
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  
  دروس االستاذ السيد رضا حسيني نسب في

  

  علم الرجال
  

  الدرس العاشر
  

*********  
  

  معرفة رجال الحديث 
  

یمکن االطالع علی أحوال الرواة و معرفتهم من حيث الوثاقة و العدالة و                      
  :غيرهما بأساليب مختلفة کالتالي 

  
  توثيق المعصومين عليهم السالم

  
أو أحد األئّمة األطهار     )  ص( ذلک بأن نجد حدیثا معتبرا عن النبي           و یتحقق 

  . عليهم السالم في خصوص الرواة ، سواء کان مدحا أو قدحا
  

و األول کما حکاه الکّشي في رجاله في حدیث اإلمام علي ابن موسی الرضا               
شّقتي بعيدة و لست أصل       :  عليه السالم عن علي ابن المسّيب، قال قلت له                

من زکرّیا ابن آدم      )  :  ع(في کّل وقت ، فعّمن آخذ معالم دیني؟ فقال                إليک  
  ".القّمي ، المأمون علی الدین و الدنيا

  
لعن اهللا أبا الخطاب    :  "أنه قال )  ع(و الثاني کما رواه أیضا عن اإلمام الرضا          

و کذلک أصحاب أبي الخطاب، یدّسون من هذه األحادیث إلی یومنا هذا في                 
  ".فال تقبلوا علينا خالف القرآن) ع(بد اهللا کتب أصحاب أبي ع

  
علی أساس طبقات الرجال        و قد ذکرنا أّن الکشي رحمه اهللا ، أّلف کتابه                      

بحسب الترتيب الزماني ، و نقل األحادیث الرجالية التي ترتبط بکل واحد                     
من الرواة ، و یتمّکن الباحث بالتأّمل فيها و أمثالها من معرفة المحّدثين ، و                    

  .أّنهم ثقات و عدول أو غيرهماهل 
  

و یشترط في هذا الطریق ، أن یکون الحدیث معتبرا ، و أن ال یکون الراوي                 
ینقل الوثاقة في روایته لنفسه ؛ ألّنه یستلزم الدور إذا کان الراوي مجهوال، و                

  .یستلزم تحصيل الحاصل إذا کان معلوم الوثاقة
  
  
  
  



  توثيق أعالم الرجال 
  

 أعالم علمائنا المتخّصصين في علم الرجال إلثبات وثاقة              یجوز األخذ بقول   
الراوي، سواء کانوا من المتقدمين ، کالنجاشي و الطوسي و الکّشي و                              
الصدوق و أمثالهم ؛ أو کانوا من المتأخّرین ، کالمحقق البهبهاني و األردبيلي           

حد و یکفي توثيق الوا   .  و أمثالهما ، و ذلک من باب الرجوع إلی أهل الخبرة            
منهم ، و ذلک لحجية الخبر الواحد الثقة في سيرة العقالء و في الشرع                               

و ما ورد من اعتبار         .  مطلقا، سواء کان في األحکام أو في الموضوعات              
 فهو مختّص بأبواب معّينة ورد فيها ، کأبواب المرافعات               التعدد في الشهادة  

  .و رؤیة الهالل و أمثالهما
  

  استنباط الباحث المتخّصص
  
رنا في الدرس السابق أّن جماعة من أعالم المتأخرین في هذا الفّن اهتّموا                ذک

بفتح باب جدید في علم الرجال ، الذي یتمّکن به الباحث في هذا العلم من                           
أسناد کّل األحادیث التي       استنباط أحوال الرواة ، من خالل الترکيز علی                   

الراوي و شيوخه   تشتمل سلسلة أسنادها علی اسم الراوي ، للکشف عن طبقة            
 ميزان  - بالتالي   -و تالمذته و ميزان نقله لألخبار و مبلغ علمه باألحادیث و               

و کذلک الترکيز علی متون الروایات التي تشتمل             .  االعتماد عليه أو عدمه     
أسنادها علی اسم  الراوي في کتب الحدیث ، و دراستها من حيث اللفظ و                         

اوي و مدی ضبطه و تضّلعه في نقل         المعنی ، للتعّرف علی ميزان فقاهة الر       
  . األحادیث

فإذا استطاع الباحث المتخّصص في علم الرجال أن یعرف حال الراوي من                 
وثاقته و اعتبار أحادیثه بهذه الطریقة و حصل علی علم بذلک ، فيعمل بعلمه               

  .مع توّفر الشروط الالزمة
  

  المدح الکاشف عن الوثاقة و العدالة
  

  :الرجال علی قسمينألفاظ المدح في کتب 
  

و  "  عدل:  "ما هو صریح في إثبات العدالة و الوثاقة ، کقولهم              :  القسم األول   
  " . ثقة"

: ما هو الکاشف عن حال الراوي من العدالة و الوثاقة ، کقولهم           :  القسم الثاني   
و "  شيخ الطائفة "و  "  وجه من وجوه أصحابنا   "و  "  عين من عيون أصحابنا   "
  .أو أمثالها" من أجالء الطائفة"و " معتمد الطائفة"
  

و إذا ورد مدح کاشف عن حسن أحوال الراوي من العدالة و الوثاقة في                            
الکتب المعتبرة الرجالية، فيعتمد عليه ، کما یعتمد علی النّصوص الواردة في            

  .هذا المجال
  

  التوثيقات العاّمة
  

ام تثبت  یمکن إثبات وثاقة جماعة من الرواة ، الذین یقعون تحت عنوان ع                   
و ذلک   .  وثاقة أفراده بموجب ضابطة معينة تخّص ذاک العنوان العام                       

  . کأصحاب اإلجماع من المحدثين
  



ذکر الکّشي في رجاله أسماء ثمانية عشر راویا من أصحاب اإلمام الباقر و                  
: اإلمام الصادق و اإلمام الکاظم و اإلمام الرضا عليهم السالم ، و قال                               

و سّتة من هؤالء هم           ".  حيح ما یصّح عنهم       أجمتعت العصابة علی تص       "
  :األّولون من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السالم ، و هم 

 
 زرارة ابن أعين •
 معروف ابن خّربوذ •
 برید ابن معاویة •
 أبو بصير األسدي •
 الفضيل ابن یسار •
 محمد ابن مسلم الطائفي •

  
  :و سّتة منهم من األحداث من أصحابهما و هم 

 
 جميل ابن دّراج •
 عبد اهللا ابن مسکان •
 عبد اهللا ابن بکير •
 حّماد ابن عثمان •
 أبان ابن عثمان •
 حّماد ابن عيسی •

  
  :و سّتة منهم من أصحاب اإلمام الکاظم و اإلمام الرضا عليهما السالم  و هم

 
 یونس ابن عبد الرحمان •
 صفوان ابن یحيی بياع السابري •
 محمد ابن أبي عمير •
 عبد اهللا ابن مغيرة •
 وبالحسن ابن محب •
 أحمد ابن محمد ابن أبي نصر •

  
أّما اآلخرون فذکروا أیضا أسماء ثمانية            .  هذا هو رأي الکّشي رحمه اهللا           

عشر شخصا ، و لکّنهم قالوا مکان أبي بصير األسدي ، أبو بصير                                    
المرادي، و ذکر بعضهم مکان الحسن ابن محبوب ، الحسن ابن علي ابن                     

  .ن عيسیفضال ، أو فضالة ابن أّیوب ، أو عثمان اب
  

 شخصا ، و انفرد       16فالمّتفق عليهم من المجموع عند الکّشي و غيره هم                
و انفرد  .  الکشي بشخصين و هما أبوبصير األسدي و الحسن ابن محبوب                

أبوبصير المرادي و الحسن ابن علي ابن             :  غيره بأربعة أشخاص و هم           
  .فضال و فضالة ابن أّیوب و عثمان ابن عيسی

  
، ولم یختلف معه       جماع الذي نقله الكشي    العلوم هذا اإل   وقد نظم السيد بحر       

ما السيد فقد ذآر أنه          أسدي،   نه األ  إ الكشي     قالبي بصير، حيث       أإال في     
   : ما نظمه هذا هوو. "ليث": المرادي بقوله

  
  



  قد أجمع الكل على تصحيح ما
  یصح  عن  جماعة   فليعلما

  
  و هم  أولو نجابة و  رفعة 

  تسعةأربعة  و  خمسة  و  
  

  فالستة األولى   من  األمجاد
  أربعة  منهم   من   األوتاد

  
  زرارة  آذا  برید  قد أتى
  ثّم  محمد  و  ليث  یا فتى

  
  آذا الفضيل بعده  معروف
  وهو الذي ما بيننا معروف

  
  والستة الوسطى أولوالفضائل
  رتبتهم  أدنى  من  األوائل

  
  جميل  الجميل  مع  أبان

  ّحمادانو العبدالن  ثّم   
  

  والستة األخرى ُهُم صفوان
  و یونس  عليهم الرضوان

  
  ثّم ابن محبوب آذا محمد

    أحمد  آذاك  عبد اهللا  ثم
  

  وما ذآرناه األصح عندنا
  و شذ  قول من به خالفنا

  


