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 شفاعت

 

 

 

قریا    هاا این منتها ،ندهست مهمقدها این اجنبیه، مالعبه با اجنبیه، تقبیلاجنبیه، ...
دی را، کسی زنا را، کسی لواط کسی دز 1«عَْنهُ تُْنهَوْنَ ما كَبائِرَ تَجْتَنِبُوا إِنْ»اقرب دارند. 

مه دعنوان مقرسد   به نمی هایی که مقدماتی هستند که به اینرا ترک کند آن را  ...
 نُكَفِّارْعَْنهُ  تُْنهَوْنَ ما كَبائِرَ تَجْتَنِبُوا إِنْ» مه انجام نشدهالمقدذی اام ،اندبودن حرام بوده

ی» .سیّئات مقابل کبائر اسات« سَیِّئاتِكُمْ عَْنكُمْ قابال البباائر یینای المیا ای ئات مالساّ
این مقدمه است،  «.طمات فقأنّها تقدبیانات صع الّتی هیالمیا ی الصّغیرة غیرة. الص

گناه بزرگ هام نیسات، داودص ا االت ه ماگر گناه کوچبی مقد حتی .نداردا الت 
 تُْنهَاوْنَ ماا كَبائِرَ تَجْتَنِبُوا إِنْ» ئات هست.مشمول سیّجا در اینآن هم  ،دارد در حرمت

  «.كَریمًا مُدْدَالً نُدْدِْلكُمْ  َ سَیِّئاتِكُمْ عَْنكُمْ عَْنهُ نُكَفِّرْ
 قتای کاه   الة اسات. آیه از این بید 2«السَّیِّئاتِ یُْذهِبْنَ اْلحَسَناتِ إِنَّ» نینهمچ  

 الة است. اگر  ت،از حسنا «.السَّیِّئاتِ یُْذهِبْنَ اْلحَسَناتِ إِنَّ» :بید ،کندمی امر به  الة

امّهاات  اجباات  ،انسان نماز را به پا دارد   ر زه را انجام دهد   حج را   چه   چه

تبارار  هااآنتارک اگار  ،را ددا ند بد ن توباه آن  اجبات کوچک ،که انجام بدهد را

ر د مای نشود، آن  اجباتی را که از دست انسان در کبیره شود، اگر تبدیل به عصیانن

 این شفاعت. بخشد.می آن را ددا ،کندمی   ترک

اگار « ةرّحمافعٌ لمن یستحقّ الش اهلل ةرحم» ع رحمة اهلل.شْف ،دیگر شفاعته مرحل

 ،پااک اساتهاا دیلیحسااب  انتقاام بگیارد، در دبخواهد از گناه  د ددا ند فقط
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يْ كُلَّ  َسِیَْت رَحْمَتي  َ» لبن  أَْكتُبُها ءٍشاَ  جاوب  بارای« أَْكتُبُهاا» 1«یَتَّقُاونَ لِلَّاذینَ فَساَ

ندارناد، شافع رحماة فرض کنید کاه رجحان کسانی که این شرایط را  زجوا اما ،است

شود با این شخصی کاه اساتحقاع عاذاب باه حسااب می ، این رحمت الهی جفتاهلل

را باه واور  عاذاب ا را کم کند یا  به حساب فضل ددا ند عذاب ا  اما ،عدالت دارد

 ببرد. بینی از کلّ

فاعة بیاد ». که بحث ا لی ما شفاعت رسمی اسات«   من المراحل الشّفاعة» الشاّ

  بید   «   بید تبفیر الحسنات الببیرة الحسنات الصغیرةالتّوبة   بید تبفیر السّیّئات 

  لاذلک » م نار د.یا در جهنم بایاد بار د یاا در جهانبید   بید آن آدرین مرحله که 

فَاعَتِي ادَّدَرْتُ»قال: أنّه ( ص)یر ی عن رسول الهدی  «. 2«أُمَّتِاي مِانْ اْلكَبَاائِرِ لِأَهْالِ شاَ

یا توبه نبرده یاا توباه  ...ره باال است که با هیچ چیزقدر کبیقدر کبیره باال است، آنآن

هاایی کاه مردناد تواناد آننمی بید. آدمی که یک عمر گمراه کرده   است کافی نبوده

دنیاوی   ناه های ای اسات کاه ناه عاذابجا کبیرهاین ،توبه کرده  اقیًا لی  ،زنده کند

البارز  کاافی نباوده در یاوم برزدی کافی نبوده، اهوال یوم الدنیا   اهوال های عذاب

 «.أُمَّتِي مِنْ اْلكَبَائِرِ لِأَهْلِ شَفَاعَتِي ادَّدَرْتُ»جا در این. عذاب قیامت

آیاا شافاعت  :شفاعت . جود داردهم هایی جواب هالبت   ستجا سؤاالتی ادر این

آن هام  ،کناددر تارک  اجا  تقویات نمی، آیاا کنادگنااه سسات نمی فیل درمردم را 

 ای قائل هستند؟که عدهایی هشفاعت

مان  میتدلاة.ة رّواة   حالافة محالا حالاة مفرواة  الث: ثا لهاا حااالتٌ الشّفاعة»

 ،ساتاپولس که از  احبان اناجیل متیادده  .«بولسة لفاعالحاالت المفروة حالة الشّ

ایشان شفاعت را ووری باال برد، باال برد، باال برد که هیچ چیز شرط نجات جز ایماان 

 ث نیست.به تثلی

 ،کندمی تهدید منسوب به ا ست، ی کهپولس در اناجیل کند.می تهدیدپولس  حتی

 .لاه  شفاعة له فال  الح لاه   ال نجااحفالة من عمل بالشّرییة الموسویّ»گوید که: می

رییة الموسویّة شرییة الیمل. أترکوا شرییة التّاوراة   اعتقاد ا الشّ شرییة الیمل.أترکوا 

 «.تنجوا یوم القیامة الببری حتیثلیث بالتّ

در فیل میا ی دیلی آزاد   در ترک  اجبات بسیار آزاد، فقط آنچاه ها این   لذا

هاا این قائال هساتندهاا این همین تثلیث مزدرفی را کاه ،بن   ر ح القدسإب   أکه 
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زیااد  ارد ها . از این افراط مفروین در بااب شافاعت باه شاییهشفاعت هستندموج  

 .که میلوم اساتها  ارد بود، به دود مسیحیها  ارد شده، به یهودیها یشده، به سنّ

فقط یهودی بودن کاافی اسات  1«نَصارى أَ ْ هُودًا كانَ مَنْ إاِلَّ اْلجَنَّةَ یَدْدُلَ لَنْ قالُوا  َ»

عنوان  2«اْلمُْشرِكینَ مِنَ كانَ ما  َ حَنیفًا إِبْراهیمَ مِلَّةَ بَْل قُْل»دواهد ببند. می هر غلطی

ایان عناا ین شافیع نیسات  ،یهودی بودن، عنوان مسیحی بودن، عنوان اسرائیلی بودن

محوریات دارد در کال  هنچاآ 3« االِحًا عَمِالَ  َ اْلاخدِرِ اْلیَاوْمِ  َ بِاللَّاهِ آمَانَ مَانْ»بلبه 

  لو این شخص قاتل باشد. ،مراحل ایمان باهلل   الیوم اآلدر   عمل  الح است

شافاعت  ا االًافاراط کاه ه کنیم: مرحلامای مرحله شفاعت را بحث پس ما در سه

لِ َ    :، یقاولیقول بولس فی اإلنجیل المنسوب إلیاه»شروی ندارد، مثالً  المسایح  اُ

«. ألنّه کت  فی التّوراة من  ل  فقد لیان اموسلبه لُینَ   بلینه نجّانا عن لینة النّبص

تاورات مطلا  . ننوشاته اساترا ا هااین . تاوراتاسات تورات هم غلاط فهمیادهیینی 

 اساتحقاعگوید: اگر کسی مستحق عاذاب باود   باه حسااب می دیگری است. تورات

ل  فقد لین   من  »گوید: ، ملیون است،  لبن پولس این را میزدند ا  را دارعذاب 

در بنااابراین هاایچ ملیااونی «. ه  اال  باادیلناتاادانا ماان لینااة الناااموس ألنّاافالمساایح ا

ذّب بالیذاب یقولون المسیح ددل الجحیم   عُحتّی ددل الجحیم. » مسیحیت نیست.

ها ند. مسایحیهسات آزاد  لاذا . «یاوم القیاماةب أحد مان أمّتاه الجسدی حتّی ال ییذّ

 را کاااری نااداریم.ها قاادر آزاد نیسااتند.  هیونیسااتاینهااا یهودی آزادتاارین هسااتند،

کناد می رتصوکنند آدم می ی کهدر زنا، در دزدی، در عرع، در این کارهایها مسیحی

 نیست.که ها این حرف ،شان حالل استدر شرییت

 اجبااات   در فیاال  ف پولساای آزاد کاارده در تاارک  آن تصااوّایاان حالاات بااوده 

باه شافاعتی است یک مقداری رنگ داده که این  وور هستند، یک دسته اینمحرّمات

اگار شاما یاک  ،هام کاه بلاهها قائل هستند   در منبرها   کتابها که بیضی از شییه

از سر زنا  شخص «.ی أ  تباکی فقد  جبت له الجنّةببی أ  أببمن » بریزید قطره اشک

«  جبات»، اشک ز ری ریزدمی اشک  برای امام حسین    دزد   آدمبشی دود آمده

ف   ایان تصاوّ !برای آن نیساتهم  شرویهیچ «  جبت له الجنّة» مستح  هم نیست
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مقاداری آماده تسانّن هام ع، باه وارف ی آمده است به ورف تشایّافراط شفاعت پولس

 است.

شافاعت « الشافاعةبتطلاق  اآلیات الّتیال شفاعة إوالقًا إستنادًا إلی » :مقابله نقط

آن مقاداری کاه الزم  یا باید توبه کند یا بایاد بساوزد. ، هر کس هر گناهی کردهنیست

  لبان القارآن یمشای مشایة » .این شفاعت در کار نیسات  باید بسوزد  ،است بسوزد

  .«ن باذن اهللوان بین األفراط   بین التفریط سوف نبیّالی

 لِمَاا  َفِّْقنَاا  َ مِیاْلیَظِا اْلقُارْآنِ مَیَاارِفِ  َ مَانِیاْلإِ   اْلیِْلمِ بِنُورِ  ُدُ رَنَا اْشرَحْ اللَّهُمَّ»

 . «تَرْضَاهُ لَا  َ تُحِبُّهُ لَا عَمَّا جَنِّبْنَا  َ تَرْضَاهُ  َ تُحِبُّهُ

 «.بُمْیْعَلَ السَّلَامُ  َ»
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 در متون مقدس مسیحیتشفاعت شرایط شفاعت   

 

 یعَلَ  َ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ ی َلَّ  َ ینَاْلیالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 ییت دارد از نظر کتاب   سنّت   در باب قبلی آندر باب مغفرت   شفاعت که  اق

، در هار ساه بااب ساؤاالتی ساتاکه فداء   تفدیه باشد که بار داالف کتااب   سانّت 

 دهیم.می هست. باب سوم را ا ل مورد بحث قرار

ر کرده است، احبامی را  اج    یا حرام آیا درست است که ددا ند شرییتی مقرّ

 امضاالی که ددا ند داود ای از  سائبیدًا به  سیله ،ده استر کرمقرّ دوددر شرییت 

ناجیال پاولس ایان پاولس   ا اینباهکماا  بشاود،رناگ ی شرییت بیکند به وور کلّمی

 .مطل  را شامل است

گونه شارایع نسا  آن است کهدر اناجیل پولس   دعوت پولس یهودی اال ل این 

کناد اگار می تهدیاد یحتای نس  شاده اسات   گردیده است. شرییت عمل به وور کلّ

 عمل کند از مسیح نصیبی ندارد. این یک مطل . ،کسی به شرییت عمل

ایان مطلا  را « جسّد   الفاداء المسایحیسرّ التّ» 157ه ما در کتاب عقائدنا،  فح

د م. ه مرحل ل.ا ّه جا دتم شد. این مرحلعنوان کردیم   رد کردیم. حاال بحث به این

اگر  اما ،ت، احبام شرییت از  اج    حرام باقی استد م که شرییت باقی اسه مرحل

 مااتی را انجاام داد باا اساتغفار   باا توباه بروارفکسی  اجباتی را ترک کارد   محرّ

 شود. این یک مقداری ماند که باید بحث کنیم.می

 یاهآن حتممحرّماات اسات،  یاهاست،  اجبات آن حتم یهشرییت حتم ،اگر شرییت

 اجباتی را ترک کرد  -نه از ر ی جهالت- هتوجاد   با است   کسی مخصو ًا با عن

ایان شود با توبه   با اساتغفار بروارف شاود؟ آیاا می چطور ،ماتی را انجام داد  محرّ

 این مطل  د م. ناقض با ا ل شرییت نیست؟

جایی است که ناه در کجا است؟ شفاعت در آن. شفاعت استشفاعت  مطل  سوم

ر است یا بوده است   مؤثر نبوده   کسانی را ددا ناد مقارّ استغفار   نه توبه یا نبوده
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بر مبناای ربّاانی اساتحقاع  ،کسی که استحقاع نار دارد شفاعت کنند.ها این کرده که

باه ایان  اساطه  ،امامی بیایند   دود را  اسطه قرار بدهناد ،پیغمبری ،نار دارد، کسی

یاد ا ّل بُ البتاهید سوم. هم در بُ ید د مهم در بُ شودمی سؤالاین  این به جهنّم نر د.

 کرد. میبحث ا لی ما است که شر ع دواه

ید توبه اگر کسی گناهانی کرد  اجباتی را ترک کرد، محرّماتی را ید توبه. در بُدر بُ

درست   حساابی باود کاافی اسات؟ ه نصوح بود   توبه اگر توبه کرد   توب ،انجام داد

ظلم کارده اسات، ظلام به مردم ، کرده استالل اض تی مردم راکسی یک مدّ . مثالًدیر

کارده  عقیادتیرضی کرده اسات، ظلام جانی کرده است، ظلم مالی کرده است، ظلم عِ

 همه را انجام داد.«   آمن   أ لح   بیّن   اعتصم باهلل تاب»این است، 

« تااب»هماه را انجاام داد.  جاود دارد ای که در توبه گانهپنجچهار، یینی شرایط 

ای ممبان . این در یک زمیناه ..« أ لح   بیّن   اعتصم باهلل» ،«أ لح»برگشت   اقیًا

 دیگر ممبن نیست.ه در زمین ،تاس

توبه کردن  ،ی ظلم کردهبه گر ه دا ّ ،ی را گمراه کردهای که گر ه دا ّدر زمینه

جاا قباول این ،بسام اهلل ،حاللیت ولبیدن   جبران کردن هاآناز  ،  بید ا الح کردن

اگر کسی مبدأ ضاللت بوده، یک بدعتی را گذاشته، یاک ضااللتی را ایجااد  اما ست.ا

 هااآنای از اناد، عادّهایان گار ه مردهای از عادّه ،کرده است   گر هی را گماراه کارده

« أ الح»جاا در این ،رساندنمی یا به دست انساانرسند می اند یا به دست انسانزنده

 «.بیّن»نه « أ لح»نه  ،کلّیت نخواهد داشت

 ،مرده، کافر مرده، منحرف مارده، مبادع مارده کسی که؟ برای کسی برای چه« بیّن»

به ساوی حاق « تاب   آمن» .قبول« إلّا من تاب   آمن»مینا ندارد. « بیّن» که اینبرای 

یبی هام آن تاار ،  آن تاریبی که بر اثر آن گمراه کردن   آن گناه انجام دادتوبه کرد 

که به دیگاران کارده، ظلام عقیادتی کارده، هایی ظلم اما رورف کرد.بین دود   ددا ب

رفتناد از باین  هاآنکرده   ها این به کرده، ظلم جانی، ظلم مالی   ظلم ظلم ناموسی

ا  ماورد ه توبابااز جاا چاه؟ این جاااین ،را پیادا کناد هاآنتواند نمی   اگر هم هستند

ینی چه؟ یینی آن کسانی که مورد ظلم مورد پذیرص باشد یا  ه توبپذیرص است؟ اگر 

 . جود دارد جاهیچ. این اشبال در این هاآنشدند، گمراه شدند   از بین رفتند 

بایاد عمیاق  قدرآنباید گناه باشد،  قدرآن  در باب شفاعت اشبال باالتر که گناه 

 شافاعت ،برورف بشود نه با استغفار ،د باشد که نه با توبهباید ر ی تیمّ قدرآنباشد، 

فَیُونَ ال  َ»کساانی کاه ه به  سیل چه کسی؟ه دواهد. شفاعت به  سیلمی  لِمَانِ إاِلَّ یَشاْ
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. اگار مرضای دادا باشادشخص شافع ا  مرضی ددا باشد   دین ا  که باید  1«ارْتَضى

پاس چارا در بارز  از باین  ،مرضی ددا استشخص شافع مرضی ددا است   دین ا  

 فار   توبه از بین نرفت؟نرفت؟ چرا در دنیا با استغ

ای هضالع قاعاد ،که باید بحث کنیم که در این مثلث بحث ایان ضالع ا لیه مرحل

کاه بار مبناای دعاوت   تبلیغاات پاولس   در ها ا اوالً مسایحی اسات کاهاین  ،است

 بوده ند که ا والً عمل مطرح نیست. شرییت تورات شرییت عملهست اناجیل ا  قائل

بایاد تارک محرّماات  اجبات باید انجام بشود،  چنان،مات محرّ.  اجبات چنین، است

پاولس  ، قتی که مسیح  یود کردناد ،(ع لبن پولس آمد بید از  یود مسیح ) ،شود

،  قتی که کردمی پولس مخالفت ،مادامی که مسیح تشریف داشتنداال ل آمد، یهودی

شارییت عمال را بازی شارییت تاورات را   همسیح  یود فرمودند آمد   با کمال حقّ

تهدید کرد کسانی که قائل به شرییت عمل باشاند از  حتیکرد    منیبسی کلّ رووبه

درسات  فاداء    الی  مسایحی راه ملبوت مسیح نصیبی ندارند.   در این باب قضی

 کردند.

 یادل لفا ٌ التجسد إن»نقل کردیم  قربیة فرنیسى أبلین  فحه ما از جا در ا ّاین

گویاد می مطل  آن ایان اسات،ه دال «. البشریة بالطبییة اللَّه ةكلم أقنوم اتحاد على

ت از ددا که ددا جسد بشری به دود گرفت   جسد بشاری باه که: مجسّد عبارت اس

ثانیًا تمام   ببینند ا اّلً با نوع بشر بتواند باشد، ا  را  اینبهگرفت برای چه؟ برای  دود

  الی ه ا ّالً، به  سیل تجسّد دوده  سیلددا به  ،گناهانی که این بشرها انجام دادند

اهان بشر باه واور کلّای از باین به این  سائل گن ،عذاب  لیبی ثالثًاه به  سیل ثانیًا  

 بر د.

ا ّل ماا گویناد چاون پادر   ماادر می مبدأ حرف چیست؟ مبدأ حرف این است که

گناهباار  اهاآن ،دوردناد یاهمنهه گناه کردناد، آدم   حاوّا گنااه کردناد   از آن شاجر

 ،اساتهاا ل آنند. ایان حارف ا ّهسات الیصایانذاتی هااآن بیدًا تمام فرزنادان ،بودند

 هااآنمقدّمات را که چیدند. چون پدر   مادر ما آدم   حوّا گناه کردند پس فرزنادان 

 اینباه  ددا برای توانند عصیان نبنند نمی ند،عا ی هست ند، ذاتًاهست الیصیانذاتی

گویناد شاامل انبیااء هام می حتایاین عصیانی کاه  ،ن را از بین ببرداین ذاتیت عصیا

این گناهان از بین بر د  اینبهبرای  ،ست  ا لیاء   بزرگان قبل از مسیح ا انبیاء ،هست

                                                           

 .28ه انبیاء، آی. 1
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(   تجسّد شد در رحام ماریم )س  این ذاتیت عصیان از بین بر د چه کار کرد؟ آمد م

 دند.القدس که سه تا بودند یبی شأب   أبن   ر ح

که همان دالق است. دالق در رحم مریم رفت   متجسّد شاد   متلابّس ب آیینی 

مان  ملیاونٌ»کناد کاه می  لی  شد   استناد   بیدًا تسلیمشد شری مسیح به لباس ب

گوید: می .«ملیون من علّق علی دشبة» کند،استناد می توراته به آی« علّق علی دشبة

هاای  الی  ملیاون شاد تاا تماام لینته  سیل ددا ند دود را تحویل  لی  داد، به

بندگان مسایحی کاه  مخصو ًا بندگان مسیحی. ،عصیان از بندگان ددا برورف شود

ایاان  ،دهنادمی مااتی را انجااامکننااد، محرّمی را تارکهااایی  اج  ،کننادمی گناهاانی

 ر د.می گناهان به وور کلّی با این فداکاری از بین

ا ل این  لی  ا ل اجنبای دارد. یینای چاه؟ در  حاال این ا ل این فداکاری  

ه  فح جا بحث کردیم.میان مشرکین این ا ل موجود است   ما به وور کلّی در این

جیال هاا این این جریانی نیست کاه داود «.الیتیقة الوثنیة في الفداء   الصل » :165

. اسات دهشا عتیقاه یت ثنمنبیث است از جیلی که در ها این دیر، جیلکرده باشند. 

ایان مسایحیت یاک برداشاتی اسات    ،ستادر حقیقت مسیحیتی که بر مبنای پولس 

 پرستی که در وول تاری  بوده است.بت پانزده، از یت ثن پانزدهای است از یک نقشه

 الخطیئاة، عن فداءٍ ذبیحة اآللهة أحد تقدیم بواسطة الخالص تصوُّر إن د ان قال»

 عناد التقدماة هذه ذكر  . »165ه  فح« غیرهم   الوثنیین الهنود عند جدًا الیهد قدیم

لآللهاة یقادمون بر شاا   هاو الاذکر  یمثِّال «الركفادا» كتااب   الفادی  لیصار الهنود

 الی آدر. .«األ ّل

ل ماا بحاثاین در تمام این مراحل که کاردیم   در تفسایر هام  جا باه واور مفصاّ

باان   أب   إه شاارکین قضاایوایفااه از م پااانزدهی دیگاار، حااد د هااادر جا   ،هساات

باه دار  را  الی  دارناد کاه فرزناد داوده فداء دارند، قضیه القدس دارند   قضیر ح

اسات هاایی گناهان امّت به وور کلّی برورف بشود. ایان حرف اینبهتحویل داد برای 

 الصال  مقارناة»را ماا ذکار کاردیم تاا  مادارکواور نیهم .زننادمی دارنادهاا این که

 .إلی آدر «.اإلنجیلیین   نیینالوث:  الفداء

، 3سوم باه غالویاه، فصال ه در نام 169ه کند در  فحمی آنچه را پولس استدالل

 ألناه ألجلناا لیناةً  اار إذ النااموس لیناة مان افتادانا المسایح»گویاد: می 14، 13ه آی

 یساوع المسایح فاي لألمام إباراهیم بركاة لتصایر. بخشبة عُلِّق مَن كل ملیون :مكتوب

  «.الر ح موعد باإلیمان لننال
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 کاه تقطیاع ر ایااتیکه نقل کارده مثال بیضای  وورچیست؟ این ینة لی کتابة الل

کناد   بار می گاذارد، دنباال آن را ذکارمیکناار  ل آن رار ایتی اسات کاه ا ّ ،شودمی

 وور است.جا هم همینکند، اینمیداللت  دواهدمی مینایی که ا 

. 23   22ه ، آیا21فصال  تورات است،ه ؟ در سفر تثنیاست در کجا «  کتابة اللّینة»

ایان را « الموت حقها دطیئة إنسان على كان إذا  »: یلي كما بولص إلیها یشیر التي»

 على كان إذا  ». است به حساب دودص؟ «ملیون من علّق علی دشبةٍ» اندادته، فقط

 بال الخشبة على جثته تبت فال. دشبةٍ على علَّقته   تلفقُ الموت حقها دطیئةٌ إنسانٍ

 الرب ییطی  التي أرض  ستنجّ فال. اللَّه من ملیون المیلّق ألن. الیوم ذل  في تدفنه

 «.نصیبًا إله 

ای کارده گوید: اگر کسی دطیئهمی گوید   آیه وور دیگر. آیهمی پولس وور دیگر

ا  بر ه جثّ نگذار :گویدمی ،  به دار آ یختندکشتند ا  را  که حق ا  دار آ یختن است،

« اللَّاه مان ملیاون المیلّق أن» اینبهآن را دفن کن، چرا؟ برای  یدشبه باشد بلبه فور

حرف درست این اید ظاهر باشد، نباید پیدا باشد. حاال نب ملیوناین ملیون است، این 

 است یا درست نیست کاری نداریم.

ه در ناما« النااموسالمسیح افتدانا من لیناة » گوید:کند، میمی استداللبید پولس 

از هار وارف بیایاد   اقیاًایینای انساان  ؟این چطاور اسات«  ألجلنالینةً إذ  ار»قبلی 

ر کارده   ایان شارییتی کاه است. این چطور است که ددا ند شرییتی مقرّحرف غلط 

چون پادر   ماادر ا ّل  ،کنندمی فند   ذاتًا تخلّهست الیصیانکسانی ذاتی ،ر کردهمقرّ

دودص دادل جسد  اینبهمگر  ،هااین ای ندارد برای بخشیدندا چارهگناه کردند   د

تحویال  الی  بدهاد  رادود در رحم مریم،   مسیح بشود، دادل جسد بشری بشود 

سات باه ناموس که شرییت عمال اهای   این تمام لینت« لّقملیون من عُ» اینبهبرای 

 .نیستقابل بحث  ا الً .چنین بشود اینبهدود بگیرد برای 

گویاد: می 170ه  افح« البولصایة المازاعم حسا  الیملیاة التشااریع نسا » :بیدًا

ماا آدرس آن را « التوفیاق تحات ألنهم المسیحیین على  اجبةٌ غیر الموسویة الشرییة»

 ،مسیح این کار را کرد که گناهان بخشیده بشود، دیر اینبهنه  ا الً. در پا رقی دادیم

در نصوص انجیل هسات  بر دالف نصّ انجیل.« اجبةالشرییة الموسویة غیر  » .ا الً

ای از شارییت تاورات نقطاه اماا ،شاوندمی فرماید: آسمان   زمین ناابودمی که مسیح

بلباه آمادم تاا تبمیال  ،شرییت تورات را از باین ببارم تا  من نیامدم شود. نمی نابود

 کنم.
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 المسایحیین علاى  اجباة غیار الموساویة الشارییة»نصوص پولس ه جا از جملاین

شارییت  «المسایح  ایود بید نسخت الشرائع تلكم  » یبیاین «. التوفیق تحت ألنهم

 . هم شارییت عقیاده را   هام شارییت عمال را نسا  کاردهشرییت عقیده حتیعمل، 

توحید است، بر مبنای اناجیلی که پاولس آ رده  ،شرییت عقیده بر مبنای تورات .است

 هانیا ،حرام بود  آنچه ود در شرییت تورات تثلیث است. شرییت عمل آنچه  اج  ب

 «.المسیح  یود بید نسخت الشرائع تلكم  »هم نس  شد. 

 كماا الجاار حا   ( األقاانیم إلاه: )اللَّاه حا  فاي الشرییة حصر المسیح  » :سوم

 فرضه ما: أي الناموس، بأعمال نفسه یقیَّد بمن التَّندید في یبالغ  » :بید«. نفس  تح 

کسانی کاه مقیّاد « باألغبیاء یخاوبهم  )ع(  موسى شرییة في البدنیة ألعمالا من اللَّه

اسات،  لای بیضای محرّماات  ،محرّمات ، اجبات است ،به شرییت عملند که  اجبات

ست که زنا مبن یینی تورات ادر شرییت  اینبه: -کندمی تأ یل مثالً-گوید می جاها

 زنا مبن. دود در قل 

  اه  الصوریمعالم همه  ور   ما   دگریم ما  وفیان  فا از عالم

گوید کاه بایاد می ،شرییت دتنه شرییت دائمی است   گر باید دتنه کردا اینبهیا 

شاما « اغبیااء مأ هباذا أنات»گوید: می عورت را نباید دتنه کرد. اما ،قل  را دتنه کرد

« بالجسد اآلن لونتكمَّ بالر ح ابتدأتم ما أبید»مغز هستید نادان هستید   سبکقدر این

 آنحرام است    که این، چون قائل به تثلیث شدید، ]...[ شما ر حتان دیلی باال رفت

 است   چه هست. اغبیاء جمع غبی است غبی هم یینی نادان. حالل که

 فیكم قوَّات ییمل   الر ح یمنحكم فالذي. عبثًا كان إن عبثًا احملتم المقدار هذا»

ایان باه اعماال  ،را برای شما آ ردهها این که این« اإلیمان؟ بخبر أم الناموس أبأعمال

میار ف تورات به شرییت ناموس   اعمال ناموس  ؟دوردنمی ناموس است که به درد

.  اجباات اساتزم عمال جسامی العمل الزم است، گوید می شرییتی کهیینی  است،

 ترک شدن با جسم.محرّمات  عمل شدن با جسم  

 مان هام الاذین إذًا اإلیمان؟ بخبر أم الناموس أبأعمال»کند: می تهدید ایشان دارد

 هام النااموس أعماال مان هام الذین جمیع ألن .المؤمن إبراهیم مع یتباركون اإلیمان

ند، کساانی کاه هسات پس کسانی که مقیّد به شارییت نااموسوور شد. این« لینة تحت

 موسای   عیسای   تیح ، یینیندهست همه تحت لینت ،تقیّد به شرییت ناموس دارند

 ،ندهسات شرییت عمل هساتند تماام تحات لینات که تابعهایی ابراهیم   نوح. تمام آن

 لبن کسانی  باید جزا ببینی،کردی، اگر عمل نبردی  ،ند. عمل کردیهست یینی مقیّد
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که از شرییت ناموس دارج شدند   به شارییت مسایح  ارد شادند   قائال باه تثلیاث 

 ند.هست اهل نجاتها این ،شدند

 النااموس كتااب فاي مكتاوب هاو ما جمیع في یثبت من كل ملیون: مكتوب ألنه»

 یحیاا اإلیمان البار ألن فظاهر، اللَّه عند بالناموس یتبرر أحد لیس أن لكن  . به لییمل

 د.نزنمی است که ایشانهایی این حرف. «اإلیمان من لیس الناموس لكن  

ر تااو از حااواریین مساایح هسااتی   از اگاا ،مساایح تصااریحاتآن  قاات در مقاباال 

 کنی؟ مگرمینقض  پس چرا ا  را ،کنندگان شرییت مسیح هستیتأییدکنندگان   تبلیغ

 ببند؟ نقضرا  پیغمبرشرییت کسی از انصار پیغمبر بیاید  پیغمبر یاه تواند دلیفمی

 المسایح   :األبد مع الناموس فرض حول المسیح تصاریح»: 171ه جا در  فحاین

نیامدم که شرییت انبیااء را    ««األنبیاء أ  الناموس ألنقض جئت أني تظنوا ال»: حیصر

 هاذه إحادى نقاض فمان. ألكمل بل ألنقض جئث ما»شرییت عمل را من نقض کنم. 

حضرت تهدید « السَّموات ملكوت في أ غر یُدعى هكذا الناس  علّم الصغرى الو ایا

 «.السَّموات ملكوت في یمًاعظ یدعى فهذا علم   عمل من أما  »کند می

فرمایاد کاه: هار کاس کاه می است. مسیح )ع( غیبیهاین از مراحل  اینبه  عجی  

ایان  ،بیاید دعوت کند که شرییت ناموس را رها کنید   شرییت ناموس شرییت نیست

پاولس هام باه مینای ا اغر اسات. لفا   از قضاا .« غرأموات دعی فی ملبوت السّیُ»

 م پولس یینی  غیر.پولس یینی ا غر.   اس

 جا بولص نوشته است. این  لی -

 ییناي باولص اسام  »عربی است. پولس فارسی است. اسم پاولس یینای  اغیر.  -

 المسایح السایّد باه أدیر كما   الناموس   ایا نقض أن إثمه اسمُه  افق فقد الصغیر،

 ؟«موسى لسان على اللَّه أمر كما لنغتسل میلم یا»: یوحنا سؤال عن یجی  كما  : هذا

 إني اللَّه لیمر: لكم أقول الحق. األنبیاء   الشرییة ألبطل جئت أني أتظون: قائلًا یجی 

 باه اللَّاه تكلام ما  كل اللَّه شرییة حف  نبيٍّ كل ألن ألحفظها، لكن   ألبطلها آت لم

 یكون أن یمكن ال حضرته في نفسي تقف الذي اللَّه لیمر اآلدرین، األنبیاء لسان على

 یكاون ال بل اللَّه، ملكوت في األ غر یكون لكنه     ایاه أقل یخالف منه للَّ مرضیًا

 إلَّاا اللَّه الشرییة من  احد حرفٍ مخالفة یمكن ال إنه أیضًا لكم أقول. هناك نصی  له

 الی آدر. «.یصرّح   كما «اآلثام أكبر باجتراح

 اینباهبه عنوان  اآلن ،کردیم هم عرض قبالً اینبهکنیم برای می دتماین را ه پر ند

این غلط است   جواب ندارد که ددا ناد  کنیم.، بحث میبحث کنیممراحل ثالث را 

باه عناوان  ،انبیاء مقرر کرده   بید یک کسی که نبی هام نیساته شرییتی را برای هم
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)ع( بیاید کلّ شرایع انبیاء را از بین ببرد   دالص  مسیححواری از حواریون حضرت 

باان   إب   أثااالوث کااه ه ر عقیاادغلااط، ده ر عقیااددجااات را منحصاار کنااد را   ن

 القدس   مادر را د ست داشتن  ...ر ح

ه توباه   اساتغفار اسات. ماا در قضایه د م که قضایه د م   سوم. مرحله در مرحل

یان ، اساتغفار شارایط دارد،  لبان اتوباه شارایط دارد ،توبه   استغفار که بحث کردیم

رده یا گناه متیدّی است یا گناه غیر متیدّی. در گناه غیر متیدّی که گناهی که انسان ک

گناهی کاه تیادّی باه  ،که چه کار نبرده ،که حج نرفته ،که ر زه نگرفته ،نماز نخوانده

 به عقایاد ماردمنسبت در گناهان متیدّی اگر  اما «.آمن   أ لح»ها این در ،غیر نیست

یارّض باه اماوال ماردم، باه جاان ماردم، باه ، اضالل عقیدتی کرده، تض کرده استتیر

 نسابت باه «أ الح» ،«آمان   أ الح»ایان  ،ناموس مردم، به زندگی مردم تیرّض کارده

 ،ماردم، اماوال ماردم عقایادبلبه آنچه که افسااد کارده اسات در  ،دودص کافی نیست

  َ»درست کند   اگار کاه افسااد عقیادتی کارده آن را باید  ،مردم  جان  مردم نوامیس

کناد، جباران کناد باه  تبیینکرده، آن مقداری که امبان دارد ا الح کند، بیان  1«نُوابَیَّ

به این  ،اگر توانست جبران کند ،مردم  دمه زدهه مال مردم، به ناموس مردم، به عقید

 باید بخشیده بشود. مقدار 

، م کرده است   مظلاوم را پیادا نباردآنچه را نتوانست چطور؟ اگر به کسی ظل اما

 ،دیگر وبیًا نهجا چطور؟ این جااین ،پیدا نبرد   ر کسی را گمراه کرد   گمراه مردهاگ

مُوا  َ أَْ لَحُوا  َ تابُوا» 2«بَیَّنُوا  َ أَْ لَحُوا  َ تابُوا» اینبهبرای  وا  َ بِاللَّاهِ اعْتَصاَ  3«أَْدلَصاُ

اگار آن  بیایاد بگویاد:کسی بیضًا ال؟  ،«أَْ لَحُوا»بیضًا « أَْ لَحُوا»شرایط است.  هااین

ناه قا ار  ،تواناد قا ار اساتنمی آن مقاداری کاه ،تواند ا الح کاردهمی مقداری که

گماراه کارد. گر های را  اینباهر بود در ظلم کرد، مقصّ اینبهر بود در این مقصّ نیست.

وبه کن   ایمان بیا ر   ا الح برای ا  گشوده است که ا ّالً ت را حاال ددا ند راه توبه

اگار [ ...] توانادنمیآن مقادار کاه  تواناد،می ،تواناد ا االح کنادمی ن مقدار کهآکن. 

اگار  ،ا ه کننادددا ند آن گر ه زیاد یا کمی را که مردند در تبلیغاات   دعاوات گمراه

یاد توباه هام را ددا ند ناچیز بگیرد در حقیقت ایان ظلام اسات. بناابراین در بُ هاآن

 است که به حساب دودص است. تغفاراس  توبه ید در بُ وور است.این
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 باازکنند همان است کاه می ید شفاعت اشبال بزرگی کهید شفاعت. در بُدر بُ اما

شافاعت  ،. در بااب شافاعتدهممیتوضیح  کنم   بید فردا برای شمامیعرض  تبرارًا

یاا توباه  ،ناه توباه کارده ،ای در کار استاست که نه توبه ییجاآنکجا است؟ شفاعت 

بااالدره باه جاایی  ،درسات نباوده   توبه درست نبوده، استغفار نبرده یا کرده   کرده

 شفاعت بشود. اینبهم است   یا رسیده که یا جهنّ

از د  حاال داارج  نیست؟محرّمات ابطال  اجبات نیست؟ ابطال  ،آیا این شفاعت

ددا ناد داود اسات باه وارزی کاه محرّماات یا این شفاعت ابطال  اجبات   نیست: 

بلبه شفاعت عنایت است   کمک است تا  ،شفاعت ابطال نیست ،دیردهد. می وردست

اسات. یاک قسامت  ییادآیات شفاعت در قارآن کاریم ساه بُ که امبان دارد. ییجاآن

شافاعت  جاود نادارد.  ا االً مفصّالً دواهید دواند. آیااتی اسات کاه آیاتی است که

 ،دیاردیگار آیااتی کاه ه . دساتدساته این یک ؛شفاعت به وور کلّی  جود ندارد ا الً

فَیُونَ ال  َ»سوم آیاتی که شفاعت  جود دارد به شارط. ه شفاعت  جود دارد. دست  یَشاْ

 2.«بِإِْذنِهِ إاِلَّ عِْندَهُ یَْشفَعُ الَّذي ذَا مَنْ» 1،«ارْتَضى لِمَنِ إاِلَّ

کلّاًا، مثلث از آیاات شافاعت، نفیاًا  ،ما  قتی که این آیات را با هم در نظر بگیریم

این  برهیچ اشبالی  ،ر کردهشفاعتی که قرآن مقرّ کهاثباتًا کلًّا یا شروًا در نظر بگیریم 

نباشاد، اساتغفار  ماؤثربلبه اگر شفاعت نباشد چنانباه اگار توباه  ،شفاعت  ارد نیست

داناد کاه می دادا اماا ،قاانون اسات ،زیارا قاانون ،سوزندمی مردم به کلّیمؤثر نباشد، 

دواهند کرد، تخلّاف کام، تخلّاف هایی به این قانون عمل کنند تخلّف بایدکسانی که 

 زیاد.

قبول نشد، استغفار ا  قبول نشد، شفاعت  ا الًاین متخلّف توبه اگر تخلّفی کرد   

که فساد کلّی است. اگر یک فسااد انجاام داد،  ییجار د آنمی بنابراین ،قبول نشدا  

 چاه باا باران نباود چاه باا توباه   اساتغفار  یک گناه انجام داد   یاک گنااه قابال ج

بناابراین مان کاه زنادان  ،من گناه کردم عذاب دواهم شادحاال که  :گویدمی ،شفاعت

 چه یک ر ز یک د  ر ز چه  د ر ز. ،دواهم رفت

 به وور میتدلی که قرآن بیاان ،کندمی وور که قرآن بیانبنابراین ا ل شفاعت آن

تقسایم  شافاعت وور کاههماانمنتهاا   حیح اسات،به میزانی ا ل شفاعت  ،کندمی
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شود در باب تبوین   در باب کون   در باب جزا   در باب تشریع   در باب شارع می

 در باب جزا شفاعت کجا است؟ -کنیممی حاال در باب جزا داریم بحث–

شاافع  یینی «ارْتَضى لِمَنِ» است. یدیبُسه  یارتض« ارْتَضى لِمَنِ إاِلَّ یَْشفَیُونَ ال  َ»

گنااهی باشاد کاه قابال  ،گنااه :ع مرضی ددا باشد، ساوممشفَّ :مرضی ددا باشد، د م

اگر هم تیدّی به  ،شفاعت باشد. گناه قابل شفاعت گناهی است که تیدّی به غیر نیست

ای زیاد باشد که آن سیّئه قابل شفاعت بشود. غیر است باید حسنات این آدم به اندازه

 اماا ،نبارد اساتغفاراساتغفار بروارف نشاد، توبه نبرد، اگر با  ،نشداگر با توبه برورف 

 قابل شفاعت باشد.

 تقاضاا از آقایانمنتها  ،آیات شفاعت دواهد بود  رفبنابراین بحث ما راجع به 

را کلّاًا در ایان بحاث مطالیاه بفرمایناد   تفسایر المیازان    کنیم که ایان عقایادنامی

کنیم ماای بیااد مااا بحااث مراجیااه بفرماینااد، دارد اضااافاتی هاام هالبتااالفرقااان را کااه 

  شاءاهلل.إن

 لِمَاا  َفِّْقنَاا  َ مِیاْلیَظِا اْلقُارْآنِ مَیَاارِفِ  َ مَانِیاْلإِ   اْلیِْلمِ بِنُورِ  ُدُ رَنَا اْشرَحْ اللَّهُمَّ»

 . «تَرْضَاهُ لَا  َ تُحِبُّهُ لَا عَمَّا جَنِّبْنَا  َ تَرْضَاهُ  َ تُحِبُّهُ

 «.بُمْیْعَلَ لسَّلَامُا  َ»


