
 )٨٦( هـ الدرس١٤٣٤مجادى األوىل  ١١األحد ............................................. )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 أعـدائهم 
  أمجعني، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

صحيح (ان الشيخ الطوسي قد وثقه وقال عنه  وقلنا، افكووصلنا اىل سعد االس ،وسندها األعمالكان البحث حول رواية ثواب 
بان ذلك يعتمد على حتليل  قد اجبنا؟ تعارض بني كالم العلمني فيههناك فهل  )يعرف وينكر( الشيخ النجاشي فذكر انه وأما، )احلديث

   .أربعةهي االحتماالت ان  )يعرف وينكر( معىن
  )يعرف وينكر(احملتمالت يف املراد بـ

  يعرف لو روى عن الثقات: كالم والد السي :االول االحتمال
كاف سعد االسأي ، انه) يعرف وينكر( معىن أنحيث رأى  يف روضة املتقني فهو ما ذكره والد العالمة السي األولاالحتمال  أما

  .هذه احلالة منكرةلو روى عن الضعاف او انه ارسل حديثه فروايته يف  وأما، لو روى عن الثقاة فحديثه معروف ومقبول
تدل على ان النجاشي قـد   ألا؛ عبارة مدح وليست بعبارة قدح ستكون) يعرف وينكر(ولو استظهرنا هذا املعىن فان هذه العبارة 

   ،توثيقا او تضعيفا من بعده من رجال سلسلة السند إىلالكالم ولذا فقد نقل ، فرغ من وثاقة الرجل
  .هر يف املدح وهو ظا ،األولهذا هو املعىن  :إذن

   أي تقبله االفهام العادية) يعرف( :االحتمال الثاين
: فقـال ، عدم املعارضة بني كالم الشيخ النجاشي والطوسي إذ رأى، االحتمال الثاين فهو ما استظهره السيد اخلوئي يف املعجم وأما

وحيتمل أن يكون قسيم ذلك هو : أقول ،انتهى" ينايف الوثاقة وهذا ال، فهام العادية املتعارفةاملراد انه قد يروي ما ال تقبله األ إنوذلك "
  .ان قبلنا أصل هذا التفسري –يف مقابل ينكر ) يعرف(كما لعله ظاهر ) وتقبله االفهام املتميزة أو احملققة(

  .ه مدح لدى التدبرظاهراً، بل لعلبل هو حمايد ، فان كالم النجاشي بناءا على هذا التفسري ال يظهر منه املدح او القدح: وعليه
   صفة للراوي) يعرف( :االحتمال الثالث

بعض علماء الرجال يعرفونه  إنمن ذلك  املرادفيكون ، صفة للراوي ال للرواية) يعرف وينكر(وهو ان  البعضوهذا االحتمال ذكره 
  .فينكرونه اآلخرالبعض  وأما، ويوثقونه

  :مؤيد لالحتمال الثالث
يعرب  أخرى أحيانيف  ولكنه، )يعرف وينكر(بتعبري األحيانان الشيخ النجاشي يعرب يف بعض : وهو ١ونذكر مؤيدا لالحتمال الثالث

فكوما صفة للراوي، خاصة ) يعرف وينكر(كوما صفة للحديث، أما ظاهر ) يعرف حديثه وينكر(وظاهر )يعرف حديثه وينكر(بـ
يف التعبري  التفنن كالمه وليس كالمه كالماً أدبياً أو شعرياً كي حيمل على بقرينة اختالف التعبري وكون الشيخ النجاشي رجالً دقيقاً يف

ان يكون بكال  األولوان كان ميكن يف االحتمال ، ىل احلديثإراجع  إذ الوصف عليهما األولنياالحتمالني  وذلك على عكس. فتأمل
  .)عد الراوي من سلسلة اإلسنادن بمن جهة احلديث، ومن جهة م( التوجيهني

، وذلك ان النجاشي مل يتنب موقفا معينـا  فان كالم النجاشي ال يعارض كالم الطوسيانه حىت على االحتمال الثالث : واملتحصل
  ، آخروهذا ال يعارض اجلرح او التعديل من قبل رجايل  ،توقف فيه ولعله

  .٢إذ ال معارض له، فيبقى كالم الشيخ الطوسي حجة يف توثيق سعد االسكاف: وعليه
                                                             

 هذا املؤيد مما خطر بالبال اآلن أثناء البحث ولكنه حيتاج اىل مزيد تثبت و - ١
  وبناء العقالء على ذلك أيضا يف ترجيح القول الصريح على اآلخر امل واملتوقف فيه  - ٢
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  وجود القرائن واالماراتيعرف مع : حتمال الرابعاال

، الوثوق وإال فهو منكـر  أماراتان كانت معه ه يؤخذ ب: أي) يعرف وينكر( معىنفهو ان  ذكره البعض وقداالحتمال الرابع  وأما
  .وهو بعيد ،فهي عبارة ذم

  هذا الراوي عدة وجوه لتوثيق: تعليقنا
لح ملعارضة كالم الشيخ الطوسي الصريح يف صت فالجمملة بارة النجاشي واا تضعيف أم ال، فهي مث انه لو تردد الفقيه يف املراد من ع

إننا مل نقتصر يف توثيق هذا الراوي على هذا إضافة إىل  .وكالمهم ١فان امل ال يعارض البني والصريح يف بناء العقالء ؛توثيق الراوي
دنا أيضا اىل وجهني آخرين، ومها وقوعه يف إسناد تفسري القمي، وكذلك وقوعه يف اسناد اعتبار وتوثيق الشيخ الطوسي له، بل اننا استن

  .٢كامل الزيارات
  

عائد اىل اسـتظهار الفقيـه    واألمر، اليت ذكرها الشيخ النجاشي حول سعد االسكاف) يعرف وينكر( ةمهذا جممل البحث يف كل
  .٣والرجايل
  سعد االسكافلابن الغضائري  تضعيف

ـ  ، ان ابن الغضائري قد ضعف سعد االسكاف:وهو  إشكاالبحث الثاين يف املقام فنذكر فيه واما ال  دوال بد من التوقف قلـيالً عن
  :ومؤلفه فنقول ٤رجال ابن الغضائري

  : الغضائريان والكتاب املنسوب اليهما
وحيتمل كون كتـاب  ، هـ٤١١ عام هو شيخ النجاشي والطوسي وقد تويف، الغضائري وهو االببن إبراهيم احلسني بن عبيد اهللا 

، مؤلف هذا الكتاب هو ابنه وهو امحد بن احلسني بن عبيد اهللا الغضائري واملشهور بابن الغضائري له، كما حيتمل ان يكون) الضعفاء(
  .وقد كان زميال للشيخني النجاشي والطوسي

 فقد وثقه قوم، كما ضعفه الـبعض مثـل  سني امحد بن احل :أي، ولكن الكالم يف االبن، م يف توثيقه واعتبارهفانه ال كال األب أما
  .٥)ال اعتمد عليه كثرياً(قال  ه ومل يعتمد عليهمل يرتضإذ العالمة السي 

   مل تثبت نسبته ألحدمها) الضعفاء(كتاب 
  الكتاب تلف بعد وفاة مؤلفه -أ

وكالمها يف االصول  واألخراحدمها يف املصنفات  ،ذكر بان ابن الغضائري كان له كتابانقد  ٦ان الشيخ الطوسي يف الفهرست -أ
  .وغريمها بعد وفاته ذينك الكتابني هتوقد اهلك ورث، الكتابنياحد  مل يستنسخانه وذلك ؛ قد تلفا

                                                             
أي االطمئنـان   –لرجايل هو االطمئنان فرمبا أورث إمجال قول الرجايل سـلبه  وال خيفى ابتناء الكالم على مسلك الوثوق النوعي ال على مسلك االطمئنان، إذ لو كان وجه احلجية يف قول ا - ١

النوعي ال الوثوق واالطمئنان  ولورد اإلشكال يف املقام، وأما لو قلنا بان حجية قول الرجايل هي من باب خرب الثقة او من باب قول اهل اخلربة فان املطلوب هو الوثوق –النفسي والشخصي 
  .بقول الطوسي وال يضر به إمجال كالم الرجايل اآلخر الشخصي، وهو حاصل

  على احد املبنيني يف كتاب كامل الزيارات  - ٢
او احملقق على املؤلف سواء كان يف الدراية او الفقه او األصول او غريه ان يقوم بتعريف مصطلحه وذلك كي ال يوقع القارئ  –إرشادا  –انه عند استخدام أي مصطلح فيجب : فائدة وتعليق - ٣

لعله يف ذلك الزمان كان معروف املراد لذا مل يعرفه النجاشي وغريه ولكن الكتاب يكتب لألجيال والزمان القادم وكثري من القرائن ) يعرف وينكر(يف اللبس واالشتباه، ويف مقامنا فان مصطلح 
اليت تكتب يف الفقه او األصول من اجل حتديث املناهج مبا يواكب لغة العصر ينبغي ان تراعي ما ذكرناه وذلك ان املقامية قد تضييع فالالزم تعريفه، ويف هذا الزمن نالحظ ان الكتب اجلديدة 

  .مهمة يف املقاماملؤلف قد يبتكر هذا املصطلح اجلديد للتبسيط، ولكن عليه بيان حدوده حىت ال يوقع الطالب او احملقق يف اللبس او الوهم، وهذه مالحظة 
  مفصل ونقتصر فيه على رؤوس العناوين وهذا حبث - ٤
  ٤١ص  ١البحار ج - ٥
  .ديباجة الفهرست - ٦
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  :هذا من جهة، ومن جهة أخرى. ١كما ان السيد اخلوئي يف املعجم ذهب إىل عدم ثبوت نسبة هذا الكتاب إىل مؤلفه

  عد مآيت سنة من فقدهال سند متصل به ب -ب
بن طـاووس   السيد امحد مث ان أول من وجده هو، ٢سنة تقريبا ٢٠٠دة فقد مل قد -على فرض عدم تلفه  –كتاب ان هذا ال - ج

من استخرج كتاب ابـن   أولفهو ، هـ٦٤٤عام  الذي ألفه) حل اإلشكال( كتابه حيث وزعه يف، وابن داوودأستاذ العالمة احللي 
مخسة كتب رجالية  عنيف هذا الكتاب نقل حيث ان ابن طاووس ، )يف معرفة الرجال اإلشكالحل (كتابه   ثناياووزعه يفالغضائري 

ذكر انه  بنفسهان السيد ابن طاوس  مثابن الغضائري كتاب النجاشي وكتاب تاب الكشي وي كتابا الرجال والفهرس للطوسي وكوه
  ،"روايات متصلة سوى كتاب ابن الغضائري  –أي الكتب  –يل باجلميع " : هيس وابن طاووعبارة السيد ، ال سند له هلذا الكتاب

مـدى   قيـق ومل يذكرا شيئا يف حت أستاذمهاوص قد اعتمدا على نصفكذلك ابن داوود يف رجاله و، العالمة احللي يف خالصتهواما 
  .البن الغضائري صحة نسبة هذا الكتاب

هذا ، موهونة -له  ةَاملنسوب – تضعيفات ابن الغضائري ته إىل ابن الغضائري فتكون كتاب الضعفاء ال تعلم صحة نسب ان: والنتيجة
  .٣هو االشكال الثاين

  تضعيفات الغضائري حدسية واجتهادية : الثالث اإلشكال
سـي  االجتـهاد احلد  إىلمستندة  ،او االبن األبتضعيفات الغضائري  -أو كثرياً من  – ان عمدة :فهوالثالث  اإلشكال وأما -ج

من جهة، ومن جهة أخرى فان وجـه عـدم    ال حجية له على املشهور التضعيف أو التوثيق االجتهادي، أشبهومسلكه يف الغلو وما 
  .الغلو عند البعضوما ذكرناه يف ضابطة ، حجيتها لدينا هو

  فال يعتد بكالمه ، الغضائري كثري الطعن: الرابع اإلشكال
فان مما يسقط كتابه عن احلجية  –فرضا وترتال  – إليهماضائري او ابنه لو ثبت نسب الكتاب ان الغ: ع فهواإلشكال الراب وأما -د

بل لعله مما ال ، من الطعن يف علماء وفقهاء الشيعة حبيث خرج يف ذلك عن املتعارف جدا أكثرفقد ، العلماءانا يف الكثري من انه كان طع
ـ من كان طع جرح قبولجية، لدى العقالء فان بناءهم على عدم تسقط أقواله عن احلوهذه السرية ، له يف ذلك نظري يف ومكثـرا   اًان

   .٤الطعن
تفرد به الغضائري من  مباناء تجارية على عدم االع قدمياً وحديثاً األصحاببان سرية  :يذكر يف كتابه گبزر الشيخ آغاجند ولذا 

  وللكالم تتمة  .اجلرح
 صلى اهللا على حممد واله الطاهرينو

                                                             
 )١١٤طبعة أخرى ص( ١٠٢ص ١معجم رجال احلديث ج - ١
 ولو كان األب هو املؤلف له لكانت املدة أكثر من ذلك  - ٢
  .، فراجع٨٩ص /  ١٠ك الد وكذل ٢٨٨ص /  ٤وقد حقق ذلك بالتفصيل الشيخ آقا بزرگ الطهراين يف الذريعة الد  - ٣
  .كما هو احلال يف القطاع والوسواس إذ ال يبين العقالء على كالمه - ٤


