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   علم الرجالبيان الحاجة إلی

  
بتني علی أّن مدار االستنباط           یالحاجة إلی دراسة علم الرجال              مسيس   

ب أّن الکتا  هو   ذلک   السّر في     لألحکام الشرعية الفرعية هو السّنة ، و               
 ، ألّن آیات األحکام             العزیز غير متکّفل ببيان کّل األحکام أو جّلها                     

التتجاوز الخمسمأة آیة علی المشهور، و الحال أّن الفروع الفقهية التي                      
 ،ليون مسألة شرعية  ب ربع م   تقار  لوحده   "  جواهر الکالم "دّونها صاحب   

  .و ما من واقعة إال و هللا تعالی فيها حکم
  

ف عن رأی المعصومين عليهم السالم فهو نادر جّدا                 أما اإلجماع الکاش    
  . کحجة مستقّلة علی األحکام

  
 ،    فهو قاصر في إدراک مناطات األحکام و مالکاتها استقالال                 أما العقل     

مالزمة بين  في موارد محدودة ، کما إذا کانت هناک           إال    و الیکون حجة     
مة و وجوب    إدراک المالزمة بين وجوب المقدّ      ، ک حکمه و حکم الشرع        

  .حرمة ضّدهذیها ، و بين حرمة الشئ و فساده ، و بين وجوب الشئ و 
  

إال السّنة    الفرعية ما یفي باستنباط األحکام          من الحجج الشرعية     فالیبقی
 .و فعلهم و تقریرهمعليهم السالم الشریفة ، و هي قول المعصومين 

 
راوي أو وثاقته   و حيث أّن مطلق الخبر ليس بحجة إال بعد إحراز عدالة ال              

تدّخل الوضاعين و     و صدقه و ضبطه ، مع ما تعّرض للروایات من                        
جبران ضعف السند بعمل المتقدمين من            و أّن     المدّلسين و المکذبين ،          

  فالبّد من الرجوع إلی علم                بجميع الموارد ،       اکون وافي   الی  األصحاب
دالل علی  إلحراز صغریات االست     ، الرجال المتکفل ببيان أحوال المحّدثين    

  .حجية األخبار ، و هي کون الرواة عدوال أوثقات
  

ي الکتب األربعة و    و أما ما ذهب إليه األخباریون من االلتزام بقطعية ما ف           
  .  عليهم السالم، فليس له وجه وجيهأّنها مقطوعة الصدور عن المعصومين



و لو سّلمنا ذلک فال بّد حينئذ أیضا من الرجوع إلی علم الرجال عند                              
  .عارض األخبار فيهات
  

أضف إلی ذلک أّن األحادیث التي تقع في طریق استنباط األحکام                                
وسائل " روی صاحب      و قد الشرعية التنحصر بما في الکتب األربعة ،             

. أحادیث کثيرة عن کتب یبلغ عددها سبعين کتابا غيرها             في کتابه  "الشيعة
 المجتهد في أیضا روایات اخری تفيد" مستدرک الوسائل"ثّم وجد صاحب   

  . الکشف عن الفروع الفقهية و هي التوجد في الوسائل
  

  تاریخ علم الرجال
  

 علم الرجال هو عبيد اهللا ابن أبي رافع مولی            أول من صّنف في   قد بّيّنا أن    
ثّم یليه عبد اهللا    .  في القرن األول الهجري   ،  رسول اهللا صّلی اهللا عليه و آله         

  .  بعد الهجرة219 المتوّفی سنة  ،انيابن جبلة الکن
  

و في القرن الثالث قام بعض آخر من العلماء بالتصنيف في هذا الفّن ،                         
رواة معرفة  " و له کتاب     224 المتوفی عام     ، کالحسن ابن محبوب السّراد   

  ".المشيخة"و کتاب " األخبار
  

 من أصحاب اإلمام الرضا و اإلمام الجواد و                  الفضل ابن شاذان    یليه   و   
.  بعد الهجرة  260  أو سنة     254المتوفی عام   هم السالم ،    اإلمام الهادي علي  

  بعد الهجرة و     280 المتوفی عام     ، أحمد ابن علي العلوي العقيقي     کذلک   و
 و من الکتب الرجالية المدّونة في هذا القرن               ".تاریخ الرجال "کتابه هو    

و کتاب    283، المتوفی عام      يثقفالرجال ابراهيم بن محمد بن سعيد        هو  
 ؛ و کتاب        ي البغداد  يحافظ عبد الرحمن بن یوسف المروز           للل   رجاال

  .الرجال للبرقي
  

، محمد ابن سعيد المعروف بابن عقدة       اهتّم أحمد ابن       ، و في القرن الرابع    
الذي جمع فيه أسماء المحّدثين      "  الرجال"بتأليف کتاب     333المتوفی عام   

المتوفی سنة  ،   و کذلک أحمد ابن محّمد القمي            ، )ع(عن اإلمام الصادق     
  ". الطبقات" کتاب  و له 350

  
و هکذا محمد ابن عمر ابن عبد العزیز المعرف بالکّشي ، المتوفی في                       

محمد بن عمر   و؛  "  الرجال"منتصف القرن  الرابع الهجري ، و له کتاب            
الشيعة من اصحاب    "و له کتاب        355  ، المتوفی عام     ي البغداد يالجعان

غالب أحمد ابن محمد الرازي ، المتوفی عام          و أبو   ؛  "  الحدیث و طبقاتهم  
  .  بعد الهجرة و له رسالة في نسب آل أعين368

  
 المتوفی عام    ،  المعروف بالشيخ الصدوق    ، و یليه أبوجعفر محّمد ابن علي     

و ذکر فيه أسماء        "  المصابيح"و کتاب     "  المشيخة"  و له کتاب             381
  .هم السالمو األئّمة المعصومين علي) ص(المحّدثين عن النبي 

  
أحمد ابن محمد الجوهري البغدادي ، المتوفی           قام     ، و في القرن الخامس    

الشيخ أحمد و هکذا ". االشتمال في معرفة الرجال" بتأليف کتابه   401سنة  
". الفهرس"کتاب  أّلف   الذي      423ابن عبد الواحد البّزاز ، المتوفی عام            

   .وهو من مشایخ النجاشي و الشيخ الطوسي



  
،  العباس المعروف بالنجاشي          أحمد ابن علي ابن أحمد ابن                   کذلک   و

  . بعد الهجرة ، و له کتاب معروف في علم الرجال450المتوفی سنة 
 کتبا ، الذي أّلف      460و الشيخ محّمد ابن الحسن الطوسي ، المتوفی عام              

  ".الفهرس"کتاب و " الرجال" ککتابفي هذا الفّن ة قّيم
  

 أّلف الشيخ الحافظ علي ابن عبيد اهللا ابن             و في القرن السادس الهجري ،        
بعد الحسن ابن الحسين ابن الحسن ، المعروف بمنتجب الدین ، المتوفی                   

، و ذکر فيه المشایخ        "  الفهرس"  کتابه في علم الرجال باسم              585عام  
  .المعاصرین للشيخ الطوسي و المتأخرین عنه إلی زمانه

  
وب المازندراني ، المتوفی      و کذلک الحافظ محمد ابن علي ابن شهر آش              

  ".معالم العلماء" و کتابه المعروف في هذا الفّن هو  ،588سنة 
  

 ، قام تقي الدین الحسن ابن علي ابن داود الحلّي ،                        الثامنو في القرن       
 بتأليف کتابه في علم الرجال و هو المعروف                     707المتوفی بعد عام       
  .برجال ابن داود

  
مة الحسن ابن یوسف ابن مطّهر الحّلي ،                 اّلف العال    و في هذا القرن ،        

خالصة " کتابه المشهور في هذا الفّن الشریف و هو                  726المتوفی عام    
  ".األقوال في علم الرجال

  
هذا هو تقریر موجز عن تاریخ علم الرجال ، من القرن األول بعد الهجرة               

لعلم في هذا ا   الکتب  و قد توالی تأليف        .  النبوّیة الشریفة إلی القرن الثامن       
 ، کجامع الرواة لألردبيلي و مجمع         بعد ذاک العصر أیضا إلی زماننا هذا        

الرجال  لزکّي الدین القهبائي ، و منهج المقال لألسترآبادي ، و منتهی                        
المقال في أحوال الرجال للحائري ، و تنقيح المقال للمامقاني ، و قاموس                  

 الرجال و     الرجال للشيخ محمد تقي التستري ، إلی غير ذلک من کتب                    
األهّم منها ضمن   شرح  و سوف نتطّرق في الدروس القادمة إلی         .  الفهارس

  .فصول متوالية بالترتيب
  

و الیخفی علی الباحث المتتّبع أن هناک کتبا  رجالية اخری  أّلفها العلماء                 
المتقّدمون رحمهم اهللا ، و لکّنها ضاعت و أحرقت طوال التاریخ ، أو                             

ی أیدینا ، و لکّن أسماءها و خصائصها مذکورة في             لم تنشر و لم تصل إل      
  ".مصفی المقال في مأّلفي الرجال"کتب وضعت لهذا الغرض ، ککتاب 

  
  


