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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  1041 آذر 28: تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

  1000 جمادی االول 20مصادف با:     شفاعت کنندگان در دنیا و آخرت  –بخش سوم  -84آیه  موضوع جزئی:      

  17جلسه:                                                                                                                   
  

ر الحمدهّلل  ّ ر ر ر للیر ححمدر ور لهاهّللر یالعالمینر ور صل ر ر ر ب ر ر ر همر اجمعینارهینر ور اللعنر للیر اعدائر الط 
 دسته دوم: شفاعت کنندگان در دنیا و آخرت

افرادی یع اشخعصم فقک در این د یع ی ش یک  عرض کردیم شفاعع  شرفری م برط ب طم بمفناع عو ش یک یر هریا یع   

ش  د، ایاعو، عال هیرد؛ ی نم ط ضم اب ر فقک در د یع شایع بحم ب بمطرخم هم در د یع ی هم در آخرت صف رت بم 

کند. ابع ط ضم از اب ر ی اشخعص هم همتند کم هم در د یع صعلح، ش طم، قرآو طنعطر ط ضم از ا ظعر فقک در د یع شاعع  بم

 کنند.م در آخرت شاعع  بمی ه
 قرآن. 1

کند. در در ب رد قرآو کم عرض کردیم اختالف ایفف ، طرخم ب تقد د کم قرآو هم در د یع ی هم در آخرت شففاعع  بم

کند طر ب رد شففاعع  قرآو در د یع در سنمففم ه شففتم ش دففیح دادیم؛ ابع در ب رد آخرت طرخم از ریایعت د ل  بم 

 وَ مُصَدَّقٌ قَائِلٌ وَ مُشَفَّعٌ شَافِعٌ أَنَّهُ اعْلَمُوا وَ» هج البالغم از ابیربؤبنعو عنم)ع( یارد شفدا   شفاعع  قرآو در آخرت. در  

د طدا ید کم قرآو فربعی؛ بم1«عَلَيْهِ صََُد قَ الْقِيَامَةِ یَوْمَ الْقُرْآنُ بِهِ مَحَلَ مَنْ وَ فِيهِ شََُف عَ الْقِيَامَةِ یَوْمَ الْقُرْآنُ لَهُ شَََفَعَ مَنْ أَنَّهُ

هیرد ی ... عادا ای ایف  کم یفخنم ب رد شیدیق قرار بم  کند ی شفاعع  آو بقب   ایف ؛ قرآو ه یندا  شفاعع  بم 

را.  هیرد ی هم آخرتکند ی شاععتم بقب   ای ، این اطالقم هم د یع را بمشاعع  بم« شعفع براع»اینجعی ؛ اینکم 

، کمفم کم قرآو در قیعب  از ای شاعع  کند، این شاعع   «فِيهِ شَُف عَ  الْقِيَامَةِ یَوْمَ الْقُرْآنُ لَهُ شََفَعَ  مَنْ أَنَّهُ وَ»ه ید ط د بم

 د. کنش د. اینجع طم ید ح ی طم ریشنم ی طنکم طم صراح  طر شاعع  قرآو در ریز قیعب  شأکید بمپ یرفتم بم

م ا د طم د یع، ططرخم شاعع  قرآو را اختیعص داداسه  ای  کم  طماینکم بن عرض کردم در ب رد قرآو اختالف ای ، 

ذا بلسان الحال أن ه و المراد بشفاعة القرآن أنه یشهد»هاتم  «ال   هج البالغمفم ظ»هاعو طیع م کم عرض شد؛ بثالً در 

 حع  شهعدتکند، بنظ رش این ای  کم طع زطعو ، اینکم هاتم شدا قرآو شاعع  بم2«تمر بامره و انتهی بنهيهالمؤمن قد ائ

دهد کم بثالً این بؤبن طم دیففت رات عال کردا ی از ایابر پیریی کرد ی از   اهم هم استنعب کردا ایفف ؛ بنظ ر از  بم

شفاعع  قرآو این ای . ظعهر این طیعو آو ای  کم شاعع  قرآو بخت  طم حع  د یعی ، برط ب طم د یعی ، آ هم در  
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م ؛ یلم ظعهر کالم ابیرالاؤبنین در  هج البالغم این  یم ، ظعهرش این افتد شهعدت ای  ی شاعع   یقیعب  اشاعق بم

 لَهُ شََفَعَ  نْمَ أَنَّهُ وَ»هیرد؛ ش بیر  هج البالغم را دق  طاربعیید  کند ی شاعع  ای ب رد پ یرش قرار بمای  کم شاعع  بم

عی شفهد ایف ، این خالف ظعهر ایف ؛ اهر این ط د، حضرت    ، اینکم طگ ییم شفاع طم ب ن «فِيهِ شَُف عَ  الْقِيَامَةِ یَوْمَ الْقُرْآنُ

 کند. ای  کم هم در د یع ی هم در آخرت شاعع  بم اب ریفرب د بَن شهد لم القرآو ی م القیعبة، پس قرآو از بم
 مالئکه  . 2

آ هعیفف ، کنند؛ شففاعع  بالئکم در د یع هاعو ایففت اعر  بالئکم ی فرشففتگعو هم در د یع ی هم در آخرت شففاعع  بم 

یمت اریو »ه ید ، اینکم بم1«الرَححِيمُ الْغَفُورُ هُوَ اللَحهَ إِنَح أَلَا الْأَرْضِ فِی لِمَنْ وَیَسْتَغْفِرُونَ رَبِحهِمْ بِحَمْدِ یُسََ ِححُونَ  وَالْمَلَائِكَةُ»

ین نتهم بع طم اطالق ای نم هام یعکنعو ریی زبین برا   ایت اعر بالئکم همتند؛ این طرای د یعی . ب« لان فم ا رض

رخم آیعت طع ط چ وش د، ش ا یم اخ  کنیم، ی نم طگ ییم ایت اعر بالئکم شعبل کاعر ی بررکعو ی ظعلاعو هم بمآیعت  ام

کنند طم اذو خدای د شبعرک ی ش علم ای ؛ آ هع ایعیعً طم ابر ی  هم الهم کعرهع دیگر یعزهعر  یم . بالئکم اهر ایت اعر بم

ََْرَ َ أَنْ یَغْفِرُ لَا اللَحهَ إِنَح»دهند. اهر آیم را ا جعم بم بالحظم کنیم، یقتم خدای د شبعرک ی   قل شففدرا کم قبالً هم « بِهِ یُش

دهد، دیگر ب نع  دارد کم بالئکم شفایع ی یایطم ش  د طرای  ش علم کاعر ی برفرکعو را برفا   ب ارت خ دش قرار  ام  

عت ش د. طم عالیا، آیر ایت اعر بالئکم شعبل بررکعو ی بنعفقعو ی ظعلاعو  اماینکم آ هع طخرفیدا شف  د. طم عبعرت دیگ  

ب ن م ایفف  کم کاعر ی « ال یشََفنون اال لمن ارت ََی»کند شففاعع  شفف  دهعو را طم بؤبنعو؛ دیگری هم کم بحدید بم

عی  نم آ عو ب رد ردبرفرکعو از دایرا بن ارشضم خعرج همتند؛ قبالً هاتیم کم بن ارشضم ی نم کمع م کم طعیرهعی اص 

خدا طعشد. حداقل ایاعو طم خدا ی ش حید ی ب عد داشتم طعشند؛ حع  در عال صعلح باکن ای  برکالشم داشتم طعشند کم 

 ش د. طرطرف بم ،هعیم طعشداهر زبینم ،آو طع شاعع 

ا ذکر ر« ال ین آبن ا»، «ا رضبن فم »طع شر از این، آیعشم کم بقید این ب نعی  کم طع هاین بضا و ای  یلم طم سعی 

اینجع  2،«آمَنُوا لِلَحذِینَ وَیَسََْتَغْفِرُونَ بِهِ وَیُؤْمِنُونَ رَبِحهِمْ بِحَمْدِ یُسَََ ِححُونَ حَوْلَهُ وَمَنْ الْنَرْشَ یَحْمِلُونَ الَحذِینَ»کردا ایف . آیم   

 آیر د. کمع م کم ایاعو بم کنند طرایخینم ریشن بمألم بؤبنعو را بطرح کردا کم بالئکم ایت اعر بم

کنند. طرخم این در ب رد شاعع  فرشتگعو در د یعی ؛ ابع ادععی بع این ای  کم هم در د یع ی هم در آخرت شاعع  بم

آیعشم ذکر یفف را غعفر  7، طم د بع  آیم ...«حَوْلَهُ وَمَنْ الْنَرْشَ یَحْمِلُونَ الَحذِینَ« آیعت طر این  کتم د ل  دارد؛ غیر از آیم

، یکم در 7، یکم در آیم «عَدْنٍ جَنَحاتِ وَأَدْخِلْهُمْ الْجَحِيمِ * رَبَحنَا عَذَابَ وَقِهِمْ»ریففع د؛ از سانم شففدا کم این بطنر را بم

کند. چ و آیعت ط دی، ی نم ؛ اینهع طم یدف ح طر شفاعع  فرشتگعو در ریز قیعب  د ل  بم  9ی یکم هم در آیم  8آیم 

، طم قرینم اینکم «یُنَادَوْنَ... كَفَرُوا الَحذِینَ إِنَح»غعفر در ب رد کعفراو یارد شدا کم قط عً بقی د قیعب  ای   یف را   15آیم 
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ش د آ هم بالئکم از خدای د از طعب حاظ از ع اب سحیم یع شقعدعی دخ   در آو برط ب طم قیعب  ای ، پس ب ن م بم

 کنند، برط ب طم قیعب  ای . سنعت عدو بم

 کنند. س بالئکم هم در د یع ی هم در آخرت شاعع  بمپ
 و نبی مکرم اسالمپیامبران . 3

 لرَححْمَنُا اتَحخَذَ وَقَالُوا»کنند. آیم پیعببراو ی خی صعً  بم بکرم ایالم)ص( از کمع م همتند کم در ریز قیعب  شاعع  بم

« اشخ  الرحان یلدا» 1«.ارْتَ َى... لِمَنِ إِلَحا یَشْفَنُونَ وَلَا خَلْفَهُمْ وَمَا أَیْدِیهِمْ بَيْنَ مَا یَنْلَمُ مُكْرَمُونَ * ... عِ َادٌ بَلْ سُ ْحَانَهُ وَلَدًا

را حضرت  ز کمع م کم یلد الرحان بحم ب شدایکم ابرح م عالبم طبعطبعیم ش د؛ بمفناعً شعبل حضرت عیمم بم 

« من اتخذ الرحمن ولدا»شففعبل « الیشََفنون»، این «ارت ََیو ال یشََفنون اال لمن ». ط د در ادابم دارد دا دبم عیمفم 

کند ی ط د ش د؛ اینهع را ذکر بم، اینهع شفعبل ا بیع  بم «اتخذ الرحمن ولدا»ی هم « ع ادُ مكرمون»شف د. طنعطراین هم  بم

عو نندهشفعبل ا بیع  ایف . پس ا بیع  هم حتاعً س   شففاعع  ک  « الیشَفنون »؛ «الیشَفنون اال لمن ارت َی  »فربعید بم

 ش  د. بحم ب بم

ای طرای شففاعع  دارد کم هم در قرآو ی هم در پیعببر هرابم ایففالم)ص( طم خیفف ص در طین ا بیع  یر سعیگعا یی ا 

ریایعت طم شاییل درطعرا آو یخن هاتم شدا ای . شعید طع شرین برشبم شاعع  برط ب طم  بم بکرم ایالم)ص( طعشد؛ از 

 قَامًامَ رَبُحكَ یَ ْنَثَكَ أَنْ عَسَََى لَكَ نَافِلَةً بِهِ فَتَهَجَحدْ اللَحيْلِ وَمِنَ»حقعیق هم طرشر. از سانم آیم  هام ا بیع  طع شر ی از یففعیر

، آو بقعم بحا دی کم خدای د شبعرک ی ش علم طرای پیعببر قرار دادا، آو هم طم یایفطم شهجد ی  اعز شر، بقعم  2«مَحْمُودًا

م ذکر شدا، هاعو بقعم شاعع  ای  کم طم ید ح این طرای پیعببر)ص( یس د دارد. شعزا شاعع  ای . این بقعم بحا د ک

در طرخم ریایعت دارد حتم یفعیر پیعببراو هم طم شاعع   بم بکرم ایالم ابید دار د؛ ی نم شاعع  پیعببر)ص( بخت   

یالم)ص( ابید دار د. ابعم طعقر)ع( کعراو ی اهل کبعئر  یم ، طنکم ایلیع  هم طم شاعع   بم بکرم اهنعهکعراو ی ب یفی  

؛ این طی  ای شرین آیم   د اهلفربعید این ابیدطخمبم« فَتَرضََى  رَبُحكَ یُنطِيكَ وَلَسََوفَ »در ریایتم طع اشفعرا طم آیم  

 د یکند شع ش  را رادم کند. پیعببر شع رادم  ر د، خداه ید خدای د آ قدر طم ش  عطع بم، چ و بمای خینم بقعم طع یم 

هع ی هام ا بیع  ی ه یند رحاة لن علاین ای ، طرای هام اب  ی هام ا معودهد آو عطعی خ دش را. آو یق  بمادابم بم

 ر اینط البتم کند.هع بمکند ی شعبل ا معوایلیع ، طع خرا آو عنعی  ی شفاعع  خ دش را، طع  ی پر شفاععتم را طعز بم  

  د کم کعفراو را هم درطرهیرد.دا ش  یم  کم این طع  ی پر آ قدر هر 

فربعید کم غیر از بقعم شاعع  کم پیعببر از آو طرخ ردار ای ، برح م عالبم طبعطبعیم طع ایتنعد طم ط ضم از ریایعت بم

ای بظهر رحا  ی رأف  الهم هم همف  ی چنین ا مفع م ی طع چنین برشبم ی عظاتم، رادففم  خ اهد شد کم اب  ای در   
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 کنندا. ی نم شایع ا از این سه  پیعببر یر سعیگعا خعصفم دارد در ریز قیعب  طم عن او شففاعع  آشم سهنم طاع ند. ل

شف د طم چند سه ؛ هم طم سه  بقعم شاعع  ی این سعیگعا شاعع  کم خدا طم ای دادا، ی هم طم سه  اینکم از طرف  بم

 رد. هین دایرا ییی م ای  کم هام را درطربمخدای د شبعرک ی ش علم بظهر رحا  ی رأف  ای قرار دادا شدا، طنعطراین ای

باکن ای  اینجع کمم طگ ید کعفراو ی ظعلاعو ی بنعفقعو هم برا   این رحا  ی شاعع  خ اهند شد؛ ش سیهعشم طرای 

دع ی یقتم ا د کم دری  ای  پیعببر)ص( ا معو کعبل ای  ی ا معو کعبل آ هنعو رحیم ی رئ ف ای  کماین ذکر کردا

طیند، باکن ای  طم یعری آ هع طیعید؛ ابع باکن ای  طگ ییم ا معو کعبل در آو شرایک ایعیعً هع را در آو شرایک بما معو

هعیم غعفل ایفف  ی در ذهن ی ذکر ای حضفف ر  دار د؛ چ و اهر حضفف ر پیدا کنند، آو رحیای  ی رأف  از چنین ا مففعو

رد ی طم ایفت عهم آ هع پعی  طدهد؛ یلم بهم این ای  کم ایعیعً در آو شرایک  کند کم دیف  اینهع را طگی پیعببر اقتضفع بم 

ریفد. ی آو بمفألم اصفنم شفاعع  کم بع هاتیم آبعدهم ی ایففت داد طرای شا       صفدای اینهع طم ه ش پیعببر)ص(  ام 

اینهع  ی ابثع « ضم یرا  و ا  لان ارش»شفاعع ، طعید یس د داشفتم طعشفد شع شاعع  پیعببر شعبل آ هع ش د. طع خرا    

 هع را شاعع  کنند. ش ا د هام ا معوکند کم این ایت داد ی آبعدهم شع ایجعد  ر د، حتم پیعببر هم  اماقتضع بم

 بحث جلسه آینده

ش ا ند شففاعع  کنند طعقم بع دا کم در سنمففم آیندا کنندهعو کم هم در د یع ی هم در آخرت بمطرخم دیگر از شففاعع 

  عرض خ اهیم کرد.

 

«ال علاین م ربّیالحاد لنّ»  


