییری ایجاد م کند و در مسیر رضدایت الهد و پیدامبر
اکرم

و قرآن قرار م گیرد با این بیدان ،مشدخح م شدود شدفاعت ده بنهدا

خالف عدالت یست ،بلکه لنه خداو دی است کده شدام برخد از بنددگان
م شود که شایستگ شفاعت دار د و کسدا کده شدام شدفاعت م شدو د،
شایستگ آن را دار د
شفاعت و جرأت بر گناه

یک دیگر از مسائ منرح در این باب ،این است که آیا مسدألۀ شدفاعت ،از
عوام «جرأح بر گناه» محسوب م شود
ا
در پاسخ ،باید گفت :اوال وعدۀ شفاعت ،در صورب موجب جرأح م شدود
که به صورح منلب و به رور حتم باشد؛ ّاما اگر شفاعت از جهاب مبهم باشدد
و معلوم باشد که در حب کدامیک از گنا کاران و با چه شراین واقدع م شدود،
ا
سبب جرأح بر گناه خوا د شد ثا یا شفاعت ه بنها موجب بجری بر معصدیت
م شود ،بلکه باعث کمبر شدن گنا ان م شود؛ زیرا اگر گنا کار بدا دد ندوز

شفاعت حسينی
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را مچون شفاعت وجود دارد ،به خددا امیدد پیددا کدرده و از گنداه یدأس کده
ا
باالبرین معاص است ،ر ای م یابد ثالیا شفاعت ب ضابنه یست با موجدب
ا
جری شدن شخح بر ا جام گناه شود رابعا زمان وقوع شفاعت ،معلدوم یسدت
روز محشر ،معادل پنجاه زار سال است و در این روز ،مواقه و منازل متعدددی
وجود دارد و روشن یست که شفاعت در چه مرحله و زما واقع م شدود چده
بسا که پس از گذشتن ا سان از مۀ آن مراح و رد کدردن مدۀ آن گرد ده ای
ا
صعب و سخت واقع شود! خامسا اگر امید به شفاعت موجب جرأح پیدا کدردن
گنا کار بر گناه باشد ،بوبه و وعدۀ پذیرش آن یز ممکن است گنا کار را در گناه
کردن ،جرأح بخشد و شخح ،با امید به اینکه بعد از گناه بوبه م کند ،مربکب
گنا ان بیشتر شود
شفاعتکنندگان

از آیاح قرآن مجید ،استفاده م شود که شفیعان در روز قیامدت متعدد دد ،و
دایرۀ شفاعت آ ان متفاوح است؛ از جمله ا بیای اله  ،مالئکه ،شا دان اعمال،
مؤمنان ،قرآن کریم ،بوبه و عم صالح در روایداح یدز بده شدفیع بدودن قدرآن،
عبادح ،شهیدان ،ائمۀ معصوم و شیعیان آن ا و علما بأکید شدده اسدت رسدول

َ َ
عون إلی ّالله َع َّز َو َج َّلَ ،ف ُی َش َّف ُع َ
َلث ٌه َي إش َف َ
اْلنبیاُِ ،ث َّم ُ
الع َل ُ
ُ
مـاِ،
ون:
خدا فرمود« :ث
ِ
ُ َّ ُ
الش َه ُ
داِ1؛ سه دستها د که زد خدای عز و ج شفاعت م کنند ،پس شدفاعت
ثم

آ ان پذیرفته م شود :پیامبران ،دا شمندان ،سپس شهدا»
شفاعت کبری

شفاعت کبری در روز قیامت ،برای پیدامبر اسدالم
 1شیخ صدوق ،الخصال ،ج ،1ص101

اسدت آیداح قدرآن و
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َ

َ

َ

َ
سوف ُْْيع ِط َیك َْر ُّب َكْف َترض 1؛
روایاح بر این امر بأکید دار د؛ ما ند این آیهَ :وْل َ ْ

«و به زودی پروردگارح آن قدر به بو عنا م کند که خشدنود شدوی» بد شدک
بنها در جاح خویش یسدت ،بلکده زمدا راضد و

خشنودی پیغمبر اکرم

خشنود م شود که شفاعتش دربارۀ امتش یز پذیرفته شود امام بداقر
ق م کند که رسول اکرم

امیرالمؤمنین

از قدول

َإ َ ُ
فرمود« :أشف ُع ِْل َّم ِتی َح َّتی ُي َن ِادى

َ ِّ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ُ ُ َ ِّ َ ُ
یت؛ّ2روز قیامدت مدن در جایگداه شدفاعت
ِ بی ِ ِضیت يا محمد؟ فَقو ِ :ب ِ ِض

م ایستم و آن قدر گنهکاران را شفاعت م کنم که خداو د م فرماید :آیدا راضد
شدی یا ّ
محمد ! و من م گویم :راض شدم ،راض شدم!»
شفاعت اهل بیت

در قرآن کریم آیاح فراوا وجود دارد که به گفتۀ مفسران و به بیان احادیدث،
در مورد ا
م فرماید:

و شفاعت آن ا ازل شده است؛ از جمله آیهای است کده

بیت

َّ
َ َ َّ
اْالَ َْ َ ُ
ْع َند ُه ِْإال ِْب ِإذ ِن ِْه
مْيشفع ِ
منْذ ِ

7؛ «کیست آن کدس کده جدز بده

اذ ش در پیشگا ش شفاعت کنند » معاویة بن عمار از امدام صدادق
ُ َ

َّ

دربدارۀ

َ
َ
ـَ الشــاف ُع َ
ون؛ 0مددا از
منظددور ایددن آی ده پرسددید ،حضددرح فرمددود« :ن إحـ ُـن أول ِكـ
ِ

شفاعتکنندگان ستیم»
شفاعت امام حسین

یک از شفیعان روز قیامت ،امام حسدین
پیامبر رحمت

اسدت ایشدان بندا بده فرمدایش

 ،کشت جاح برای روفانزدگان است؛ از این رو ،م در د یدا

 1ضح  ،آیۀ 0
 2حسکا  ،شواهد التنزيل ،ج ،2ص001
 7بقره ،آیۀ 200
 0محمد عیاش  ،تفسیر عیاشی ،ج ،1ص171
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دستگیری م کند و م در آخرح به مین جهدت ،در زیاربنامده دای حسدین
بار ا از خداو د به واسنۀ آن حضدرح ،بقاضدای شدفاعت مد کنیم در سدجدۀ
پایان زیارح عاشورای حسین  ،بعد از حمد و ستایش خداو د بده سدبب ّ
بحمد
َّ

إ

َ

َ إ

إ

مصیبت آن حضرح ،م گوییم« :الل ُه َّم إاِ ُزقنی ش َ
فاعة ال ُح َس إی ِن َي َوم ال ُو ُِ ِود؛خددایا

شفاعت حسدین را روز ورود بده صدحنۀ محشدر ،روزیام کدن»؛ و بده د بدال آن

م افزاییمَ « :و َث ِّب إت لی َق َد َم ص إدق ع إن َـد َک َم َـع إال ُح َس إـین َو َا إصـحاب إال ُح َس إـین َّال َ
ـذين
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََُ ُ َ َ ُ إ ُ َ إ
ُ
ون الح َس إی ِن1؛ خداو دا! گام ای مرا از روی صدق دزد خدودح ،بدا
بذلوا مهجهم د

حسین و یارا ش ثابت بدار؛ مان یارا که خون خود را بقدیم او کرد د» بنا بدر

حدیث شریه کسا ،ر کدام از ا بیدت کده بده پیدامبر
حضرح جملهای دربارۀ آن ا م فرماید؛ اما وقت امام حسین
َ

َ

ُ

وارد م شدو د ،آن
وارد م شدود،

َ
َ َ إ َ َّ ُ َ
شاف َع ا َّمتی2؛ و بر بو بداد سدالم ای
پیامبر م فرماید« :وعلیَ السَلم يا ولدى و يا ِ

فرز دم و ای شفاعتکنندۀ امتم!» ه بنها آن حضرح در قیامت شفاعت م کندد،
بلکه زائران و گریهکنندگان بر آن حضدرح یدز بده مقدام شدفاعت م رسدند امام

إ
َ ِّ
صادق دربارۀ مقام زائر امام حسین م فرمایدَ « :زا ِئ ُـر ال ُح َس إـی ِن ُمشـف ٌع
إ
ـاِ م َّمـ إـن َکـ َ
َي إـو َم إالق َی َامـ ِـة لم َائـ ِـة َِ ُجـ ُ ُّ ُ إ َ إ َ َ َ إ َ ُ ُ َّ ُ
ـان ِفــی الـ ُّـدن َیا ِمـ َـن
ـل کلهــم قــد وجبــت لهــم النـ ِ
ِِ
ِ
ٍ
إ
َ7
ال ُم إس ِر ِفین ؛ّزائر امام حسین شفیع صد فر در روز قیامت است؛ کسدا کده

آبش دوزخ بر ایشان واجب شده و کسدا کده در د یدا از مسدرفان بودها دد» در
ّ
روایاح آمده است که امام حسین نگدام وداع بدا حدرم جددش لحظداب بده

إ
َ
خواب فرو رفت و در عالم رؤ یا این سخن را از جدش شنیدِ « :ا َّن ل َ ِفـی ال َج َّن ِـه
 1ابن قولویه ،كامل الزيارات ،ص137
 2شیخ عباس قم  ،مفاتیح الجنان ،حدیث شریه کسا
 7حسین وری ،مستدرک الوسائل ،ج ،10ص207
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ُ

ّ

َّ

ََ ٌ َ
التنالها اال بالش َ
هاد ِ ؛ 1برای بو مقدام دزد خددا بعیدین شدده کده جدز بدا
دِجاَ
ِ ِ

شهادح به آن م رس » به یقین یک از شئون این مقام ،مدان مقدام شدفاعت
است در اینجا به موردی از شفاعت حسین اشاره م کنیم
شفاعت امام حسین

نسبت به تأخیر عمر آیتاللَّه حائری

َّ
نگام که آیتالله حائری ،سرپرست حوزۀ علمیه ارا بود د ،برای مرحوم
َّ
آیت الله حاج آقا مصنف اراک  ،چنین ق کرد د:
در آن هن او که در کیب بودو ه به درس ه بحا اشاالا داشاا ،
شبی که ش سهشنبه بود ،در عا خواب دیدو ش قای باه ماا
ىفت :ای ش خ عبدا كیی ! کارهاا را انجااو باده کاه ساه رها دی ای
خواهی میدم ماا اا خاواب ب ادار شادو ه ح ایان باودو ه باه خاود
ماایىفا  :ا باااه خااواب اساات ،شاااید تمب اای نداشاااه باشاادم رها
سهشنبه ه

ارشنبه ،مشلو درس ه بح بودو ،تاا ایاکاه آنچاه

در عااا خااواب دیااده بااودو ،اا خاااطیو رفااتم رها پنجشاانبه کااه
تمط باودو ،باا بمضای اا رفیاا باه طایت باا میحاوو سا دجواد
رفا م در آنجا قادری ىاید

ه مباح اۀ علمای نماودی تاا ظ ای

شااد ،ناهااار را همااان جااا اایت کاایدی م پااب اا ناهااار ،ساااعای
خواب دی م در هم ا هن او یاۀ شادیدی مایا فایا ىیفاتم رفیاا در
آنجا عباا ه رهاناداا داشااند؛ رهی ماا انداخاناد ،ه ای همچناان
بدن یاه داشت ه در م ان آت ،ت افااده باودوم حاب کایدو کاه
حا بی ار هخ استم به رفیا ىفا  ،اهدتی میا به خاناه بیساان دم
 1محمدباقر مجلس  ،بحار االنوار ،ج ،00ص 717و 728
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آنها هس لهای فیاه کیده ،اهد میا به ش ی کیب آهرده ،باه خاناهاو
رساندندم در خانه ،بی حا ه حب ،در بیاای افاااده باودو ،بیا ار
حا دىیىون شاد ه در ایاا م اان ،باه یااد خاواب ساه شا قبا
افاادوم ع ئ میگ را مشاهده کیدو ه با در نظی ىیفاا خاوابی کاه
دیده بودو ،احیاس کیدو پایان عمیو نزدیک شده اساتم در ایاا
حا  ،ناى ان دیدی ده نفی ظاهی شادند ه در جانا راسات ه ا
مااا نشیاااند ،ه بااه هماادی ی ن اااه میکیدنااد ه بااه هماادی ی
میىفاند :اج ایا مید رس ده ،مشلو قبض رهح ،ىایدی م در
ایااا هن اااو بااا قلباای ااات ه خااا
حی ا

بااه ساااحت میاادس اماااو

ماوس شدو ه عیض کیدو :ای حیا ا عزیاز! دساا

خا ی است ،کاری نكیدو ه بیای خاود توشاهای فایاه ننماودهاو،
شما را به حق مادرتان حضید اهیا

اا ماا شافاعت کن اد ،کاه

خدا میگ میا به تسخ ی انادااد ،تاا خاود را بایای سافی آخاید آمااده
سااوم هماان دو دیادو ش قای نازد آن ده نفای کاه میخواسااند
رهح را قبض کنند ،آمد ه به آنها ىفت :حضید س دا شا دا
فیمودند :ش خ عبدا كیی به ما ماوس شده ه ماا ها در پ شا اه
خدا اا اه شفاعت کیدی تاا عمای

را باه تاسخ ی ب نادااد ،خداهناد

شفاعت ما را پذییفت ،بنابیایا شما رهو اه را قبض نكن ادم در ایاا
هقت ،آن ده نفی به ه ن اه کیدند ه به آن شا

ىفاناد :سامما ه

طاعةم آنىاه دیدو آن ده نفی همیاه فیسااادۀ امااو حیا ا

باه

سوی آسمان پیهاا کیده ه رفاندم ایا موهبت به بیکت ط ماوالی
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اماو حی ا

بودم1

البته ذکدر ایدن کتده الزم اسدت کده عقیدده بده شدفاعت آن حضدرح بایدد
دستاویزی برای بر واجباح و ا جام محرماح شود؛ مدانگو ده کده مسدیحیان
معتقد د مسیح به دار آویخته شد با موجب آمدرزش مسدیحیان شدود عددهای از
ارادبمندان و عزاداران حسین یز در شب و روز عاشورا ،مازشان قضا م شود یا
ّ
عزاداری را بر ماز ّاول وقت و ماز جماعت ،مقدم م دار د ،بعد م م گویندد:
« مه غرق گندا یم و یدک حسدین داریدم!» ایدن خناسدت و بدا روح و فلسدفۀ
شفاعت ،منافاح دارد

 1محمد محمدی اشتهاردی ،عالم برزخ در چند قدمی ما ،ص07

