دربارهی کتاب «فرهنگ جامع سخنان امام حسن عسکری»

منظور از صعب و مستصعب
منیره زارع :کتاب «فرهنگ جامع سخنان
امام حسن عسکری» اولین بار در سال هزار
و س��یصد و هشتاد و ش��ش به همت «گروه
حدیث پژوهش��کدهی باقرالعل��وم» تدوین
و با ترجمهی حجتاالس�لام جواد محدثی منتش��ر ش��د.
خالء وجود مجموعهای جامع از سخنان امام یازدهم ،این
پژوهشکده را بر آن داشت تا س��خنان حضرت را که مانند
گوهرهایی در گوش��ه و کن��ار کتابه��ای حدیثمحور یا
تاریخی ،پراکنده بودند ،گردآوردی کند .گنجینهای غنی،
پرمایه و کاربردی که ه��م حاصل زحمات علم��ا و راویان
بزرگ شیعه در مسیر ضبط و ثبت احادیث در طول تاریخ
و هم نشاندهندهی گوش��های از خدمات علمی و نهضت

فرهنگی یازدهمین اختر تابناک آس��مان امامت و والیت
است .در این کتاب؛ ضمن اینکه متن احادیث از منابع اولیه
و به کاملترین صورت آورده شده ،از تکرار و تقطیع احادیث
پرهیز و چنانچه قطعیت انتساب حدیثی به امام عسکری
از حیث منبع محرز نبوده ،از ذکر آن خودداری شده است.
روايات اين مجلد در چهار فصل گردآوری شدهاند؛ فصل اول
که مبسوطترين فصل این کتاب است به مباحث اعتقادی
اشاره دارد .فصل دوم ش��امل هفتاد و یک حديث در ابواب
مختلف فقهی است .فصل سوم در باب اخالق و فصل چهارم
نیز به ادعيه و زيارات وارد ش��ده از طرف حضرت ابومحمد
اختصاص یافته اس��ت .اين كتاب ش��امل س��یصد و چهل
روايت میباشد كه با توجه به شرايط سياسی حاکم بر زمان

امامت امام عسکری ،درخور تأمل اس��ت .آنچه در بخش
عمدهای از روايات مشهود اس��ت؛ نحوهی پاسخگويی امام
به سؤاالت مراجعین میباشد که بیش��تر به صورت توقیع
یا مكتوب و توس��ط نمايندگان ایشان صورت میگرفته .از
این نحوهی پاس��خگویی ،تحتعنوان «نظام وكاليی» یاد
میش��ود که از عمده وظایف حضرت ،جهت زمینهسازی
اذهان جامعه برای غیبت امام دوازدهم به ش��مار میآید.
در فصل امامت ،روایتی ناب از «ش��یخ صدوق» نقل ش��ده
که شیخ با سند خویش از محمدبن عیسی ،از بعضی از اهل
مدائن مینویسد« :به امام عسکری نوشتم که از پدران شما
روایت شده است که حدیث آلاهلل دشوار و سنگین (صعب و
مستصعب) است و آن را ،نه فرشتهی مقرب تحمل میکند،

10

نه پیامبر فرس��تاده ش��ده و نه مؤمنی که خداوند ،دل او را
برای ایمان آزموده است .حضرت چنین پاسخ داد :معنای
آن این اس��ت که فرش��ته تحمل نمیکند حدیث ما را در
دل خود نگه دارد تا وقتی به فرشتهای مثل خود باز گوید.
پیامبر نمیتواند آن را تحمل کند تا هنگامی که به پیامبری
مثل خ��ود منتقل کند و مؤم��ن آن را تحم��ل نمیکند تا
زمانی که به مؤمنی مثل خود برساند .بدین معنا که آنچه
در سینهی آنان اس��ت ،از بس شیرین اس��ت ،نمیتوانند
در دل خود نگه دارند تا زمانی که ب��ه دیگری بگویند» .به
امید آنکه نور سخنان امامان شیعه که به تعبیر خودشان؛
«احیاگر دلها» میباشد ،در دل و جان خواننده و شنونده
نیز نورانیت ایجاد کند.

عکس :روزنامهدیواری «حق»

ذکری از نامهی امام حسن عسکری علیهالسالم به احمدبن اسحاق

این خبر پیش تو پنهان بماند

مریم حاجیعلی :از راویان و محدثان مورد
وثوق شهر قم در قرن دوم هجری قمری و از
مخالفان سرسخت حکومت ظالم بنیعباس
بود« .اس��حاقبن عب��داهلل» را میگویم که
بزرگان علم رج��ال از او به نیکی ی��اد میکنند .وی افتخار
شاگردی در محضر امام صادق و امام کاظم را داشت .باعث
و بانی پیوند نام اس��حاق به امام زمان اما پس��رش #احمد
بود؛ چرا که «احمدبن اس��حاق» نیز مانند پدر بزرگوارش،
معرفت و محبت بسیاری نسبت به اهلبیت داشت و حتی
توفیق یافت که از محضر چهار امام آخر ش��یعه بهره ببرد.
آنچه احمدبن اسحاق را معاصر امام جواد ،امام هادی و امام
عسکری قرار داد ،عمر زیاد او نبود؛ بلکه شهادت زودهنگام
حض��رت جواداالئمه ،حض��رت علیبن محم��د و حضرت
حسنبن علی بود .امام نهم در سن بیست و پنج سالگی ،امام
دهم در سن چهل و دو سالگی و امام یازدهم در سن بیست

و هشت سالگی به شهادت رسیدند.
احمدبن اسحاق از شیعیان خاص و همچون پدرش بزرگ
قمیها محسوب میشد و مس��ائل مردم را نزد امام میبرد
و پاس��خ میگرفت .امام حس��ن عس��کری پس از نیمهی
شعبان س��ال دویس��ت و پنجاه و پنج هجری قمری (پنج
س��ال قبل از شهادتش��ان) در نامهای به احمدبن اسحاق
مینویس��ند« :برای ما فرزندی به دنیا آمده است؛ این خبر
پیش تو #پنهان و از مردم #پوش��یده بمان��د .ما خبر آن را
آش��کار نکردیم ،مگر به نزدیکترین خویش��ان ،به خاطر
خویشاوندیش��ان و ب��ه نزدیکترین ش��یعیان ،به خاطر
والیتشان .دوست داش��تیم به تو نیز اعالم کنیم تا بدین
سبب #خداوند تو را #شاد کند؛ آنگونه که ما را با آن شاد
کرد .والسالم».
چند صباح پس از دریافت نامه ،احمدبن اسحاق به حضور
امام عسکری رس��ید تا دربارهی امام بعد از ایشان سؤاالتی

بپرسد .مشتاق دیدار فرزندی بود که خود امام خبر والدتش
را به او داده بود .اما هنوز چیزی نپرس��یده بود که حضرت
فرمود« :ای احمدبن اس��حاق! خداون��د از زمانی که آدم را
آفریده تا روز رس��تاخیز ،هرگز زمی��ن را از #حجت خالی
نگذاش��ته و نمیگذارد .خداوند از برکت وجود حجت خود
در زمین ،بال را از مردم جهان دفع میکند ،باران میفرستد
و برکات نهفته در دل زمین را آش��کار میسازد» .احمدبن
اسحاق که مش��تاق دیدار فرزند امام بود ،پرسید« :پیشوا و
امام بعد از شما کیست؟» حضرت به سرعت برخاست و به
اتاق دیگری رفت .طولی نکش��ید که بازگشت .پسربچهای
حدودا سه س��اله را بر دوش گرفته بود که رخسارش چون
ماه ش��ب چهارده میدرخشید .س��پس فرمود« :اگر پیش
خدا و امامان ،محترم نبودی ،هرگز پس��رم را به تو نش��ان
نمیدادم .او همنام و همکنیهی رس��ولاهلل است .زمین را
سرش��ار از عدل و داد میکند ،چنان ک��ه از ظلم و جور پر

ش��ده باش��د .او در میان امت ،از نظر طول غیبت ،همچون
#خضر و #ذوالقرنین اس��ت .بس��یاری از مردم به س��بب
طوالنیش��دن عصر غیبت ،به او ش��ک خواهند کرد و تنها
کس��انی از گمراه��ی نجات مییابن��د که در ای��ن اعتقاد،
ثابتقدم باش��ند و ب��رای تعجیل قیام و ظه��ور حضرتش
دعا کنند».
احمدبن اس��حاق تا پایان عم��ر بر عهد و عالق��هی خود با
امام خویش ماند؛ ت��ا اینکه روزی در ای��ام غیبت صغری،
به حسینبن روح (نائب س��وم امام عصر) نامهای نوشت و
بدین وسیله اجازهی تشرف به #حج را خواست .اجازهنامه
به همراه پارچهای س��فید (کفن) برای او فرس��تاده شد تا
از نزدیکی وفات خوی��ش آگاهی پیدا کند .وی در مس��یر
بازگش��ت از حج ،در منطقهی س��رپلذهاب درگذش��ت.
بنابرای��ن ب��ارگاه این مح��دث عالیقدر تش��یع ،همچون
زادگاهش در خاک عاشقان ائمهی اطهار #ایران است.

