
است ای شيعه ای ريشه اعتقادی اصل عرفی و الهی قوانين زدن دور  

  

  (پايگاه حوزه) آيا امامان نيز در قيامت شفاعت می کنند؟

کنندگان چه کسانی  شفاعت غير خداوند ولی باذن خداوند مسلم است. اما اينکه شفاعتاز نظر قرآن اصل امکان "
 .[١]است هر چند بعض اوصاف آنها آمده استهستند در قرآن بطور صريح نام آنها آورده نشده 

شفاعت کنندگان معين شده اند. اما نسبت به پيامبر(ص) شيعه و سنی اتفاق نظر دارند و هر دو ولی در روايات دقيقاً 
  است و اين از مسلمات است. می کنند که پيامبر در روز قيامت دارای مقام شفاعتفرقه روايات زيادی نقل 

شفاعت ائمه اهل بيت عليهم السالم نيز از مسلمات است که در روايات بسياری وارد شده است و و از نظر شيعه، 
  ن در قرآن ذکر شده است ، بطريق اولی برايشان تطبيق می کند.اوصافی که برای شفاعت کنندگا

مراجعه  ١٨۶تا صفحه  ١۵۴، صفحه ١برای اطالع بيشتر به کتاب تفسير الميزان، تاليف عالمه طباطبائی جلد 
  بفرمائيد.

 از چه کسانی صادر ميشود ؟ شفاعت [١]

يکی تکوينی ، و يکی تشريعی و قانونی ، اما شفاعت تکوينی که معلوم است از تمامی  بر دو قسم است ، شفاعت 
 اند ، و اما شفاعتزند ، و همه اسباب نزد خدا شفيع هستند ، چون ميان خدا و مسبب خود واسطه اسباب کونی سر می

ات واقع ميشود ) نيز دو قسم تشريعی و مربوط باحکام ، ( که معلوم است اگر واقع شود ، در دائره تکليف و مجاز
  است :

يکی شفاعتی که در دنيا اثر بگذارد ، و باعث آمرزش خدا ، و يا قرب بدرگاه او گردد ، که شفيع و واسطه ميان   -١
  اند .چند طائفه شفاعتخدا و بنده در اين قسم 

نکه فرمود : (قل : يا عبادی اول توبه از گناه ، که خود از شفيعان است ، چون باعث آمرزش گناهان است ، همچنا
الذين اسرفوا علی انفسهم ، ال تقنطوا من رحمة هللا ، ان هللا يغفر الذنوب جميعا ، انه هو الغفور الرحيم ، و انيبوا الی 
ربکم ، بگو : ای بندگانم ، که بر نفس خود زياده روی روا داشتيد ، از رحمت خدا مايوس نشويد ، که خدا همه گناهان 

مرزد ، چون او آمرزگار رحيم است ، و بسوی پروردگارتان توبه ببريد ) ، که عموميت اين آيه ، حتی شرک را آرا می
  برد .هم شامل ميشود ، و قبال هم گفتيم : که توبه شرک را هم از بين می

فرمايد : تا آنجا که میاش فرموده : ( آمنوا برسوله وسّلم) است ، که در بارهوآلهعليههللادوم ايمان برسولخدا (صلی
  يغفر لکم ، برسول او ايمان بياوريد ، تا چه و چه و چه ، و اينکه گناهانتان را بيامرزد) .

اش فرموده : ( وعد هللا الذين آمنوا و عملوا الصالحات : لهم مغفرة و اجر يکی ديگر عمل صالح است ، که در باره
داده : که مغفرت و اجر عظيم دارند ) ، و نيز   ال صالح کردند ، وعدهعظيم ، خدا کسانی را که ايمان آورده ، و اعم

ايد ، از خدا بترسيد ، و ( بدين فرموده : (يا ايها الذين آمنوا اتقوا هللا ، و ابتغوا اليه الوسيلة ، ای کسانيکه ايمان آورده
  ست .ای بدرگاهش بدست آوريد ) و آيات قرآنی در اين باره بسيار اوسيله ) وسيله

يکی ديگر قرآن کريم است ، که خودش در اين باره فرموده : ( يهدی به هللا من اتبع رضوانه ، سبل السالم و يخرجهم 
من الظلمات الی النور باذنه ، و يهديهم الی صراط مستقيم ، خداوند بوسيله قرآن کسانی را که در پی خوشنودی اويند 

ها بسوی نور هدايت نموده ، و نيز بسوی نموده ، و ايشانرا از ظلمتهای سالمتی هدايت ، باذن خودش بسوی راه
  صراط مستقيم راه مينمايد ) .

يکی ديگر هر چيزيست که با عمل صالح ارتباطی دارد ، مانند مسجدها ، و امکنه شريفه ، و متبرکه ، و ايام شريفه ،  
، همچنانکه در باره انبياء فرموده : ( و لو انهم اذ  کنندو انبياء ، و رسوالن خدا ، که برای امت خود طلب مغفرت می



ظلموا أنفسهم ، جاؤک ، فاستغفروا هللا و استغفر لهم الرسول ، لوجدوا هللا توابا رحيما ، و اگر ايشان بعد از آنکه 
د ديد که بخود ستم کردند ، آمدند نزد تو ، و آمرزش خدا را خواستند ، و رسول هم برايشان طلب مغفرت کرد ، خواهن

  خدا توبه پذير رحيم است ) .

کنند ، همچنانکه فرمود : ( الذين يحملون العرش و من و يکی ديگر مالئکه است ، که برای مؤمنين طلب مغفرت می
کنند ، و حوله ، يسبحون بحمد ربهم ، و يؤمنون به ، و يستغفرون للذين آمنوا ، آن فرشتگان که عرش را حمل می

اند ، گويند ، و باو ايمان دارند ، و برای همه آن کسانيکه ايمان آوردهوردگار خود را بحمد تسبيح میاطرافيان آن ، پر
کنند ) و نيز فرموده : ( و المالئکة يسبحون بحمد ربهم ، و يستغفرون لمن فی االرض ، أال ان هللا هو  طلب مغفرت می

تسبيح ميگويند ، و برای هر کس که در زمين است طلب   الغفور الرحيم ، و مالئکه با حمد پروردگار خود ، او را
  کنند ، آگاه باشيد که خداست که آمرزگار رحيم است) .مغفرت می

کنند ، و خدايتعالی از ايشان يکی ديگر خود مؤمنينند ، که برای خود ، و برای برادران ايمانی خود ، استغفار می
فر لنا ، و ارحمنا ، انت مولينا ، و بر ما ببخشای ، و ما را بيامرز و  گويند : ( و اعف عنا ، و اغحکايت کرده که می 

  بما رحم کن ، که توئی سرپرست ما) .

ن معنائی که شناختی ، کند ، شفاعت باشفاعت) قسم دوم شفيعی است که در روز قيامت شفاعت می(قسم دوم از  -٢
ن انبياء عليهم السالمند ، که قرآن کريم در باره حال ببينيم اين شفيعان چه کسانی هستند ؟ يک طائفه از اينا

فرمايد : ( و ال فرمايد : ( و قالوا : اتخذ الرحمن ولدا ، سبحانه ، بل عباد مکرمون ، تا آنجا که می شفاعتشان می
ند ، گفتند : خدا فرزند گرفته منزه است خدا ، بلکه فرشتگان بندگان مقرب خداييشفعون اال لمن ارتضی ، مشرکين می

  کنند مگر برای کسيکه خدا بپسندد ) .نمی شفاعتفرمايد ) و ( تا آنجا که می

فرمايد ( و ال يملک  کند ، و نيز میشفاعت میکه يکی از آنان عيسی بن مريم (عليهماالسالم) است ، که در روز قيامت 
که مشرکين بجای خدا ميخوانند ، مالک الذين يدعون من دونه الشفاعة ، اال من شهد بالحق ، و هم يعلمون ، آن کساني

  خود دانای حقند ) .شفاعت نيستند ، تنها کسانی مالک شفاعتند ، که بحق شهادت ميدهند و 

مالئکه نيز دارند ، چون در  شفاعت انبياء ، داللت بر شفاعتکنند بر و اين دو آيه شريفه ، عالوه بر اينکه داللت می
نصاری مسيح و عزير  پنداشتند و يهود وبود ، که مشرکين مالئکه را دختران خدا میاين دو آيه گفتگو از فرزند خدا 

  پنداشتند .را پسر خدا می

و کم من  فرمايد : (شفاعت کردن آنان میای ديگر از شفيعان روز قيامت مالئکه هستند ، که قرآن کريم در باره دسته
 ملک فی السماوات ، ال تغنی شفاعتهم شيئا ، اال من بعد ان ياذن هللا لمن يشاء و يرضی ، و چه بسيار فرشته که در

فرمايد آسمانهايند ، و شفاعتشان هيچ اثری ندارد ، مگر بعد از آنکه خدا برای هر کس بخواهد اجازه دهد ) ، و نيز می
 من اذن له الرحمن ، و رضی له قوال ، يعلم ما بين ايديهم ، و ما خلفهم ، امروز شفاعت: ( يومئذ ال تنفع الشفاعة ، اال 

بخشد ، مگر کسيکه رحمان باو اجازه داده باشد ، و سخن او پسنديده باشد ، خدا آنچه را که پيش روی سودی نمی
  اند ، ميداند) .ايشانست ، و آنچه را از پشت سر فرستاده

در قيامت شهدا هستند ، که آيه : ( و ال يملک الذين يدعون من دونه الشفاعة ، اال من شهد  طائفه ديگر از شفيعان
اش گذشت ، داللت بر آن دارد ، چون اين طائفه نيز بحق شهادت دادند ، پس هر بالحق ، و هم يعلمون ) ، که ترجمه 

ر که در سوره فاتحه گفتيم ، و شهيدی شفيعی است ، که مالک شهادت است ، چيزيکه هست اين شهادت ، همانطو
بزودی در تفسير آيه : ( و کذلک جعلناکم امة وسطا ، لتکونوا شهداء علی الناس ) نيز خواهيم گفت ، مربوط باعمال 
است ، نه شهادت بمعنای کشته شدن در ميدان جنگ ، از اينجا روشن ميشود : که مؤمنين نيز از شفيعان روز 

عالی خبر داده ، که مؤمنين نيز در روز قيامت ملحق بشهداء ميشوند ، و فرموده : ( و  قيامتند ، برای اينکه خدايت
آوردند ،    الذين آمنوا با> و رسله ، اولئک هم الصديقون ، و الشهداء عند ربهم ، و کسانيکه بخدا و رسولش ايمان

پايگاه  :منبع ٢۶٣- ١٢۶  ص :  ١ايشان همان صديقين و شهداء نزد پروردگارشانند). ترجمة الميزان ج : 
          ٢ -١۵۵٢حوزه

  ) ٣٠، شماره ١٣٧٨:: شهريور   کوثر(، ) در روز قيامت(س سيمای فاطمه"

  شفاعت دوستان فاطمه از ديگران 



طمه در روز قيامت چنان است که خداوند به خاطر فاطمه به دوستان آن حضرت نيز مقام ضرت فاعظمت و مقام ح
(س) با شفاعت خود در آن روز شيعيان و  شفاعت می دهد. امام باقر(ع) به جابر فرمود: جابر! به خدا سوگند، فاطمه

  د جدا می کند. دانه بدوستانش را از ميان اهل محشر جدا می سازد. چنانکه کبوتر دانه خوب را از 

هنگامی که شيعيان فاطمه همراه وی به در بهشت می رسند، خداوند در دلشان می افکند که به پشت سر بنگرند. وقتی 
  چنين کنند، ندا می رسد: دوستان من! 

  اکنون که شفاعت فاطمه را در حق شما پذيرفتم، نگران چه هستيد؟ 

  داريم در چنين روزی مقام و منزلت ما برای ديگران آشکار شود. دوست  آنان عرضه می دارند: پروردگارا! ما نيز

ندا می رسد: دوستانم! بر گرديد و بنگريد و هر که به خاطر دوستی فاطمه شما را دوست داشت و نيز هر که به خاطر 
تفسير ( کنيد.بهشت  محبت فاطمه به شما غذا، لباس يا آب داده و يا غيبتی را از شما دور گردانيده همراه خود وارد

    )١١۴فرات کوفی، ص 

  به سوی بهشت

(س)، پس از شفاعت از دوستان خود و فرزندانش و رسيدگی به شکايتش در دادگاه عدل الهی به فرمان خدا،  فاطمه
با جالل و شکوه خاصی وارد بهشت می شود. پيامبراکرم(ص) می فرمايد: روز قيامت دخترم فاطمه در حالی که 

داوند را که با آب حيات آميخته شده، پوشيده، محشور می شود و همه مردم از مشاهده اين کرامت  دايی خلباسهای اه
تعجب می کنند. آنگاه لباسی از لباسهای بهشت بر وی پوشانده می شود. بر هزار حله بهشتی برای او با خط سبز 

ت و تمامترين کرامت و بيشترين بهره ين هيبچنين نوشته شده است: دختر پيامبر را به بهترين شکل ممکن و کامل تر
(س) را به فرمان پروردگار در کمال عظمت و شکوه، در حالی که پيرامونش هفتاد  وارد هشت سازيد. پس، فاطمه

    )۴٨ذخائرالعقبی، ص ( هزار کنيز قرار گرفته، به بهشت می برند.

  استقبال حوريان بهشتی 

ه در بهشت می رسی، دوازده هزار حوريه، که تاکنون به مالقات ی که برسول خدا(ص) به فاطمه(س) فرمود: هنگام
کسی نرفته و نخواهند رفت در حالی که مشعل های نورانی به دست دارند و بر شترانی از نور که جهازهايشان از 

تی پس وق  طالی زرد و ياقوت سرخ و مهارهايشان از لؤلؤ و مرواريد درخشان است سوارند، به استقبالت می شتابند.
که بر  داخل بهشت شدی، بهشتيان به يکديگر ورودت را بشارت خواهند داد و برای شيعيانت سفره هايی از گوهر،

پايه هايی از نور برقرار ساخته اند، آماده می سازند و در حالی که هنوز ساير مردم گرفتار حسابرسی اند، آنان از 
  " )٢٢٧ص  ،۴٣بحاراالنوار، ج ( غذاهای بهشتی می خورند.

 
 

يا نه سالگی به  ٨بگذريم از مقام خيالی فاطمه جوانمرگ شده و توجه ناکجا آبادی محمد به فاطمه که وی را در سن 
و توجه به  شناخت و عالقه کافی به دخترانش نداشتاصالً و  خانه نکبت علی ابن ابی طالب آدمکش فرستاده بود

 نفر عرب يهودی ٨٠٠تا  ۶٠٠و علی که در ميان مدينه محمد  آن .اوالد مؤنث سنت اعراب صحراگرد نبوده است
بيگناه را به جرم بی طرفی و عدم طرد آيين نياکانشان و در اصل برای غصب اموالشان سر بريده و بر چاههای 

بسيار جنايتکارانه دسته جمعی ريخته بودند. خمينی هم مطابق سخنرانی دير پخش شده خود با استناد به همين واقعه 
محمد برای وحدت اعراب و تبديل ايشان به نيروی  کشتار زندانيان سياسی مخالف جمهوری اسالمی زد. دست به

نظامی نيرومند کار سترگ مثبتی در حق ايشان انجام داد. کار سترگ منفی از بين بردن دموکراسی قبيله ای و آزادی 
است و محمد در آنجا تبعيض شديد دينی و  ز کردهعقايد و آراء بود که حال در عهد دموکراسی جهانی به شدت برو

روزه يک  همچنين سرکار گذاشتن مردم را با نمازهای مکرر روزانه (و عواقب مخرب هپروتی شدن مسلمين) و
بشری به رقم باالی يک ميليارد مسلمين را به ارمغان  را نشانده است. نتيجتاً کوير فرهنگیفقير کش ماهه ساالنه 

                                                                                                                        نهاده است.    
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