بررسی روایات شهود معصومان وفاتیافته در بیداری و احتضار
سیدعلیاصغر موسویاطهر

(پیشکش)8

چکیده
یکی از مباحث کالمی دربارۀ معصومان^ امکان شهود آنان بعد از وفاتشان است .بهظاهر شهود
معصومان وفاتیافته در بیداری و احتضار ،هم بر اساس قوانین تشریعی و تکوینی خداوند میسّر است
متعدد روایی ،امکان وقوع شهود را پشتیبانی میکنند .قویترین دلیل روایی مسلّم نزد غالب
اندیشمندان فریقین ،روایات معراجیه در معتبرترین جوامع است .طبق این روایاتِ مستند به قرآن،
عالوه بر شرکتکردن نبی مکرم در گردهمایی پیامبران در بیتالمقدس ،در آسمانها نیز با برخی از
متواتر است .اثبات امکان وقوعی شهود ،پیامآور استمرار حیات ،آگاهی برخی از فعالیتها و
مسؤلیتهای معصومان و در نتیجه ،اثباتکننده معقولبودن توسل به آنان پس از وفاتشان است.
مأموریت این پژوهش کتابخانهای ،گزارش ادله و شواهد روایی امکان وقوعی شهود در بیداری و
احتضار است.

واژگان کلیدی
محتضر ،معراج ،ارتباط با اموات ،کالم نقلی ،معارف حدیث

 .8دانشآموخته سطح چهار و مدرّس علوم حدیث و سطوح عالی حوزۀ علمیه قم؛ (.)mosaviathar@chmail.ir
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آنان مالقات و گفتوگو داشت .روایات مربوط به شهود تعدادی از معصومان توسط محتضر ،نزد شیعه

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

و هم بر اساس رخداد آن در خارج؛ یعنی ،هم امکان ذاتی دارد و هم امکان وقوعی .ادله و شواهد

درآمد
گاهی از جانب برخی از دینباوران ادعای شهود یکی از پیامبران و یا اهلبیت^ شنیده
میشود .این ادعا زمانی عجیب میشود که در حالت بیداری و با گفتوشنود باشد .برخی از
پرسشهایی که با شنیدن این ادعا به ذهن میرسد عبارتاند از .8 :آیا حیات معصومان پس از مرگ
استمرار دارد؟  .1آیا این حیات با آگاهی همراه است؟  .3آیا گفتوشنود و حضور در اماکن متعدد
نوعی رفتار نیست؟ مگر پس از مرگ ،عمل به پایان نمیرسد؟  .1آیا برزخ ،مانع رجعت و حضور در
دنیا نیست؟  .9مگر جسم معصومان در قبرشان نیست؟ پس چگونه چنین رخدادی ممکن است؟
کسی که یکی از معصومان را ندیده ،چگونه یقین میکند فالن معصوم را دیده است؟  .2آیا بر اساس
روایات ،چنین رخدادی واقع شده است؟
تمام پرسشهای مطرحشده در پایاننامه «تحلیل روایات امکان مشاهده معصومان^ بعد از
بررسی روایات شهود معصومان وفاتیافته در بیداری و احتضار

رحلت آنان» ،اثر نگارنده 1،به تفصیل تحلیل شده است .مقالۀ پیشِ رو ،در مقام پاسخ به پرسش ششم
با الهام از پژوهش مذکور است .در حقیقت ،پاسخ به این پرسش ،جواب چهار سؤال ابتدایی یعنی:
مُثبِت استمرار حیات ،آگاهی ،استمرار کردار و فقدان مانع برای حقیقت رجعت نیز خواهد بود .نتیجه
کشف این حقایق ،عقالنیبودن توسل به پیشوایان معصوم و شفاعتخواهی از ایشان و بستهشدن
راه تکفیر شیعه توسط سلفیها و پیروان آنان است .پژوهشی مستقل و موجز که پاسخگوی پرسش
ششم باشد یافت نشد .کهنترین کتاب که بیشترین حدیث در این موضوع را ثبت کرده ،کتاب «بصائر
الدرجات» اثر محمد بن حسن صفّار (م151ق) است .در جلد اول این کتاب ،ذیل «باب فی أن
األئمة^ یزورون الموتى85 ،»...روایت با همین پیام ،با سندهای متنوع ذکر شده است.
مقاله پیش رو ،با الهام از رسالۀ «تحلیل روایات امکان مشاهده معصومان^ پس از رحلت
آنان» و با ترکیب دادهپردازیهای گزارشی و توصیفی و با روش پژوهشی کتابخانهای سه گام اساسی
برداشته است که عبارتاند از .8 :ادلۀ امکان وقوعی شهود در حالت بیداری؛  .1شواهد امکان وقوعی
شهود در حالت بیداری؛  .3ادلۀ شهود حتمی در حالت احتضار.

 .1این پایاننامه در سطح سه حوزه ،سال  8359با اشراف اساتید معظم ،دکتر علی نصیری (استاد راهنما) و دکتر محمود احمدی
میانجی (استاد مشاور) و با کسب نمرۀ « »8599دفاع شد.
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الف .ادلۀ روایی امکان وقوعی شهود معصومان در حالت بیداری
برخی از ادلۀ روایی امکان مشاهده در بیداری ،مربوط به دیدار معصوم با معصوم و برخی نیز
مربوط به دیدار غیر معصوم با معصوم هستند .تعدادی ار روایات قسم دوم ،ناظر به مشاهده معصوم
توسط افراد غیر مؤمن هستند .مجموع روایات این باب ،ذیل دو عنوان ارایه میشود .8 :روایات
معراجیه؛  .1روایات غیر معراجیه.

 .9روایات معراجیه
پشتوانۀ اعتقاد به وقوع مالقات با پیشوایان معصوم وفاتیافته در بیداری ،تنها روایاتِ ثبتشده
در جوامع حدیثی شیعه نیست؛ بلکه ،تعدادی از آیات بهصورت مستقیم یا غیر مستقیم از ارتباط نبی
مکرم با پیامبران دیگر در معراج پرده بر میدارد و روایات در معتبرترین جوامع حدیثی عامه نیز با
استناد به همین آیات قرآن ،از این واقعیت پرده برداشتهاند .دو نمونه از این آیات عبارتاند از:
باركحنا حو َله لِنُ ِریه ِمن آیاتِنا إِ َّنه هو السمیع ا حلبصری3.

َ

َ ح ُ

ُ

ُ ُ َ

ح

َّ

ُ َ

ك ِمن رسلِنا1. ...
واس حأل من َأرس حلنا ِمن َقبلِ َ

َ ح

َ ح ح َ

ح ُ ُ

ح ح

دو نمونه از روایات که در تفسیر و ذیل این دو آیه ،در معتبرترین منابع فریقین ثبت شده و
حکایتگر مالقات پیامبر اکرم با پیامبران دیگر است عبارتاند از« :حضور پیامبر| در گردهمایی
یک .حضور پیامبر| در گردهمایی پیامبران در بیتالمقدس
مرحوم کلینی(315ق) در کتاب «الکافی» به سند صحیح و سند دیگر از ابیربیع شامی روایت
کرد که شخصی پس از تالوت آیۀ اخیر (دومی) از امام باقر× پرسید :پرسش پیامبر| از چه
کسانی بود؟ حضرت در مقام پاسخ ،پس از تالوت آیۀ اول از سوره إسراء فرمود:

 .3اإلسراء8 :؛ «منزّه است آن [خدایى] كه بندهاش را شبانگاهى از مسجد الحرام بهسوى مسجد األقصى -كه پیرامون آن را
بركت دادهایم -سیر داد ،تا از نشانههاى خود به او بنمایانیم ،كه او همان شنواى بیناست.
 .1الزخرف19 :؛ «و از رسوالن ما كه پیش از تو گسیل داشتیم جویا شو .»...روایات متعدد در برخی از کتابهای مهم عامه در
ارتباط با این آیه ثبت شده است .پیام این روایات عبارت است از مالقات پیامبر| با پیامبران پیشین و اعتراف ایشان به والیت
حضرت علی× .سیدعلی میالنی (معاصر) در کتاب «تشیید المراجعات» پس از بیان دیدگاههای متنوعِ عامه پیرامون این آیه
و نقد برخی از این دیدگاهها توسط خود عامه ،روایات مذکور را پس از ذکر ،تحلیل کرده است (ر.ک :ج ،1ص.)399 - 318
ایشان در «نفحاتاألزهار» نیز در صدد پاسخگویی به برخی از شبهات ،پیرامون آیۀ مذکور و روایات مربوط به آن برآمده است
(ر.ک :ج ،82ص .)323 - 325سیدشریف مرتضی (132ق) نیز در «أمالی» سه دیدگاه مهم و مرتبط با آیه را تحلیل کرده است
(ر.ک :ج ،1ص.)18 - 25
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پیامبران در بیتالمقدس» و «مالقات پیامبر با انبیای دیگر در آسمانها».

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

ُس حب َ
حان ا َّلذی َأ حِسى بِ َع حب ِد ِه َلی ً
ال ِم َن اْلحسجداْلرام إِ ََل اْلحَ حس ِج ِد حاَلَ حق َص ا َّلذی

َان ِمن حاْل ِ
یات ا َّلتِی َأ َر َاها اَّللَُّ َت َب َار َك َو َت َع َاَل ُُم ََّمد ًا َح ُ
ِسى بِ ِه
َفك َ َ
یث َأ ح َ
ِ
ِ
ِ
إِ ََل ب ِ
یت اْلحَ حق ِد ِ
ین ِم َن النَّبِینیَ َو
َش اَّللَُّ عَزَّ ذك ُحر ُه حاَلَ َّولنیَ َو حاْلخ ِر َ
َ
س َأ حن َح َ َ
ِ
ْبئِ َیل َف َأ َّذ َنَ ...و َأ َقا َمُ ...ث َّم " َت َقدَّ َم ُمُ ََّمدٌ َف َص ََّل
اْلحُ حر َسلنیَ ُث َّم َأ َم َر َج ح َ
ون»...؛9
ف َق َال َِلم ع َََل ما ت حَشهدُ َ
بِا حل َقو ِم" َف َلَم انحِص َ

ح

َّ

َ َ

َ

ُح

َ

بر اساس این روایت ،از جمله آیاتی که خداوند[ ،در شب معراج] در سیر شبانه پیامبر| بهسوی
بیت المقدس [و حضور در آن] به او نشان داد ،گردهمایی تمام انبیا و رسوالن بود .جبرئیل ،بهدستور
خداوند اذان و اقامه گفت .سپس پیامبر| پیشاپیش تمام برگزیدگان الهی به نماز ایستاد [و آنان
نیز به او اقتدا کردند] .پس از اتمام نماز ،پیامبر| از آنان پرسید :به چه شهادت میدهید...؟
دو نکته مهم:
 .8اقامه نماز جماعتِ تمام پیامبران به امامت خاتم پیامبران ،در «صحیح مسلم» (128ق) نیز
ثبت شده است .فرازی از این روایت در کتاب مذکور چنین است:
بررسی روایات شهود معصومان وفاتیافته در بیداری و احتضار

ِ
ِ
ٍ ِ
ِ ِ
یص ِّلیَ ...و إِ َذا
وسى َقائ ٌم َ
َو َقدح َر َأی ُتنی فی ََجَاعَة م َن حاَلَنحبِیاءَ ،فإِ َذا ُم َ
اهیم َقائِم یص ِّلیَ ...فحان ِ
ِ
ِ
ِ
َت
َ
یص ِّلیَ ...و إِ َذا إِ حب َر ُ ٌ َ
یم َقائ ٌم َ
یسى ا حب ُن َم حر َ
ع َ
الص َال ُة " َف َأَم ُتهم2.
َح ُ
َّ

بنا بر این روایت ،نبی مکرم ،پیامبرانی نظیر حضرت موسی ،حضرت عیسی و حضرت ابراهیم را
دید که مشغول نماز بودند؛ او هنگام نماز ،پیشنماز آنان شد.
 .1تفسیری که در منابع معتبر حدیثی خاصه و عامه در ارتباط با آیه دوم 2بیان شد ،صرفًا ناظر
به باطن نیست .بنا بر تفسیر روایی ،همسو با ظاهر آیه ،پرسشگر ،پیامبر است و پرسششونده ،پیامبران
پیشین هستند .با وجود تفسیر مأثور ،بهصرف استبعادِ قابل پاسخ ،تفسیرِ دیگر ،سزاوار نیست .مرتبط
دانستن این آیه با آیۀ  51از سورۀ یونس سخن بیدلیل

.

است 1

 .9ر.ک :الكافی ،ج ،1ص ،818 - 811ح .53همین روایت در تفسیر القمی و اإلحتجاج نیز ثبت شده است با این تفاوت که بعد
از «فَلَمَّا انْصَرَفَ» ،فرمایش ذیل نیز اضافه شده استَ « :ق َال اَّللَُّ َل ُهَ :س حل یا ُُم ََّمدُ َم حن َأ حر َس حلنا ِم حن َق حبلِ َك ِم حن ُر ُسلِناَ ،...ف َق َال َر ُس ُ
ول اَّللَِّ
ع َََل َما ت حَش َهدُ ون؟( »...ر.ک :تفسیر القمی ،ج ،8ص133 - 131؛ اإلحتجاج ،ج ،1ص 319؛ البرهان ،ج ،1ص .)121طبرسی در
اإلحتجاج روایت بسیار مهم دیگر از امیرمؤمنان ثبت کرده است .حضرت در فرازی از این روایت طوالنی آیۀ مذکور را مرتبط با
معراج و پرسش پیامبر| از پیامبران پیشین دانستند (ر.ک :ج ،8صَ ...« ،111أ َّما َق حو ُل ُه َو حسئ حَل َم حن َأ حر َس حلنا ِم حن َقبحلِ َك ِم حن ُر ُسلِنا،

َفه َذا ِمن بر ِ
اه ِ
نی نَبِینَا.)»...
َ
ح ََ

 .2ر.ک :صحیح مسلم ،ج ،8ص ،829ح.)121(821
 .2الزخرف.19 :
 .1برخی از مفسران معتقدند که اگر چه مخاطب ،پیامبر است؛ اما مراد از این خطاب ،تمام امتها حتی مخالفان نیز هستند.
پرسش شوندگان نیز پیروان با ایمان و یا تمام پیروان پیامبران هستند .اینان معتقدند که تفسیر روایی مذکور ،تنها اشاره به باطن
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دو .مالقات پیامبر با انبیای دیگر در آسمانها
«شیخصدوق» در کتاب «الفقیه» از امام صادق× روایت کرد:

ول اَّللَِّ ْلََّا ُأ ح ِ
إِ َّن َر ُس َ
ِسی بِ ِه َأ َم َر ُه َر ُّب ُه بِ َخ حم ِسنیَ َص َال ًة َف َم َّر َ
عََل النَّبِینیَ
ٍ
وسى حب ِن ِع حم َر َ
ان َف َق َال بِ َأی
یس َأ ُلو َن ُه َع حن َشیء َحتَّى ا حنت ََهى إِ ََل ُم َ
نَبِی نَبِی ََل ح
ٍ
ِ
یف َفإِ َّن
اس َأ حل َر َّب َك الت حَّخ ِف َ
َشیء َأ َم َر َك َر ُّب َك َف َق َال بِ َخ حمسنیَ َص َال ًة َف َق َال ح

ك5.
ُأمت ََك ََل ُتطِ ُیق َذلِ َ

َّ

خداوند به

پیامبر|

در شب معراج دستور داد تا [او و امتش]

پنجاه نماز در شبانهروز بهجا آورند .او از کنار یكایك پیامبران گذشت
[و با ایشان مالقات کرد] .هیچ یك از ایشان از او چیزى نپرسید تا به
موسى بن عمران× رسید؛ او پرسید :پروردگارت چه دستوری به تو
پروردگارت بخواه تعداد نمازها را کم کند زیرا امّت تو توان این دستور
را ندارند (آن را انجام نمیدهند).
پیام روایت فوق در برخی جوامع اولیه و معتبر عامه نیز آمده است؛ مانند:
81
آ« .المصنف»139( 81ق)« ،مسند احمد بن حنیل»118( 88ق) و «صحیح مسلم» (128ق):

.

برایم براق (سواری تیزرو) حاضر شد؛ بُراقی سفید ،از درازگوش
(خر) بزرگتر و از قاطر (استر) کوچکتر ...سوارش شده تا بیتالمقدس
آمدم .وقتی رسیدم همانند پیامبران دیگر افسارش را به حلقهای
بستم. ...

آیه دارد( .ر.ک :األمثل ،ج ،82ص .)21 - 23البته مفسران دیگر بُعد این دیدگاه را روشن دانستهاند (ر.ک :المیزان ،ج،81
ص.)819
 .5ر.ک :من الیحضره الفقیه ،ج ،8ص ،852ح .211شیخ صدوق بهصورت مسند و غیر مسند در برخی از تألیفاتش از امام
زینالعابدین× روایتی را ثبت کرده که حاوی سه پرسش و پاسخ بسیار سودمند در خصوص این مالقاتها است (ر.ک :من
الیحضره الفقیه ،ج ،8ص ،851ح213؛ التوحید ،ص ،822ح1؛ األمالی ،ص ،191ح.)2
 .81ر.ک :ج  ،1ص.113
 .88ر.ک :ج  ،3ص ،811ح.)81919( 81933
 .81ر.ک :ج  ،8ص ،819ح.)195(821
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یض َط ِو ٌیل َفو َق حِ
اْل ََم ِرَ ،و ُد َ
ون ا حل َبغ ِحل...
ُأتِ ُ
ْب ِاقَ ،و ُه َو َدا َّب ٌة َأ حب ُ
ح
یت بِا حل ُ َ
یت اْلحَ حق ِد ِ
اْل حل َق ِة ا َّلتِی حیربِ ُط بِ ِه حاَلَنحبِیا ُء...
َیت َب َ
َف َركِ حب ُت ُه َحتَّى َأت ُ
س َف َر َب حط ُت ُه بِ ح َ

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

داد؟ پیامبر پاسخ داد :پنجاه نماز .حضرت موسى× گفت :از

ب« .محمد بخاری» (192ق) در دو شمارۀ 83با اندک اختالف در متن ،همین پیام را از پیامبر|

روایت کرده است .مضمون قسمتی از روایت به این شرح است:
با حیوان سواری تندرو و سفید که برایم آماده شده بود ،به همراه
جبرئیل به آسمان اول رفتیم .نزد حضرت آدم× [در آسمان اول]
آمده ،بر او سالم کردم .او به من گفت خوش آمدی پسرم وای پیامبر
خدا .به آسمان دوم رفتیم[ .آنجا] نزد حضرت عیسی× و حضرت
یحیی× رسیدم... .به آسمان سوم رفتیم[ ...آنجا] نزد حضرت
یوسف× رفته و به او سالم کردم .به آسمان چهارم رفتیم[ ...آنجا]
نزد حضرت ادریس× رفته و به او سالم کردم .به آسمان پنجم
رفتیم[ ...آنجا] نزد حضرت هارون× رفته و به او سالم کردیم .به

بررسی روایات شهود معصومان وفاتیافته در بیداری و احتضار

آسمان ششم رفتیم[ ...آنجا] نزد حضرت موسی× رفته و به او سالم
کردم ...هنگامی که از کنارش گذر کردم گریست... .به آسمان هفتم
رفتیم[ ...آنجا] نزد حضرت ابراهیم× رفته و به او سالم کردم.
...سپس به بیت المعمور و سدرة المنتهی برده شدم ...پنجاه نماز بر
من واجب شد ،پذیرفتم .هنگام بازگشت ،حضرت موسی× از من
پرسید :چه کردی؟ گفتم :پنجاه نماز بر من واجب شد .او گفت :امت
تو از اطاعت این فرمان ،سر باز میزنند؛ برگرد و از خدا بخواه تخفیف
دهد. ...
ظاهرا جسمانی بودن معراج و رُخداد آن در بیداری و دیدار آیات الهی با دو چشم سر ،مشهور
روایی و اعتقاد شیعه است 81.تعدادی از بزرگان نامدار عامه نیز پشتوانه این اعتقاد را همراهی جماعت
بسیاری از مسلمانان عالیرتبه سلف از صحابه و تابعان و پیروانشان و همچنین بیشتر متأخران از
فقها و محدثان و متكلمان و مفسران میدانند 89.طبق این اعتقاد ،سرعت سیر پیامبر| با جسم
ت َم َع ِج ح ِْب َیل َحتَّى
یض
...الْب ُاقَ ،فا حن َط َل حق ُ
یت بِدَ ا َّب ٍة َأ حب َ
...و ُأتِ ُ
 .83صحیح البخاری ،ج ،1ص ،815ح3112؛ ج  ،9ص ،91حَ « :3112
َُ
ِ
َیت ع َََل آ َد َمَ ،ف َس َّل حم ُت َع َل ِیهَ ،ف َق َالَ :م حر َحبًا بِ َك ِم َن ا حب ٍن َو نَبی.»...
الس ََم َء الدُّ نحیاَ ...ف َأت ُ
َأتَینَا َّ
 .81ر.ک :التبیان فی تفسیر القرآن ،ج ،5ص111؛ مجمع البیان ،ج ،5ص« ،121و قال اكثر اْلفرسین :و هو الظاهر من مذهب

أصحابنا و اْلشهور فی اخبارهم؛ أن اَّللَّ تعاَل صعد بجسمه حیاً سلی ًَم حتى رأى ملكوت السموات و ما ذكره اَّللَّ بعینی رأسه».
 .89ر.ک :الشفاء ،ج ،8ص 321تا « ،321ذهب معظم السلف و اْلسلمنی :اَل أنّه اِساء باجلسد و فی الیقظة .و هذا هو اْلق .و هو
قول ابنعباس و جابر و أنس ...و هو قول الطْبى و ابنحنبل و َجاعة عظیمة من اْلسلمنی .و هو قول أكثر اْلتأخرین من الفقهاء و
اْلحدثنی و اْلتكلمنی ،و اْلفرسین»؛ مفاتیح الغیب ،ج ،11ص« ،153فاَلكثرون من طوائف اْلسلمنی اتفقوا عَل أنه أِسى بجسد
رسول اَّللّ|»...؛ شرح صحیح مسلم (النووی) ،ج ،1ص« ،115وقد ْلص القاضی عیاض[( 455ق)] ...فی اَلِساء َجال حسنة
نفیسة فقال»...:؛ فتح القدیر ،ج ،3ص« ،112و الذی د ّلت علیه اَلحادیث الصحیحة الكثریة ،هو ما ذهب إلیه معظم السلف و
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شریفش در معراج ،فراتر از سیر حضرت سلیمان که مسیر دو ماه راه را در مجموع صبح و عصر
میپیمود 82و نظیر (و شاید فراتر از) سرعت طیاالرضِ تخت بلقیس از یمن تا شام ،کمتر از یک
پلکزدن ،توسط یکی از اولیای الهی 82بوده است .پیامبر| ،همانند 81فرشته وحی که از جسم
لطیف بهرهمند است و مسیر عرش تا فرش و بالعکس را با سرعت وصفناشدنی میپیماید؛ مسیر
یک ماهه مسجدالحرام تا بیتالمقدس و مسیر پنجاههزارسالۀ بیتالمقدس تا ملکوت را با گفتوشنود
و توقفهایش ،کمتر از یکسوم شب گذراند85.

 .2روایات غیر معراجیه

ِ ِ
ِ
الرك ِ
اف َر ُس ُ
حن ا حل َیَمنِی َف َس َّل َم َع َل ِیه
َط َ
ول اَّللَِّ بِا حل َك حع َبة َفإِ َذا آ َد ُم بِح َذاء ُّ
اْلج ِر َفإِ َذا ُنوح بِ ِ
ح َذ ِاء َر ُج ٍل َط ِو ٍ
َر ُس ُ
یل َف َس َّل َم َع َل ِیه
ٌ
ول اَّللَِّ ُث َّم ا حنت ََهى إِ ََل ح َ َ
َ ُ

پیامبر| در حال طواف کعبه بود؛ با حضرت آدم× در مقابل
ركن یمانى روبهرو شد و به او سالم كرد .هنگامى كه به حجر االسود
رسید ،به حضرت نوح× [که] قامتی بلند داشت سالم کرد.

اْللف من أن اْلِساء بجسده و روحه یقظة»...؛ المسائل و الرسائل ،ج ،1ص« ،811قلت :و الروایات عن اإلمام أحمد تشیر إلى
ما ذهب إلیه الجمهور من أن اإلسراء و المعراج كان بجسد رسول اللّه| یقظة ال مناما».

ِ
اح َها َش حه ٌر (سبأ .)81 :اگر فرض شود با وسیلههای نقلیه مرسوم زمان حضرت سلیمان
یح ُغدُ ُّو َها َش حه ٌر َو َر َو ُ
الر َ
َ .82و ل ُس َل َیَم َن ِّ

در هر روز  11کیلومتر پیموده شود ،در یک ماه  8311و در دو ماه  1211کیلومتر طی میشود .این مسیر طوالنی را حضرت
سلیمان در مجموع صبح و شام میپیمود (ر.ک :مفاهیم القرآن ،ج ،2ص.)111
قال ا َّلذی ِعنحدَ ُه ِع حل ٌم ِم َن ا حلكِ ِ
َ
آتیك بِ ِه َقبح َل أَ حن حیرتَدَّ إِ َل َ
تاب أَنَا َ
یك َط حر ُفك( ...نمل.)11 :
.82
 .81ر.ک :مفاتیح الغیب ،ج ،11ص.153

ِ ِ
ِ ِ
 .85امیرمؤمنان×َ « :ف َه َذا َأ حف َض ُل َِمَّا ُأعحطِی ُس َل َیَم ُن ...إِ َّن ُه ُ ِ
اْلرا ِم إِ ََل اْلحَ حس ِج ِد حاَلَ حق َص َم ِس َری َة َش حه ٍر َو ُع ِر َج بِ ِه فِی
ِسی بِه م َن اْلحَ حسجد ح َ
وت السَمو ِ
م َل ُك ِ
ف عَا ٍم فِی َأ َق َل ِم حن ُث ُل ِث َلی َل ٍة( »...اإلحتجاج ،ج ،8ص.)111
ات َم ِس َری َة ََخ ِحسنیَ َأ حل َ
َّ َ َ
َ

 .11ر.ک :بصائر الدرجات ،ج ،8ص ،121ح.83
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ول اَّللَِّ11.
رس ُ

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

محدثان بزرگ در جوامع اولیه و معتبر حدیث شیعه ،روایات متعدد و متنوع در وقوع مالقات با
معصومانی که بهظاهر وفات یافتهاند ،ذکر کردهاند .تعداد قابل توجه از روایات ،در ارتباط با گفتوگو
و همنشینی معصوم حیّ با معصوم وفاتیافته در غیر خواب و یا احتضار است .گفتنی است که تعداد
قابل توجه از روایات نیز در ارتباط با گفتوگو و همنشینی غیر معصوم با معصوم وفاتیافته در غیر
خواب و یا احتضار است؛ مانند:
یک .مالقات نبی مکرم با برخی از پیامبران در مسجدالحرام
محمد صفّار (151ق) در کتاب بصائر الدرجات به سندش از عطیه ابزاری روایت کرد:

دو .مالقات امام صادق و امام کاظم با امام باقر^

محمد صفّار به سندش از عبدالرحمن خثعمی روایت کرد که امام کاظم× به او فرمود:

ِ
ِِ
َخ َر حج ُت َم َع َأبِی إِ ََل َب حع ِ
اس َت حق َب َل ُه
ض َأ حم َواله َف َل ََّم َب َرزح نَا إِ ََل َّ
الص حح َراء ح

الر حأ ِ
َش ٌ
س َو ال ِّل حح ِیة َف َس َّل َم عَ َل ِیه َفنَزَ َل إِ َل ِیه َأبِی َج َع حل ُت َأ حس َم ُع ُه
یخ َأ حب ُ
یض َّ
ول َل ُه ُج ِع حل ُت فِدَ َ
ی ُق ُ
الش ُ
اك ُث َّم َج َل حسنَا َفت ََسا َء ََل َط ِو ًیال ُث َّم َقا َم َّ
ف
حِص َ
یخ َو ان َ َ
َو َو َّدعَ 18أبِی َو َقا َم ینح ُظ ُر فِی َق َفا ُه َحتَّى ت ََو َارى عَ نح ُهَ ...ق َالَ :ه َذا َأبِی...
11.

با پدرم (امام صادق×) بهسوى یكى از مزارعش مىرفتیم كه در صحرا با
پیرمردى که موی سر و محاسنش سفید بود مواجه شدیم ،پدرم پیاده شد و به
او سالم كرد ،مىشنیدم كه پدرم مىگفت :فدایت شوم؛ مدت طوالنی با هم
بررسی روایات شهود معصومان وفاتیافته در بیداری و احتضار

سخن گفتند؛ سپس پیرمرد برخاست و با پدرم خداحافظی کرد و رفت و پدرم از
پشت سر به او نگاه مىكرد تا اینكه از چشم ناپدید شد[ .در ادامه ،امام
صادق×] فرمود :او پدرم (امام باقر×) بود.
سه .مالقات امام هشتم با نیاکان پاکش^

سه روایت از روایات حکایتگر مالقات امام هشتم با نیاکان طاهرش^ بهشرح ذیل است:
عبداهلل حمیری (قرن  )3و محمد صفّار به سندشان از حسن (حسین) بنِ علِی وشاء روایت کردهاند
که امام رضا× در خراسان به او فرمود:
یت َر ُس َ
َر َأ ُ
ول اَّللَِّ َه ُ
اهنَا َو ا حلتَزَ ح ُ

م ُته13.

اینجا پیامبر| را دیدم و در خدمتش بودم.

 .18فیض کاشانی در نوادر األخبار (ر.ک :ص ،)313سید هاشم بحرانی در مدینة معاجز األئمة اإلثنی عشر (ر.ک :ج ،9ص)311
و محمدباقر مجلسی در بحار االنوار (ر.ک :ج ،2ص 138و ج ،12ص ،)311از بصائر الدرجات همین روایت را ذکر کردهاند؛ اما
بهجای «وَرِعَ» که در مصدر آمده است« ،وَدَّع» ثبت کردهاند.
 .11ر.ک :بصائر الدرجات ،ج ،8ص ،111ح :81این روایت با اندک تفاوت در حدیث شماره سوم تکرار شده با این تفاوت که
«إِبْرَاهِیم بْنِ أَبِیاْلبِلَادِ» این واقعه را برای امام رضا× بازگو کرد.
ْحدَ حب ِن
حییى َع حن َأ ح َ
 .13قرب اإلسناد ،ص ،311ح8195؛ بصائر الدرجات ،ج ،8ص ،121ح8؛ «الکافی» ،ج ،121 ،8حُُ « ،2م ََّمدُ حب ُن ح
َن ا حلو َّش ِ
ٍ
ول اَّللَِّ ا حلبَ ِ
ار َح َة َو ُه َو ی ُق ُ
یت َر ُس َ
اء َع حن ُم َسافِ ٍر َأ َّن َأ َبا ح
ول.»...
الر َضا× َق َال...:إِنِّی َر َأ ُ
ُمُ ََّمد ع ِ َ
اْلَ َس ِن ِّ
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طبری آملی در دالئل اإلمامة به سندش از محمد بن صدقه روایت کرد که امام رضا× به او
فرمود:

ِ
ِ
اْل َس َنَ ،و ح
یت َر ُس َ
اْلُ َسنیَ َ ،و َعلِی حب َن
َل ِق ُ
ول اَّللََِّ ،و عَلی ًاَ ،و َفاط َم َةَ ،و ح َ
اْلُ َس ِ
[صلواتاَّللَُّعَ َل ِ
ح
یه حم َأ حَج َِعنیَ ] فِی َلی َلتِی
نیَ ،و ُُم ََّمدَ َ ،و َج حع َف َرَ ،و َأبِی َ
ِ
ِ
ری اْلحُ ِمن ِ و بینَه11. ...
َه ِذ ِهَ ...ف َأ حدنَانِی َر ُس ُ
ول اَّللَِّ َو َأ حق َعدَ نی َبنیَ َأم ِ ؤح نیَ َ َ ُ

در همین شب [پیشوایان معصوم قبل از خودم را مالقات کردم]،
پیامبر نزدیک من شد و مرا بین خود و امیرمؤمنان

نشاند19.

عبداهلل حمیری و علی اربلی (251ق) به سندشان از حسن بنِ علِی وشاء روایت کردهاند که امام
رضا× بیمقدمه به او فرمود:

َق َالَ :أبِیُ .ق حل ُتَ :أ ُب َ
وك؟! َق َال :فِی اْلحَنَامِ ،إِ َّن َج حع َفر ًا ك َ
َان جیِی ُء إِ ََل َأبِی
َفی ُق ُ
ول :یا بنیا حف َع حل ك ََذا ،یا بنیا حف َع حل ك ََذاَ .ق َال َفدَ َخ حل ُت عَ َل ِیه َب حعدَ َذلِ َك،
َف َق َال لِی :یا حسن ،إِ َّن منَامنَا و ی َق َظ َتنَا و ِ
احدَ ٌة12.
َ
َ َ َ
َ َ ُ
پرسیدم پدرت؟ فرمود[ :آرى] پدرم [البته] در خواب[ .امام] صادق×

[نیز] همیشه [پس از شهادتش] پیش پدرم مىآمد و مىفرمود :پسرم
فالن كار را انجام ده... .حسن! خواب و بیدارى ما یكى است.
گویا ذکر «فِی اْلمَنَامِ» از باب توریه و بهسبب ضعف باور حسن بنِ علِی وشاء است .مؤید این
برداشت ،سخن پایانی امام است که فرمود :حسن! «خواب و بیدارى ما یكى»

است12.

چهار .مالقات گروه یمنی به همراه امیرالمؤمنین× با جناب «سام»
مازندرانى (911ق) در کتاب «مناقب» ،روایت کرد که عدهای از یمنیها از پیامبر درخواست
معجزه کردند؛ در ادامه با بیان پیامبر| و کارگردانی امیرمؤمنان× ،زمین شکافته شد و قبر و
 .11ر.ک :ص ،322ح.32/335
 .19ترجمه ،توضیحی است.
ِ
الر َضا×َ ،ق َال :یا َح َس ُن ،إ َّن َمنَا َمنَا َو ی َق َظتَنَا
اْل َس ِن ِّ
 .12قرب اإلسناد ،ص ،311ح8191؛ كشف الغمة ،ج ،1صَ ...« ،313ع حن َأبِی ح َ

و ِ
احدَ ٌة».
َ

 .12عالمه مجلسی« :لعل فی ذكر اْلنام توریة لضعف عقل السائل كَم أشار× إلیه آخرا» (ر.ک :بحار االنوار ،ج ،12ص)313
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پدرم دیشب پیش من بود .گفتم :پدرت؟ فرمود[ :بلى] پدرم .باز

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

َان ِعن ِحدی ا حل َب ِ
وك؟! َق َالَ :أبِیُ .ق حل ُتَ :أ ُب َ
ار َح َةُ .ق حل ُتَ :أ ُب َ
إِ َّن َأبِی ك َ
وك؟!

تابوت آشکار گشت .پیرمردی با چهره درخشان همانند ماه شب چهارده و با محاسن بلند در حالی که
خاک را از سرش میتکانید از قبر خارج شد .او ضمن عرض ارادت به امیرمؤمنان× خود را «سام»،
پسر نوح ،معرفی کرد .فرازی از روایت چنین است:

وت َف َقام ِمن التَّاب ِ
ِ
أَل ََلُ
یخ ی َت َ ح
وت َش ٌ
ْلدٌ َو تَا ُب ٌ
َ َ ُ
َفان َحش َّقت حاَلَ حر ُض َو َظ َه َر َ ح
ِ
اب ِم حن َر حأ ِس ِهَ ...و َص ََّل ع َََل
الُّت َ
َو حج ُه ُه م حث َل ا حل َق َم ِر َلی َل َة ا حل َبدح ِر َو ینح ُف ُض ُّ َ
الَ ...أنَا سام بن ُنوح11.
َعلِی َو َق َ
َ ُ ح ُ

پنج .مالقات «عبایه اسدی» با وصی حضرت موسی×

محمد صفّار و ابنشهرآشوب به سندشان از «عَبایه اسدی» روایت کردهاند:

َد َخ حل ُت ع َََل َأ ِم ِری اْلحُؤح ِمنِنیَ َو ِعنحدَ ُه َر ُج ٌل َر ُّ
ث حاِلَیئ َِة َو َأ ِم ُری اْلحُؤح ِمنِنیَ

ِ
الر ُج ُل ُق حل ُت :یا َأ ِم َری اْلحُؤح ِمنِنیَ َم حن َه َذا ا َّل ِذی
ُم حقبِ ٌل َع َلیه ی َك ِّل ُم ُه َف َل ََّم َقا َم َّ
َأ حش َغ َل َك عَ

نَّا؟ َق َال :ه َذا و ِ
صی موسى15.
َ

َ

ُ َ

بررسی روایات شهود معصومان وفاتیافته در بیداری و احتضار

خدمت امیرمؤمنان× رسیدم ،مرد ژندهپوشى آنجا بود ،حضرت
با وى گفتوگو مىكرد ،وقتى كه آن مرد برخاست ،گفتم :یا
امیرالمؤمنین! این مرد كه بود كه صحبت با او شما را از توجه به ما
باز داشت؟ فرمود :او وصى موسى× بود.
الخرائج و الجرائح همین حدیث را از بصائر الدرجات روایت کرده با این تفاوت که بهجای « َر ُّ
ث
اْلیئة»« ،حسن اْلیئة» آورده که مناسبتر است31.
َ َ ُ هَ َ
هَ َ
شش .مالقات تعدادی از اصحاب امیرمؤمنان با وصیّ حضرت عیسى×
عدهای از محدثان بزرگ با سند خود از عبدالرحمن بن كثیر و غیر او ،حدیثی از امام صادق×

روایت کردهاند که خالصه آن چنین است:
هنگامی که امیرمؤمنان× عازم جنگ صفین بود از فرات
گذشت و به كوه نزدیك شد .وقت نماز عصر حضرت وضو گرفت و
یضا َء
عَن َها َم ٍة َب َ
اجل َب ُل ح
اذان گفت .وقتى كه از اذان فارغ شد« ،ا حن َف َل َق ح َ

 .11ر.ک :ج ،1ص.311-335
 .15ر.ک :بصائر الدرجات ،ج ،8ص ،111ح85؛ مناقب آل أبیطالب ،ج ،1ص.112
 .31ر.ک :ج ،8ص.111
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الس َال ُم َع َل َ
ْح ُة
یك یا َأ ِم َری اْلحُؤح ِمنِنیَ َو َر ح َ
یضا َء َو َو حج ٍه َأ حب َ
بِلِ حح ٍیة َب َ
یض َف َق َال َّ

اَّللَِّ َو َب َركَا ُت ُه»؛ كوه شكافته گشت و شخصی با موی سر و محاسن و
صورتى سفید و نورانی آشكار شد و به حضرت سالم داد... .حضرت
پس از جواب سالم فرمود« :برادرم! شمعون بن حمّون الصفا؛ وصى
روح القدس عیسى بن مریم ،حال تو چگونه است؟» شمعون پاسخ
داد« :خوب است ،خدا تو را رحمت كند .»...در ادامه پس از بیان
مطالب مهم توسط شمعون و خداحافظی ،كوه به هم آمد و
امیرمؤمنان× به جنگ رفت .عمار یاسر و مالك اشتر و هاشم بن

ابنشهرآشوب از اصبغ بن نباته روایت کرد که امام حسین× به او فرمود:
ودررو ببینی؟ ...با یک چشم بر هم
میخواهی رسولخدا| را ُر ُ

ی ُقول»...؛

33

وقتى داخل شدم دیدم

پیامبر|

رداء خود را جمع كرده و در

میان محراب نشسته .نیز نگاه كردم دیدم امیرمؤمنان× دامن فالنی
را گرفته است .نبی

مکرم|

انگشت به دندان گرفته و به فالنی

میفرمود. ...:
 .38ر.ک :بصائر الدرجات ،ج ،8ص118؛ الثاقب فی المناقب ،ص112؛ اإلرشاد ،ص ،811ح 9؛ (با سند دیگر و اختالف اندک در
متن)؛ الخرائج و الجرائح» ،ج ،1ص ،213ح21؛ مناقب آل أبیطالب ،ج ،1ص.112
« .31االحتباء :هو أن یضمّ اإلنسان رجلیه إلى بطنه بثوب یجمعهما به مع ظهره ویشدّه علیها» («النهایة» ،ج ،8ص« ،339حبا»)؛
«احتبى بالثوب :اشتمل» (تاج العروس ،ج ،85ص« ،313حبو»)؛ «احتبى الرجل :إذا جمع ظهره وساقیه بعمامته ،وقد یحتبی
بیدیه» (لسان العرب ،ج ،81ص« ،828حبا»).
 .33ر.ک :مناقب آل أبیطالب ،ج ،1ص91؛ در پاورقی این کتاب آمده « :التالبیب َجع التلبیب :ما فی موضع اللبب من الثیاب و
یعرف بالطوق .و اَلعرس الشدید او الشوم و اْلراد به»...؛ ر.ک« :بحار االنوار» ،ج ،11ص.819
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زدن از مسجد کوفه وارد مسجد قبا شدند .وی گفتَ « :فدَ َخ حل ُت َفإِ َذا
َأنَا بِرس ِ
َب 31فِی اْلح ِ حح َر ِ
ول اَّللَِّ ُُمحت ٍ
اب بِ ِر َدائِ ِه َفنَ َظ حر ُ
ت َفإِ َذا َأنَا بِ َأ ِم ِری اْلحُؤح ِمنِنیَ
َ ُ
عََل حاَلَن ِ
یب حاَلَع َ ِ
َقابِ ٌض ع َََل ت ََالبِ ِ
یت َر ُس َ
ول اَّللَِّ ی َع ُّض َ
َام ِل َو ُه َو
حرس َف َر َأ ُ

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

عتبه و ابوایوب انصارى و قیس انصارى و عمرو بن حمق خزاعى و
عبادة بن صامت و أبوالهیثم [بن] التیهان (رضیاللّهعنهم) ...شاهد این
گفتوگو بودند و بینش آنان در مجاهده همراه آن حضرت بیشتر
شد38.
هفت .مالقات «اصبغ بن نباته» با نبی مکرم و امیرمؤمنان (عهم)

هشت .مالقات گروهی از شیعیان با حضرت علی×

بصائر الدرجات به سندش از سَمَاعَة روایت کرد که امام صادق× فرمود:
عدهای از شیعیان بعد شهادت امیرمؤمنان نزد امام مجتبی×
آمده از او درخواست معجزه کردند .حضرت فرمود :اگر امیرمؤمنان×

را ببینید میشناسید؟ گفتند :آری .فرمود :پرده را کنار بزنید؛ [تا پرده
را کنار زدند] امیرمؤمنان× را دیدند بهگونهای که نمیتوانستند انکار

ات ِمنَّا و َلیس بِم ٍ
یت»؛ از
وت َم حن َم َ
یم ُ
َ َ َ
کنند .امیرمؤمنان× فرمودُ « :

ما هم مىمیرند ولى در واقع مرده نیستند و كسى بهعنوان حجت
براى شما باقى خواهد

ماند31.

نُه .مالقات «سماعة بن مهران» با امام باقر×

محمد صفّار به سندش از سَمَاعَة روایت کرد که امام صادق× به او فرمود:
بررسی روایات شهود معصومان وفاتیافته در بیداری و احتضار

یت
...ت حَشت َِهی َأ حن ت ََرى َأ َبا َج حع َفر؟ ُق حل ُتَ :ن َع حمَ .ق َالُ :ق حم َفا حد ُخ ِل ا حل َب َ
ت َفإِ َذا هو َأبو جع َفر39.
َفدَ َخ حل ُ

ُ َ ُ

َ ح

آیا میل دارى امام باقر× را ببینى؟ گفتم :آرى .فرمود :به این
اطاق برو و نگاه كن... .وارد اطاق شدم و حضرت را دیدم.
الخرائج و الجرائح از بصائر الدرجات مطلب ذیل را اضافه کرده که در نسخه کنونی آن مشاهده
نمیشود:

الشیع ِة َِمن مات َقب َله و بعدَ ه32.
َ ...فإِ َذا َأبو جع َف ٍر و معه َقوم ِمن ِّ

ُ

َ ح

َ ََُ ح ٌ

َ

َ

َّ ح َ َ ح ُ َ َ ح

دیدم حضرت با عدهاى از شیعیان كه قبل و بعد از او وفات كردهاند
نشسته است.
ده .مالقات خلیفه اول با

نبی مکرم|

بصائر الدرجات به سند صحیح از عبداهلل [بن] سِنَان روایت کرد که امام باقر× فرمود:

 .31ر.ک :ج ،8ص ،129حَ ...« ،1أتَى َقوم ِمن ِّ ِ
اْل َس َن حب َن عَلِی َب حعدَ َقت ِحل َأ ِم ِ
ری اْلحُؤح ِمنِنیَ َف َس َأ ُلو ُه َق َال َت حع ِر ُفو َن َأ ِم َری اْلحُؤح ِمنِنیَ إِ َذا
ح ٌ َ
الشی َعة ح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ح
َ
َ
ُ
ح
ً
َ
َ
الس ح َُّت َف َر َف ُعو ُه َفإِ َذا ُه حم بأمری اْلؤح مننیَ َل ینحك ُرو َن ُه َو قال أم ُری اْلؤح مننیَ ...و یبحقى َم حن َبقی منَّا ُح َّجة َعلی ُك حم.»...
َر َأیتُ ُمو ُه َقا ُلوا َن َع حم َق َال َف حار َف ُعوا ِّ

 .39ر.ک :بصائر الدرجات ،ج ،8ص ،129ح.1
 .32ر.ک :ج ،1ص.181
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َ ...أ َخ َذ [ َأ ِمری اْلحُؤح ِمنِنیَ ] بِ ِ
ید ِه [ َأبِی َبك ٍحر] ُث َّم ا حن َط َل َق إِ ََل َم حس ِج ِد ُق َبا
ُ
ال یا َأبا بكحر32. ...
ول اَّللَِّ یص ِّلی َفج َلسا حتَّى َفر َغ َف َق َ
َفدَ َخ َال َفوجدَ ا رس َ

َ َ

َ

َ ُ

َ َ َ

َ

َ َ

امیرمؤمنان× دست خلیفه اول را گرفت و بهسوی مسجد قبا
آمد .همین که داخل شدند پیامبر| را در حال نماز یافتند .نشستند
تا نماز حضرت تمام شد .پیامبر| به خلیفه اول فرمود. ...:
عالوه بر ده روایت با همین پیام در بصائر الدرجات 31،همین آموزه در برخی از جوامع حدیثی
دیگر نیز به چشم میخورد .مانند روایت مسند ،در معتبرترین کتاب حدیثی شیعه یعنی الکافی35،
موثقۀ هاشم بن حیان أبوسعید المكاری 11و روایات دیگر در کتاب اإلختصاص 18،نگاشتۀ شیخ مفید
(183ق) .طبق روایت حسن دیلمى (118ق) در کتاب إرشاد القلوب ،ابوبکر که از امکان مالقات
پیامبر و سخن گفتن با او پس از رحلتش در شگفت بود ،به همراه امیرمؤمنان× وارد مسجد قبا

إِ َّن ُه عََل ُك ِّل َشی ٍء َق ِد ٌیر ؛ بىتردید كسى كه زمین مرده را زنده كرد ،یقینًا مردگان را زنده مىكند زیرا
تواناست11.

او بر هر كار
یازده .مالقات منصور دوانیقی با نبی مکرم|
دوانیقی سرّ عملینکردن نقشه شومش نسبت به امام صادق× را اینگونه توضیح داد:

اس َط ِذر ِ
ول اَّللَِّ ب ِ
َه حم ُت بِ ِهَ ...فت ََم َّث َل لِی َر ُس ُ
اعَیه َقدح ت ََش َّم َر َو
َ
َ
َ ...ف َل ََّم َ َ
یضع یدَ ه َع َلی َف ِ
خ حف ُت َو اَّللَِّ َل حو َف َع حل ُت
ح
ب َحتَّى كَا َد َأ حن َ َ ُ
اْح ََّر َو َع َب َس َو َق َط َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َل َف َع َل َو ك َ
جی َه ُل َح َّق ُه حم إِ ََّل
َان منِّی َما َر َأ َ
یت َو َهؤُ ََلء م حن بنی َفاط َم َة َو ََل ح
ِ
ِ
الَشیعة13. ...
َجاه ٌل ََل َح َّظ َل ُه فی َّ ِ َ

 .32ر.ک :بصائر الدرجات ،ج ،8ص ،121ح .88نکته :در سندی که شیخ حر عاملی در کتاب اثبات الهداة ذکر کرده ،بهجای عبداهلل
بن سنان ،عبداهلل بن سلیمان که مجهول هست ،ذکر شده است .سلسله سند در بصائرالدرجات ،همه امامی و عادلاند.
 .31ر.ک :بصائر الدرجات ،ج ،8باب فی أن األئمة× یزورون الموتى و أن الموتى یزورهم ،احادیث «،81 ،88 ،81 ،5 ،2 ،9 ،1
81،89و .»82
 .35ر.ک :الكافی ،ج ،8ص ،933ح.83
 .11ر.ک :اإلختصاص ،ص...« :123قَدْ أَمَرْ ُتكَ فَ َأطِعْهُ.»...
 .18ر.ک :همان ،ص 121تا .129
 .11سیدهاشم بحرانى در تفسیر البرهان دو منبع برای این حدیث ذکر کرده است :ارشاد القلوب و الهدایة الکبری (ص)811؛
همچنین ر.ک :البرهان ،ج ،1ص.392
 .13ر.ک :ص.852
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سید بن طاوس در کتاب مهج الدعوات به سندش از محمد بن ربیع حکایت کرد که منصور

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

شد و پیامبر را دید که رو به قبله نشسته است .خلیفه اول با تعجب چگونگی وقوع این مالقات را از
خود پیامبر پرسید .نبی مکرم| در پاسخ به این آیه استشهاد فرمود :إِ َّن ا َّل ِذی َأ ححیاها ْلَُ ححی اْلحَ حوتى

همین كه در مرتبه اول تصمیم كشتنش را گرفتم پیامبر| را
دیدم بین من و او فاصله شد؛ دستهاى خود را گشاده و تا آرنج باال
زده نسبت به من بسیار ناراحت و خشمگین است .در مرتبه دوم كه
شمشیر را بیشتر كشیدم دیدم پیامبر| خیلى به من نزدیك شد و
تصمیم داشت اگر من گزندى برسانم كار مرا بسازد .باز جرأت كردم
و با خود گفتم این كار جنگیرها است .در مرتبه سوم كه شمشیر را
خارج كردم پیامبر| به من نزدیك شد پنجههاى خود را گشوده
بود ...چشمانش قرمز شده بود و خشم فراوان در صورتش پیدا بود،
نزدیك بود مرا در پنجههاى خود بفشارد .بخدا ترسیدم اگر او را بیازارم
پیامبر| مرا كیفر كند .دیدى كه دیگر با او چه معامله كردم .مقام
این فرزندان فاطمه زهرا÷ را هر كس منكر شود نادان است و از

بررسی روایات شهود معصومان وفاتیافته در بیداری و احتضار

دین بهرهاى نبرده است .مبادا این جریان را كسى از تو بشنود .محمّد
بن ربیع گفت :پدرم این جریان را پس از مرگ منصور برایم نقل كرد.
من نیز پس از مرگ مهدى و موسى و هارون و كشتهشدن محمّد
امین نقل كردم.
پیام احادیث متنوع که تعدادی از آنها در این گفتار گزارش شد ،وقوع مالقات با برخی
معصومان× بعد از رحلت ایشان است.

ب .شواهد روایی امکان وقوعی شهود معصومان در حالت بیداری
شایان ذکر است که برخی از روایات ،شاهد خوبی برای مالقات شهودی با معصومان هستند؛
مانند :مالقات با برخی از نیکان ،توسط معصوم و غیر معصوم ،در گزارشات روایی .پذیرش این آموزه
میتواند مؤید و مؤکد بسیار شایسته برای امکان ارتباط و شهود معصومان باشد؛ زیرا ،زمانی مالقات
با نیکان مقدور است که آنان از حیات بعد از وفات بهرهمند باشند .اگر آنان از حیات بهرهمند باشند
به طریق اولی پیشوایان معصوم که کاملترین بشریتاند نیز از حیات بهره داشته و باز به طریق اولی
ارتباط و مالقات با ایشان ممکن خواهد بود .دو نمونه از این روایات بهشرح ذیل است:

 .9مالقات حضرت خدیجه÷ با زنان بهشتی
شیخصدوق در کتاب األمالی و طبری در کتاب دالئل اإلمامة مالقات حضرت خدیجه÷ با زنان
بهشتی (ساره ،آسیه ،مریم و کلثوم خواهر حضرت موسی یا صفورا دختر حضرت شعیب) را روایت
کردهاند .فرازی از این واقعه به روایت «مفضل بن عمر» از امام صادق× چنین است:
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ال ك ََأَّنن ِمن نِس ِ
اء بنی َه ِ
یها َأر َب ُع نِس َو ٍة سمرطِ َو ٍ
اش ٍم،
َّ ُ َّ ح َ
ح ُ ح
...إِ حذ َد َخ َل َع َل َ ح
َت ِمنحهنَ ،ف َقا َل حت َِلا إِحدَ ُاهنََ :ل ََتحزَ نِی یا َخ ِدجی ُة! َف َأرس َلنَا رب ِ
ك
ح َ َ ُّ
َّ
َ ح
َف َف ِزع ح ُ َّ
َ
آسی ُة بِن ُحت مزَ ِ
كَ ،أنَا سار ُة ،و َه ِذ ِه ِ
یك ،و نَحن َأ َخوا ُت ِ
إِ َل ِ
اح ٍم َو ِهی
َ َ َ
َ ح ُ َ
ُ
ِِ
ِِ
ك فِی ح ِ
رفِی َق ُت ِ
یم بِن ُحت ِع حم َر َ
وسى
انَ ،و َهذه ُك حلثُو ُم ُأ حخ ُت ُم َ
اجلنَّةَ ،و َهذه َم حر ُ
َ
َ
یك لِنَلِی ِمن َأم ِر ِك ما تَلِی النِّساءَ .فج َلس حت و ِ
ب ِن ِعمران؛ بع َثنَا اَّللَُّ إِ َل ِ
احدَ ٌة
َ ُ َ َ َ
ح حَ ََ
ح ح َ
ِ
ِ ِ
یس ِ
الرابِ َع ُة ِم حن
َع حن یمین َهاَ ،و حاَلُ حخ َرى ع ح
ار َهاَ ،و ال َّثال َث ُة َبنیَ یدَ َهیاَ ،و َّ
َن َ
َخ حل ِف َها. ...
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چهار زن گندمگون بلندباال مانند زنان بنىهاشم بر او وارد شدند
پروردگارت ما را فرستاده و ما خواهران تو هستیم؛ من سارهام و این
آسیه دختر مزاحم كه رفیق تو است در بهشت و این مریم دختر عمران
و این كلثوم خواهر موسى بن عمران است .خدا ما را فرستاده تا مانند
زنان از تو پذیرائى كنیم .یكى سمت راستش نشست و یكى سمت

 .2مالقات پیامبر با دو شهید
موفق خوارزمی(921ق) در کتاب المناقب به سندش از ابوعلقمه روایت کرد:

پیامبر|

نماز

صبح را با ما بهجا آورد .آنگاه ،رو به ما كرد و فرمود:
یت ا ِ
لبار َح َة ع َّمی»...؛ دیشب ،عمویم حمزة بن
یاران من! « َر َأ ُ
عبدالمطّلب و برادرم جعفر بن ابىطالب را دیدم َ ...فدَ ن ُ ِ
نهَم
َوت م ُ
یناك بِاْلب ِ
لت :بِ َأبی أن ُتَم،ای اَلَ ِ
أفض َل؟ قاَلَ :فدَ َ
عَمل َو َج ُ
اء َو
َف ُق ُ
دُتا َ
ِ
ِ
أفض َل اَلَ ِ
الصال َة َع َل َ
ب
وجدنا َ
یك ،و َسقی اْلاء ،و ُح َّ
عَملَّ :
اَل َّمهاتَ ،
َعلِی ِ
بن أبیطال ِ ٍ
ب.

ِ ِ
ورا ُء بِن ُحت ُش َع ٍ
یب.»...
 .11ر.ک :امالی صدوق ،ص ،953ش8؛ دالئل اإلمامة ،ص ،22حَ « ،82
...هذه َص ُف َ
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چپش و سومى برابرش و چهارمى پشت سرش. ...

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

او از آنها ترسید ،یكى از آنها گفت :اى خدیجه غم مخور كه

به آن دو نزدیك شدم و گفتم :پدرم فدایتان! كدام اعمال را
بهتر یافتید؟ آن دو گفتند :پدران و مادران ما به فدایت! آبرسانى
19
[به حُجّاج] و دوستداشتن امیرمؤمنان را بهترینِ كارها یافتیم.
گفتنی است که طبق روایت ابوعلقمه ،دیدار ،مقید به خواب نیست؛ این در حالی است که در
کتاب الدعوات تألیف راوندی (923ق) به روایت ابنعباس مقید به خواب است:
ِ
یت] فِ َیَم َیرى النَّائِ ُم ع َِّمی. ...
[ر َأ ُ
َق َال [لی] النَّبِی َ

12

دو نکته مهم:
 .8بیداری و خواب معصوم یکی است .مؤلفان قرب اإلسناد و كشف الغمة به سندشان از حسن
بن علِی وشاء روایت کردهاند که امام رضا× به او فرمود:
َان ِعن ِحدی ا حل َب ِ
َان جیِی ُء إِ ََل َأبِی َفی ُق ُ
ار َح َة ...إِ َّن َج حع َفر ًا ك َ
إِ َّن َأبِی ك َ
ول:

یا بنیا حف َع حل ك ََذا ،یا بنیا حف َع حل ك ََذا»... .یا َح َس ُن ،إِ َّن َمنَا َمنَا َو ی َق َظ َتنَا
وا ِ
حدَ ٌة12.
َ
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پدرم دیشب پیش من بود[... .امام] صادق× [نیز] همیشه [پس
از شهادتش] پیش پدرم (امام کاظم×) مىآمد و مىفرمود :پسرم
فالن كار را انجام بده... .حسن! خواب و بیدارى ما یكى است.
 .1بسیار روشن است که وقوع مالقات با برخی نیکان ،بهطریق اولی پیامآور امکان دیدار با
پیامبران و امامان ،حتی حضرت زهرا÷ است.

ج .ادله روایی شهود حتمی معصوم× در حالت احتضار
شمار زیادی از روایات ،نسبت به حضور برخی معصومان^ کنار بالین محتضر و مشاهده آشکا ِر
آنها توسط وی 11،صراحت دارند .شیخ مفید این روایات را متواتر 15و اعتقاد به این واقعیت را اجماع

 .19ر.ک :ص ،21ح.93
 .12ر.ک :ص ،51ح.112
 .12قرب اإلسناد ،ص ،311ح8191؛ كشف الغمة ،ج ،1ص.313
 .11ر.ک :الكافی ،ج ،3ص ،815ح.8
 .15روایت در یک تقسیمبندی کلی بر اساس شمار راویان به دو دسته اصلی تقسیم میشود :متواتر و خبر واحد .متواتر از ریشه
«تواتر» به معنای تتابع و در پی آمدن چیزی است و در اصطالح ،حدیثی است که شمار راویان آن در هر طبقه بهحدی باشد که
عادتًا تبانی آنان بر دروغ محال باشد .احادیث متوا تر گاهی با لفظ و صیغه واحد و در بسیاری از موارد با الفاظ متفاوت و البته با
معنا و مفاد مشترک هستند؛ قسم اول را «متواتر لفظی» و قسم دوم را «متواتر معنوی» گویند .روایات متواتر موجود در این
پژوهش از قسم دوم هستند (ر.ک :آشنایی با علوم حدیث ،ص .)822هر روایتی که تعریف متواتر بر آن صدق نکند و فاقد شرایط
آن باشد ،خبر واحد است (همان ،ص.)821
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امامیه میداند 91.عالمه مجلسی با اعتقاد به نهایتِ شهرت این آموزهها ،آنها را مستفیض 98میداند.
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شیخ ح ّر عاملی با قطعیدانستن داللت این روایات ،معتقد است آنها فراتر از حدّ تواتر میباشند.
محمد کلینی در الکافی هفده روایت از این دست را ذیل «باب ما یعاین المؤمن و الكافر» ذکر
کرده است .متن دو نمونه از این روایات بهشرح ذیل است:
یک .عقبة بن خالد أسدی از امام صادق×:
َها؟ َق َالَ :ذل ِ َك َر ُس ُ
ول اَّللَِّ َو عَلِی
اَها َو اَّللََِّ .ف ُق حل ُتَ ... :م حن ُ َ
...یر ُ َ
َ
ِ
ِ ِ
یجلِ ُس َر ُس ُ
ول ا ِ
َّللَّ ِعنحدَ َر حأ ِس ِه َو عَلِی ِعنحدَ
...یدح ُخ َالن ََجیع ًا ع َََل اْلحُؤح م ِن َف ح
ِ
ِ
ِ
ِ
َش َأنَا َر ُس ُ
ول اَّللَِّ َفی ُق ُ
ب َع َل ِیه َر ُس ُ
ول اَّللَِّ.
ِر حج َلیهَ .فیك ُّ
ول یا َولی اَّللَِّ! َأ حب ح
ِ
ب عَ َل ِیه َفی ُق ُ
ُ ...ث َّم ینح َه ُض َر ُس ُ
ول یا َولِی اَّللَِّ!
ول اَّللَِّ َفی ُقو ُمَ 45علِی َحتَّى یك َّ

...به خدا قسم آن دو را میبیند .گفتم... :کدام دو نفر؟ فرمود:
پیامبر و حضرت علی را... .پیامبر نزدیک سر و حضرت علی نزدیک
پای محتضر با ایمان مینشینند .پیامبر و حضرت علی به او بشارت
استناد فرمودند.
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 .91ر.ک :أوائل المقاالت ،ص...« ،21تواتر الخبر به».
 .98مستفیض ،از ریشه «فاض الماء» به معنای سرازیرشدن آب است و در اصطالح ،به حدیثی گفته میشود که راویان آن در
هر طبقه زیاد باشند ،اما بیشتر محدثان معتقدند که مستفیض حدیثی است که راویان آن در هر طبقه بیش از سه تن باشند
(آشنایی با علوم حدیث ،ص.)819
 .91ر.ک :بحار االنوار» ج ،2ص.111
 .93ر.ک :وسائل الشیعة ،ج ،8ص« ،15قد جتاوزت حد التواتر ودَللتها قطعیة».
 .91ر.ک :المحاسن ،ج ،8صَ ...« :822فی حقدَ ُم َع َل ِیه عَلِی×.»...

یاة الدُّ نحیا و فِی حاْل ِخرةِ
اْل ِ
ِ
ُ ...« .99ث َّم َق َال :إِ َّن َه َذا فِی كِت ِ
َاب اَّللَِّ عَزَّ َو َج َّل ...فِی یو ُن َس :...ا َّل ِذی َن آ َمنُوا َو كا ُنوا یتَّ ُق َ
َ
َ
ونَِ .ل ُ ُم ا حلبُ حَشى فی ح َ
َل َتب ِد َیل لِكَلِ ِ
َمت اَّللَِّ ذلِ َك ُه َو ا حل َف حوزُ ا حل َعظِیم ؛ ترجمه آیه :در زندگى دنیا و در آخرت مژده براى آنان است .وعدههاى خدا را تبدیلى
ح

نیست این همان كامیابى بزرگ است» (یونس.)21 :
 .92ر.ک :الكافی ،ج ،3ص ،811ح .8تنها راوی این روایت که توثیق خاص ندارد ،سهل بن زیاد آدمی است .دو دیدگاه درباره
وی مطرح است :یک :احادیثش ضعیف و غیر قابل اعتماد است .أحمد بن محمد بن عیسى نیز همواره وی را غالی و دروغگو
دانسته و او را از قم به ری تبعید کرد (ر.ک :رجالالنجاشی ،ص ،819ش...« ،151كان ضعیفا فی الحدیث غیر معتمد فیه») دو:
وی ثقه است (ر.ک« :رجالالطوسی» ،ص ،312ش.)9255
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داده خود را معرفی میکنند .امام صادق× در ادامه به آیهای از قرآن
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ِ
َش َأنَا عَ لِی حب ُن َأبِی َطالِ ٍ
ب. ...
َأ حب ح

99

دو .سعید بن یسار عجلی گفت :هنگام مرگ زکریا پسر شاپور حاضر بودم .وی شخص با ورع،
با فضیلت و اهل خشوع بود .او قبل از جاندادن دستش را گشود و گفت:
یض حت ِ
یدی یا عَ لِی.
ا حب َّ

دستم سفید شد ای علی×.
آنچه دیده بودم را با امام صادق× در میان گذاشتم .حضرت در پاسخ سه مرتبه فرمود:
َو اَّللَِّ َرآ ُه َو اَّللَِّ َرآ ُه َو اَّللَِّ َرآه.
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به خدا قسم او (حضرت علی×) را دید.
غیر از حسن بن علی بن فضال التیمی ،بقیه راویان در این موثقه ،امامی و ثقهاند« .ابن فضال»
نیز به شهادت رجالیان ،از اصحاب خاص و راوی از امام رضا× ،شخصیت برجسته ،اهل زهد و
ورع و ثقه در حدیث بود .وی فطحی بود اما هنگام مرگ مستبصر شد.
اطالق این روایات ،پس از رحلت معصومان× را نیز شامل میشود.
بررسی روایات شهود معصومان وفاتیافته در بیداری و احتضار

نتیجهگیری
اهم نتایج بهدست آمده بهشرح ذیل است .8 :روایات فراوان در وقوع مالقات با معصومان^

بعد از وفاتشان ثبت شده است .مالقاتکنندگان ،هم از معصومان^ و هم از افراد عادی (اعم از
نیک و بد) هستند .1 .معتبرترین احادیث ،در معتبرترین جوامع حدیثی فریقین ،روایات معراجیه است.
این روایات مربوط به حضور پیامبر در گردهمایی پیامبران در بیتالمقدس و مالقات با تعدادی از
آنان در آسمان است .3 .مالقات نبی مکرم با دو شهید (حضرت حمزه و جعفر طیار) و مالقات حضرت
خدیجه با زنان بهشتی را برخی از محدثان نامآور روایت کردهاند .این دست از روایات شاهدان شایسته
برای امکان وقوعی شهود وفاتیافتگان معصوم در بیداری هستند؛ زیرا ،اثبات امکان وقوعی شهود
غیر معصومان وفاتیافته در بیداری بهطریق اولی مثبِت همین حقیقت برای معصومان است.1 .
تعدادی از بزرگان ،نصوص مربوط به حضور برخی معصومان^ کنار بالین محتضر و مشاهده آشکا ِر
آنها توسط وی را در نهایت شهرت ،مستفیضه ،متواتر بلکه فراتر از حدّ تواتر و اجماع امامیه دانستهاند.
اطالق این روایات ،پس از رحلت معصومان را نیز شامل میشود.

 .92ر.ک :الکافی ،ج ،3ص ،831ح.3
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 .8القرآن الکریم ،ترجمه :محمدمهدی فوالدوند ،تحقیق :هیئت علمى دارالقرآن الكریم ،تهران:
دارالقرآنالكریم (دفتر مطالعات تاریخ ومعارف اسالمى) ،اول8189 ،ق.
 .1إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،محمد بن حسن حر عاملی ،بیروت :اعلمی ،اول،
8119ق.
 .3اإلحتجاج على أهل اللجاج ،احمد طبرسی ،تحقیق :محمد باقر خرسان ،مشهد :نشر مرتضی،
اول8113 ،ق.
 .1اإلختصاص ،محمد بن محمد مفید ،تحقیق :علیكبر غفارى و محمود محرمى زرندى ،قم:
كنگره جهانى هزاره شیخ مفید ،اول8183 ،ق.
 .9إرشاد القلوب إلى الصواب ،حسن بن محمد دیلمی ،قم :الشریف الرضی ،اول8181 ،ق.
 .2اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل على العباد ،محمد بن محمد مفید ،تحقیق :مؤسسة آل البیت،
قم :كنگره جهانى هزاره شیخ مفید ،اول8183 ،ق.
 .2امالی المرتضی (غرر الفوائد و درر القالئد) ،علی علم الهدی ،تحقیق :محمد ابوالفضل ابراهیم،
قاهره :دارالفكر العربی ،اول 8551 ،م.
 .1األمالی ،محمد بن علی بن بابویه ،تهران :کتابچی ،ششم8322 ،ش.
 .5األمثل فى تفسیر كتاب اهلل المنزل ،ناصر مکارم شیرازی ،قم :مدرسه امام على بن أبىطالب،
اول8118 ،ق.
 .81أوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات ،محمد بن محمد مفید ،قم :كنگره جهانى هزاره
شیخ مفید ،اول8183 ،ق.
 .88آشنایی با علوم حدیث ،دکتر علی نصیری ،قم :انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم،
اول ،بهار 11ش .دوم ،تابستان 11ش.
 .81بحاراالنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة االطهار ،محمد باقر مجلسی ،بیروت :دار إحیاء التراث
العربی ،دوم8113 ،ق.
 .83البرهان فى تفسیر القرآن ،سید هاشم بحرانی ،تهران :بنیاد بعثت ،اول8182 ،ق.
 .81بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد ،محمد بن حسن صفّار ،تحقیق :محسن كوچه باغى،
قم :مكتبة آیة اهلل المرعشی النجفی ،دوم8111 ،ق.
 .89تاج العروس من جواهر القاموس ،مرتضی زبیدی ،تحقیق :علی شیری ،بیروت :دارالفکر،
اول8181 ،ق.
 .82التبیان فى تفسیر القرآن ،محمد بن حسن طوسی ،تحقیق :با مقدمه شیخ آغابزرگ تهرانى
و تحقیق احمد قصیرعاملى ،بیروت :دار احیاء التراث العربى ،بیتا.
 .82تشیید المراجعات و تفنید المكابرات ،سید على میالنى ،قم :مركز الحقائق اإلسالمیة ،چهارم،
8112ق.

 .81تفسیر القمی ،على بن ابراهیم قمى ،قم :دارالكتاب ،سوم8111 ،ق.
 .85تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة ،محمد بن حسن حر عاملی ،قم :مؤسسة
آل البیت ،اول8115 ،ق.
 .11التوحید ،محمد بن علی بن بابویه ،تحقیق :هاشم حسینی ،قم :جامعه مدرسین ،اول،
8351ق.
 .18الخرائج و الجرائح ،سعید بن هبة اهلل قطبالدین راوندى ،قم :مدرسه امام مهدى× ،اول،
8115ق.
 .11الدعوات  -سلوة الحزین ،سعید بن هبة اهلل قطبالدین راوندى ،قم :انتشارات مدرسه امام
مهدى× ،اول8112 ،ق.

بررسی روایات شهود معصومان وفاتیافته در بیداری و احتضار

 .13دالئل اإلمامة (ط  -الحدیثة) ،محمد بن جریر بن رستم طبرى آملى صغیر ،قم :بعثت ،اول،
8183ق.
 .11الذریعة إلى تصانیف الشیعة ،آقا بزرگ الطهرانی ،بیروت :داراألضواء ،دوم ،بیتا.
 .19رجال الطوسی ،محمد بن حسن طوسی ،تحقیق :جواد قیومى اصفهانى ،قم :مؤسسة النشر
االسالمی ،سوم8323 ،ش.
 .12رجال النجاشی (فهرست أسماء مصنفی الشیعة) ،احمد بن على نجاشی ،قم :مؤسسة النشر
االسالمی ،ششم8329 ،ش.
 .12شرح مسلم ،النووی ،بیروت :دارالكتاب العربی8112 ،ق 8512 -م.
 .11الشفاء بتعریف حقوق المصطفى ،قاضی عیاض ،عمان :دارالفیحاء ،دوم8112 ،ق.
 .15صحیح البخاری ،محمد البخاری الجعفی ،تحقیق :محمد زهیر ،تعلیق :د .مصطفى دیب
البغا ،نشر :دار طوق النجاة8111 ،ق.
 .31صحیح مسلم ،مسلم بن حجاج نیشابوری ،تحقیق :محمد فؤاد عبدالباقی ،بیروت :دار إحیاء
التراث العربی ،بیتا.
 .38فتح القدیر ،محمد شوکانی ،بیروت :دار ابنکثیر و دارالکلم الطیب ،اول8181 ،ق.
 .31قرب اإلسناد (ط  -الحدیثة) ،عبد اهلل بن جعفر حمیری ،قم :مؤسسة آل البیت^ ،اول،
8183ق.
 .33الکافی ،محمد بن یعقوب کلینی ،تحقیق :علىاكبر غفارى و محمد آخوندى ،تهران:
دارالكتب اإلسالمیة ،چهارم8112 ،ق.
 .31كشف الغمة فی معرفة األئمة (ط  -القدیمة) ،تحقیق :سید رسول هاشمی محالتی ،تبریز:
بنیهاشمی ،اول8318 ،ق.
 .39لسان العرب ،محمد بن منظور ،بیروت :دار صادر ،سوم8181 ،ق.
 .32مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،فضل بن حسن طبرسی ،تحقیق :با مقدمه محمد جواد
بالغى ،تهران :انتشارات ناصر خسرو ،سوم8321 ،ق.
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 .32المحاسن ،احمد بن محمد بن خالد برقی ،تحقیق :جاللالدین محدث ،قم :دارالكتب
اإلسالمیة ،دوم8328 ،ق.
 .31مدینة معاجز اإلئمة اثنى عشر و دالئل الحجج على البشر ،سید هاشم بحرانی ،قم :مؤسسة
المعارف اإلسالمیة ،اول8183 ،ق.
 .35المسائل و الرسائل المرویة عن اإلمام أحمد بن حنبل فی العقیدة ،ریاض :دار طیبة ،دوم،
8182ق.
 .11مسند احمد بن حنبل ،احمد بن حنبل ،تحقیق :شعیب األرنؤوط و دیگران ،بیجا ،مؤسسة
الرسالة ،الثانیة8111 ،ق.
 .18المصنف فی األحادیث واآلثار ،ابن أبی شیبة الكوفی ،تحقیق :سعید اللحام ،بیروت :دارالفكر،
األولى8115 ،ق.
 .13مفاهیم القرآن ،شیخ جعفر سبحانی ،قم :موسسۀ امام صادق× ،بیتا.
 .11من ال یحضره الفقیه ،محمد بن علی بن بابویه ،تحقیق :علی اکبر غفاری ،قم :انتشارات
اسالمی ،دوم8183 ،ق.
 .19مناقب آل أبیطالب ،محمد بن على بن شهرآشوب مازندرانى ،قم :نشر عالمه ،اول،
 .12المناقب ،الموفق الخوارزمی ،تحقیق :الشیخ مالك المحمودی  -مؤسسة سیدالشهداء ،بیجا،
مؤسسة النشر اإلسالمی8181 ،ق.
 .12مهج الدعوات و منهج العبادات ،على بن طاووس ،محقق :ابوطالب كرمانى و محمدحسن
محرر ،قم :دارالذخائر ،اول8188 ،ق.
 .11المیزان فى تفسیر القرآن ،سیدمحمدحسین طباطبایی ،قم :دفتر انتشارات اسالمى ،پنجم،
8182ق.
 .15نفحات األزهار ،سید على میالنى ،قم :مهر ،اول8181 ،ق.
 .91نوادر األخبار فیما یتعلق بأصول الدین ،مال محسن فیض کاشانی ،تحقیق :مهدی انصاری
قمی ،تهران :مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگى ،اول8328 ،ش.
 .98النهایة فی غریب الحدیث و األثر ،مبارك بن اثیر جزری ،تحقیق :محمود محمد طناحى -
طاهر احمد زاوى ،قم :مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان ،چهارم8322 ،ش.
الهدایة الكبرى ،حسین بن حمدان خصیبى ،بیروت :البالغ8185 ،ق.
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 .11مفاتیح الغیب ،محمد بن عمر رازی ،بیروت :دار احیاء التراث العربى ،سوم8111 ،ق.

