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يف علم الرجال

كان لوفاة الرس��ول أثر كبري يف احلياة اإلسلميَّة، فظهرت كثري من املظاهر التي 
ها أقوال الرس��ول وأحاديث��ه، إذ ُنقلت بألفاٍظ  حتت��اج إىل التوثيق والضبط، ومن أمهِّ
دٍة، إذ نقلُه رواٌة بألفاٍظ وأش��كاٍل ُعدَّ كذًبا عىل الرس��ول، وبعضهم  وأش��كاٍل متعدِّ
، أو يغريِّ م��ن دون إحداث خلل يف مضمون النَّصِّ ومس��تواه؛  ك��ان موض��ع ثقة ال يغريِّ
وألجل ضبط أقوال الرسول وتوثيقها، بدأت طائفة من العلاء بوضع قواعد تضبط 
ًنا، له رجاٌل وفرس��اٌن قاموا هبذه  جال عل��ًا مدوَّ ه��ذا الن��وع من العلوم، فظه��ر علم الرِّ
جال بأنَّه: »علٌم يبحث فيه عن أحوال الرواة من حيث  فوا علم الرِّ ��اقَّة؛ و عرَّ ة الشَّ املهمَّ

اتِّصافهم برشائط قبول أخبارهم وعدمه«)1(.

 وه��و أيًضا: »العلم بأح��وال رواة اخلرب الواح��د ذاًتا، ووصًف��ا، ومدًحا، وقدًحا، 
وما يف حكمها«، هو: »ما ُوضع ملعرفة احلديث املعترب عن غريه«)2(.

��ه العل��م الباح��ث ع��ن رواة األخبار ال��واردة عن  ��ق املامق��ايّن: »إنَّ وي��رى املحقِّ
 رؤس��اء الدين، من حيث األح��وال التي هلا مدخل يف الردِّ والقب��ول، ومتيُّز ذواهتم عند 

االشتباه«)3(.

جال: 11. �يَّاٌت يف علم الرِّ )1( كلِّ
�يَّات يف  )2( توضيح املقال يف علم الرجال: 29-32، رس��ائل يف دراي��ة احلديث: 81/2-82، كلِّ

علم الرجال: 11.
)3( تنقيح املقال: 173-172/1.
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جاليَّة  املو�سوعة الرِّ
مة احِللِّّي )ت 726هـ( للعلَّ

فائدة علم الرجال
ف إىل أح��وال الرواة م��ن حيث كونم ع��دواًل أو  يس��عى عل��م الرج��ال إىل التعرُّ
غ��ري عدوٍل، موثَّق��ني أو غري موثَّقني، ممدوحني أو مذموم��ني، أو مهَملني، أو جمهولني، 
واالطِّلع عىل مش��اخيهم وتلميذه��م، وحيواهتم، وأعصاره��م، وطبقاهتم يف الرواية؛ 
��ف عليه قبول  حتَّ��ى ُيعرف املرس��ل عن املس��ند، ويميَّز املش��رتك، إىل غري ذلك ممَّا يتوقَّ

اخلرب)1(.

مة خلصة األقوال: »إنَّ العلم بحال الرواة من أس��اس  ّ يف مقدِّ مة احِللِّ ق��ال العلَّ
معيَّة، وجيب عىل كلِّ جمتهٍد معرفُته وِعْلُمه،  األحكام الرشعيَّة، وعليه ُتْبتنَى القواعد السَّ
ة والروايات عن  وال يسوغ له تركه وجهله؛ إذ أكثر األحكام ُمستفادة من األخبار النبويَّ
��ة- عليهم أفضل الصل��وات وأكرم التحيَّات- فل بدَّ م��ن معرفة الطريق  ��ة املهديَّ األئمَّ
إليهم، إذ روى مش��اخينا عن الثقة وغريه، وَمن ُيعمل بروايته، وَمن ال جيوز االعتاد 

عىل نقله«)2(.

ة يف هذا امليدان، والذي ظهر لن��ا متكامًل من ناحية التنظري  ومن ب��ني الكتب املهمَّ
ّ )ت 727ه���(، والذي صدر عام  م��ة احِللِّ والتطبي��ق، كتاب املوس��وعة الرجاليَّة للعلَّ
قه  سة، وقد حقَّ )1440ه�/2018م( عن مركز تراث احِللَّة التابع للعتبة العبَّاس��يَّة املقدَّ
د باقر ملكيان، بإرشاٍف مبارٍش من وحدة التحقيق يف مركز تراث احِللَّة، وقد  الشيخ حممَّ
م مركز تراث احِللَّة عنه بوصفه  فاز الكتاب يف مؤمتر )سال حوزة( سنة )2019م(، وُكرِّ

أفضل موسوعة يف املسابقة.

��ق يقوم عىل مقابلة النَّصِّ وتدقيق��ه وتصحيحه، ثمَّ تقديم تراجم  ك��ان منهج املحقِّ

�يَّات يف علم الرجال: 12-11. )1( كلِّ
مة احللِّ�ّي: 1/ 125، وما بعدها. مة العّلَّ )2( خلصة األقوال، مقدِّ
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ة يف رجال  ش��املة للرجال واملصطلحات، وكلُّ ما حيتاج��ه القارئ، وقد بنيَّ مواقع القوَّ
، ثمَّ ب��نيَّ املؤاخذات عىل هذه التآليف، ومل يكت��ِف بذلك، بل درس علم  ّ م��ة احِللِّ العلَّ
الرج��ال وبعض قضاياه يف جزٍء خاصٍّ أس��اه املباين الرجاليَّة، وقد ُأل�ِحق باملوس��وعة؛ 
لتك��ون الص��ورة متكاملة ل��دى القارئ يف املي��دان الرجايّل. وقد ذيِّلت هذه املوس��وعة 
، ممَّا يرشد القارئ  ّ مة احللِّ بمجموعة كبرية من الفهارس الفنّيَّة، با حوته نصوص العلَّ
ة، وغريها من  ة واآليات القرآنيَّة واألحاديث النبويَّ إىل الش��خصيَّات واألبيات الش��عريَّ

ل عمل القارئ. الفهارس التي تسهِّ

مها،  عت فيها املضامني واملعطيات التي ُتقدِّ ن املوس��وعة من مخسة أجزاء، تنوَّ تتكوَّ
لكن مجيعها تعمل يف ميدان علم الرجال، وهي:

1. كتاب اإي�ساح اال�ستباه يف اأ�سماء الرواة:

ّ ضبط ألفاظ أساء الرواة، ورجال اإلسناد  مة احِللِّ وهو كتاٌب خمترٌص يبنيِّ فيه العلَّ
وأعلم احلديث، وضبط أس��اء آبائهم، وَنَس��َبُهم الذي عادًة يرجع إىل اسم البلد التي 

بون به. يسكنونا، أو ِحرفة يعملون هبا، أو اسم جدٍّ يتلقَّ

ثمَّ إنَّ الكتاب، وإن كان موضوعه ضبط أس��اء الرواة ونحوه من املباحث، إالَّ أنَّ 
 قد يذكر يف الكتاب ما ال يرتبط باملوضوع؛ كالبحث عن كتاب الراوي،  ّ مة احللِّ العلَّ

ووثاقته أو ضعفه، ومذهبه... إلخ)1(.

ّ الرتتيب اهلجائّي يف تنظيم عنوانات كتاب )إيضاح االش��تباه(،  مة احللِّ ب��ع العلَّ اتَّ
ل من االس��م فقط، من دون االهتام  إالَّ أنَّه رتَّب عناوين الكتاب بحس��ب احلرف األوَّ
 بالث��اين والثال��ث، فهو يذكر يف حرف الباء من يبدأ اس��مه هبذا احل��رف، وال يلتفت إىل 

�ّي )إيضاح االشتباه يف أساء الرواة(: 74/1. مة احِللِّ )1( املوسوعة الرجاليَّة للعّلَّ
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ل، وهكذا لبقيَّة احلروف)1(. ما بعد احلرف األوَّ

ح ببعضها، وضمر  ّ عىل جمموعة من املصادر يف تأليفه هلذا الكتاب، رصَّ اعتمد احِللِّ
ح به نقله عن الش��يخ الطويّس، والدار قطنّي، والسيِّد صفّي الدين  بعٌض آخر، فماَّ رصَّ
د بن معد املوسوّي، وغريهم، وأيًضا نقل عن الشيخ الطويّس من رجاله وفهرسته،  حممَّ
ح بذلك، وكذا فعل مع النج��ايّش يف رجاله؛ إذ ترد أس��اء الرواة وآبائهم  لكنَّ��ه مل ي��رصِّ

ونسبهم مشاهًبا ملا ورد يف رجال النجايّش، عىل خلف غريها من املصادر الرجاليَّة)2(.

ر منها،  ف واملزوَّ ونظًرا ألمهيَّة هذا الكتاب يف ضبط أساء الرواة، وتصحيح املصحَّ
نقل منه كثرٌي من علاء الرجال، وهناك مجاعة اس��تندوا إليه كثرًيا، منهم )الشهيد الثاين، 

ق النراقّي، السيِّد حمسن األمني(، وغريهم)3(. السيِّد مصطفى التفريّش، املحقِّ

وقد فرغ من تأليفه يف يوم الثلثاء تاس��ع عرش ذي القعدة س��نة )707ه�(، وبذلك 
تكون اخللصة سابقة هلذا الكتاب ب�: أربع عرشة سنة)4(.

جاء هذا اجلزء من املوس��وعة الرجاليَّ��ة يف )416( صحيفة، وقد اعتمد عىل مخس 
نسخ يف حتقيق هذا اجلزء، األمر الذي جعل اهلامش حافًل باملداخلت التحقيقيَّة.

2. كتاب خل�سة االأقوال يف معرفة الرجال:

ّ خلصة ما يف املصادر الرجاليَّة من  مة احللِّ هو كتاب خمترص، ذكر فيه مصنِّفه العلَّ
اجلرح والتعديل حول الرواة، وقد جاء ضمن املوسوعة الرجاليَّة وبثلثة أجزاء، ابتداء 

�ّي )إيضاح االشتباه يف أساء الرواة(: 75/1. مة احِللِّ )1( املوسوعة الرجاليَّة للعّلَّ
)2( املصدر نفسه: 76/1.

)3( املصدر نفسه: 83-81/1.
)4( املوسوعة الرجاليَّة )خلصة األقوال يف معرفة الرجال(: 76/2.
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من )2( إىل )4(، وهو عىل قسَمني:

• ّ ويوثِّقه، )وجاء هذا ال��كلم يف اجلزء الثاين 	 مة احِل��لِّ يف م��ن يعتمد عليه العلَّ
والثالث(.

• يف من ال يعتمد عليه وال يوثِّقه، )وجاء يف اجلزء الرابع من املوسوعة(.	

مة الكتاب مبيِّنًا س��بب تأليف هذا الكت��اب: »إنَّ العلم  ّ يف مقدِّ مة احِل��لِّ ق��ال العلَّ
بحال الرواة من أساس األحكام الرشعيَّة، وعليه ُتبتنى القواعد السمعيَّة، جيب عىل كلِّ 
غ له تركه وجهله؛ إذ أكثر األحكام مستفادة من األخبار  جمتهٍد معرفته وعلمه، وال يس��وَّ
��ة- عليهم أفض��ل الصلوات وأك��رم التحيَّات-  ة املهديَّ ��ة والروايات ع��ن األئمَّ  النبويَّ
ف��ل بدَّ من معرفة الطريق إليهم، حيث روى مش��اخينا ع��ن الثقة وغريه، وَمن ُيعمل 

بروايته، وَمن ال جيوز االعتاد عىل نقله.

فدعان��ا ذلك إىل تصنيٍف خمترٍص يف بي��ان حال الرواة، ومن ُيعتمد عليه، ومن ُترتك 
دة يف هذا  روايته، مع أنَّ مشاخينا السابقني- رضوان اهلل عليهم أمجعني- صنَّفوا كتًبا متعدِّ
ل غاية التطويل مع إمه��ال احلال يف ما نقله، وبعضهم اخترص  الف��ّن، إالَّ أنَّ بعضهم طوَّ
غاية االختصار، ومل يس��لك أحد النهج الذي س��لكناه يف هذا الكتاب، ومن وقف عليه 

مون«)1(. عرف منزلته وقدره، ومتيُّزه عاَّ صنَّفه املتقدِّ

ث��مَّ إنَّ الكتاب، وإن كان موضوعه اجلرح والتعدي��ل، ونحوه من املباحث، إالَّ أنَّ 
ّ قد يذكر يف الكتاب ضبط أساء الرواة؛ فعلی سبيل املثال الِحظ: مة احللِّ العلَّ

طة  * إبراهي��م ب��ن ُنَعيم- بضمِّ النون وفتح العني غري املعجمة، وإس��كان الياء املنقَّ
بَّاح، بفت��ح الصاد غ��ري املعجمة  حتته��ا نقطت��ان- العب��دّي الكن��ايّن... يكنَّ��ى: أب��ا الصَّ

مة احِللِّ�ّي: 125/2. مة العّلَّ )1( املوسوعة الرجاليَّة )خلصة األقوال يف معرفة الرجال(، مقدِّ
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طة حتتها نقطة)1(. وتشديدها، وتشديد الباء املنقَّ

ّ الكتاب عىل قسَمني وخامتة: مة احِللِّ رتَّب العلَّ

• ح عندي قبول قوله.	 ل: يف من اعتمد عىل روايته، أو يرتجَّ القسم األوَّ

• القسم الثاين: يف من تركُت روايته، أو توقَّفت عليه)2(، وقد رتَّب كلَّ قسٍم عىل 	
ة، وتسهيَلً للقارئ. حروف املعجم، تقريًبا للادَّ

ّ الرتتيب اهلجائّي يف تنظيم العناوين، إالَّ أنَّه رتَّب عناوين  مة احللِّ وقد التزم العلَّ
ل من االس��م فقط، من دون الثاين والثالث، فهو يذكر يف  الكتاب بحس��ب احلرف األوَّ
ل، وهكذا  حرف الباء مثًل من يبدأ اسمه هبذا احلرف، وال يلتفت إىل ما بعد احلرف األوَّ

بالنسبة لبقيَّة احلروف)3(.

��ا مصادره يف هذا اجلزء من املوس��وعة الر جالية، فهي: )كتب الش��يخ الطويّس،  أمَّ
، كتب الش��يخ الصدوق، كتب الُكلينّي،  ّ رج��ال النجايّش، رجال الربقّي، رجال الكشِّ
معامل العلاء البن شهرآشوب، كتب ابن الغضائرّي()4(، وغريها من الكتب التي اعتمد 

عليها يف تصنيف كتاب خلصة األقوال يف معرفة الرجال.

يش��تمل كتاب خلص��ة األقوال يف معرفة الرجال علی خصائص ميَّزته بني س��ائر 
كتب الرجال، وهي:

ّ قام بالتفريق بني الرواة- بحس��ب جرحهم وتعديلهم- يف  م��ة احِللِّ اًل: إنَّ العلَّ أوَّ

مة احِللِّ�ّي: 133/2. مة العّلَّ )1( املوسوعة الرجاليَّة )خلصة األقوال يف معرفة الرجال(، مقدِّ
)2( املصدر نفسه: 126/2.

)3( املصدر نفسه: 17/2.
)4( ينظر: املصدر نفسه: 18/2، وما بعدها.
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كتاٍب واحٍد، ولكن ملكه يف التقس��يم ليس ورود اجلرح والتعديل يف الراوي فحسب، 
د وروِد مدح فيه يف قس��م املمدوح��ني، وذكره يف  وإالَّ ك��ان علي��ه ِذكر ال��راوي بمج��رَّ
ة، مثل  د وروِد ذمٍّ فيه، ك��ا نلحظ ذلك يف بعض مصادر رج��ال العامَّ الضعف��اء بمج��رَّ
كت��اب الثقات البن حبَّان، وكتاب الضعفاء للعقيّل، بل كذا األمر يف رجال ابن داوود؛ 
ل من كتاب ابن داوود يف م��ن ورَد فيه أدنى مدح، ولو مع وروِد ذموٍم  إذ إنَّ اجل��زء األوَّ
، ولو كان  كثرية أيًضا فيه ومل ُيعَمل بخربه، واجلزء الثاين من كتابه يف َمن ورَد فيه أدنى ذمٍّ
أوثق الثقات وُعِمل بخربه؛ وألجل ذلك َذكر ُبريًدا العجّل- مع جللته- يف الثاين، كا 
 ذكر هش��ام بن احلكم فيه أيًضا؛ ألجل ورود ذمٍّ ما فيه، وهو كونه من تلميذ أب ش��اكر 

الزنديق)1(.

��ق الفقيه- باجلمع ب��ني النصوص  ّ قام- كا هو ش��أن املحقِّ مة احل��لِّ ولك��ن العلَّ
ح الذمَّ أو توقَّف يذكره يف الثاين،  ل، وإن رجَّ ح امل��دح يذكره يف األوَّ والتعدي��ل، فإن رجَّ

ّ فيه أحد من علائنا، بل علاء الفريَقني. مة احِللِّ وهذا أمر مل يسبق العلَّ

ّ قام بعمليَّة التجميع بني النص��وص الرجاليَّة، ومقصوده  م��ة احِللِّ وثانًي��ا: إنَّ العلَّ
م��ة الكت��اب- ليس إالَّ تس��هيل األم��ر علی الذي اش��تغل  يف ذل��ك- ك��ا ق��ال يف مقدِّ
بالفق��ه، وعمليَّ��ة اس��تنباط األحك��ام الرشعيَّ��ة، مس��تنًدا إل��ی الرواي��ات، فه��و يري��د 
ف- يف زماٍن قليٍل- إىل ما ورَد يف الراويمن ج��رٍح وتعديٍل، وهل ُيعمل برواياته   التع��رُّ

أم ال؟.

فهذا أمر ال يتيسَّ بسهولة ملن يريد مراجعة املصادر الرجاليَّة، أعني رجال النجايّش، 
، ورجال ابن الغضائرّي)2(. ّ ورجال الشيخ وفهرسته، ورجال الكشِّ

)1( كليَّات يف علم الرجال: 121-120.
)2( املوسوعة الرجاليَّة )خلصة األقوال يف معرفة الرجال(: 35/2.
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ة، وهو أوسط كتبه يف علم  مُة الكتاَب سنة ثلث وتسعني وستائة هجريَّ ألَّف العلَّ
الرجال، إذ إنَّه ألَّف إيضاح االشتباه بعده بأربع عرشة سنة تقريًبا)1(.

 ج��اء كت��اب خلصة األق��وال يف ثلثة أج��زاء ضم��ن املوس��وعة الرجاليَّة، وهي 
)2، 3، 4(، وب��ا يق��ارب يف جمموعه من )1693( صحيفة، وق��د اعُتمد يف حتقيقه عىل 

)11( نسخة.

3. كتاب املباين الرجاليَّة:

ه��ذا هو اجلزء األخري من املوس��وعة الرجاليَّة )اجل��زء اخلامس(، وجاء يف )432( 
��د باقر ملكيان(،  ، بل هو من تأليف )حممَّ ّ مة احِل��لِّ صحيف��ة، وهو لي��س من كلم العلَّ
إذ درس في��ه عل��م الرج��ال وكتب��ه وبص��ورٍة تفصيليَّ��ٍة، فهو كت��اٌب عن عل��م الرجال 
وبحوثه، لكن بش��كٍل مس��تقلٍّ بعيًدا عن الرجال ومراتبهم يف كتب الرجال، هو أش��به 
بالدراس��ة الوصفيَّ��ة لعلم الرجال عند علائن��ا، فيقول: »فرأيت م��ن اجلدير انتقاء هذه 
املباح��ث من كتب��ه القيِّمة وإفرادها يف رس��الة مس��تقلَّة؛ حتَّی ينته��ل الفضلء من نمري 
ا من اهلل التوفيق  رت عن ساق االجتهاد، مس��تمدًّ  ِعْلمه، ومن فيوضاته الواس��عة، فش��مَّ

داد«)2(. والسَّ

مة  م لنا إحاطة برجال عل��م الرجال، فذكر رجال الط��ويّس، ومصنَّفات العلَّ فق��دَّ
، ورجال الربقّي، ورجال ابن عقدة، ورجال  ّ ، وفهرس النجايّش، ورج��ال الكشِّ ّ احِللِّ

العقيقّي.

مة احِللِّ�ّي خلصة األقوال سنة )693ه�(، بينا انتهى من تأليف إيضاح االشتباه سنة  )1( ألف العّلَّ
)707ه�(، فلِحظ.

)2( املوسوعة الرجاليَّة )املباين الرجاليَّة(: 11/5.
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د حليم ح�سن الكروّي م.د. حممَّ

السنة السادسة/املجلَّد السادس/العدد الثامن عشر
رمضان 1443هـ/نيسان 2022م

إذ يذكر مجيع ما يتعلَّق باملؤلِّف ومنهجه وكتابه ممَّا توفَّر له من الكتب التي ألَّفوها، 
والتي تكلَّمت عنهم)1).

ثمَّ تناول جمموعة من املسائل التي تدخل يف ميدان علم الرجال منها:

• تنويع احلديث، واملعترب منه.	

• ما يثبت وثاقة الراوي.	

• ّ الفقهيَّة))).	 مة احِللِّ املفردات الرجاليَّة يف مصنَّفات العلَّ

)1) ينظر: املوسوعة الرجاليَّة )املباين الرجاليَّة(: 85/5، 117، 135.
))) ينظر: املصدر نفسه: 191/5، 09)، 313.
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امل�سادر واملراجع

د حس��ني . 1 توضي��ح املق��ال يف علم الرج��ال: امللَّ عّل كنِّ��ي )1306ه�(، حتقيق حممَّ
مولوّي، مركز بحوث دار احلديث، قم، 1421ه�.

ف��ني، ق��م، دار احلدي��ث، ط1، . 2  رس��ائل يف عل��م دراي��ة احلدي��ث: جمموع��ة مؤلِّ

1424ه�.

س��ة النرش اإلس��لمّي، قم، ط6، . 3 يَّات يف علم الرجال: الش��يخ الس��بحايّن، مؤسَّ كلِّ
1425ه�.

د باقر ملكي��ان، دار الكفيل للطباعة . 4 ، حتقيق حممَّ ّ مة احِللِّ املوس��وعة الرجالي��ة للعلَّ
والنرش، كربلء، ط1، 1439ه�/2018م.


