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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
مث نذكر  ،وكذلك تتمة موجزة، مهمة إضافةخامتته فنذكر  إىلواآلن نصل ، الدرائي يف البحث الرجايل وكان الكالم فيما مضى 

 .يات الرشوةاسائر رو  بعد ذلك نذكر
هنل و ، احلسني بنن عبيند اهلل الغضنائري باال إىل وا )أمحد( ابن الغضائري االبن إىلكان حديثنا حول كتاب الضعفاء واملنسوب 

فننان ؛ بننل الظنناهر عنندم ةننحة النسننبةةنناحبه  إىلسننبة هننذا الكتنناب علننم ةننحة نتال  إننناق يف سننبتامننة أم الو وذكرنننا ان هننذا النسننبة 
. أوالهنذا ، منن قبنل الور نة كتبه ومنه هذان الكتابنان  أتلفتحيث ، الشيخ الطوسي ةرح بان كتايب ابن الغضائري قد تلفا بعد وفاته

ينه هنو السنيد ابنن سناوو  وقند ةنرح منن عثنر عل أولوكنان  أو أكثنر،سننة  022مث ذكرنا  انيا ان كتاب ابن الغضائري قد فقد ملدة 
 . . هذا ما مضى.وبالتايل ال حجية له، إليهبنفسه انه مل جيد سندا متصال 

 ان الكتاب موضوع من قبل المعاندين ب گبزر أغا  تصريح
 : ما ذكرناا وهي إىلمهمة  إضافة اآلنونضيف 

مناء منن لوالفقهناء والع اإلجنالءيف يف الطعنن  كثنرينالكاتن  هنو منن امل أن يالحن  علينه: إلينه، كتاب ابن الغضائري املنسوب  إن
الطهنرا   گبنزر أغنا وهننا دند ان اققنق ، عن احلجيةتضعيفاته  إسقاطوكذلك على ، على تضعيفه قوية واضحة أمارةوهذا ، الطائفة

 البن الغضنائري املنسوبلكتاب لأي  –املؤلف  إن": قولاألعاظم فييستظهر بعد تتبع كلمات الطعن املذكورة يف الكتاب ملختلف 
فيننه بعننا مقنناالت ابننن  وأدرجولننذلك ألننف هننذا الكتنناب ؛ الوقيعننة  ننم بكننل حيلننة يرينندان وكنن، أكننابر املعاننندين للشننيعةكننان مننن   –
 0مننن الوقننائع والقبننائ  " إ باتننه أرادلننه ليقبننل عنننه سننائر مننا  متويهننا - 1أخننرك ككتنناب النجاشننياملوجننودة يف كتنن   :أي –ضننائري الغ

 ، انتهى
 :مث يقنول ...آمننوا يف النذينإلشناعة الفاحشنة اقبني  ،عشريةلإل ين ألفه بعا املعاندين  وإمنا: "3ريعته يقولآخر من ذويف مورد 

احنند مننن هننؤالء املشنناهى بننالتقوك والعفننا   جرحننهال يفلننت مننن  حننىالنندين  أسنناسنييقننتحم يف هتننك  أنمننن  ضننائري اجننل  وابننن الغ
 . والصالح " انتهى

 رجال ابن الغضائريعن  المعاصريناع بعض دف :تتمة
ابنننن  علنننىمنننن أهنننم اإلشنننكاالت  إناليني املتنننيخرين قننند دافعنننوا عنننن هنننذا الكتننناب وذلنننك ان بعنننا الرجننن وهننننا ننننذكر تتمنننة وهننني:

 : هذا الرجايل عن ذلك جبوابني أجابوقد ، إليهيركن  انه متسرع يف اجلرح فال –على فرض ةحة النسبة  –الغضائري يف كتابه 
  (الرجال عليه أهلاعتماد مثل النجاشي والذي هو اضبط  –أي ابن الغضائري  –يكفيه ) :األوللجواب ا

  (مثله يف دقة النظر ر  انه مل ين  ): الجواب الثاني
 يذكران لتقوية سعونات ابن الغضائري قد الن وهذان دلي

 : رّد كال الوجهين
                                                           

 أو اليت وجدها يف كتابه زمان حياته، لكن هذا بعيد. - 1
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 : رهونقول في مقام الجواب عما ذك
 : ليس بتامكال الوجهني   إن 

 : رد الوجه األول
 00نقننل يف  -أي النجاشنني  –رجننال النجاشنني دنند انننه فانننه بسنن  التتبننع يف ، مننن اعتمنناد النجاشنني عليننه: األولالوجننه  أمننا
وكذلك ، من قبل النجاشي عليه خاص   على اعتماد  ما يدل  فيها ال دد فإنناهذا املوارد عند مالحظة و ، عن ابن الغضائري  موضعا  
 ن احلسننيامحند بنان ": يقنول ينقنل عننه قولنه ان لفنالن كتابنا  منثال   املنوارد فانه يف العديند منن، دقة النظر املذكورة يدل علىدد ما ال 
 "كتابا  له  رأك 

ويف هنذا  النذو,،كان يف ذلنك الاناد املشنرب و فان النجاشي ينقل عنه هتمة الغلو جملموعة من الرواة ومها يشن   أخركويف موارد 
  أوال.هذا  ذلك،غى  االعتماد اخلاص أوداللة على دقة النظر املدعاة  أية وارد ال ددامل

كمنا   – لكنن الكنالم، أي عن كتابنه النذي كنان اتنناول النجاشني فان النجاشي ينقل عن ابن الغضائري – العمدةوهو  – وثانيا
أو ال أقنل اننه ال يعلنم اننه هنو، فكينف يندعى اعتمناد  هلنيس لنه نفسن أينديناواملوجود بنني ، قد تلف األةلذلك الكتاب  إن -سبق 

 النجاشي عليهو
، بيينديناالغضائري لتصحي  نسنخة الكتناب املوجنودة الينوم  ابن كتاب  اعتماد النجاشي على إىلال يص  االستناد بعبارة أخرك: 

وهو قد ، عام بواسطة ابن ساوو  022بعد  –كما ذكرنا   – إليه انه عثر على كتاب منسوبنظرا  ألهنا تلفت بتصري  الطوسي مث 
  . األولهذا هو رد الوجه ، فال حجية له له إليهةرح انه ال سند 

 مختلفان  أمرانالتسرع في جرح االجالء وكونه طعانا : رّد الوجه الثاني
 : الوجه الثاني الذي ذكره حول دقة نظر ابن الغضائري فنقول في جوابه وأما

  أوال.هذا ، هو له بييديناوكون الكتاب املوجود ، ولكن مل تثبت وحدة الكتاب، ق النظرانه ليكن ابن الغضائري دقي
ل علننى ابننن الغضننائري سننرعة اجلننرح ج  وذلننك انننه قنند س نن، أمننرينان هننذا الرجننايل قنند خلننط بننني  –مهمننة  إضننافةوهنني  – وثانيــا
  .الرجايل بكونه دقيق النظرهذا  فيجاب، لألجالء
منن الطعنن  اإلكثنارفنان  ؛ واحند أمنرال  أمنرانهنذين  إناننا حينث وكونه سع   األجالءني التسرع يف جرح ان هناك فرقا ب: اجلوابو 

وحننن لنو سنلمنا ان ، كثنى الطعنن  يكنون فقد ال يكون الشخص متسرعا ولكنه بالرغم من ذلنك، أخرشيء والتسرع يف الطعن شيء 
تسنرع مننه وقند فان الطعن قد يكنون ل ؛اعم ا  انولكن كونه سع  ، النظر ليس متسرعا بل هو دقيق إليهابن الغضائري يف كتابه املنسوب 

ة والتشننا م وغلبننة احلالننة السننلبية املسننيطرة علننيهم سننالوسو  نظننرا  البنتالئهم اننرضفننان كثننىا مننن الطعننانني يطعنننون ، آخننريكنون لسننب  
 أخننركمننن جهننة  هننانولك، سننت مننن هننذا اجلهننةشنكلة فيننه ليالرجننل قنند يكننون دقيقننا وحمققننا لكننن امل إنأي ، الظننن بنناملؤمنني فيسنيوون

عظيمنا  أمرا العقالئية الصحة أةالةاملتعارفة واليت جتري فيها  األمورالبسيطة ويصنع من  األمورفيضخم  جدا ، وهي كونه سيء الظن
 حيمله على غى حممله 

، سنوء الظنن غنى املتعنار  إىلعاد ذلك  التدقيق الشديد فيما لو امنشؤهكان  نفس الطعانية وكثرة الطعن هي مثلبة له وان: إذن
  . 1األشخاصة يف تقييم سىل الوسو أو إ

                                                           
 وبناء العقالء على عدم حجية قوهلم  ،أو الكل وكالمها خارج عن حد االعتدال باألغل وون الظن ان بعا النا  ميتازون بالبساسة والسذاجة فيحسنون الظن بالكل وعلى سر  النقيا منهم أولوك الذين يسي - 1
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  لو فرض وسلمنا ان الكتاب له حى هذان وجهان يضعفان كلمات ابن الغضائري: والنتيجة
 1إضافة إىل وجه آخر ذكرا العالمة اجمللسي وهو )االعتماد على هذا الكتاب يوج  رد أكثر أخبار الكت  املشهورة(

 : بقية سلسة السند
 االصبغ بن نباتة :األخيرالراوي 

فقند و قنه الشنيخ الطوسني بعبنارة قوينة ، وهنو ال شنك يف و اقتنه،  الراوي االخى يف سلسلة سند روايتنا فهو االةبغ بن نباتة وأما
، 0)علينه السنالم( نيؤمناملن أمنى" هو منن املتقندمني منن سنلفنا الصناحلني كنان منن خاةنة : عنه األخىوكذلك النجاشي حيث يقول 

، كمنا ان للشنيخ الطوسني وهذا عبنارة قوينة منن الشنيخ النجاشني لتو يقنه، "إىل ابنه حممدووةيته  األش عهد  عنه ر بعدا وروكوعم  
  نظى هذا العبارة. كما انه وقع يف إسناد كامل الزيارات.

 . 3ناا هي معتربة ظاهرا وميكن االعتماد عليهاذي ذكر ال الرجايلورة بعد التحقيق ان روايتنا املذك: والمتحصل من كل ذلك
 : حول الرشوة مستفيضة أخرىروايات 

رواينات ان هنذا ال إىل إضنافةهنذا ، لنن نبحثهنا سنندا فنان فيمنا ذكرنناا الكفاينةو ، حول موضنوع الرشنوة أخركروايات  اآلنونذكر 
 وغىا. ا ذكرنااممت متعددة حول الرشوة ايوار  5الشيعة أحاديثةاح  جامع  وقد مجع، 4مستفيضة بل لعلها متواترة

 فمنها: ما رواا الصدو, يف  واب األعمال. وقد سبق 
  ،6(لعن اهلل الراشي والمرتشي ومن بينهما يمشي): )ةلى اهلل عليه وآله وسلم(قال النيب ، منها ما نقله عن عوايل الآليلو 

قنال رسنول اهلل  )علنيهم السنالم( آبائنهعنن  أبينهعنن  ينه السنالم()علموسنى بنن جعفنر  اإلمام )جامع األحاديث( وكذلك نقل عن
  (الراشي والمرتشي والرائش بينهما ملعونون): )ةلى اهلل عليه وآله وسلم(

: )عليننه السننالم(قننال  فيننه أيضننا :و ، (الراشــي والمرتشــي والماشــي بينهمــا ملعونــون): )عليننه السننالم(قننال  7األخبنناروعننن جننامع 
  (مرتشي والماشي بينهمالعن اهلل الراشي وال)

عننن سننهل ابننن امحنند ) ويقننول عنننه : والتبصننرة لوالنند الشننيخ الصنندو, وهنني اإلمامننةفهنني الننيت ذكرناهننا عننن  األخننركالروايننة  وأمننا
بنن موسنى بنن جعفنر )قند  إمساعينل قنة( عنن موسنى بنن  :)والنجاشني يقنول عننه األشنعثاشي ال بي  به( عن حممند بنن حممند جالن

محض الكفر وال يشم  فإنهاوالرشوة  إياكم): )ةلى اهلل عليه وآله وسلم(( قال رسول اهلل والتهذيبني الزياراتكامل   إسنادوقع يف 
  (صاحب الرشوة ريح الجنة

                                                           
 42ص 1بار األنوار ج - 1
مل. وعلنى أينة حنال فهني عبنارة مندح وتو ينق وتعنديل بنل أكثنر كمنا يظهنر أو أكثر فتيعشرة افراد ولعلهم ، او األعم واألوسع جدا   أربعة وهي الدائرة اخلاةة ولعلهمإما احلواريون  )عليه السالم( واص أمى املؤمننياملقصود خب - 0

 من عرض العبارة على العر  بوضوح.
 ذا هو وجه الطعن الوحيد فيهفان ه : ان التتبع يشهد بانه ال وجه لتضعيف النجاشي له إال الغلولنجاشي له هو الغلو، ودي  بكلمةأشكل حول حممد بن سنان وقال انه ال يعلم ان وجه تضعيف ا األفاضلبعا  - 3

)ان هننذا ابنن سننان لقند هنم  ان يطننى غنى منرة فقصصنناا حنى  بننت  –كمنا يف النجاشني   –قالنه ةنننوان بنن حين   ويندل علينه منافامنا اننه كنان لفنن ة خاةنة توجند رواينات أخنرك توضنن  وجنه اجلمنع بنني اجلنرح والتو يننق لنه كمنا اننه 
تشنهد باعتمنادا علينه وقولنه فينه لنيس  إذ رواينة الفضنل بنن شناذان أو اننه كنان تقينة كمنا تندل علينه ،فالنذم هنو لفن ة خاةنة فقنط ليس )سار( فتدبر.و بل انه حى سابقا  )هم أن يطى(  ،الحقا  على احلق معنا( إذن فقد  بت 
، وإذن يف الرواينة بعند موتنه( وهنو ظناهر يف التقينة إذ لنو كاننت رواينات ابنن سننان غنى حجنة ملنا كنان معن  فقد روك الكشي عن الفضل )ال أحل لكم ان ترووا أحاديث حممد بن سنان عنين منا دمنت حينا  إال للتقية فالح  

 لالذن بالرواية بعد موته!
 روايات 12فإهنا تصل اىل أكثر من  - 4
 ، باب الرشا يف احلكم هو الكفر باهلل14باب  77ص  32جامع أحاديث الشيعة مج  - 5
 ند اىل خصوص هذا الراوية حى يشكل علينا بإسناد الكتابوحنن يف املقام ال نست- 6
 فراجع 123ص 0ج وكذلك ةاح  كتاب أةول علم الرجال ،ومن هو مؤلفه (جامع األخبار)والعالمة اجمللسي له كالم حول  - 7
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الهــي مــن : قــال موســى بــن عمــران): )عليننه السننالم(البنناقر  اإلمنناممحننزة الثمننايل عننن  أيباملفينند عننن  أمننايلعننن : أخننركويف روايننة 
إلــى الــدنيا وال  أعيــنهمالــذين ال تنظــر : قــال تعــالى؟ فمــن ينــزل دار القــدس عنــد : ان يقــول إلــى. .. ؟مــن خلقــك أصــفيا  

 . (...في الدين وال يأخذون على الحكومة الرشا إسرارهميعون يذ
 النـاس يحتـا رجـال   )صـلى اهلل عليـه وهلـه وسـلم( قال لعـن رسـول اهلل): 1فهي جلابر وقد نقلنا بعضها سابقا األخركالرواية  وأما

 ورواها الشيخ يف التهذي  أيضا   (الرشوة فسألهم (في نسخة لفقهه)و  إلى نفعه
 ، (ول اهلل الراشي والمرتشي والرائشلعن رس): يف جممع البحرين حيث رواها مرسلة وهي أخركوكذلك رواية 

حيصننل  جمموعهنناومنن ، منهننا غنى ذلننكمنهننا املعتنربة ومنهننا املرسنلة و  ،يف العديند مننن مصنادرنا املختلفننة توجنند وهنذا روايننات عشنرة
 كما سيييت مزيد توضي  لذلك.  االسمونان بالصدور،

  0(لعن رسول اهلل الراشي والمرتشي): ان العامة كذلك نقلوا روايات متعددة بنفس النص املذكور وهو: ونضيف الى ذلك
وصــــــــلى اهلل علـــــــــى محمـــــــــد والـــــــــه  تتمة  وللكالممما يوج  االسمونان بالصدور.  ،وهذا قرينة قوية تؤيد وتعضد رواياتنا

 الطاهرين

                                                           
 .07ح ارمي النظر اىل النساء األجان ( من 1باب ) 05ج جامع أحاديث الشيعة كتاب النكاح - 1
 روك كل من ةاح  سنن البيهقي وةحي  ابن حبان، وغىهم هذا الروايةحيث - - 0


