
 
 شفاعت حسینی

 *نیامحمد سبحانی االسالم والمسلمینحجت

  اشاره

برا گیز در کدالم اسدالم  و مبحدث معداد کده مناقشهاز مباحث مهم و یک  
 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 

 قدد ای  ،کندون ربارۀ این موضوع، از دیرباز بااربباا  زدیک  دارد  د، عدل اله 
  دیگر آن را دستاویز گرو و  کرده ا کار آن را جمع  ؛ه استررح شدگو اگو   

 وافۀا د بدا سرپوشد  بدر رفتارشدان باشدد  خوا   امیال و آمال خود دا ستهزیاده
ۀ د نددشفاعت با بمام مشتقابش، س  بار در قرآن آمده است و ایدن خدود  شدان

 موضوع است این  میت ا

 معنای شفاعت

ْفع»از ریشه  ،شفاعت در لغت عی »به معندای جفدت اسدت  « شی دفی یعند  « شی
و شدفاعت یعند  ا ضدمام بده شدخح  ؛ء را به ما ند خدودش ضدمیمه کدردش 

                                                           
  عضو  یئت علم  دا شگاه کاشان *



998    9317محرم راهيان نور  ۀتوشره 

دیگری، در حال  که  مدراه و یداور او اسدت و از او درخواسدت  دارد  ایدن وافه، 
 ۀشخصد  بلندمرببده، بده دیگدری کده در رببدرود کده در جای  به کار م  بیشتر
ْبد»مقابد  آن  یدز  ۀ قند 1بری است، ضمیمه شود پایین بده معندای واحدد و « روی

از موقعیت خدود  ،بنهاست  شفاعت در عرف، به این معناست که شخح شفیع
و  ظر شخح صاحب قدرب  را در مورد مجازاح زیردستان، عدوت  نداستفاده ک

منلقاا معنا  دارد؛ زیرا  ه خداو د  ،ر نگ اسالم و قرآناین  وع شفاعت در ف کند 
کندد کند که بتوان  ظر او را عوت کرد و  ه  فوذ کس  را مالحظه م اشتبا   م 

 و از کس  وحشت  دارد  
مخلوق، میان خداو دد و مخلدوق  کصحیح شفاعت، واسنه شدن ی ایمعن

 گوید: م دیگر، در رسا دن خیر یا دفع شر است  عالمه رباربای  
 ییخاود  باه تن اا ییه شود، نی  م که ماوس  به شفش قی 

 ییه اخاود را باا ن ییه ایات،  اذا ن ن یدن به هدت کاف رس یبیا

جااه آن را ده  ناادان نمااوده، بااه آنچااه  انااد ه در نای  ىاایه م شااف

کاید ه یا کاار را نمیاکاه اىای ا یشود، به طاوریخواهد نائ  میم

رسا د،  اون اد، به میقود خاود نمیمیتن ا ن یهی خود را به کار 

 2ن یهی خود  به تن ایی ناق  ه دم   ه کوتاه بودم

 شفاعت ۀفلسف

که در آن، آثار و برکاح و مصالح  اصل  در اسالم وضع  شده مگر این  یچ
مدورد عنایدت  دلی ،ن ی مه وجود دارد  شفاعت  یز آثار و برکاح فراوا   دارد و ب

 گفته شده است:  بارهقرآن مجید است  در این 
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های ا  ی،  ه در ایا ج ان ه  ه در ق امات، ، مجااادکبدهن ش

ها در حی یت داما اجایا بایای انایامی ندارد، بلكه همۀ آن ۀجنب

 ؛هاسااتاطاعاات اا قااوان ا ه در نا جااه پ شاایفت ه تكاماا  انیااان

بایاد اا آن  ،بنابیایا هی   ز کاه ایاا دااما اجایا را تضام   کناد

ت تا جیأد ه جیارد بای ىنااه در مایدو پ ادا نشاودم اا احایاا جی

رهی  هسااوی دی اای، نبایااد راه بااىشاات ه ا اا و را بااه کلاای باا

ها امكاان داد کاه خاود را ا ا و ىناهكاران بیت، بلكه باید به آن

در ممناای « شاافاعت»کننااد ه بااه سااوی خاادا ه تیااوا بااىیدناادم 

یای ای اسات باهسا له م ح ح، بیای حفظ هم ا تماد  اسات

بااىشت ىناهكاران ه آ ودىان، ه در ممنی رلط، موجا  تشاویق 

 1ه جیأد بی ىناهم

 ترین شرط شفاعتمهم

بدرین شدرا مهمکده شدود و روایاح مربوا به شدفاعت اسدتفاده م  احیاز آ
بایدد  ،  کسد  کده امیدد بده شدفاعت دارداستشفاعت، اذن و رضایت خداو د 

ا جدام د دد   را مورد پسند خالب یکتا لد و اعماکناو را بحصی   ۀرضایت و اجاز
َتض : فرمایدقرآن مجید م  ِْلَمِنْار  ِْإاَلا ََ َفُعو  ا  رگدز از کسد  آن» ؛2َوْالْيش 

فرمایدد:   در جای دیگر م «که خدا از او راض  باشدمگر آن ،کنندشفاعت  م 
ْ َْلُهْالَرا ََ َْأِذ َْمن  فاَعُةِْإاَلا َفُعْالَشا ْالَْتن  ٍَ َمِئ الَيو  مُنَْوَْرِض َْلُهَْقو   ،آن روز در» ؛7ح 

د د مگر کس  که خدای مهربان به او اذن د د و از شفاعت  یچ کس سود  م 
                                                           

  727، ص1، جتفسیر نمونه، و دیگران    اصر مکارم شیرازی1
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َفَعـُه َشـَفاَعُة : »فرمدود امدام صدادق«  گفتار او راضد  باشدد نإ َتنإ
َ
ُ  أ َفَمـنإ َسـرَّ

َضـی نإ يرإ
َ
ـِه أ ِإ ِإَلـی اللَّ ُل ِإ ی ِه َفلإ َد اللَّ اِفِعیَن ِعنإ ـه الشَّ  در کدس بخوا دد کده از  1؛َعنإ

  از خددا بخوا دد کده از او راضد دیبا ،مند شودبهره  شفاعت شفیعان درگاه اله
   «شود

 شفاعت و توحید ۀرابط 

پدس از و  به گوا   متون باریخ ، سیره و روش مسلما ان از زمان پیدامبر
 و بدا اواید  قدرن  شدتماسدت ، درخواست شفاعت از شافعان راسدتین بدوده آن

 یچ دا شمند و متفکر مسدلما   چندین درخواسدت  را مخداله اصدول  ، جری
بیمیده، مخالفدت خدود را  سدبت بده ایدن ابدن  خستین بار  کرداسالم بلق   م 

شدفاعت فعد  خداسدت و حدب اوسدت  ،بده اعتقداد و دابیت موضوع ابراز کرد 
 دا شدود  آنمحسوب م   بوده، شرغیر و درخواست فع  وی از غیر او عبادح 

درخواست شفای بیماران از اولیدا و مشدابه آن بکدرار  ۀ مین سخن را عینداا دربدار
 ا درخواسدت فعد  خدا از غیر اوست و ربعداا این درخواست»گویند: م  ،کرده

َْوْيَْعمده دلی  آ ان این آیه است:  2؛«اسدت  چنین درخواست  شر ِْمون  ََ ُبُدو ع 
ِهْماْالْيَْ ْالَلا َِ ُْدو َْوْالْيَُْضُرا َْوْيَُْهم  َفُعُهم  وهِْن  َدْالَلا ْهُؤالِإُْشَفعاُؤناِْعن  ََ بده » ؛7ُقوُلو
د دد و رسا د و  ه سود م پرستند که به آ ان  ه زیان م  ای  را م جای خدا چیز

  «باشندگران ما م  ا  زد خدا شفاعتگویند: اینم 
 :  مییگو در پاسخ م

بدون اذن اله  و مستق  از ارادۀ خددا ند که کقرآن شفاعت  را مذّمت م  اوالا 
                                                           

  11، ص8ج، كافیکلین ،  شیخ  1
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ْ: میخوا قرآن م   در باشد ِْاالا ُبوُدُهم  ِلیواَإْمواَْنع  ُْدوِنوِهَْاو  واِْمون  َُ َخو وَيَنْاتَّ َوالَّ
ُبوناِْال ْاللَّْ ْاللَّْْهِِْلُیَقرِّ ََّ فًاِْا ْْهَُْ ل  ََ َتِلُفو ْفیهَْيخ  ْفیماُْهم  َنُهم  ُكُمَْبی  کسا   که » ؛1َيح 

کنیم مگدر را عبادح  مد   انیگفتند: اخود قرار داد د و م  یایرا اول از خدا ریغ
 دا در که ما را به خداو د  زدیک کندد، خداو دد روز قیامدت میدان آندلی   به این

  بنابراین اگر کس  اولیاء اللده و ا بیدا و «داوری خوا د کرد ،آ چه اختالف داشتند
امد  و عزیدز بشدمرد و شدفیعان درگداه  ا را گرفرشتگان را پرستش  کند، بلکه آن

  رگز مشمول این آیاح  خوا د بود  ،اذن الله بدا ده خدا، ب
و  ایدکدان، صدالحان، ا بیاز    جمعد یحاا مقام شفاعت را بدرایقرآن صر اا یثا 

غیرمننقد   کامالا ده است  کرمنوا « اذن اله »آن را به  ، امافرشتگان اثباح کرده
 ۀداده، ولد  مدا را از منالبد قدام  را بده پیدامبرخدا چنین م است که بگوییم

 ،  ه  کرده است  آنعمال اِ 
به پیدامبر  برادران یوسه به پدر و یاران پیامبر ۀقرآن به موضوع مراجع ثالیاا 

ن بصریح کدرده ااستغفار مالئکه برای مؤمن  مچنینو بقاضای استغفار از وی، و 
ْجاُؤَکَْْوْفرمایدد: م  است  در مورد پیامبر اسالم ُفَسُهم  َْظَلُمواَْأن  ِْإذ  ُهم  َْأَنا َلو 

ابًاَْرحیماًْ َهَْتوا ُسوُلَْلَوَجُدواْاللا َفَرَْلُهُمْالَرا َتغ  َهَْوْاس  َفُرواْاللا َتغ  و اگدر ایدن »؛ 2َفاس 
آمد دد و از خددا رلدب  دزد بدو م  ،کرد دمخالفان  نگام  که به خود ستم م 

پدذیر و کدرد، خددا را بوبده ا اسدتغفار م آن کرد د، و پیامبر  م برایآمرزش م 
ْخوا یم:   دربارۀ برادران یوسه  یز م «یافتندمهربان م  ِفر  وَتغ  َقاُلواَْياَْأَباَنواْاس 

اِطِئیَنْ َِ اْ اُْکنَّ َغُفووُرْْ*َلَناُْذُنوَبَناِْإنَّ وُهُْهوَوْال  و ِْإنَّ َْربِّ ِفُرَْلُكوم  وَتغ  َفَْأس  َقاَلَْسوو 
ِحیُمْ از خدا آمرزش گنا ان ما را بخواه که ما خناکار بدودیم   !گفتند: پدر»؛ 7الرَّ
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رلبم که او آمرز دده و مهربدان زودی برای شما از پروردگارم آمرزش م ه گفت: ب
  مان شفاعت  زد خداو د است   ،  وسارت پدر یوسه«است

 شفاعت و عدل الهی ۀرابط 

؛ و بازی  یسدتارب این پرسش منرح است: آیا شفاعت پ ،در مورد شفاعت
 با عدالت خداو د سازگاراست  ،آیا شفاعت

کسدان در  ظدر ی  یگردد که دو  فدر را بدا شدرا ن برمیکننده به االؤاشکال س
شدراین  دارد کده  ،در حال  کده شدفاعت ،گرفته که  یچ فرق  با یکدیگر  دار د

بباا بدا شو ده در اثر ارشفاعتبفاوح در این است که شود  کس   م  شام   ر
کند و در مسیر رضدایت الهد  و پیدامبر کننده، در خود بغییری ایجاد م شفاعت

شدود شدفاعت  ده بنهدا مشدخح م  ،گیرد  با این بیدانو قرآن قرار م  اکرم
بلکه لنه خداو دی است کده شدام  برخد  از بنددگان  ،خالف عدالت  یست

 ،شدو دعت  م شود که شایستگ  شفاعت دار د و کسدا   کده شدام  شدفام 
  دار د  آن راشایستگ  

 گناه ت برأجر شفاعت و

از  ،آیا مسدألۀ شدفاعتدیگر از مسائ  منرح در این باب، این است که   کی
 شود محسوب  م « جرأح بر گناه»عوام  

شدود در صورب  موجب جرأح م  ،وعدۀ شفاعت اوالا در پاسخ، باید گفت: 
اّما اگر شفاعت از جهاب  مبهم باشدد  که به صورح منلب و به رور حتم  باشد؛

شدود، یک از گنا کاران و با چه شراین  واقدع م و معلوم  باشد که در حب کدام
ثا یاا شفاعت  ه بنها موجب بجری بر معصدیت  سبب جرأح بر گناه  خوا د شد 

د؛ زیرا اگر گنا کار بدا دد  ندوز شوبر شدن گنا ان م بلکه باعث کم ،شود م 
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کده  أسیدکدرده و از گنداه  دایدپ دیدبه خددا ام ،ن شفاعت وجود داردرا    مچو
با موجدب  ستیضابنه   ثالیاا شفاعت ب د ابی م ی ر ا ،است  معاص نیباالبر

  سدتیمعلدوم   ،زمان وقوع شفاعت رابعاا  شدن شخح بر ا جام گناه شود  یجر
 یل متعدددروز، مواقه و مناز نیروز محشر، معادل پنجاه  زار سال است و در ا

چده شدود   واقع م  که شفاعت در چه مرحله و زما  ستیروشن   و وجود دارد
 ی اآن گرد ده ۀکدردن  مد  آن مراح  و رد ۀپس از گذشتن ا سان از  م بسا که

کدردن  دایح پأبه شفاعت موجب جر دیاگر ام خامساا  !صعب و سخت واقع شود
ممکن است گنا کار را در گناه  زیآن   رشیپذ ۀگنا کار بر گناه باشد، بوبه و وعد

 مربکبکند،  بعد از گناه بوبه م کهنیبه ا دیح بخشد و شخح، با امأجر ،کردن
  شود بیشتران گنا 

 کنندگانشفاعت

شفیعان در روز قیامدت متعدد دد، و  که شوداز آیاح قرآن مجید، استفاده م 
، شا دان اعمال، اله ، مالئکه یاز جمله ا بیا ؛شفاعت آ ان متفاوح است ۀدایر

ن، قرآن کریم، بوبه و عم  صالح  در روایداح  یدز بده شدفیع بدودن قدرآن، امنؤم
 ا و علما بأکید شدده اسدت  رسدول معصوم و شیعیان آن ۀعبادح، شهیدان، ائم

، َفیُ َثَلَثٌه يَ »فرمود:  خدا َفعوَن إلی الّلِه َعزَّ َو َجلَّ ُِ َش شإ ، ُثمَّ الُعَلمـا ُِ ُعوَن: اْلنبیا ، فَّ
 ُِ پس شدفاعت ، کنندا د که  زد خدای عز و ج  شفاعت م سه دسته ؛1ُثمَّ الُشَهدا

  «شود: پیامبران، دا شمندان، سپس شهداآ ان پذیرفته م 

 شفاعت کبری

ن و آآیداح قدر  اسدت شفاعت کبری در روز قیامت، برای پیدامبر اسدالم
                                                           

  101، ص1، جالخصال، شیخ صدوق  1
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َفْيَُْوَْلَسْما ند این آیه:  ؛روایاح بر این امر بأکید دار د َض و  َكَْفَتر  ِطیَكَْربُّ ؛ 1ع 
 کشد   بد«کند که خشدنود شدویو به زودی پروردگارح آن قدر به بو عنا م »

بنها در  جاح خویش  یسدت، بلکده زمدا   راضد  و  اکرم پیغمبر خشنودی
از قدول  رامام بداق شود که شفاعتش دربارۀ امتش  یز پذیرفته شود خشنود م 

ی يُ »فرمود:  ند که رسول اکرمک ق  م  امیرالمؤمنین ِتی َحتَّ َفُع ِْلُمَّ شإ
َ
َناِدى أ

ِضیُت  َِ بِّ  َِ ُقوُ : 
َ
ُد؟ َفَ ِضیَت يا ُمَحمَّ َِ ی  بِّ روز قیامدت مدن در جایگداه شدفاعت 2ّ؛َِ

فرماید: آیدا راضد  کنم که خداو د م کاران را شفاعت م ایستم و آن قدر گنهم 
 «م، راض  شدم!گویم: راض  شدمن م و شدی یا محّمد ! 

 شفاعت اهل بیت

مفسران و به بیان احادیدث،  ۀدر قرآن کریم آیاح فراوا   وجود دارد که به گفت
ای است کده از جمله آیه ؛ ا  ازل شده استو شفاعت آن در مورد ا   بیت

مْيَْ فرماید:م  َِ
ِنهَِْمنَْذاْالَّ ِْبِإذ  َفُعِْعنَدُهِْإالَّ کیست آن کدس کده جدز بده » ؛7ش 

 دربدارۀ بن عمار از امدام صدادق ةمعاوی «ذ ش در پیشگا ش شفاعت کنند ا
ــاِفُعوَن »پرسددید، حضددرح فرمددود:  هآیددایددن  منظددور ََ الشَّ ــ وَلِك

ُ
ــُن أ مددا از  0؛َنحإ

    «کنندگان  ستیمشفاعت

 شفاعت امام حسین

اسدت  ایشدان بندا بده فرمدایش  از شفیعان روز قیامت، امام حسدین  کی
 م در د یدا  ؛ از این رو،زدگان است جاح برای روفان کشت  ،پیامبر رحمت
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 دای حسدین  در زیاربنامده ،کند و  م در آخرح  به  مین جهدتدستگیری م 
 ۀدر سدجد کنیم بقاضدای شدفاعت مد  ،آن حضدرح اسنۀاز خداو د به و بار ا

بعد از حمد و ستایش خداو د بده سدبب بحّمد   ،پایان زیارح عاشورای حسین 
نی َشفاَع »گوییم: رح، م آن حض تمصیب ُزقإ ِإ ودِ  ةَ َالّلُهمَّ ا ُِ ُو ِن َيوَم الإ ُحَسیإ ؛خددایا الإ

و بده د بدال آن  ؛«کدن امروزی ،محشدر ۀصدحن بدهشفاعت حسدین را روز ورود 
ـذيَن »افزاییم: م  ِن الَّ ُحَسـیإ ـحاِب الإ ِن َوَاصإ ُحَسـیإ ـَدَک َمـَع الإ ق ِعنإ تإ ِلی َقَدَم ِصدإ َوَثبِّ

ِن َبَذُلوا ُمَهَج  ُحَسیإ  ای مرا از روی صدق  دزد خدودح، بدا گام !اخداو د ؛1ُهمإ ُدوَن الإ
بدر  بنا «  مان یارا   که خون خود را بقدیم او کرد د ؛حسین و یارا ش ثابت بدار

آن  ،د شدووارد م  بیدت کده بده پیدامبر ر کدام از ا   ،حدیث شریه کسا
شدود، وارد م  امام حسین اما وقت  ؛فرماید ا م آن بارۀای درحضرح جمله

َلُم يا َوَلدى َو »فرماید: پیامبر م  ََ السَّ تی َوَعَلیإ و بر بو بداد سدالم ای  ؛2يا شاِفَع ُامَّ
 ،کنددحضرح در قیامت شفاعت م آن  ه بنها  !«امتم ۀکنندفرز دم و ای شفاعت

 رسدند امامکنندگان بر آن حضدرح  یدز بده مقدام شدفاعت م بلکه زائران و گریه
ِن »فرماید: م  دربارۀ مقام زائر امام حسین صادق ُحَسـیإ ٌع ُمَشـفِّ  َزاِئـُر الإ

َیا ِمــَن  نإ ــنإ َکــاَن ِفــی الــُدّ ُِ ِمَمّ ــا ُهــمإ َقــدإ َوَجَبــتإ َلُهــُم الَنّ ُجــٍل ُکُلّ َِ ِقَیاَمــِة ِلِماَئــِة  َم الإ َيـوإ
ِرِفیَن  ُمسإ   کده شفیع صد  فر در روز قیامت است؛ کسدا  زائر امام حسین؛7ّالإ

  در « دداهن بوداآبش دوزخ بر ایشان واجب شده و کسدا   کده در د یدا از مسدرف
 بده نگدام وداع بدا حدرم جدّدش لحظداب   امام حسین که روایاح آمده است

ـِه »یا این سخن را از جدش شنید: ؤخواب فرو رفت و در عالم ر َجنَّ ِانَّ َلَ  ِفـی الإ
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هاَد ِ  ٌَ الَتناُلها ِااّل ِبالشَّ جا َِ برای بو مقدام   دزد خددا بعیدین شدده کده جدز بدا  1؛َد
مقام،  مدان مقدام شدفاعت  نیون ائاز ش ک ی نیقیبه   «رس شهادح به آن  م 

 م یکن اشاره م  نیاز شفاعت حس یجا به موردنیدر ا است 

 اللَّه حائری نسبت به تأخیر عمر آیت شفاعت امام حسین

ه حائری، سرپرست حوکه آیت   نگام علمیه ارا  بود د، برای مرحوم  ۀزاللَّ
ه حاج آقا مصنف  اراک    ق  کرد د:  ، چنینآیت اللَّ

در آن هن او که در کیب  بودو ه به درس ه بحا  اشاالا  داشاا ، 

در عا   خواب دیدو ش قای باه ماا  ،شنبه بودشبی که ش  سه

ىفت: ای ش خ عبدا كیی ! کارهاا را انجااو باده کاه ساه رها دی ای 

ه باه خاود  ماا اا خاواب ب ادار شادو ه ح ایان باودو دمخواهی می 

رها  شاااید تمب اای نداشاااه باشاادم ،ىفا : ا باااه خااواب اسااتماای

کاه آنچاه شنبه ه   ارشنبه، مشلو  درس ه بح  بودو، تاا ایاسه

رها پنجشاانبه کااه  ماا خاااطیو رفاات ،در عااا   خااواب دیااده بااودو

دجواد تمط   باودو، باا بمضای اا رفیاا باه طایت باا  میحاوو سا 

علمای نماودی  تاا ظ ای ۀ ىاید  ه مباح ا یجا قادردر آن مرفا  

هااار، ساااعای اپااب اا ن مهااار را همااان جااا  اایت کاایدی اشااد، ن

رفیاا در  مشادیدی مایا فایا ىیفات ۀدر هم ا هن او  یا  مخواب دی 

رهی ماا انداخاناد، ه ای همچناان  ؛جا عباا ه رهاناداا داشااندآن

حاب کایدو کاه  مافااده باودوبدن   یاه داشت ه در م ان آت، ت  

 مبه رفیا ىفا ، اهدتی میا به خاناه بیساان د محا   بی ار هخ   است
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او باه خاناه ،ای فیاه  کیده، اهد میا به ش ی کیب  آهردهها هس لهآن

بی حا  ه حب، در بیاای افاااده باودو، بیا ار  ،در خانه مرساندند

  قبا  باه یااد خاواب ساه شا ،حا   دىیىون شاد ه در ایاا م اان

ع ئ  میگ را مشاهده کیدو ه با در نظی ىیفاا خاوابی کاه م افاادو

در ایاا  ماحیاس کیدو پایان عمیو نزدیک شده اسات ،دیده بودو

حا ، ناى ان دیدی  ده نفی ظاهی شادند ه در جانا  راسات ه  ا  

کیدنااد ه بااه هماادی ی مااا نشیاااند، ه بااه هماادی ی ن اااه می

در  ملو  قبض رهح، ىایدی اج  ایا مید رس ده، مش :ىفاندمی

ایااا هن اااو بااا قلباای  ااات ه خااا   بااه ساااحت میاادس اماااو 

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

او، ای فایاه  ننماودهخا ی است، کاری نكیدو ه بیای خاود توشاه

اا ماا شافاعت کن اد، کاه  شما را به حق مادرتان حضید اهیا

تاا خاود را بایای سافی آخاید آمااده خدا میگ میا به تسخ ی انادااد، 

خواسااند هماان دو دیادو ش قای نازد آن ده نفای کاه میم سااو

 ها ىفت: حضید س دا شا داآمد ه به آن ،رهح  را قبض کنند

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 

در ایاا  ما را پذییفت، بنابیایا شما رهو اه را قبض نكن ادم شفاعت

  :آن ده نفی به ه  ن اه کیدند ه به آن شا   ىفاناد ،هقت
 
 ه سامما

مطاع باه  امااو حیا اۀ ىاه دیدو آن ده نفی همیاه فیسااادآن ة 

سوی آسمان پیهاا کیده ه رفاندم ایا موهبت به بیکت  ط  ماوالی  
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 1بودم اماو حی ا

ر ایدن  کتده الزم اسدت کده عقیدده بده شدفاعت آن حضدرح  بایدد البته ذکد
گو ده کده مسدیحیان  مدان شود؛دستاویزی برای بر  واجباح و ا جام محرماح 

ای از عدده  مسدیحیان شدود معتقد د مسیح به دار آویخته شد با موجب آمدرزش
یا  شوددر شب و روز عاشورا،  مازشان قضا م   یز دبمندان و عزاداران حسین اار

گویندد: دار د، بعد  م م  ماز جماعت، مقّدم م  و اّول وقت عزاداری را بر  ماز
 ۀایدن خناسدت و بدا روح و فلسدف«  مه غرق گندا یم و یدک حسدین داریدم!»

 منافاح دارد  ،شفاعت
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