بسم هللا الرحمن الرحیم

کاوشي در خبر سعد بن عبدهللا ( اشعري) قمي

آیت هللا نجم الدین طبسي
تدوین :سید حسن واعظي

مؤلفان محترم شیعه ،حدیث شریف مالقات سعد بن عبدهللا قمي با امام حسن عسكري(ع) را معمولا در
<ضمن افرادي كه حضرت مهدي(عج) را دیدهاند> و یا تحت عنوان <كرامات آن حضرت> ذكر
كردهاند .این متن ،بسیار غني و پربار است و مباحث مختلف تفسیري ،كالمي ،فقهي ،تاریخي ،تربیتي...،
را شامل ميشود و هر عالمي نسبت به تخصّص و نیاز خود  ،خوشهاي از آن را ميچیند و بهرهها
ميبرد.
این روایت ،از ویژگيهاي خاصّ برخوردار است .لذا ،برخي از عالمان و فقیهان ،در متن آن به
غوامض و امور مبهمي برخورد كردهاند و درصدد مخدوش كردن آن بر آمدهاند و گفتهاند< :این حدیث،
موضوع است و واقعیّت ندارد ،>.و در مقابل ،جمعي از علما و فقها هستند كه آن را پذیرفتهاند و محكم و
قاطع از آن دفاع ميكنند.
ما ،در این نوشتار ،سعي ميكنیم جهت آشنایي با مضمون حدیث سعد بن عبدهللا قمي و اهمیّت ویژه آن،
ابتدا ،خود متن حدیث را نقل كنیم و سپس ُ
طرُق و كتابهایي كه این متن را متذ ّكر شده است ،بیاوریم ،و
به دنبال آن ،شبهات و اشكالت سندي و دللي و ر ّد آنها را نقل كنیم.
نوشته ي حاضر ،تقریر سلسله درس هاي <حدیث شناسي مهدویت> از استاد شیخ نجم الدین طبسي است
طالب و دانش پژوهان ارائه شده است.
كه در <مركز تخصّصي مهدویّت> در قم براي جمعي از ّ
از تالش برادر حجه` السالم سید حسن واعظي از دانش پژوهان كوشاي این مركز در تدوین این
درسها سپاس گزاریم .

بخش یكم  -خبر سعد بن عبدهللا اشعري قمي
شیخ صدوق ،در كتاب كمال الدین ،از محمّد بن علي بن محمّد بن حاتم نوفلي ،معروف به كرماني ،و او
از ابوالعباس احمد بن عیسي و ّشاء بغدادي ،از احمد بن طاهر قمي ،و او از محمد بن بحر بن سهل
شیباني ،و او از احمد بن مسرور از سعد بن عبدهللا قمي ،روایت كرده كه گفت :من ،شوق زیادي به
گردآوري كتابهایي داشتم كه در آنها ،امور صعب و مشكل علوم و ظرایف و دقایق آن درج شده باشد.
با اشتیاق كامل آنها را مطالعه ميكردم تا حقایق شیعه را آشكار سازم .من  ،مشتاق حفظ موارد اشتباه و
نامفهوم آنها بودم .بر آن چه از معضالت و مشكالت علمي دست ميیافتم ،به آنها حریص بودم و در
اختیار همه كس قرار نميدادم .نسبت به مذهب امامیه ،متعصب بودم .هنگام مناظرات ،نه تنها از تأمین
جاني و سالمتي خود چشمپوشي ميكردم ،بلكه در انتظار تنازع و دشمني و كینهورزي و بدگویي بودم.
بدون ترس ،عیب فرقههاي مخالف شیعه را بازگو ميكردم و پرده از نقاط ضعف پیشوایان آنان بر
ميداشتم و نسبت به آنان پردهدري ميكردم ،تا آن كه گرفتار یك ناصبي شدم كه در منازعه اعتقادي،
سختگیرتر و در دشمني ،كینهتوزتر و در َجدَ ل و پیروي از باطل ،تندتر و در پرسش ،بدزبانتر و در
پیروي از باطل ثابت قدمتر بود.

نخستین اشكال
سعد گوید :یك روز كه با ناصبي مزبور مناظره ميكردم ،گفت :اي سعد واي بر تو و اصحاب و
همفكرانت! شما رافضیان ،مهاجر و انصار را سرزنش ميكنید و امامت آنان را از ناحیه رسول خدا
انكار ميكنید .این صدیق (ابوبكر) كسي است كه به واسطه شرف سابقه خود بر جمیع صحابه برتري
جست .آیا نميدانید كه رسول خدا ،او را به این منظور با خود به غار برد كه ميدانست او خلیفه بعد از
وي است او كسي است كه از تأویل قرآن پیروي ميكند و زمام امور امّت اسالمي را به دست ميگیرد و
تكیهگاه ا ّمت ميگردد و از آنان دفاع ميكند و پراكندگيها را سامان ميبخشد و از درهم ریختن كارها،
جلوگیري به عمل ميآورد ،و حدود الهي را جاري ميسازد و براي فتح بالد مشركان لشكركشي ميكند؟
همان طور كه پیامبر به نبوّ ت خود هراسان بود و اه ّمیّت ميداد ،براي خالفت و جانشین خود هم اه ّمیّت
قائل بود .زیرا شخص گریزان كه خود را پنهان ميكند و از دست دشمن متواریست .معمولا در مقام

كمك و مساعدت از دیگري بر نمیآید و او را به مخفیگاه خود راه نميدهد و چون ميدانیم كه پیامبر در
این هجرت قصد كناره گیري و گریز داشت و وضعیت مقتضي كمك از احدي نبود ،مقصود رسول خدا
از اینكه ابوبكر را با خود در غار برد روشن ميشود كه علّتش همان است كه شرح دادیم ،حفظ جان
ابوبكر بود .لذا علي را در بستر خود خوابانید ،چون به گرفتار شدن و كشته شدن او اعتنایي نداشت زیرا
وجود علي سنگین بود و بردن او ،براياش دشوار بود لذا با او همسفر نشد .از طرفي ميدانست كه اگر
او كشته شود ،مشكلي برایش نیست و دیگري را به جاي وي جایگزین ميكند تا در كارهاي مشكل جاي
او را بگیرد.
سعد گوید :من ،در ر ّد او پاسخهاي مختلفي دادم ،امّا او ،پیوسته و بالفاصله ،هر یك از آنها را نقض و
ر ّد ميكرد.

دومین اشكال
سپس گفت :اي سعد! اشكال دیگري دارم كه بیني رافضیان را خرد ميكند! آیا شما نميپندارید كه ص ّدیق
ك و اوهام پیراسته و مبرّ ا است و فاروق (عمر) كه حامي و مدافع امّت اسالم
(ابوبكر) كه از پلیدي ش ّ
بوده است ،منافق بودند؟ شما براي این ادعا ،به شب عقبه 1استدلل ميكنید.
اي سعد! به من بگو :آیا صدیق (ابوبكر) و فاروق (عمر) از روي طوع و رغبت اسالم آوردند و یا آن
كه به زور و اكراه بود؟
سعد گوید :من اندیشه كردم كه چه گونه این سؤال را از خود برگردانم تا تسلیم وي نشوم و بیم آن داشتم
كه اگر بگویم آن دو (ابوبكر و عمر) از روي میل و رغبت اسالم آوردند ،او احتجاج كند و دلیل بیاورد
به این كه در این صورت ،پیدایش نفاق در دل آنها معنا و مفهومي ندارد؛ زیرا ،نفاق هنگامي به دل راه
ميیابد كه هیبت و هجوم و غلبه فشار و سختي ،انسان را ناچار سازد كه برخالف میل قلبي خود ،چیزي
را اظهار كند ،مانند قول خداوند تعالي:
ك َین َف ُعهُم ایمانهم لَمّا َراوا َبأ َس َنا>2
كین َفلَم َی ُ
أس َنا قالُوا َءا َم ّنا بالل َوحدَ هُ َو َك َفر َنا ب َما ُك ّنا به مُشر َ
< َفلَمّا َر اوا َب َ

یعني< ،هنگامي كه عذاب شدید ما را دیدند ،گفتند< :به خداوند یكتا ایمان آوردیم و به معبودهایي كه
همتاي او ميشمردیم ،كافر شدیم ،>.ولي ایمان آوردنشان بعد از مشاهده عذاب و فشار ما ،به حالشان
سودي نداشت.
اگر ميگفتم ،آنان ،با اكراه و اجبار اسالم آوردند ،مرا مورد سرزنش قرار ميداد و ميگفت ،آن جا (در
مكه) شمشیري كشیده نشد كه موجب وحشت آن دو شود.
سعد گوید :من ،با شگردي خاص ،از او روي گردانیدم و دیگر با او سخن نگفتم ،در حالي كه تمام
اعضاي بدنام از ش ّدت غضب ورم و آماس كرده بود و نزدیك بود از غصه ،جگرم پاره پاره شود .
من ،پیش از این واقعه ،طوماري تهیه كرده بودم كه در آن ،تقریباا ،بیش از چهل مسئله دشوار را نوشته
بودم و كسي را نیافته بودم تا پاسخگوي آن مسائل باشد .آنها را نگه داشته بودم تا از عالم شهر خود
احمد بن اسحاق (قمي) كه مصاحب و از خواص مولیمان ابومحمد(علیه السالم) امام حسن عسكري(ع)>
بود سؤال كنم .پس به دنبال او رفتم .در آن وقت ،او ،به قصد سُرمن راي و براي شرفیابي حضور امام
زمان(ع) بیرون رفته بود .من هم پشت سر او راه افتادم تا در یكي از منازل راه ،به او رسیدم .چون با
او مصافحه كردم؛ گفت< :آمدنات پیش من خیر است!> عرض كردم< :اوّ لا ،مشتاق دیدار شما بودم و
ثانیاا ،طبق معمول و عادت همیشگي ،سؤالهایي از شما دارم .>.گفت< :در این مورد ،با هم برابر هستیم
و من نیز مشتاق مالقات مولیمان ابو محمد(ع) هستم و ميخواهم مشكالتي در تأویل و معضالتي در
تنزیل را از ایشان بپرسم .این مصاحبت و رفاقت ،میمون و مبارك است ،زیرا ،به وسیله آن ،به دریایي
خواهي رسید كه عجایباش تمام و غرایباش ،فاني نميشود .او ،امام ،است.>.

ورود آن دو به محضر امام
سعد در ادامه گوید :ما ،وارد سامرا شدیم .به در خانه مول و آقایمان رسیدیم .اجازه ورود خواستیم .براي
ما ،اذن ورود صادر شد .بر دوش احمد بن اسحاق انباني بود كه آن را زیر عباي طبري پنهان كرده بود
و در آن ،یكصد و شصت كیسه دینار و درهم بود و سر هر كیسهاي ،با مهر صاحباش بسته شده بود.

دیدار جمال دلرباي محبوب
سعد گوید :من نميتوانم مولي خودم ،ابومحمد (امام حسن عسكري)(ع) را در آن لحظه كه دیدار كردم و
نور سیمایش ما را فرا گرفته بود ،به چیزي جز ماه شب چهارده تشبیه كنم .بر زانوي راستاش ،كودكي
نشسته بود كه در خلقت و منظر ،مانند ستاره مشتري بود و موي سرش از دو سوي تا به گوشاش
ميرسید و میان آن (فرق سرش) باز بود ،همچون الفي كه در بین دو واو قرار گیرد .در پیش روي
مولي ما ،اناري طالیي ،كه نقشهاي بدیعاش در میان دانههاي قیمتي آن ميدرخشید ،بود .آن را یكي از
روساي بصره تقدیم كرده بود.
در دستاش قلمي بود .تا ميخواست بر صفحه كاغذ ،چیزي بنویسد ،آنكودك ،انگشتان حضرت را
ميگرفت و مولي ما ،آن انار طالیي را در پیش او ميانداخت و او را به آوردن آن سرگرم ميكرد تا او
را از نوشتن باز ندارد.
به حضرت سالم كردیم .امام هم با مالطفت جواب سالم فرمود .اشاره كرد تا بنشینیم .هنگامي كه
حضرت از نوشتن نامه فارغ شد .احمد بن اسحاق ،انباناش را از زیر عبایش بیرون آورد و در پیش
حضرت گذاشت .حضرت ،به آن كودك نگریست و فرمود< :فرزندم! مُهر از هدایاي شیعیان و
دوستانات بردار .>.او گفت< :اي مولي من! آیا سزاوار و جایز است كه دست طاهر و پاك ،به هدایاي
نجس و اموال پلیدي كه حالل و حراماش با هم مخلوط گشته ،وارد شود؟>.
مولیم به احمد بن اسحاق فرمود< :اي پسر اسحاق! آن چه در انبان است ،بیرون بیاور تا فرزندم حالل و
حرام آن را از هم جدا كند .همین كه احمد بن اسحاق نخستین كیسه را در آورد ،آقا زاده فرمود< :این،
كیسه فالني پسر فالن ،از محله فالن قم است .شصت و دو دینار در آن است كه چهل و پنج دینار آن،
مربوط به بهاي فروش بنایي است كه صاحباش آن را از پدر خود به ارث برده و چهارده دینار آن،
مربوط به بهاي ُنه طاق پارچه است و سه دینار آن ،مربوط به اجاره دكانها است .>.آن گاه مولي ما
فرمود< :فرزندم! راست گفتي! اكنون حرام آنها را به این مرد نشان بده .>.ایشان فرمود< :وارسي كن!
یك دینار رازي كه در فالن تاریخ ضرب شده و نقش یك روي آن محو شده و قطعه طالي آملي كه وزن
آن رُبع دینار است! كجا است .آن را در آور ...سبب حرمتاش این است كه صاحب این دینارها ،در
فالن ماه ،از فالن سال ،یك من و یك چارك نخ به همسایه بافنده خود داد تا آن را ببافد و م ّدتي بعد،
دزدي ،آن نخها را ربود .آن بافنده ،به صاحباش خبر داده كه نخها را دزد ربوده است ،امّا صاحب

نخها ،وي را تكذیب كرد و به جاي آن ،یك من و نیم نخ باریكتر ،از وي بازستانده و از آن ،جامهاي
بافت كه این دینار رازي و آن قطعه طالي آملي ،بهاي آن است.>.
چون سركیسه را باز كرد ،در آن ،نامهاي بود كه بر آن ،نام صاحب آن دینارها و مقدار آن نوشته شده
بود و آن دینارها و آن قطعه طال به همان نشانه در آن بود.
آنگاه احمد بن اسحاق ،كیسه دیگري بیرون آورد و ایشان فرمود< :این ،از فالن فرزند فالن ،ساكن فالن
محلّه قم است و در آن ،پنجاه دینار است كه دست زدن به آن ،بر ما حالل نیست .>.آن حضرت فرمود:
<براي چه؟> .فرمود< :براي این كه آن ،از بهاي گندمي است كه صاحباش بر زارع خود ،در تقسیم
آن ،ستم كرده است؛ زیرا ،سهم خود را با پیمانه تمام برداشته ،امّا سهم زارع را با پیمانه ناقص داده
است .>.مولي ما فرمود< :فرزندم! راست گفتي!>.
سپس امام حسن عسكري(ع) فرمود< :اي احمد بن اسحاق! همه مالها را بردار و به صاحبانشان
برگردان و یا سفارش كن تا به صاحباناش مسترد سازند كه ،احتیاجي به آنها نداریم و فقط پارچه آن
پیرزن را بیاور.>.
احمد گوید :آن پارچه را در جامهدان و در خورجین گذاشته بودم و ُك ّالا آن را فراموش كرده بودم.
وقتي احمد بن اسحاق رفت تا آن جامه را بیاورد ،ابومحمد (امام عسكري)(ع) به من نظر كرد و فرمود:
<اي سعد! تو براي چه آمدهاي؟> .عرض كردم< :احمد بن اسحاق ،مرا تشویق به زیارت و دیدار
مولیمان كرد .>.فرمود< :مسائلي را كه خواستي بپرسي چه كردي؟> .عرض كردم< :آقاي من!
همچنان بالجواب مانده است .>.فرمود< :از نور چشمام بپرس!> ،و با دست مبارك ،اشاره به همان آقا
زاده كرد.
ایشان به من فرمود< :از هر چه ميخواهي ،بپرس!>.

سؤال نخست
به حضرت عرض كردم :اي مولي ما و اي فرزند مولي ما! از ناحیه شما ،براي ما روایت كردهاند كه
رسول خدا(ص) اختیار طالق زنان خود را به دست امیر المؤمنین(ع) قرار داده بود ،ح ّتي روایت شده كه

علي(ع) در جنگ جمل ،براي عایشه پیغام فرستاد كه اسالم و پیروان آن را گرفتار فتنه خود كردي و
فرزندان خود را از روي ناداني به پرتگاه نابودي افكندي .اگر از این ح ّدت و ش ّدت دست برداشته و
برگردي ،كه هیچ ،و گرنه تو را طالق ميدهم ،در حالي كه زنان رسول(ص) با وفاتحضرت مطلّقه
شدهاند.>.
فرمود< :طالق چیست؟> .عرض كردم <بازگذاشتن راه (اگر بخواهد شوهر كند ،آزاد باشد) .>.فرمود:
<اگر چنان چه طالق آنان با وفات رسول خدا صورت ميگرفت ،پس چرا بر آنان شوهر كردن حالل
نبود؟> .عرض كردم< :براي آن كه خداوند تبارك و تعالي ،ازدواج را بر آنان حرام كرده است.>.
فرمود< :چرا؟ در حالي كه وفات رسول خدا راه را بر آنان باز گذاشته است؟> .عرض كردم< :اي
فرزند مولي من! پس معناي طالقي كه رسول خدا حكم آن را به امیر المؤمنین واگذار كرد ،چیست؟>.
فرمود< :همانا ،خداوند متعال ،مقام و شأن زنان رسول خدا را تعظیم كرد و ایشان را به شرف مادري
مؤمنان رساند .رسول خدا(ص) به امیرالمؤمنین(ع) فرمود< :اي اباالحسن! این شرافت تا وقتي براي آنان
باقي است كه به اطاعت خدا مشغول باشند .هر كدام از آنان ،اگر پس از من ،خدا را نافرماني كند ،و
علیه تو خروج كنند ،از میان زنان من او را جدا كن و او را از شرافت مادري مؤمنان ساقط گردان>.

سؤال دوم
عرض كردم< :معناي <فاحشه مبیّنه> كه اگر زن در زمان ع ّده مرتكب آن شود ،مرد ميتواند او را از
خانه اخراج كند ،چیست؟>
فرمود< :مقصود از "فاحشه مبیّنه" ،مساحقه است و نه زنا؛ زیرا ،اگر زني زنا كند و ح ّد بر وي جاري
شود ،مردي كه ميخواسته با او ازدواج كند ،نباید به خاطر اجراي ح ّد ،از ازدواج با او امتناع ورزد ،امّا
اگر مساحقه كند ،باید او را سنگسار كرد و سنگسار كردن براي زن ،ذلّت و خواري است و كسي را كه
خداوند دستور سنگسار كردناش را دهد ،او را خوار ساخته است و هر كس را خدا خوار سازد ،او را
از خود دور ساخته است .لذا كسي نميتواند به او نزدیك شود.>.

سؤال سوم

عرض كردم< :یا بن رسول ّ
هللا! معناي فرمان خداوند به پیامبرش حضرت موسي(ع) كه فرمودَ < :فاخلَع
ك ا ّن َك بالواد المُقدس ُ
طوي> 3چیست؟ فقهاي فریقین ،ميپندارند كه نعلین حضرت موسي ،از پوست
َنعلَی َ
مردار بوده است>.
حضرت فرمود< :هر كس این چنین گوید ،به موسي(ع) افترا بسته است و او را در نبوّ ت خود نادان
شمرده است .چون ،مطلب از دو حال بیرون نیست :یا نماز خواندن موسي با آن نعلین ،جایز بوده یا جایز
نبوده است اگر نمازش صحیح بوده ،پوشیدن آن كفش در آن بقعه زمین هم براي او جایز بوده است؛
زیرا ،هر قدر آن بقعه و زمین مق ّدس پاك باشد ،مق ّدستر و پاكتر از نماز نیست .اگر نماز خواندن
موسي(ع) با آن نعلین جایز نبوده ،ایراد به موسي(ع) وارد ميشود كه حالل و حرام خدا را نميدانسته
است و از آنچه نماز با آن جایز است و آن چه جایز نیستّ ،
اطالع نداشته است .و این نسبت به پیغمبر
خدا ،كفر است.>.
عرض كردم< :آقاي من! پس تأویل آن چیست؟> .فرمود< :موسي(ع) در وادي مق ّدس ،با پروردگار خود
مناجات كرد و گفت :بارالها! من ،خالصانه ،تو را دوست دارم و از هر چه غیر تو است ،دل شستهام ،با
آن كه اهل خود را بسیار دوست ميداشت .خداي تعالي به او فرمود :نعلین خود را به در آر؛ یعني ،اگر
مرا خالصانه دوست داري و از هر چه غیر من است ،دل شستهاي ،قلبات را از محبّت اهل خود تهي
ساز.>.

سؤال چهارم
عرض كردم< :یا بن رسول هللا! تأویل <كهیعص> چیست؟>.
حضرت فرمود< :این حروف ،از اخبار غیبي است كه خداوند ،بندهاش زكریّا را از آن مطلع كرد و بعد
از آن ،داستان آن را به حضرت محمد(ص) باز گفته است .داستان آن ،به این قرار است كه زكریّا ،از
پروردگارش درخواست كرد كه اسماي خمسه (پنج تن) را به او بیاموزد ،خداي تعالي ،جبرییل را بر او
فرو فرستاد و آن نامها را به او تعلیم داد .زكریّا ،هر وقت محمد(ص) و علي(ع) و فاطمه(س) و
حسن(ع) را یاد ميكرد ،اندوهاش برطرف ميشد و گرفتارياش زایل ميگشت ،ولي همین كه حسین را

یاد ميكرد ،بغض و غصّه ،گلویش را ميگرفت و چندان ميگریست كه گلویش ميگرفت و نفساش قطع
ميشد.
روزي گفت" :بارالها! چرا وقتي آن چهار نفر را یاد ميكنم ،غم و غصههایم تسكین ميیابد ،ولي وقتي
حسین را یاد ميكنم ،اشكام جاري ميشود و نالهام بلند ميشود؟" خداي تعالي ،او را از این داستان آگاه
كرد و فرمود" :كاف ،اسم كربال است و هاء ،رمز هالك عترت است ،و یاء ،نام یزید ظالم بر حسین(ع)
است ،و عین ،اشاره به عطش ،و صاد ،نشان صبر آن حضرت بر این بالها است.".
چون زكریا ،این مطلب را شنید ،تا سه روز از مسجدش خارج نشد و مانع شد كه مردم نزد او بیایند .در
این م ّدت ،مر ّتب گریه و زاري ميكرد و نوحه او چنین بود" :بارالها! از مصیبتي كه براي فرزند بهترین
خالیق خود تقدیر كردهاي ،دردمندم .خدایا! آیا این مصیبت بر آستاناش فرو ميآید؟ آیا جامه این مصیبت
را بر تن علي و فاطمه ميپوشاني؟ آیا غم و اندوه آن را به دل آنان مياندازي؟".
بعد از آن ميگفت< :بارالها :فرزندي به من عطا كن تا در پیري ،چشمام به او روشن گردد و او را
وارث و جانشین من كن و منزلت او را در نزد من ،مانند منزلت حسین قرار بده و چون او را به من
ارزاني داشتي ،مرا شیفته ،او گردان .آن گاه مرا دردمند او كن ،همچنان كه حبیبات محمد را دردمند
فرزندش ميسازي>.
خداوند ،یحیي را به او داد و او را دردمند وي ساخت .م ّدت حمل یحیي ،ششماه بود .م ّدت حمل
حسین(ع) نیز چنین بود .این ،خود ،داستاني طولني دارد.

سؤال پنجم
عرض كردم< :اي مولي من! مردم ،از برگزیدن امام براي خودشان ،ممنوع شدهاند .علّت منع
چیست؟>.
حضرت فرمود< :امام مصلح برگزینند و یا امام مفسد؟> .عرض كردم< :امام مصلح .>.فرمود< :آیا
امكان دارد كه مردم به نظر خود ،امام مصلحي انتخاب كنند ،ولي در واقع ،مفسد باشد؟> .عرض كردم:
<آري؟> .فرمود< :علّت ،همین است و اكنون براي تو دلیلي بیاورم كه عقلات آن را بپذیرد.>.

فرمود< :پیامبران الهي كه خداوند متعال آنان را برگزید و كتابهاي آسماني بر آنان نازل كرد و ایشان
را به وحي و عصمت مؤیّد ساخت تا پیشوایان امّتها باشند و مانند موسي و عیسي كه سرآمد مردم
عصر خود بودند و در برگزیدن و انتخاب كردن ،شایستهترند ،عقلشان بیشتر و علمشان كاملتر ،آیا
ممكن است منافق را به جاي مؤمن برگزینند؟> .عرض كردم< :نه .>.فرمود< :این موسي كلیمهللا است
كه با وفور عقل و كمال علم و نزول وحي بر او ،از اعیان قوم و بزرگان لشكر خود ،براي میقات
پروردگارش ،هفتاد مرد را برگزید و در ایمان و اخالص آنان هیچ گونه شك و تردیدي نداشت ،امّا
بعین َر ُجالا لمیقاتنا )4تا آن جا كه
منافقان را برگزیده بود .خداوند متعال ميفرماید( َ :و
اختار مُوسي َقو َم ُه َس َ
َ
هره`ا)َ (5فا َ َخ َذت ُه ُم الصّاع َق ُه ب ُ
ميفرماید( :لَن َنؤم َن لَ َك َح ّتي َن َري ّ
ظلمهم )6وقتي ميبینیم كه خداوند،
هللاَ َج َ
كسي را كه براي پیامبري برگزیده ،اشخاص مفسد را به گمان این كه افرادي صالحاند ،انتخاب كرد ،هر
آینه ،یقین پیدا ميكنیم كه تعیین و اختیار امام ،سزاوار كسي جز ذات اقدس الهي كه از مخفیات دلها و
ضمائر و سرائر مردم آگاه است ،نیست .وقتي پیغمبر برگزیده خدا ،در مقام انتخاب افراد ،غیر صالح را
انتخاب ميكند ،به اعتقاد این كه اهل صالحاند ،اختیار و تعیین مهاجران و انصار هم هیچ ارزشي ندارد.

مسئله حدیث غار
سپس مولیمان فرمود< :اي سعد! خصم تو گوید :رسول خدا(ص) هنگام مهاجرت ،برگزیده این امّت
(ابوبكر) را همراه خود به غار برد؛ چون ،ميدانست كه خالفت ،با او است و امور تأویل با اوست و
زمام امور امّت به دست او خواهد افتاد و او در ایجاد ا ّتحاد و س ّد خلل(یعني بستن راههاي نفوذ دشمن) و ا
قامه حدود و اعزام لشكر براي فتح بالد كفر و شرك ،معتمد است .همان طوري كه پیامبر ،به نبّوت خود
دلسوز بود و اه ّمیّت ميداد ،براي منصب جانشیني خودهم اه ّمیّت ميداد؛ زیرا ،هر گاه كسي در جایي
پنهان ميشود و یا از كسي فرار ميكند ،قصدش جلب مساعدت و یاري دیگران نیست تا او را یاري دهد
و لذا در بستر خود ،علي را خوابانید ،چون به گرفتار شدن و كشته شدن او اعتنایي نداشت ،و با او
همسفر نشد ،زیرا بردن او ،برایش سنگین و دشوار بود .و از طرفي ميدانست كه اگر علي(ع) كشته
شود ،مشكلي نیست و دیگري را به جاي وي نصب ميكند تا در كارهاي مشكل ،جاي علي(ع) را پر كند
و كارهاي او را انجام دهد.>.

امام فرمود< :پس چرا ادعاي او را این چنین نقض نكردي كه آیا رسول خدا(ع)  -به زعم شما  -نفرموده
كه م ّدت خالفت بعد از من ،سيسال است و این م ّدت را موقوف و بسته به عُمر این چهار نفر كرد كه به
اعتقاد شما خلفاي راشدین هستند؟ اگر این را ميگفتي ،ناگزیر از این بود كه بگوید :آري.>.فرمود< :پس
در این صورت به او ميگفتي<:آیا همان گونه كه رسول خدا ميدانست كه خلیفه پس از وي ،ابوبكر است
آیا نميدانست كه پس از ابوبكر ،عمر و پس از عمر ،عثمان و پس از عثمان ،علي خلیفه خواهد بود؟>.
و باز او ،راهي جز تصدیق تو نداشت و ميگفت :آري .آن گاه به او ميگفتي " :بنابراین ،بر رسول خدا
واجب بود كه همه آنان (چهار نفر) را به ترتیب ،با خود به غار ببرد و به آنان شفقت كند و دل بسوزاند
و بر جانشان بترسد همان گونه كه براي ابوبكر دلسوز بود و بر جان او ميهراسید .حضرت ،به
واسطه ترك آن سه و تخصیص مالطفتاش به ابوبكر ،آن سه تن را سبك و كم اهمیت كرد.

سبب اسالم آوردن بعضي از صحابه
وقتي ناصبي مزبور پرسید :آیا اسالم آوردن صدیق (ابوبكر) و فاروق (عمر) به میل و رغبت بوده و یا
به اكراه و اجبار؟ چرا به وي نگفتي " :اسالم آن دو ،از روي طمع بوده است؛ زیرا ،آن دو با یهود
مجالست ميكردند و اخبار تورات و سایر كتابهایي را كه از پیشبینيهاي هر زمان تا ظهور حضرت
محمّد(ص) و پایان كار او خبر ميداد ،از آنان ميگرفتند و یهود گفته بودند :محمد(ص) بر عرب مسلّط
ميگردد ،چنان كه <بُخت نصر> بر بني اسراییل مسلّط گشت و از پیروزي او بر عرب گریزي نیست،
همچنان كه از پیروزي بخت نصر بر بني اسراییل گریزي نبود ،جز آن كه او در ادعاي نبوت خود
دروغگو بود .پس آن دو هم به نزد پیغمبر آمدند و او را در امر گواهي گرفتن مردم به گفتن و در اداي
شهادت ل اله الّ ّ
هللا مساعدت و همراهي كردند ،به طمع این كه بعد از بال گرفتن كار حضرت و
استقرار و پایدار شدن امورش ،هر یك ،از جانب حضرتاش به حكومت شهري برسند ،ولي همین كه از
رسیدن به این مقصد ،ناامید و مأیوس گشتند ،نقاب بر چهره كشیدند و با ع ّدهاي از منافقان امثال خود ،از
عقبه بال رفتند كه پیامبر اكرم(ص) را بكشند ،امّا خداوند متعال ،نیرنگ ایشان را برطرف كرد .آنان ،در
حالي كه خشمگین بودند ،برگشتند و خیري به آنان نرسید ،همچنان كه طلحه و زبیر به نزد علي(ع) آمدند
و با او به طمع آن كه هر كدام به حكومت شهري برسند بیعت كردند و چون مأیوس شدند ،بیعت خود را

شكستند و علیه او خروج كردند و خداوند هر یك از آن دو را به سرنوشت سایر بیعتشكنان مبتال كرد و
به خاك افكند و هالك كرد>.

جامه پیرزن سجّ اده امام
سعد گوید :سپس مولیمان حسن بن علي هادي(ع) با آن آقا زاده به نماز برخاستند .من نیز در جست
جوي احمد بن اسحاق بر آمدم .او ،گریان به استقبال من آمد .گفتم< :چرا تأخیر كردي؟ و چرا گریه
ميكني؟> .گفت< :آن جامهاي را كه مولیم درخواست فرمود ،گم كردهام .>.گفتم< :چیزي بر تو نیست.
برو ماجرا را به حضرت عرض كن.>.
او ،شتابان ،به خدمت حضرت رفت و با لبخند برگشت ،در حالي كه بر محمد و آل محمد صلوات
ميفرستاد .گفتم< :چه خبر؟> .گفت< :آن جامه را دیدم كه زیر پاي مولیم گسترده بود و روي آن نماز
ميخواند.>.
سعد گوید :خدا را سپاس گفتیم .بعد از آن ،تا چند روز به منزل مولیمان ميرفتیم و آن آقازاده را نزد او
نميدیدیم.

وداع با حضرت
روز خداحافظي فرا رسید .با احمد بن اسحاق و دو تن از پیر مردان همشهري خود ،به خدمت حضرت
مشرّ ف شدیم .احمد ابن اسحاق ،در پیش روي آن حضرت ایستاد و عرض كرد< :اي فرزند رسول خدا!
هنگام كوچ فرا رسیده و محنت و اندوه جدایي ش ّدت گرفته است .از خداي تعالي مسئلت ميكنیم كه بر
ج ّدت محمد مصطفي(ص) و پدرت علي مرتضي(ع) و مادرت سیده` النساء و بر عمو و پدرت  -آن دو
سرور جوانان اهل بهشت  -و پدرانات كه ائمه طاهر هستند ،درود بفرستد و بر شما و فرزند شما ،درود
بفرستد .امیدواریم كه خداي تعالي ،مقام شما را بال برد و دشمنتان را سركوب كند ،و این مالقات را
آخرین مالقات و آخرین دیدار ،قرار ندهد.>.

راوي گوید :وقتي احمد بن اسحاق این كلمات را بیان كرد ،مولي ما گریست .آن گاه فرمود< :اي پسر
اسحاق! خود را در دعا به تكلّف مینداز و افراط مكن كه تو در این سفرت ،به مالقات خدا نایل
ميشوي .>.احمد بن اسحاق ،با شنیدن این سخن ،بیهوش بر زمین افتاد .وقتي به هوش آمد ،عرض كرد:
<شما را به خدا و به حرمت ج ّدتان قسم ميدهم كه مرا مفتخر فرمایید .به پارچهاي كه آن را كفن خود
سازم .>.مولي ما ،دست به زیر بساط برد و سیزده درهم بیرون آورد و فرمود< :این را بگیر و جز
این را براي خودت خرج نخواهي كرد و آن چه را خواستي ،از دست نخواهي داد( .كفني كه از ما
درخواست كردي ،به تو خواهد رسید)؛ زیرا هرگز ،خداوند تبارك و تعالي ،پاداش نیكوكاران را ضایع
نميگرداند.>.
سعد گوید :در بازگشت از محضر موليمان ،سه فرسخ مانده به شهر <حلوان> ،احمد بن اسحاق تب
كرد و سخت مریض شد ،به طوري كه از حیات و بهبودي خود مأیوس گشت .چون به حلوان وارد شدیم،
در یكي از كاروانسراهاي آن فرود آمدیم .احمد بن اسحاق ،یكي از همشهریان خود را كه در آن جا ساكن
بود ،طلبید .به او گفت< :امشب ،از نزدم پراكنده شوید و مرا تنها بگذارید .>.ما هم از او دور شدیم و
هر كدام به خواب گاه خود برگشتیم.
سعد گوید :نزدیك صبح ،دستي مرا تكان داد .چشم گشودم .به ناگاه دیدم <كافور>  -خدمتكار موليمان
ابومحمد(ع) است  -و ميگوید< :خدا ،در این مصیبت ،به شما جزاي خیر دهد و مصیبت شما را به نیكي
جبران كند .ما ،از غسل و تكفین دوست شما فارغ شدیم .برخیزید و او را دفن كنید كه او نزد آقاي شما
از همه گراميتر بود.>.
آن گاه از دیدگان ما نهان شد و ما با گریه و ناله بر بالین او حاضر شدیم و حق او را ادا كردیم و از كار
دفن او فارغ شدیم .خدایش رحمت كند7.

بخش دوم  -اسناد و كتابهایي كه این حدیث را نقل كردهاند
ظاهراا ،این روایت ،به دو طریق ذكر شده است:
طریق یكم :طریقي است كه مرحوم شیخ صدوق در كتاب كمال الدین وتمام النعمه؛ با پنج واسطه ،از سعد
بن عبدهللا قمي نقل كرده است:

<حد َثنا محم ُد بنُ علي بن م َُحمد بن حا َتم ال ّنو َفلي اَل َمعروفُ بالكرمانيّ  ،قا َلَ :حد َثنا ابوالعبّاس اح َم ُد بنُ عیسي
الو ّشا ُء ال َبغدادي ،قالَ :حد َثنا اح َم ُد بن طاهر القُمي ،قال :ح ّد َثنا مُحم ُد بنُ َبحر بن َسهل الشیباني ،قالَ :حد َثنا
َ
اح َم ُد بنُ َمسرورَ ،عن َسعد بن َعبد ّ
هللا القُمي ،قال8>...:
طریق دوم :طریقي است كه مرحوم طبري در كتاب دلئل المامه` ،با سه واسطه از سعد بن عبدهللا قمي
نقل كرده است:
ّ
اخبرني ابوالقاسم عبدالباقي بن یزداد بن عبدهللا ّ
عبدهللا بن محمّد الثعالبي،
البزاز ،قالَ :حدثنا ابومحمّد
قرائه`ا في یوم الجمعه` مستهل رجب سنه` سبعین و ثالث مائه` ،قال :اخبرنا ابو علي احمد بن محمّد بن
ّ
عبدهللا بن خلف القمي ،قال9...:
یحیي العطار عن سعد بن
بنابراین ،سعد بن عبدهللا ،این جریان را ح ّداقل براي دو نفر نقل كرده است .یكي براي احمد بن محمد بن
یحیي ّ
عطار و دیگري هم احمد بن مسرور.
این روایت ،تنها یك داستان مانند داستان جزیره خضراء 11نیست كه عالمه مجلسي به جهت این كه همه
جوانب و قضایا را در رابطه با دیدار حضرت در زمان غیبت كبرا مطرح كرده باشد ،آن را نقل كند،
بلكه این روایت مسند است و طریق دارد ،لكن بعضي از نكاتاش ،با برخي از مباني ،طبق پارهاي از
انظار ،موافق نیست كه باید حل بشود.
به هر حال ،این روایت ،مورد اعتناي بزرگان از قدما و متأخران واقع شده و آن را در كتابهاي خود
آوردهاند كه به قرار زیر است:
 ??شیخ صدوق در كتاب كمال الدین ،ج  ،2ص  ،454باب  43به سند خود از سعد اشعري نقل كردهاست است؛
 ??مرحوم طبري در كتاب دلئل المامه` ،274 ،به سند خود ،از سعد اشعري نقل كرده است؛?? -ابومنصور طبرسي ،در كتاب الحتجاج ،این حدیث را به طور مرسل ،با تفاوتهایي آورده است 11.او در
مقدمه احتجاج ميفرماید< :بسیاري از روایاتي را كه این جا آوردیم ،بدون سند نقل ميكنیم ،به لحاظ این
كه یا اجماع بر آن قائم است و یا موافق با ادله عقلي است و یا جزء احادیث مشهور بین خاصه و عامه،
در كتابهاي تاریخي و غیره است>.؛ یعني ،چون اعتماد به روایت داشته ،سندش را حذف كرده است.

این تعبیر ،نوعي توثیق و پذیرش روایت است .و بزرگاني ،همچون علي بن ابراهیم قمي و جعفر بن
محمد بن موسي بن قولویه و نیز احمد بن علي بن احمد نجاشي و دیگران ،توثیقات عامي دارند كه مورد
پذیرش عالمان و فقیهان دیني است و این گونه توثیقات عام ،انحاللي بوده و برگشتاش به توثیق خاص
است.
پس ،مرحوم طبرسي ،گویا ،همه روایات این كتاب را پذیرفته ،مگر روایات تفسیر منسوب به امام حسن
عسكري(ع) را .لذا سندشان را مينویسد تا مسئولیّت آن به عهده راوي باشد.
بنابراین ،ایشان ،حدیث سعد را بدون سند آورده ،به آن اعتنا كرده و توجّ ه خاصي داشته است.
علي بن حمزه طوسي ،از علماء قرن ششم و صاحب كتابهایي مانند الوسیله ،الواسطه این شخصیتبزرگ ،در كتاب الثاقب في المناقب ،حدیث سعد را به صورت مرسل از سعد نقل ميكند12.
سعید بن هبه` هللا راوندي ،نخستین كسي كه بر نهج البالغه شرح نوشته است ،او ،در كتاب الخرائج،این قضیه را مختصراا از سعد نقل كرده است 13.اینان ،از قدما بودهاند و از كتابي نقل نميكنند و ظاهراا،
خودشان طریقي دارند.
سیّد شرف الدین علي حسیني استرآبادي نجفي ،از علماي قرن دهم ،در كتاب <تأویل الیات الظاهره`في فضائل العتره` ّ
الطاهره`> ،از كتاب احتجاج ،طبرسي ،مختصراا نقل ميكند 14.با این كه قبل از
احتجاج ،دو كتاب دیگر به نامهاي كمال الدین و تمام النعمه و نیز دلئل المامه بوده ،لكن از احتجاج نقل
كرده است .این كار او ،شاید به خاطر همان توثیقي بوده كه طبرسي در مقدمه بدان اشاره كرده است.
ابو محمّد حسن بن محمد دیلمي (از علماي قرن هشتم) ،در كتاب ارشاد القلوب ،از ابن بابویه ،حدیثّ
مشخص نميكند كه از كدام كتاب شیخ صدوق آن را مرقوم داشته
مزبور را مختصراا نقل ميكند ،15ولي
است ،هر چند ظاهراا از كمال الدین نقل كرده است .و یا اینكه خود طریقي به ابن بابویه داشته است!
سیّدعلي نیلي نجفي (از علماي قرن نهم) در كتاب منتخب النوار المضیئه` ،با كمي تفاوت ،از ابنبابویه نقل ميكند16.
حر عاملي (متوفي  1114ه) در كتاب اثبات الهداه` بالنصوص والمعجزات ،در چهار جا ،حدیث مذكوررا نقل ميكند :در دو جا از كتاب كمال الدین 17و در دو جا از كتاب خرائج.18

نیز در كتاب وسائل الشیعه` ،19جلد  ،13قسمتي از این قضیه را از كتاب كمال الدین نقل ميكند.
همچنان كه مستحضرید ،اعتبار وسائل الشیعه ،به مراتب ،بالتر از اثبات الهداه` است و بعضي از علما
به سند روایاتاش نگاه نميكردند ،بلكه اعتقاد داشتند كه افراد ناتوان از بحثهاي متني و دللي ،به سراغ
بحثهاي سندي ميروند.
البته از نظر ما ،این مطلب مورد تأمّل است و باید اسناد نیز مورد بررسي قرار گیرد.
سید هاشم بحراني (متوفاي  1117ه) در چند جا از تألیفات خود ،حدیث سعد را متذ ّكر ميشود .او ،دردو جا از كتاب حلیه` البرار آن را میآورد یكي از آن دو را ميفرماید ،از ابن بابویه نقل ميكنم ،21ولي
كتاباش را ذكر نميكند ،و در جاي دیگري تصریح ميكند كه از مسند فاطمه - 21ظاهراا ،همان دلئل
المامه طبري است ،چنان كه مرحوم آقا بزرگ طهراني بدان اشاره كردهاند - 22روایت ميكنم.
نیز در سه جا از كتاب مدینه` المعاجز ،حدیث شریف را نقل ميكند :یكي را از كمال الدین ،23دومي از
دلئل المامه طبري ،24و سومي را از خرائج راوندي 25یادآور ميشود.
نیز قضیه سعد را در كتاب تبصره` الولي از ابن بابویه 26و در كتاب تفسیر برهان ،از كمال الدین.27
عالمه مجلسي (متوفاي  1111ه) در پنج جا از بحار النوار حدیث مذكور را نقل ميكند :در دو جا ازكمال الدین 28و در سه جا از احتجاج 29آورده است .در جلد  ،52ص  78تحقیقي دارد كه در بخش
بعدي به آن اشاره خواهد شد.
ّ
نورالثقلین 31از كتاب
عبدعلي بن جمعه عروسي حویزي (متوفاي  )1112در دو جا از كتاب تفسیركمال الدین ،بعضي از فقرات حدیث را متذكر شده است.
تا این جا ،مصادر و منابع ،همه ،از علماي شیعه است .ما ،از اهل تسنن ،كسي را پیدا نكردیم كه این
روایت را نقل كرده باشد ،مگر قندوزي (متوفاي  1294ه) در كتاب ینابیع الموده` .31او ،قسمتي از
حدیث را ذكر كرده است.
بنابراین به روایت مذكور ،اعتنا شده و ما نميتوانیم به آساني آن را كنار بگذریم و نادیده بگیریم ،بلكه
باید جوانب آن را بررسي كنیم.

بخش سوم  -نقد و بررسي سندي و دللي
چنان كه عرض شد ،خبر مذكور ،شامل مطالب مختلف و با اه ّمیّتي است و علما و شخصیّتهاي بزرگ
دیني ،به آن اعتنا كردهاند ،لكن شبهات و اشكالتي از جانب قدما و متأخران و معاصران ،به آن وارد شده
است.
بعضي ،روایت را به طور كلّي رد كردهاند .شهید ثاني از این جمله است .او ميگوید:
<ذكرها الصدوق في كتاب اكمال الدین و امارات الوضع علیها لئحه`؛
این را صدوق در كمال الدین ذكر كرده ،در حالي كه امارات و نشانهها جعلي بودن آن روشن و آشكار
است32>.
گروه دیگري از عالمان و فقیهان برجسته دیني ،مانند مرحوم مجلسي اوّ ل ،عالمه مجلسي ثاني ،وحید
بهبهاني ،آقاي نمازي ،آقاي صافي گلپایگاني ،مرحوم مامقاني ،به ش ّدت از آن دفاع ميكنند .مرحوم
مامقاني ميفرماید< :و بالجمله` فقول الشهید الثاني" :انّ امارات الوضع علي الروایه` لئحه" ،من الغرائب
ولو ابدله ،بقوله" :امارات تدل علي صحتها" ،لكان اولي؛ سخن شهید ثاني ،عجیب و غریب و دور از
واقعیت است .اگر ایشان ،ميگفت" :امارات و عالئم صحّت این روایت ،روشن و هویداست" ،اَولي و
بهتر بود.33>.
بیشترین اشكالت بر این روایت ،از ناحیه مرحوم تستري است .وي در قاموس الرجال شش اشكال و در
الخبار الدخیله ،تقریباا،دوازده اشكال كرده است .مرحوم آقاي خویي سه اشكال را مطرح فرموده است.
آقاي غفاري محقق و مصحح كتاب كمالالدین .سه اشكال را بیان كرده است .آقاي نجاشي ،یك شبهه را
مطرح كرده است .البته بعضي از این اشكالت مشترك هستند.
اشكالتي كه در این مورد مطرح است ،به قرار زیر است:
اشكال  .1مالقات سعد بن عبدهللا قمي با امام حسن عسكري(ع) ثابت نیست.
مرحوم نجاشي ،ابتدا ،سعد بن عبدهللا ،را توثیق و تجلیل ميكند و در باره وي ميفرماید< :مولیمان ابو
محمد(ع) را مالقات كرده است >.و سپس تشكیك ميكند و ميگوید<:بعضي از دوستان و اصحابمان را

دیدم كه مالقات سعد را با ابومحمد(ع) تضعیف ميكردند و ميگفتند ،این حكایت ،جعلي و غیرواقعي
است34>.
نیز آقاي تستري ،در قاموس الرجال گوید< :از تعبیر نجاشي ،چنین برداشت و فهمیده ميشود كه جمعي،
مالقات سعد را با ابومحمد امام عسكري(ع) تضعیف ميكنند و بعید ميدانند و ميگویند ،چنان مالقاتي
نبوده است .معقتدان به جعلي بودن این خبر ،یك نفر نیست ،بلكه جمعي هستند>.35.

جواب
عالمه مجلسي ،ضمن توثیق و تجلیل از سعد بن عبدهللا و قبول مالقات ایشان با امام حسن عسكري(ع) به
تشكیك نجاشي تعریض ميزند و ميفرماید :
اولا ،صدوق ،به صحت و سقم اخبار و وثوق و اطمینان به آنها اعرف و آگاهتر است ،از آن بعضي
ناشناس كه هیچ گونه ّ
اطالعي از حال و احوالشان نداریم و نميدانیم چه كساني هستند .از طرفي ،رد
كردن اخباري كه متن آنها ،گواهي به صحّتشان ميدهد ،به صرف ظن و وهم ،با این كه امكان دارد
سعد بن عبدهللا با امام عسكري(ع) مالقات كرده باشد .زیرا ،وفات سعد ،تقریباا ،چهل سال بعد از رحلت
امام بوده است  -جز سبك شمردن و استخفاف آنها و عدم وثوق و اطمینان به اخیار و نیكوكاران و
تقصیر و كوتاهي در شناخت شأن و منزلت ائمه اطهار(ع) نیست.
سپس ميافزاید:
<وقتيكه ميبینیم اخباري شامل معجزات غریبه است ،همین كه این اخبار ،به دست بعضي از افراد
ميرسد ،بدون هیچ تتبّعي ،یا خود اخبار را قدح و جرح ميكنند و یا راوياش را از كار مياندازند! اكثر
اصحاب رجال و راویاني كه مورد جرح و عیبجویي واقع شدهاند ،جرمشان جز نقل این گونه اخبار
نیست36>.
مجلسي اوّ ل نیز از این خبر دفاع ميكند و ميگوید:
<مصنف (شیخ صدوق) به صحت آن حكم كرده است ،و نیز شیخ طوسي اخبار آحادي كه متضمن
معجزات و امور غیبي باشند و تحقّق یابند معلوم شود كه از ناحیه معصوم است >.

این گونه اخبار را تأیید ميكند( .ولو این كه عدهاي آن را قدح كرده باشند.).هر چند شیخ طوسي این
مطلب را در ضمن روایت دیگري ذكر كرده است .ولي از تعلیل ،عمومیّت آن ا ستفاده شاملاین مورد
ميشود.
مجلسي اول در ادامه ميفرماید:
<اخباري كه متضمن مغیّبات است ،آن را نشانه موضوعه<جعلي> بودن قرار ميدهند در حالي كه آن
روایت ،مطالب ارزنده و سودمندي دارد كه دللت بر صحتاش ميكند.37>...
مرحوم ابوعلي حائري ،ابتدا ،از مجلسي اوّ ل تجلیل و تقدیر ميكند و فرمایش آن جناب را تأیید مي كند و
بعد ميفرماید:
<كسي كه به این خبر با دید باز بنگرد و خوب دقت كند ،به صدور آن از ناحیه گنجینه علم و صاحب
تقوا و حلم و بردباري ،پي ميبرد>.
او ،سپس كالم مجلسي دوم را بازگو ميكند و ميگوید:
<چه نیكو فرموده ،غوّ اص بحارالنوار كه صدوق اعرف و آگاهتر است به صحت و سقم اخبار و وثوق
به آنها از آن بعضي كه مجهول الحال هستند ...و شیخ صدوق با نقل این روایت آن را قبول ميكند38>.
خالصه این كه كساني كه این مالقات را تضعیف كردهاند ،به سند اشكال نكردهاند ،بلكه تا خود سعد،
قضیّه را مفروغ عنه گرفتهاند و اشكالشان به مالقات بوده است.
البته عرض ميكنیم:
الف) اولا ،خود نجاشي ،ابتدا ،سعد را توثیق و تجلیل ميكند و سپس ،تشكیك در مالقات را از بعضي نقل
ميكند.
ب) آن <بعضي> كه تضعیف ميكنند ،چه كساني هستند؟ اگر بین تأیید آشكار نجاشي و سخن آن بعض،
تعارض باشد ،در فرض تعارض ،سخن آشكار و تأیید صریح نجاشي ،مق ّدم بر سخن آنان است.
ج) شیخ صدوق و دیگران ،این مالقات را تأیید ميكنند.

د) سعد ،همزمان  -و معاصر  -با امام حسن عسكري(ع) بوده است ،پس امكان مالقات وي نیز وجود
دارد.
بنابراین نتیجه ميگیریم كه سخن آن <بعضي ناشناس> ،نميتواند در مقابل این همه مؤیّدات آشكار،
ناقض و كارساز باشد ،لذا این مالقات مورد تأیید است.
اشكال  .2سند حدیث غریب و غیر معروف است.
از جمله كساني كه اشكال مذكور را مطرح كردهاند ،آقاي تستري است.
آقاي تستري در قاموس الرجال گوید:
<سند این روایت ،مُن َكر و غیرمعروف است و نميتوان آن را پذیرفت؛ زیرا ،شیخ صدوق ،روایت سعد
را از طریق پدرش و یا از طریق (استادش) ابن ولید نقل ميكند ،در حالي كه در این روایت ،واسطه بین
صدوق و سعد ،پنج نفرند ،كه سه تن از آنان <احمد> و یكي از آنان <محمد كرماني) است .اسم این
چهار نفر ،در كتابهاي رجالي ،ذكر نشده است و دیگري <محمد بن بحر> است كه متهم به غلوّ
است.39>.
ایشان ،در الخبار الدخیله ميگوید:
<همچنان كه متناش گواه بر عدم صحتاش است ،سندش نیز همان طور است .به طوري كه صدوق،
روایات سعد را یا از طریق پدرش و یا از طریق ابن الولید نقل ميكند>.
آقايغفارينیز ميفرماید:
<وقتيكهكتابهايشیخصدوقرا

تحقیقو

تتبّعميكنیمو

مشایخایشانرا

بررسيميكنیم،

در

ميیابیمكهواسطه<صدوق> و سعد بنعبدهللادر تماميكتابهايوي ،یكنفر استو آننیز یا <پدرش>
استو یا محمّد بنحسنبناحمد ولید است ،لیكندر اینخبر ،واسطهبینمؤلّفو سعد ،پنجنفر هستند .البته،
كتابدلئلالمامهطبري ،اینخبر را با سهواسطهكهغیر از اینواسطهها هستند ،نقلكردهاست41>.

جواباز اشكال2

آقايتستريدلیلغرابتسند را غیر مألوفبودنميدانند و ميگویند ،اینطریق(به سعد) پنجواسطهدارد و
غیر مألوفاستو استنادشانبهمشیخهفقیهاستكهدر آنجا طریقاشبهسعد را بیانكردهاست.
عرضميكنیم ،وجهيبراياینغرابتيكهفرمودهاند ،نیستو قیاسيكهبامن لیحضره الفقیه فقیهكردهاند
معالفارقاست .مگر اینكه ایشان ،در <فقیه> ،قاعدهكليدادهباشد و بگوید ،هر كجا كهاز سعد
بنعبدهللانقلميكنند ،یا از پدرشاناستو یا از ابنالولید ،لكنهمچونادعایينفرمودهاند و چنینقاعدهكلّيرا
در مشیخه فقیهاشندادهاست ،لذا نميتوانآنرا بهسایر كتابهايشیخ صدوق ،بسطداد.
شیخصدوقدر مشیخهفقیهچنینميفرماید:
ّ
عبدهللا ،فقد رویتهعنابي ومحمّد بنالحسن،
<ك ّل ما كانفي هذا الكتاب ...وما كانفیهعنسعد بن
رضيهللاعنهما ،عنسعد بنعبدهللاابنابيخلف>؛41
هر آنچهكهدر اینكتاباست ...و در هر جاياینكتاب ،از سعد بنعبدهللاآوردهام ،آنرا از پدرمو یا از
محمد بنحسن (احمد بنالولید) نقلكردهام.
همانطوريكهمالحظهميفرمایید،

از

عبارتمذكور،

قاعدهايكلّيبهدستنميآید

كتابهايشیخصدوق بشود.
اشكال .3سند حدیثضعیفاست.
آیت هللاخویيميگوید:
<اینروایت ،واقعا ا ضعیفالسند است ،بهطوريكه:
الف) محمد بن بحر شیبانيتوثیقنشدهو م ّتهمبهغلّو است.
ب) رجالدیگر اینسند ،از مجاهیلهستند42>.
آقايغفارينیز ميگوید:
<بعضياز رجالسند ،مجهولالحالو بعضيمهملهستند.43>...

تا

شامل

سایر

تحقیقدر رجالحدیث
همانطوريكهقبالا متذكر شدیم ،اینحدیث ،دو طریقدارد :یكي ،طریقشیخصدوقدر كمالالدینو
دیگريطریقطبريدر

دلئلالمامه`

ایناشكالت،

بهطریقو

سند

صدوقشدهاست،

لذا

ابتدا

رواتحدیثكمالالدینرا بررسياجماليميكنیمو سپسطریقطبريرا كهمختصرتر استمورد نقد قرار
ميدهیم.

طریقشیخصدوقدر كمالالدین
 1محمّد بنعليّ بنمحمّد بهحاتمالنوفليالمعروفبالكرماني.آقاينمازي ،در مستدركاتعلمالرجالگوید:
<صدوق ،از ایشانبا ترضيّ و ترحمنقلكردهاست.
او ،از كمالالدین ،چهار جا ،و از عیون ،یكجا را بهعنوانشاهد آدرسميدهد كهدر آنجا ترضيو
ترحمكردهاست44>.
مرحوممامقاني ،در تنقیحالمقالگوید:
<صدوق ،از ایشان ،با ترضّيو ترحمنقلميكند و حداقلچیزيكهاز اینترضّيو ترحماستفادهميشود ،اعال
درجهحسناست>45.
مرحومتستري ،بهفرمایشمامقانيتعلیقهميزند و ميگوید:
<صدوق ،از نوفليدر عیون ،آخر بابهفتم(عیون ،ج ،1ص ،77ب ،7ح )14حدیثنقلميكند وليبر او
ترضّينكردهاست>46.
ما نیز اگر مبنايآقايمامقانيرا بپذیریم ،ترضيو ترح ّم شیخصدوق ،برايمانكفایتميكند ،ولياگر
مبنايمرحوم آقاي خویيرا بپذیریم ،نميتوانیمروایتنوفليكرمانيرا قبولكنیم؛ چون ،بهنظر آقايخویي،
ترضيو ترحّ مبر هر مؤمنيمطلوبو مستحباستو ح ّتيبر فاسقهمجایز است .مثالا ،امامصادق(ع) بر
سیّد حمیريترحّ مكردهاست 47.البته طبق روایتي سید حمیري از كرده خود پشیمان و توبه كرده بود.

 2احمد بنعیسي الو ّشاآقاينمازيگوید< :لَم یذكرُوُ ه48؛ اسمایشاندر كتابهايرجاليذكر نشدهاست .>.پسمهملاست.
معروف است كهآقاينجفيمرعشيفرموده بود < :آقاينمازيبهمنزلهمجلسياوّ لاست .>.پساگر
ایشانبگوید <لَمیذكروه> ،یعنيتتبّع كردهو چنینفرمودهاستو لزمنیستتحقیقكنید.
 3احمد بنطاهر القميآقاينمازيميگوید< :لَمیذكروه> ،وليدر كتابهايحدیثي ،چند نمونهحدیثاز ایشاننقلشدهاست :یكياز
آنها در كمالالدینشیخصدوقدر ارتباطبا میالد حضرتحجت(ع) استو دیگريروایتصدوقدر
كمالالدینكهحدیثمفصلياستو مسائليدر آنمطرحشدهاست.
نیز در باب ،33ص ،352ح 5باسنادهعنه ...عنالصادق(ع) حدیثگریهآنحضرترا هنگاميكهدر َجفر،
میالد حضرتحجتو غیبتاشو گرفتاريشیعهرا ميبیند.
نیز الغیبه` شیخطوسي ،ص ،114ج ،51ص ،219ح ،11ص 329و ج ،13ص 47و.49...
 4محمد بنبحر بنسهلالشیبانيمرحومنجاشيگوید:
<بعضياز اصحابما ميگویند ،در مذهباو ،ارتفاعاست(غالياست)...>.
بهنظر

بنده،

ایشان(شیباني)

مشكليندارد؛

چون،

مشكل<غلو>

را

كسانيمطرحكردهاند

كهمجهولالحالهستند و ما نميدانیمآنبعض ،چهكسانيهستند .پساتهامغلّو ،از نجاشينیستو
شیخطوسيهمدر فهرستخود ،اسمایشانرا ذكر ميكند و ميگوید< :از متكلمانبود و عالمبهاخبار و
فقیهبود ،لكنمتهمبهغلو استو حدود پانصد كتابو رسالهتصنیفكردهاست .كتابهایشدر بالد
خراسانموجود است.>.
شیخطوسينیز نميگوید ،ایشانغالياست ،بلكهميگوید ،بهایشاناتهامغاليبودنزدهاند.
آري ،یكياز كسانيكهشناختهشدهاست ،ابنغضائرياستكهميگوید:

<در مذهبو اعتقاداتاو ،ارتفاعاست(غالياست)>.51
البتهارتفاعيكهابنغضائريمطرحميكند ،اصالا ،قابلقبولنیستو آقايخویيو آقايطهرانيو دیگران،
بالصراحه ،ادعايارتفاعاز ابنغضائريرا ر ّد ميكنند .مرحومحائريهمیكگلهاياز ويميكنند كهاینگله،
بهنظر ما نیز بسیار بهجا است.
مرحومابوعليحائريگوید:
<مننميدانمشخصیتيكهمتكلّم ،عالم ،فقیهاستو حدیثهایيكه نقل ميكند نزدیكبهصحتو سالمتاستو
كتابهایشخوب ،مفید ،حسنه ،مورد پسند است ،پساین ُغلوّ يكهبهاو نسبتميدهند ،چهمعنا دارد؟>
سپس ميفرماید:
<من ،از ابنغضائريو نیز از كشيتعجّ بنميكنم؛ بهجهتاینكهاكثر قریببها ّتفاقعلمايما ،از
تیغرميبه ُغلّو ایندو ،سالمدر نیامدهاند ،مگر صدوقو چند نفرامثالصدوق ،وليتعجّ بمناز
كسانياستكهبعد از اینانآمدهاند و پيدر پي ،طعنو رميبهغلو ميكنند!> 51
مرحوممامقانيگوید:
<شكو شبههاينیستكهایشان(محمد بنبحر بنسهلشیباني) اماميو شیعهاست ...اینكهبعضيميگویند:
<وي ،از اعاظمعلمايعامهاست> ،سخنيغلطو ناشایستگفتهاند .چهطور ميشود كسيمتهمبهغلو باشد و
از طرفيعاميباشد؟>
سپسميافزاید:
<شاید منشأاشتباهبعضي ،كالمك ّشياستكهگفته ،ایشان ،از حنفییّناستو گمانكردهكهويسنيبودهو
مذهباشحنفياست ،در حاليكهاینچنیننیست ،بلكهنسباشبهبنيحنیفهاثالبنلجیم ...ميرسد.
وقتيكهميبینیمایشانامامياست ،ميگوییم ،تفویضو ُغلُوّ يكهشیخ(طوسي) نسبتبهایشانمطرحكردهاند،
حقیقتندارد و تهمتاست .ظاهراا ،منشأاینتهمت ،قولابنغضائري 52استكهپیشتر در مورد عدماعتماد
بهتضعیفاتويو مخصوصا ا تضعیفاتيكهمنشاء آنها ،اتهامغلو از جانبایشانباشد ،بحثكردیم>.
نجاشياتهامغلوّ را نسبتبهمحمد بنبحر شیبانيقبولنميكند و ميفرماید:

<حدیثایشان ،از سالمتبرخوردار است> و مننميدانموقتيكه َغلوّ ش ثابتنشده ،از كجا اینحرفرا
ميزنند ،بلكه گمانميرود متهمشدنایشانبهغلو ،ناشياز آناستكهراجعبهائمه طاهر(ع) روایاتيرا
نقلميكند كهامروزهبعضياز آنها جزء ضروریاتمذهبشیعهاست>...
سپسدر پایانميفرماید:
<با اینمدحيكهنسبتبهایشانشده(از جانبشیخو نجاشيو )...او را جزو حسانقرار دادهاند و روایتاش،
روایت حسنهاستو اظهر ایناستكهاینشخص .از حساناستو از ضعفا نیست>.
بعد شاهد جالبيبهجهترفعتهمتغلو ميآورد و ميفرماید:
از

جملهچیزهایيكهنسبتغلّو

را

بهایشانتكذیبو

ر ّد

ميكند،

فرمایشصدوقدر

كمالالدیناز

همینشخص(محمد بنبحر) استكهگفته ،انبیا و ائمه ،بر مالئكهبرترند.
در آنجا ،یكبحثمفصليرا ميآورد بعد ميگوید:
همانا ،حضرت محمّد ،در میانجنو انسو مالئكه ،افضلمخلوقاتاست(یعنيخدا نیست) .اینسخن،
تصریحاستبهاینكهحضرتمحمد(ص)مانند سایر مخلوقاتمخلوقياز مخلوقاتاست .كسيكهكتابایشانرا
مطالعهكند،

عدمغاليبودنويرا

تصدیقميكند...

پساشكاليبر

ایشانباقينميماند،

جز

همینمطلبكهويمبالغهكردهدر تفضیلانبیا و ائمه طاهر(ع) بر دیگران ،و اینهماز نظر ما جزء
ضروریاتمذهباست53.
ّ
موثقاتندانیم ،لاقلجزء
بنابراین ،مشكلينسبتبهشیبانيبهنظر نميرسد و روایاتاو را اگر جزء
حسانبهشما ميآوریم.

طریقطبريدر دلئلالمامه`
 1عبدالباقيبنیزداد بنعبدهللاالبزازآقاينمازيگوید:

<لَمیذكروه>؛در كتابهايرجالي ،اسمياز ایشانبهمیاننیامدهاست ،بلكهسید بنطاووسدر كتاباقبال،
ص ،211از چاپهايقدیماز كتابالطرازيحدیثيرا بهسند عبدالباقيبنیزداد نقلميكند ،و نیز
عالمهمجلسي ،در جلد  81بحارالنوار روایاتيرا بهسند ایشاننقلميكند ،امّا توثیقيو یا
حرفخاصّيندارد54>.
 2عبدهللابنمحمّد الثعالبيآقاينمازيفرموده:
<لمیذكروه ؛ در كتابهايرجالياسمياز ایشاننیست .او ،در طریقسید بنطاووسدر اقبال ،ص3
واقعشدهاستو عليبنعبدالواحد النهدياز ایشان .از عليبنحاتمروایتكردهاست55.>.
 3احمد بنمحمد بنیحیيالعطارگفتهاند ،ایشانثقهاستاینقول ،اَشهر است.
علما ،از جملهمرحوممامقاني ،وجوهيرا برايو ثاقتويارائهدادهاند:
الف) ایشان ،از مشایخصدوقو تلعكبرياست ،بلكهگفتهشدهكهوي ،از مشایخنجاشياست.
ب) عالمّهحلّيدر كتابخالصهاش ،طریقصدوق(ره) را بهعبدالرحمانبنالحجاجو نیز بهابنابيیعفور
صحیحميداند و در میانایندو طریق<احمد بنمحمد بنیحیيالعطار> واقعشدهاست.
ج) متأخران ،توثیقاشكردهاند ،مانند شهید ثاني ،در درایهو شیخبهایيو سماهیجي -جزائري -در وجیزه .
د) ابننوحسیرافينامهايبهنجاشي(صاحبرجال) مينویسد و طرقاشرا بهحسینبنسعید اهوازيبیانميكند
كهدر میانآنان<احمد بنمحمد بنیحیيالعطار> ذكر شدهاست .و ظاهراا اینامر دللتبر اعتماد
اصحاببهایشانرا ميرساند.
البته ،اگر ثابتشود كهاز مشایخنجاشياست ،در آنصورت ،ويثقه ،خواهد بود؛ بهدلیل اینكهنجاشي،
بهثقهبودنمشایخاشتصریحكردهاست ،ولياینامر ثابتنیست .لذا گفتهاند :بلقیل...؛ گفتهشدهاستكهوياز
مشایخنجاشياست>.

اما از مشایخصدوقو تلعكبريبودن ،اینهممبنایياست .بعضياز علما ،مشایخثقاترا ثقهميدانند و
برخيدیگر ،ثقهنميدانند و معتقدند كهاز غیرثقههمميشود نقلحدیثكرد.
دلیلفوقالذكر،

بنابراین؛

ایشانرا

توثیقميكنند،

امّا

مرحوم

آقايخویيو

صاحبمدارك

بهمجهولبودنويتصریحميكنند و ميگویند:
<وي ،اصالا ،توثیقيندارد .و هیچكس ،بالصراحه ،نگفتهكهایشانثقهاست.>.
همانطوريكهمالحظهفرمودید ،با بررسيسند هر دو طریق ،نميتوانآنها را بهضرسقاطعتصحیحكرد،
وليبهنظر ما ،نیازيبهتصحیحآندو طریقنداریم ،بلكهخود متن ،مؤیداتيدارد و متنينیستكهقابلر ّد بوده و
قابلقبولنباشد.

اشكالچهارم
اگر اینروایتصحیحبود ،پسچرا خود صدوقدر كتابمنلیحضرهالفقیهاینرا نقلنكردهاست؟
جواب
-

1شاید

كمالالدینرا

بعد

از

كتابمنلیحضرهالفقیهتألیفكردهاستو

بعد

از

نوشتنكتابمنلیحضرهالفقیهبهاینروایتدسترسيپیدا كردهباشد .ایناحتمال ،دافعيندارد.
 2خود كتابمنلیحضرهالفقیه ،حاويو در برگیرندهتماميفروعاتفقهينیستو شیخصدوقدر هیچكدامازكتابهايفقهياش ،چنینادعایينكردهاستكهمن ،در فقیهیا در مقنعهو یا در هدایه ،استقصاء كردهامو
تماميفروعاتفقهيرا بیانداشتهام.
 3بر فرضكهایشانملتزمو متعهّد شدهباشد كهكتابفقیهاشدر برگیرندهتماميفروعاتباشد ،بعید و دور ازذهننیستكهويممكناستبر اثر نسیانو یا بر اثر عذر دیگري ،نتوانستهبهقولاشوفا كند.
البته ،بهنظر ما ،همانجوابدومكهایشانادعاياستقصاء نكرده ،براير ّد اشكالمذكور ،كافيو وافياست.

اشكالپنجم
اگر اینروایتصحیحبود ،پسچرا شیخطوسيدر كتابالغیبه` اینرا نقلنكردهاست؟
جواب
 1آیا شیخطوسي ،تعهّد كردهكهفقط هر چیزيكهصحیحاست ،در كتاباشبیاورد؟او،

چنینتعه ّديرا

نكردهاستو

اگر

تعهّد

ميكرد

و

اینروایترا

نميآورد،

در

اینصورتميپذیرفتیمكهاینروایتصحیحنیست.
 2لزمهاشكالمذكور ،اینميشود كههر روایتيرا كهشیخطوسينیاوردهو شیخصدوقو یا نعمانيو یافضلبنشاذانو غیر اینها آوردهباشند ،صحیحنباشند؛ یعني ،اشكالمذكور ،تاليفاسد دارد و
فقطاختصاصبهروایتشیخصدوقدر كمالالدینندارد ،بلكهروایاتنعمانيو فضلبنشاذانو غیر اینها -
كهدر ارتباطبا حضرتمهدي(عج) نوشتهشده -را شاملميشود و متفرداتروایاتآنها را نیز از اعتبار
مياندازد.
3 -احتمالدارد كهشیخطوسي ،بهاینروایتدسترسيپیدا نكردهباشد.

اشكالششم
آقايتستري ،در قاموسالرجالميگوید :56اگر اینخبر صحیحاست ،پسچرا شیخالطایفه(شیخطوسي) در
مورد سعد ميگوید:
<معاصر امامعسكري(ع) بود و مننميدانمكهوياز آنحضرتروایتكردهباشد57>.؟
جواب
 1نخستینپاسخرا از خود قاموسالرجال عرضميكنیم .شما ،در همانكتابتان ،درضمناشكالتيكهبهشیخطوسيوارد كردهاید ،گفتهاید :

<شیخطوسي ،در كتابرجالشبهنسخهكشيكهمصحّ فو مغلّطاستو اشتباهاتنوشتاريو لفظيدارد و نیز
بهكتابابنندیمكهتحریفشدهاست،

استناد

و

اعتماد

كردهاست،

لذا

سبباوهامو

اشتباهاتويگردیدهاست.58>.
بهایشانعرضميكنیم ،شما ،معتقد بهاوهامو اشتباهاتشیخطوسيدر پارهاياز موارد هستید و ممكناستاز
جملهاوهاموي ،همینمورديباشد كهفرمودهاست:
<من ،بهروایتوياز آنحضرتمطلعنشدهام.>.
 2شیخطوسي ،در مورد سعد بنعبدهللافرمودهاست< :لماعلما ّنهرويعنه> ،حداكثر مطلبيكهازاینفرمایشويفهمیدهميشود ،ایناست ،كهایشان ،در هنگامتألیفو نوشتنكتابرجالياشبهكتابكمالالدینو
روایتسعد از امامحسنعسكري(ع) دسترسيپیدا نكردهاستو ممكناستبعداا دسترسيپیدا كردهباشد.
 3طبقفرمایشبرخياز شاگردانمرحومآیه` هللابروجرديكهاز جملهآنانآقايسبحاني ،حفظههللا ،است،كتابرجالشیخطوسي،

بهعنوانكتاببرايعرضهنبودهاست،

بلكهپارهاياز

یادداشتهايويبوده،

كهمو ّفقبهتكمیلآننشدهاست ،و بههمینجهتاستكهافراديرا نامميبرد ،وليدر مورد وثاقتو ضعفو
كتاب  -تألیفات  -و روایتآنانهیچمطلبيرا متذ ّكر نميشود ،بلكهفقطبهاصحابرسول(ص) و ائمه(ع)
بودنآناناشارهميكند59.
آقايصافيگلپایگانينیز همانند مطلبمذكور را بیانميكند.
بالخرهممكناستگفتهشود ،شیخطوسي ،در كتابرجالبهنهایتمرادشكهبحثجامعو فراگیر در مورد
رجالو تراجمبوده ،نرسیدهاستو لذا آنكتاب ،ناتماماستو نميتواند بهعنواندلیلو میزانسنجشقرار گیرد.
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