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بررسي و تحليل برهان معجزه بر امامت وليعصر
1

علي رباني گلپايگاني

چكيده
معجزه ،همان گونه كه صدق مدعي نبوت را اثبات ميكند ،صدق مدعي امامت را نزتز
اثبات ميكند و به نبوت اختصاص ندارد .در بسزاري از تعاريف ،متكلمان اسالمي كلمه
«دعوي» به صورت مطلق ذكر شده و به دعوي نبوت ،مقزد نشده اس  .شايد برخي نزز
كه آن را به دعوي نبوت مقزد كرده اند ،مورد غالب و مشهور آن را در نظر داشتهاند.
متكلمان امامزه معجزه را يكي از راههاي شناخ امام دانسته و توانايي بر انجام معجزه را
از صفات الزم امام شمردهاند .آنان در اثبات امام امامان اهلبز
عصر

عمومتا و امتام

خصوصا عالوه بر نصوص امام  ،از برهان معجزه نزز بهره گرفتهاند .معجزات

حضرت ولي عصر

بسزار اس كه برخي به دوران قبل از امام آن حضرت و برخي

به دوران امام ايشان در دو دوره غزب صغرا و كبرا مربوط اس .
در تواتر معنوي اين معجزات ،ترديدي راه ندارد؛ بنابراين برهان قاطع بتر امامت ايشتان
خواهد بود.
كليد واژهها :امام عصر

 ،امام  ،معجزه ،خارق العاده ،معجتزه ارهاصتي ،معجتزه

تصديقي ،علم غزب.

مقدمه

از ديدگاه اماميه ،يكي از راههاي شناخت امام ،معجزه اسات  0بار ايا اساا ،
 .استاد حوزة علمية قم.
 .2ر.ك :حلبي ،ابوالصالح ،تقريب المعارف ،ص101؛ حلّي ،جعفر بن حسن ،المسلك ،ص212؛
حلّي ،حسن بن يوسف ،نهج الحج  ،ص161؛ حليي ،حسين بين يوسيف ،األلفجين ،ص22؛


توانايي بر انجام معجزه را يكي از صفا

زم براي امام دانستهاند (بثراني:1426 ،

ص182؛ طوسي :1425 ،ص9؛ فاضل مقداد :1422 ،ص)334
معجزه ،كار خارق اتعادهاي است كه به مشيت و عنايت خاص خداوند از فردي
صادر ميشود ،تا دتيل بر حقانيت مدعاي اتهي او باشد متكلمان اسالمي ،معجازه
را به خارق اتعادهاي تعريف كردهاند كه باا ادعااي يورنادهاش مطابقات دارد و باا
تثدي همراه و معارضه ناپاير است (شيخ مفيد :1413 ،ص 0)48روش است كاه
تعريف مزبور به ادعاي نبو اختصاص ندارد و دعوي امامت را نيز شامل ميشود؛
بنابراي  ،مقرون بودن معجزه با ادعاي نبو كه در كلما برخي از متكلمان يمده
01

(بثراني :1426 ،ص127؛ جرجاني :1412 ،ج ،8ص 223ا  ،)225از باد مثال ياا
قيد اتب است؛ زيرا معجزه در باد نبو  ،نسابت باه بااد امامات ،نقاش تعياي
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كنندهتري دارد در باد امامت ،نقش اساسي مربوط به نص (مطاب ديدگاه شيعه)
يا بيعت (مطاب ديدگاه اهل سنت) است در هر حال ،فرضيه اختصاص معجزه به
باد نبو  ،دتيل عقلي يا نقلي معتبري ندارد
د تت معجزه بر صدق ادعاي نبو يا امامت ،عقلي و قطعي است؛ زيرا ادعااي
نبو يا امامت ،ادعاي مقام و منصبي اتهي است در اي صاور اگار مادعي ين،
دروغگو باشد ،خداوند به او عنايت ويژه نخواهد كرد و چنان قدر خارق اتعادهاي
به وي نخواهد بخشيد؛ زيرا اي كار با رحمت و حكمت خداوند ،سازگاري ندارد ،و
از نظر عقل ،انجام كاري كه با حكمت و رحمت ،سازگاري ندارد از خداوند ،مثاال
است فهم عقلي و فطري بشر اي است كه خداوند حكيم ،كسي را كاه باه دروغ،
نبو يا امامت را ادعا كند ،مورد عنايت ويژه خود قرار نميدهاد و او را باه انجاام

حمصي رازي ،سديد الدين ،المنقذ من التقليد ،ج ،2ص.296
 .1ر.ك :شيخ مفيد ،النكت االعتقادية ،ص81؛ سيد مرتضي ،الرسجال  ،ج ،2ص212؛ فخراليدين
رازي ،المحصّ  ،ص201؛ تفتازاني ،شرحالمقاصد ،ج ،5ص11؛ سديد الدين حمصيي ،المنقجذ
من التقليد ،ج ،1ص218؛ فاضل قوشجي ،شرح التجريد ،ص.260

كاري خارق اتعاده مجهز نميسازد؛ خواه ،كار خارق اتعاده قبل از ادعاي نباو ياا
امامت از وي صادر شود ،يا پس از ادعاي نبو يا امامت؛ بادي سابب اسات كاه
برخي از متكلمان اسالمي ،ينجا كه از معجزا پيامبر اكرم

سخ گفتهاند هم

خوارق عادا قبل از ادعاي نبو را نام بردهاند و هم خوارق عادا پاس از ين را
گونه نخست را «ارهاصي» و گونه دوم را «تصديقي» ناميدهاند (تفتاازاني:1429 ،
ج ،5ص)37
ارهاصي يا تصديقي بودن معجزا از جنبو مقايسه ينها با خداوند متعال است
كه اعطا كننده معجزا به پيامبر اكرم

بوده است؛ اما از جنبه د تت بر صدق

ادعاي نبو ين شخص از نظر عقل و فطر بشر ،تفاوتي وجود ندارد؛ زيرا از نظار

01

عقل ،اعطاي معجزه از سوي خداوند حكيم به انسان دروغگو ،قبايو باوده ،صادور
امامت باشد ،يا پس از ادعاي نبو يا امامت
اقسام معجزه و كيفيت استدالل

اتف معجزهاي كه از جنس كالم است؛ مانند قرين كريم؛
د معجزهاي كه از جنس خبرهاي يبي از گاشته يا يينده يا زمان حال است؛
ج معجزهاي كه كار خارق اتعادهاي است كه از كساي صاادر ميشاود ،ياا باه
دعاي او رخ ميدهد و يا به خاطر وي و درباره او تثق مييابد
سوم هستند
برهان معجزه ،امامت هماه اماماان

را ارباا ميكناد؛ زيارا ين بزرگاواران

مدعي امامت بودند و معجزا بسياري نيز توسط ينان واق شده اسات؛ از ايا رو
برخي از متكلمان اماميه ارباا امامات اماماان اهال بيات

را يكجاا مطارح

 علي رباني گلپايگاني

بسياري از معجزا حضر وتيعصر

از گونه دوم و برخي از ينها از گوناه

بررسي و تحليل برهان معجزه بر امامت وليعصر

فعل قبيو از خداوند سبثان ،مثال است؛ خواه ين معجزه ،قبل از ادعاي نبو ياا

كردهاند؛ مانند ابواتصالح حلبي در تقريب المعارف 0و علي ب يونس عاملي بيّاضاي
در الصراط المستقيم ،0و فاضل مقداد در اللّوامج اللهيّجة 3و مثقا حلّاي در كتااد
المسلك

4

را در بااد مخصاوص باه

برخي از متكلمان نيز معجزا هر يك از امامان

امامت ين امام ،به عنوان يكي از د يل امامت او بيان كردهاند؛ مانند شيخ مفيد در
كتاد ارشاد وي براي اربا امامت اماام زماان

از د يال عقلاي و نقلاي بهاره

گرفته و بابي را به نقل معجزا و كراما ين حضر  ،اختصاص داده است
نمونه كاملتر و دقي تر استد ل بر امامت وتيعصر
01

بر اسا

معجازا ين

حضر  ،روشي است كه شيخ اتطائفه در كتاد الغيبة به كار برده است وي امامات
حضر وتي عصر

را از سه راه اربا كرده است:

سال يازدهم /شماره  / 43بهار 0431

اتف از راه ضرور وجود امام معصوم در هار زمااني باه حكام عقال و ابطاال
ديدگاههاي مااهب اسالمي ديگر در بااد امامات و تعياي مصاداق اماام يار از
ديدگاه شيعه اماميه (طوسي ،بيتا :ص3ا )57؛
د از راه نصوص متواتري كه از پيامبر اكرم
امامت وتي عصر

و اماماان اهال بيات

بار

نقل شده است (همو :ص88ا)116؛

ج از راه خوارق عادا و معجزاتي كه توسط حضر صاحب اتزماان

واقا

شده است (همو :ص172ا)199
شيخ الطائفة حدود سي نمونه از معجزا امام عصر

را نقل كارده

 .1تقريب المعارف ،ص 119ي .122
 .2الصراط المستقيم ،ج ،2ص 122ي .218
 . 2اللوام االلهيّة ،ص ،286ابن ميثم بحراني نيز گفته است« :راه شيااتت مخيخه يرييز از
امامان دوازديگانه ،معجزات و كراماتي است كه به دست ير يز از آنيان اياير شيده و بيه
صورت متواتر نقل شده است» (القواعد الكالميه ،ص.)190
 . 8المسلك ،ص222

و در پايان گفته است:
اي اخبار ،بيانگر خبرهاي يبي و گزارشي از حوادث ييناده باه روش خاارق
اتعاده است كه كسي نميتواند از ينها يگاه شاود ،مگار اينكاه خداوناد از طريا
پيامبر

او را يگااه كارده باشاد و چاون خداوناد معجازا را باه دروغگوياان

نميدهد ،اي معجزا  ،راستگويي امامان

را در ادعاي امامت اربا ميكند

نمونههايي از معجزات حضرت وليعصر

معجزاتي كه از امام عصر

سر زده ،بسيار است برخي از ينهاا قبال از فارا

رسيدن زمان امامت ين حضر (255ا 262ق) واق شده است ،و برخي ديگر در
دوران يبت صغرا (262ا 329ه) و برخي ديگر در دوران يبات كباري رخ داده
ادعاي امامت از سوي وي مطرح نشده بود ،جنباو«ارهاصاي» دارد؛ يعناي پاياه و
شاتوده امامت او را استوار ميسازد ،و از ين جهت كه امامت او توسط پدر بزرگاوار
و نياكان گرامياش مطرح شده بود ،برهاان امامات باه شامار مايرود همچناي
معجزاتي كه در دوران يبت صغرا و كبرا واق شاده اسات ،از ينجاا كاه ادعااي
امامت از جانب ين حضر مطرح شده بود ،برهان امامت او باه شامار مايرود از
ينجا كه نقل همو اي معجازا از گنجاايش ايا مقاال بيارون اسات ،باه نقال
نمونههايي از معجزا وتيعصر

در زمان يبت صغرا بسنده ميكنيم

0

هنگامي كه امام عسكري

از دنيا رفت ،م ]درباارة اماام پاس از او[ دچاار

ترديد شدم ،و از سويي نزد پدرم اموال بسياري ]از وجوها [ بود پدرم بيمار شاد
و يقي كرد كه از دنيا خواهد رفت؛ تاا سفارش ين اموال را به م كارد و پاس از
 .1براي اگايي بيختر از معجزات و كرامات امام عصر
282؛ اثبات الهداة ،ج ،5ص 218ي.281

ر.ك :بحار االنوار ،ج ،51ص 292ي
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 1مثمد ب ابراهيم ب مهزيار گفته است:

بررسي و تحليل برهان معجزه بر امامت وليعصر

است معجزا بخش نخست ،از ينرو كه زمان امامت وتيعصر

فرا نرسايده ،و

01

سه روز از دنيا رفت م ين اموال را به عراق بردم و منزتي اجاره كاردم تصاميم
گرفتم كه چند روزي منتظر بمانم و هرگاه حقيقت امار بار ما روشا شاد ،ين
اموال را به امام تثويل دهم ،و در ير اي صور  ،ين را صدقه بدهم
پس از گاشت چند روز ،فردي نامهاي برايم يورد كه خطاد به م نوشته شده
بود و در ين ،مقدار و خصوصيا اماوال ،دقيقااً بياان شاده باود؛ حتاي جزئيااتي
توضيو داده شده بود كه م از ينها يگاه نبودم اموال را به فرستاده تثويل دادم
و چند روز از شك و ترديدي كه به م دست داده بود ،شرمنده و سرافكنده بودم،
تا اي كه نامهاي به دستم رسيد كه در ين يمده بود« :تو را جانشي پدر كرديم؛
06

پس خداي را سپا گزار بااش » (كليناي :1388 ،ج ،1ص434اا435؛ مجلساي،
 :1392ج ،51ص 312ا )311

سال يازدهم /شماره  / 43بهار 0431

 2از شيخ عَمري ،نايب خاص امام عصر

نقل شده كه فردي اماواتي را كاه

به عنوان وجوها شرعي بدهكار بود ،به م داد ]تا به امام عصر

برسانم اموال

را به امام دادم[ اموال به وي باز پس داده شد و به او گفته شد« :چهارصد درهم از
اي اموال ،ح عموزادگان تو است؛ ح ّ ينان را از ين ،جدا ك » ين مرد ،متثيار
و شگفت زده شد ،و به بررسي اموال خود پرداخت در دست او ماتي باود كاه باه
فرزندان عمويش تعل داشت؛ برخي را به ينان داده بود ،و برخي را نپرداخته باود
كه مقدار ين ،چهارصد درهم بود ين را از مال خويش جدا كارد و باه صااحبانش
داد ،و بقيه اموال از او پايرفته شد (كليني :1388 ،ج ،1ص435؛ صادوق:1416 ،
ج ،2ص486؛ مفيد( 1413 ،اول) :ج ،2ص)356
 3مثمد ب يوسف شاشي گفته است :به بيماري ناعالجي مبتال شادم و ماال
بساياري را بااراي معاتجااه ين ،مصاارف كااردم؛ وتاي فايااده نبخشاايد نامااهاي بااه
وتيعصر

نوشتم و از او خواستم برايم دعا كند امام

در پاسخ نامهام نوشات:

«ألبسك اهلل العافية و جعلك معنا في الدنيا و اآلخجرة؛ خادا باه تاو تباا

عافيات

بپوشاند و در دنيا و يخر  ،تو را با ما قرار دهد» در كمتر از يك هفتاه ،بيمااريم

برطرف شد جريان را با يكي از پزشكان در ميان گااشاتم؛ او گفات« :باراي ايا
درد ،دارويي نميشناسيم ،و سالمتي تو بدون شك از سوي خدا ]و بادون اساباد
طبيعي[ بوده است» (كليني :1388 ،ص436؛ حديد11؛ مفيد( 1413 ،اول) :ج،2
ص357ا)358
 4علي ب حسي يماني گفته است :به منطقو عسكر (ساامّرا) رفاتم تاا اماام
عصر

را زيار كنم خود را به كسي معرفي نكاردم و كساي را از قصادم يگااه

نساختم ناگهان فردي نزد م يمد و گفت« :برخياز» گفاتم« :باه كجاا بارويم؟»
گفت :به «سوي منزل» گفتم« :شايد مارا باا كساي اشاتباه گرفتاهاي ناام ما
چيست؟» گفت« :نه؛ اشتباه نگرفتهام؛ تو علي ب اتثساي  ،فرساتاده جعفار با

07

ابراهيم هستي» پس مرا به منزل حسي ب احمد برد و به او چيزي گفت كه م
را طلب كردم كه به م اذن داده شد و در شبي امام

زيار امام

را زياار

كردم (كليناي :1388 ،ج ،1ص436؛ مفياد( 1413 ،اول) :ج ،2ص358؛ صادوق،
 :1416ج ،2ص)491
 5علي ب حسي يماني گفته است :به بغداد رفته بودم قافلهاي از يم عاازم
حركت به سوي يم بود ،م نيز خواستم با ين قافله رهسپار يم شاوم ناماهاي
نوشتم و از امام

اذن رفت خواستم پاسخ يمد« :با ينان بيرون مرو كه براي تاو

ينان يورش بردند و ينان را هالك كردند در نامهاي ديگر طلاب اذن كاردم كاه از
طري دريا سفر كنم؛ به م اذن داده نشد از كاروانهايي كه از طري دريا رفتاه
بودند جويا شدم؛ معلوم شد كه قومي از هند بر ينان يورش بارده و يناان را ناابود
كردهاند (همو)
 6حس ب فضل يماني گفته است :پدرم دو بار با خط خود به ناحيه مقدساه
امام عصر

نامه نوشت و پاسخ او داده شد؛ وتي يكي از فقهاي اصثاد ما به امام

 علي رباني گلپايگاني

خيري ندارد در كوفه بمان» م نيز چني كردم قافله بيرون رفت بنوحنظله بر

بررسي و تحليل برهان معجزه بر امامت وليعصر

از ين يگاه نشدم؛ وتي همه خواساتههايم را باريورد ساه روز نازد او باودم ،و اذن

عصر

نامهاي نوشت و پاسخ او داده نشد در جساتوجوي علات ين بريماديم؛

معلوم شد كه او تغيير عقيده داده و به قرامطه پيوسته است (كليني :1388 ،ج،1
ص436؛ مفيد( 1413 ،اول) :ج ،2ص)3359
 7همو گفته است :به عراق سفر كردم و تصميم گرفتم كه تا نيازهايم بر يورده
نشود ،ينجا بمانم مدتي گاشت؛ دتتنگ شدم و ترسيدم از رفت به حج باز بماانم
باود رفاتم و از او

روزي نزد مثمد ب احمد كه از سفيران ]م اتواسطه[ امام

خواستم مرا راهنمايي كند او گفت« :به فالن مسجد برو ،ين جاا ماردي نازد تاو
خواهد يمد» م به ين مسجد رفتم مردي بر م وارد شد وقتي نظرش باه ما
08

افتاد خنديد و گفت « :مگي مباش در همي سال به حاج خاواهي رفات و باه
سالمتي نزد خانوادها بازخواهي گشت» م يرامش يافتم و گفتم« :اي  ،مصداق
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همان است ]= نشانهاي است از حل مشكال و رف نيازهايم[»
سپس وارد عسكر ]ساامّرا[ شادم در ين جاا كيساهاي كاه در ين ،پياراه و
مقداري دينار بود ،به م داده شد از اي بابت مگي شدم و پيش خاود گفاتم:
«بهره م نزد اي قوم ،همي است» ]ين را كم شمردم[ و در اقدامي جاهالنه ،ين
را برگرداندم سپس از اي كار خود پشيمان شدم و پيش خود گفتم« :با رد عطاي
مو يم كافر شدم» نامهاي نوشتم و از كار خود عار خواستم و استغفار كردم
در حاتي كه تطهير كرده و براي اقامه نمااز يمااده شاده باودم ،باا خاود فكار
ميكردم و ميگفتم« :اگر دينارها به م بازگردانده شود ،در ينها تصرف نخاواهم
كرد و ينها را به پدرم تثويل خواهم داد؛ زيرا او در مصرف ينهاا از ما يگااهتر
است » در اي هنگام ،همان فردي كه كيسه دينارها و تبا

را به ما داده باود،

بيرون يمد و گفت« :به م گفته شده است كه تو اشتباه كردي كاه ين مارد را از
راز دادن دينارها به او يگاه نكردي ما گاهي براي تبارك ،مبلغاي باه دوساتانمان
ميدهيم ،بدون ينكه ينان درخواست كرده باشند ،و گاهي پس از درخواست ينان،
چيزي به عنوان تبرك به ينها ميدهيم » سپس نامهاي به م داده شد كه در ين

نوشته شده بود« :تو اشتباه كردي كه احسان ما رد كردي ،و چاون از خادا طلاب
يمرزش كردهاي ،خدا تو را مييمرزد ،و از ينجا كه تصاميم گرفتاهاي در دينارهاا
تصرف نكني و از ينها بهره نبري ،ينها را به تو باز نميگردانيم؛ وتي تبا

را بگير

كه براي احرام ،به ين نياز داري » (همو)
 8حس ب عبداتثميد گفته است :در ]وكاتتِ[ حاجز ب يزيد ]كه وكيل امام
عصر

بود[ شك كردم امواتي را جم كردم و به عسكر ]سامرّا[ رفتم در ينجا

نامهاي به دستم رسيد كاه در ين نوشاته شاده باود« :در ماورد ماا و كساي كاه
جانشي ما در كارهاي ماست ،شكي نيست ينچه را با خود يوردهاي ،به حاجز با
يزيد تثويل بده» (كليني :1388 ،كاافي ،ج ،1ص437؛ مفياد( 1413 ،اول) :ج،2

09

ص)361
بغداد و يذربايجان[ شدم؛ در حاتي كه به امامت معتقد نباودم ،و همگاي ] اهال
بيت

و خلفا[ را دوست ميداشتم تا اي كه يزيد ب عبداهلل از دنيا رفت او باه

م وصيت كرده بود كه شهري سمند ]نام اسب او[ و شمشير و كمربنادش را باه
مو يش ]وتي عصر

[ تثويل دهام ما ترسايدم كاه اگار اساب او را باه «اذ

كوتكي » ]فرمانده سپاه عباسي[ ندهم ،از جانب او تثقير و اذيت شوم؛ تاا ينهاا
را نزد خود به هفتصد دينار قيمت كردم و بدون اينكه كسي را از اي مطلب يگااه
در ين يمده بود« :هفتصد ديناري را كه از بهاي شهري و شمشير و كمربناد از ماا
نزد تو است ،براي ما بفرست» (كليني :1388 ،ص ،438مفياد ( 1413اول) :ج،2
ص)362
 12حس ب عيسي عُريضي گفته است :هنگامي كه امام حسا عساكري
از دنيا رفت ،مردي از مصر با امواتي به مكه يمد ،تاا ين اماوال را باه صااحب امار
امامت برساند در ين حال ،با نظرا گوناگوني مواجه شد؛ برخي ميگفتند« :اماام
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كنم ،اسب را به اذكوتكي دادم در اي هنگام ،از عراق نامهاي به دستم رسيد كه

بررسي و تحليل برهان معجزه بر امامت وليعصر

 9پدر الم احمد ب حس گفته است :وارد سرزمي جبال ]منطقاهاي باي

حس عسكري

كسي را جانشاي خاود معرفاي نكارده اسات » برخاي ديگار

ميگفتند« :جانشي او جعفر ]برادر امام عسكري

جعفر كاّاد[ اسات و برخاي

ديگر ميگفتند« :جانشي او فرزندش ميباشد»
وي نامهاي نوشت و با فردي كاه كنياهاش ابوطاتاب باود باه عساكر ]ساامّرا[

فرستاد ،تا از حقيقت امر ،جستوجو كند ين مرد ،نزد جعفر رفات و از او برهاان
طلبيد جعفار گفات« :اكناون يماادگي نادارم» وي باه ساوي بااد ]خاناه اماام
عسكري

[ رفت و نامهاش را به كساني كه به عناوان سافراي اماام

موساوم

بودند سپرد در پاسخ او نامهاي صادر شد كه در ين نوشته شده بود« :خدا باه تاو
11

در عزاي صاحبت ]كسي كه او را فرستاده بود[ اجر بدهد او از دنيا رفت و وصيت
كرده است كه ماتي كه با او بود به فرد رقهاي داده شود تا مطاب ينچه در نامهاي
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كه براي او نوشته خواهد شد ،عمل كند ين واقعه همان گونه كه در ناماه نوشاته
شده بود ،اتفاق افتاده بود » (كليني :1388 ،ص ،439ح19؛ مفياد( 1413 ،اول):
ج ،2ص)364
 11مثمد ب شاذان ب نعيم نيشابوري گفته است :چهار صد و هشتاد درهام
مال متعل به امام عصر

نزد م بود خوش نداشتم كه كمتر از پانصاد درهام

بفرستم؛ تاا بيست درهم از خودم به ين افزودم و به مثمد ب جعفر اسدي ]كه از
ابواد امام عصر

بود [ ،دادم؛ اما او را از ين مطلب يگاه نسااختم وقتاي قاب

رسيد ين اموال به دستم رسيد در ين نوشته شاده باود« :پانصاد درهام رسايد و
بيست درهم از ين ،متعل به تو باود (صادوق :1416 ،ج ،2ص486-485؛ مفياد،
( 1413اول) :ج ،2ص)365
 12علي ب زياد صيمري ،طي نامهاي از حضر وتي عصر

كف درخواست

كرد در جواد او نوشته شده بود« :تو در سال هشتاد ]هشتاد ساتگي ياا در ساال
 282ق[ به ين نياز خواهي داشت» او در ساال هشاتاد از دنياا رفات و پايش از

مرگش براي او كف فرساتاده شاد (كليناي :1388 ،ج ،1ص442؛ مفياد1413 ،
(اول) :ج ،2ص)366
 13مثمد ب هارون ب عمران همداني گفته است :پانصد ديناار بابات ساهم
امام

بدهكار بودم در شرايط سختي قرار داشتم؛ تاا نيت كردم دكانهايي كاه

قبالً به مبلغ پانصد و سي دينار خريده بودم ،در ازاي پانصد ديناار ،از ين اماام
باشد و اي مطلب را به كسي نگفته و حتي بر زبان ،جاري نكرده باودم از ناحياه
مقدسه

به مثمد ب جعفر نامه نوشته شد كه« :نزد مثماد با هاارون بارو و

دكانها را در ازاي پانصد ديناري كه متعل باه ماسات ،تثويال بگيار » (كليناي،
 :1388ج ،1ص44؛ صاااادوق :1416 ،ج ،2ص492؛ مفيااااد( 1413 ،اول) ج،2

10

ص)367-366
زيار مقابر قريش و كاومي
داد هركس را كه كاومي

نهي شده بود پس از چند ماه ،خليفاه دساتور
را زيار كند ،دستگير كنند (كليني :1388 ،ج،1

ص441؛ مفيد( 1413 ،اول) :ج ،2ص)367
 15مردي از اهااتي روساتاي يباه ،اماواتي را باراي وتاي عصار

فرساتاد و

شمشيري را كه قصد كرده بود بفرستد ،فراموش كارد پاس از ين كاه اماوال باه
امام

رسيد ،حضر براي او نامه نوشت كه« :اماوال باه دسات ماا رسايد؛ اماا

مفيد( 1413 ،اول) :ج ،2ص)365
 16علي ب مثمد از يكي از شيعيان نقل كرده كه گفته است :يماده سفر حج
شدم و با مردم خداحافظي كردم از ناحيه مقدسه ،نامهاي به دستم رسيد كاه در
ين يمده بود« :ما اي سفر را خوش نداريم و تصميم با تاو اسات» ما دلگيار و
مگي شدم و نامه نوشتم كه« :از سفر منصرف شدم؛ وتاي از ايا كاه باه حاج
نرفتم ،مگي هستم» پاسخ يمد كه « :مگي مبااش در ساال ييناده ،باه حاج
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شمشيري كه فراموش كارده باودي ،چاه شاد؟» (كليناي :1388 ،ج ،1ص439؛
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 14علي ب احمد گفته است :از ناحيه مقدساه ،ناماهاي رسايد كاه در ين از

مشرف خواهي شد؛ ان شاءاهلل» سال بعاد ،ناماهاي نوشاتم و اذن خواساتم و اذن
داده شد (كليني :1388 ،ج ،1ص438؛ مفيد( 1413 ،اول) :ج ،2ص)364
 17مثمد ب شاذان ب نعيم نقل كرده است :مردي از بلخ ،ماتي را فرستاد و
نامهاي را با ين همراه كرد كه چيزي در ين نوشته نشده بود؛ وتي انگشتان خود را
بدون ين كه خطي بر جاي بماند در ين ،حركت داده و چرخانده بود وي ،ين مال
و نامه را به فرستاده خود داد و به او گفت« :اي مال را به كسي بده كاه تاو را از
اي جريان يگاه كند » وي عاازم ساامرا شاد و نازد جعفار ]كاااد[ رفات و از او
خواست كه از ين واقعه خبر دهد او گفت« :ييا باه بادا اعتقااد داري؟» فرساتاده
11

گفت« :يري» جعفر گفت« :براي مو ي تو بدا حاصل شده و به م گفته است كه
مال را به م بدهي» فرستاده گفت« :اي پاسخ ،مرا قان نمايكناد» و از نازد او
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بيرون رفت و در بي اصثاد ما ميچرخيد ،تا اينكه نامهاي به دست او رسيد كاه
در ين نوشته شده بود« :اي مال ،بيرون صندوقي گااشته شده بود دزد به خاناه
صاحبش وارد شد و ينچه را در صندوق بود ،برد؛ وتي اي مال ،باقي ماند (صدوق،
 :1416ج ،2ص ،488ح)11
 18ابو رجاء مصري گفته است :پس از وفاا اماام حسا عساكري

باراي

ديدن امام پس از او از مصر بيرون رفتم دو ساال تثقيا كاردم و باه نتيجاهاي
نرسيدم در سال سوم در مدينه باودم و در ايا بااره فكار مايكاردم و باا خاود
ميگفتم :اگر امام

جانشي ميداشت ،پس از دو سال برايم روش ميشد ]و او

را ميديدم [ در اي هنگام ،ندايي يمد كه گويندهاش را نميديادم و مارا خطااد
كرد و گفت« :اي نصر ب عبداهلل! به اهل مصر بگو :يياا شاما پياامبر اكارم

را

ديدهايد كه به او ايمان يورده ايد؟» نصر ميگويد« :م ناام پادرم را نميدانساتم؛
زيرا در مدائ به دنيا يمده بودم و پدرم مرده بود و نوفلي مرا بزرگ كرده بود» با
شنيدن ين صدا بيدرنگ بر خاستم و رهساپار مصار شادم (صادوق :1416 ،ج،2
ص)492-491

 19مثمد ب مثمد اشعري از انم ابي سعيد هنادي نقال كارده كاه گفتاه
است :م و چهل نفر ديگر ،از مالزمان پادشاه هند در كشمير بوديم ما به تورا ،
انجيل و زبور ،يگاهي داشتيم و در مسايل ديني به ما رجو ميشد روزي سخ از
مثمد

به ميان يمد؛ به يكديگر گفتيم« :در كتادهااي ماا درباارة او ساخ

گفته شده است» قرار گااشتيم كه م درباره او به جست و جاو بپاردازم ما از
كشمير به كابل و از ين جا به بلخ رفتم فرمانرواي بلخ اب ابي شور باود؛ نازد وي
رفتم و او را از قصد خود يگاه كردم
وي عاتمان و فقيهان را جم كرد تا با م مناوره كنناد ما از يناان دربااره
مثمد

پرسايدم گفتناد« :او پياامبر ماسات و از دنياا رفتاه اسات» گفاتم:

11

«جانشي او كيست؟» گفتند« :ابوبكر است» گفتم« :نسب او را بيان كنيد» ينان
پيامبري كه ما در كتادهاي خود يافته ايم ،پسر عمو ،همسر دختر و پدر فرزندان
اوست» ين عاتمان به فرمانروا گفتند« :اي فرد ،از شرك به كفر گرايياد دساتور
بده او را بكشند» م به ينان گفتم« :م جاز باا بياان كاافي ،از ديا خاود بار
نميگردم» فرمانروا حسي ب اسكيب را فراخواند و باه او گفات« :باا ايا مارد
مناوره ك » حسي به فرمانروا گفت« :علما و فقها اطراف تو هستند؛ به ينان بگو
با وي مناوره كنند» فرمانروا گفت« :تو با او مناوره ك

او را به جاي خلوتي ببر

«مثمد

كيست؟» وي گفت« :او پيامبر ماست كه از دنيا رفته و جانشي وي،

پسر عمويش علي ب ابي طاتب ب عبداتمطلب است كه همسر دختر پيامبر يعني
فاطمه و پدر دو پسرش حس و حسي

است»

گفتم« :شهاد مايدهام كاه جاز اهلل ،خادايي نيسات و مثماد

رساول

خداست» نزد فرمانروا رفتم و اسالم خود را اوهار كردم وي به حسي دستور داد
كه احكام اسالمي به م بياموزد م به حسي گفتم« :در كتاد هااي ماا يماده
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و باا او مهربااان باااش» وي بااه دسااتور فرماانروا عماال كاارد ما از او پرساايدم:

بررسي و تحليل برهان معجزه بر امامت وليعصر

نسب او را شرح دادناد گفاتم« :ايا مثماد

پياامبر نيسات؛ زيارا جانشاي

است كه هيچ جانشي پيامبري از دنياا نمايرود ،مگار ايا كاه جانشايني دارد
جانشي علي

چه كسي است؟» گفت« :جانشاي علاي

حسا و پاس از او

حسي است» سپس جانشينان پس از او را ناام بارد ،تاا باه حسا عساكري
رسيد ين گاه گفت« :بايد از جانشي حس

جست و جو كني»

مثمد ب مثمد اشعري گويد :وي در بغداد نزد ما يمد و گفت :در مساير راه،
رفيقي داشتم كه با م هم عقيده بود؛ وتي چون از اخالقش راضي نباودم ،از وي
جدا شدم روزي در حاتي كه درباره مقصودي كه داشتم فكار مايكاردم ،ناگهاان
فردي نزد م يمد و گفت« :مو يت را اجابت ك » و مرا از كوچاهها و مثلاههاي
11

مختلف عبور داد تا وارد خانه و با ي كرد ناگهان مو ي خاود ،وتاي عصار

را

ديدم كه نشسته بود مرا كه ديد ،با زبان هندي با م سخ گفت و بر م ساالم
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كرد ين حضر اسمم را گفت و دربارة تك تك چهل نفري كه از دوستان هندي
م بودند با نامهايشان سؤال كرد سپس فرمود« :تو قصد داري امسال با اهل قام
به حج مشرف شوي؛ وتي امسال به حج نرو به خراسان برو و سال يينده باه حاج
برو» سپس كيسهاي را به م داد و فرمود« :اي  ،خرجي تاو باشاد در بغاداد باه
خاناه كسااي نارو و كسااي را از ينچاه دياادي ،يگااه مساااز (صاادوق :1416 ،ج،2
ص)497-495
 22علي ب مثمد ب اسثاق اشعري گفته است :همسري داشتم كه مد هاا
او را رها كرده بودم وي نزد م يمد و گفت« :اگر مرا طالق دادهاي ،به م بگو»
گفتم« :تو را طالق نداده ام» سپس با او همبستر شدم پس از چند مااه باه ما
نامهاي نوشت كه باردار است م دربارة او نامهاي به ناحيه مقدسه نوشاتم و نياز
درخواست كردم كه خانهاي كه داماد ]يا پدر زنم[ وصيت كرده باود كاه باه اماام
عصر

داده شود را به م بفروشد و م بهاي ين را به تدريج بپردازم

در پاسخ نوشته شده بود« :درخواست تو دربارة خانه بر يورده شد؛ اما باارداري
همسر بياسا

است» پس از ين ،همسرم به م نامه نوشت كه« :ينچه در باره

بارداريام نوشته بودم ،دروغ بوده است» (صدوق :1416 ،ج ،2ص)498-497
 21ابواتثس ب جعفر ب احمد نقل كرده است :ابراهيم ب مثمد با فارج
رخجي دربارة مسايل مختلفي به اماام عصار

ناماه نوشات و نياز دربااره ناام

فرزندي كه براي او متوتد شده بود در پاسخ نامه ،جواد سوا تش داده شده باود؛
وتي درباره نام فرزندش مطلبي نيامده بود ين فرزند از دنيا رفت
نيز در ميان عدهاي از اصثاد ما در جلسهاي درباره مطلبي اختالفي رخ داده
بود امام

در نامهاي به يكي از ينان شرح ينچه را كه در ين مجلس گاشته بود

نوشت (همان)
 22اسثاق ب احمد كاتب گفته است :در قم ،مرد پارچه فروشي بود كه ياك
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شريك مرجئي داشت پارچه گرانبهاايي باه دسات يناان رسايد فارد ماوم باه
مو يت را نميشناسم؛ وتي تو اي پارچه را هرگونه كه ميخواهي ،مصارف كا »
هنگامي كه پارچه به دست وتي عصر

رسيد ،ين را دونيم كرد؛ نصفش را نگااه

داشت و نصف ديگر ين را برگرداند و فرمود« :ما را به مال مرجئي نيازي نيسات»
(صدوق :1416 ،ج ،2ص)512
 23ابوا ديان كه از خدمتگزاران امام حس عسكري

باود و ناماههاي ين

حضاار را بااه شااهرهاي مخلتااف ماايباارد ،گويااد :پااس از شااهاد امااام
پرسيدند و دانستند كه امام

از دنيا رفته اسات گفتناد« :باه چاه كساي باياد

تعزيت بگوييم؟» مردم ،جعفر ب علي ]جعفر كااد[ را معرفي كردند ينان نازد او
رفتند و سالم كردند و به او تعزيت گفتند سپس به وي گفتند« :همراه ما نامهها و
امواتي است ييا ميگويي كه ين نامهها از چه كساني است و ين اموال چقدر نه؟»
جعفر از جاي برخاست و با ناراحتي گفت« :ييا از ما ميخواهيد كه يب بدانيم؟»
در اي هنگام ،خادم وتي عصر

بيرون يمد و به ينان گفات« :ناماههايي كاه باا

 علي رباني گلپايگاني

عسكري

جمعي از ماردم قام ،وارد ساامرا شادند و از حاال اماام عساكري

بررسي و تحليل برهان معجزه بر امامت وليعصر

شريكش گفت« :اي پارچه براي ماو يم مناساب اسات» شاريكش گفات« :ما

شماست از فالني و فالني است و ماتي كه در هميان است ،هزار دينار اسات و ده
دينار ينها زراندود است»
ينان نامهها و مال را به او سپردند و گفتند« :كسي كه تو را نازد ماا فرساتاده،
امام است» (صدوق :1416 ،ج ،2ص476-475؛ حر عاملي :1425 ،ج ،5ص)299
 24علي ب سنان موصلي از پدرش نقل كرده كه گفته است :كارواني از قام و
جبال بر اسا

رسم و عادتي كه داشتند ،امواتي را با خود به سامرا بردناد تاا باه

امام حس عساكري
عسكري
16

بدهناد؛ اماا وقتاي باه ساامرا رسايدند ،از شاهاد اماام

يگاه شدند پرسيدند« :وارث امام كيست؟» گفتند« :برادرش جعفر ب

علي» ينان نزد او رفتند و او را از مقصود خود يگاه كردند جعفر از ينان خواست تا
اماوال را باه او تثويال دهناد يناان گفتناد« :ماا هرگااه نازد اماام عساكري
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ميرسيديم ،او نام صاحبان اموال و مقدار مال ينان را به طور مشخص بيان ميكرد
و حتي نقش مهري را كه بر كيسهها زده بودناد ،مايگفات اگار تاو جانشاي او
هستي ،بايد مانند او عمل كني تا اموال را به تو بسپاريم» جعفار ،ساخ يناان را
تكايب كرد و گفت :اي كار ،يگاهي از يب است و علم يب ،مخصوص خداوناد
است سپس نزد خليفه وقت رفت و از ينان بدگويي كرد خليفاه ،يناان را احضاار
كرد و از ينها خواست كه اموال را به جعفر بدهند ينان گفتند :ما وكيال و اجيار
مردم هستيم و بايد اموال را به كسي بدهيم كه مانند امام حس عسكري

عمل

كند و ح خيانت در امانت مردم را نداريم خليفه ،ساخ يناان را تصادي كارد
ينها از خليفه خواستند كه مأموري بفرستد تا ينان را تا بيرون شهر ،بدرقه كند و
ينان اموال را به صاحبانشان باز گردانند خليفه پايرفت و ينان از شهر سامرا بيرون
رفتند
هنگامي كه به بيرون شهر رسيدند ،ناگاه جواني ديدند كه ينان را به ناام صادا
ميزد و ميگفت« :مو ي خود را اجابت كنيد» گفتند« :ييا تو مو ي ما هستي؟»
گفت« :پناه به خدا! م خدمتگزار مو ي شمايم با م بياييد تا مو يتاان را باه

شما نشان دهم» به دنبال او رفتيم تا داخل خانه امام حس عساكري
در ين جا فرزندش قائم
تبا

شاديم

را ديديم كه مانند پاره مااه بار تختاي نشساته باود و

سبزي بر ت داشت
به او سالم كرديم؛ جواد سالم ما را داد سپس امواتي را كه با خود داشتيم به

صور مفصل و دقي  ،معرفي كرد حتي خصوصيا توشهاي كه همراه داشتيم و
مركب هايمان را نيز بيان نمود ما به اي دتيل كاه خداوناد ،مو يماان را باه ماا
شناسانده بود ،سجده شكر به جا يورديم سؤا تي كه داشتيم ،از او پرسايديم و او
به ينها پاسخ داد پس اموال را به او سپرديم
حضر قائم

به ما دستور داد كه از ين پس ماتي را به سامرا نياوريم؛ زيارا

او مردي را در بغداد منصود خواهد كرد و نامههاي امام

از ين جا صادر خواهد

به ديار خود باز گشتيم

ين حضر به مثمد ب جعفر قماي حمياري مقاداري حناوط و كفا داد و
فرمود« :خدا به تو دربارة مرگ خاود اجار بدهاد باه همادان كاه رسايديم ،او
درگاشت (صدوق :1416 ،ج ،2ص)478-476
 25سعيد ب هبة اهلل راوندي ،مؤتف كتاد الخرال و الجرالح از عدهاي نقل
كرده است كه گفته اند :جماعتي را در همدان يافتيم كه همگي شيعه بودند علت
ين را از ينان پرسيديم؛ گفتند« :يكسال ،جد ما به حاج رفات و بسايار زودتار از
ميكند و او تنها ميماند در حاتي كه به تنهايي سير ميكند ،صاحب اتزمان

را

مالقا ميكند و ين حضر به او ميگويد« :ييا ميخواهي به خانها برسي؟» او
ميگويد« :يري» جدمان گفت« :امام
مرا بگيرد ،و م با امام

به يكي از خدمتگزارانش فرمود دسات

حركت كردم ناگهان ديدم زمي زيار پااي ماا درهام

پيچيده ميشود هنگام فجر به همدان رسيديم و او بازگشت » ايا واقعاه سابب
شد كه ما همگي مستبصر شويم (عاملي :1425 ،ج ،5ص)325

 علي رباني گلپايگاني

قافله بازگشت علت ين ،اي بود كه در يك شب خواد مايماناد و قافلاه حركات

بررسي و تحليل برهان معجزه بر امامت وليعصر

شد ما از نزد امام

17

 26نويسنده كتاد مناقب فاطمه و ولجداا باا ساند خاود از احماد با مثماد
دينوري نقل كرده كه وي رهسپار حج شد و شيعيان ،امواتي را به او سپردند تا به
ناحيه مقدسه تثويل دهد وقتي داخل سامرا شد ،نامهاي به دستش رسيد كه در
ين ،پس از «بسم اهلل اترحم اترحيم» نوشته شده بود« :احمد ب مثمد دينوري
به عهد خود وفا كرد» و خصوصيا كيسههاي پول و مقدار ديناري كه در ينهاا
بود ،با ويژگيهاي پارچهها شرح داده شده بود به او دستور داده شده بود كاه ين
اموال را به هركس كه عَمري ]نايب خاص امام عصر

[ ميگوياد ،تثويال دهاد

(عاملي :1425 ،ج ،5ص)329
18

 27همو به سند خود از قاسم با عاال نقال كارده اسات كاه او باه صااحب
اتزمان

نامهاي نوشت و درخواست كرد برايش دعا كند كه خدا باه او فرزنادي
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بدهد در نامه امام

در پاسخ او يمده بود« :خدايا! باه او پساري عطاا كا كاه

روشين چشم او باشد و همي حملي را كه باا او هماراه اسات ،وارث وي قارار
بده» قاسم ب عال گويد« :نامه را دريافت كردم و م نميدانستم كه حملاي (زن
بارداري) با م همراه است»
وقتي بررسي كردم يافتم كه كنيزم كه با م هماراه اسات ،بااردار اسات و او
پسري به دنيا يورد (همو)
 28از حس ب جعفر قزويني نقل شده است كه گفات :يكاي از بارادران ماا
بدون وصيت از دنيا رفت وارران او ميدانستند او ماتي را پنهان كرده اسات؛ وتاي
جاي ين را نميدانستند به ناحيه مقدسه نامهاي نوشتند و راهنمايي خواستند در
جواد ينها نامهاي صادر شد كه طي ين ،جاي ين اموال ،دقيقااً بياان شاده باود
ينان ين مكان را كندند و مال را پيدا كردند (همو :ص)328-327
ينچه نقل شد ،مشتي از خروار است كه همگي به عصار يبات صاغرا مرباوط
است و در تواتر معنوي ينها جاي كمتري ترديدي وجود ندارد اگر در تواتر معنا
و مفاد اي گزارشها ترديد شود ،همه مواردي كه تواتر معنا و مفاد ينهاا مسالم

شناخته شده است ،مانند شجاعت اميراتمومني

و سخاو حاتم ،مورد تردياد

قرار خواهد گرفت معجزا مزبور ،اتباً از نو اِخباار از ياب اسات كاه يكاي از
معجزا شاخص پياامبران اتهاي نياز باوده اسات يگااهي از ياب ،او ً وباتااا
مخصوص خداوند است؛ وتي خداوند بندگان برگزيده خود را نيز از ين بهاره مناد
ميكند؛ چنان كه فرموده است:
عالم الغيب فاليظهر علي غيبه أحدا إال من ارتضي من رسول( .ج )27-26 :
]خداوند [ ،عاتم به يب است و هيچكس را از يب خود يگاه نمايكناد ،مگار
كسي را كه خدا پسنديده باشد؛ يعني رسول
از اي جا روش ميشود كه در يياتي كه علم يب را مخصوص خدا ميدانند،

0
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مقصود علم يب باتاا است؛ اما علم يب باتغير ،مخصوص خداوند نيست؛ زيارا
يفريدههاي خود مانند پيامبران اتهي تعليم كرده است
نكته ديگر ،اينكه از ييه سوره ج  ،حصر استفاده نميشود مفادييه كريمه اي
است كه رسول اتهي مورد رضايت خداوند و از علم يب بهره مند است؛ اما اي را
نفي نميكند كه ير پيامبران نيز مورد رضايت خدا باشند و در نتيجه ينان نياز از
علم يب بهره مند باشند
بدي سبب است كه در احاديد اسالمي كه از طري شيعه و اهل سنت روايت
حقايقي به ينان اتهام ميشود ،يا فرشتهاي با ينان سخ ميگويد (كليني:1388 ،
ج ،1ص268؛ بخاري ،بيتا :ج ،2ص)295
از سوي ديگر ،امامان اهلبيات

وارراان علام پياامبر اكارم

باوده اناد؛

 .1ماناداين آيه شريفه« :قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّيهُ» نميل 65/ي «لِلّيهِ
غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ» نحل 22/ي «وَعِادَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ الَ يَعْلَمُهَا إِالَّ يُوَ» (انعام.)59 :

 علي رباني گلپايگاني

شده ،يمده است كه اوتياي خدا از اتهام و تثاديد بهاره مندناد؛ يعناي چاه بساا

بررسي و تحليل برهان معجزه بر امامت وليعصر

به نص ييه سوره ج و ييا ديگر ،خداوند ،بخشي از علم يب خود را به برخي از

بنابراي وقتي پيامبر اكرم

از علم يب اتهي برخوردار اسات ،اماماان

ين علوم را از پيامبر اكرم

به ارث بردهاند مثمد ب فضل هاشمي روايت كرده

است كه امام رضا

نياز

به اب هااد فرمود« :ييا اگر باه تاو خبار دهام كاه تاو در

روزهاي يينده به خون يكي از خويشاوندانت مبتال خواهي شد ،سخ مرا تصادي
ميكني؟»
گفت «نه؛ زيرا كسي ير از خدا از يب يگاه نيست» امام

به او فرمود« :ييا

خداوند نفرموده است :عالم الغيب فال يظهر علجي غيبجه احجدا اال مجن ارتضجي مجن
رسول؟ بنابر اي ييه ،رسول خادا
11

نازد خادا مرتضاي باوده ]و از علام ياب

برخوردار بوده[ است ما وارران همان پيامبري هستيم كه خدا او را از ياب خاود
يگاه كرده است (عروسي :1384 ،ج ،5ص)444
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نتيجه

امامت وتي عصر

از سوي پيامبر اكرم

و امامان اهل بيت

پايش از

توتد ين حضر مطرح شده است از سوي ديگر ،معجزا بسياري از ين حضار
صادر شده است؛ بنابر اي امامت امام عصر
برهان عقلي معجزه نيز اربا ميشود

عالوه بر ين كه منصوص اسات ،باا
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 .18صدوق ،محمد بن علي بن الحسين ،كمال الدين ،قم ،موسسة الاخر االسالمي1816 ،ق.
 .15طوسي ،محمد بن الحسن ،الغيبة ،تهران ،مكتبة نياوي الحديثة ،بيتا.
 .16طوسي ،نصير الدين ،تلخيص المحص  ،بيروت ،داراألضواء1805 ،ق.
 .12ييييييييييييييييييي ،رسالة األمامة ،بيروت ،داراألضواء1805 ،ق.
 .11عروسي حويزي ،عبد علي ،نورالثقلين ،قم ،انتخارات دارالتفسير1218 ،ش.
 .20قوشجي ،مال علي ،شرح التجريد ،قم ،ماخورات الرضي ،بيتا.
 .21كلياي ،محمد بن يعقوب ،اصول كافي ،تهران ،المكتبة االسممية1211 ،ق.
 .22مجلسي ،محمد باقر ،بحار االنوار ،تهران ،المكتبة االسممية1290 ،ق.
 .22مفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،االرشاد ،قم ،المؤتمر العاملي اللفية الخيخ المفيد1812 ،ق.
 .28ييييييييييييييييييي ،النكت االعتقادية ،المجمع العالمي أليل البيت1812 ،ق.

 علي رباني گلپايگاني

 .19علم الهدي ،علي بن الحسين ،رسال الشريف المرتضي ،بيروت ،مؤسسة النور ،بيتا.

بررسي و تحليل برهان معجزه بر امامت وليعصر

 .11رازي ،فخرالدين ،المحص  ،بيروت ،دارالكتاب العربي1808 ،ق.

