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 47-29 /1399موعودپژوهی/ سال دوم/ شماره سوم/ بهار و تابستان 

 نگاهی به مسئله تشرفات به محضر امام زمان 

2، مدینه امانی1زینب عباس نژاد
 

 چکیده 

و مالقات با حجت الهی در زمان غيبت کبری  تشرف به محضر امام زمان

مشتاقان آن حضرت است، اما با وجود روایاتی که مدعيان مشاهده در آرزوی 

 و خوانده و مؤمنان را به تکذیب چنين مدعيانی امر زمان غيبت کبری را دروغ

اند، امکان مشاهده آن حضرت در زمان غيبت کبری دچار تردید شده و کرده

به روش  های مختلفی اظهار شده است. مقاله حاضردر این زمينه دید اه

ای به این موضوع پرداخته و ستفاده از منابع کتابخانهاتحليلی و با -توصيفی

را تبيين و بررسی کرده  های مختلف در زمينه دیدار با امام زماندید اه

است. با بررسی دالیل دو دید اه امکان تشرف و دید اه مخالفان امکان تشرف 

 تشرف به محضر امام زماندر دوران غيبت کبری مشخص شد که امکان 

در دوران غيبت کبری وجود دارد، اما امکان دیدار در صورتی که دیدارکننده 

 ادعای مشاهده آن حضرت را نماید، وجود ندارد. 

، غيبت ، امام زمانتشرف، مالقات با امام زمانواژگان کلیدی: 

 کبری، امکان مالقات. 

 . مقدمه1

پذیری و زین شرع و عقل در معارف دینی، زمينه هر نوع آسيببررسی عالمانه و منطبق با موا

کاهد. تشرف به محضر برد و یا حداقل از شدت آن میهای دینی از بين میتحریف را در اندیشه

های انحرافی شده از موضوعاتی است که تبيين درست آن مانع پيدایش اندیشه امام زمان

های منفی در این مسئله خواهدب پيدایش خرافات و ذهنيتتوجهی نسبت به آن موجاست و بی

 

                                                                    
 العالمیه، ایران.لمصطفیاالهدی، جامعهپژوه کارشناسی ارشد مترجمی عربی، مجتمع آموزش عالی بنتنشدا .1

 العالمیه، ایران. المصطفیالهدی، جامعهعضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی بنت ،دکتری علوم قرآن و حدیث .2
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کند. هرچند شد. توجه به کارکردهای مثبت و منفی این موضوع، اهميت آن را برای نمایان می 

 در جامعه های قوی عقلی و دالیل فراوان نقلی بر وجود و حضور حضرت ولی عصربرهان

ف به محضر آن حضرت، مؤیدی قوی بر حضور امام های دیدار و تشروجود دارد، اما جریان

تواند وجود آن حضرت را محسوس و ملموس کند و شک و تردید در جامعه است و می عصر

درباره وجود آن حضرت را از بين ببرد. از طرف دیگر هر چند تشرف به محضر آن حضرت توفيقی 

ط و برانگيختن احساسات ب(رگ برای انسان است و حتی شنيدن تشرف دیگران موجب نشا

کند تا با طلب و شياد باز میشود، اما راه سوء استفاده را برای افراد فرصتمذهبی در افراد می

ای را به دور خود جمع کند و ادعاهای واهی مانند باب، واسطه بين امام و مردم و مالقات، عده

سرایی را در جامعه ایجاد ازی و داستانپرددنيای خود را از این طریق آباد کرده و زمينه خرافه

 کنند.

طورکه موجب برکات در جامعه است آثار منفی آن موجب شده است که موضوع تشرف همان

را منکر شوند. موضوع تشرف به محضر آن  برخی افراد هر ونه مالقات و دیدار با حضرت

کنون ادامه دارد. براساس منابع حضرت و مالقات از ابتدا در منابع شيعی وجود داشته است و تا

و ني(  در عصر امامت امام حسن عسکری معتبر، مالقات برخی از شيعيان با امام زمان

در دوران غيبت صغری واقع شده است و از این جهت تردیدی وجود ندارد. وکالی آن حضرت 

اد هستند. )ر.ک.، شيخ بن مه(یار اهوازی از جمله این افر مانند احمدبن اسحاق قمی و ابراهيم

 ، شيخ 329  عالمانی مانند کلينی )81، ص1413؛ شيخ مفيد، 443، ص1395صدوق، 

های خود صفحاتی را به   در کتاب413  و شيخ مفيد )385 ، شيخ طوسی ) 381صدوق )

؛ شيخ 1/265، 1388اند )ر.ک.، کلينی، دیدارکنند ان و چگونگی دیدارها اختصاص داده

به  . 2/351، 1416؛ شيخ مفيد، 253، ص1411؛ شيخ طوسی، 2/435، 1395صدوق، 

شدن ها در مستحکمهستند نقل این داستان اعتراف کسانی که منکر وجود امام زمان

 . 268، ص1998س(ایی دارد )الکاتب، نقش به عقيده به حضرت مهدی

انه اهميت آن در بين های فراوان در موضوع مهدویت و مالقات با آن حضرت نشوجود کتاب

ها را در موضوع مهدویت به خود اختصاص داده مسلمانان است. این موضوع بيشترین پرسش

و مشابه آن بارها تجدید چاپ  مالقات با امام زمانهایی با عنوان است. در عصر حاضر کتاب

سين ی(دی حائری از سيد محمدبن ح بدائع الكالم فیمن فاز بلقاء االمامهای اند. کتابشده
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عنایات  ، 1320از ميرزا حسين نوری ) جنة المأوی فى ذكر من فاز بلقاء الحجة ، 1313)

  از جمله 1383الله کریمی جهرمی )از آیت به علما و مراجع تقلید حضرت مهدی موعود

 اند. جواد جعفریشده نگاشته هایی هستند که در موضوع مالقات با امام زمانکتاب

به تفصيل درباره امکان دیدار و شبهات دیدار در عصر غیبت از نفى تا اثبات   در کتاب 1389)

مربوط به آن سخن  فته است. مقاالت زیادی ني( مانند تشرفات بين نفی و اثبات از هادی 

در عصر غيبت از علی اکبر ذاکری و تأملی در باب ارتباط و  دانشور، ارتباط با امام زمان

ها، اند. در برخی کتاباز قنبر علی صمدی به این موضوع پرداخته ت با امام زمانمالقا

دعاها و اعمالی برای تشرف به محضر آن وجود مقدس وارد شده است که همه اینها حاکی از 

امکان دیدار با آن حضرت در دوران غيبت کبری است. داشتن ارتباط قلبی و معنوی با امام 

به آن حضرت و عنایات ویژه او به افرادی که با آن ب(ر وار ارتباط خالصانه روحی  و توسل عصر

کند. بسياری از کنند ني( امری ضروری و قطعی بوده و شواهد بسياری آن را تأیيد میبرقرار می

الطاف و کراماتی که در  ذشته و حال برای تعدادی از ارادتمندان مخلص آن حضرت از علما و 

-83، ص1389عادی واقع شده، نشانه صحت ادعای مذکور است )ر.ک.، جعفری،  یا افراد

نداشته و ارتباط   ، اما باید اذعان کرد که این امر اختصاصی به توسل به امام زمان122

های خاص را برای فرد و حتی اوليای مقرب الهی زمينه کرامت معنوی و توسل به سایر ائمه

 .متوسل فراهم خواهد کرد

 شناسیمفهوم. 2

  578، ص1382یافتن )عميد، شدن، ب(ر یشرفياب مصدر باب تفعيل از شرف به معانی تشرف

حضور کسی ه ب، جستنشرف  1538، ص1351، به خدمت ب(ر ی رسيدن )معين، ب(ر وارشدن

دن و یمعنای دبه آمده است. در اصطالح  ،1373)دهخدا،  مجلس ب(ر ی واردشدنه ب ،رسيدن

. کلماتی مانند رؤیت، مالقات و مشاهده و است افتن به خدمت امام زمانیرف حضورش

جای هم روند که با وجود تفاوت در تعبير بهکار میبه فيض حضور ني( در ارتباط با امام زمان

معنای دیدن حضرت بدون شناخت است و مالقات، دیدن با شناخت روند. رؤیت بهبه کار می

 نیااست که  و جواب سؤال با همراه شانیا شناخت و حضرت دنیدست. فيض حضور، حضرت ا

در عصر غيبت کبری بدون  دیدن حضرت حجت. است ترارزنده و باالتر مراحل همه از مرحله
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در  شناخت آن حضرت در لحده دیدار، امری ممکن است؛ زیرا براساس روایات معتبر، امام

بينند، ولی موفق به شناخت او بسا مردم او را میکند و چهد ی میدوران غيبت بين مردم زن

 شوند. نمی

و لو خلت االرض ساعة واحدة من حجة »نقل کرده است:  از حضرت علی امام صادق

الله لساخت بأهلها و لکن الحجة یعرف الناس و ال یعرفونه کما کان یوسف یعرف الناس و هم له 

یک ساعت از حجت خدا خالی باشد ساکنان خود را فروخواهد برد. حجت منکرون؛ ا ر زمين 

مردم را   ونه که حضرت یوسفشناسند همانشناسد، ولی مردم او را نمیحق مردم را می

در    دیدار با امام عصر144، ص1397)نعمانی، «. شناختندشناخت و مردم او را نمیمی

ت امری ممکن است البته در صورتی که دیدارکننده ادعای عصر غيبت کبری و شناخت آن حضر

مشاهده آن حضرت را در حضور دیگران نداشته باشد. این امر مورد اتفاق موافقان و مخالفان 

دیدار با آن حضرت در عصر غيبت است و پذیرش آن مستل(م برداشت انحرافی یا سوء استفاده 

ه با توجه به روایات صحيحی که مدعيان مشاهده نااهالن نخواهد بود. مسئله مهم در این زمين

صورتی را تکذیب کرده است این است که آیا تشرف به محضر آن حضرت در زمان غيبت کبری به

که شخص دیدارکننده، ادعای مشاهده آن حضرت را در بيداری )نه در خواب یا حالت مکاشفه  

متوجه  بعد از مالقات با امام زمانکند امکان دارد یا نه. روشن است که تشرفات کسانی که 

 اند خارج از موضوع این نوشتار است. این نوع تشرفات به محضر امام عصراین حقيقت شده

 که شخص ادعای دیدار داشته باشد مورد بحث عالمان از  ذشته تا زمان حال قرار  رفته است. 

 دالیل موافقان و مخالفان تشرفات امام زمان . 3

 مکان تشرف در دوران غیبت کبری. ا1-3

های زیادی که از افراد مختلف در این زمينه طرفداران این دید اه وجود برخی روایات و داستان

دانند و  فتار عالمانی چون سيد مرتضی بودن دید اه خود میذکر شده است را دليلی بر صحيح

 . اندرا در این خصوص تأیيدی دیگر بر ادعای خود ذکر کرده
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 . روایات1-1-3

  اول( روایات امام صادق

قال: ال ُبدَّ لصاحب  هذا االمر  من غيبٍة  بن ابی حم(ه عن ابی بصير عن ابی عبداللهعن علی»

ن وحشٍة؛ صاحب این امر به  َطيَبة  و ما بثالثين م 
ُ

ل ٍة و نعم الَمن( 
َ
ناچار و البدَّ له فی غيبته من ُع(ل

 يرد و نيکو من(لی است مدینه طيبه و با وجود ران غيبت از مردم کناره میغيبتی دارد و در دو

  1/275، 1388؛ کلينی، 188، ص1397)نعمانی، «. سی نفر وحشتی برای آن حضرت نيست

این سی تن که »نویسد: محدث نوری در تبيين این روایت و داللت آن بر ادعای مذکور می

کنند؛ زیرا عمری  يرد به ناچار در هر عصری تغيير میس میدر دوران غيبت با آنها ان امام

که برای سرور آنان مقدر شده است برای آنان نيست. از این رو در هر عصری سی مؤمن 

  .148، ص1415)نوری، « شونددار، مشرف به دیدار آن حضرت میدوست

س واقفيه وجود دارد که بن حم(ه بطائنی رئيدر سند این روایت، علی نقد و بررسی روایت:

دالیل زیر از جهت داللت ني( بر ضعف سند، روایت بهموجب ضعف روایت شده است. عالوه

 قابليت پذیرش برای ادعای مذکور را ندارد. 

شود که مفاد حدیث مربوط به دوران غيبت صغری استفاده می« نعم المن(ل طيبة  »از جمله  -

 مشخص نيست. کان حضور اماماست؛ زیرا در دوران غيبت کبری م

ساز اری ندارد و مقام امام باالتر از آن است که  محتوای حدیث با شأن و من(لت امام -

طور متناوب انس بگيرد. پذیرش این معنا برای برای رفع وحشت در هر عصری با سی تن به

دشوار است تا چه اند بسيار اوليای متوسط الهی که حالوت انس با حضرت احدیت را چشيده

ای که قلب مقدسش فانی در وجود حق است و لحده رسد به مقام عدمای والیت امام مهدی

از یاد حق غافل نيست. آیا شایسته است که آن مقام واال در دوران غيبت کبری از تنهایی وحشت 

آیا  کند و خداوند برای رفع وحشت آن حضرت هميشه سی تن را همراه آن حضرت قرار دهد؟

لو ماَت »منافات ندارد که فرمود:  بن حسينپذیرش این سخن با  فتار جد ب(ر وارش علی

معی؛ هر اه تمامی مردمان کره  القرآن  َمن بيَن المشرق  و المغرب  لما استوحشُت بعَد أن یکوَن 

هيچ وحشتی  مصاحبت داشته باشم قرآن اه که با زمين از دنيا بروند و من در دنيا تنها باشم آن

  .2/440، 1388)کلينی، « شودبر من عارض نمی
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را در آغاز « و ما بثالثين من وحشه»شاید به همين دليل بوده است که عالمه مجلسی عبارت 

خاطر انس با یکدیگر دچار وحشت دوستداران و خواص آن حضرت به» ونه معنا کرده است: این

 شود تا امام عصرنکه همراهی با آنها موجب می  نه ای4/51، 1363)مجلسی، « شوندنمی

 دچار وحشت نشود.

شود که این سی استفاده می« و ما بثالثين من وحشه»به فرض پذیرش حدیث، از عبارت  -

 ونه نيست که اند و هميشه همراه آن حضرت هستند و اینتن از مالزمان آن حضرت بوده

دليلی بر ادعای تشرف افراد به محضر حضرت در دوران   اهی به محضر آن حضرت برسند تا اه

قدر اصول کافی مالصالح مازندرانی ني( در بررسی این روایت غيبت کبری باشد. شارح  ران

در این  داند معتقد است که امام زمانباوجود آنکه روایت را مربوط به دوران غيبت کبری می

بينند بيند، ولی مردم او را نمیای که او مردم را می ونههدوران از تمام افراد فاصله  رفته است ب

  . 6/365، 1421رسد )مازندرانی، به مردم می هرچند آثار وجودی امام

 خاصة »
ّ
للقائم غيبتان: احداهما قصيرة و االخری طویلة؛ الغيبة االولی ال یعلم بمکانه فيها إال

 خاصة مواليه؛ حضرت قائمشيعته و االخری ال یعلم بمکانه فيها إ
ّ
دو غيبت دارد: یکی  ال

کوتاه و دیگری طوالنی است. در غيبت نخست کسی از مکان حضرت باخبر نيست مگر شيعيان 

«. داندخاص آن حضرت و در غيبت دوم ج( مواليان خاص آن حضرت کسی مکان او را نمی

  1/275، 1388)کلينی، 

روایت بر امکان تشرف در غيبت کبری مبتنی بر این  استدالل بر این نقد و بررسی روایت:

دليل این شيعيانی هستند که مشتاق دیدار آن حضرتند و به« خاّصة مواليه»است که مراد از 

که از تقابل این جمله با عبارت خاّصه  ردند درحالیویژ ی خاص، موفق به فيض تشرف می

ص، افرادی هستند که هميشه همراه حضرت شود که مراد از مواليان خاشيعته استفاده می

که ظاهر روایت آن است شود درحالیهستند؛ زیرا در غير این صورت تکرار در روایت ضروری می

 خاصة شيعته»که بين 
ّ
 خاّصة مواليه»و « إال

ّ
 تفاوت وجود دارد. « إال

هستند  بنابراین، در غيبت صغری تنها عده خاصی از شيعيان مخلص از مکان حضرت آ اه

و امکان دیدار برایشان فراهم خواهد بود، اما در دوران غيبت کبری هيچ کس از مکان آن حضرت 

اطالع ندارد و تنها خواص از مواليان حضرت که هميشه مالزم با او هستند از این امر آ اهند. 

صه مواليه، مراد از عبارت خا»نویسد: طورکه مالصالح مازندارانی در تبيين این روایت میهمان
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بن مریم حواریونی وجود مانند عيسی حواریون آن حضرت هستند؛ زیرا برای هر یک از ائمه

 . عالمه مجلسی ني( در شرح این حدیث چنين نوشته است: 6/266، 1421)مازندرانی، « دارد

مراد از عبارت خاصه مواليه، خادمان و فرزندان حضرت هستند یا سی نفری که پيش از این »

 ذشت و در غيبت صغری برخی خواص شيعه مانند سفرا و وکالی حضرت از مکان آن حضرت 

 . بنابراین، این حدیث ني( در اثبات امکان دیدار با امام 4/52، 1363)مجلسی، « آ اه بودند

در عصر غيبت کبری تمام نبوده است و مراد از موالی خاص، خدمتگ(اران و حواریون  عصر

 ند.خاص آن حضرت هست

 های با حضرت مهدی حکایات در مالقات. 2-1-3

 شاید بتوان  فت مهمترین دليل قائلين به امکان تشرف به محضر حضرت ولی عصر

و...  بحار االنوار، النجم الثاقبهای  ونا ون مانند های بسيار زیادی است که در کتابداستان

امکان چي(ی، وقوع آن است. بنابراین، حتی  بيان شده است. در ندر این افراد بهترین دليل بر

ها دیدن امام در صورت ضعف روایاتی که در باب امکان دیدار وارد شده است نفس این داستان

دهد. محدث نوری از طرفداران جدی این ناپذیر قرار میرا امری ضروری و خدشه عصر

های طور مستوفی در رسالهر غيبت بهما روشن کردیم جواز دیدن حضرت را د»نویسد: دید اه می

جنه المأوی و النجم الثاقب شواهدی بر این مطلب آوردیم و برای آنچه درباره تکذیب مدعيان 

  .229، ص1415)نوری، « رؤیت آمده است تأویالتی ارائه کردیم

زار نقد و بررسی حکایات مالقات: قبل از نقد و بررسی الزم به ذکر است که در عصر کنونی با

ای  ونه ضابطهاند و بدون هيچنوشته شده هایی که با عنوان مالقات با امام زماننشر کتاب

هایی که بر پایه و اساس معتبری مستند شدت داغ است. کتابشوند بهدر جامعه منتشر می

تلف نسبت اند و نویسند ان آنها براساس توهمات و مدنونات خود مطالبی را به افراد مخنبوده

ای است که هر اه شخصی بخواهد در صحت و سقم آن  ونهها بهدهند نقل این داستانمی

تحقيق کند برایش غير ممکن است؛ زیرا مدعيان رؤیت در قيد حيات نيستند و دسترسی به آنها 

 . از طرف دیگر براساس دالیل معتبری که در 332، ص1368ناممکن است )ر.ک.، ابطحی، 

ای که دیدارکننده در هنگام  ونهبه آید دیدار عينی و ملموس با امام عصربحث میادامه 

دیدار آن حضرت را بشناسد در عصر غيبت کبری با موازین شرع ساز ار نيست. در روایات معتبر 

ای با عنوان کذاب و مفتری نام برده شده است. بر این اساس از مدعيان چنين مشاهده
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هایی یی که با دالیل معتبر روایی منافات دارد، مخدوش است. با دقت در تمام داستانهاداستان

که تشرفات عالمان ب(ر ی مانند سيد بحرالعلوم، سيدبن طاووس و... ذکر شده است، مشخص 

اند. آنچه از را شناخته اند که در هنگام تشرف، امامیک از آنها ادعا نکردهشود که هيچمی

اند صورت اخبار متواتر رسيده است آن است که آنها بعد از تشرف متوجه شده(ر واران بهاین ب

اند که صدای اند، حضرت حجت بوده است یا اینکه ادعا کردهکه فردی را که با او مالقات نموده

ندارد   ونه ادعاها منافاتی با موازین شرعی و عقلیاند. بدیهی است که اینآن حضرت را شنيده

و قابل قبول است. سيدبن طاووس که تشرفات زیادی به ایشان نسبت داده شده است ادعا کرده 

شبی در سرداب مقدس بودم به هنگام سحر دعای حضرت را شنيدم و آن را حفظ »است که: 

 . بنابراین، تمام تشرفات واقعی در عصر غيبت کبری 362، ص1388)سيدبن طاووس، « کردم

 ر قابل حمل است.به تفسير مذکو

ای است که از آنها ادعای  ونههایی ني( که به دیگران نسبت داده شده است بهاغلب داستان

شود. از طرفی در بسياری از این موارد شخص چنين مشاهده حضرت در بيداری استفاده نمی

اند قرار  رفته اند این است که مورد عنایت حضرتادعایی نداشته و بيشترین چي(ی که ادعا کرده

بدون اینکه حضرت را در هنگام دیدار بشناسند. بدیهی است که چنين ارتباطی امری ممکن 

بوده است یا یکی از اوليای  شده اماماست. همچنين اطمينان و یقين به اینکه فرد مشاهده

های ذکرشده دیگر الهی امری دشوار است و اثباتش نياز به دليل قطعی دارد. برخی از داستان

ها بعد از وفات دیدارکننده نقل شده است مانند تشرفی که به عالمه حلی نسبت داده شده لسا

که قاضی نورالله شوشتری که بوده است درحالی 726است؛ زیرا زمان وفات ایشان در سال 

  1/573، 1377هجری است. )شوشتری،  1019کند متوفای داستان مالقات را بيان می

منافات دارد مانند داستانی که درباره تشرف  ها ني( با شأن و من(لت امامداستان برخی

مالقاسم رشتی نقل شده است که ایشان بعد از مالقات با حضرت در قبرستان تخته فوالد اصفهان 

حاال ميل به قليان داری در این »چون ميل به کشيدن قليان پيدا کردند حضرت به او فرمود: 

کشم. خواستم نوکرم را بخوانم و تی قليان است بيرون بياور و بکش من هم همراه تو میپشکوله

ساختن قليان را به او رجوع دهم به محض خطور این خيال حضرت فرمود: نه خودت بساز. عرض 

ه قدر یک دفعپشتی دست بردم، قليانی بود. آب تازه ریختم و تنباکو و زغال و... بهکردم چشم. در کوله

ساختن، آماده کردم، خودم کشيدم و به ایشان هم دادم، پس از یک بار تعاطی فرمود: آتش قليان را 
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 . چنين حکایات ناصواب و 5/368، 1386)نهاوندی، « پشتی بگذار، اطاعت کردمبری( و در کوله

تر اینکه شود. تأسف بيشنوشته شده است، منتشر می هایی که به نام امام عصرقبيحی در کتاب

البته این »نویسد: در ذیل داستان فوق می به علماء و طالب كتاب عنایات حضرت مهدیمؤلف 

  .150، ص1383)باقی اصفهانی، « تنباکو و زغال توسط خود حضرت مهيا شده بود

های اهل سنت ني( یافت های شيعه در کتاببر نقل در کتابهایی عالوهچنين داستان

خوار و عياش بود، سپس توبه کرد و در مسجد اموی دمشق وصف ردی مدتی شرابم»شود. می

مند شد. در یکی از روزها که با تأثر در مسجد نشسته بود را شنيد و به او عالقه امام مهدی

 ردی. از وی خواست که چند روزی مردی به پشت او زد و  فت من مهدی هستم که دنبالش می

  در برخی 1374)ر.ک.، ذاکری، «. اختصاص دهد و مهدی یک هفته آنجا ماند ای را به اوخانه

ها که در مورد ج(یره خضراست قهرمان قصه دیدار فردی مسيحی است که موفق از این داستان

ای شود که یکی از ای دیگر از مسيحيان و یهودیان وارد ج(یرهشود به همراه پدر و عدهمی

ر آنجا حکومت دارد. محدث نوری این داستان تخيلی را به عنوان دومين د فرزندان امام عصر

اند، نقل کرده است رسيده نمونه از حکایات کسانی که در غيبت کبری به محضر امام زمان

های دیگری بر ضعف سند و مغایرت با قصهکه عالوه . درحالی402-391، ص1412)نوری، 

نشده   اه آن فرد مسيحی مدعی دیدار با امام عصرست هيچکه درباره ج(یره خضرا آورده ا

هایی که در باب تشرف است بلکه تنها ادعای دیدار با فرزند او را کرده است. بسياری از داستان

ذکر شده است مربوط به عصر غيبت صغری است؛ زیرا مالقات با امام  به محضر امام عصر

هایی صی از شيعيان قطعی و مورد قبول است مانند داستاندر آن دوران برای عده خا زمان

 شيخ طوسی ذکر شده و مربوط به دوران غيبت صغری است. كتاب الغیبهکه در 

 توقیعات شیخ مفید. 4

کردن تير به هدفی ن(دیک و اثر جهاز شتر بر پشت حيوان توقيع از وقع به معنای پرتاب 

به معنی امضاکردن نامه و فرمان   و ني(  2/945، 1988؛ ابن درید، 2/177، ۱۴۰۹)فراهيدی، 

 خليفهای بر حاشيه و پشت شکایات به خط توقيع نوشتهآمده است. ردن برنامه و منشور کو نشان

، ۱۴۱۴کرد )زبيدی، که بر رسيد ی به شکایات تأکيد می یا سلطان یا برخی از فرمانروایان بود

نویسی از دیرباز بين حکام و فرمانروایان رواج داشته و در متون توقيع ، ماده وقع .11/522

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87
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ای از این توقيعات کسری نمونه خورد. کتاببه چشم می بسياری از این توقيعات تاریخی و غيره

ذکر شده است  به عنوان توقيعات ائمهاز مکتوبات  یهایقسمت یشيع منابعدر  .آثار است

نحوه هرچند  است شدهصادر  مهدیحضرت که بيشتر آنها توقيعاتی است که از جانب 

اما ، با آن حضرت فاش نشده است صدور توقيعات و چگونگی ارتباط نواب خاص امام زمان

توان  فت طور قطع میمشهود است و به طور کاملبها هآمي(بودن آندر بخشی از توقيعات معج(ه

اصل صدور توقيع از  . 430، ص1412 ،صدرطور عادی صورت نگرفته است )صدور آنها بهکه 

 . در موارد 2/208 ،1386شده است )نهاوندی،  شمردهحضرت جمله دالیل وجود شریف آن 

او صادر شده است شریف خود  خطاند که توقيعات حضرت حجت به زیادی راویان تصریح کرده

فوقع بخطه، بخط اعرفه، رأیت التوقيع جمالتی مانند و  شناختندکه وکالی آن حضرت آن را می

یکی از دالیل اثبات وقوع  . 430، ص1412،صدردليل این مطلب است )در بيانات آنها  ...بخطه و

به  امام عصردر دوران غيبت کبری توقيعاتی است که از ناحيه  تشرف به محضر امام زمان

 412هجری و توقيع دوم در شوال  410شيخ مفيد ارسال شده است. توقيع اول در ماه صفر سال 

  .274-2/268، 1380صادر شده است )طبرسی، 412و توقيع سوم در ذیحجه سال 

ای که  ونهاستدالل به این مکاتبات برای اثبات تشرف به بررسی توقیعات شیخ مفید:

را بشناسد از موضوع خارج است؛ زیرا بين مکاتبه و توقيع  در حين تشرف امام کنندهمالقات

را بشناسد  ای که دیدارکننده امام ونهبا شخص و مالقات حضوری به امام زمان

توان  فت که در صورت صحت سند مکاتبات مذکور، شيخ ای وجود ندارد. بنابراین، میمالزمه

هایی با او مکاتبه کند هرچند شخصيت دست آورده است که امام زمانبهمفيد این توفيق را 

-18/219، 1413الله خویی )خویی،   و آیت3/320تا، مانند عالمه بحرالعلوم )بحرالعلوم، بی

 اند.   در صحت این توقيعات تردید کرده221

 گفتار برخی از عالمان شیعه. 5

ت کبری  فتار ب(ر انی مانند سيد مرتضی و شيخ طوسی در موافقان وقوع تشرف در دوران غيب

 اند. امکان وقوع چنين تشرفاتی را دليلی بر صحت ادعای خود ذکر کرده

دقت در  فتار این ب(ر ان بيانگر این واقعيت  نقد و بررسی گفتار برخی از عالمان شیعه:

اند و در رابطه با ذکر کرده است که آنها فقط احتمال وقوع مالقات با حضرت را در غيبت کبری
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اند. سيد مرتضی در پاسخ به این سؤال که وجود امام تحقق آن در خارج هيچ ادعایی نداشته

نخستين چي(ی که به آن معتقدیم این است که ما یقين »فرماید: ای دارد، میغائب چه فایده

کند. این امر معلوم مالقات نمیرسد و هيچ بشری او را نمی کس به خدمت امامنداریم هيچ

دانيم که  روهی از اوليا و معتقدان به نيست و راهی برای قطع به آن وجود ندارد. ما جای( می

داند مگر حال خود را، اما حال امامت آن حضرت به محضرشان مشرف شوند. هر کس از ما نمی

. شيخ طوسی ني( در پاسخ  282-279، ص1380الهدی، )علم« دیگران برای او معلوم نيست

ما قطع نداریم که »فرماید: از اوليای خویش مخفی شده است، می این سؤال که چرا امام

، 1411)شيخ طوسی، « او از تمام دوستانش پنهان باشد و احتمال در این باب کافی است

ر دوران  . بدیهی است این نوع  فتار منافاتی با سخن کسانی که قائل به نفی تشّرف د92ص

اند بلکه  اه احتمال چنين تشرفاتی را نفی نکردهغيبت کبری هستند، ندارد؛ زیرا اینان هيچ

معتقدند براساس روایات قطعی، کسانی که مدعی چنين مشاهداتی هستند را باید تکذیب کرد. 

و شيخ طوسی در احتمال تحقق دیدار، مستل(م آن نيست که چنين   فتار سيد مرتضی

و شيعيانی غير از مواليان هميشگی او وجود داشته باشد. بنابراین،  بين امام عصردیداری 

 (اران آن ب(ر وار در کنار حضرتش باشند سخنان سيد ای از حواریون و خدمتکه عدههمين

یک از دالیل معتقدین به دیدار حضرت مرتضی و شيخ طوسی تحقق یافته است. بنابراین، هيچ

 را بشناسد، تمام نيست. ای که دیدارکننده در هنگام دیدار امام ونهبه در غيبت کبری

 دیدگاه دوم: نفی تشرفات و دیدار با امام عصر . 6

های ب(ر ی مانند شخصيت در برابر دید اه قائالن به وقوع دیدار و تشرف به محضر حضرت

اند، اما براساس موازین را پذیرفته هاییشيخ مفيد هستند که هرچند امکان عقلی چنين مالقات

 دانند. شرعی، مدعيان آن را مفتری و کذاب می

 . دالیل نفی رؤیت مطلق و ادعای مشاهده در عصر غیبت کبری 1-6

 بن محمد سمریاول( توقیع حضرت به علی

وی سبيرون آمد به»اند که: روایت کرده احتجاجو شيخ طوسی در  الدینكمالشيخ صدوق در 

بن محمد سمری بشنو خداوند ب(رگ  رداند که ای علی بن محمد سمری توقيع امامعلی

درستی که تو وفات خواهی کرد از حاال تا شش روز، پس جمع اجر برادران تو را درباره تو، پس به
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 کن امر خود را و وصيت مکن به احدی که قائم مقام تو باشد بعد از وفات تو، پس به تحقيق که

واقع شد غيبت تامه، پس ظهوری نيست مگر بعد از اذن خدای تعالی و این بعد از طول زمان و 

آید از شيعه من کسی که مدعی قساوت قلوب و پرشدن زمين از ستم است. زود است که می

مشاهده من است. آ اه باشيد که هرکس ادعای مشاهده مرا قبل از خروج سفيانی و صيحه 

 بالله العلی العديم»و مفتری خواهد بود.  آسمانی نماید کذاب
ّ
)شيخ « و ال حول و ال قّوة إال

 . برخی این توقيع شریف را دليلی بر نفی دیدار و تشرف به محضر امام 516، ص1395صدوق، 

 اند.در دوران غيبت کبری ذکر کرده زمان

حدث نوری داللت و م تحليل و بررسی: هرچند برخی از عالمان دینی مانند عالمه مجلسی

اند که اند و آن را به مشاهداتی حمل کردهروایت را بر نفی مطلق مشاهده در غيبت کبری نپذیرفته

دیدارکننده ادعای نيابت خاصه نماید، اما دقت در صدر و ذیل روایت که از ندر سندی ني( تمام 

بن محمد ز اعالم وفات علیکند؛ زیرا در جمله نخست، توقيع بعد ااست چنين احتمالی را نفی می

وصيت مکن به احدی که قائم مقام تو »سمری، نفی نيابت خاصه بعد از ایشان ذکر شده است. 

پس »بنابراین، ذکر مجدد آن مستل(م تکرار است که نيازی به آن نيست. همچنين عبارت: «. باشد

غيبت کبری امکان بيانگر آن است که در دوران « ظهوری نيست مگر بعد از اذن خدای تعالی

هر کس مدعی »ای که دیدارکننده او را بشناسد، وجود ندارد. عبارت  ونهمشاهده آن حضرت به

مطلق است و شامل همه انواع مشاهده از جمله مشاهده همراه با ادعای آن « مشاهده شود

اطالق  مخالف این« مشاهده همراه با ادعای نيابت خاصه»شود، پس اختصاص این عبارت به می

از عبارت  ویژه که مسئله نفی نيابت، خاصه در صدر توقيع ذکر شده است. ا ر مراد اماماست به

فقط نفی نيابت خاصه مدعيان مشاهده باشد و درصدد نفی مطلق « من ادعی المشاهده»

نوع برداشت برد تا احتمال هر کار میجای مشاهده واژه نيابت را بهمشاهده نباشد س(اوار بود که به

صورت مطلق، زمينه هر نوع سوء استفاده انحرافی از بين برود. بنابراین استفاده از واژه مشاهده به

 سلب خواهد کرد. را از مدعيان دیدار با امام زمان

نکته قابل توجه در این توقيع آن است که فقط ادعای مشاهده در غيبت کبری برای شيعيان 

هده. بنابراین، ا ر فردی بر اثر تهذیب نفس و ارتباطات معنوی موفق نفی شده است نه اصل مشا

به مشاهده حضرت شد و برای دیگران اظهار نکرد، مشمول این توقيع نخواهد بود، اما در صورت 

براساس این  -حتی ا ر سخن مدعی از ندر خودش صحيح باشد-اظهار و ادعای مشاهده 
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د. از طرف دیگر، نفی مشاهده در این حدیث منافاتی توقيع، شيعيان موظفند او را تکذیب کنن

صورت مکاتبه ندارد. همچنين بين تکذیب مدعيان به با ارتباط برخی از اوليای الهی با امام

متوجه این تشرف  مشاهده به هنگام مالقات و بين کسانی که بعد از تشرف به محضر امام

کنند کند که ادعا می؛ زیرا روایت مدعيانی را نفی میاند منافاتی وجود نداردو توفيق ب(رگ شده

اند. اند و نه کسانی را که بعد از مالقات متوجه آن شدهرا شناخته به هنگام مشاهده امام

قطعا سماع و صوت « من ادعی المشاهده»روایت »فرماید: الله بهجت درباره این روایت میآیت

را بشنود و یا ادعای مکاتبه با آن  عنی ا ر کسی ندای امامشود؛ یو مکاتبه را شامل نمی

حضرت را داشته باشد نباید تکذیب شود و حتی کسی که بعد از تشرف به محضر حضرت و رفتن 

بوده است شامل او  شود که آن کسی که با او مالقات کرد حضرتایشان متوجه می

  .51، ص1386جو، )اسالم« شودنمی

دالیل فوق الزم به ذکر است که در  فتار ب(ر ان، منافاتی بين توقيع شریف و دیدار  برعالوه

هم توقيع را ذکر کرده است و هم به ذکر دیدارها  الخرائج دیده نشده است. قطب راوندی در کتاب

بن عبدالکریم در دوران غيبت کبری پرداخته و تعارضی را بين آنها مطرح نکرده است. سيد علی

نجفی با آنکه توقيع را ذکر کرده است، اما فصل مستقلی را به دیدارها اختصاص داده است نيلی 

اند، سخن از هایی مانند فيض کاشانی و شيخ حر عاملی که دیدارها را نقل کردهو یا شخصيت

  بنابراین، 23-21، ص1389اند. )ر.ک.، جعفری، تعارض توقيع با دیدارها به ميان نياورده

 در دوران غيبت کبری نيست.  ریف دليلی بر نفی رؤیت مطلق امامتوقيع ش

 در دوران غیبت کبری بودن حضرت. ناشناخته2-6

در غيبت کبری داللت  بودن حضرتدليل دیگر بر نفی مالقات، روایاتی است که بر ناشناخته

ها حرکت ، در جادهحجت حق بر زمين استوار است»فرماید: می کند. اميرالمؤمنينمی

پردازد، سخن شود و در شرق و غرب زمين به  ردش میها و قصرها وارد میکند، در خانهمی

شود تا زمان ظهور وعده بيند و دیده نمیکند، میشنود و بر جماعت مردم سالم میمردم را می

سؤال شد،  ره قائمدربا  . از امام رضا145، ص1397)نعمانی، « الهی و ندای آسمانی

« شودشود و نامش برده نمیال یری جسمه و ال یسمی باسمه؛ حضرت دیده نمی»فرمود: 

أّنکم ال ترون شخصه؛ شما شخص »فرمود:   . امام حسن عسکری1/268، 1388)کلينی، 

  . براساس برخی روایات با اینکه حضرت هرساله در1/268، 1388)کلينی، « بينيداو را نمی
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مراسم حج حضور دارد، اما مردم قادر به دیدن آن حضرت نيستند مانند روایتی که از امام 

للقائم غيبتان: یشهد فی إحداهما المراسم یری الناس و ال یرونه؛ »فرماید: که می صادق

 بيند، ولیکند، مردم را میدو غيبت دارد. در یکی از آنها در مراسم حج شرکت می امام قائم

  .1/274، 1388)کلينی، « شناسندبينند و نمیمردم او را نمی

نحوی که دیدارکننده بعد از بررسی: واضح است که این دست روایات با دیدن آن حضرت به

شود و حتی آن را برای دیگران نقل کند، منافاتی ندارد؛ زیرا مضمون  دیدار متوجه امام

ای است که مردم آن حضرت  ونهدوران غيبت کبری به در روایات این است که حيات امام

در دوران  شناسند. بنابراین، این دست روایات منافاتی با دیدار امامرا ا ر هم ببينند، نمی

 غيبت ندارند. 

 آزمایش و امتحان مؤمنان . 3-6

ن شيعيان در شدن و امتحاوجود روایاتی است که بر آزموده دليل دیگر بر نفی دیدار امام

بودن اند این است که غائبعصر غيبت داللت دارد. مضمون این روایات که به حد تواتر هم رسيده

آزمونی دشوار است که اراده الهی برآن تحقق  رفته است و چه بسا بسياری از  امام عصر

ر رویت امام شده و یا از بين رفته است. بنابراین، ا مؤمنان اعتقادشان در این زمينه سست

ها ذکر شده است  ونه که در برخی داستانو شناخت آن حضرت در هنگام دیدار آن عصر

راحتی یا بعد از طی مراحلی امکان داشته باشد اجرای این آزمون الهی نسبت به آنان چگونه به

دل در دوران غيبت، معا ماندن بر دوستی اهل بيتاست. در بعضی روایات پاداش باقی

  323، ص1395ه(ار شهيد مانند شهدای بدر و احد شمرده شده است. )شيخ صدوق،  پاداش

فرمود:  در برخی روایات از دوران غيبت به عنوان دوران حيرت نام برده شده است. امام علی

 المخلصون المباشرون لروح اليقين؛»
ّ
 او قيام و لکن بعد غيبة و حيرة فال یثبت فيها علی دینه إال

 مباشر مخلص افراد مگر ماندنمی باقی خود دین بر کسی که است حيرتی دوران و غيبت از بعد

  . 1/304 ،1395 صدوق،) «یقين روح با

شدن غيبت را از اسباب عالم ب(رگ شيعه مرحوم کاشف الغطا براساس این روایات، طوالنی

یمتاز االیمان الثابت من المستودع  و إّن بطول مّدة غيبته»نویسد: داند و میامتحان شيعيان می

و المؤمن الخالص من المغشوش فهی غربلة و تصفية للمؤمنين و ليمحص الله الذین آمنوا و 

یمحق الکافرین؛ در زمان غيبت طوالنی آن حضرت، افراد ثابت و خالص از کسانی که دارای 



 

   

 

4

3 

43 



ی مؤمنان است و برای اینکه ایمان ثابتی نيستند، شناخته شده و این دوران تصفيه و غربالی برا

 . با وجود روایاتی که دوران غيبت 226، ص1415)نوری، « مؤمنان آزمایش و کافران نابود شوند

داند آیا ترین دوران تاریخ بشر معرفی کرده است و آن را آزمایش ب(رگ برای بشریت میرا سخت

در هنگام مشاهده، آن حضرت را  ای که دیدارکننده ونهتوان وقوع دیدار آن حضرت را بهمی

هایی که در آنها ضابطه کتاببشناسد و برای دیگران نقل کند، پذیرفت. آیا تدوین و نشر بی

ذکر شده  داستان تشرفات فراوان زنان و مردان، مسلمان و غير مسلمان به محضر امام عصر

های غيبت د نقض یکی از فلسفهاناست و در برخی از آنها راه دیدار را به شيعيان نشان داده

 نيست. مدعيان و ناشران این کتب در برابر این سؤال اساسی چه پاسخی دارند. 

شدن و امتحان در پاسخ به این دليل باید  فت که مضمون روایات متواتری که بر آزموده

يعيان شيعيان در عصر غيبت داللت دارد دليلی بر نفی تشرف نيست. بنابراین، وظيفه اصلی ش

کردن شرایط و مقدمات ظهور است در دوران غيبت، تالش در تحصيل رضایت آن حضرت و فراهم

 عصر در شيعيان رسالت و تکاليف متقن، اسناد بدون هایداستان نشر جایبه است شایستهو 

 دیدار و مالقات در تالش غيبت، دوران در اصلی وظيفه باید توجه داشت که شود. بيان غيبت

تکليف مهمتر است هرچند  به عمل و ب(ر وار امام آن رضایت کسب نيست بلکه ضرتح آن

 مانند دعاها برخی درطور که تشرف به محضر آن ب(ر وار توفيقی ب(رگ برای انسان است. همان

است.  شده ذکر حضرت آن دیدن برای خداوند از درخواست بر مبنی جمالتی ندبه دعای

در دوران غيبت کبری منعی ندارد و دیدار با آن حضرت  دار با امامامکان عقلی دیبنابراین، 

امری ممکن است و آنچه ممنوع شده این است که فرد دیدارکننده مدعی شود در هنگام دیدار، 

 مالقات کند.  تواند با امامرا شناخته است و یا هر زمان بخواهد می امام

  تشرف به محضر امامدیدگاه مراجع عظام تقلید درباره . 7

 الله بهجتدیدگاه آیت. 1-7

 حضرت آن دیدن بر اصراری چه. ببينند را زمان امام تا کنندمی اورادی و اذکار شروع بعضی»

 که نيست الزم .باشد خشنود شما از ایشان و شود زیاد حضرت به اعتقادتان کنيد سعی دارید. شما

 رکعت دو خواندن شاید بلکه تشرف یابد عصر ولی رتحض خدمت که باشد این پی در انسان

  44ص، 1386، جواسالم) «.باشد تشرف از بهتر ائمه به توسل از پس نماز
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 الله وحید خراسانیدیدگاه آیت. 2-7

آن را که خبر شد، دیگر خبری باز »ادعای رؤیت و رابطه برخالف سيره فقهای راشدین است. »

ترین خيانت هم بروز کرده است بعد از فوت و ختم قضيه بوده است. ب(رگ ا ر از کسانی«. نيامد

   247، ص1382)پورسيد آقایی، «. کندرا کسی کرده که از این ادعاها می

 الله مکارم شیرازیدیدگاه آیت. 3-7

 اند. هميشه از مهمترین مسائل ر درباره این مسئله پيدا شدهمتأسفانه یک عده سوء استفاده»

 ونه برخوردها یا ناشی از فکر کوتاه ها شده است. اینسازنده از سوی بعضی بدترین سوء استفاده

 ماخواهند ابهت مسئله مهدویت را بشکنند و خراب کنند. ای در کار است که میاست و یا توطئه

کسی ممکن است خدمت حضرت مشرف  باشيم. داشته حضرت دیدن به اصرار که نيستيم مأمور

کنند. براساس دهند. آنان تداهر به این مسائل نمیشود، اما آنانی که مشرف شدند، خبری نمی

را   ویند آقا دعا کنيد تا حضرت مهدیآیند پيش ما و میها میرواج همين تفکر غلط خيلی

مانيم و ظهور میءالله شاببينيم. نباید چنين اميدی را و یک چنين فکری را در جامعه ایجاد کنيم. ان

  29، ص1384)ر.ک.، پورسيد آقایی، «. بينيمحضرت را می

 گیرینتیجه. 8

در دوران غيبت کبری دو دید اه اساسی وجود  درباره امکان تشرف به محضر حضرت حجت

اند. در بررسی دالیل طرفداران دید اه دارد. هر کدام از طرفداران دو دید اه دالیلی را ذکر کرده

 کان تشرف موارد زیر مشخص شد:ام

بر ضعف سند از جهت داللت ني( قابليت پذیرش برای ادعای الف  روایات: روایت اول عالوه

 ساز اری ندارد و مقام امام مذکور را ندارد؛ زیرا محتوای حدیث با شأن و من(لت امام

متناوب انس بگيرد و این  طورباالتر از آن است که برای رفع وحشت در هر عصری با سی تن به

دهد که در روایت دليلی بر تشرف افراد در دوران غيبت کبری نيست. روایت دوم ني( نشان می

اند و امکان دیدار غيبت صغری تنها عده خاصی از شيعيان مخلص از مکان حضرت مطلع بوده

رت اطالع ندارد برایشان فراهم بوده است، اما در دوران غيبت کبری هيچ کس از مکان آن حض

و تنها خواص از مواليان حضرت که هميشه مالزم با او هستند از این امر آ اهند. بنابراین، 

 کنند.در زمان غيبت کبری را ثابت نمی روایاتی از این دست امکان دیدار با امام عصر
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ا مانند سيد کدام از این علمدهد که هيچهای زیاد درباره تشرف نشان میب  بررسی داستان

ها ادعای اند و از اغلب داستانرا شناخته اند که در هنگام تشرف، امامبحرالعلوم ادعا نکرده

های ذکرشده، بر اینکه برخی از داستانشود. عالوهمشاهده حضرت در بيداری استفاده نمی

ي( با شأن و من(لت امام ها نها بعد از وفات دیدارکننده نقل شده است و حتی برخی داستانسال

 ها مربوط به عصر غيبت صغری است. منافات دارد و مهمتر اینکه بسياری از این داستان

ج  توقيعات شيخ مفيد: در صورت صحت سند مکاتبات مذکور باید  فت که شيخ مفيد این 

 ی مشاهده است. با او مکاتبه کند و این غير از ادعا دست آورده است که امام زمانتوفيق را به

د   فتار ب(ر انی مانند سيد مرتضی و شيخ طوسی بيانگر این واقعيت است که آنها فقط 

اند و درباره تحقق آن در خارج هيچ احتمال وقوع مالقات با حضرت را در غيبت کبری ذکر کرده

غيبت کبری در  یک از دالیل معتقدین به دیدار حضرتاین، هيچاند. بنابرادعایی نداشته

 را بشناسد، تمام نيست.  ای که دیدارکننده در هنگام دیدار امام ونهبه

در بررسی دالیل دید اه دوم یعنی، نفی رؤیت مطلق و ادعای مشاهده در عصر غيبت کبری 

بن محمد سمری )نایب چهارم حضرت  نفی نيابت به علی مشخص شد که از توقيع امام

شود و اصل مشاهده و ارتباط معنوی شاهده در غيبت کبری استفاده میخاصه و نفی ادعای م

 با آن حضرت بدون اظهار برای دیگران نفی نشده است. 

کند این است در غيبت کبری داللت می بودن حضرتمضمون روایاتی که بر ناشناخته

ت را ا ر هم ببينند، ای است که مردم آن حضر ونهدر دوران غيبت کبری به که حيات امام

 شناسند و دليلی بر نفی مشاهده حضرت نيست.نمی

شدن و امتحان شيعيان در عصر غيبت داللت دارد مضمون روایات متواتری که بر آزموده

ف نيست. بنابراین، وظيفه اصلی شيعيان در دوران غيبت، تالش در تحصيل 
ّ

دليلی بر نفی تش

 و تشرف مالقات بنابراین، اصلط و مقدمات ظهور است. کردن شرایرضایت آن حضرت و فراهم

 تشرف،زمان  در کنندهمالقات که ای ونهبه کبری غيبت عصر در عصر امام محضر به

ن ادعا کند با موازین دینی قابل انطباق نيست، اما دیگرا برای را آن  اهآن و بشناسد را امام

فيض ب(رگ شود امری ممکن بلکه واقع ني( شده است و  در صورتی که بعد از تشرف، متوجه این

 های معتبر شيعه این نوع تشرفات آمده است. در کتاب
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