
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  

  :دروس االستاذ السيد رضا حسيني نسب في

  

  علم الرجال
  
  

  الدرس األول
  

************  
  

  تعريف علم الرجال
  

علم یبحث فيه عن أحوال الرواة من حيث اتصافهم                :    "علم الرجال هو    
و هذا التعریف یجمع مسائل علم               ".  بشرائط قبول روایاتهم أو عدمه           

 له دخل بذات الراوي أّوال و بالذات، و بالروایة ثانيا و                   الرجال مما کان   
  . بالعرض

  
ما یبحث فيه عن أحوال المحّدثين ، التي لها تعّلق                :  "و رّبما یعّرف بأّنه     

  ".بجواز قبول أخبارهم و عدمه
  

ما وضع لتشخيص رواة الحدیث       :  "و عّرفه صاحب توضيح المقال بأنه          
  ". ذاتا و وصفا، مدحا و قدحا

  
و .  ما یکون من علم الحدیث و التاریخ و أمثالهما             "  الوضع"رج بقيد   فيخ

المراد من تشخيص الراوي ذاتا ، هو معرفة ذات الشخص و أنه فالن ابن               
و المراد من تشخيصه وصفا ، هو معرفة أوصافه من العدالة و                       .  فالن

هو بيان وجوه أوصاف    "  مدحا و قدحا  :  "و المراد بقوله  .  الوثاقة و غيرهما  
  .لراويا

  
  موضوع علم الرجال

  
و موضوع علم    .  موضوع کل علم هو ما یبحث فيه عن عوارضه الذاتية             

و یبحث في هذا العلم عن أحوال الرواة من              .  الرجال هو رواة األحادیث     
فالباحث في علم الرجال یرّکز علی . حيث تعّلقها باعتبار أخبارهم أو عدمه

حوها مما یتعلق بقبول        صفات کوثاقة الراوي و عدالته و ضبطه و ن                     
روایته أو عدمه، و الیهّمه البحث عن أحواله االخری ککونه زارعا أو                    

  .تاجرا أو غنيا أو فقيرا أو أمثالها مما الدخل له في اعتبار حدیثه
  



  فائدة علم الرجال
  

و فائدته هي التعّرف علی أحوال رواة األحادیث من حيث کونهم عدوال و               
ضعفاء و مذمومين ، أو مجهولين أو مهملين ؛ و           موّثقين و ممدوحين ، أو      

. کذلک التعّرف علی طبقاتهم في الروایة و مشایخهم و تالمذتهم و نحوها              
  .فنطّلع ببرکة هذا العلم الشریف علی اعتبار أخبارهم أو عدمه

  
أما الحشویة القائلون بحجية کل روایة و المنکرون للحاجة إلی علم                             

فتقار إليه عند التعارض بين األحادیث                 الرجال ، فيلزمهم القول باال             
للترجيح باألوثقية و األعدلية و نحوهما ؛ اللهم إال أن یذهبوا إلی الطرح أو             

  .التخيير حينئذ ، أو الترجيح بما الیکون من علم الرجال
  

أضف إلی ذلک أن األحادیث المستفيضة تدّل علی وجود أخبار موضوعة            
: أنه قال   )  ع(رجاله عن اإلمام الصادق     کما روی الکّشي في     .  في روایاتنا 

إّنا أهل بيت صادقون النخلو من کذاب یکذب علينا فيسقط صدقنا                              "
  ".بکذبه

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

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

  
و روی صاحب وسائل الشيعة في باب وجوه الجمع بين األحادیث                               
المختلفة عن المعصومين عليهم السالم أنهم أمروا بضرب الروایات                         

  .المخالفة للقرآن و السّنة وجه الجدار
  

فالقول بحجية کل الروایات المشتملة علی تلک األحادیث المستفيضة                       
و العلم   .  ی القول بالجمع بين المتناقضات، و هو باطل المحالة                یؤّدي إل  

المتکّفل بتمييز الصحيح عن السقيم من الروایات من خالل معرفة                               
  .المحّدثين هو علم الرجال

  
و یؤّید ذلک صدور األخبار العالجية التي تدّل علی الرجوع إلی األفقه و                

 قّدمنا االفتقار إلی هذا     فيثبت بما .  األعدل و األورع عند تعارض الروایات      
  .العلم الشریف الذي یرّکز علی تلک الصفات الدخيلة في اعتبار األخبار

  
  مسائل علم الرجال

  
مسائل کل علم هي القضایا التي یجمعها الغرض الذي ألجله وضع ذلک                 

و مسائل علم الرجال هي العلم بأحوال المحّدثين کأشخاص، من                    .  العلم
  .و نحوهماحيث العدالة و الوثاقة 

  
و دعوی أن علم الرجال الیکون علما حينئذ بحجة أّن مسائل کل علم تجب              

و ذلک ألّن مسائل     .  أن تکون کلية غير جزئية و شخصية، مردودة عندنا           
کثير من العلوم االخری جزئية و لم یقل خبير بأنها التکون علوما ، کعلم                 

 و األنهار و الجبال      الجغرافيا الباحث عن أحوال البلدان و المدن و القری           
  . و غيرها کقضایا جزئية



و کذلک علم الهيأة و النجوم الباحث عن أحوال الکواکب و النجوم و                           
السيارات کالشمس و القمر و الجدّی و الشعری و قلب األسد و غيرها ، و                
  . الصور الفلکية کالحمل و الثور و الجوزاء و السرطان و األسد و غيرها

  
لک القضایا جزئية و مع ذلک ، التوجب خروج                    و من الواضح أّن ت         

  .الجغرافيا و الهيأة من دائرة العلوم
  

مضافا إلی أن جملة من المسائل في علم الکالم، التي تبحث عن اهللا و                          
و األئّمة عليهم السالم و کذلک في علم العرفان          )  ص(شخص النبي محمد    

  .ةکصفات الحق سبحانه و تعالی هي بحوث عن األعيان الشخصي
  


