
 

 

 

 

 

آيا در كتب شيعه روايات صحيح السند تاريخي 

 وجود دارد؟ [مبني بر والدت امام مهدي
جواد جعفري?

*
 

 مقدمه

به والدت و وجود امام امام دوازدهم حضرت حجـة بـن    :اعتقاد پيروان اهل بيت

ار اسـت. شـيعيان در دوران پـدر بزرگـوار     د اعتقادي اصيل و ريشه [الحسن العسكري

 7خبر والدت فرزند بزرگوارشـان را از زبـان خـود امـام     7ايشان امام حسن عسكري

اند. عالوه بر خود امام، بزرگان مورد  اند و نسل به نسل اين واقعه مهم را نقل كرده شنيده

را بـه شـيعيان   را ديده و خبر وجود ايشان  [اعتماد شيعه نيز در همان زمان امام مهدي

 اند. داده

هاي تاريخي ديگـر هـم داراي اسـناد     مانند تمام جريان [جريان والدت امام مهدي

. اسـت  هاي ضعيف و اسنادي متشـكل از افـراد ناشـناس    قوي و محكم و هم داراي نقل

                                                      

 كده حج و زيارت.عضو هيئت علمي گروه كالم و معارف پژوهش .*
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است كه طبق اصول حاكم بر علم حديث و تاريخ، اسناد ضعيف و ناشـناخته در   بديهي

شـود. جـاي بسـي تعجـب      ابل اعتماد، قوت گرفته و قابل اعتماد ميسايه اسناد قوي و ق

است كه برخي افراد به جاي اين كه اين مشي علمي را طـي كـرده و بـه نتيجـه علمـي      

دهنـد تـا    صحيح برسند، از روايات ضعيف شروع كرده و آنهـا را مستمسـك قـرار مـي    

ار عالوه بـر ايـن كـه    اي ثابت و روشن را امري ضعيف و مبهم جلوه دهند. اين ك واقعه

روشي غير علمي است، امري دور از انصاف و حق مداريست. بر افراد آزادانـديش الزم  

هاي يك مطلب را به طور علمي و با انصـاف بررسـي كننـد نـه آن كـه       است تمام دليل

انـد تكـرار    وار و تقليدگونه حرف غلطي را كه سلف بي اطالع يا مغرضشان گفته طوطي

 نمايند.

 [مجال برآنيم تا با بيان برخي مستندات صحيح مبني بر والدت امام مهـدي در اين 

بـا تمـام    :نشان دهيم آنچه دشمنان اهـل بيـت   7و فرزند داشتن امام حسن عسكري

تراشي بيش نيست و اينان با تكرار دروغي واهـي   كنند بهانه  توان خود ترويج و تبليغ مي

اند راويان احاديـث   هستند. آنان مدعي :تدر صدد القاء شبهه در اذهان پيروان اهل بي

افرادي مجهول يا غالي هستند كه شيعه آنها را قبول نـدارد. حـال    [والدت امام مهدي

اي محكـم،   آن كه اين سخن به هيچ وجه صحيح نيست. شيعه بـراي اعتقـاد خـود ادلـه    

يفند امـا  ها نيز به لحاظ سندي ضع صريح و گويا دارد. البته چنان كه گفته شد برخي نقل

 شوند. اين اسناد به واسطه اسناد قوي، قوت گرفته و قابل اعتماد مي

البته تذكر اين نكته بسيار مهم است كه براي اعتقاد بـه وجـود چيـزي حتمـا داليـل      

توان  را با سه نوع دليل مي [زمانهاي تاريخي الزم نيست. وجود امام  حسي و گزارش

ت و روايـات و اخبـار غيبـي از پيـامبر و امامـان      ثابت كرد. دليل عقلي، دليل نقلي (آيـا 

سـان   ) و دليل حسي (تاريخي). اين سه نوع دليل از نظر ارزش و اهميت يك:معصوم
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 نيستند. دليل عقلي بر دليل نقلي و دليل نقلي بر دليل تاريخي مقدم است.

هاي عقلي و آيات و روايات وجود هميشگي حجت را ثابت كـرد   بنابراين وقتي برهان

و برخي روايات نيز مصداق آن حجت را مشخص نمود، ديگر نيازي به ديـدن آن حجـت   

نيست و الزم نيست حتما گزارش تاريخي وجود او را ثابـت كنـد. بلكـه اگـر گزارشـات      

 ها دقيق و صحيح نيست. گردد آن گزارش تاريخي خالف آن هم باشد معلوم مي

فـراوان كـه وجـود حضـرت     در نتيجه با وجود بـراهين عقلـي و آيـات و روايـات     

كند، نيازي به ادله تاريخي نيست اما براي جلـوگيري از   را ثابت مي [بن الحسن حجت

 گردد. هاي تاريخي صحيح السند بيان مي اي، در ادامه برخي روايت هر بهانه

 روايت اول

، 7طالب أيب بنِ  يلِّ ع بنِ  اسِ العبّ  بنِ  اهللاِ دِ يبعُ  بنِ  سنِ محزة بن احلَ  بنِ  عيلِّ  بنُ  مدُ ثنا حمُ دَّ حَ 
 يعـدن بَ مِ  يفتيلخَ  ه وَ بادِ ىل عِ ه عَ جتُّ حُ  وَ  اهللاِ يلُّ وَ  لدَ د وُ : قَ قولُ يَ  7مدٍ أبا حمُ  عتُ مِ : سَ الَ قَ 

 لُ أوَّ  كـانَ  وَ  جرِ الفَ  لوعِ طُ  ندَ عِ  نيْ مائتَ  وَ  نيسمخَ  و سٍ مخَ  ن شعبان سنةَ مِ  صفِ النّ  لةَ يلَ  توناً خمَ 
 مَّ ، ثُـليبلسَ السَّ  وَ  وثرِ الكَ  امءِ بِ  نيباملقرّ  املالئكةِ  نَ مِ  عٍ ع مجَ مَ  اجلنان خازنَ  ضوانَ ه رِ سلَ ن غَ مَ 
 .:ضاالرِّ  عيلٍّ  بنِ  مدِ حمُ  نتُ بِ  مةُ يكحَ  يتمَّ ه عَ تْ سلَ غَ 
ـ قـالُ يُ  يالتَّ  كةُ يله مَ مُّ : أُ ، قالَ 3هِ مِّ ن أُ عَ  محزةَ  بنِ  عيلِ  بنُ  مدُ حمُ  ئلَ سُ فَ  َ  عـضِ بَ  ا يفِ هلَ ـاالْ  اميّ

 ١امئها.سْ أَ  نْ مِ  ضايأ رجسُ نَ  وَ  لُ يقصَ  كانَ  وَ  انةُ حيها رَ بعضِ  يف وَ  نُ سوسَ 
 ترجمه حديث

فضل بن شاذان گويد محمد بن علي براي مـا نقـل كـرد كـه شـنيدم امـام حسـن        

شب بر بندگان و جانشين من پس از من،  فرمود: ولي خدا و حجتش مي 7عسكري

                                                      

، 212صـفحه  ، 15شـماره   ،»تراثنـا «مجلـه   ،يموسـو  باسم ديس، تحقيق فضل بن شاذان، الرجعة إثباتمختصر .  1

 .11حديث 
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كليـددار  » رضـوان «د وبه دنيا آم ، ختنه شدههنگام طلوع فجر 255نيمه شعبان سال 

بهشت، به همراه گروهي از فرشتگان خاص اول كسي بود كه وي را با آب كوثر و 

 وشو دادند. وشو داد. پس از آن حكيمه خاتون ايشان را شست سلسبيل شست

كه گفت مادرش مليكه است كـه  حضرت پرسيده شد از نام مادر  ،محمد بن علياز 

هـاي   د. صقيل و نرجس نيز از ناموش فته ميها به وي سوسن و ريحانه گ بعضي وقت

 ايشان است.  

 منبع حديث

در كتـاب خـود   فضل بن شاذان مرحوم  :اين حديث را محدث بزرگوار اهل بيت

 ين بـس كـه بـه گـواه    ين كتاب هميت ايدر ارزش و اهم نقل كرده است.اثبات الرجعه 

اد بـوده و بـر   ن كتاب بـا تـالش و دقـت نوشـته شـده و مـورد اعتمـ       ياعاملي خ حرّ يش

 1ده است.يعرضه گرد :امامان

اصل كتاب اثبات الرجعه در دست نيست اما دو نقـل از آن در دسـت اسـت. اولـي     

كه از اثبـات الرجعـه نقـل      كتاب مختصر اثبات الرجعه است و دومي كتاب اثبات 

 كرده است.
                                                      

في تـأليف هـذا الكتـاب، و تواترهـا، و      المعتمدةالكتب  صحة(في  الفائدة السادسة :191ص ،30 ج ،الشيعةوسائل .  1

) و اقتصرت من كتب هؤالء األفاضل على مـا بـان فيـه    209(ص ،):ئمةاألعن  أحاديثهانسبتها، و ثبوت  صحة

. اجتهادهم و عرف به اهتمامهم، و عليه اعتمادهم. فممن اخترت نقله: الحسن بن محبوب... و الفضـل بـن شـاذان   

) و الـذي يـدل   252، تفصـيال. (ص المعتمـدة أحاديث الكتـب   صحةعلى  األدلةفي ذكر  الفائدة التاسعة )249ص(

تلـك الكتـب، و األمـر بالعمـل بهـا. و مـا        صحةعلى  الكثيرة الدالة) الخامس: األحاديثُ 254ذلك وجوه (صعلى 

، و سألوا عن حالهـا، عمومـا، و خصوصـا. و قـد تقـدم بعضـها. و قـد صـرح         :األئمةتضمن من أنها عرضت على 

بن شاذان؛ كانا عنده، و نقـل    لالفض  أن كتاب يونس بن عبد الرحمن، و كتاب  المحقّق (صاحب وسائل) فيما تقدم

 ، كما مر.:األئمةمنهما األحاديث. و قد ذكر المحدثون، و علماء الرجال: أنهما عرضا على 
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 الف) كتاب مختصر اثبات الرجعه

 ينگهـدار  يخانه آستان قـدس رضـو   ابدر كت مختصر اثبات الرجعه خطي  نسخه .1

 .شود يم

مجلـه  ي نسخه خطي ايـن كتـاب را تحقيـق و در شـماره پـانزده      د باسم موسويس .2

، منتشـر  التـراث  اءيـ الح :سسه آل البيتؤ)  كه به همت م1367(پاييز » تراثنا«

 شود چاپ كرده است.   مي

 هنسـخ  ياز رو يقمر يجره 1350 در سال ين ارمويمحمد بن حسن نسخه را يا .3

 1104ى سـنة  ا، متوفـ عهيالشـ  صـاحب وسـائل   يعـامل  خ حرّيشبزرگوار  محدث

آن نسخه بـوده   يروعاملي خ حرّ ياستنساخ كرده است كه خط ش يقمر يجره

   است.

 خيلشـ » ت  إثبـات  «مـن كتـاب    ه هذه ن كتاب آمده است: يدر اول ا .4

 ي.شابوريالن ليخلبن شاذان بن ال محمد الفضل يأب 

هـذا مـا   ن آمـده اسـت:   يچنـ عـاملي  خ حـرّ  يز با خط خود شين كتاب نيدر آخر ا .5

للفضل بن شاذان ، بخط بعـض فضـالء   » ت إثبات « ن وجدناه منقوال من 

 .قد قوبل بأصله، حرره محمد الحرّ ، ونيالمحدث

 منهـا، و   نسخت هذه  يالت  يهذا تمام ما فسد: ينو يم يمرحوم ارمو .6

إلـى  » هـذا مـا وجـدناه   «كان قوله:  ، و ـ هياهللا عل ـ  كانت لصاحب الوسائل ـ  

كان بخطه ما هـذا لفظـه:    ر على ظهر  ضايأ و. المبارك فيآخره بخطه الشر

 .محمد الحرّ ريمالكه من كرم اهللا الفق

دهد:  ين گزارش ميده است و چنيرا دعاملي خ حرّ يز نسخه شيمرحوم آقا بزرگ ن .7

للفضل بن شاذان، انتخبـه بعـض فضـالء المحـدثين، كمـا       ت منتخب إثبات 
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عنـد الشـيخ     ر الخط في آخر  ه بخطه  كتب عليه الشيخ الحرّ

بـن   للفضـل    إثبـات     محمد السماوي: [هذا ما وجدناه منقوال مـن  

1.] شاذان بخط بعض فضالء المحدثين
 

أخرى كانـت عنـد    و و د: ... يفرما يمرحوم آقا بزرگ م يتر در گزارش مفصل .8

، ثـم ابنـه الشـيخ محمـد     ملكها الشيخ الحـرّ  1085الشيخ محمد السماوي كتابتها 

بـن   ، ثم جمع آخر من العلماء، أول رواياته عـن محمـد بـن إسـماعيل    رضا الحرّّ

عياش عن بزيع عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبان بن أبي 

سليم بن قيس الهاللي، و كتب الشيخ الحر في آخره [هذا ما وجدناه منقـوال مـن   

 2.. ..] للفضل بن شاذان بخط بعض فضالء المحدثين ت إثبات  

بـن   لفضل ر مختصر  دهد: ديگري چنين گزارش مي مرحوم آقا بزرگ از كتاب .9

بد الكريم بن عبد الحميـد النيلـي   شاذان، للسيد بهاء الدين علي بن غياث الدين ع

] و قـال   النجفي، قال في آخره [هذا آخر ما اخترناه من كتاب الفضـل بـن شـاذان   

كاتبه السيد عبد المطلب بن محمد العلواني الحسيني الموسوي إنه نقل عن خـط  

من نقل عن خط السيد السعيد السيد علي بن عبـد الحميـد، و الفـراغ مـن كتابـه      

ن نسـخه را بـا نسـخه مـورد بحـث متحـد       يشان ايا3 ...1222ب السيد عبد المطل

...». أخرى كانت عند الشـيخ محمـد السـماوي    و و «دانسته و در ادامه آورده 

ـ را ايـ سـت. ز يشان معلـوم ن يا يل حكم به اتحاد از سويدل ن دو كتـاب تنهـا در   ي

ت. سـ يبودن دو كتاب ن يكي يبرا يل قابل قبولين هم دليسنده مشتركند كه اينو
                                                      

 .7472، شماره367، ص 22 ، جالشيعة  تصانيف ي إل الذريعة.  1

 .2574، شماره201، ص 20 ، جهمان.  2

 .همان.  3
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توانـد   يبه ميو مختصر الغ 1عالوه كه فضل بن شاذان دو كتاب مشابه داشته است

ز مختلـف اسـت.   يـ دو كتاب ن يانيص كتاب دوم باشد. عالوه كه عبارت پايتلخ

هذا آخر ما  «و » للفضل بن شاذان ت إثبات  ن هذا ما وجدناه منقوال من «

ز احتمال تعـدد را داده و  يشان نيد االبته خو». اخترناه من كتاب الفضل بن شاذان

الحتمـال       بعنـوان منتخـب إثبـات       و ذكرت هـذه  سد: ... ينو يم

همـان كتـاب سـرور     ر احتمال دارد كتاب مختصر  تهالب 2....  تعددهما فراجع

اسـت و   يلـ يبه خود مرحوم نيباشد كه خالصه كتاب الغ يليمان مرحوم نياهل ا

به كتاب مرحوم فضل بن شاذان نـدارد   ين ربطياند. بنابر ا هخودشان خالصه كرد

ن سـهو منشـا   ينوشته شده و هم» من كتاب الفضل بن شاذان«و به اشتباه عبارت 

مرحوم آقا بزرگ شده اسـت. عـالوه چنـان كـه از      يحكم به اتحاد دو كتاب برا

ن مجموعـه  يمختصر اثبات الرجعه روشن است ا ير صفحه اول نسخه خطيتصو

انـد كـه    م نداشته است و اسم مختصر اثبات الرجعه را بعد به آن اطالق كـرده اس

 د.ينه خلط و اشتباه را فراهم نمايتواند زم يز مين بدون نام بودن نيهم

شـان  يبـوده اسـت و ا   عاملي خ حرّيار مرحوم شياصل كتاب اثبات الرجعه در اخت .10

ـ  يعني» قد قوبل بأصله و«سد: ينو ين مختصر ميدر آخر ا ا اصـل كتـاب مقابلـه    ب

ست و چـه  يك بعض فضالء المحدثينست كه معلوم شود ين يازين نيشد. بنابر ا

ا تصرف و يا نه آيا واقعا مختصر همان اثبات الرجعه است يمختصر كرده. آ يكس

كند كـه مختصـر بـا     يان ميخ بيرا خود شيز ؟ا نهيدر آن رخ داده است  يفيتصح
                                                      

 ... شاذان بن الخليل أبو محمد األزدي النيشـابوري (النيسـابوري)  الفضل بن : 840شماره  306رجال نجاشي، ص.  1

 ... .حديث، الرجعة، كتاب الرجعةكتاب إثبات  ...و ثمانين كتابا وقع إلينا منها:  مائةو ذكر الكنجي أنه صنف 

 .2574، شماره201، ص 20 ، جالشيعة  تصانيفي إل الذريعة.  2
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 اصل كتاب مقابله شده است.  

عـاملي  ايسه كتاب حاضـر بـا احاديـث كتـاب اثبـات الرجعـه كـه شـيخ حـرّ          با مق .11

شود از بيسـت حـديث    آورده معلوم مي  هايي از آن را در كتاب اثبات  قسمت

به نقل از اثبـات    حديث در اثبات  14موجود در مختصر اثبات الرجعه، تعداد 

طوسـي  شـيخ  از غيبت   دو حديث ديگر نيز در اثبات  1الرجعه موجود است.

شود شيخ طوسي از كتاب اثبـات   نقل شده است كه با توجه به سند آنها روشن مي

موجود است امـا    متن دو حديث نيز در كتاب اثبات  2الرجعه نقل كرده است.

نيازي به نقـل از اثبـات    عاملي هاي ديگر نقل شده است و طبيعتاً شيخ حرّ از كتاب

                                                      

آورد: و رواه الفضـل   در آخر حـديث مـي   357، شماره 120، ص 2، جاةالهد. حديث اول (قسمت آخرش) در اثبات 1

عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حماد بن عيسـى عـن ابـراهيم بـن عمـر       الرجعةبن شاذان في كتاب إثبات 

 196، ص5، ج الهـداة اليماني عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس. حديث سوم (قسمت وسـط) در اثبـات   

، 2، جالهـداة . حـديث ششـم در اثبـات    811شـماره   234، ص2، جالهـداة ث چهـارم در اثبـات   . حدي678شماره 

. حديث هشـتم (تلخـيص   680، شماره196، ص5 ، جالهداة. حديث هفتم (قسمت دوم) در اثبات 813، ح234ص

إثبـات  و رواه الفضل بن شاذان في كتاب آورد:  . در آخر حديث مي248، شماره 89، ص2، جالهداةشده) در اثبات 

البتـه بـا    679، شـماره  169، ص5، جالهـداة . حديث نهم (بدون خط آخر) در اثبات عن صفوان بن يحيى الرجعة

. حـديث يـازدهم   681، شـماره 196، ص5، جالهـداة اشاره به ادامه حديث دارد. حديث دهم در اثبات » الحديث«

اشاره بـه ادامـه حـديث دارد. حـديث     » الحديث«البته با  681، شماره196، ص5، جالهداة(قسمت اول) در اثبات 

اشاره به ادامـه حـديث دارد.   » الحديث«البته با  136شماره  328، ص5، جالهداةدوازدهم (قسمت اول) در اثبات 

 328، ص5، جالهـداة . حـديث چهـاردهم در اثبـات    684، شـماره  197، ص5، جالهـداة حديث سيزدهم در اثبات 

دهـد كـه    . البته تذكر مـي 685، شماره 197، ص5، جالهداةر اثبات . حديث هجدهم (دو خط اول) د137شماره 

، 5، جالهـداة حـديث بيسـتم (خالصـه) در اثبـات     ». من عالماته ثم قال: فعند ذلك خروج قائمنـا  جملةثم ذكر «

 اشاره به ادامه حديث دارد.» الحديث«. البته با 686، شماره 198ص

. حـديث هفـدهم در   436طوسـي، ص  شـيخ  الغيبـة و  45شماره ،354ص، 5 ، جالهداةإثبات در  . حديث پانزدهم 2

 .446شيخ طوسي، ص الغيبةو  57شماره 356، ص5 ، جالهداةإثبات 
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يافـت نشـد البتـه ايـن مسـأله        دو حديث نيز در اثبات  1الرجعه نديده است.

نيامـده     كند زيرا تمام كتاب اثبات الرجعه در كتاب اثبـات   اشكالي ايجاد نمي

 نشان نبود آن در اثبات الرجعه باشد.  است تا نبود آن در اثبات 

كه با اصـل   ليعام خ حرّينسخه ش يجه: كتاب مختصر اثبات الرجعه حاضر از روينت

 ده است.يكتاب اثبات الرجعه مقابله شده به چاپ رس

 ب) كتاب اثبات الهداه

د كتاب اثبات الرجعـه بـه   يتوان فهم يدر موارد متعدد معاملي خ حرّّ يش يها از نوشته

واسـطه از آن   يش بيخو  شان در كتاب اثبات يده بود و ايرسعاملي خ حرّ يدست ش

 ند:ا نين موارد چنيا 2كند. يث نقل ميحد

الي نقلنا منها فـي هـذا الكتـاب و مـن      ا من كتب أصحابنا  ر : في ذكر  .1

عرف أحوالها و أحوال مؤلفيها علم أن كل حـديث منهـا أو أكثرهـا محفـوف بقـرائن      

توجب العلم و ال تقصر عن التواتر، و إن تنزلنا قلنا إنها تسـهل حصـول التـواتر     

ب الجمع غالبا خصوصا مع عدم المعارض كما، هنا، و هـذه أسـماء الكتـب    بأقل مرات

) و غير ذلـك  52لفضل بن شاذان... (ص ت ) كتاب إثبات 50المشار إليها... ( ص

من الكتب التي صرحنا بأسمائها عند النقل منهـا، و قـد نقلنـا مـن كتـب أخـرى مـن        

، و نقلنـا نحـن    لمؤلفات لم نرها لكن نقل منها بعض أصحاب ا ت مؤلفات 

و بعضها قد رأيته و لم يحضرني عند جمع هذا الكتـاب. فمنهـا: كتـاب     ا منها 
                                                      

كمـال الـدين و تمـام    «و حـديث نـوزدهم   » 168اإلثني عشر، ص  األئمةكفاية األثر في النص على «. حديث دوم  1

 ».21، ح654، ص 2 ، جالنعمة

از اثبـات   682،حديث 197، ص 5 بالنصوص و المعجزات، ج الهداةإثبات  رّ عاملي در. حديث مورد بحث را شيخ ح 2

العلوي قال: سمعت أبا محمد عليه السالم يقول: قـد ولـد    حمزةحدثنا محمد بن علي بن الرجعه نقل كرده است. 

و خمسـين و  خمـس   سـنة النصـف مـن شـعبان     ليلـة ولي اللّه و حجته على عباده و خليفتي من بعدي مختونا، 

 . من أحواله جملةو فيه » الحديث«مائتين عند طلوع الفجر 
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نـام كتـاب   عـاملي  در اين قسمت شـيخ حـرّ    1... الدالئل لعبد اللّه بن جعفر الحميري

هايي آورده كه به دست ايشان رسـيده اسـت و هنگـام     اثبات الرجعه را در ميان كتاب

كتـب  «كنـد   در نزد ايشان بوده است. زيرا بعد تصـريح مـي    تن كتاب اثبات نوش

، و  لم نرها لكن نقل منها بعض أصحاب المؤلفات   أخرى من مؤلفات 

و » و بعضها قد رأيته و لم يحضرني عند جمع هـذا الكتـاب.   ا نقلنا نحن منها 

 برد. ها را نام مي آن كتاب

ت أسماء هذه الكتب كلها بعد ما نقلت منهـا، و قـد تتبعـت الكتـب التـي      و قد كتب .2

شود مقدمه كتـاب   يز معلوم مين عبارت نياز ا 2كتابا كتابا. ر نقلت منها بغير 

بـرد   ينـام مـ  بـن شـاذان   از كتاب فضـل   يف كتاب نوشته شده و وقتيبعد از تأل

 ده است.يگردد حتما آن را د يمعلوم م

   فـي   :قد ألّفت و جمعت في زمـانهم   ينا أيضا كتب قد وصل إل  .3

أقسام: األول: ما هو عندنا معتمد ثابت و لم  ي الصغرى نذكر بعضها هنا، و هي 

  ) 550فمنهـا (ص    ما فيه من نصوص األحكام    ننقل منه

كند كه كتـاب   يح ميان تصرشيز اين عبارت نيدر ا 3.ي الفضل بن شاذان في 

 ده است.يشان رسيفضل به ا

نويسـد كتـاب فضـل بـه      البته ايشان در خاتمه وسائل فايده چهارم (مصادر كتاب) مـي  .4

كنـد   كنم اما اسم كتاب را ذكر نمـي  دست من نرسيده است و با واسطه از آن نقل مي

ي مبنـي بـر   لذا معلوم نيست منظور كدام كتاب فضل است، پس منافاتي با گـواهي و 

هـاي فراوانـي    وجود كتاب اثبات الرجعه نزد ايشان ندارد زيرا فضل بن شاذان كتـاب 

                                                      

 .48ص ،1 ج ،بالنصوص و المعجزات الهداةإثبات .  1

 .59، ص. همان 2

 .549ص ،8ج ،:األئمةإلى أحكام  األمة هداية.  3
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 1ي است كه برخي به دست ايشان رسيده و برخي نرسيده باشد.عداشته و طبي

ن يـ ات ايـ د من بـه روا يگو يم  در مقدمه كتاب اثبات  عاملي خ حرّيمرحوم ش .5

 يازيام و ن ق را در كتاب وسائل نقل كردهن طرياز ا يق دارم و برخيطر ها كتاب

شـان  يشـود ا  يبا مراجعه به كتاب وسائل معلوم م 2ست.ين كتاب نيبه تكرار در ا

ـ ب يد ثـان يخود را به شه يها قيدر خاتمه كتاب وسائل ابتدا طر ـ نما يان مـ ي د و ي

سـت كـه   ين يشـك  3كنـد.  يذكر مـ  يخ طوسيرا به ش يهد ثانيش يها قيسپس طر

                                                      

التـي نقلنـا    المعتمـدة الكتـب   ) و أمـا 160] (ص [في ذكر مصادر هذا الكتاب الفائدة الرابعة، 151، ص30 ، جالشيعة. وسائل  1

، و ابـن  العالمـة نقل منها الصدوق، و الشيخ، و المحقق، و ابـن إدريـس، و الشـهيد، و      ، و لم تصل إلينا و لكنبالواسطةمنها 

ممـا صـرحوا    جملـة جدا، و نحـن نـذكر هنـا     كثيرةفهي  السابقةس، و علي بن عيسى، و غيرهم من أصحاب الكتب وطاو

 بن شاذان.  الفضل  ] كتاب69) [164ه، و نقلنا نحن عنهم عنه: فمن ذلك: (صباسمه عند النقل من

الكتـب التـي نقلنـا منهـا، و      روايةاعلم أن لنا طرقا إلى  ،التاسعة، 48ص، 1 ج ،بالنصوص و المعجزات الهداةإثبات .  2

و غيره، و ال  الشريعة الى تحصيل مسائل الشيعةاألحاديث التي جمعناها قد ذكرنا بعضها في كتاب تفصيل وسائل 

، و قد ابتدأنا باسـم مـن نقلنـا مـن كتابـه و مـن أراد       متواترةإلى ذكرها هنا ألن هذه األخبار و هذه الكتب  حاجة

 الطرق فقد دللناه عليها فليرجع إليها.

لطـرق  ) في بيـان بعـض ا  169] (ص المؤلف الحر العاملي مشيخة[ الفائدة الخامسة ،167ص ،30 ج ،الشيعة. وسائل  3

بأصـحاب   السلسـلة عـن مؤلفيهـا. و إنمـا ذكرنـا ذلـك تيمنـا، و تبركـًا، باتصـال          المـذكورة التي نروي بها الكتب 

، ال لتوقف العمل عليه. لتواتر تلك الكتب، و قيام القرائن على صحتها و ثبوتها، كما يأتي، إن شـاء اهللا  :العصمة

الـورع أبـو عبـد اهللا     الثقـة ، مـنهم: الشـيخ الجليـل    جماعـة عن  ، و غيرها،المذكورة: إنا نروي الكتب  . فنقول تعالى

إحـدى و   سـنة . و هـو أول مـن أجـازني،    إجـازة الحسين بن الحسن بن يونس بن ظهير الدين العاملي رحمـه اهللا  

خمسين و ألف عن الشيخ الفاضل نجيب الدين علي بن محمد بن مكي العاملي عن الشـيخ الكامـل األوحـد بهـاء     

ن الحسين بن عبد الصمد العاملي عن والده عن الشهيد الثاني الشيخ األفضـل األكمـل زيـن الـدين     الدين محمد ب

) [الطريق التاسع عشـر] و باألسـانيد عـن الشـهيد الثـاني عـن شـيخه        176علي بن أحمد العاملي... (ص  علي بن

المؤذن العاملي الجزينـي عـن    عبد العالي العاملي الميسي عن الشيخ شمس الدين محمد بن داود  الفاضل علي بن

بن مكي العاملي عن والده عن الشـيخ فخـر الـدين محمـد ولـد الشـيخ        الشيخ ضياء الدين علي بن الشهيد محمد

جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي عن والده عن شيخه المحقـق نجـم الـدين أبـي القاسـم       العالمة

ليل شمس الدين فخار بن معد الموسوي عن الشـيخ الفقيـه أبـي    جعفر بن الحسن بن سعيد الحلي عن السيد الج

الفضل شاذان بن جبرئيل القمي عن الشيخ عماد الدين محمد بـن أبـي القاسـم الطبـري عـن الشـيخ أبـي علـي         

 بن الشيخ الجليل أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي عن والده (شيخ طوسي) الحسن
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ده بـوده  يرس يخ طوسيح به شيق صحيلرجعه فضل بن شاذان با طركتاب اثبات ا

ـ  يبـرا  يحيطـرق صـح  عـاملي  خ حرّ ين شيبنابرا 1است. دسـت آوردن كتـاب    هب

 داشته است.بن شاذان  فضل

 2داند. ين راه را معتبر ميات ايح روايتصح يبرا ييت اهللا خويعه آيبزرگ ش يرجال .6

رق ذكر شـده در خاتمـه وسـائل بـه     ط«كند كه  ياشكال م يزنجان يريت اهللا شبيآ .7

هاى مصادر وسائل بـه هـيچ وجـه     مرويات شيخ طوسى براى اثبات اعتبار نسخه

مصـادر   يصاحب وسائل در خاتمه مستدرك بـرا  كه يت، معناى طريقكافى نيس
                                                      

: الفضـل بـن شـاذان    361لمصنفين و أصحاب األصـول، شـيخ طوسـي ص   و أصولهم و أسماء ا الشيعة. فهرست كتب  1

) أخبرنـا  363(ص الرجعـة النيشابوري، متكلّم، فقيه، جليل القدر. لـه كتـب و مصـنّفات. منهـا: ... كتـاب فـي إثبـات        

(برواياته و كتبه) أبو عبد اللّه، عن محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريـس عـن علـي    

علي بـن  شيخ طوسي به كتاب فضل صحيح است. هر چند آيت اهللا خويي   عن الفضل. اين طريق قتيبةبن محمد بن 

، ثقـه  هايي كه آيت اهللا شبيري زنجاني در بحث نكاح بيان كردند را توثيق نكرده است اما بنا به دليل همحمد بن قتيب

 7(مـا كتـب الرضـا    35جلـد اول بـاب   » 7رضـا عيـون اخبـار ال  «مرحوم صدوق در كتاب «بودن وي ثابت است. 

للمأمون فى محض االسالم و شرائع الدين) پـس از آن كـه روايـت مفصـلى را ـ كـه در آن مـأمون از حضـرت امـام          

دهند ـ به دو طريـق مختلـف     نيز پاسخ مى 7كند كه برايش محض اسالم را بنويسند و امام درخواست مى 7رضا

و حديث عبد الواحد بـن محمـد   «گويد  كند، آنگاه مى كديگر اختالف دارند: نقل مىكه از لحاظ متنى نيز مقدارى با ي

» على بن محمد بـن قتيبـه  «و در سند روايت عبد الواحد نيز » اال باهللا قوةبن عبدوس رضى اهللا عنه عندي اصح و ال 

اى  العدالـه  الرحمـة اصـالة  يـه  وجود دارد. بنابراين با توجه به اين كالم مرحوم صدوق و با توجه بـه اينكـه صـدوق عل   

على بن محمـد بـن   «توانيم  گير است، مى نيست و در امر توثيق افراد نيز همانند استاد خودش ابن وليد بسيار سخت

) همچنين در پاورقي آمده است: به نظـر اسـتاد   2554، ص: 8 را مورد اعتماد بدانيم. (كتاب نكاح (زنجانى)، ج» قتيبه

 غيبـة اسـت و در  » احمـد بـن ادريـس   «ـ راوى كتاب او 1ه و مورد اعتماد است به دو دليل: ثق» قتيبةابن «مد ظله 

باشد و اكثار روايت اجـالء   كند. احمد بن ادريس از اجالء ثقات مى روايت مى» ابن قتيبه«طوسى در اسناد بسيارى از 

آورد كـه آنهـا را    روايـاتى را مـى  ـ شيخ صدوق در اول فقيه فرموده است كه فقط 2باشد.  از شخص دليل وثاقت او مى

روايـات چنـدى در فقيـه آورده     قتيبـة كند و از ابـن   داند و حكم به صحت آنها مى حجت بين خود و خداى خود مى

 )».5075، ص: 15 است. (پاورقي كتاب نكاح (زنجانى)؛ ج

لى كتـاب علـي بـن جعفـر     أن طريق صاحب الوسائل إ مرة: و قد ذكرنا غير 417، ص28 ج ،الخوئياإلمام  موسوعة. 2

 .صحيح ألن طريقه يصل إلى طريق الشيخ و طريق الشيخ إلى الكتاب صحيح
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يك نسخه خاص كه با قرائت  يرو  در هر مصدر از ويذكر كرده اين نيست كه 

اعصار و قرون دست بـه دسـت گشـته و تأييـد     و سماع يا الاقل مناوله در طول 

بـه مرويـات شـيخ     يكنـد، بلكـه طـرق و    يمشايخ طائفه را به دنبال داشته نقل م

چنانچه در حـال حاضـر هـم اجـازه      -است بر اساس اجازه عامه ي، طرقيطوس

و هـيچ لزومـى    -همين گونه است يمشايخ طايفه همچون شيخ آقا بزرگ طهران

ه، كتابى هم بين استاد و شاگرد رد و بـدل شـده باشـد،    ندارد كه همراه اين اجاز

1»ديگر توسل جست يها بنابراين، براى اثبات صحت نسخه كتب بايد به روش
 

زوماً لح است و ين سخن صحيرسد هر چند اصل ا ين اشكال به نظر ميدر پاسخ به ا

را  سـنده يتوان نسـخه در دسـت آن نو   يق نميشده است و به صرف طر ينم يتبادل كتاب

ـ يشان نياد شده ايق يح كرد اما تمام اعتماد به طريتصح در  يست. بلكه آنچه سهم فراوان

خ حـرّ  يست. شـ ها رش كتابيشان در پذيار ايبس يريگ دارد دقت و سخت يبخش نانياطم

اثبـات نشـود از    يبزرگ در عرصه نقد كتاب است و تا سند كتاب يخود دانشمندعاملي 

 يو محـدث نـور   يگذارد كه عالمه مجلسـ  يرا كنار م يياه كتاب ي، و2كند يآن نقل نم
                                                      

 .4067، ص 11 ج ،زنجانى ،كتاب نكاح. 1

گويد چون كتاب براي من ثابت نشـده   برد و مي ها را نام مي . چنان كه در كتاب هدايه و خاتمه وسائل برخي كتاب2

گيري در نقل احاديث نيست كه هر چـه بـه دسـتش رسـيد نقـل نمايـد.        آسان كنم. بنابراين فرد از آنها نقل نمي

، الثاني: ما لم يثبت عندنا كونه معتمدا إلى اآلن فلذلك لم ننقـل  550ص ،8ج ،:األئمةإلى أحكام  هداية األمة

مد، فلـذلك  و غير ذلك. الثالث: ما ثبت عندنا كونه غير معت 7فمنها: كتاب الفقه الرضوي، كتاب طب الرضا  منه

 ،الشـيعة . وسـائل   فإنّ سـنده لـم يثبـت    7المنسوب إلى الصادق الشريعة  فمن ذلك: كتاب مصباح  لم ننقل منه

 نسـخة بعضها لم يصل إلـي منـه    من كتب الحديث غير ذلك، لكن كثيرةو يوجد اآلن أيضا كتب  :159ص ،30 ج

ضعفه، و ضعف مؤلفه. و بعضها لم يثبت عنـدي  يعتد بها. و بعضها ثبت  شرعية. و بعضها ليس فيه أحكام صحيحة

 معتمـدة ، ما نصه: هذه كتـب غيـر   الفائدةبعنوان (منه) في أول  المصححةكونها معتمدا (جاء في هامش األصل و 

. كتـاب غـوالي   الشـريعة   ، مؤلّفيها و ثبوت ضعف بعضهم، و لذلك لم أنقل منها شيئا: كتاب مصباحبثقةلعدم العلم 

 . اللئالئ...
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دهد  يم يگواه يتين شخصيچن ياند. وقت ث نقل كردهيآنها را معتبر دانسته و  از آنها حد

 يات متعدديو از آن روا» عندنا معتمد ثابت«كند  يح ميكتاب فضل نزد من است و تصر

 يبـرا  -نسـخه داشـته اسـت    بـه دسـت آوردن آن    يهم برا يالبته راه ـكند   يرا نقل م

 است. يت كافيرش صحت روايپذ

اي  از كتاب فضـل بـن شـاذان خدشـه    عاملي نقل مرحوم شيخ حرّ در صحت نتيجه: 

 .وجود ندارد

 سند حديث

 فضل بن شاذان .1

بـن الخليـل أبـو محمـد     الفضل بـن شـاذان    آورد: ايشان مي مرحوم نجاشي در مورد

روى عـن أبـي جعفـر     ه من أصـحاب يـونس و  كان أبو األزدي النيشابوري (النيسابوري)

أحد أصـحابنا الفقهـاء و المتكلمـين. و لـه      ن و كان  8] الرضا أيضا الثاني و قيل [عن

   1.و هو في قدره أشهر من أن نصفه  في هذه  

فقيه متكلم جليل القـدر، لـه     الفضل بن شاذان النيشابوري نويسد: شيخ طوسي نيز مي

 2.ت كتاب في إثبات ... منهاكتب و مصنفات، 

جاللت شأن فضل بن شاذان و مورد اعتماد بودنشـان   اين دو رجالي بزرگ يبا گواه

 .استروشن 

بن الحسن بن عبيـد اهللا بـن العبـاس بـن علـي بـن أبـي         ن محمد بن علي بن  .2

 .7طالب

بـن الحسـن بـن     محمد بن علي بن حمزةنويسد:  مرحوم نجاشي در مورد ايشان مي
                                                      

 .840، شماره306ص ،نجاشي  رجال.  1

 .552، شماره124شيخ طوسي، ص  ،الفهرست.  2
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عين في الحديث صـحيح    أبو عبد اهللا  7يد اهللا بن العباس بن علي بن أبي طالبعب

و فـي داره حصـلت    ل و اتصال  8عن أبي الحسن و أبي محمد ه االعتقاد له 

   1. 7الحسن د بعد  7أم صاحب األمر

ـ  ق از كالم مرحوم نجاشي عالوه بر مورد اطمينان بودن ايشان، ارتباط وي نيز از طري

   گردد. آشكار مي 7نامه با امام هادي و امام حسن عسكري

 نقل شده است. 7يح از امام حسن عسكريث با سند صحيحداين پس 

 داللت حديث

داللــت حــديث نيــز چــون ســند آن بســيار روشــن و واضــح اســت. امــام حســن  

به صراحت خبر والدت جانشين خود را اعالم كرده است. با بيـان صـريح    7عسكري

مانـد كـه فرزنـد امـام      جاي هيچ شكي باقي نمي :وم براي پيروان اهل بيتامام معص

 كه جانشين ايشان است به دنيا آمده است. 7حسن عسكري

 روايت دوم

يِّ  ـرِ فَ عْ مٍ اجلَْ اشِ نْ أَيبِ هَ اقَ عَ حَ َدَ بْنِ إِسْ نْ أَمحْ ْيَى عَ دُ بْنُ حيَ َمَّ ـدٍ حمُ َمَّ َيبِ حمُ لْـتُ ألِ : قُ ـالَ  7قَ
 ْ لَتُكَ متَ الَ أَلَكَ جَ نُ يلِ أَنْ أَسْ تَأْذَ أَلَتِكَ فَ سْ نْ مَ نِي مِ الَ  .نَعُ قَ لْ  :فَ لْتُ  .سَ ـلْ لَـكَ  :قُ ي هَ ـيِّدِ ا سَ يَ

لَدٌ  الَ  ؟وَ قَ مْ  :فَ عَ لْتُ  .نَ قُ نْهُ  :فَ أَلُ عَ نَ أَسْ أَيْ ثٌ فَ دَ ثَ بِكَ حَ دَ إِنْ حَ الَ  ؟فَ ينَةِ قَ  ٢.بِاملَْدِ
 ترجمه حديث

جاللت و بزرگى شما عرض كردم:  7ن عسكريابوهاشم جعفري گويد به امام حس

 !بپرس :فرمائيد از شما سؤالى كنم؟ فرمود دارد، اجازه مى مرا از پرسش از شما بازمى
                                                      

 .938 شماره ،348ص ،نجاشي ال. رج 1

ار، 2، حديث328، ص 1 ج، كافي . 2 بِ الدَّ احِ ةِ وَ النَّصِّ إِىلَ صَ ارَ شَ ِ  .بَابُ اإلْ
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كردم: اگـر بـراى    عرض .كردم: آقاى من! شما فرزندى داريد؟ فرمود: آرى عرض

 د در كجا از او بپرسم؟ فرمود: در مدينه.يپيش آاي  حادثهشما 

 منبع حديث

االسالم كليني نقل شـده اسـت. كتـاب كـافي       حديث در كتاب كافي مرحوم اين 

 معتبرترين كتاب حديثي شيعه است و نيازي به سخن در اعتبار و عظمت آن نيست.

كتب الشـيعه   : هو من اجلّدر مورد كتاب كافي آورده است )413 توفيم(شيخ مفيد 

 1.ا و اكثرها 

كتاب الكـافي فـي الحـديث الـذي لـم يعمـل         :نويسد ق) مي786 توفيم(شهيد اول 

 2.األصحاب مثله

 3لم يصنف في االسالم مثله. ق) گويد:1070 توفيم(تقي مجلسي  محمدعالمه 

الكافي ... اشرفها و اوثقها و اتمها و اجمعها آورد:  ) مي ق1091(متوفي  فيض كاشاني

 4شتماله علي االصول من بينها و خلوه من الفضول و شينها. ال

: أضـبط األصـول و اجمعهـا و    نويسد ق) مي1110 توفيم(باقر مجلسي  محمدالمه ع

 5و اعظمها.  مؤلفات أحسن 

شـيخ   7، ابـو الصـالح الحلبـى    6االسالم كليني، شيخ مفيد، ر اين حديث را عالوه بر

                                                      

 .70، ص اإلماميةاعتقادات تصحيح  . 1

 .307الشهيد األول، ص  ،رسائل.  2

 .67، ص 107 بحار األنوار، ج.  3

 .5، ص 1 الوافي، ج . 4

 .3، ص 1 العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج مرآة . 5

 .348، ص 2 حجج اهللا على العباد، ج معرفةاإلرشاد في .  6

 .426تقريب المعارف، ص .  7



   z  343  يا در كتب شيعه روايات صحيح السند تاريخي مبني بر والدت...؟آ 

 5عـاملي نبـاطي،   4اربلي، 3طبرسي صاحب تفسير مجمع البيان، 2فتال نيشابوري، 1طوسي،

 اند. نقل كرده 9عالمه مجلسي 8سيد هاشم بحراني و 7شيخ حرّ عاملي، 6عالمه حلّي،

 سند حديث

 محمد بن يعقوب كليني .1

محمد بن يعقوب بن إسحاق أبـو جعفـر الكلينـي و كـان     نويسد:  مرحوم نجاشي مي

شيخ أصحابنا في وقته بالري و وجههم، و كـان أوثـق النـاس     ،خاله عالن الكليني الرازي

لحديث، و أثبتهم. صنف الكتـاب الكبيـر المعـروف بـالكليني يسـمى الكـافي، فـي        في ا

 10.ن عشرين 

 عـارف    جعفـر  يكنـى أبـا     محمد بن يعقـوب الكلينـي  آورد:  شيخ طوسي نيز مي

 11.باألخبار له كتب منها، كتاب الكافي

 با گواهي اين دو عالم رجالي شكي در مورد اعتماد بودن مرحوم كليني نيست.

 محمد بن يحيي. 2

                                                      

 .232، ص الغيبة للحجةكتاب  ،الغيبة.  1

 262، ص 2 ج ،المتعظين بصيرةالواعظين و  روضة . 2

 .441إعالم الورى بأعالم الهدى، ص  . 3

 .449، ص 2 ، جاألئمة معرفةفي  الغمةكشف  . 4

 .171، ص 2 الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، ج.  5

 .339، ص :األئمةفي تاريخ  مجموعة نفيسة ، چاپ شده در ضمن كتابكتاب اإلرشاد المستجاد من.  6

 .10، حديث 53، ص 5 المعجزات، جبالنصوص و  الهداةإثبات  .7

 .2، حديث195، ص 6 ، ج:األبرار في أحوال محمد و آله األطهار حلية .8

 .11، حديث 161، ص 51 ج، بحار األنوار .9

 .1026، شماره 377، صالشيعةفهرست أسماء مصنفي  ،رجال النجاشي. 10

 .591، شماره 135شيخ طوسي، ص  ،الفهرست. 11
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،  محمد بن يحيى أبو جعفـر العطـار القمـي   فرمايد:  مرحوم نجاشي در مورد ايشان مي

 1، عين، كثير الحديث. شيخ أصحابنا في زمانه، 

 2. فرمايد: محمد بن يحيى العطار، روى عنه الكليني، قمي، كثير  شيخ طوسي نيز مي

 احمد بن اسحاق. 3

بـن   بن سـعد   أحمد بن إسحاق بن عبد اهللافرمايد:  ن ميمرحوم نجاشي در مورد ايشا

مالك بن األحوص األشعري، أبو علي القمي، و كان وافد القميين، و روى عن أبي جعفر 

 7.3أبي محمد ن ، و كان 8الثاني و أبي الحسن

بـن سـعد بـن مالـك بـن       أحمد بن إسحاق بـن عبـد اهللا  فرمايد:  شيخ طوسي نيز مي

و رأى صـاحب   7و علي كبير القدر و كان من خواص أبي محمـد األحوص األشعري أب

 4.و هو شيخ القميين و وافدهم [الزمان

 ابو هاشم جعفري. 4

داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد اهللا بـن  فرمايد:  مرحوم نجاشي در مورد ايشان مي

، :  عنـد    رحمه اهللا كان عظـيم   جعفر بن أبي طالب، أبو هاشم الجعفري

 5.، شريف القدر، 

چنان كه روشن است اين حديث در معتبرترين كتاب حديثي شيعه با سـندي بسـيار   

ــان جليــل القــدر از امــام حســن   :عــالي متشــكل از بزرگــان اصــحاب ائمــه  و راوي

 نقل شده است. 7عسكري
                                                      

 .946، شماره353، ص الشيعة ت أسماء مصنفيفهرس ،رجال النجاشي. 1

 .24 ـ 6274، شماره 439 ص، األبواب، رجال شيخ طوسي. 2

 .225، شماره91 ، صالشيعةفهرست أسماء مصنفي  ،رجال النجاشي. 3

 .68، شماره 26 شيخ طوسي، ص ،الفهرست. 4

 .411، شماره 156 ، صالشيعةأسماء مصنفي  فهرست ،رجال النجاشي. 5
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 داللت حديث

روشـن و واضـح اسـت. امـام حسـن       اريچـون سـند آن بسـ    زين ثيحداين داللت 

دهد. با وجود تصريح امـام حسـن    خبر مي خود وجود فرزند ازصراحت  به 7يعسكر

 ماند. باقي نمي :اي براي پيروان اهل بيت به داشتن فرزند ديگر شبهه 7عسكري

 روايت سوم

َدَ  نْ أَمحْ دٍ عَ َمَّ ىلَّ بْنِ حمُ عَ نْ مُ يُّ عَ رِ عَ َشْ دٍ األْ َمَّ ُ بْنُ حمُ نيْ سَ بْدِ اهللا احلُْ دِ بْنِ عَ َمَّ ـابْنِ حمُ جَ  قَ ـرَ : خَ لَ
دٍ  َمَّ نْ أَيبِ حمُ تِلَ  7عَ نيَ قُ نَهُ اهللا حِ يُّ لَعَ ِ بَريْ ىلَ  الزُّ أَ عَ َ رتَ نِ اجْ اءُ مَ زَ ا جَ ذَ مُ  اهللاهَ عُ ـزْ لِيَائِهِ يَ يفِ أَوْ

َأ يْفَ رَ كَ قِبٌ فَ نِي وَ لَيْسَ يلِ عَ تُلُ قْ هُ يَ ةَ  أَنَّ رَ دْ هُ م اهللا قُ امَّ لَدٌ سَ لِدَ لَهُ وَ تٍّ  م ح فِيهِ وَ وُ نَةِ سِ د يفِ سَ
تَنيْ  ائَ نيَ وَ مِ ْسِ  ١ .وَ مخَ

 ترجمه حديث

زبيرى ملعون كشته شد، از طـرف امـام    زماني كهاحمد بن محمد بن عبد اللَّه گويد: 

ش بـر خـدا   ياوليـا ه اينست كيفر كسى كه نسبت ب«صادر شد:  7رىكحسن عس

، بـرايم نيسـت   ينسلدر حالي كه كرد مرا خواهد كشت  گستاخى كند، او گمان مي

چگونه نيروى حق را درباره خود مشاهده كرد؟! و براى آن حضـرت در سـال   پس 

 گذاشت.» د م ح م«پسرى متولد شد كه نامش را  256

 منبع حديث

االسالم كليني در كتاب كافي نقل كرده است و در اعتبار منبـع   ز اين حديث را نيز 

 شكي وجود ندارد.

                                                      

 .1، حديث 514و ص 5، حديث 329، ص 1 ج ،يكاف. 1
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شـيخ   3ابـو الصـالح حلبـي،    2شيخ مفيد، 1، شيخ صدوق،االسالم كليني ر عالوه بر 

د هاشـم  يسـ  7،يخ حـرّ عـامل  يش  6،ياربل 5طبرسي صاحب تفسير مجمع البيان، 4طوسي،

 اند. نقل كرده 9يعالمه مجلس 8و يبحران

 سند حديث

 ينيكل عقوبيمحمد بن . 1

 ترين و مـورد اعتمـادترين راويـان حـديث     در روايت قبل گذشت كه ايشان از موثق

 است.

 حسين بن محمد اشعري. 2

، بن أبي بكر األشعري القمـي  الحسين بن محمد بن عمراننويسد:  مرحوم نجاشي مي

 10.هللا أبو عبد اهللا 

يروي عنه كثيـرا، و هـو الحسـين بـن      1آورد: من مشايخ الكليني آيت اهللا خويي مي

 11.، ، محمد بن عمران بن أبي بكر األشعري القمي
                                                      

 .3، حديث 430، ص 2 ، جالنعمةكمال الدين و تمام  .1

 .349، ص 2 حجج اهللا على العباد، ج معرفةاإلرشاد في  .2

 .426تقريب المعارف، ص . 3

 .231، ص للحجة الغيبةكتاب  ،الغيبة. 4

 .441ص  ،إعالم الورى بأعالم الهدى .5

 449، ص: 2 ، جاألئمة ةمعرففي  الغمةكشف  .6

 .11، حديث 53، ص 5 بالنصوص و المعجزات، ج الهداةإثبات  .7

 .5، حديث196، ص 6 ، ج:األبرار في أحوال محمد و آله األطهار حلية .8

 .4، حديث 4، ص 51 ج، بحار األنوار .9

 .156، شماره 66ص  ،الشيعةرجال النجاشي، فهرست أسماء مصنفي . 10

 .3625، شماره 83، ص7 ج يث و تفصيل طبقات الرجال،جال الحد. معجم ر11
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 معلي بن محمد. 3

أبو الحسن مضطرب الحـديث و  ، معلى بن محمد البصرينويسد:  مرحوم نجاشي مي

 1.ه المذهب، و كتبه 

يعـرف حديثـه، و    البصـري، أبـو محمـد.    المعلّى بن محمد،نويسد:  ابن غضائري مي

 2.و يروي عن الضعفاء و يجوز أن يخرّج شاهدا ينكر.

يعتمد على رواياتـه، و أمـا قـول     ل ل أقول: الظاهر أن الرجآورد:  آيت اهللا خويي مي

النجاشي من إضطرابه في الحديث و المذهب فال يكون مانعا عن وثاقته. أما إضطرابه في 

، و أمـا     المذهب فلم يثبت كما ذكره بعضهم، و على تقدير الثبوت فهـو ال ينـافي   

، و هـذا أيضـا ال   إضطرابه في الحديث فمعناه أنه قد يروي ما يعرف، و قد يروي ما ينكر

. و أما روايته عن الضعفاء على مـا   . و يؤكد ذلك قول النجاشي: و كتبه  ينافي 

ذكره ابن الغضائري، فهي على تقدير ثبوتها ال تضر بالعمل بما يرويه عن الثقات، فالظاهر 

 3أن الرجل معتمد عليه، و اهللا العالم.

 احمد بن محمد بن عبد اهللا. 4

صيفي در مورد ايشان در كتب رجالي ذكر نشده است اما ايشـان در اسـناد   هرچند تو

در نتيجه توثيق عام مرحوم قمـي را   4كتاب تفسير علي بن ابراهيم قمي واقع شده است.

ــه از     ــز ك ــت اهللا خــويي ني ــاي آي ــر مبن ــق شــده اســت و ب دارد و توســط ايشــان توثي
                                                      

 .1117، شماره418ص  ،الشيعةفهرست أسماء مصنفي  ،رجال النجاشي. 1

 .26 ـ ]141[، شماره 96 كتاب الضعفاء، ص ، رجال ابن الغضائري. 2

 .280، ص19 الحديث و تفصيل طبقات الرجال، جمعجم رجال . 3

َ : 320ص ،1 ج ،. تفسير القمي4 ربَ َدُ بْنُ أَخْ نِي أَمحْ ثَ دَّ الَ حَ دٍ قَ َمَّ نِ املُْعَىلَّ بْنِ حمُ دٍ عَ َمَّ ُ بْنُ حمُ نيْ سَ دِ بْنِ [عنينِ احلُْ َمَّ بْدِ اهللا حمُ َـدَ  ] عَ نْ أَمحْ عَ
الَ  يِّ قَ قِّ ثِريٍ الرَّ دَ بْنِ كَ اوُ نْ دَ ٍّ عَ يلِ يَّةَ بْنِ عَ نْ أُمَ لٍ عَ الَ بْدِ اهللاِ  بْنِ هِ أَلْتُ أَبَا عَ لِ  7سَ وْ نْ قَ مٍ ال ( اهللاعَ ـوْ ـنْ قَ رُ عَ يـاتُ وَ النُّـذُ نِي اآلْ غْ وَ ما تُ

نُونَ  مِ بِيَاءُ  )يُؤْ َنْ رُ األْ ةُ وَ النُّذُ َئِمَّ يَاتُ األْ الَ اآلْ  . :قَ
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 1است. گيرترين افراد در رجال هستند ايشان راوي موثقي سخت

 نقل شده است. 7يح از امام حسن عسكريبا سند صح نيز ثيحددر نتيجه اين 

 داللت روايت

دهد كه در آن زمان نيز گروهي سوداي عقـيم از دنيـا    اين روايت به روشني نشان مي

كردند نسل امامت قطع خواهد  پروراندند و خيال مي را در سر مي 7رفتن امام عسكري

 نمايد. يحا اين پندار موهوم را رد ميصر 7شد. اما امام عسكري

دهـد كـه گـزارش     به وضوح از والدت فرزند ايشان خبر مـي  7سپس صحابي امام

 تاريخي صحيح السندي است.

سـد: زبيـري   نوي مرحوم عالمه مجلسي در مورد اين كه منظور از زبيري كيست؟ مـي 

كـرده بـود و    را تهديـد  7د كـه امـام عسـكري   ولقب برخي از اشقيا از فرزندان زبير بـ 

 2خداوند او را به دست خليفه يا ديگري كشت.

 روايت چهارم

ـيِّهِ  ضِ بْـلَ مُ ـدٍ قَ َمَّ ـنْ أَيبِ حمُ َّ مِ جَ إِيلَ ـرَ : خَ ـالَ لٍ قَ الَ ِّ بْـنِ بـِ ـيلِ ـدِ بْـنِ عَ َمَّ نْ حمُ دٍ عَ َمَّ ُّ بْنُ حمُ يلِ  عَ
جَ إِ  رَ هِ ثُمَّ خَ دِ عْ نْ بَ لَفِ مِ ينِ بِاخلَْ ُ ْربِ ِ خيُ نَتَنيْ ـنْ بِسَ لَفِ مِ ينِ بِاخلَْ ُ ْربِ امٍ خيُ ةِ أَيَّ ثَ يِّهِ بِثَالَ ضِ بْلِ مُ نْ قَ َّ مِ يلَ

هِ  دِ عْ  ٣.بَ
                                                      

 الوثاقـة قـد عرفـت فيمـا تقـدم أن     :  العامـة التوثيقات :  49، ص1 معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج. 1

شخص معين بخصوصـه و أن يشـهد بوثاقتـه فـي      الثقة بوثاقة، فال يفرق في ذلك بين أن يشهد ثقة تثبت بإخبار

جميـع   بوثاقة. و لذا تحكم تضمنيةأم  مطابقية الداللة، سواء أ كانت بالوثاقة بالشهادةهي  العبرة، فإن جماعةضمن 

 . :أحد المعصومينمشايخ علي بن إبراهيم الذين روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى 

 .3، ص 4 العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج مرآة .2

 .1، حديث 328، ص 1 كافي، ج. 3
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 ترجمه حديث

ـ   محمد بن على بن ، دو سـال پـيش از   7رىكبالل گويد: از جانب امام حسـن عس

سـه   . سـپس من خبـر داد ه ب شمن رسيد كه از جانشين بعد از خوده وفاتش پيامى ب

 من خبر داد.ه ب شمن رسيد و از جانشين بعد از خوده ى بروز پيش از وفاتش پيام

 منبع حديث

االسالم كليني در كتاب كافي نقل كرده است و در اعتبار منبـع   ز اين حديث را نيز 

 شكي وجود ندارد.

طبرسـي صـاحب تفسـير     2شـيخ مفيـد،   1االسالم كليني، شيخ صـدوق،  ر عالوه بر 

ـ  يس 5،يلخ حرّ عاميش  4،ياربل 3مجمع البيان، نقـل   7يو عالمـه مجلسـ   6يد هاشـم بحران

 اند. كرده

 سند حديث

 ينيكل عقوبيمحمد بن . 1

 ثيحـد  انيـ راو نيو مـورد اعتمـادتر   نيتر از موثق شانيقبل گذشت كه ا تيروا در

 است.

                                                      

 .24، حديث 499، ص 2 ، جالنعمةكمال الدين و تمام  .1

 .348، ص 2 حجج اهللا على العباد، ج معرفةاإلرشاد في  .2

 .441ص  ،إعالم الورى بأعالم الهدى .3

 .448، ص 2 ، جاألئمة معرفةفي  الغمةكشف  .4

 .217، حديث 105و ص 7، حديث 52، ص 5 بالنصوص و المعجزات، ج الهداةإثبات  .5

 .1، حديث195، ص 6 ، ج:األبرار في أحوال محمد و آله األطهار حلية .6

 .58، حديث 335، ص 51 ج، بحار األنوار .7
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 علي بن محمد. 2

منظور از ايـن راوي يـا عـالن كلينـي اسـت كـه مرحـوم نجاشـي در مـورد ايشـان           

المعروف بعـالن يكنـى أبـا      حمد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكلينيعلي بن منويسد:  مي

 1.[مكتاب أخبار القائ   ، عين. له الحسن. 

علي بـن أبـي   آورد:  و يا منظور ابن بندار است كه مرحوم نجاشي در مورد ايشان مي

فاضـل،   ، أبوه بماجيلويه، يكنى أبا الحسن.  المعروف  البرقيالقاسم عبد اهللا بن عمران 

 2.فقيه، أديب

 بنا به هر دو احتمال در وثاقت ايشان نيز شكي وجود ندارد.

 محمد بن علي بن بالل. 3

ايشـان را فـردي موثـق     7در نقلي كه مرحوم كشي در رجـالش آورده امـام عسـكري   

َ اهللاخوانده است.  يضِ ِّ رَ يلِ ىلَ الْبِالَ أْ كِتَابَنَا عَ رَ اقُ اقْ حَ إِنَّ  يَا إِسْ ! فَ نْهُ لَيْهعَ ِبُ عَ فُ بِامَ جيَ ونُ الْعَارِ  3 .هُ الثِّقَةُ املَْأْمُ

نَا انـد.   را ديـده  [برد كه امام عصـر  شيخ صدوق ايشان را جزء وكاليي نام مي ثَ ـدَّ حَ
 َ يضِ يُّ رَ اعِ زَ دٍ اخلُْ َمَّ دُ بْنُ حمُ َمَّ ـ اهللاحمُ نْ أَبِيهِ عَ يُّ عَ دِ َسَ ٍّ األْ يلِ نَا أَبُو عَ ثَ دَّ الَ حَ نْهُ قَ بْـدِ عَ ـدِ بْـنِ أَيبِ عَ َمَّ  اهللانْ حمُ

ـانِ  مَ بِ الزَّ ـاحِ اتِ صَ زَ عْجِ ىلَ مُ قَفَ عَ َّنْ وَ ى إِلَيْهِ ممِ تَهَ نِ انْ دَ مَ دَ رَ عَ كَ هُ ذَ ِّ أَنَّ ويفِ ءِ  [الْكُ الَ كَ ـنَ الْـوُ آهُ مِ وَ رَ
يلِ  زٌ وَ الْبِالَ اجِ نُهُ وَ حَ يُّ وَ ابْ رِ مْ ادَ الْعَ دَ  4. بِبَغْ

همين بس كه مرحوم حسين بن روح قبل از رسيدن به نيابـت   در جاللت قدر ايشان

ـيْخُ رفتـه اسـت.    براي كسب تكليف به محضـر وي مـي   [خاص امام زمان نِي الشَّ ثَ ـدَّ حَ
                                                      

 .682، شماره 260، صالشيعةأسماء مصنفي  فهرست ،رجال النجاشي. 1

 .683شماره ، 261ص . همان، 2

اقَ بْـنِ  :1088، شماره 575، ص )إختيار معرفة الرجال(جال الكشي . ر3 ـحَ ِسْ جَ إلِ ـرَ ـهُ خَ ـابُورَ أَنَّ ى بَعْـضُ الثِّقَـاتِ بِنَيْسَ كَ حَ
دٍ  َمَّ نْ أَيبِ حمُ يلَ مِ عِ امَ ... 7إِسْ قِيعٌ  تَوْ

 .16، حديث442، ص: 2 ، جالنعمةكمال الدين و تمام  .4
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 َ يضِ حٍ رَ وْ ُ بْنُ رَ نيْ سَ مِ احلُْ اسِ ـيْتُ  اهللاأَبُوالْقَ ضَ هِ فَمَ ِ ـريْ يضِ وَ غَ وِ نَا يفِ التَّفْ ابُ حَ تَلَفَ أَصْ : اخْ الَ نْهُ قَ إِىلَ أَيبِ عَ
تُ  دْ عُ اماً فَ هُ أَيَّ تُ رْ أَخَّ ينِ فَ رْ الَ أَخِّ قَ فَ فَ الَ تُهُ اخلِْ فْ رَّ عَ تِهِ فَ امَ تِقَ امِ اسْ لٍ يفِ أَيَّ رِ بْنِ بِالَ يثاً  طَاهِ ـدِ َّ حَ جَ إِيلَ رَ أَخْ إِلَيْهِ فَ

بْدِ  نَادِهِ إِىلَ أَيبِ عَ  1.. ..اهللابِإِسْ

و مورد اعتمـاد ايشـان بـود در دوران     7اما وي با اين كه وكيل امام حسن عسكري

دچار فساد مالي شد و براي سوء استفاده مالي ادعاي بابيت امـام   [غيبت امام دوازدهم

همين امر موجب شـد   2كرد و با نايب خاص دوم امام به معارضه پرداخت. [دوازدهم

رديف  و شيخ طوسي ايشان را در 3مورد ذم قرار گيرد. [تا در توقيعي از امام دوازدهم

 4نايبان مذموم ذكر كند.

نويسـد: محمـد بـن     با اين حال شيخ طوسي ايشان را توثيق كرده و در مورد وي مي

5. ،علي بن بالل
 

: آورد آيت اهللا خويي نيز بعد از بحث مفصلي در مورد ايشان وي را ثقه دانسته و مي

ت انحرافـه و ادعـاؤه البابيـة، و مل و املتلخص من مجيع ما ذكرنا أن الرجل كان ثقة مستقيام، و قد ثبـ
يثبت عدم وثاقته، فهو ثقة، فاسد العقيدة، فال مانع من العمل برواياتـه، بنـاء عـىل كفايـة الوثاقـة يف 

 6، كما هو الصحيح.حجية الرواية

                                                      

 .387، ص الغيبة للحجة (للطوسي)/ كتاب لغيبةا .1

انِ : 400ص ،الغيبة للحجةكتاب  ،للطوسي ،لغيبةا .2 مَ بُ الزَّ احِ كَ صَ رْ أْمُ ْ يَ تُكَ بِاهللاِ أَ ملَ دْ رٍ نَشَ ا أَبَا طَاهِ ـنَ  [يَ كَ مِ نْـدَ ا عِ لِ مَ مْ بِحَ
ضَ  نَهَ مَّ نَعَمْ فَ قَالَ اللَّهُ َّ فَ رٍ   املَْالِ إِيلَ فَ عْ َ اهللا أَبُو جَ يضِ فاً  رَ ِ نْرصَ نْهُ مُ  .عَ

نَا لِنُظَ  :411، ص همان .3 مَ دَّ قَ نْ تَ انَ مَ ا كَ ثْلِ مَ ىلَ مِ نْهُ (شلمغانی)... عَ ةِ مِ رَ اذَ ي وَ املُْحَ قِّ نَا يفِ التَّوَ مْ أَنَّ هُ لِمْ ـوَ أَعْ ـنَ الشَّ ... مِ هِ ائـِ يعِيِّ وَ ـرَ رِ
 ِّ يلِ ِّ وَ الْبِالَ يلِ الَ ِ يِّ وَ اهلْ ِ ريْ م النُّمَ هِ ِ ريْ  . وَ غَ

 .353، ص . همان4

 .4 ـ 5888، شماره 401ص ،األبواب ـ الشيخ الطوسي ،رجال. 5

 .محمد بن علي بن بالل  ـ11305، شماره 335، ص 17 رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج معجم. 6
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بنابر اين در وثاقت و قابل پذيرش بودن روايت ايشان نيز مشـكلي وجـود نـدارد. و    

 سند حديث صحيح است.

 ديثداللت ح

چنان كه در شرح حال محمد بن علي بن بالل گذشـت وي از وكـالي امـام حسـن     

 اي بـه ايشـان نامـه    7بود و جايگاه بلندي داشت. لذا امام حسن عسـكري  7عسكري

نوشته و تولد و وجود جانشين خود را به وي خبرداده است تـا وي بـا ايـن خبـر امـام      

 7كه با خبر دادن امام حسن عسكريگرم نمايد. روشن است  شيعيان را راهنمايي و دل

ماند كه جانشـين ايشـان    از جانشين خود، شكي براي معتقدين به امامت ايشان باقي نمي

 متولد شده و موجود است.

 روايت پنجم

 َ يضِ اقَ رَ حَ يمَ بْنِ إِسْ اهِ رَ دُ بْنُ إِبْ َمَّ نَا حمُ ثَ دَّ ـ اهللاحَ َّ ِّ بْـنِ مهَ ـيلِ نِي أَبُـو عَ ثَ ـدَّ ـالَ حَ نْهُ قَ ـالَ عَ امٍ قَ
سَ  دَّ يَّ قَ رِ مْ نَ الْعَ ثْامَ دَ بْنَ عُ َمَّ عْتُ حمُ مِ ـدٍ  اهللاسَ َمَّ ئِلَ أَبُـو حمُ قُولُ سُ عْتُ أَيبِ يَ مِ قُولُ سَ هُ يَ وحَ رُ

سَ  ٍّ احلَْ يلِ ِ  7نُ بْنُ عَ ربَ نِ اخلَْ هُ عَ نْدَ ا عِ ائِهِ وَ أَنَ نْ آبَ يَ عَ وِ ي رُ ـنْ  : الَّذِ لُـو مِ ْ ضَ الَ ختَ َرْ أَنَّ األْ
جَّ  ىلَ حُ اتَ  ةٍ هللاِِ عَ انِهِ مَ مَ امَ زَ فْ إِمَ رِ عْ ْ يَ اتَ وَ ملَ نْ مَ ةِ وَ أَنَّ مَ يَامَ مِ الْقِ وْ هِ إِىلَ يَ قِ لْ لِيَّـةً خَ اهِ يتَةً جَ  مِ
الَ  قَ ـولِ  7فَ سُ ا ابْـنَ رَ يلَ لَهُ يَ قِ قٌّ فَ ارَ حَ امَ أَنَّ النَّهَ قٌّ كَ ا حَ ذَ ـامُ  اهللاإِنَّ هَ مَ ِ ـةُ وَ اإلْ جَّ ـنِ احلُْ مَ  فَ

لِيَّ  اهِ يتَةً جَ اتَ مِ هُ مَ فْ رِ عْ ْ يَ اتَ وَ ملَ نْ مَ ي مَ دِ ةُ بَعْ جَّ امُ وَ احلُْ مَ ِ وَ اإلْ دٌ هُ َمَّ نِي حمُ الَ ابْ قَ كَ فَ دَ عْ ا بَ ةً أَمَ
ـمَّ  ـاتُونَ ثُ قَّ ـا الْوَ بُ فِيهَ ـذِ كْ ا املُْبْطِلُونَ وَ يَ ْلِكُ فِيهَ لُونَ وَ هيَ اهِ ا اجلَْ َارُ فِيهَ يْبَةً حيَ جُ  إِنَّ لَهُ غَ ْـرُ خيَ

ةِ  وفَ فِ الْكُ هِ بِنَجَ أْسِ قَ رَ وْ قُ فَ فِ ْ مِ الْبِيضِ ختَ الَ َعْ أَينِّ أَنْظُرُ إِىلَ األْ كَ  ١.فَ
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 ترجمه حديث

 د بن عثمان عمـرىام گويد: از محمبن هم س اللَّـه روحـه    ـ  ابو علىشـنيدم كـه    ـ قـد

از آن حضـرت از   بودم كـه  7گفت: من نزد امام عسكرى گفت: از پدرم شنيدم كه مى مى

كه زمـين از حجـت الهـى بـر      سؤال شدخبرى كه از پدران بزرگوارش روايت شده است 

زمانش را نشناسـد بـه مـرگ      ماند و كسى كه بميرد و امام خاليق تا روز قيامت خالى نمى

بـه ايشـان   چنان كه روز روشن حـقّ اسـت.    است. فرمود: اين حقّ است هم مردهجاهليت 

ند رسول خدا حجت و امام پس از شما كيست؟ فرمود: فرزنـدم محمـد،   : اى فرزه شدتگف

 مـرده او امام و حجت پس از من است، كسى كه بميرد و او را نشناسد به مرگ جاهليـت  

در  اهل باطـل است، آگاه باشيد كه براى او غيبتى است كه نادانان در آن سرگردان شوند و 

كنـد   معين كنند دروغ گويند، سپس خروج مىآن هالك گردند و كسانى كه براى آن وقت 

 نگرم كه بر باالى سر او در نجف كوفه در اهتزاز است. هاى سپيدى مى و گويا به پرچم

 منبع حديث

اين روايت را مرحوم شيخ صدوق در كمال الدين و تمام النعمه نقل كرده اسـت. در  

 ندارد.اعتبار و اهميت اين كتاب و انتساب آن به نويسنده شكي وجود 

حديث شناس معاصر مرحوم علي اكبر غفاري در مقدمه كتاب كمال الدين در مـورد  

كتاب بليـغ فـي موضـوعه، ممتـاز فـي بابـه، و مـا رؤي فـي هـذا          نويسد:  اين كتاب مي

الموضوع كتاب أنبل منه و ال أعذب مشرعا و ال أطيب منزعا، ليس ألحد من المتقـدمين  

و نفـاذ الخـاطر و مـا      ذلك في ما صنّفوا في  ى و ال المتأخّرين مثله على 

 1.و لمؤلّفه من الذّكاء و 
                                                      

 .19ص  ،2 ج، النعمةكمال الدين و تمام . 1
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عالوه بر شيخ صدوق ايـن حـديث را پـدر ايشـان مرحـوم صـدوق اول علـي بـن         

د يسـ و  5يخ حرّ عـامل يش 4،ياربل 3ان،ير مجمع البيصاحب تفس يطبرس 2خزاز، 1حسين،

 اند. نقل كرده 6يهاشم بحران

 سند حديث

 محمد بن علي بن حسين .1

 ايشان شيخ صدوق و مؤلف كتاب كمال الدين است.

محمد بن علي بن الحسين بن موسـى بـن   نويسد:  مرحوم نجاشي در مورد ايشان مي

 7.بخراسان  أبو جعفر، نزيل الري، شيخنا و فقيهنا و وجه  بابويه القمي

بـن موسـى بـن بابويـه      محمد بن علي بن الحسـين آورد:  مرحوم شيخ طوسي نيز مي

يكنى أبا جعفر، كان جليال حافظـا لألحاديـث بصـيرا بالرجـال ناقـدا       القمي، جليل القدر

 8.علمه ه لألخبار لم ير في القميين مثله في حفظه 

 بنابر اين وثاقت و مورد اعتماد بودن ايشان ثابت است.

 بن اسحاق محمد بن ابراهيم. 2

                                                      

 .2، النص، صالحيرةمن  التبصرةو  إلمامةا. 1

 .296اإلثني عشر، ص  األئمةاألثر في النص على  كفاية .2

 .442ص  ،إعالم الورى بأعالم الهدى .3

 .528، ص 2 ، جمعرفة األئمةفي  الغمةكشف  .4

، حديث 98، ص 5 المعجزات، جبالنصوص و  الهداةإثبات و  23 ـ  21475 ، حديث246، ص: 16 ، جالشيعةوسائل . 5
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است كه از اساتيد مرحوم شـيخ صـدوق    اق طالقانىمحمد بن ابراهيم بن اسحايشان 

توان ثقه بودن ايشان را ثابـت   است. هر چند توثيق صريحي در كتب رجالي ندارد اما مي

 نمود.

را طريق شيخ صـدوق   محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيمرحوم محدث نوري، 

ـ زيدي،  ن ابن ( أحمد بن محمد بن سعيد همدانيبه  و  توثاقـ و  تلـ جاله مشهور ب

و عظمـه و  (ابن عقـده)   قدره : : و و گويد:  ر ادامه ميكند و د بيان مي )حفظ

اإلسالم الكليني   . ...شأن الذين أخذوا عنه و رووا كتبه، كالنعماني و التلعكبري 

 يغني عن النظر في حال محمد بـن  ...في الكافي و أحمد بن محمد بن الصلت األهوازي

 1عنه مترحما مترضّيا.  ق و قد أكثر الصدوق  ن إسحاق، مع أنه من 

طالقـانى... توثيـق    آورد: محمد بـن ابـراهيم بـن اسـحاق     يم يزنجان يريت اهللا شبيآ

كنـد و مكـرّر بـر او ترضّـى و تـرحم       صريح ندارد ولى صدوق از وى بسيار روايت مى

 2ت وثاقت وى كافى است.كند و اين مقدار براى اثبا مى

شود نه از ترضي شـيخ   بنابراين وثاقت ايشان از كثرت نقل روايت از وي استفاده مي

3كند. صدوق بر ايشان تا گفته شود ترضي وثاقت را ثابت نمي
 

 ابو علي همام. 3

محمد بن أبي بكر همام بن سهيل الكاتـب   فرمايد: مرحوم نجاشي در مورد ايشان مي

و در جاي ديگـر بـه    4، كثير الحديث.ه حابنا و متقدمهم. له شيخ أص اإلسكافي
                                                      

 .52، ص: 4 المستدرك، ج خاتمة. 1

 .2962، ص 9 ج ،زنجانى ،كتاب نكاح. 2

و لـيس فـي ترضـي    نويسـد:   مي 231، ص15 معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج. آيت اهللا خويي در 3

 .الوثاقةعلى الحسن، فضال عن  داللةعليه  1الصدوق

 .1032، شماره 379ص ،الشيعةفهرست أسماء مصنفي  ،رجال النجاشي. 4
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 1.أبو علي بن همام   شيخنا نويسد: :  كند و مي موثق بودن ايشان تصريح مي

يكنـى أبـا علـي، جليـل       محمد بن همام اإلسكافيآورد:  مرحوم شيخ طوسي هم مي

 2.ه ، له ر القدر 

 ايشان بسيار روشن است و بحثي در آن نيست. بنابراين وثاقت

 محمد بن عثمان عمري. 4

است كه هيچ شكي در وثاقت ايشـان   [ايشان نايب دوم از نواب خاص امام عصر

 وجود ندارد و تمام شيعيان بر راستگويي و مورد اعتماد بودن وي اتفاق نظر دارند.

العمري، يكنـى أبـا     سعيدمحمد بن عثمان بن نويسد:  شيخ طوسي در مورد ايشان مي

   ، و لهمـا  [صاحب الزمـان  ن من ، و أبوه يكنى أبا عمرو، جميعا وكيالن جعفر

 3. عند  

رخواند:  مرحوم كشي نيز ايشان را محور تدبير امور مي مْ فْصُ بْنُ عَ كِيـلَ أَيبِ  وٍ وَ حَ انَ وَ كَ
دٍ  َمَّ َ 7حمُ رٍ حمُ فَ عْ ا أَبُو جَ دُ ، وَ أَمَّ ر مَّ مْ فْصِ بْنِ عَ ـانَ  وٍ بْنُ حَ ، وَ كَ يَـةِ كِيـلَ النَّاحِ انَ وَ يِّ وَ كَ رِ مْ وَ ابْنُ الْعَ هُ فَ

يْهِ  لَ ورُ عَ دُ رُ يَ َمْ  4.األْ

 عثمان بن سعيد عمري. 5

ست كه همچون پسرش هـيچ شـكي   ا [ايشان نايب اول از نواب خاص امام عصر

تگويي و قابـل اعتمـاد بـودن وي    در وثاقت ايشان نيز وجود ندارد و تمام شيعيان بر راس

 اتفاق نظر دارند.
                                                      

 .313، شماره 122ص  ،الشيعةفي فهرست أسماء مصن ،رجال النجاشي. 1
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برد. وقتي در شمار يـاران   مرحوم شيخ طوسي در چند جاي رجالش از ايشان نام مي

نويسد وي در سن يازده سالگي خـدمت گـذار منـزل امـام      شمارد، مي مي 7امام هادي

دمـه و لـه   يكنى أبا عمرو السمان، و يقـال لـه: الزيـات خ    عثمان بن سعيد العمري،بود: 

و هنگامي كه ايشان را در رديف يـاران امـام    1، و له إليه عهد معروف.ى إحدى 

الزيـات و    عثمان بـن سـعيد العمـري   كند:  آورد، صريحا توثيق مي مي 7حسن عسكري

 7.2، وكيلهر يقال له: السمان، يكنى أبا عمرو، جليل القدر 

ـا كند:  رامتي از ايشان نقل ميمرحوم كشي نيز با تصريح به وكيل امام بودن ك ـالَ أَنَ قَ فَ
عْتُ إِلَيْهِ املَْ  فَ دَ ، فَ الَ ! قَ ةُ مَ الَ هُ الْعَ عَ ا وَ مَ ذَ ا وَ كَ ذَ وَ كَ كَ وَ هُ نْدَ ي عِ اتِ املَْالَ الَّذِ ، هَ يُّ رِ مْ فْصُ  وَ   الَ الْعَ  بْـنُ  حَ

و رٍ مْ ـدٍ كَ  عَ َمَّ كِيلَ أَيبِ حمُ 7انَ وَ
براي  7م حسن عسكريو در جاي ديگر اوصافي را كه اما 3

آورد و تصريح امام بر اين كه ايشان سر حلقه ارتباط امت با امـام   ايشان شمرده است مي

َ است:  يضِ يَّ رَ رِ مْ ى الْعَ لْقَ تَّى تَ ةِ حَ دَ نَ الْبَلْ نَّ مِ جَ رُ ْ الَ ختَ ـهُ وَ  اهللافَ فَ رِ عْ يْـهِ وَ تَ لَ لِّمَ عَ ، وَ تُسَ نْهُ ايَ عَ ضَ نْهُ بِرِ عَ
إِ  فَكَ فَ رِ عْ ْ يَ نْ يشَ لُ إِلَيْنَا مِ ْمَ ا حيُ لُّ مَ كُ نَّا وَ إِلَيْنَا، فَ يبُ مِ رِ يفُ الْقَ فِ نيُ الْعَ َمِ رُ األْ هُ الطَّاهِ نَ  ءٍ  نَّ ي مِ احِ إِلَيْـهِ  النَّوَ  فَ

ريُ  رَ  يَصِ رِ  آخِ لِكَ إِلَيْنَاأَمْ لَ ذَ  4.هِ، لِيُوصَ

 پس اين حديث نيز با سند صحيح نقل شده و به ما رسيده است.

 ت حديثدالل

حجت و امام پس از شـما  شود  سؤال مي 7در اين حديث نيز وقتي از امام عسكري

د: فرزندم محمـد، او امـام و حجـت پـس از مـن      ايمفر امام با صراحت تمام ميكيست؟ 
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دهد. زيرا معنـا نـدارد    خبر مي [. اين عبارت نيز از والدت و وجود امام دوازدهماست

ي اين چنيني استفاده كنـد و مـرگ هـر كـه او را     هاي رتوقتي فرزندي نيست امام از عبا

 نشناسد مرگ جاهلي بداند.

 گيري نتيجه

در اين تحقيق پنج روايت از رواياتي كه از والدت و وجـود امـام دوازدهـم شـيعيان     

دهد ذكر شد تا روشن گردد حرف دشمنان اهـل   خبر مي [حضرت حجت بن الحسن

وجود ندارد، بهانه تراشـي بـيش    7دت امامگويند روايتي صحيح بر وال كه مي :بيت

 نيست. 

گيري سندي كه در مباحث فقهـي مرسـوم اسـت،     حتي اگر بخواهيم با مالك سخت

هايي را ارائه دهيم كه بـه هـيچ وجـه     توانيم گزارش گزارشات تاريخي را بسنجيم باز مي

و بـر  مشكل سندي ندارند و بر انسان مؤمن يا منصـف الزم اسـت كـه آنهـا را بپـذيرد      

 ايمان آورد. :حقانيت سخن پيروان اهل بيت

اي انجـام داديـم و اال    كنيم كه ما اين كار را براي قطع هر نوع بهانه تكرار و تأكيد مي

در گزارشات تاريخي تدقيق سندي ماننـد فقـه روا نيسـت و يـك مطلـب وقتـي داراي       

 شود. هاي متعدد بود از لحاظ تاريخي ثابت مي نقل

توان با مباني رجالي آنها را تصحيح كـرد.   گري نيز وجود دارد كه ميالبته روايات دي

و جزء روايات صحيح السند آورد اما براي آن كه جايي براي بهانه تراشـي نباشـد مـا از    

اين كار نيز صرف نظر كرديم. براي كسي كه جوياي حقيقت است همـين پـنج روايـت    

كند كه به پشـتوانه ايـن روايـات     يكند و اگر اهل انصاف باشد قبول م صحيح كفايت مي

گيـرد و   صحيح، روايات ديگر نيز كه بعضي از راويان آنها شناخته شده نيست قوت مـي 

شـود در ايـن مـورد     حتي اگر برخي راويان جرح و ذمي هم داشـته باشـند معلـوم مـي    
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 اند. حقيقت را گفته

همـان زمـان   هـا و ديـدارهايي كـه در     در اين مجال به روايات صحيح السند مالقات

انـد،   نايل شـده  [اتفاق افتاده و برخي از بزرگان شيعه و افراد ديگر به ديدار امام عصر

هسـتند. ماننـد    [نيز نپرداختيم كه آنها نيز ادله صحيح تاريخي بر وجود امام دوازدهـم 

 2و ديدار نايب دوم محمد بن عثمان. 1ديدار نايب اول عثمان بن سعيد

يات و ادلـه تـاريخي موجـب گرمـي دل دوسـتان و اتمـام       اميد كه اين مقدار از روا

 حجت بر دشمنان گردد.

 
  

                                                      

 .4و  1، حديث 329 ، ص1 ، جكافي .1

 .9، حديث 440، ص 2 ، جالنعمةكمال الدين و تمام  .2



360  z  هاى كالمى، تاريخى و فقهى پاسخ به پرسش 

 

 

 

 

 

 نامه كتاب

 قرآن كريم ·

مصـحح: مدرسـه امـام    ،  ،ابن بابويه، على بن حسين .1

 . ق 1404، قم، [اإلمام المهدى : ناشر: ، [مهدى

ـ  .2  ،يجلـد، مصـحح غفـار   2، م كمال الدين و تمام  ،يابن بابويه، محمد بن عل

 ق.1395اكبر، اسالميه، تهران، چاپ دوم،  يعل

مصحح: تبريزيـان( الحسـون)،   ،  تقريب المعارف ،ابو الصالح الحلبى، تقى بن نجم .3

 .  ق 1404ي، قم، چاپ اول، ناشر: الهاد  ، فارس

مصـحح: رسـولى محالتـى،    ، ي في   كشف  ، ياربلى، على بن عيس .4

  .ق 1381 اول، چاپ، تبريز، ناشر: بنى هاشمى،  هاشم سيد

،  :األبرار في أحوال محمد و آله األطهار ، ،بحرانى، سيد هاشم بن سـليمان  .5

 . ق 1411 اول چاپ، قم، ف المعارف  ر: ناشر: 

، اإلثني عشـر   و و  ت النظر في إثبات  ، ــــــــــــــــ ، .6

آسـتان قـدس    ياسـالم  يهـا  ناشـر: بنيـاد پـژوهش   ،  مبارك، عبد الرحيم مصحح:

 . ق 1427 ي، مشهد، رضو



   z  361  يا در كتب شيعه روايات صحيح السند تاريخي مبني بر والدت...؟آ 

، اإلثنـي عشـر      األثر في الـنص علـى     ،خزاز رازى، على بن محمد .7

 . ق 1401، قم، ناشر بيدار، كمرى، عبداللطيف مصحح: حسينى كوه

إحيـاء   ، جلد،  33، اإلمام الخوئي ، ،يسيد ابو القاسم موسو ،يخوي .8

 ق.1418آثار اإلمام الخوئي، قم، چاپ اول، 

نـا،   جلد، بـي 24، معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال ــــــــــــــ ، .9

  تا. جا، بي بي

 پـرداز،  يرا يجلد، مؤسسه پژوهش 23، كتاب نكاح ،يشبير يسيد موس ،يزنجان .10

 ق.  ه 1419قم، چاپ اول، 

 تا. جا، بي بي ، رسائل الشهيد األول  ي،حمد بن مكعاملى، م، شهيد اول .11

جلد، اسـماعيليان قـم و   25، ف تصانيف  يإل  ،يشيخ آقا بزرگ تهران .12

 ق. 1408كتابخانه اسالميه، تهران، 

تحصـيل مسـائل    يإل  تفصيل وسائل محمد بن حسـن،   ،يشيخ حر عامل .13

 ق. 1409ول، ، قم، چاپ ا:آل البيت ، جلد، 30، 

 ،يجلـد، اعلمـ   5، بالنصـوص و المعجـزات     إثبـات  ، ـــــــــــــــ  .14

 ق. 1425بيروت، چاپ اول، 

 ،  جلـد،  8، : أحكام  يإل ، ، ـــــــــــــــ  .15

 ق.1414، مشهد، چاپ اول، ث ، مجمع البحوث 

ـ محمد بن حسـن،   ،يطوس خيش .16 دفتـر   ناشـر ، األبـواب  ،يخ الطوسـي رجال الش

سـوم،  چـاپ  ، جامعه مدرسين حوزه علميه قـم، قـم   انتشارات اسالمى وابسته به

 .ق 1427

مصحح: تهرانى، عباد اهللا و ناصح،  ، كتاب  ، ، ـــــــــــــــ  .17



362  z  هاى كالمى، تاريخى و فقهى پاسخ به پرسش 

   . ق 1411، چاپ اول ،قم، ف ناشر: دار المعارف ، على احمد

و أصولهم و أسماء المصنّفين و أصحاب   فهرست كتب ، ــ ـــــــــــ .18

 ق. 1420، ستاره، قم، چاپ اول، األصول

مصـحح:  ، العباد يحجج اهللا عل ي اإلرشاد في ، مفيد، محمد بن محمـد خ يش .19

  .ق 1413 اول، چاپ، قم، ناشر: كنگره شيخ مفيد، :مؤسسة آل البيت

، ناشر: المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، ت تصحيح اعتقادات ، ـــــــــــــ  .20

 . ق 1413 چاپ اول، ، قم

، تهـران ،  ناشـر: اسـالميه   ،يإعالم الورى بأعالم الهـد  ،طبرسى، فضل بن حسن .21

 . ق 1390 سوم، چاپ

الصـراط المسـتقيم    ،ن محمد بن على بن محمد بن يـونس بعاملى نباطى، على  .22

، نجـف ، : ناشر: ،  يلمصحح: رمضان، ميخائ،  إلى مستحقي التقديم

 . ق 1384 اول، چاپ

، بيروت،  ناشر: دار القاري،  : في تاريخ  ، ، از علماء يا عده .23

  .ق1422 اول، چاپ

ناشـر:  ، المتعظـين  و  الـواعظين و   ، ،فتال نيشابورى، محمد بن احمد .24

 . ش1375 چاپ اول، ،قم، انتشارات رضى

مجلـه  ، باسـم  ديالسـ  ،يالموسو قيتحق، ت مختصر إثبات ، اذانفضل بن شال .25

 ،آل البيـت  ر  ناشـر  )،222تـا   191(صـفحه   15شماره  ـ1367 زييپا ،تراثنا

 .http://www.noormags.com نور:  يتخصص  مجالت  گاهيپا

ناشـر: كتابخانـه امـام أميـر     ، الوافي ،فيض كاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى .26

 .ق1406، چاپ اول، اصفهان،  7على المؤمنين



   z  363  يا در كتب شيعه روايات صحيح السند تاريخي مبني بر والدت...؟آ 

ناشـر: دار  ، مصحح: موسوى جزائرى، طيب،  تفسير القمي ،قمى، على بن ابراهيم .27

 . ق 1404 سوم، چاپ، قم، الكتاب

 ر  اختيـار   ،رجال الكشـي  ، كشّى، ابو عمرو، محمد بن عمر بن عبد العزيز .28

، اه مشـهد ناشـر: مؤسسـه نشـر دانشـگ     ي، مصحح: دكتر حسن مصـطفو  ، الرجال

  .ق1490مشهد 

، تهران، ب جلد، دار الكتب 8، الكافيمحمد بن يعقوب بن اسحاق،  ،يكلين .29

 ق. 1407چاپ چهارم، 

،  مصـحح: جمعـى از محققـان   ، بحار األنوار ،مجلسى، محمد باقر بن محمد تقـى  .30

  . ق 1403 دوم، چاپ، بيروت، ناشر: دار إحياء التراث العربي

مصـحح: رسـولى   ،  العقول في شرح أخبـار آل الرسـول   ، ، ـــــــــــــــ  .31

  ق.1404، چاپ: دوم، تهران، ب ناشر: دار الكتب ، محالتى، سيد هاشم

 ،    فهرسـت أسـماء مصـنفي    ،  رجـال النجاشـي   ،ياحمد بن عل نجاشي، .32

النشـر االسـالمي التابعـه لجامعـه       ، ، يزنجـان  يشبير يمصحح: سيد موس

    ش. 1365، قم، چاپ ششم،  بقم المشرفهالمدرسين 

مصحح: گروه پژوهش مؤسسـه  ، المستدرك ،  ،نورى، محدث، ميرزا حسين .33

 .ق1417   ،چاپ اول، قم، :ناشر: مؤسسه آل البيت، :آل البيت

 

 



 

 


