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صفحــــــــۀ 237 _    268

منبع   شناسِی موضوع »شفاعت«

زه ه اقوات مقدل1 

مقدمه
شــفاعت از مــادۀ شــفع و  بــه معنای ضمیمــه کردن دو چیــز هماننــد، و در اصطالح، 

کســی  گناهکار اســت. همچنین شــفیع و شــافع  به  درخواســت عفو و بخشــش براى 

ى شفاعت  گفته می شود که براى یارى رساندن به گناهکار با او همراه شده و در حق و

می کند. بنابر عقاید اســالمی، شفاعت شافعان، یعنی اولیاى خدا و بندگان برگزیده، 

در روز قیامت و به اذن الهی انجام می گیرد. در قرآن و  روایات، شواهد فراوانی در این 

باره وجود دارد.  

ا ِم�نْ 
َّ ل ٍع اإِ �ي �نِ

َ بنابر آیات قرآن، شفاعت به اذن و رضاى خداوند انجام می شود: >ما ِم�نْ سث

� <.3  قرآن شفاعت را بدون اذن الهی محال  �ن ا ِلَم�نِ اْر�تَ
َّ ل  اإِ

ُعو�نَ �نَ ْ َ�ث ِه<2 و >َو لا �ي �نِ
�نْ ْعِد اإِ َ �ب

یخ پذیریش: 94/06/03. یافت: 94/04/20، تار یخ در * تار

dr.zo.akhavan@gmail.com 1. استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم  و فنون قرآن تهران
2. یونس/3.

3. انبیاء/28.
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می  داند. همچنین رضایت خداوند نیز از مهمترین شــروط شــفاعت اســت. بی شک 

کــه از مقــام  شــفاعت برخوردار اســت، پیامبر اســالم اســت؛  چنانکه  برتریــن انســانی 

 >
ً
 َمْحُمو�ا

ً
اما َك َم�ت َك َر�بُّ َ َع�ث �بْ َ �نْ �ي

أَ
مقصود از »مقام محمود« در آیۀ 79 سورۀ إسراء >َ�س�  ا

کرم ؟ص؟ از این مقام اســت. عالوه بر پیامبر اســالم، دیگر پیامبران  برخــورداری پیامبــر ا

و اهل بیت؟مهع؟ و اولیای الهی نیز از شــافعان هســتند. آیات قرآن، فرشــتگان را هم از 

ا ِم�نْ 
َّ ل  اإِ

ً
ا �أ �يْ

َ ُهْم سث اَ��تُ �ن َ �ي سث �نِ
عنْ ماوا�تِ لا �تُ ٍك �نِ�ي الّ�َ

َ
شافعان معرفی می  کند: >َو َكْم ِم�نْ َمل

1.> � ْر�ن َ اُء َو �ي َ�ث ُه ِلَم�نْ �ي
َ
�نَ الّل �نَ

أْ
ا َ �نْ �ي

أَ
ْعِد ا َ �ب

در آیاتی از قرآن کریم، بی آنکه از واژۀ  »شــفاعت« و مشــتقات آن نام برده شــده باشــد، 

که برادران حضرت یوسف از  گرفته است. از جمله زمانی  کید قرار  مضمون آن مورد تأ

پدرشان خواستند تا از خداوند برای ایشان طلب استغفار کند و آن حضرت نیز طلب 

ا 
َ �نّ ا اإِ �ن َ و�ب �نُ ا �نُ �ن

َ
ْر ل �نِ

عنْ ا اْس�تَ َ ا�ن �ب
أَ
ا ا وا �ي

ُ
ال کرد: >�ت مغفرت االهی در حق ایشــان را به آینده موکول 

ُم<.2  ِح�ي وُر الّرَ �نُ عنَ
ْ
ُه ُهَو ال

�نَّ ِ�ي اإِ
ّ
ْم َر�ب

ُ
ك

َ
ُر ل �نِ

عنْ ْس�تَ
أَ
اَل َسْو�نَ ا َ * �ت �نَ �ي اِط�أِ ا �ن

َ �نّ
ُ

ك

کــرم ؟ص؟ در حــق گنهــکاران مــورد  همچنیــن طلــب اســتغفار و شــفاعت طلبی پیامبــر ا

َك  اوأُ َسُهْم �ب �نُ �نْ
أَ
ُموا ا

َ
ل �نْ طنَ �نَُّهْم اإِ

أَ
ْو ا

َ
پذیرش واقع می شــود و قرآن در این باره می فرماید: >َو ل

<3همچنیــن در آیــۀ دیگــرى 
ً
ما  َرِح�ي

ً
ا ا�ب ّوَ َه �تَ

َ
ُدوا الّل َو�بَ

َ
ُسوُل ل ُهُم الّرَ

َ
َر ل �نَ عنْ َه َو اْس�تَ

َ
ُروا الّل �نَ عنْ اْس�تَ َ �ن

ُهْم<.4
َ
�نٌ ل

َ
َك َسك �نَّ َصلا�تَ ِهْم اإِ �يْ

َ
می فرماید: >َو َصّلِ َعل

در روایــات نیــز بــه بحــث شــفاعت فــراوان پرداختــه شــده اســت از جملــه در روایتــی 

«.5 نیــز در حدیثــی  ّمــیتي
ُ
کــرم ؟ص؟ می فرمایــد: »إّنــا شــفاعیتي ألهــل الکبائــر مــن أ پیامبــر ا

1. نجم/26.
2. یوسف/97 و 98.

3. نساء/64.
4. توبه/103.

5. صدوق، محمد بن علی ابن بابویه، من ال یحضره الفقیه، 376/3.
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دیگــر مــی فرماینــد:  

ْرُض َمْســِجدًا َو َطُهورًا 
َ ْ
ْت ِلَي األ

َ
َحٌد َقْبِلي ُجِعل

َ
ْم ُیْعَطَها أ

َ
ْعِطیُت َخْمســًا ل

ُ
أ

ْعِطیُت 
ُ
ِم َو أ

َ
َکال

ْ
ْعِطیــُت َجَواِمَع ال

ُ
ْعِب َو أ َمْغَنُم َو ُنِصْرُت ِبالّرُ

ْ
 ِلــَي ال

َ
ِحــّل

ُ
َو أ

َفاَعَة.1 
َ

الّش

کـــه شـــفاعت یکـــی از موضوعـــات پرچالـــش درون دینـــی اســـت و  بدیهـــی اســـت 

کتـــاب، پایـــان نامـــه و مقالـــه، پیرامـــون آن نوشـــته  پژوهـــش هـــای متعـــددی اعـــم از 

ــا بدانـــد  ــر محقـــق الزم اســـت تـ ــا بـ ــاز بـــه تحلیـــل و بررســـی دارد، امـ ــواره نیـ شـــده و همـ

ـــر همیـــن اســـاس، پیشـــینۀ  ـــد. ب کجـــا رســـیده ان ـــه  کـــرده  و ب ـــی  گذشـــتگان چـــه تحقیقات

تحقیـــق در طـــرح هـــای پژوهشـــی جایـــگاه واالیـــی دارد و بـــی اطالعـــی از آن، مخـــّل 

کـــرده تـــا نیـــاز محققـــان  ـــی ایـــن امـــر اســـت و ســـعی 
ّ
پژوهـــش اســـت. نوشـــتار حاضـــر متول

کتـــاب هـــای فارســـی و عربـــی و پایـــان  را بـــرآورده ســـازد. جامعـــۀ تحقیـــق در ایـــن مقالـــه،  

کـــه تـــا نیمـــۀ ســـال 1393، یعنـــی تـــا شـــهریور مـــاه آن  نامـــه هـــا و مقالـــه هایـــی  اســـت 

ســـال، در ایـــران چـــاپ شـــده و در دســـترس انـــد.

که اینک ذیل  کتا ب ها، پایان  نامه  ها  و مقاله  ها اســت  نگارش حاضر، دارای ســه بخش: 

کتاب، 115 مقاله و 35 پایان  هر عنوان، منابع مربوط به ترتیب الفبا، مشــتمل بر 156 

نامه معرفی می  شود.

کــه به گونه ای ویژه به بحث شــفاعت پرداخته  در ایــن پژوهــش، نه تنها نوشــتارهایی 

که بخشی از آنها نیز به این موضوع ارتباط دارد،  اند شناسانده شده اند، بلکه منابعی 

گشته اند. معرفی 

 

1. همو، االمالی، 216؛ و الخصال، 292/1.
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1. ابدیت، شــفاعت، لقاء اهلل از دیدگاه قرآن و حدیث، به اهتمام مهدی امین؛ با نظارت 

محمد بیستونی، قم: بیان جوان؛ مشهد: آستان قدس رضوی، شرکت به نشر   ، 1389، 

 344 ص.                

2. ابعــاد شــفاعت در قــرآن کریــم و حدیث همراه پاســخ به شــبهات، محمدعلی امینی، 

مشهد: صیانت،    1390،    192 ص.                       

3. اثبــات  الشــفاعة، شــمس الدین  محمدبن  احمدبــن  عثمان  الذهبــی ؛ تحقیق  ابراهیم  

یــاض : مکتبــة  اضــواء الســلف ، 1420 ق . = 2000 م . = 1379،  باجــس  عبدالمجیــد، ر

ص  71.

یت، شــفاعت، توســل همراه با آیــات و احادیث  4. اثبــات عقایــد شــیعه: امامــت، مهدو

قدسی، علی علیزاده، اهواز: معتبر  ، 1389، 200 ص.        

ى ، 2 جلدی، انتشارات اسالمیه ،  5. احتجاجات ، عالمه مجلسی _ ترجمه موسی خسرو

تهران ،  1379 ش ، چاپ اول  ج 2، صفحه  420.

6.  اخالص  در پرســتش ، انحراف  در شــفاعت ، محمدابراهیم  شمســی ، کرمان : ودیعت        ، 

1384، 154 ص.      

7. ارکان دین، علی نمازی شاهرودی، تهران: سعدی  ، 1386،  278 ص.              

8. اصول دین و وسیله النجاه، علی نمازی شاهرودی؛ تحقیق مرتضی اعدادی خراسانی، 

مشهد: انتشارات والیت  ، 1394،   224 ص.                              

9.  التوســل  بالنبــی  )ص ( والتبــرک  بآثــاره    ، مرتضــی  العســکری ، تهــران    : المجمــع   العلمی 

  االسالمی    ، 1418 ق.    = 1377.                              

10.   الرد علی ابن تیمیة فی الشــفاعة والزیارة واالســتغاثة ،   الســّیدعلی الحســینی المیالنی، 

قم :   مرکزالحقائق االسالمیة ،   1435 ق.    =   1393، 103 ص.                        

الــرازی ؛ تقدیــم  و تحقیــق  و تعلیــق   11.  الشــفاعة العظمــی  فــی  یوم  القیامــة، فخرالدیــن  

کتاب ها  
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احمد حجازی  السقا، قاهره : المکتبه  االزهریه  للتراث    ، 1989 م .    = 1409 ق .   = 1368، 

95 ص.                                  

یه :   12. الشــفاعة: ثبوتهــا، ضوابطهــا و شــروطها، انواعهــا، احمــد احمــد جــاد، اســکندر
دارالدعوة، 1999 م . = 1420 ق . = 1378، ص  68.

13.    الشــفاعة حقیقــة  ام خیــال؟: بحــث علمی یثبت صحة طلب الشــفاعة مــن  االنبیاء 
واالولیاء فی حیاتهم ...   ، حســن  طاهری  الخرم آبادی، نقله  الی  العربیة رعد  الحجاج، 
بیــن  المذاهــب  االســالمیه، مرکــز  التحقیقــات   تهــران   : المجمــع  العالمــی  للتقریــب 

و الدراسات  العلمیة،  المعاونیة  الثقافیة   ، 1429 ق.   = 2008 م.   = 1387،   188 ص.                            

14.  الشفاعة  فی  الکتاب  و السنة : رسالة  موجزة  تبین  مفهوم  الشفاعة  و حدودها و آثارها..، 
تالیف  جعفر السبحانی ، نشر مشعر، 1374، ص  110.

15.  اللمعة فی  االج بة السبعة، احمد بن  عبدالسالم  بن  تیمیه ؛ تحقیق  و تعلیق  سلیمان  
یاض : دارالصمیعی ، 1998 م . = 1419 ق . = 1377، ص  105. بن  صالح  الغصن ، ر

16.  المشاهد المشرفة و الوهابیون، محمد علی  بن حسن الهمدانی  السنقری  الکردستانی 
)1293، 1378 هـ(؛ تحقیق لجنه من العلماء، باشــراف الســّیدمحمدرضا الحســینی 

 الجاللی، تهران: نشر مشعر  ، 1390،   128 ص.                

17. امام علی؟ع؟، خرد، امام زمان ؟جع؟، ســتمگری، شــفاعت و میانجی گری، مهدی 
صبوحی، قم: صحیفه خرد  ، 1387،   88 ص.                           

کبر ناصری ، تهران  ، ص  444. 18. امامت  و شفاعت ، علی ا

19. اندیشــه هاى کالمــی شــیخ مفید،  مارتیــن مکدرموت _ ترجمه احمــد آرام ، 1 جلدی،  
انتشارات دانشگاه تهران ،  تهران ،1372 ش ، صفحه  336.

20. ایمان و کفر،  عالمه مجلسی _ ترجمه عزیز اهلل عطاردى ، 2 جلدی،  انتشارات عطارد،  

تهران ،  1378 ش ، چاپ اول، ج 1، صفحه  232

21. آخرین امید: مروری بر آیات شفاعت، محمدعلی انصاری، مشهد: بیان هدایت نور  ، 

1387،  72 ص.                
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22. آییــن وهابیــت ،  آیت اهلل ســبحانی ، 1 جلدی،  دفتر انتشــارات اســالمی ،  قم ،  1364 

ش ، صفحه 258 .

23. باورهایــی از معــاد، ســّیدعلی حســینی میالنی؛ ترجمــه و ویرایــش هیئــت تحریریــه 

انتشارات الحقایق، قم: مرکز الحقائق االسالمیه  ، 1393.        

24.   بحث حول جوازالتوســل بالنبی صلی اهلل علیه و آله واالئمة االطهار و طلب الشــفاعة 

منهم ؟مهع؟ و بطالن التفویض   ، مولف ماجد دباغ، قم   : دارالهدی   ، 1389.                                             

  25. بحوث فی الشــفاعة علی ضوءالقرآن والســنة   ، عین اهلل حســنی، ابوالحســن حسنی، 

کر  ، 1392، 204 ص.                         قم    : شا

26. بدایة یوم القیامة ارض المحشــر، الحوض الشفاعة العظمی، ماهراحمد الصوفی؛ قدم 

للموسوعة محمدسعیدرمضان البوطی...و دیگران، بیروت: المکتبة العصریة، 1429 

ق.  = 2008 م.   = 1386، 159 ص.              

27. بشارت الشفاعة، عمرنوربخثی، پیرانشهر: سامرند، 1386، 73 ص.

28. بهشــت از دیــدگاه قــرآن و حدیث، مهــدی امین؛ محمد بیســتونی، قــم: بیان جوان؛ 

مشهد: آستان قدس رضوی، شرکت به نشر   ، 1389، 378 ص.        

یارت، روح اهلل شــفیعیان،  کنیــم: چیســتی، پــاداش و آداب ز یــارت  29. بیاییــد اینگونــه ز

مشهد: موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم  ، 1393، 126 ص.        

30. پرتــوی از قرآن ، طالقاني ســید محمود، شــرکت ســهامی انتشــار، تهــران ، 1360 ش ، 6 

جلدي، جلد 1 صفحه 148 و 149 و213 )بقره/48(

31. پــل صــراط، شــفاعت، بهشــت و نعمت های بهشــتی، اصغــر علیزاده رودســری، قم: 

واصف الهیجی  ،   1387، 112 ص.            

گفتاری  از کاشف الغطاء؛ ترجمه  و شرح   32. پیرامون  مسائل  استغاثه ، توسل  و شفاعت ، 

کاشان : مرس ل ، 1373، ص  40. کاشانی ،  از مرتض ی  قاسمی  

33. التبیان في تفسیر القرآن ، طوسي، محمد بن حسن ، دار احیاءالتراث العربي ، بیروت، 
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بی تــا ،10 جلــدی، جلد 1 صفحه 444 )بقــره/123( و جلد 2 صفحه 350 )بقره/270( 

و جلــد 3 صفحه 276  و 277 )نســاء/85( و جلــد 3 صفحه 83 )آل عمران/192( و 

جلــد 7 صفحــه 241 )انبیاء/28( و جلــد 9 صفحه 430 )نجم/26( و جلد 9 صفحه 

238 )دخان/41( و جلد 9 صفحه 65 )مؤمن/18(

کانــون  اندیشــه  جــوان    ، 1388،   34. تجســم  عمــل  و شــفاعت ، محمــد شــجاعی ، تهــران : 

  106 ص، این کتاب در سالهای مختلف و در انتشارات مختلف به چاپ رسیده است.                    

35. التحریــر و التنویر،ابــن عاشــور محمــد بــن طاهــر، تونــس، دارالتونســیة،1984ق، 30 

جلدی، جلد 1 صفحه 487 )بقره/48( و جلد 3 صفحه 15 و 16)بقره/254( و جلد 

15 صفحه 185 )اسراء/79( و جلد 27 صفحه 48 )طور/21(

36. تحقیقــی  در مــورد توســل  و نــداء غیــراهلل ، محمدعمــر ســربازی ، زاهــدان : محمدعمر 

سربازی ، 1381، ص  84.

ى ، 5 جلدی،  37. ترجمــه امامــت بحاراالنــوار، عالمــه مجلســی _ ترجمــه موســی خســرو

انتشارات اسالمیه ،  تهران ، 1363 ش ، چاپ اول، ج 4، صفحه244    

یارت  عاشورا، تقیه  و شفاعت  در قرآن  و سنت ، مجید حیدری فر،  38.   ترنم  عاشوراییان : ز

قم : تسنیم      ، 1379.      

کبــر، بنیاد بعثــت، تهــران ، 1366 ش ،  39. تفســیر احســن الحدیــث ، قرشــی ســید علی ا

12جلدی، جلد 1 صفحه 132 و 134 و 135)بقره/48(

40. تفســیر القــرآن العظیــم ، ابــي الفداء حافــظ ابن کثیر الدمشــقي، دار الکتــب العلمیة، 

بیروت ، 1408 ق ،4جلدی، جلد 1 صفحه 564 )آل عمران/80( و جلد 2 صفحه 86 

)مائده/37( و جلد 2 صفحه 350 )اعراف/49(

41. تفســیر القرآن الکریم ، صدرالدین شــیرازي، محمد بن ابراهیم ، انتشــارات بیدار، قم ، 

1411ق، 7 جلــدی ، جلــد 1 صفحه 71 )حمد/1( و جلــد 3 صفحه319 و322 و341و 

343 )بقره/48( و جلد 4 صفحه 124 و 125و127و128و136 )بقره/255( و جلد 7 

صفحه 348 )طارق/10(
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42. تفســیر الکاشــف ،مغنیه، محمــد جــواد، دار العلــم للمالییــن ق ،1981 م،7جلدی، 

جلد 1 صفحه 97 و 136)بقره/48(

43. تفسیر المراغي ، مراغي احمد بن مصطفي ، داراحیاء التراث العربي ، بیروت 1985 ، 

30جلــدی، جلــد 1 صفحــه 110 و 111)بقــره/48( و 3 صفحــه 13 )بقــره/255( و 5 

صفحه 109 و 110)نساء/85(

44. تفسیر المنار، محمد رشید رضا )م. 1354 ق(، بیروت، دارالمعرفة، بی تا،12جلدی، 

جلــد 1 صفحــه 307 )بقــره/48( و جلد 3 صفحه 34 )بقــره/255( و جلد 5 صفحه 

306 و307و309)نساء/85( و جلد 7 صفحه 549 )انعام/74(

45. التفســیر المنیر في العقیدة و الشــریعة و المنهج ، زحیلي وهبة بن مصطفي ، بیروت 

دارالفکــر المعاصــر ، 1411 ق ، 32 جلــدی، جلــد 3 صفحــه 16 )بقــره/255( و جلد 5 

صفحــه 79 )نســاء/40 ( و جلــد 5 صفحــه 182 )نســاء/85( و جلــد 11 صفحــه 103 

)یونــس/3( و جلــد 16 صفحه 285 )طه/109( و جلــد 16 صفحه 164 )مریم/87( و 

جلــد 18 صفحــه 137 )نور/2( و جلد 22 صفحه 174 و175و176)ســبأ/23( و جلد 

24 صفحه 84 )مومن/7(

 46. تفســیر نمونــه ، مــکارم شــیرازی، ناصــر، دار الکتــب اإلســالمیة، تهــران ،1374 ش ،

27 جلــدی، جلــد 1 صفحــه 224 و 225 و 226 و 228 و 231 و 233 و 235 و 237 

)بقــره/48( و جلــد 2 صفحــه 196 )بقــره/255( و جلد 3 صفحه 451 )نســاء/64( و 

جلــد 4 صفحــه 38 و 39)نســاء/85( و جلــد 4 صفحه 143 )نســاء/123( و جلد 5 

صفحــه 137 )مائــده/118( و جلــد 9 صفحــه 90 )هود/37( و جلــد 13 صفحه 304 

)طــه/109( و جلــد 13 صفحــه 390 )انبیاء/28( و جلد 17 صفحه 113 )ســجده/4( 

و جلد 18 صفحه 79 )ســبا/23( و جلد 19 صفحه 481 و479 )زمر/43( و جلد 21 

صفحــه 138 )زخــرف/86( و جلــد 25 صفحــه 256 و 257 )مدثــر/48( و جلــد 27 

صفحه 99 )ضحی/5(

47.  توسل  )وسیله جوئی  برای  کسب  فیض  از مبدا هستی ( از دیدگاه  عقل  قرآن  و حدیث  
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و پاسخ  به  شبهات ، محمد ضیاآبادی ، تهران : بنیاد بعثت ، مرکز چاپ  و نشر  ، 1372، 

280ص.

48. التوســل  او االســتغاثه  باالرواح  المقدسة ، جعفر سبحانی ، تهران : موسسه  بین المللی  

کتاب ، 1408 ق . = 1366، ص  191.

49. توســل  بــه  پیامبــر خــدا صلــی اهلل  علیــه  و آلــه  و ســلم  و تبــرک  بــه  آثــار ایشــان ، مرتضی  

کرمی ، تهران : مجمع  علمی  اسالمی ، 1378. عسکری ؛ مترجم  محمدجواد 

50. توســل در دنیــا، بــذر شــفاعت در آخــرت: تلخیصــی از بیانــات عالــم ربانی حضرت 

آیــت اهلل مرتضــی تهرانــی  ، تهیه شــده در گروه فرهنگی ام ابیها ســالم اهلل علیهــا، تهران   : 

اندیشه پویا  ، 1391، 270 ص.                        

گــروه  تحقیــق  مریــم   51. توســل  و شــفاعت  از دیــدگاه  قــرآن  و روایــات   ، محمــد بیســتونی ؛ 

حسین  مردی ، مهسان  حسین  مردی ، آسیه  بیستونی ؛ با همکاری  و کارشناسی  اسداهلل 

اسدی  گرمارودی ، تهران : بیان  جوان   ، 1383،    118 ص .                

شاپورخواســت،  انتشــارات  خرم آبــاد:  قاســمی مقدم،  جــواد  شــفاعت،  و  توســل   .52

  1393،  116 ص.            

53. توســل : وســیله جوئی  برای  کسب  فیض  از مبدا هستی  از دیدگاه  عقل  قرآن  و حدیث  

و پاســخ  به  شــبهات ، محمــد ضیاءآبادی ، تهــران : بنیاد بعثت ، موسســه  اهل  البیت ، 

1362، ص  280.

 54.  توســل، یــا، اســتمداد از اولیــاء خدا، جعفر ســبحانی، قــم: توحید قــم  ، 1393،   277 

ص و قم: موسسه امام صادق )ع(  ، 1430 ق   = 1388، 277 ص.                                

55. توســالت ، یــا، راه  امیــدواران ، از محمدمهدی  تاج  لنگرودی ، دار الکتب  االســالمیه ، 

کتاب در سال 1356 نیز در   200 صفحه به چاپ رسیده است .                  1373، 191 ص  این 

56. جامــع البیــان فــي تفســیر القرآن ، طبــري ابو جعفر محمــد بن جریر، بیــروت دارالفکر ، 

1408 ق ، 30جلدی ، جلد 2 صفحه 330 )بقره/210( و جلد 5 صفحه 89 )نساء/40(
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57. الجدید في تفسیر القرآن المجید،سبزواري نجفي محمد بن حبیب اهلل ، دارالتعارف 
للمطبوعات ، بیروت ، 1402 ق، 7 جلدی، جلد 1 صفحه 324 )بقره/255( و جلد 2 

صفحه 57 )آل عمران/45(

58. جــواز طلب الشــفاعة من النبــی صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم واالئمةاالطهــار ؟مهع؟ 
و بطالن التفویــض  ،   ماجــد الکاظمــی، موسســةالدفاع عــن مذهــب اهل البیــت، قــم   : 

  باقیات   ،   1435 ق.   = 1393، 91 ص.                                                        

59. چند درس  از شفاعت : مجموعه  درسهای  معاد..، توسط رضا حبوباتی ، تهران : رضا 
حبوباتی ، 1369، ص  60.

60. حق الیقین ،  عالمه مجلسی ، 1جلدی،  انتشارات اسالمیه  صفحه  445.

61. حقایق  تحریف  شده : بخش  اول : عقائد تحریف  شده ، شماره  1: شفاعت  در اسالم ، 
هاشم  هاشم زاده  هریسی ، بی جا، ص  80.

62. حقیقــت شــفاعت و شــفیعان از دیــدگاه اســالم، صبیحــه فالحتــی، قم: انتشــارات 
جامعة القرآن الکریم،   1392 ،  96 ص.            

و محمــود(  مصطفــی   )د.  بیــن   المســتوفی   رفیــع   هــادی ،  حــوار  الشــفاعة :  حقیقــة    .63 
ی (، الناقد عبدالقادر یحیی  الشهیر بالدیرانی ، دمشق : نورالبشیر،  )د. یوسف  القرضاو

1421 ق  = 2000 م  =1379، 95 ص .

64. خالصــه  توســل  از دیــدگاه  عقــل ، قــرآن  و حدیــث ، محمــد ضیاءآبــادی ؛ تلخیــص  از 
محمدحسین  شهری ، تهران : موسسه  نبا، 1379، ص  56.

65. داروخانه  معنوی  امامان ، محمدرضا روستا، تهران : نشر علم ، 1380، ص  200.

یــارت(، رحیم  66. در حریــم عشــق: )آداب، اســرار، پاداش ها، شــبهات و داســتان های ز
کارگر؛ ســتاد عمره دانشــجویی، قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، 

دفتر نشر معارف  ، 1386، 179 ص.        

یشــه های اعتقادی آن، نجم الدین  67. درس هایی در نقد وهابیت: توســل، شــفاعت و ر

طبسی، تبریز: نور والیت  ، 1388، 58 ص.        
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گفتارهــای  آیه اهلل  العظمــی  آقــای  حــاج  ســّیدتقی   68. درســهائی  از شــفاعت : مجموعــه  
تی  ، 1393، 182 ص.                         طباطبائی  قمی   ، عباس حاجیانی دشتی، قم: محال

گفتارهــای  آیــه اهلل  العظمــی  آقــای  حــاج  ســّید تقی   69. درســهائی  از شــفاعت : مجموعــه  
طباطبائی  قمی ، عباس  حاجیانی  دشتی ، قم : 1364. )قم : استقالل (، ص  179

70. دروس فی الشفاعه و االستشفاع، علی حسینی صدر، قم: دلیل ما، 1386، 156 ص.

71.  دعــا و توســل، محمدرضا کاشــفی، محمدکاظــم روحانی؛ برای نهــاد نمایندگی مقام 
معظم رهبرى در دانشــگاه ها معاونت آموزش و تبلیغ، اداره مشــاوره و پاســخ، قم: نهاد 

نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف  ، 1388،   160 ص.                           

یارت، نگارش فتح اهلل  یابی ادله توسل، شفاعت، تبرک و ز 72. دوازده نکته در بررسی وارز
نجارزادگان، قم: آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر  ، 1391، 88 ص.        

73. راهنماى حقیقت ،  آیت اهلل ســبحانی ، 1 جلدی،  نشــر مشــعر،  تهران ،  1387 ش ، 
چاپ پنجم ، صفحه  163.

کاشــانی ، 4 جلدی،  مدرســه عالی شــهید مطهرى ،   کاشــانی ،  فیض  74. رســائل فیض 
تهران ،  1387 ش ، چاپ اول ، ج1رساله 1، صفحه 80.

که آثار سی تبرک، مرتضی  75. رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم سی توسل اور آپ )ص( 
عسکری؛ مترجم فیروزعلی  بنارسی، تهران: نیک  ملکی،   1387.                

گاه  سحر  ، 1379.              گیالنی ، قم :  76. رمز موفقیت  بزرگان ، رضا باقی زاده  

مصطفــی  ترجمــه  طبســی؛  نجم الدیــن  وهابیــت،  باور هــای  بــر  عقالنــی  یکــرد  رو  .77
گیالر: برگ فردوس  ، 1384.     داداش زاده، قم: امیرالعلم: ارمغان 

78. ســرمایه ایمان در اصول اعتقادات ،  فیاض الهیجی ، 1 جلدی،  انتشــارات الزهراء،  
تهران ،  1372 ش ، چاپ سوم  صفحه 167.

79. سرنوشت انسان: صراط و شفاعت، مسعود عالی، قم: نشر عطش  ، 1392، 270 ص.    

80. ســیماى عقائــد شــیعه ،  آیــت اهلل ســبحانی _ ترجمــه جــواد محدثی ، 1 جلدی،  نشــر 

مشعر،  تهران ،  1386 ش ، چاپ اول  صفحه 89
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81. شــرح فارســی تجرید االعتقاد،  ابو الحســن شــعرانی ، 1جلدی،  انتشــارات اســالمیه ،  

تهران  صفحه  583.

82. شــرح کشــف المــراد،  علی محمــدى ، 1 جلدی،  دار الفکر،  قــم ،  1378 ش ، چاپ 

چهارم،صفحه  566.

83.شــرک از نگاهــی دیگر: بررســی اتهام به شــرک در کتــب اهدایی وهابیــت، به اهتمام 

حیدرعلی جعفری، تهران: منیر    ، 1392،     152 ص.                             

84. الشــفاعة فی نظام التشریع،   ســّیدکمال الحیدری ؛   سّیدجاسم الموسوی، تهران :   نشر 

مشعر ،   1393، 90 ص.                

85. شــفاعت  از دیدگاه  شــافعان ، ناصربــن  علی  باقری  بیدهندی ، قم : موسســه  فرهنگی  

کر، 1377، ص  64. انتشاراتی  شا

کیــد بــر آراء عالمــه طباطبایــی(، جــواد  86. شــفاعت از دیــدگاه مذاهــب خمســه )بــا تا

جمشیدی حسن آبادی، اصفهان: بساتین  ، 1391،  145 ص.                               

87. شــفاعت از نظــر قــرآن و احادیــث و اتفــاق دانشــمندان اســالمی در موضــوع اصــل 

شفاعت، محمد یعقوب محرم زاده نوبری، تبریز: هادی  ، 1388،  64 ص.                               

کریم حمیدی، قم: قدس  ، 1385، 383 ص.                    88. شفاعت آخرین امید، 

کراماتی  از معصومین  ؟مهع؟ ، علــی  دری  اصفهانی ، قم : ام ابیها،  89. شــفاعت  به ضمیمــه  

1377، ص  100.

90. شــفاعت چــرا و چگونــه: نقدی بــر مذهب فکــری ابن تیمیــه و محمدبن عبدالوهاب، 

غالمرضا حسینی، قم: بنیاد معارف اسالمی  ، 1386،  206 ص.                                            

91. شــفاعت چیســت؟ شفیع کیســت؟، غالمرضا حاتمی، مشهد: آهنگ قلم،    1388، 

   40 ص.        

92. شفاعت در احادیث اسالمی، عباس ظهیری، تهران: محراب،   1393، 54 ص.           

93. شفاعت  در اسالم ، علی  صحت ، تهران ، ص  126.
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94. شــفاعت در آیینــه قــرآن عفو مجــازات  گناهــکاران ، علی  عالمه حائــری ، تهران : علی  

عالمه  حائری : موسسه فرهنگی نشر رامین، 1384، 199 ص.

95. شفاعت  در قران  و حدی ث ، رضا استادی ، ص  127.

یــارت، به  کوشــش رضا اســتادی، قم:  96. شــفاعت در قــرآن و حدیــث و بحثــی دربــاره ز

مســجد مقــدس جمکــران  ، 1392،   172 ص همچنین در ســال 1359 در 127 صفحه 

چاپ شده است.        

97. شفاعت  در قلمرو عقل  و قرآن  و حدیث ، جعفر سبحانی ، تهران : دارالکتب االسالمیه  ، 

1354، ص  437.      

کاظمی پور، تهران : حجم  سبز، 1379، 76 ص  کبری ، حمید  98. شفاعت  

کبری، سّیدحسین حسینی، تهران: منیر  ، 1389، 226 ص.                     99. شفاعت 

100. شــفاعت  و توســل ، محمدکاظــم  روحانــی ؛ نهــاد نمایندگــی  مقــام  معظــم  رهبــری  در 

دانشــگاه ها، مرکــز فرهنگــی  اداره  مشــاوره  و پاســخ ، قــم : دفتــر نشــر معــارف     ، 1383 و 

1385،   86 ص.        

یارت برگرفته از آثار آیت اهلل جعفرســبحانی، جمعی از محققان، تهران:  101. شــفاعت و ز

کانون اندیشه جوان  ، 1386، 163 ص.                    

102. شفاعت  و عرفان ، طه  هاشمی ، سنندج : طه هاشمی  ، 1390، 440 ص.                    

103. شــفاعت  یک  حقیقت اســالمی ، مترجم  مبین  حیدر رضوی ؛ پیشــکش  مرکز رساله ، 

قم : موسسه  االمام  علی )ع (، 1422 ق . = 1380، 154 ص 

104. شــفاعت: پژوهشی پیرامون حقیقت؛ اقسام و دستاوردهای آن، تقریرات سّیدکمال 

حیدری؛ ترجم سّیدمحمدحسین میرلوحی؛ ویرایش و بازنگری مسعود فکری، تهران: 

دانشگاه امام صادق )ع(،   1392، 411 ص.                  

کبیر، علی نجفی  ؛ به اهتمام محمد جوالیی  تهرانی،  105.  شفاعت: تفسیر دعای جوشن 

تهران: شکیب  ، 1390،   38 ص.                  
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106. شفاعت: متن سخنرانی حجه االسالم  حاج سّید عباس موسوی مطلق، به اهتمام هیئت 

یا عباس صلوات اهلل علیه و انتشارات هنارس، قم: انتشارات هنارس  ، 1384،  48 ص.                              

راه حــق، 1359، قــم: موسســه در  کاردان ،   107. شــفاعت ، احمــد مطهــری ، غالمرضــا 

 254 ص.

یارت، تهران: نشر  کننده پژوهشکده حج و ز 108. شــفاعت، جمعی از نویســندگان؛ تهیه  

مشعر  ، 1393،  244 ص.            

کتاب  قم  )انتشارات  دفتر تبلیغات   109.  شفاعت ، حسن طاهری خرم آبادی، قم : بوستان  

اسالمی  حوزه  علمیه  قم (    ، 1385،   188 ص.                  

110. شفاعت، رضا لک علی آبادی، قم: انتشارات هنارس،     1391،     200 ص.            

111. شفاعت، قاسم اسالمی، بی جا: بی نا،      13،     167 ص.                          

112. شــفاعت، گروه تحقیق مریم حســین مردی، مهسان حسین مردی، آسیه بیستونی؛ با 

نظارت محمد بیستونی، قم: بیان جوان  ، 1391،  65 ص.            

یارونکی سرفراز علی مهدی، قم:  113.    شــفاعت    ، لیکوال سّیدحســن طاهری خرم آبادی ، ژ

مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی )ص(  ، 1391، 116 ص.                                        

کبر، 1381،   136 ص.                  114. شفاعت ، محمد قاضوی ، قم : سبط ا

115. شفاعت، محمدباقر علم الهدی، تهران: منیر  ، 1386،  3 ج.                             

116.  شفاعت کنندگان  روز جزا، محسن  رمضانی ، تهران ، 254 ص .

117. الشفاعة بحوث فی حقیقتها و اقسامها و معطیاتها، کمال الحیدری، قم: دار فراقد  ، 

1428 ق.    = 2007 م.    = 1386، 438 ص.                                 

118. الشفاعة  حقیقة  اسالمیة، قم : مرکز الرساله ، 1418 ق . = 1376، ص  75.

119. الشــفاعة  و الشــفیع  من  تفســیر مواهب  الرحمن ، عبداالعلی  الموســوی  الســبزواری ؛ 

تقدیم  جمیل  القریشی ، فجراالیمان ، 1425 ق . = 1383، 47 ص.

ی ؛ اعداده  و مراجعه  مرکز التراث   120. الشــفاعة  والمقام  المحمود، محمد متولی  الشــعراو
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لخدمــة  لکتاب  والســنة، قاهرة: مکتبه  التراث  االســالمی ، ق  1420 =. م  2000 =. 1379، 

ص  248.

121. الشــفاعة : محاولــة لفهــم  الخــالف  القدیــم  بیــن  المویدیــن  والمعارضیــن ، مصطفــی  

محمود، قاهرة: داراخبارالیوم  قطاع  الثقافة ، 1999 م  = 1378، 111 ص .

یاض: دارطویق،     1414 ق،     = 1372،   94 ص.         122. الشفیع، عمریوسف باشمیل، ر

123. شــیعه پاســخ می دهد،  ســید رضا حســینی نســب ،  جلدی1،  نشــر مشــعر،  تهران ،  

1386 ش ،چاپ نوزدهم  صفحه 53.

124. شیعه شناسی و پاسخ به شبهات ،  علی اصغر رضوانی ،  نشر مشعر،  تهران ،  1384 

ش ، چاپ دوم  ج 2، صفحه 343.

کریم ،  آیت اهلل ســید مرتضی عســکرى _ ترجمــه محمد جواد  125. عقایــد اســالم در قرآن 

کرمی، 3 جلدی،  مجمع علمی اسالمی ،  1378 ش ، چاپ اول ، ج 2، صفحه 430.

126. عقیده شــفاعت، محمدطاهر القادری؛ مترجم سّیدعبدالحســین رئیس السادات، 

تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی، معاونت فرهنگی  ، 1390،  240 ص.                                

127. فرهنــگ شــیعه ،  پژوهشــکده تحقیقــات اســالمی ،  جلــدی1،  زمــزم هدایــت ،  قــم ،  

1386 ش ، چاپ دوم ، صفحه 302.

کریم : شامل  آیات : توحید، ربنا و رب ، به ضمیمه   128. فهرســت  آیات  شــریفه  ادعیه  قران  

آیاتــی  از توبــه ، صلــوه  و شــفاعت  بــرای  توســالت  مومنیــن  بــه  درگاه  خداونــد متعــال ، 

جمع آوری  شده  توسط محمود سیف  افجه ، 1373، ص  50.

129. فی  ظل  اصول  االســالم : دراســة  شــاملة  لمســالة  التوحید و الشــرک  و البدعة  و قضیة 

االستشــفاع  و التوســل  الزیاره  و غیرها فی  ضو االصول  المستفاده  من  الکتاب  و السنة، 

محاضــرات  جعفــر الســبحانی، بقلــم  جعفر الهــادی ، قم : موسســة  االمام  صــادق )ع (، 

1414 ق . = 1373، ص  373.

130. قاعــدة جلیلــة فــی  التوســل  و الوســیلة، تالیــف  تقی الدیــن  احمدبــن  تیمیة ؛ صحح  
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اصلــه  و علــق  علیــه  الســّید محمــد رشــید رضا، قاهــرة : مکتبــة الثقافــة الدینیــة، م  19 

=. ق  14 =. 13، ص  162.

131. قضایــا اســالمیة معاصــرة، رمضــان  عصفــور، قاهــرة : مطبوعــات  اخبار الیــوم ، قطاع  

الثقافة، م  1998 =. 1377، ص  232.

کاوش هایی پیرامون والیت، جعفر سبحانی، قم: موسسه امام صادق )ع(، 1384،   .132

263 ص.

گرفته اند،  کســانیکه  متوسل  بانحضرت  شده  و نتیجه   کرامات  رضویه : در قضایای    .133

کبر مروج االســالم ؛ مشــهد: کتابفروشــی جعفری  ،  کبر مروج االســالم ، بی جا: علی ا علی ا

             .1348

134.  کاشــف األســرار،  نظــر علــی طالقانی ،  2جلدی،  مؤسســه خدمات فرهنگی رســا،  

تهران ،  1373 ش ، چاپ اول ، ج 1، صفحه  442.

کبیر،  کشــف األســرار و عــدة األبــرار، میبــدي، احمــد بــن محمــد، انتشــارات امیــر   .135

تهــران ،1361 ش ،10 جلــدي ، جلــد 1 صفحــه 692 )بقره/255( و جلــد 2 صفحه 212 

)آل عمران/96( و جلد 2 صفحه 610 )نســاء/85( و جلد 2 صفحه 527 )نســاء/41( 

و جلد 3 صفحه 311 )انعام/12( و جلد 7 صفحه 267 )نمل/87( و جلد 8 صفحه 

73 )احزاب/40( و جلد 10 صفحه 290 )مدثر/48(

136. کلم الطیب در تقریر عقاید اســالم ،  ســید عبد الحسین طیب ، 1جلدی،  کتابخانه 

اسالم ،  1362 ش ،چاپ چهارم ، صفحه  808.

گنج عرفان  ، 1393، 135 ص.              ی، قم:  گل واژه های شفاعت، رضا مهدو  .137

138. گل واژه هــای امیــد: مطالــب جالب و خواندنــی ویژه ره جویان ســالمتی، رضا نصر، 

اصفهان: نگین ایران، 1386، 112 ص.

بــل الشــفاعة ثابتــة: ردود العلمــاء علــی منکــری الســنة و الشــفاعة، اعــداد  139. ال... 

عبدالمعز عبدالحمیــد الجزار، عبدالحفیظ محمد عبدالحلیــم، بی جا: مجلة االزهر: 
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روز  الیوسف الجدیدة  ، 1420 ق.   = 2000 م.   = 1379، 148 ص.                  

140. مجمــع البیــان فــي تفســیر القــرآن ، طبرســی، فضــل بــن حســن ، انتشــارات ناصــر 

خســرو،تهران ،1372 ش ، 10جلدی، جلد 1 صفحه 223 )بقره/48( و جلد 3 صفحه 

128 و 129)نساء/85(

141. مجموعه آثار اســتاد شــهید مطهرى ،  شهید مطهرى ، 27 چلدی،  انتشارات صدرا،  

تهران ، ج 1، ص 241.

کاشــفی ؛ تنظیــم  و نظارت  نهاد نمایندگــی  مقام  معظم   142. مــرگ  تــا قیامت ، محمدرضا 

رهبری  در دانشــگاهها، مرکز فرهنگی ، اداره  مشــاوره  و پاســخ ، قم : نهاد نمایندگی  مقام  

معظم  رهبری  در دانشگاهها، دفتر نشر معارف   ، 1384،   173 ص.                       

گفتــار در والیت و تمســک به اهل بیــت طاهرین ؟مهع؟   ،  143. مصباح المومنیــن   : بیســت 

ناصر پناهی اردبیلی، قم    : مهدی یار   ، 1389، 480 ص.                                              

144. معــاد شناســی ،  آیــت اهلل ســید محمــد حســین حســینی تهرانــی ، 10 جلــدی،  نــور 

ملکــوت قــرآن ،  مشــهد،  1423 ق ،چاپ اول ، ج 5، صفحــه 173. در جلد نهم کتاب 

ایشان بحث مبسوطی درباره شفاعت وجود دارد.

145. مفاتیــح الغیــب ، فخــر رازی، محمــد بــن عمــر، مطبعــة البهیــة المصریــة، بی تــا، 

 221 صفحــه   6 جلــد  و  )بقــره/48(  و66   56 و   55 صفحــه   3 جلــد  32جلــدی، 

)بقــره/254( و جلــد 7 صفحــه 10 )بقــره/255( و جلــد 7 صفحــه 75 )بقــره/270( و 

جلــد 10 صفحه 206 و 207 )نســاء/85( و جلد 12 صفحــه 137 )مائده/118( و جلد 

19 صفحه 133 )ابراهیم/36( و جلد 21 صفحه 253 )مریم/88( و جلد 22 صفحه 

119 )طه/109( و جلد 27 صفحه 33 )مؤمن/7( و جلد 27 صفحه 37 )مومن/8(

146. مفهــوم  الشــفاعة  فی  القرآن : محاضرات  الســّید کمال  الحیــدری ، بقلم  محمدجواد 

الزبی دی ، دار فراقد، 2004 م .  1383.

147. المیزان في تفســیر القرآن ،طباطبایي، ســید محمد حسین ، دفتر انتشارات اسالمی 

جامعــه ي مدرســین، بی تــا،20 جلــدي، جلــد 1 صفحــه 166 و 180 و 154 و 157 و 
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و  و 183  و 175  و 173  و 171  و 169  و 168  و 165  و 164  و 162  و 161   160 و   158

184 )بقــره/48( و جلــد 2 صفحــه 333 )بقــره/255( و جلد 3 صفحــه 277و 304 

)آل عمــران/80( و جلــد 5 صفحــه 29 )نســاء/85( و جلد 7 صفحــه 45 )انعام/21( 

و جلــد 8 صفحــه 157 )اعــراف/54( و جلــد 10 صفحــه 295 )هــود/36( و جلــد 16 

صفحه 245 )ســجده/4( و جلد 16 صفحه 371 )ســبأ/23( و جلد 17 صفحه 270 

)زمر/44(

148. نظام واسطه در خلقت، علی اصغر رضوانی، تهران: نشر مشعر  ، 1390،   145 ص.                

149. نغمه های توسل و شفاعت، مریم قشمی بزرگ، قم: امیرالعلم  ، 1392، 256 ص.               

150.  نقش  اهل بیت  ؟مهع؟  در قیامت ، علی  راجی ، قم : آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر  ، 

1380،   301 ص.              

یابی ادله  151. نــکات کلیــدی در نقــد وهابیت  : نگاهی به کتاب 12 نکته در بررســی و ارز

یارت  ، انســیه ماهینی، بوشهر  : دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  توســل، شفاعت، تبرک و ز

بوشهر  ، 1390، 98 ص.                            

کامرانیان، قم: نور قرآن و اهل بیت  )ع(،  152. نکته های قرآنی درباره شفاعت، عباسعلی 

  1393،  126 ص.              

کی ، 1422 ق . = 1380. 153. وسیلة  النجاة )امام  رضا ؟ع؟ (، علی رضا سنجری  ارا

154. وسیلة  النجاة ، نمازی ، اصفهان : حسینیه  عمادزاده   ،     1409 ق .    = 1367، 32 ص.                  

155. وهابیت و شفاعت، علی اصغر رضوانی، تهران: مشعر  ، 1391، 128 ص. 

156. هفتاد و دو داستان  از شفاعت  امام  حسین  ؟ع؟ ؛ به انضمام  داستانهایی  از شفاعت  

حضــرت  ابوالفضل  العباس  ؟ع؟ ، تالیف  رضا حســینی  االرزی ، مشــهدرضا حســینی  

االرزی ، تهران : ولی  عصر ؟جع؟، 1379.
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پایان نامه  ها
1. آراء عقالنی عالمه طباطبایی و امام فخر رازی پیرامون مسئله شفاعت در دین اسالم، 

نویســنده: معصومه ســعید، ســّیده فاطمه طباطبایی، مقاله های همایش های ایران، 

کنگــره بیــن المللــی فرهنگ و اندیشــه دینی، مرکز راهبری مهندســی فرهنگی شــورای 

فرهنگ عمومی استان بوشهر، 1393.

2. بررســی آرای علماء شــیعه و وهابی درباره توســل و شفاعت، استاد راهنما: محمدرضا 

بلتســتانی،   علــی  محمــد  دانشــجو:  کریمــی،  محمــد  مشــاور:  اســتاد  موســوی فراز، 

کارشناســی ارشــد دانشــگاه جامعة المصطفی العالمیة، دانشــکده الهیات و معارف 

اسالمی، 1384.

یارت از دیدگاه امامیه، اشاعره و وهابیت، استاد  3. بررســی تطبیقی شــفاعت، توســل و ز

ی،   کپور، دانشــجو: یاســین خســرو راهنما: دادخدا خدایار، اســتاد مشــاور: حســین خا

معــارف  و  الهیــات  دانشــکده  بلوچســتان،  و  دانشــگاه سیســتان  ارشــد  کارشناســی 

اسالمی، 1391.

4. بررســی تطبیقی موضوع شــفاعت از دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی و مظهری دانشــجو: 

کارشناســی ارشــد دانشــگاه تربیت معلم، تهران، دانشکده  فاطمه عبداللهی تهرانی، 

ادبیات و علوم انسانی، 1389.

5. بررســی شــفاعت ازدیدگاه قرآن باتوجه به مقایسه آراء تفسیری مذاهب اسالمی، استاد 

راهنمــا: سّیدمحســن میرباقــری، اســتاد مشــاور: مجید معــارف، پدیــدآور: حبیب اهلل 

کارشناسی ارشد دانشکده اصول الدین، 1392. محمدزاده،  

6. بررســی عقاید کالمی در آثار ناصرخســرو، استاد راهنما: محسن جهانگیری، دانشجو: 

کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، 1373. کوپا،  فاطمه 

7. بررسی مساله شفاعت از دیدگاه عالمه طباطبایی و فخر رازی، استاد راهنما: محمد 

کارشناسی ارشد دانشگاه قم، 1379. کبر محمدی،   ذبیحی، دانشجو: علی ا

8. بررســی مســئله شــفاعت و پاســخ بــه شــبهات آن از منظــر آیــت اهلل ســبحانی، اســتاد 
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کرمانی، پدیدآور: زهرا اسالم پناه،  راهنما: موســی مالیری، استاد مشاور: عزیزاله افشار 

کارشناســی ارشــد دانشــگاه آزاد اســالمی، دانشــگاه آزاد اســالمی واحد تهــران مرکزی، 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1392.

9. بررسی نظریه ی توّسل و انعکاس آن در شعر عرفانی فارسی از قرن ششم تا نهم، استاد راهنما: 

احســان شــفیقی، اســتاد مشــاور: شــکراله پورالخاص، دانشــجو: ســبحان نوری زاده ناوی،  

کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1389.

بــن  از دیــدگاه قاضــی عبدالجبــار، فخــر رازی، محمــد  10. بررســی و تحلیــل شــفاعت 

عبدالوهــاب و عالمــه طباطبایــی، اســتاد راهنمــا: پروین نبیان، اســتاد مشــاور: جعفر 

شــانظری، دانشــجو: زهرا حمزه زاده،  کارشناســی ارشــد دانشــگاه اصفهان، دانشکده 

ادبیات و علوم انسانی، 1391.

کرم )ص(، )شــفاعت، محمود، شــهادت(  ی نبی ا 11. پژوهشــی پیرامــون ســه مقام اخــرو

از دیــدگاه قــرآن و روایــات، اســتاد راهنمــا: فتــح اهلل نجــارزادگان، اســتاد مشــاور: ناصر 

کارشناسی ارشد دانشگاه قم، 1386. محمدی رفیعی، دانشجو: صدیقه،  

12. تاثیر اندیشــه های کالمی ابن تیمیه بر وهابیت، اســتاد راهنما: احمد حیدرپور، اســتاد 

مشــاور: علی اصغر رضوانی کاشــانی، دانشــجو: محمد عیســی محمدی،  کارشناســی 

ارشد دانشگاه جامعة المصطفی العالمیة، دانشکده الهیات و معارف اسالمی، 1386.

13. تحلیــل ابعــاد اعتقادی داســتان حضــرت موســی )ع( در قرآن، اســتاد راهنما: صمد 

عبداللهی عابد، اســتاد مشاور: معروف علی احمد وند، دانشجو: محمد بستان افروز، 

کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم، تبریز، دانشکده الهیات، 1390.

14. ترجمــه کتــاب )وهابیــت، مبانــی فکــری و کارنامه عملــی( آیت اهلل جعفر ســبحانی، 

کبرزاده، دانشــجو: المان حسن  اســتاد راهنما: شــعبان داداشــی، استاد مشــاور: جابر ا

اف،  کارشناســی ارشــد دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر )پلــی تکنیک تهران(، دانشــکده 

مهندسی صنایع، 1384.

کتاب فرقه وهابی و پاســخ به شــبهات آنها به زبان اردو، اســتاد راهنما: اســد  15. ترجمه 
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عالــم نقوی، اســتاد مشــاور: شــجاعت حســین رضوی، دانشــجو: محمد علــی تقوی،  

کارشناســی ارشــد دانشــگاه جامعة المصطفی العالمیة، دانشــکده الهیات و معارف 

اسالمی، 1384.

16. ترجمــه و تحقیــق آیــة الکرســی ســلیمان الجرجــی از علمــای قــرن دوازدهــم، اســتاد 

راهنمــا: امیر توحیدی، اســتاد مشــاور: ســّید محّمد رضــوی، محمد رضــوی، پدیدآور: 

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی،  یا جهاندوست دیز،  یا جهان دئست دیز، رو رو

کارشناســی ارشــد دانشگاه آزاد اســالمی واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم 

انسانی، 1391.

17. ســیمای پیامبــر اســالم )ص( در اشــعار عربــی و فارســی مــال محمــد فضولی، اســتاد 

راهنمــا: علــی قهرمانی، دانشــجو: نادر محمدی،  کارشناســی ارشــد دانشــگاه شــهید 

مدنی آذربایجان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،1392.

18. شــخصیة النبــی و أثرهــا فــی شــعر الســرایا و الغــزوات، اســتاد راهنمــا: نجم الدیــن 

ی، دانشــجو: أحمد محسن أسدی،   طبســی، استاد مشــاور: محمدهادی یوسفی غرو

کارشناســی ارشــد دانشــگاه جامعة المصطفی العالمیة، دانشــکده الهیات و معارف 

اسالمی، 1385.

19. شفاعت از دیدگاه عالمه طباطبایی وابن تیمیه، استاد راهنما: رضا حاجی ابراهیم، 

استاد مشاور: محمد رضا امامی نیا، دانشجو: محمد غالمپور درزی، 1391.

20. شــفاعت از دیدگاه فرق مختلف اســالمی )اشاعره، معتزله، تشیع و وهابیت(، استاد 

راهنما: ســّید حســین سّید موسوی، اســتاد مشاور:، دانشجو: ســعیده دربان جعفری،  

کارشناســی ارشــد دانشــگاه فردوســی مشــهد، دانشــکده الهیــات و معارف اســالمی، 

.1390

21. شفاعت از منظر حکمت متعالیه و ابن تیمیه، استاد راهنما: محمود موسوی، استاد 

کارشناسی ارشد دانشگاه  کردار،   مشــاور: علیرضا قایمی نیا، دانشجو: فاطمه راســتی 

باقرالعلوم ؟ع؟، دانشکده الهیات، 1387.
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22. شفاعت از نظر عقل، قرآن و سّنت آیة اهلل جعفر سبحانی استاد راهنما: کلب صادق 

کارشناسی ارشد،  اسدی، استاد مشاور: محمد تقی یزدانی، دانشجو: صفدر حسین، 

.1384

23. شــفاعت از نظــر فریقیــن، اســتاد راهنما: غالمحســین اعرابــی، دانشــجو: محمد انور 

کارشناســی ارشــد دانشــگاه جامعة  ناصــری زاده، وزارت علــوم تحقیقــات و فناوری، 

المصطفی العالمیة، دانشکده الهیات و معارف اسالمی، 1380.

24. شــفاعت از نظر قرآن و نقد شــبهات وارده، دانشــجو: طاهره ســیف اللهی،  دانشکده 

اصول الدین، 1387.

25. شــفاعت در قرآن از دیدگاه فریقین، اســتاد راهنما: حسین علوی مهر، دانشجو: غالم 

کارشناسی ارشد، 1381. کری،  رسول شا

26. شفاعت در قرآن، استاد راهنما: محمدجعفر حسینیان، دانشجو: شاه ولی اصغری، 

.1381

27. شــفاعت در کتــاب و ســنت، اســتاد راهنمــا: احمــد امامــزاده، اســتاد مشــاور: مریــم 

کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم  ایمانی خوشــخو، دانشجو: محمدجواد فربود،  

تهران، 1383.

28. شفـاعت و تـوسل از دیدگاه عقل و نقل، استاد راهنما: عزیزاهلل فیاض صابری، استاد 

کارشناســی ارشــد دانشــگاه فردوســی مشــهد،  مشــاور:، دانشــجو: رقیه پناهی رجب،  

دانشکده الهیات و معارف اسالمی شهید مطهری، 1390.

گلپایگانــی ترجمه: به زبان اردو، اســتاد  29. شــیعه شناســی حجت االســالم علی ربانــی 

کلب صادق اســدی، دانشجو: محمد  یدی، اســتاد مشاور:  راهنما: احتشــام عباس ز

تقی حافظی،1384.

30. قلمرو شــفاعت در قرآن و حدیث و رد شــبهات در رابطه با شــفاعت، اســتاد راهنما: 

کبر شایســته نژاد، پدیدآور: فرزانه خانی منشادی،   زهرا کاشــانیها، اســتاد مشاور: علی ا

کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده علوم انسانی، 1390.
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31. مــرگ و رســتاخیز از دیــدگاه مولــوی در مثنوی، اســتاد راهنمــا: محمد یاوری، اســتاد 

کارشناســی ارشــد دانشگاه  کلوانق،   مشــاور: ابراهیم رنجبر، دانشــجو: صدیقه بازرگان 

محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1389.

32. مســئله شــفاعت در االهیــات شــیعی و مســیحی، اســتاد راهنمــا: حجــه االســالم و 

المســلمین دکتر حبیب رضا ارزانی، اســتاد مشــاور: حجه االســالم و المســلمین دکتر 

کارشناســی ارشد  یاحی، دانشــجو: محمدرضا حق شــناس آدرمنابادی،  علی ارشــد ر

دانشکده علوم حدیث، 1392.

33. مواضــع کالمــی امام رضــا )ع( در برابر انحرافات فکری و عقیدتی مذاهب اســالمی، 

اســتاد راهنما: مهدی فرمانیان، اســتاد مشــاور: عزالدین رضانژاد امیردهی، دانشــجو: 

خــادم علــی اصغــری،  کارشناســی ارشــد دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر )پلــی تکنیــک 

تهران(، دانشکده مهندسی، 1385.

34. نجات در اســالم، هندوئیســم و بودیســم، اســتاد راهنما: امیر خواص، استاد مشاور: 

کارشناسی ارشد دانشگاه جامعه  مصطفی آزادیان، دانشجو: محمد حسن احمدی،  

المصطفی العالمیه، دانشکده الهیات و معارف اسالمی، 1386.

35. نقد و بررسی مستندات قرآنی وهابیت در توحید و شرک، استاد راهنما: سّید محسن 

کارشناسی ارشد  میرباقری، اســتاد مشاور: علی غضنفری، دانشجو: ذکری علوی پور، 

کریم، دانشکده علوم قرآنی تهران، 1390. دانشگاه علوم و معارف قرآن 

مقالهها
1. اإلســراء و المعراج و الشــفاعة، محمود شــاور ربیع، مجله: منبر االسالم، السنة الثالثة و 

الخمسون، رجب 1415، العدد 7.

2. اسرار و آثار تسبیح حضرت فاطمه زهرا )س(، نشریه موعود، شماره 134، 135.

 3. اشــفع لنا عنداهلل: چرا باید به وســایل الهی توسل بجوییم؟، مریم حاجی عبدالباقی، 

نشریه خیمه، شماره 84.

مقاله ها
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یچه  ی بینش توحیدی، رضا کریمی، نشــریه ســوره،  4. امــل تــا عمل: نگاهی به امید از در
شماره 52، 53.

5. اندیشــه: شــفاعت در قرآن برگرفته از کتاب پاســخ به شبهات اینترنتی، هادی کردان، 
مجله: رشد آموزش معارف اسالمی، زمستان 1389، شماره 79

6. ایمان و عمل از دیدگاه شهید مطهری 2، زهرا بادپا، نشریه نامه جامعه، شماره 49.

 7. ایــن شــفیع اســت این جهان و آن جهــان این جهان در دین و آنجــا در جنان، مجله: 
گلستان قرآن شهریور 1379، شماره 22.

8. آشــنایی بــا چند اصطالح قرآنی، 9، شــفاعت، یعقــوب جعفری، مجله: درســهایی از 
مکتب اسالم، خرداد 1373، سال 34، شماره 2.

کار جمعی رشــد علمی را بــه دنبال دارد،  9. آیــت اهلل مصبــاح یــزدی: هم فکری علمی و 
نشریه پرتو سخن، شماره 611.

10. با شــفاعت او همه شــیعیان وارد بهشت می شوند، ماهنامه سرباز، شماره 209، بهمن 
1392 ص 26.

 11. بانوی شفاعت، م.گ، ماهنامه دیدار آشنا، شماره 25، تیر 1381 ص 11.

کرامت؛ خورشــید شــفاعت، بــه انتخاب: محمود ســوری، فصلنامه اشــارات  12. بانــوی 
ایام، شماره 153، زمستان 1392 ص 275.

 13. بررســی آیات شــفاعت از دیدگاه فریقین، سّید فیاض حسین رضوی، مجله: طلوع، 
بهار 1387، شماره 25.

14. بررسی تطبیقی دیدگاه کالمی طباطبایی و فضل اهلل، موسی صدر، نشریه پژوهشهای 
قرآنی، شماره 65، 66.

15. بررسی مسأله شفاعت، رضا باقی زاده، مجله: کالم اسالمی، تابستان 1376، شماره 22.

کالمــی مولــوی در موضــوع شــفاعت، دکتــر حســین حیــدری،  16.  بررســی اندیشــه  های 
فصلنامه مطالعات اسالمی، شماره 55، بهار 1381 ص 107.

کرمی،  17.  بررسی روایات و آرای بزرگان شیعه و اهل سّنت در باره شفاعت، علی اشرف 

فصلنامه اندیشه تقریب، شماره 20، پاییز 1388 ص 91.
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گر هســت منظــور از آن  18. پاســخ بــه ســؤال شــما: آیا در اســالم شــفاعت هســت یا نــه؟ ا

چیست؟ مجله: درسهایی از مکتب اسالم، تیر 1353، سال پانزدهم، شماره 7.

19. پاسخ و پرسش )پاسخ شفاعت(، مجله: ایمان، فروردین 1325، شماره 17.

20.  تاثیر توسل و شفاعت در توبه، آیة  اهلل مظاهری، ماهنامه پاسدار اسالم، شماره 353، 

اردیبهشت 1390 ص 5.

کید بر  ی بــا تأ 21. تأملــی در عناصــر نقلــی نظریــه محمد عبــده در معنای شــفاعت اخرو

کجور، مجله: امامت پژوهی، پاییز  کرمانی  صحیح بخاری، شــهرام پورحسن، محمد 

1391، سال دوم، شماره 7.

 22. ترسیمی از زندگی برزخی، نشریه موعود، شماره 158، 159.

 23. تسلیت، شفاعت، ماهنامه پیك آهن، شماره 60، مرداد 1383 ص 11.

24.  تفســیر قرآن کریم ســوره بقره، آیه 48 )شــفاعت در قرآن(، استاد محمدتقي مصباح، 

علی اوسط باقری، دو فصلنامه قرآن شناخت، شماره 9، بهار و تابستان 1391 ص 5.

25.  توســل از دیدگاه دیوبندیه، محمد مصطفایی، مهدی فرمانیان، مجله پژوهش های 

کالمی، شماره 12، زمستان 1392 ص 103،136. اعتقادی 

26.  توســل و شــفاعت از نگاه دیوبندیه، محمد طاھر رفیعی، فصلنامه سراج منیر، سال 

سوم، شماره 10، تابستان 1392 ص 55.

یــش، مجله:   27. جســتاری در شــفاعت از منظــر وهابیــت، محمــد فــوالدی، محمد درو

معرفت ادیان، پاییز 1391، شماره 4، )22 صفحه، از 25 تا 46(.

 28. چه کسانی شفاعت می شوند؟ ماهنامه پرسمان، شماره 53، بهمن 1385 ص 26.

29. حضــرت آیــة اهلل ســبحانی: وهابیــون بدون رجــوع به قرآن شــریعت ســازی می کنند، 

نشریه پرتو، شماره 592.

کتــاب اهلل: همــا شفاعتان...شــتان مابینهما، عبدالحمیــد الفضالی،  30. حــول آیــة من 

مجله: االزهر، السنة الرابعة و الخمسون، محرم 1402، الجزء 1.
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31. خداشناسی حضرت فاطمه )س(، نشریه موعود، شماره 134، 135.

ی شــفا و شــفاعت، ســودابه مهیجــی، فصلنامــه اشــارات ایام، شــماره 153،  32. در آرزو

زمستان 1392 ص 116.

33. در آســتان امامــان علیهم الســالم: شــفاعت همان پارتی بازی نیســت! ســّید احمد 

خاتمی، مجله: پاسدار اسالم، مرداد 1390، سال سی ام، شماره 356.

 34. در جســتجوی حقیقت )7(، محمود حکیمی، نشــریه درســهایی از مکتب اســالم، 

شماره 587.

35. در خصوص شفاعت، مجله: خاطرات وحید، تیر و مرداد 1351، شماره 9 و 10.

36. درآمدی بر سیر و سلوک )6( تأثیر توسل و شفاعت در توبه، حسین مظاهری، مجله: 

پاسدار اسالم، اردیبهشت 1390، سال سی ام، شماره 353.

37. رابطــه شــفاعت بــا مقــام معنــوی مومنــان، ســیدمصطفی حسینی نســب، ماهنامــه 

معرفت، شماره 180، آذر 1391.

38. رهنمودهایــی از تفســیر المیــزان )5(: شــفاعت )1( حســین ســوزنچی، مجله: رشــد 

آموزش معارف اسالمی، بهار 1385، شماره 60.

یارت، توسل و شفاعت، ماهنامه زائر، شماره 230، شهریور 1393 ص 30. 39.  ز

 40. السنة )الشفاعة عند اهلل یوم القیامة(، عبدالرحمن الجزیری، مجله: االزهر، المجلد 

الثانی عشر، محرم 1360، الجزء 1.

41. شــبهات حول الشــفاعة، محمد تقی مصبــاح الیزدی، مجله: بقیــةاهلل، أیلول 1999، 

العدد 96.

ی  42. الشــفاعة الشــرعیة و التوســل إلــی اهلل باألعمــال و بالذوات و األشــخاص )من فتاو

شیخ اإلسالم ابن تیمیة(، مجله: المنار،27 بهمن 1301، شماره 419.

43.  الشــفاعة المقبولة، مجله: المعارج، ربیع الثانی و جمادی األولی 1417، العدد 24 

و 25 و 26 و 27.
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44. الشــفاعة بیــن الســلب و اإلیجــاب )2(، محمــد هــادی معرفــت، مجلــه: الهــادی، 

فروردین 1353، شماره 9.

45. الشــفاعة بیــن الســلب و االیجــاب، محمد هــادی معرفت، مجله: الهادی، شــهریور 

1352، شماره 8.

46. الشفاعة بین السلف و الخلف، عبدالعزیز غنیم، مجله: منبر االسالم، السنة الثامنة 

و الخمسون، ربیع األول 1420، العدد 3.

 47. الشــفاعة حقیقــة قرآنیــة ثابتــة، نصــر فریــد، مجلــه: رســالة التقریب، تیرمــاه 1379، 

شماره 28 )7 صفحه، از 92 تا 98(.

 48. الشــفاعة فــی الحــدود، إبراهیــم أحمــد الوقفــی، مجلــه: االزهــر، المجلــد الثالــث و 

العشرون، صفر 1371، الجزء 2.

 49. الشــفاعة للمذنبیــن مــن الشــیعة، مجلــه: اجوبة المســائل الدینیــة، الــدورة الثالثة، 

جمادی األولی 1378، العدد 5.

 50. الشفاعة و مفهومها االسالمی، حسن محمد تقی الجواهری، مجله: رسالة التقریب، 

تیرماه 1379، شماره 28 )14 صفحه، از 78 تا 91(.

51. الشفاعة: بین السلب و اإلیجاب )3(، محمد هادی معرفت، مجله: الهادی، خرداد 

1353، شماره 10.

52. الشفاعة، إبراهیم الجبالی، مجله: نوراإلسالم، المجلد األول، شوال 1349، العدد 10.

53. الشفاعة، مجله: بقیةاهلل، صفر 1414، العدد 35.

54. الشفاعة، محمد تقی المصباح الیزدی، مجله: بقیةاهلل، آب 1999، العدد 95.

55. شــفاعت )مقایســه دیــدگاه ابــن تیمیــه در مجموعــه فتــاوا و مالصــدرا در تفســیر آیــه 

کردار، پژوهشــنامه حکمت و فلســفه اســالمی، شماره 28،  الکرســی(، فاطمه راســتي 

تابستان 1388 ص 123.

56. شفاعت از دیدگاه صدرالمتالهین، عباس فنی اصل، نشریه اندیشه دینی، شماره 33.
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یان، مجلــه: نور علم، مرداد و شــهریور  57. شــفاعت از دیــدگاه عقــل و نقل، محســن غرو
1371، شماره 46.

کوثر، اردیبهشــت  58. شــفاعت از دیــدگاه قــرآن، معصومــه قــره داغــی، مجلــه: فرهنــگ 
1377، شماره 14.

گــو با حجت االســالم عالی پیرامون  59. شــفاعت از همیــن دنیا شــروع می شــود: گفت و 
باب شفاعت در قیامت، آزاده شجایی، نشریه زائر، شماره 214.

گو با حجت االسالم واعظ موسوی، مریم  60. شفاعت اهل بیت )ع(، قانون دارد: گفت و 
احمدی، ماهنامه زائر، شماره 200، مرداد 1390 ص 34.

 61.  شــفاعت بــه اذن خداســت، ماهنامــه شــاهد جــوان، شــماره 416، اســفند 1388 
ص 32.

 62. شفاعت به هنگام والدت، محمد نجفی یزدی، نشریه آفاق مهر، شماره 50.

63. شفاعت بی قید و شرط نیست، معصومه قره داغی، روزنامه جوان.

کیست، سّید محمد باقرعلوی تهرانی، راه قرآن. 64. شفاعت حق 

65. شفاعت در اسالم، محمد صدقی االنق، مجله: پژوهش نامه معارف قرآنی، زمستان 
1391، سال سوم، شماره 11.

66.  شفاعت در برزخ، محمد اصغری نژاد، مجله: حسنا، بهار 1389، شماره 4.

ی نایینــی، مجله: ســفینه، زمســتان  67. شــفاعت در تفســیر مناهــج البیــان، نهلــه غــرو
1382، شماره 1 )8 صفحه، از 117 تا 124(.

68. شــفاعت در حــد و تعزیــر، رحیم نوبهار، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شــماره 7، 
تابستان 1393.

69. شــفاعت در قرآن برگرفته از کتاب پاســخ به شــبهات اینترنتی، هادی کردان، نشــریه 
رشد آموزش معارف اسالمی، شماره 79.

70. شــفاعت در قرآن و حدیث، محمود ســعدی، ماهنامه پاســدار اســالم، شماره 257، 

اردیبهشت 1382 ص 26.
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71. شفاعت در قرآن و کالم معصومان)ع(، زهرا بهدانی، مجله: حدیث اندیشه، تابستان 

1381، شماره 2.

72. شفاعت در قرآن، مسعود عباسی جامه.

73. شــفاعت در قیامت، ابراهیم چراغی، ماهنامه دیدار آشــنا، شماره 32، بهمن 1381 

ص 48.

کیهان. 74. شفاعت درآموزه های قرآنی، احمد محمدی، روزنامه 

75. شفاعت درآیات و روایات، زهره وطن پور ازغندی.

76. شفاعت ضابطه مند از نظر صدرائیان، فاطمه صادق زاده قمصری، مجله: حکمت 

سینوی، دی و بهمن 1382، شماره 23 )37 صفحه، از 32 تا 68(.

کاوه، فصلنامه مطالعات تفســیری،   77. شــفاعت عقوبــت در قــرآن و عهدیــن، محمــد 

شماره 6، تابستان 1390 ص 147.

78. شــفاعت عقوبــت و نجــات در قــرآن و عهدیــن، محمــد کاوه، مجلــه: پژوهش هــای 

کالمی، زمستان 1391، سال دوم، شماره 8، )30 صفحه، از 117 تا 146(. اعتقادی 

کن، محبوبه احمدی، نامۀ جامعه، شماره 102، بهمن و اسفند 1391   79. شفاعت مان 

ص 64.

80. شــفاعت مقبول، حجت شعبانی، مجله: رشد آموزش معارف اسالمی، بهار 1393، 

شماره 92.

 81. شفاعت  نامه، فتح اهلل نادعلی، ماهنامه فکه، شماره 123، مرداد 1392 ص 62.

82. شــفاعت و رفع یك شــبهه، علی کرمی، فصلنامه فرهنگ جهاد، شــماره 34، پاییز و 

زمستان 1382 ص 221.

83.  شفاعت، استاد محسن غرویان، ماهنامه دیدار آشنا، شماره 32، بهمن 1381 ص 32.

84. شفاعت، اسماعیل ایزدی، مجله: مکاتبه و اندیشه، زمستان 1391، سال دوازدهم، 

شماره 45.
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85. شفاعت، حجت اهلل رحمانی، نشریه نسیم وحی، شماره نشریه: 5.

86. شفاعت، دوماهنامه زمزم معارف، شماره 26، آبان 1389 ص 40.

88. شــفاعت، عمار الهی، دوماهنامه اشــراق اندیشه، شــماره 19، فروردین، اردیبهشت 

1383 ص 12.

کوثر، تابستان 1382، شماره 54. 89. شفاعت، محمد غفوری، مجله: فرهنگ 
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