
 )٨٥( هـ الدرس١٤٣٤مجادى األوىل  ١٠السبت ................................................ )الرشوة( املكاسب احملرمة
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 
  أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

وذكرنا و حممد بن سنان  إىلووصلنا ، عض رجال السندوحتدثنا عن ب، يف الرشوة األعمالكان البحث حول سند رواية ثواب 
وقلنا ان هذا التضعيف ، وغريهم بن عمر املفضلوبيان حاله يف ذلك حال يونس بن ظ، ميه بالغلوبتهمة ر -األساس  –تضعيفه  إن

مع النجاشـي يف   وذلك الختالف املشهور؛ لدى التحقيق ليس بغالٍ فألنهصغرويا  أما، مستشكل فيه من جهة الصغرى والكربى
 وذلك ان الروايـة   ؛ثانيا وكربى فانه لو فرض انه غال فان الغلو ال يضر بوثاقة هلجته وأما، أوالهذا ، ضابط الغلو الذي اعتمده

  . هذا ما مضى، بالغلوليست يف سياق ذكر ما يرتبط 
  :١الغلووجه رمي أهل قم ب يف الكاظمي والوحيدكالم 
علـيهم  (عنـهم  قم جعلوا نفي السهو اهل إن غري : "مسألة الغلو املدعاة فقال ٢لي الكاظميالسيد حسن صدر العاموقد ذكر 

ان كثرياً من القدماء سـيما القمـيني منـهم    (ويقرب منه تعبري الوحيد البهبهاين  ".اًغلو - )عليهم السالم(أي األئمة  - )السالم
  ٣....)والغضائري

  : )بعض أهل قم وليس كلهم: (تعليقنا
قـم   إن أهـل بالرغم من انه قد اشتهر من ، وفيه نوع من املساحمة، هو تعبري ليس بدقيق ٤)قم أهل(التعبري هذا ان  :ولوهنا نق

 أولتيـار  : يوجد آنذاك تياران يف مدينة قمكان إذ  ؛كان هذا هو رأيهم يف الغلو)) قم أهلبعض (( إن: والصحيح ، كانوا هكذا
 األموريف مقابله يثبت هذه  آخروتيار ، األخرى األموراو  )عليهم السالم(البيت  ألهلمات يرمي بالغلو من يذكر املعجزات والكرا

  . ٥بالتقصري األولالثاين بدوره يرمي وكان ، يرمي اجلانب الثاين بالغلو األولاجلانب وكان ، )عليهم السالم(البيت  ألهل
املعجـزات  وروايات ، إعظامهميف  اإلغراق و، ٧ملختلف فيها التفويض وأإليهم ورمبا جعلوا نسبة مطلق التفويض " :٦يقولمث 

  . "وخوارق العادات عنهم
املنقول  ولكن الرد، ينقل عن احملقق التستري ردا هلذا الكالم ٨الرجاليني املتأخرين ضوهنا وجدت بع :رد جواب احملقق التستري

  -إذا كان نظره إىل أمثاله  - ،جيداالوحيد  أمثال يف كالم مل يدقق لعله وذلك ان التستري ؛عليل
نقـل   أصلفان الوحيد مل يتحدث عن " أو املبالغة يف معجزام ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم: "الوحيدحيث قال 

يعترب هذه املعجزات والكرامـات   –بالعموم و –وذلك ان كل شيعي  ؛)عليهم السالم(هل بيت العصمة أالكرامة او املعجزة عن 
                                                             

  .رجالية للوحيد البهبهاينالفوائد ال - ١
 .٤٣٣اية الدراية  - ٢
 .من املطبوعة يف مقدمة منهج املقال ٨الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاين ص - ٣
  .كلهم) سيما القميني(وكذا لو أراد الوحيد من  - ٤
ألول يسمي الثاين بالغالة او الطيارة وهذه مصطلحات كانت كثرية التداول سابقا، واما يف االصطالح املعاصر فقد وباالصطالح السابق يسمى التيار الثاين األول باملقصرين ورمبا مسي بعضهم بالبتريني وا - ٥

  تغريت املصطلحات العرفية وان بقيت املصطلحات الكالمية 
  .الوحيد البهبهاين –من قبل  –التعابري من اآلن فصاعداً هي مشتركة عموماً أي ذكرها الصدر الكاظمي وقد ذكر ما يقرب منها  - ٦
اهللا تعاىل قد فوض شؤون الكون هلم واعتزل باختياره وهذا معىن باطل  والتفويض على أقسام فمنه القول بغلّ اليد اإلهلية والقسر عليه وهو معىن باطل بالبداهة ومل يقل به شيعي، وأما املعىن الثاين فهو ان - ٧

بإشرافه تعاىل وقيمومته  تدبري الكون )عليهم السالم(ملختلف فيه وهو مورد حبث الغلو من عدمه وهذا له مراتب فمثال هل ان اهللا تعاىل قد فوض ألهل البيت أيضا ومل يقل به شيعي، والتفويض الثالث هو ا
مث إليهم تشريع بعض األحكام كما تدل على ذلك العديد من الروايـات يف سـنة    )صلى اهللا عليه وآله وسلم(؟ هذا يف البعد التكويين، وأما يف البعد التشريعي فهل اهللا تعاىل قد فوض إىل الرسولالدائمة

 .يف مقابل فرض اهللا تعاىل؟ وروايات أخرى عنهم صلوات اهللا عليهم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب
القدماء يف رجل بالغلو، بام رموه به لنقله معجزام، وهو غري صحيح فان كوم ذوي معجزات كثرياً ما يرد املتأخرون طعن (للشيخ السبحاين إذ نقل عن التستري  ٩٧يف كتاب كليات علم الرجال ص - ٨

 ...) من ضروريات مذهب اإلمامية وهل معجزام وصلت إلينا إال بنقلهم؟
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اخلارقة  األمورقيق لتح –بأذن اهللا تعاىل  –وينية املمتدة يف كرامام ويذكر يدهم التك يبالغولكن النقاش يف ذلك الذي  ،هلم ثابتة

  . كما كتاب مدينة املعاجز وغريه
 العلـم مبكنونـات   وإحاطةسعة القدرة  وإظهارهم عن النواقص يهاو املبالغة يف ترت: " ويقرب منه الوحيد –الكاظمي مث يقول 

  .انتهى )ارتفاعا موجبا للتهمة(توجب  -بل بعضهم  –قم  أهلوهذه املوارد حبسب رأي ، "واألرضالغيوب يف السماء 
مون اجلهـة  ربها مفتاحا حلل مهم للدفاع عن أولئك القميني الذين يرعتنويذكر الوحيد البهبهاين كلمة : كلمة مهمة للوحيد

خصوصا : "الكاظمييقول و) أن الغالة كانوا خمتفني يف الشيعة خملوطني م مدلسنيسيما جبهة (إذ يقول الوحيد  بالتطرف األخرى
  " انوا خملوطني م و يتدلسون م والغالة ك

لعل هـذا الرمـي مل يكـن     –ومنهم حممد بن سنان  –بتهمة الغلو  اآلخرينقم الذين رموا  أهلانه لعل بعض  :١نقولهنا و
علـيهم  ( األئمـة ون كل من يقول بذلك الكالم عـن  مبعىن ام مل يكن يرأي ، حيثية الطريقيةجلهة و وإمنا، األمرللموضوعية يف 

، )املرفـوض علي مثال او مبعىن من املعاين التفويض  بإلوهيةكانوا يعتقدون  ممن( احلقيقيني الغالة إنبسبب  وإمنا، هو غاليا )السالم
من  املنحرفني رفعوا شعارا وهو انه كلقم الطريق على هؤالء  أهلبعض يسد ي فلك) املعتدلني(ختفوا بني الشيعة والرواة  قد كانوا

فتأمـل مث  ، ٢سدوا الطريق لدفع االفسد بالفاسدوي أصلهفهو غال حىت يغلقوا الباب من  )عليه السالم(البيت  بأهليبالغ فيما يتعلق 
  )رةفعلى هذا رمبا حيصل التأمل يف جرحهم بأمثال األمور املذكو(يقول الوحيد 

  ."األمورهذه  بأمثالفينبغي التأمل يف جرح القدماء : "ويقول الكاظمي
   .بيان وغريهماألول كاملفضل بن عمر ويونس بن ظرواة من الطراز  أمثالوعليه فالبد من النظر يف مة الغلو اليت يرمى ا 

وجدان الرواية الظاهرة  – الغلوأي  –ملذكورة ا باألموررمبا كان منشأ جرح القدماء : "وهيهامة  أخرىعبارة الوحيد مث يقول 
  "املذاهب كوم منهم او روايتهم عنهم أربابمنهم او ادعاء  –أي يف الغلو  –فيها 

يف قـم   أهلفيصدقه بعض ، مثل حممد بن سنان منهمراوياً يدعي ان  كانالغالة  بعض أرباب ورؤساء فرقةان : ومعىن كالمه
  ، املذاهب الباطلة عنهم أرباب هلم هي روايةنسبة الغلو يف سبب  األمرلعل ك وكذل، النسبة فيتهم عندهم هذه
  . فلنكتف يف هذه العجالة ذا املقداروالبحث فيها يستدعي توقفا طويال ، يف مة الغلو وما يتعلق فيها الكالمهذا بعض و

فان الغلو ال يقدح بوثاقة هلجته يف الروايات وحىت لو كان كذلك ، ليس بغال وان حممد بن سنان رواياته حجة فه :والنتيجة 
  . اليت مل تكن يف تلك الدائرة

  ) اجلارود  ابو( زياد ابن املنذر : لة السند بقية سلس
من  اًوذلك الن جزء  ؛والبحث عنه هو حبث مهم) اجلارود  ابو( روايتنا فهو زياد بن املنذر يف سلسلة سند  اآلخرالراوي  وأما

  . منقول عنه )كتاب املعروفال( تفسري القمي 
  ) :ايب اجلارود ( البحث الرجايل يف 

  : بإجيازلتقويته ونذكر هذه الوجوه  أخرىويف قباله توجد وجوه ، وهناك وجوه لتضعيف الراوي املذكور
  : اجلارود  وجهان لتضعيف ايب
زيديا  أصبحأي  –تغري عندما ظهر زيد  قد فان النجاشي قد قال عنه انه األولالوجه  أما ،اجلارود يف ايبويوجد وجهان لتضع

أبـا  أي  –حيث مسـاه   )عليه السالم(الباقر  اإلماممنقولة عن  ةيف ذمه منها روايوردت هناك روايات فان لوجه الثاين ا وأما، –
                                                             

  وهذا وجه لطيف مل جند من ذكره - ١
 .ال أا غلو مبا هي هي ولعلهم كانوا يعتربون القول ذه الكرامات أمارة نوعية لكونه غالياً، - ٢
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ن يسـك  أعمـى هو اسم شيطان سرحوب مساه بذلك وان يف رجاله إن اإلمام الباقر الكشي فقد ذكر  )سرحوب(بـ – اجلارود

  ، القلب أعمىاجلارود مكفوفا  أبوكان و، البحر
  :  -حبسب املباين تام وبعضها  –اجلارود  أربعة وجوه لتوثيق ايبوتوجد : اجلارود  أربعة وجوه لتوثيق ايب

عنه من الرواة الذين روى عنهم صاحب كامل الزيارات وكذلك روى  انه والثاين فهو األول انالوجه أما :الوجه االول والثاين
  ، صاحب تفسري القمي

هو ابو عنه الذي روى  وإمنا، عن ابن اجلارود ان علي بن إبراهيم يف تفسريه مل يروولكن الظاهر ان الوجه الثاين ليس بتام وذلك 
   فتأمل. بينهما الفضل العباس التلميذ املشترك

  توثيق املفيد له : الوجه الثالث
 األعـالم من ( ووصفه بانه با اجلارود زياد بن املنذرأ ةاملفيد قد ذكر يف رسالته العدديتوثيقه فهو ان الشيخ وأما الوجه الثالث ل

   .من الشيخ املفيد تفيد التوثيق له وهذه عبارة مهمة وقوية، )املأخوذ عنهم احلالل واحلرام 
  يخةشالشيخ الصدوق قد ذكره يف امل: الوجه الرابع 

) األصول(و )الفقيهال حيضره  من(اب األصول اليت اعتمد عليها الشيخ الصدوق يف فهو انه من أصح جه الرابع للتوثيقالو وأما
  )الفقيه(أحاديث  هاواستخرج منعليها واليت حكم بصحتها هي اليت اعتمد 

  لتضعيفه  األولنيهذه وجوه اربعة لتوثيق ايب اجلارود يف مقابل الوجهني : واخلالصة 
  :ف نقول ويف رد وجهي التضعي : رد وجهي التضعيف

الـذي  إذ ، بني التوثيق والتضعيف لهحيث ان هناك وجه مجع ميكن اجلواب عنهما، لتضعيف ايب اجلارود  األولنيان الوجهني 
كذلك فانه وجه  األمرولو كان ، زيديا مث بعد ذلك رجع اىل احلق وأصبحان ابا اجلارود قد تغري يف اعتقاده  -واهللا العامل  – يظهر

، اعتقاده اىل الطرق الصحيحيف  مال اىل زيد عندما ظهر مث عاد يظهر ان ابا اجلارودلتقوية والتضعيف حيث انه ع بني اوجيه للجم
   فتأمل. لرد ما ادعي من تضعيف األولهذا هو الوجه ، راماألعالم الذين يؤخذ عنهم احلالل واحلولذا فقد اعتربه الشيخ املفيد من 

اف العقدي ال يضر بوثاقة اللهجة خاصـة يف غـري شـؤون    راجلارود عن عقيدته فان هذا االحن حنراف ايبالو قلنا ب إنناوهو  :الوجه الثاين 
  .وثاقة هلجته يفوحنن مل جند من استشكل عليه ، العقيد كروايتنا

رح بان ي قد صيف رجاله فان الشيخ الطوس الباقر يف ذمه واليت ذكرها الكشي اإلمامالرواية املروية عن  وأما: رد رواية الكشي 
  ، ت ضعيفة وغري تامة وال حجية هلااهذه الرواي

روى الكشي روايات  ،وله كتاب التفسري ،أصلله ، سب الزيدية اجلاروديةزيدي املذهب واليه تن: " طوسي فيه وعبارة الشيخ ال
  انتهى " تدل على ضعفه لكنها ضعيفة 

   .ثقة ظاهرا) زياد بن املنذر(ود اجلارابا  نا :تيجةوالن
  ف وامسه سعد بن طريف وقيل ابن ظريف وهو شخص واحد سعد االسكاالراوي اآلخر هو مث سعد االسكاف : آخرراو 

هناك عدة وجوه لتوثيق سعد االسكاف وهي انه من رواة كامل الزيارات وكذلك هو ممـن  و:  وجوه لتوثيق سعد االسكاف
  روى عنه تفسري القمي وهذان وجهان لتوثيقه 

  توثيق الطوسي له :  الوجه الثالث
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 ،عن االصبغ بن نباتـه  -أي سعد االسكاف  -روى " : من الوجهني املتقدمني وهو قول الطوسي فيه أقوى ثالثوهناك وجه 

  انتهى" وهو صحيح احلديث 
  هذه ثالثة وجوه لتوثيق سعد االسكاف :  إذن

  : وجهان لتضعيفه 
  : هان لتضعيفه ولكن يف مقابل هذه الوجوه الثالثة لتوثيقه يوجد وج

  ان ابن الغضائري قد ضعفه وسيأيت الكالم عن ذلك : اوال 
سعد بن ظريف احلنظلي موالهم االسكاف كويف  ":حيث يقول  التضعيفيبدو منها قد ان النجاشي قد عرب عنه بعبارة :  نياثا

  ، "يعرف وينكر، 
يكررها  ريا ماهذه العبارة كثي له ؟ خصوصا ان تدل على تضعيف من النجاش هي موطن الشاهد فهل) يعرف وينكر(وعبارة 

   .النجاشي وكذلك ابن داوود وغريه
  : احملتمل الثاين  يفعجواب وجه التض

وذلك ، أيضانراه حنن  وهذا ما، الطوسي للشيخعدم معارضة كالم الشيخ النجاشي يرى  )قدس سره الشريف(والسيد اخلوئي 
  : تماالت ثالثةفيها اح) يعرف وينكر(ألن عبارة النجاشي 

 االحتمـال واما ، الثاين فقد احتمله السيد اخلوئي االحتمال وأما، العالمة السي والد فقد ذكره واحتملهاالحتمال األول  أما
  الثالث فقد احتمله البعض 

عروفة ثقاة فرواياته ميما لو روى عن الأي ف )يعرف وينكر( :ل والد العالمة السييقو: لوالد العالمة السي األولاالحتمال 
ويف ، ىل بقية الرواة يف السند من بعدهإ ينبغي أن يكون وعليه فالنظر، فرواياته منكرة أو مرسالً لو روى عن الضعاف وأما، ومقبولة
  يروي عن االصبغ وهو ثقة بال كالم وللكالم تتمة ان االسكاف روايتنا ف

  حممد واله الطاهرين لى اهللا علىوص


