
 (معطیاتها و اقسامها و حقیقتها فی بحوث الشفاعة؛) کتاب معرفی

 آن به متعلق که آنچه و «شفاعت» موضوع پیرامون پیداست عنوانش از که گونه همان حاضر کتاب

 .است شده تألیف فصل شش و مقدمه یک از دارید رو پیش در که اثری. باشد می است

 اول فصل

 پرداخته - مطلب چند ضمن - آن اقسام ذکر و شفاعت مفهوم اصطالحی و لغوی تعریف به اول فصل

 موارد شفاعت، اصطالحی معنی با لغوی معنی بودن نزدیک به توجه با ابتدا حیدری عالمه. است

 ذکر – ذیل شرح به - کدام هر بر مترتب نتایج بیان با را خاص عرف و عام عرف در شفاعت استعمال

 :است نموده

 (عام عرف) عقالئی شفاعت

 (خاص عرف) قرآن اصطالح در شفاعت

 داده توضیح مطلب چند بیان با را مورد دو این نویسنده. است رفته کار به معنا دو به قرآن در شفاعت

 :است

 تکوین نظام در شفاعت (1) 

 بحث تکوینی شفاعت بر دالّ  آیات همچنین و آن کیفیّت و تکوینی شفاعت حقیقت دربارۀ بخش، این در

 مؤلف. است شده اشاره کنند، می ایفاء نقش تکوین نظام در که وسائطی از برخی به سپس. است شده

 مناقشه و بحث مورد را آنها و پرداخته شفاعت نفی بر دالّ  آیات تحلیل و بررسی به بعدی گام در محترم

 .است داده قرار

  تشریع نظام در شفاعت (۲)

 اول مبحث

 تشریعی، شفاعت بر کننده داللت آیات بررسی از بعد. است شده اثبات تشریعی شفاعت اول مبحث در 

  :است شده اشاره آیات این بودن   صنف دو به

 سبحان خداوند به شفاعت اختصاص: اول صنف

 (الهی اذن به) سبحان خداوند غیر برای شفاعت اثبات: دوم صنف

 حلّ  و مناقشه به آیات، از صنف دو این بودن متعارض بیان از بعد بحث، این پایان در حیدری هللا آیت

 .پردازد می آن

 دوم مبحث



 و اسماء دربارۀ مبحث این ابتدای در حیدری هللا آیت. باشد می شفیع فعل حقیقت پیرامون دوم مبحث

 بیان را بنده صفات و خداوند اسماء میان تفاوت و نموده بحث مقدمه عنوان به سبحان خداوند صفات

   .است کرده

 می بیان شفیع فعل حقیقت در را نظریه دو و پرداخته بحث موضوع اصل به ادامه در محترم مولف

 .نماید

 قرار بررسی مورد را کریم قرآن در شفاعت مصادیق از برخی مبحث، این پایان در حیدری هللا آیت

 نظام در شفاعت  وقوع کیفیّت اعمال، حبط همچون - آن با مرتبط مطالب از برخی بیان به و داده

  .پردازد می - تشریع و تکوین

 دوم فصل

 نظر اتفاق دوم، فصل ابتدای در حیدری عالمه. باشد می شفاعت اثر دربارۀ فصل این اصلی موضوع

 اسالم علمای رویکردهای سپس کند، می نقل اسالم علمای از تن شش زبان از را تشریعی شفاعت بر

 :کند می بیان را تشریعی شفاعت بر مترتب آثار   تفسیر در

  آن رفع نه است کیفر دفع برای شفاعت: اول رویکرد

       باشد می کیفر رفع و دفع برای شفاعت: دوم رویکرد

 .کیفر محو نه است ثواب افزایش جهت شفاعت: سوم رویکرد

 سوم فصل

. است آنها به مستدل پاسخ ارائۀ و شفاعت پیرامون شبهات و اشکاالت بیان فصل این در بحث موضوع

 به پاسخ صدد در و مطرح را شبهات همۀ سپس نموده بیان را شبهات ایجاد عوامل ابتدا حیدری عالمه

 .است آمده بر آنها

 :کنیم می اشاره شبهات این از برخی به نمونه عنوان به

 .شود می خداوند جانب از ظلم به منجر شفاعت اینکه

 .گردد می الهی سنن تبدّل موجب شفاعت اینکه

 .محکمات نه هستند متشابهات از شفاعت آیات اینکه

 .است تجّری مستلزم شفاعت اینکه و

  چهارم فصل



 قانون یک به فصل این ابتدای در مؤلف. است شوندگان شفاعت شرایط بیان فصل این در سخن محور

 آنها حال شامل شفاعت که معیّنی جماعت یا معیّن شخص کریم قرآن که است این آن و نموده اشاره کلی

 شفاعت شرایط از برخی بیان به فصل این در همچنین. است نکرده مشّخص خاص طور به را بشود

 .است شده پرداخته شوندگان

  پنجم فصل

 و فردی آثار پنجم فصل ابتدای در. است شده پرداخته کنندگان شفاعت اقسام ذکر به فصل این در

 .است گرفته قرار بررسی مورد نیز گناه اجتماعی

 :اند شده تقسیم دسته دو به گنندگان شفاعت

  :دنیا در تشریعی کنندگان شفاعت( الف

 مالئکه.1

 انبیاء.2

 توبه.3

 کنندگان شفاعت دیگر.4

 درآخرت تشریعی کنندگان شفاعت( ب

 انبیاء.1

 (ص) اعظم پیامبر شفاعت.2

 کریم قرآن شفاعت.3

 اسالم علیهم بیت اهل شفاعت.4

 گنندگان شفاعت دیگر.5

 ششم فصل

 عالمه. پردازد می گنندگان شفاعت از شفاعت طلب جواز بیان به کتاب این از فصل آخرین و ششمین

 هستند، کنندگان شفاعت از شفاعت طلب جواز عدم به قائل که کسانی شبهات به فصل این در حیدری

 .اند داده پاسخ مفّصالا 


