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شروط النشر
قة بالمخطوطـات والوثائق، والنصوص 	 

ّ
ـة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
تنشـر المجل

قـة، والمتابعات النقدّيـة الموضوعّية لها.
ّ
المحق

حالة 	  فادة مـن المصـادر والإ يلتـزم الباحـث بمقتضيـات البحـث العلمـّي وشـرائطه فـي الإ

 يتضّمـن البحـث أو النـّص 
ّ

خـذ بـأدب البحـث فـي المناقشـة والنقـد، وأل
أ
عليهـا، وال

ـق مواضيـع تثيـر نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينـة تجـاه ديانـة أو مذهـب أو فرقـة.
ّ
المحق

 إلـى أية وسـيلة نشـر أخـرى، وعلى 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غيـر منشـور سـابقا

الباحـث تقديـم تعّهـد مسـتقل بذلك.

فـي 	  و)12(  المتـن،  فـي   )16( بحجـم   )Simplified Arabic( بخـط  البحـث  ُيكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  ل  أن  علـى  الهامـش، 

 علـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـّص المحق

ّ
ُيقـد

.
ً

ـم الصفحـات ترقيًمـا متسلسـا
ّ
رق

ُ
مدمـج )CD(، علـى أن ت

ة 	 
ّ
 في صفحة مسـتقل

ّ
ية، كل نكليز بية، وآخـر باللغة الإ ـص للبحـث باللغة العر

ّ
تقديـم ملخ

خص علـى صفحة واحدة.
ّ
يد المل ويضـّم عنـوان البحـث، وأن ل يز

شـارة، بإثبـات اسـم المصـدر، واسـم 	  صـول العلميـة المتعارفـة فـي التوثيـق والإ
أُ
راعـى ال

ُ
ت

مـة بشـكل 
ّ
ـف، ورقـم الجـزء، ورقـم الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مرق

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

مسـتقل فـي كل

يـزّود البحـث بقائمـة المصـادر بشـكل مسـتقل عـن البحـث، وتتضّمـن اسـم المصدر أو 	 

ـق أو الُمراجـع أو المترجـم فـي حـال 
ّ
ـف، ويليـه اسـم المحق

ِّ
، فاسـم المؤل

ً
المرجـع أول

يخ النشـر، وُيراعى   تار
ً
شـر فيـه، وأخيرا

ُ
وجـوده، ثـم الطبعـة، فدار النشـر، ثم البلد الذي ن

سـماء الكتـب أو البحـوث فـي المجات، وفـي حالة 
أ
لفبائـي ل

أ
فـي إعدادهـا الترتيـب ال

بية. وجـود مصـادر أجنبيـة تضـاف قائمـة بهـا منفصلة عـن قائمـة المصـادر العر



تخضـع البحـوث لبرنامـج السـتال العلمـي ولتقويـم سـرّي لبيـان صاحيتها للنشـر، ول 	 

تية: 
آ
قبـل، علـى وفـق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنشـر أم لـم ت

ُ
عـاد إلـى أصحابهـا سـواء ق

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان . 1
ّ

م المادة الُمرَسـلة للنشـر خال مد
ّ
ق بتسـل

ّ
غ الباحث أو المحق

َّ
ُيبل

م.
ّ
يخ التسـل من تار

ير على نشـرها وموعده . 2 ـغ أصحـاب البحـوث المقبولـة للنشـر بموافقـة هيـأة التحر
َّ
ُيبل

ة أقصاها شـهران.
ّ

ـع خـال مد
ّ
المتوق

البحـوث التـي يـرى المقّومـون وجـوب إجـراء تعديـات أو إضافـات عليهـا قبـل . 	

دة، ليعملـوا على إعـادة إعدادها  ّ
عـاد إلـى أصحابهـا مـع الماحظات المحـد

ُ
نشـرها ت

للنشـر.  
ً
نهائيا

غ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.. 	
ّ
البحوث المرفوضة يبل

شـر فيـه بحثه، مع ثاثة . 	
ُ
ـق نسـخة واحدة من العدد الذي ن

ّ
 باحـث أو محق

ّ
يمنـح كل

مسـتات من المادة المنشـورة، ومكافأة مالية.

ة في أولوّية النشر: 	 
ّ
تراعي المجل

ير للبحث.- 1 م رئيس التحر
ّ
يخ تسل تار

يخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.- 2 تار

ما أمكن ذلك.- 	
ّ
تنّوع مادة البحوث كل

ة.	 
ّ
البحوث والدراسات المنشورة تعّبر عن آراء أصحابها، ول تعّبر بالضرورة عن رأي المجل

ب البحوث على وفق أسس فنية ل عاقة لها بمكانة الباحث.	 
َّ
رت

ُ
ت

 عـن سـيرته 	 
ً
ـة موجـزا

ّ
ـق أو الباحـث الـذي لـم يسـبق لـه النشـر فـي المجل

ّ
يرسـل المحق

يد المجلة  غراض التعريف والتوثيـق، على بر
أ
لكترونـي؛ ل يـده الإ العلمّيـة، وعنوانـه، وبر

kh@hrc.iq :لكترونـي الإ

ير الحق في إجراء بعض التعديات الازمة على البحوث المقبولة للنشر.	  لهيأة التحر



بين اإلفراط ... والتفريط

ير رئيس التحر

نبيـاء والمرسـلين حبيبنـا 
أ
الحمـد هلل رّب العالميـن والصـاة والسـام علـى أشـرف ال

:
ُ

يـن، وبعـد محّمـد وعلـى آل بيتـه الطيبيـن الطاهر

ية اعتمـاد قواعـد  نسـانية فـي مجتمعاتنـا البشـر يـات بنـاء النفـس الإ  مـن ضرور
ّ

إن

  ُيسـتند عليهـا فـي طـّي مراحـل السـير في هـذه الحياة . 
ً
وأسـس صحيحـة تكـون مرتكـزا

 مـن العمـل على جعلهـا ملكة 
ّ

ومنهـا بـل مـن  أهمهـا )العتـدال والوسـطية(، التـي لبـد

زت عليها جميع الشـرائع 
ّ
مـور الممدوحة التي رك

أ
 من ال

ُّ
مسـتقرة فـي النفـوس، حيـث تعد

نبيـاء ، فجـاءت متناغمـة مـع الفطـرة 
أ
يعة خاتـم ال ـدت عليهـا شـر

ّ
ك السـماوية، وأ

سـراف ومجـاوزة  فـراط الـذي ُيعـّرف بالإ نسـانية فـي النجـذاب نحـو الفضائـل. فالإ الإ

يـط وهـو التقصيـر والتضييـع، أمـران مرفوضـان ومنبـوذان حتى  الحـدود فـي ِقبـال التفر

ييـف الوقائـع، وعـدم الوصـول إلـى الحقائـق   مـن شـأنهما تز
ّ

ن
أ
مـن القوانيـن الوضعيـة؛ ل

بشـكل صحيـح. ومـن هـذا المنطلـق نقول:

ـرة لتبّني تحقيـق التراث 
ّ
كاديمية فـي جامعاتنا الموق

أ
 مـا نـراه مـن توّجـٍه للطبقـة ال

ّ
إن

يـح الجامعيـة- وإن لـم يصـل إلـى مسـتوى  طار
أ
المخطـوط علـى مسـتوى الرسـائل وال

سـاع رقعة  إسـهامات هذه 
ّ
الطمـوح- أمـٌر مفـِرح، ويبعـث فـي نفوسـنا بصيـَص أمـٍل في ات

فـة فـي هـذا الميـدان الصعب.
ّ
ـة الطيبـة المثق

ّ
الثل

كاديميـة 
أ
وسـاط ال

أ
قيـن فـي ال

ّ
نـا إذ نـرى دعـوات الماضيـن مـن أسـاطين المحق

ّ
 وإن

سـامية تأخـذ نصيبها من  ممـن كانـت لهـم بصمـة واضحـة ومميـزة فـي إثـراء المكتبـة الإ

شـكاليات التـي رافقت  التطبيـق علـى أرض الواقـع،  نجـد مـن واجبنـا أن نبّيـن بعض الإ

الجوانـب التطبيقيـة لهـذا التوّجـه المبـارك. منهـا - علـى سـبيل المثـال ل الحصـر- تبّني 

يـط فـي التعامـل مـع هـذا المشـروع مـن دون قصـد، فتـرى  فـراط أوالتفر منهَجـي الإ



 منـه فـي الحـرص علـى التـراث– يصـّور التحقيـق للباحثيـن بالمعتـرك 
ً
البعـض – إفراطـا

ـاع عليه 
ّ
حـد الولـوج فيـه، فيحرمهـم بذلـك مـن البحـث عنه والط

أ
الصعـب ول يتسـنى ل

مة لهذا العمـل، وهو بهذا 
ّ

مـن دون المحاولـة فـي استكشـاف الطاقـات المتاحـة والمتقد

يـق أمامهـم للخـوض فـي هـذا العالم.  الطر
ّ

يسـد

ل من 
ّ
ـد عليه فـي هـذه النافذة-  هنـاك َمـن يقل

ّ
وفـي ِقبـال هـذا البعـض - وهـو مـا نؤك

 
ً
ـه، وينزلـه منـزل

ّ
أهميـة هـذا التخّصـص وممارسـته، فيقّصـر فـي تقييمـه لـه ويبخسـه حق

براز الجوانـب العلمية لشـخصية الباحث، وهـو بذلك ل  ، فـا يجـد فيـه مسـاحة لإ
ً
سـها

 
َ

 سـهل
ً
يرقـى لهتمـام هـذه الطبقـة - بحسـب وجهـة نظـره-، بـل قـد يجـده البعـض منفذا

مـن ل يـرى فيـه القـدرة علـى كتابـة رسـالة أو أطروحـة، فيحيلـه إلـى مشـروع 
َ
المـرام ل

ـف.  
َّ
ـف والمؤل

ِّ
تحقيـق صغيـر ليعمـل عليـه مـن دون معرفـة، فيجنـي بذلـك علـى المؤل

 فيـه، ولكنـه ل يمتلك أدواتـه، ولم 
ً
 بهـذا المجـال، راغبـا

ً
خـر فتـراه مهتمـا

آ
أّمـا البعـض ال

يهـا، فيخطـئ الهـدف. كتسـابها، فيعطـي القـوس لغيـر بار يحـاول ا

مـة 
أ
كاديميـة منهـا- فـي إحيـاء تـراث ال

أ
فـة – ونخـّص ال

ّ
 مشـاركة الطبقـة المثق

ّ
إن

ـى بسـهولة، ويحتاج إلى 
ّ
ه ل يتأت

ّ
يـق الصحيـح، غيـر أن سـامية خطـوة مهمـة علـى الطر الإ

 
ً
يـف بأهمية التـراث المخطوط باعتبـاره جزءا رضيـة الازمـة لذلـك، ومنها التعر

أ
تهيئـة ال

يخهـا وهويتها، والتركيـز على تدريس  مـة وهويتهـا إن لم يكن هـو تار
أ
يـخ ال  مـن تار

ً
مهمـا

ح الباحـث بـأدوات 
ّ
وليـة والعليـا ممـا يسـل

أ
مناهـج التحقيـق العلميـة فـي الدراسـات ال

العمـل فيـه. وقبـل هـذا وأهـّم منه، هـو أن نعّمـق لدى أصحاب الشـأن من هـذه الطبقة 

 مـا يمـّت إليـه بصلـة مـن تحقيـق وفهرسـة 
ّ

 عالـم المخطوطـات وكل
ّ

المباركـة فكـرة أن

 
ً
 مسـتقلة

ً
وترميـم هـي تخّصصـات علميـة بـدأت منـذ عقـود تظهـر مامحها بوصفهـا علوما

 مـن إيـاء الهتمـام الـازم بدراسـتها ومعرفتهـا وتطبيقهـا، 
ّ

لهـا مناهجهـا وأصولهـا، ولبـد

كلها وصعوباتهـا، فالتنظير في هذه   مشـا
ّ

والولـوج فـي معتركهـا كـي يكونوا علـى دراية بكل

 فاقـد الشـيء ل يعطيـه. 
ّ

المجـالت  قـد يكـون داًء ل دواء، ول يخفـى علـى اللبيـب  أن

 .
ً
 وآخرا

ً
 هلل أول

ُ
والحمد
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رسالٌة يف تحقيق مسألة الوصيّة باملال من 

كتاب )إرشاد األذهان(

تأليف: الشيخ لطف الله بن عبد الكريم 

املييّس العامّي )ت1032هـ(

تحقيق: ضياء الشيخ عالء الكرباليّئ
الحوزة العلميّة/كربالء املقّدسة

العراق

الباب الثالث: نقد النتاج التراثي

421

الرِّْحلُة إىل الحبشة

أحمد  بن  الحسن  ين  الدِّ للقايض رشف 

الَحيْمي )1017-1071هـ/1607-1661م(

تحقيق: الدكتور مراد كامل

إثارات نقدية يف منهج التحقيق

الدكتورة نهى عبدالرازق الحفناوّي
كلية دار العلوم/ جامعة القاهرة

مرص

445

استدراكات وتصويبات عىل تحقيق 

)املواهب الوافية مبراد طالب الكافية(

للحسن بن أحمد الجالل )ت1048هـ(

تحقيق: د. أحمد عبد الله القايض

أبو  الدكتور صاحب جعفر  املتمرس  األستاذ 
جناح

كلية اآلداب/ الجامعة املستنرصية
العراق

الباب الرابع: فهارس المخطوطات وكّشافات المطبوعات

495
ما كُتب يف املشَهد الُحسينّي الرشيف

)تصنيف و نسخ(

د عبيد الخفاجّي املدرس املساعد َحيدر محمَّ
مركز تراث الحلة/ العتبة العباسيّة املقّدسة

العراق
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ببليوغرافيا مباحث 
العاّلمة الدكتور مصطفى جواد

)1323-1389هـ /1905-1969م(
القسم الثاين

حسن عريبي الخالدّي 
باحث ترايث

الدكتور عبدالله عبدالرحيم السودايّن
كلية املستقبل الجامعة

العراق

الباب الخامس: أخبار التراث

هيأة التحريرمن أخبار الرتاث651
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الشيخ خداوردي بن القاسم األفشار وکتابه )زبدة الرجال(

الکاتب

الشيخ محّمد جعفر اإلسالمّي

مركز الشيخ الطويّس للدراسات والتحقيق

Al-Sheikh Khadawardi bin 
Al-Qasim Al-Afshar and

 His Book Zubdat Al-Rijāl

الشيخ خداوردي بن القاسم 
األفشار وكتابه (زبدة الرجال)

By: Al-Sheikh Muhammad Jafar Al-Islami
Sheikh Al-Tusi Research Center 

Al Abbass Holy Shrine
Iraq

ّ ���س الشيخ �ّمد جعفر ا��

 للدراسات والتحقيق ّ
�مركز الشيخ الطو�

سة
ّ

العتبة العباسّية ا�قد

العراق
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الملّخص

کتـاب زبـدة الرجـال هـو موسـوعة رجاليـة مختصـرة للشـيخ خـداوردي بـن القاسـم 

األفشـار مـن أعـالم القـرن الحـادي عشـر. وهـو فقيـه مجتهـد، وعالـم رجالي، ومـن أجلّة 

تالمـذة الشـيخ عبـد الله التسـتري )المتوفـی 1021هـ(، واسـتفاد منه کثيرًا فـي المباحث 

الرجاليّة. 

وکتـاب زبـدة الرجـال هو أهّم کتبه، وأشـار إليه کّل من ذکر ترجمته، ووصفه بُحسـن 

الترتيب. 

ولّمـا لـم يُِعـر الشـيخ خـداوردي األفشـار لذکـر المجاهيـل والمطعونيـن أّي اهتمـام، 

اکتفـی فـي زبـدة الرجـال بذکر الثقـات والممدوحيـن، وأسـقط المجاهيـل والمطعونين. 

ا للباحـث الرجالي. وذکـر المؤلّـف فـي الخاتمـة فوائـد سـبعاً مهّمة جـدًّ

ومـن أهـمِّ ميـزات هذا الکتـاب ذکُر التراجـم بأخصر العبـارات، واشـتماله علی رجال 

ابـن الغضائـرّي، وبعـض الفوائـد المهّمـة مالحظتهـا عنـد الباحـث الرجالي، مثـل التعرض 

لتأريـخ األئمـة، وترتيـب أسـانيد التهذيـب واالسـتبصار وکتـاب ِمـن ال يحضـره الفقيه، 

وتقسـيم أسـانيدها إلـی الصحيـح، والحسـن، والموثّـق، والقـوي، والضعيـف مـع تبييـن 

وجهـه، وتصحيح األسـانيد.
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Abstract

Zubdat Al-Rijāl is an Arabic encyclopedia concerning biographical 
evaluation )Ilm Al-Rijal( authored by the renowned Al-Sheikh 
Khadawardi bin Al-Qasim Al-Afshar. He was considered to be a 
proficient jurist and scholar in the field of biographical evaluation. 
It is not a surprise that he was superior in the field if biographical 
evaluation, as he was one of Al-Shiekh Abdullah Al-Tustari’s )passed 
away 1021 AH( best students. 

Zubdat Al-Rijāl is the most important of his works, everyone who 
mentioned his biography mentioned it and gave a great review about it.

In this work the author does not mention the unknown men nor 
does he bring up the criticized ones, rather, he states the trustworthy. 
In the end of the book the author puts forward seven very valuable 
benefits regarding the field of biographical evaluation. 

Among the most important features of this book is its mention 
of the translations in the shortest of terms, its inclusion of Ibn Al-
Ghazairi’s men, and some important benefits that are noticed by 
biographical evaluation researchers; such as exposing the history of 
the Imams )a.s(, the arrangement of the chain of reporters of the 
books Al-Faqih, Al-Tahdib, and Al-Al-Istibsar, and the categorizing 
of those chain of narrators while showing evidence. 
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المقّدمة

يعـّد الشـيخ خـداوردي بن القاسـم األفشـار مـن أعالم القـرن الحادي عشـر، عاش 

فـي القـرن الّـذي کثـر فيـه التأليـف والتحقيق في علـم الرجـال؛ فالمؤلَّفـات الرجاليّة 

فـي هـذا القـرن دخلـت فـي مرحلـٍة جديـدة، وامتـازت بميـزات وخصوصيّـات عـن 

غيرهـا مـن المؤلّفـات؛ مثل: موسـوعيّتها، واشـتمالها علـی کثيٍر من الرجـال الّذين لم 

يُذکَـروا فـي الکتـب الرجاليّـة السـابقة، وتمييز المشـترکات، وقسـمة مباحـث الکتاب 

إلـی تقسـيمات جديـدة؛ مثل: القسـمة الرباعيّـة للرجال، واإلبداعـات الرجاليّة؛ مثل: 

تصحيـح األسـابنيد، و..

وفـي هـذا القـرن ظهر الشـيخ عبد الله التسـترّي )المتوفّـی 1021هـ(، ولـه دوٌر کبيٌر 

فـي التحقيقـات الحديثيّـة والرجاليّـة؛ إذ نری أّن کثيـرًا من المحّدثين وعلمـاء الرجال من 

هـذا القـرن يُعـّدون مـن تالمذته، وهـم يصرّحون بأنّهم أخـذوا أکثر فوائد مـا ذکروه منها 

فـي کتبهـم عن الشـيخ عبـد الله التسـترّي؛ مثل: الشـيخ محّمـد تقي المجلسـّي )1003- 

1070هــ(، والمولـی عنايـة اللـه القهپائـّي )مـن أعـالم القـرن الحـادي عشـر(، والسـيّد 

مصطفـی التفرشـّي )مـن أعـالم القرن الحادي عشـر(.

والشـيخ خداوردي األفشـار کان شـريك السـيّد مصطفی التفرشّي في درس الشيخ عبد 

اللـه التسـترّي، ويُعـّد مـن أجـاّلء تالمذتـه، وله أيًضـا تحقيقـاٌت رجاليّة أوردها فـي کتابه 

الرجال(.  )زبدة 

و)زبـدة الرجـال( هـي موسـوعة رجاليّـة مختَصرة جمع فيهـا المؤلِّف ترجمـة کلِّ راٍو 

غيـر مجهـول بأخصـر العبـارات، وتحتـوي علـی کتـاب )رجـال ابـن الغضائـرّي( الـذي لم 

يُوجـد إلـی زمـان المؤلّـف، ووصـل إليـه عن طريق أسـتاذه الشـيخ عبـد الله التسـترّي.

ف الکتاب، والمحور  وهـذا البحث يشـتمل علی ثالثـة محاور؛ المحور األّول: في مؤلّـِ

الثانـي: العصـر الّـذي عاش فيه المؤلّف، المحور الثالث: کتـاب )زبدة الرجال( ومنهجيّته.
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المحور األّول: مؤّلف الكتاب 

يُعـّد خداوردي بن القاسـم األفشـار )كان حيًّا سـنة 1031هـ( من أعـالم القرن الحادي 

عشـر الهجـرّي، و من أهّم تالمذة الشـيخ عبـد الله التسـترّي )المتوفّی 1021هـ(.

وفـي بيـان معنـی )خداوردي( قال السـيّد محسـن األميـن: »خداويردي معنـاه: عطاء 

اللـه؛ مركـب من لفٍظ فارسـّي وهو )خدا(، وتركّي وهو )ويـردي( والفرس والترك يقّدمون 
المضاف إليه علـى المضاف«.)1(

وقـال األفنـدّي فـي بيان نسـبته إلی األفشـار فـي )رياض العلمـاء(: »واألفشـارّي بفتح 

الهمـزة وسـکون الفـاء، وبعدهـا ألـف ليّنـة، ثـّم راء مهملـة نسـبة إلـی )األفشـار(، وهي 

قبيلـة معروفـة مـن األتـراك، ومعظمهـم اآلن يسـکنون فـي بـالد )آذربيجـان( فـي ناحية 

قلعـة دمـدم المعروفـة بـ)بلـدة أورمـج(«)2(. وقالوا فيـه أيًضا: 

»وحسـُب هـذا الرجـل فخـرًا وصالًحـا أنّه خـرج من بيٍت لـم يخرج منه إلـى اآلن أحٌد 
مـن الفضـالء األعيـان، ولـم يُوجد بعُد لـه من ذلك القبيـل ثان«)3(. 

إطراء العلماء والثناء عليه
قـال األفندّي: »المولی خداويردي بن القاسـم األفشـارّي عالم صالـح رجالّي، وکان من 

تالمـذة المولی عبد الله التسـترّي ومن عاصره«)4(.

وفـي جامـع الـرواة: »خـداوردي بـن القاسـم األفشـار جليـل القـدر، ثقـة عيـن، كثير 

العلـم، مـن فقهاء هذه الطايفة ومجتهديهم، تلميذ الفاضـل الكامل الرضى الزكّي، موالنا 

عبـد الله التسـتري قّدس اللـه روحه«)5(.

)1( أعيان الشيعة: 6/ 308. 

)2( رياض العلماء: 2/ 235. 

)3( طرائف المقال: الجابقلّي: 2/ 640.

)4( رياض العلماء: 2/ 235.

)5( جامع الرواة: األردبيلّي: / 294.
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قـال السـيّد علّي البروجردّي )المتوفی 1313هـ( بشـأنه: »الفاضـل العالم الجليل الماّل 

خـداى وردي بـن القاسـم األفشـار، وهـذا الرجـل كان مـن أجلّة تالمـذة المولـى عبد الله 
التسترّي«.)1(

، من أجاّلء تالمـذِة المولی عبد الله  وفـي روضـات الجنات: »فاضـٌل عالٌم صالٌح رجاليٌّ

التسـترّي، والشـرکاء فـي الـدرس مع السـيّد الفاضـل المحّقـق األمير مصطفی التفريشـّي 

صاحب )نقـد الرجال(.«)2(.

وفيه قال السـيّد محسـن األمين: »)زبدة الرجال( اكتفى فيه بإيراد أسامي الممدوحين 

والثقـات وأمثالهـم بالخصـوص، وعلّـق عليـه لنفسـه حواشـي كثيرة عـن )جامع الـرواة(، 

حسـن الترتيـب، مشـتمل علـى فوائد حسـنة«)3(، ووصفه الشـيخ الطهرانـّي بـ»قدوة أهل 

الکمـال«)4(، ووصفـه السـيّد إعجـاز حسـين بـ»قـدوة أهـل الفضـل والکمـال ناقـد الـرواة 

والرجال«)5(، وجاء في موسـوعة طبقات الفقهاء: »خداوردي بن القاسـم األفشـارّي العالم 

اإلمامـّي الرجالّي.«)6(.

أساتذته
تتلمذ الشيخ خداوردي علی جملٍة من أعالم القرن الحادي عشر الهجرّي؛ منهم: 

الشيخ عبد الله بن الحسين التسترّي )المتوفّی 1021هـ(. وهو أهمُّ أساتذته، - 

وکان شريك السيّد األمير مصطفی التفرشّي صاحب )نقد الرجال( في درس 
الشيخ عبد الله التسترّي.)7(

)1( طرائف المقال: 2/ 640. 

)2( روضات الجّنات: الخوانسارّي: 3/ 260.

)3( أعيان الشيعة: 6/ 308. 

)4( .الذريعة: 12/ 27. 

)5( کشف الحجب واألستار: 303.

)6( موسوعة طبقات الفقهاء: 11/ 100.

)7( ينظر: روضات الجنات: 3/ 260، أعيان الشيعة: 1/ 151، موسوعة طبقات الفقهاء: 11/ 100.
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الشيخ بهاء الدين محّمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثّي العاملّي )953- - 

1031هـ(، وعليه قرأ رسالته »الوجيزة في علم الدراية«، وله منه إجازة بروايتها 

تأريخها سنة )1011هـ()1(.

تتلمـذ عليـه الميـرزا حسـين؛ إذ قرأ عليـه کتاب »األربعيـن حديثًا« للحسـين بن عبد 

الصمـد العاملـّي في سـنة إحدى وثالثيـن وألف.

آثاره العلمية: 
خلّف الشيخ خداوردي عدًدا من اآلثار والكتب العلميّة وهي: 

»كتاٌب في اإلمامة«: - 
ذکـره العاّلمـة الطهرانـّي معبّرًا عنه بـ)اإلمامـة(،)2( وقال في وصفـه األردبيلّي: 

»ولـه كتـاب فـي إثبات اإلمامـة بالدالئل العقليّـة والنقليّة من اآليـات واالخبار 
فـي غايـة التهذيـب والُحسـن؛ بحيث لو نظـر فيه عامّي بنظـر اإلنصاف لرجع 

عـن مذهبـه، جـزاه اللـه تبـارك وتعالى منه أحسـن جـزاء المحسـنين، ورضى 

عنـه وأرضاه«)3(.

»حواٍش علی فهرست الشيخ الطوسّي«.- 
»زبدة الرجال«- 

المحور الثاني: العصر الذي عاش فيه المؤّلُف

مـن الطبيعـي أن يتأثّـر طالـب العلـم بأحـوال العصـر الّـذي يعيـش فيـه، والمشـايخ 

الّذيـن لهـم درس ومدرسـة فيـه، وللعلـم بالعصـر الّـذي عـاش فيه خـداوردي بن القاسـم 

األفشـار دوٌر هـامٌّ فـي الوقوف علی التعريف بشـخصيّته العلميّة والرجاليّة، فنشـير علی 

)1( ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 11/ 100.

)2( ينظر الذريعة: 2/ 325. 

)3( جامع الرواة: 1/ 294. 
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اإلجمـال إلـی أحـوال العصر الّذي عاش فيه خداوردي األفشـار قبـل الدخول في التعريف 

بمنهجـه في )زبـدة الرجال(.

شـهد العصـر الّـذي عـاش فيه مؤلّف کتـاب )زبدة الرجـال( کثيرًا من الجهـود العلميّة 

فـي علـم الحديـث والرجـال؛ إذ إّن القـرن الحـادي عشـر هو العصـُر الذهبّي فـي تأليف 

الکتـب الرجاليّـة، فکثـر التأليـف والتحقيق في علـم الرجال في هذا القـرن كثرًة واضحة. 

وإليـك قائمـة باألعـالم الّذيـن لهـم جهـٌد فـي التأليـف والتحقيـق فـي مطالـب علـم 

الرجـال فـي هـذا القرن: 

السـيّد محّمـد بـن علـّي الموسـوّي العاملـّي )946- 1009هــ( صاحب )الحواشـي . 1

والتعليقـات علـی خالصـة األقـوال(، ورسـالة کتـب فيهـا مجموعـًة مّمـن وثّقهـم 

الشـيخ الطوسـّي)1(.

الشـيخ حسـن بن زين الديـن العاملـّي )959- 1011هـ(، صاحُب کتـاب )التحرير . 2

الطاوسـّي لکتـاب االختيـار مـن کتاب أبـي عمرو الکشـّي(، و)منتقـی الجمان في 

األحاديـث الصحاح والحسـان( الـذي قّدم له بالفوائد الرجاليّـة، و)التعليقات علی 

خالصـة األقـوال(، و)ترتيب مشـيخة من ال يحضـره الفقيه()2(.

الشـيخ عبـد النبـي الجزائـرّي )المتوفّـی 1021هـ( ولـه )حاوي األقـوال في معرفة . 3

الرجال()3(.

الميـرزا محّمـد بن علـّي األسـترآبادّي )المتوفّی 1028هـ( وهو ذروة الموسـوعيّة، . 4

وصاحـب عـّدة کتـب فـي الرجـال؛ وهـي: )منهـج المقـال فـي تحقيـق أحـوال 

الرجـال( المعـروف بـ)الرجـال الکبير(، و)تلخيـص المقال(، و)الوجيـز(.)4( وکتاباه 

)منهـج المقـال( و)تلخيـص المقـال( من أکثـر ما کُتب عليـه حاشـيًة وتعليقًة في 

)1( ينظر مصّفی المقال: آقا برزك الطهرانّي: 414-413. 

)2( ينظر مصّفی المقال: 124.

)3( ينظر مصّفی المقال: 251.

)4( ينظر مصّفی المقال: 430.
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الرجاليّة. الکتـب 

السـيّد أبـو علّي ماجد بن هاشـم البحرانـّي )المتوفّی 1028هـ( صاحب )حواشـي . 5

متفرقـة علی خالصـة األقوال()1(.

الشـيخ أبـو جعفـر محّمـد بن الحسـن بن زين الدين سـبط الشـهيد الثاني )980-. 6

1030هــ( صاحـُب حواٍش علی کتاب )منهـج المقال()2(، وحـواٍش وتعليقات علی 

)خالصـة األقـوال(، ورسـالة في تزکية الراوي، وکتابه )اسـتقصاء االعتبار في شـرح 

االسـتبصار( مشـحوٌن بالتحقيقات الرجاليّة)3(.

الشـيخ بهـاء الديـن محّمد بن الحسـين بن عبـد الصمـد الحارثّي العاملـّي )953- . 7

1031هــ(، ولـه )الوجيزة فـي الدراية(، و)حواٍش علی رجال النجاشـّي(، و)حواٍش 

علـی خالصـة األقوال(، و)حواش علی فهرسـت الشـيخ منتجـب الدين()4(.

المير داماد محّمد باقر الحسـينّي األسـترآبادّي )المتوفّـی 1041هـ( صاحب كتاب . 8

السماويّة()5(. )الرواشح 

أحمـد بـن عبد الرضا البصـرّي )1030- 1085هـ( صاحب کتـاب )فائق المقال في . 9

والرجال()6(. الحديث 

فخـر الديـن بـن محّمد علـّي بن أحمد الطريحـّي )979- 1085هــ( صاحب كتاب . 10

)مجمـع البحريـن(، وله )جامـع المقال( في الرجـال، و)ترتيب مشـيخة الفقيه()7(.

ومحّمـد علـّي بـن أحمد بـن کمال الديـن حسـين األسـترآبادّي )1010- 1094هـ( . 11

)1( ينظر مصّفی المقال: 385.

)2( ينظر الذريعة: 6/ 226.

)3( ينظر مصّفی المقال: 401-400.

)4( ينظر مصّفی المقال: 405-404.

)5( ينظر مصّفی المقال: 90.

)6( ينظر مصّفی المقال: 50.

)7( ينظر مصّفی المقال: 351.
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صاحـب كتاب )مشـترکات الرجـال()1(.

الشـيخ محّمـد بـن علّي األردبيلـّي الغروّي الحائـرّي المتوفّـی )1101هـ(، صاحب . 12

کتـاب )جامـع الـرواة( الـذي صـرف مـن عمـره فـي جمعه مـا يقرب من عشـرين 

سـنة، وهـذا الکتـاب أيًضـا مـن أهـّم الکتـب الرجاليّة التـي وصلت إلينـا من هذا 

القرن)2(.

السـيّد قاسـم بـن محّمـد الطباطبائـّي القهبائـّي )من أعـالم القرن الحادي عشـر(، . 13

ولـه تعليقـاٌت فـي الرجـال وقد نقل بعضهـا تلميذه المولی محّمـد علّي بن أحمد 

األسـترآبادّي في )المشترکات()3(.

المولـی نظـام الديـن محّمـد ابـن المولـی کمـال الديـن الحسـين بن نظـام الدين . 14

القرشـّي السـاوجّي صاحـب كتـاب )نظـام األقـوال في أحـوال الرجـال()4(.

السـيّد کمـال الديـن بـن حيـدر الحسـينّي الموسـوّي العاملـّي )مـن أعـالم القـرن . 15

الحـادي عشـر(، وله )مشـيخة الشـيخ أبي محّمد هـارون بن موسـی التلعکبرّي(، 
واسـتخرج المشـيخة عـن )منهج المقـال()5(. 

الشـيخ عبـد اللـه بـن الحسـين التسـترّي األصفهانـّي )المتوفّـی 1021هــ( الـذي . 16

عبّـر عنـه الشـيخ الطهرانـّي بـ»شـيخ الرجاليّيـن فـي عصـره«)6(، ولـه اهتمـام بارز 

ودوٌر کبيـٌر فـي تحقيـق المطالب الرجاليّة؛ مثل: اسـتخراجه وتدوينـه )رجال ابن 

الغضائـرّي( مـن کتـاب السـيّد أحمـد بن طـاوس.)7( 

وصّرح تلميذه المولی الشـيخ محّمد تقّي المجلسـّي )1003- 1070هـ( أّن أکثَر فوائد 

)1( ينظر مصّفی المقال: 308.

)2( ينظر: مصّفی المقال: 429، الذريعة: 5/ 54- 55.

)3( ينظر مصّفی المقال: 368.

)4( ينظر مصّفی المقال: 439-438.

)5( ينظر مصّفی المقال: 378.

)6( ينظر الذريعة: 10/ 126. 

)7( ينظر: مجمع الرجال: القهبائّي: 1/ 10- 11، ومصّفی المقال: 243- 244.
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شـرح مشـيخته عن أسـتاذه الشـيخ عبد الله التسـترّي، وقال في شـرح )مشـيخة الفقيه( 

بعـد ترجمـة المولـى التسـترّي وتوصيفـه بأنـه شـيخ الطائفة في عصـره ما لفظـه »وأكثر 

فوائـد هـذا الكتـاب مـن إفاداتـه، حّقـق األخبار والرجـال واألصول بمـا ال مزيـد عليه«)1(، 

وصـّرح أيًضـا تلميذه اآلَخُر السـيّد مصطفی التفرشـّي )مـن أعالم القرن الحادي عشـر( أّن 

فوائـد کتابـه )نقـد الرجال( من شـيخه عبد الله بن الحسـين التسـترّي)2(.

والعجـُب أّن الشـيخ عبـد الله التسـترّي مع غاية تبّحـره في الحديـث والرجال، وکثرة 

اشـتغاله بهما -حتی ذکر الشـيخ آقا بزرگ الطهرانّي أنّه رأی بعض بالغاته المؤرّخة بسـتّة 

وعشـرين يوًمـا قبل وفاته- لم يبُرز له تصنيٌف مسـتقلٌّ فـي الرجال)3(.

نعـم، لـه حـواٍش علـی الکتـب الرجاليّـة؛ منهـا: )الحاشـية علـی رجـال ابـن داود(، 

و)الحاشـية علـی رجـال تلميـذ المحّقـق الحلّـّي()4(.

وکثيٌر من تالمذته اهتّم من بعده بالتحقيق والتأليف في علم الرجال؛ مثل: 

العاّلمة محّمد تقّي المجلسّي )1003- 1070هـ()5( . 1

األميـر السـيّد مصطفی بن الحسـين الحسـينّي التفرشـّي )من أعـالم القرن الحادي . 2

)1( الذريعة: 10/ 126، )ينظر مصّفی المقال: 242(

)2( قال في ترجمته في نقد الرجال: »عبد الله بن الحسين التسترّي مّد ظله العالي: شيخنا وأستاذنا 

اإلمام العاّلمة المحّقق المدقّق، جليل القدر، عظيم المنزلة دقيق الفطنة، كثير الحفظ، وحيد 

عصره وفريد دهره وأورع أهل زمانه، ما رأيت أحًدا أوثق منه، ال يُحصى مناقبه وفضائله، قائم 

جزاء  أفضل  عني  تعالى  الله  جزاه  تحقيقاته،  من  الكتاب  هذا  فوائد  وأكثر  النهار،  صائم  الليل 

المحسنين . له كتب؛ منها: شرح قواعد الحلّّي«، )نقد الرجال: 3/ 99/ 3052(

)3( ذکر الشيخ الطهرانّي في ذيل عنوان )رجال الشيخ عبد الله( بعد نقله قول صاحب رياض العلماء: 

التسترّي  الحسين  بن  الله  عبد  للمولى  الكتاب  هذا  يكن  لم  لو  الرجال..أنّه  كتاب  له  ولكن   ..«
)المتوفّى 1021(. وشيخ الرجاليّين في عصره، فالبّد له من تصنيٍف في الرجال؛ ألنّه كان مبّرزًا 

في علم الرجال في عصره، وسائر أهل طبقته الذين لهم تصانيف في الرجال كانوا من تالمذته 

والمستفيدين من فيوضاته«. )الذريعة: 10/ 126( 

)4( مصّفی المقال: 242- 243.

)5( ينظر مصّفی المقال: 98- 99.
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عشـر( صاحـب )نقد الرجـال( المؤلّف في سـنة )1015هـ()1(.

المولـی عنايـة اللـه القهبائـّي صاحـب کتـاب )مجمـع الرجـال(، ولـه أيًضـا فـي . 3

الرجال )ترتيب رجال الکشـّي(، و)ترتيب رجال النجاشـّي(، و)الحواشـي علی نقد 

الرجال(، و)الحواشـي علی منهج المقال(، و)الحواشـي علی الکشـّي والنجاشـّي(، 

و)الحواشـي علـی مجمع الرجـال()2(.

السيّد المير محّمد قاسم .. 4

المولی شريف الدين محّمد الرويدشتّي.. 5

المولی حسن علّي.. 6

األمير رفيع الدين النائينّي.. 7

والمولی تاج الدين حسن والد الفاضل الهندّي)3(.. 8

خـداوردي بـن القاسـم األفشـار صاحـب )زبـدة الرجـال(، وهـو مـن أهـّم تالمذِة . 9

الشـيخ عبـد الله التسـترّي.

)1( ينظر مصّفی المقال: 460.

)2( مصّفی المقال: 344.

)3( وينظر في مصفى المقال رسائل وکتبًا رجاليّة للشيخ محمود بن حسام الدين المشرفّي الجزائرّي 

)من أعالم القرن الحادي عشر( في ص453، وللمولی مراد بن عليخان التفرشّي )965- 1051هـ( في 

ص454، وللمولی مراد علّي في ص454، وألبي الحسن )من أعالم القرن الحادي عشر( في ص25، 

وللسيّد القاضي نور الله التسترّي المعروف بالشهيد الثالث )955- 1019هـ( في ص485- 486، 

وليحيی الصنعانّي )المتوفّی 1090هـ( في ص 502، وألحد األعالم من القرن الحادي عشر تلميذ 

الشيخ البهائّي والجزائرّي في ص 99، ولمحّمد داود العالمّي الشهير بعالمي في ص168 – 169. 

الحادي  القرن  في  الرجال  علم  في  تأثيٌر  أو  إبداعاٌت  له  من  نفسه  المصدر  في  أيًضا  وينظر 

الکاشانّي  الفيض  محسن  محمد  المولی  مثل:  مستقّل،  تصنيف  أو  کتاٌب  له  يُذکر  ولم  عشر 

)المتوفّی 1091هـ( الّذي تعرّض لکثير من أحوال الرجال في کتبه الحديثيّة مثل: )الوافي( في 

ص 387، والشيخ جعفر بن کمال الدين البحرانّي )المتوفّی أواخر 1091( في ص 0-108 109، 

ومحّمد باقر بن محّمد مؤمن السبزوارّي )1017- 1090هـ( في ص 91-92، وعلّي بن حجة الله 

الشولستانّي )المتوفّی 1065هـ( في ص 272- 273، ومحّمد بن الحسن الحّر العاملّي )1033-

1104هـ( في ص 402-401.
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فنسـتطيع أن نعـّد الشـيخ عبد الله التسـترّي ومدرسـته الحديثيّـة والرجاليّة ومن تاله 

مـن الرجاليّيـن عصرًا برأسـه في قبـال من قبله. 

ويُعـّد هـذا القـرن منعطًفـا جديًدا فـي علم الرجـال؛ إذ دخل علم الرجـال في مرحلٍة 

جديـدة يصـّح أن يُعبّـر عنها بمرحلة الموسـوعات الرجاليّة. 

وکالُم الشـيخ عبـد النبـي الجزائـرّي فـي مقّدمة کتاب )الحـاوي( يؤذن بهـذا؛ إذ يقول 

فيـه: »وقـد صّنف فيه علماؤنا الماضون وسـلُفنا الصالحون مختصـرات ومطّوالت، وأزاحوا 

مـا التبـس مـن المتشـابهات والمجهـوالت، إاّل أنّـي لـم أظفر بکتـاٍب جامعٍ لمـا انتخبوه، 

ولـم أفـز بقانـون محتـٍو علـی ما شـّعبوه، فأحببـُت أن أکتَب فـي ذلك دسـتوًرا أجمع فيه 
ما کان متشـّعبًا منثوًرا«.)1(

وکتاُب )منهج المقال في أحوال الرجال( لألسـترآبادّي هو أوَسـُع کتاٍب أُلّف في هذه 

الـدورة، واألسـترآباديُّ ذکـر الکثير من أسـماء الـرواة الواردين في الکتـب األربعة وغيرها 

مـن المصـادر الحديثيّـة الشـيعيّة؛ وهـذا مـا جعلـه حاويًـا لکثيٍر من أسـماء الـرواة حتّی 

أنّـه تفـّوق فـي عدد الـرواة الّذين أوردهـم علی الکثير مـن کتب الرجال؛ بمـا فيها بعض 

الموسـوعات الحديثيّة المتأّخرة. 

والسـبب فـي ذلـك أّن أغلـَب الکتـب الرجاليّـة ال تتعـرُّض إاّل لرجـال الکتـب األربعة، 

والّذيـن وقعـت أسـماُؤهم فـي أسـانيد رواياتهـا، وأّمـا غيرهـم مـن الـرواة الّذيـن يروون 
روايـاٍت فـي غيـر هـذه الکتـب، فال يُـوردون أسـماَءهم عـادًة.)2(

وهـذه الخصوصيّـة هـي التـي جعلتـه کتابًا مرجًعـا ألهل الرجـال؛ إذ اعتنـی کثيٌر من 

أهل الرجال المتأخرين عنه بالتعليق عليه والحاشـية علی مّر الزمن؛ مثل: حاشـية الشـيخ 

محّمـد سـبط الشـهيد الثانـي )المتوفّـی 1030هــ(، وحاشـية المجلسـّي األّول )1070هـ( 

وحاشـية المولـی القهبائـّي، وحاشـية الميـرزا عبـد اللـه األفنـدّي )المتوفّـی 1130هــ (، 

)1( حاوي األقوال في معرفة الرجال: 1/ 94.

)2( ينظر دروس تمهيدية في تأريخ علم الرجال عند اإلماميّة: حيدر حب الله: 273.
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وحاشـية الوحيـد البهبهانـّي )المتوفّی 1205هــ(، وغيرها)1(.

ومـن أهـّم مـا تمتـاز بـه هـذه المرحلة عـن المراحل السـابقة هـو الجهـُد الکبير في 

تمييز المشـترکات؛ فإّن االشـتراك کثيرًا ما يقُع بيَن الرجال، ويبدو أّن هذه المسـألة کان 

لهـا موقعهـا الخـاّص في آثـار الرجالييّن في هـذه المرحلة؛ فـإّن کتـَب المتقّدمين فاقدٌة 

للتعـرّض إلـی التمييـز بينهـم، بـل يكتفـون بذكـر األسـماء باآلبـاء واألجـداد مـن دون أن 

يذکـروا مـا يميَّز به المشـترك عـن غيره.

ونـری أّن الشـيخ عبـد النبـي الجزائـرّي يتـرك ذکـر الطـرق غالبًـا مـن کالم النجاشـّي، 

ويقـول: »..ألّن أعظـم فوائِدهـا اسـتحصال تمييـز بعـض الرجال، وسـأذکُر فـي الفوائد إن 

شـاء اللـه مـا يحصـُل بـه التنبيه علـی التمييز المسـتفاد مـن طرق النجاشـّي وغيرهـا«)2(.

وأثارَهـا أيًضـا المحّقـُق األردبيلّي في )جامع الرواة(، وقال فـي مقّدمة )جامع الرواة(: 

»الحمـد للـه الـذي زيّـن قلوبنـا بمعرفـة الثقـاة والعـدول، ... ووفّقنـا لتقييـد المطلَقـات 
وتمييـز المشـترکات مـن متشـابهي الحال، وصلّـی الله علی محّمـٍد ..«)3(.

والحسـن،  والموثّـق،  الصحيـح،  علـی  الرجـال  لمباحـث  الرباعيّـة  القسـمة  وبـروُز 

والضعيـف مـن الميـزات األخـری الّتي ظهرت فـي مؤلّفات هذه المرحلـة، وکتاب )حاوي 

األقـوال فـي معرفـة الرجـال( للشـيخ عبـد النبـي الجزائـرّي )المتوفّـی 1021هـ( هـو أّوُل 

کتـاٍب رتّـب الرجال فيه علی أربعة أقسـام بحسـب القسـمة األصليّة للحديـِث: الصحيح، 

ـمٍة لمباحث الرجال،  والموثّق، والحسـن، والضعيف، والکتب الرجاليّة قبلَه إّما غيُر مقسِّ

أو مقّسـمة لـه علـی قسـمين؛ مثـل: )خالصة األقـوال(، و)رجال ابـن داود(. 

وفـي المتأخريـن رتّـب الشـيخ محّمـد طـه نجـف )المتوفّـی 1321هــ( کتابـه )إتقان 

المقـال فـي أحـوال الرجـال( علـی ثالثـة أقسـام: الصحـاح، والحسـان، والضعفـاء، ورتّب 

)1( ينظر الذريعة: 6/ 225- 227.

)2( حاوي األقوال في معرفة الرجال: 1/ 95.

)3( جامع الرواة: 1/ 3.
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الشـيخ إبراهيـم بـن الحسـين الدنبلـّي الخوئـّي )المستشـهد 1325هــ( کتابـه )ملّخـص 

األقـوال فـي تحقيـق أحـوال الرجـال( علی سـتّة أقسـام: الثقـات، والحسـان، والموثّقين، 

والضعفـاء، والمجاهيـل، ومـن لـم يبلـغ رتبـة الممدوحيـن والمذموميـن. 

المحور الثالث: كتاب )زبدة الرجال( ومنهجّيته

کتـاب )زبـدة الرجـال( مـن الکتـب المعروفة بيـن المتأّخريـن من أهل الرجـال، وکّل 

واحـٍد من الرجاليّين وأصحاب التراجم أشـاروا إلی ُحسـن ترتيبه وجـودِة مطالبه؛ فوصف 

األردبيلـيُّ کتـاب )زبدة الرجـال( هکذا: »له كتاب الرجال فـي الموثّقين والممدوحين من 

اإلماميّـة )رضـوان الله عليهم( وغيرهم، المسـّمى بـ)زبدة الرجال(، جيّد حسـُن الترتيب، 

مشـتمٌل على فوائَد حسنٍة«)1(.

قـال األفنـدّي فـي )ريـاض العلماء(: »ومـن مؤلّفات هـذا المولی کتاب )زبـدة الرجال(، 

ورأيـت منـه نُسـًخا في قصبـة )دهخوارقان( من أعمـال تبريز وغيرها، ومنهـا قد کان عليها 

خطّـه بقـدر کتـاب )الخالصة( للعاّلمـة، ولکن فيه فوائد أُخر واشـتباهات أيًضا، واقتصر فيه 

علـی إيـراد أسـامي الممدوحين، والثقات، وأمثالهـم خاّصة، وعليه حواٍش منـه کثيرة«)2(.

وقـال فـي )روضـات الجّنات(: »ويشـبه كتـاب زبدتـه المذكوركتـاب )إكليـل المنهج( 

الـذي كتبـه الفاضـل الكامـل المتتبّـع الماهـر، موالنـا محّمـد جعفـر بـن محّمـد طاهـر 

الخراسـانّي المتوطّـن بأصبهـان«)3(.

وذکـره أيًضـا الميـرزا حسـين النـورّي فـي )خاتمـة المسـتدرك()4(، والسـيّد إعجـاز 

حسـين فـي )کشـف الحجـب واألسـتار()5(، وإسـماعيل باشـا البغـدادّي فـي )إيضـاح 

)1( جامع الرواة: 1/ 294. 

)2( رياض العلماء: 235/2.

)3( روضات الجّنات: 3/ 260، وينظر طرائف المقال: 2/ 640.

)4( ينظر خاتمة مستدرك الوسائل: 7/ 78.

)5( ينظر کشف الحجب واألستار: 303/ 1624.



219 ي ثنوسُلتظاسي ا/سي هيُاظ

المکنـون()1(، والسـيّد محسـن األميـن فـي )أعيـان الشـيعة()2(.

وفيـه ذکـَر مؤلّفـه الرجـاَل علـی ترتيـب الحـروف فـي العنـوان واآلبـاء، ومصّغـُر كّل 

اسـٍم بعـد مکبّـره، ثـّم ذکـر بـاب الکنـی فـي مـن ُصـّدر باالبـن، وباب النسـب، ثـّم ذکر 

خاتمـًة تشـتمل علـی فوائد جليلة: الفائـدة األولی: تأريـخ األئّمة، الفائـدة الثانية: في 

ذکـر سـفراء صاحـب الزمـان )عجـل اللـه فرجـه الشـريف( وأبوابـه، الفائـدة الثالثـة: في 

ذکـر کنـی األئّمـة، الفائـدة الرابعـة: في ذکـر بعض کلمات الشـيخ الطوسـّي عن کتابه 

)العـّدة فـي أصـول الفقه( في بيان العدالة المراعاة في ترجيـح أحد الخبرين على اآلخر، 

الفائـدة الخامسـة: فـي تفسـير عبـارة )عـّدة مـن أصحابنـا( الواردة فـي کتـاب )الکافي(، 

الفائـدة السادسـة: فـي ذکـر عبـارات العاّلمة في تفسـير الکنـی الواردة في کتاب الشـيخ 

الطوسـّي، الفائـدة السـابعة: فـي ذکـر مـن حذفـه الشـيخ مـن الوسـائط في أسـناده في 

کتابيـه )التهذيـب( و)االسـتبصار( وذکـرَه فـي آخـر کتابـه، وذکـَر أنـواَع طرق الشـيخ من 

الصّحـة، والحسـن، والوثاقـة، والضعـف، وبيان وجـه الضعف.

ولّمـا کان بنـاؤه علـی اختصـار العبـارات فـي تراجـم الـرواة كان يتـرك ذکـَر الطـرق، 

ويقتصـر علـی تعييـِن اإلمـام الّـذي يـروي عنـه، إذا کان يـروي عـن اإلمـام بـال واسـطة، 

وتعييـن مشـايخه والـرواة عنـه، بأخصـر العبـارات؛ مثـل: »آدم بـن الحسـين النّحـاس: 

، ثقـٌة، لـه أصـٌل، عـن الصـادق، عنـه: إسـماعيل بـن مهـران«)3(. النجاشـّي كوفـيٌّ

وبقي منه أربع نسٍخ خطّية؛ وهي: 

النسـخة المحفوظـة فـي مکتبـة ملـك المرقّمـة )3539(، کتبهـا المؤلّف في سـنة . 1

)1013هــ(، ومصّورتهـا محفوظـة في مکتبة آيـة الله العظمی المرعشـّي النجفّي 

ذات الرقـم )268(، وفـي مکتبـة جامعـة طهران ذات الرقـم )4306-ف(.

)1( ينظر إيضاح المکنون: 1/ 610.

)2( ينظر أعيان الشيعة: 1/ 151، 6/ 308. 

)3( زبدة الرجال: 8.
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النسـخة المحفوظـة فـي مکتبـة ملك المرقمـة )3555(، کُتبت في القـرن الحادي . 2

عشـر الهجرّي.

النسـخة المحفوظـة فـي مکتبة دائـرة المعـارف المرقّمة )1799(، وهـي مجهولُة . 3

الکاتـب والتاريخ)1(.

النسـخة المحفوظة في مکتبة مجلس الشـوری اإلسـالمّي المرقّمة )1391(، کُتبت . 4

فـي 13 رجـب من سـنة )1016هـ(، وهي تتکون مـن )153( ورقًة ذات صفحتين، 

کّل صفحـٍة بطـول )19/7 سـم(، وبعـرض )26سـم(، وبمعـّدل )15( سـطرًا. وقـد 

کُتبـت عناويـن الرجال فيها بالخـّط األحمر.

والنسـخة الّتـي اعتمدنـا عليهـا فـي هـذا البحـث هـي النسـخة المحفوظة فـي مکتبة 

مجلـس الشـوری اإلسـالمّي المرقّمـة )1391(.

إسقاط المجاهيل من الكتاب
الشـيخ خـداوردي األفشـار تـرك ذکـَر المجاهيـل فـي )زبـدة الرجـال(؛ ألنّـه ليس في 

منظـاره أيُّ فائـدٍة لذکرهـم، وعـّد ذکـَر المجهولين مـن الرجال إحدی نقـاط الضعف في 

الکتـب الرجاليّـة؛ فقـال في المقّدمة عنَد ذکر سـبب التأليف واإلشـارة إلی نقاط الضعف 

فـي الکتـب الرجاليّة المؤلّفـة قبلَه: »وأيًضا ذكـُر كثيٍر من المطعونيـن والمجهولين الذين 
ال يُجدي ذكرُهـم نفًعا«.)2(

وسـبقه فـي إسـقاط المجاهيـل المولی عبـد النبي الجزائـرّي )المتوفّـی 1021هـ( في 

کتابـه )حـاوي األقـوال فـي معرفـة الرجـال()3(، وتبعـه أيًضا أبـو علـّي الحائـرّي )المتوفّی 

1216هــ( فـي کتابه )منتهـی المقال فـي أحوال الرجـال()4(.

)1( ينظر فنخا: درايتي: 17/ 625- 626.

)2( زبدة الرجال: 4.

)3( ينظر منتهی المقال: 1/ 9.

قُصرت همُم  »لّما  الرجال(:  أحوال  المقال في  )منتهی  کتاب  مقّدمة  الحائرّي في  علّي  أبو  )4( قال 

المشتغلين، وقلَّت رغباُت المحّصلين، وصارت الطباُع إلى المختصرات أميَل منها إلى المطّوالت، 
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وانتقدهـم بعـُض المتأّخريـن من علمـاء الرجال، وذکـروا أّن لذکـر المجهولين فوائد، 

فقـال الميـرزا حسـين النـورّي فـي الـرّد علـى المسـقطين أسـماَء المجهولين فـي کتبهم، 

وفوائـد ذکرهـا: »فقـوُل أبـي علـيٍّ فـي أّول رجالـه -: )ولـم أذكـر المجاهيـل لعـدم تعّقل 

فائـدٍة فـي ذكرهـم(، صادٌر من غيِر تأّمل، وإن سـبقه في إسـقاط المجاهيـل من الكتاب 

المولـى عبـد النبـّي في )الحـاوي(، ومعاصره المولى خداوردي األفشـار فـي كتاب )زبدة 

الرجـال(، ولـن ينفعه االشـتراك في إسـقاط اإليراد. 

َمـَع أّن لـه فائـدة أُخـرى أشـار إليهـا بعـُض المعاصريـن: من أنّه ربّما تشـترك أسـامي 

الثقـات َمـَع المجاهيـل بحيـُث ال تُميّـز، أو يُتوقّـف علـى مالحظتهمـا معـاً، فالناظـر في 

كتبهـم كثيـراً مـا يظـّن انحصـار االسـم الـذي يريـده، أو يميّـزه بزعـم أنّـه الموجـود فـي 

الكتـاب، وفـي الواقـع هو مـن المجاهيل السـاقطين ؛ وهو كالٌم متيٌن، ونحـن نحمد الله 

تعالـى علـى الوقوف على هـذه األمارة الواضحة التي صلح بها حـال كثيٍر من المجاهيل .

وقـد أشـار إليهـا شـيُخنا األجّل فـي )أمل اآلمل( في بـاب الخاء في ترجمـة أبي الربيع 

الشـامّي خليـد بـن أوفـى؛ فإنّـه قـال فيـه: )ولـو قيـل بتوثيقـه وتوثيـق جميـع أصحـاب 

الصـادق إالَّ مـن ثبـت ضعُفـه لـم يكـن بعيـداً ؛ ألّن المفيـد فـي )اإلرشـاد(، وابـن 

شهرآشـوب فـي )معالـم العلمـاء(، والطبرسـّي في )إعـالم الـورى(، قد وثّقـوا أربعة آالف 

مـن أصحـاب الصـادق، والموجود منهم فـي جميع كتب الرجـال والحديث ال يبلغون 

مـة وغيـره، أّن ابن عقـدة جمع أربعـة آالف المذكورين في كتاب  ثالثـة آالف، وذكـر العالَّ

انتهى«)1(. الرجـال، 

رأيت أن أؤلَّف نخبًة وجيزة، بل تحفة عزيزة، أذكر فيها مضمون الكتابين .... ولم أذكر المجاهيل؛ 

لعدم تعّقل فائدٍة في ذكرهم«، )منتهی المقال: 1/ 5( 

فلهذا کُتبت حول هذا الکتاب مکّمالت في ذکر المجاهيل؛ منها: )تکملة رجال أبي علّي( لتلميذه 

درويش علّي الحائرّي. الذريعة: 4/ 413، و)إکمال منتهی المقال( للشيخ محّمد علّي بن قاسم آل 

كشكول الحائرّي. )الذريعة: 2/ 283( و)إکمال منتهی المقال( للشيخ محّمد آل كشكول، وذكر في 

أّوله وجه الحاجة إلى ذكر من عّدوهم مجاهيل؛ ردًّا على التاركين لذكرهم، ثّم ذكرهم جميًعا. 

)الذريعة: 23/ 13( 

)1( خاتمة مستدرك الوسائل: 7/ 78- 79. 
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وذکر السـيّد محسـن األمين أيًضا فوائد في ذکر المجاهيل؛ منها: ظهور أمارة الوثوق 

بالمجهـول للناظـر، والتمييـز فيمـا إذا کان االسـم مشـترَکًا بيـن المجهول وغيـره، والعلم 

بحـال المجهـول لمن يريـد البحث عن سـند الرواية)1(.

وانتقدهـم أيًضـا الشـيخ الطهرانـّي فـي )الذريعة( فـي تعريف )زبدة الرجـال(، ونقل 

عـن المحّقـق الدامـاد أّن توصيـَف الرجال بالجهالـة ال يجوُز إاّل فيمن َصـرََّح بجهالته أئّمُة 

الرجـال، وأّن اعتبـاَر الجهالـة فيمـن أُهِملَـت ترجمته وإسـقاطَه من حيـُث الجهالة خطأٌ، 

وقـال: )زبـدة الرجـال( لقدوة أهل الكمـال المولى خداويردي بن القاسـم األفشـار...وهو 

نظيـر )إكليـل المنهـج فـي الرجـال(؛ للمولى محّمـد جعفر الخراسـانّي. تقرُب من سـبعة 

آالف بيـت، وأسـقط منهـم ذكـَر المجاهيـل؛ كبعـض آخـر مـن العلمـاء ومـن متأّخريهـم 

الشـيخ أبـو علـّي الحائـرّي باعتقاد عدم الفائدة؛ لكنه ليس بصـواب كما بيناه في ج 2 ص 

283 بعنـوان )إكمـال منتهـى المقال(، بل الحّق أّن توصيف هـؤالء بالمجهوليّة خطأ، كما 

صـّرح بـه المحّقُق الداماد في )الرواشـح السـماويّة(، وقـال: )إنّما يجوُز إطـالُق المجهول 

علـى رجـٍل وصفـه الرجاليّـون بالجهالـة عنـد ترجمته. وأّمـا مجرُّد عـدم ذكـر ترجمته في 

كتـب الرجـال، أو عـدم اطّـالع مؤلّـٍف على أحوالـه، ال يصّحح إطـالَق المجهـول عليه، إاّل 

أن يقـول: مجهـول عندي(«)2(.

فخطـأ الشـيخ خـداوردي األفشـار في منظار الشـيخ الطهرانـّي من جانبيـن، أحُدهما: 

ه الرجـال غيـر المصـّرح بجهالتهم مجهولين؛ ألنّـه لم يعّد الرجَل مجهـواًل إاّل إذا صّرح  عـدُّ

أحـٌد مـن أئّمة الرجـال بجهالته، واآلخر: إسـقاطُه إيّاهم في )زبدة الرجـال(؛ لتوّهِم عدم 

فائـدٍة فـي ذکرهـم؛ فـي حيـن أّن فـي ذکرهم فوائـَد؛ منهـا: ظهوُر أمـارة الوثـوق للناظر 

بالمجهـول، والتمييـز، والعلم بحـال الرجل الواقع في السـند.

)1( ينظر أعيان الشيعة: 9/ 124 .

علّي  ألبي  الرجال(  أحوال  في  المقال  )منتهی  کتاب  تعريف  في  أيًضا  وقال   .27  /12 )2( الذريعة: 

الحائرّي: »وترَك ِذكَر جماعٍة بزعم أنّهم من المجاهيل، وبزعم عدِم الفائدة في ذكرهم، وسبقه في 

إسقاِط المجاهيل المولى عبد النبي الجزائرّي في )الحاوي(، وكذلك المولى خداويردى األفشار«، 

)الذريعة: 23/ 13(
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الرموز وكيفّية استخدامها في )زبدة الرجال(
رمـز خـداوردي بـن القاسـم األفشـار لمصـادره الرجاليّـة، واتّبـع فـي هذا األمـر طريقة 

ابـن داود الحلّـّي فـي رجالـه، وغيـره من أهـل الرجـال؛ إذ رمزوا لرجـال النجاشـّي )جش(، 

ولفهرسـت الشـيخ الطوسـّي )سـت(، ولرجـال الطوسـّي )جـخ(، والختيـار الرجـال للکشـّي 

)کـش(، والبـن الغضائرّي )غض(، وللخالصة )صه(، والبن شهرآشـوب )ب(، والبن داود )د(.

والمؤلّـُف عـالوة علـی ذلك اختصر أسـماء الرواة المذکورة کثيرًا فـي الکتب الرجاليّة؛ 

لتكـّررِه هذه األسـماء وطولِهـا، وإن كان بعضهم قليل الوقوع.

فكلّمـا يقـول: أحمـد: هـو أحمـد بـن محّمد بن عيسـى، ابـن غالب: هـو محّمد بن 

عبـد اللـه بـن غالب، ابن الوليد: هو محّمد بن الحسـن بن الوليد، األزدّي: هو الحسـين 

بـن محّمـد بـن علـي االزدّي، األهـوازّي: هو الحسـين بن سـعيد، البرقّي: هـو أحمد بن 

محّمـد بـن خالـد، وقـي: ألبيـه، البزنطّي: هـو أحمد بن محّمـد بن أبي نصـر، التميمّي: 

هـو عبـد الرحمـن بـن أبـي نجـران، الجعابـّي: هـو محّمد بـن عمر بـن محّمـد، جعفر: 

هـو جعفـر بـن محّمـد بـن عبيد الله، الحسـن: هو الحسـن بـن محبوب، الحسـين: هو 

الحسـين بـن عبيـد اللـه الغضائـرّي، الدورقّي: هو علّي بـن مهزيار، الـزراد: هو علّي بن 

الحسـين بن موسـى وهو مجهوٌل، الصّفار: هو محّمد بن الحسـين الصّفار، الطيالسـّي: 

هـو محّمـد بـن خالـد ذكرتـه في محّمـد بن خالـد البرقّي، عـب: هو أحمد بـن عبدون، 

عبـد اللـه: هـو ابن جبلـه، عبيس: هو عبيس بن هشـام الناشـرّي، العبيـدّي: هو محّمد 

بـن عيسـى، عـق: هـو علـّي بـن أحمـد العقيقـّي وهـو مطعـوٌن، العطّـار: هـو محّمـد 

بـن عبـد الحميـد، التلعكبـرّي: هـو هـارون بن موسـى، العلوّي: هو الحسـن بـن حمزة 

العلـوّي الطبـرّي، العياشـّي: هـو محّمـد بـن مسـعود، وإذا قلنـا هـو عـن علـّي فالمراد 

بـه: ابـن الحسـن بـن علّي بـن فضال، الفضـل: هو الفضل بن شـاذان، فض: هو الحسـن 

بـن علـّي بـن فضـال، القتيبـّي: هو علـّي بن محّمد بـن قتيبة، القرشـّي: هو القاسـم بن 

إسـماعيل أبـو محّمـد عنـه حميـد أصـواًل كثيـرة، القّمـّي: هو سـعيد بـن عبد اللـه، قي: 

هـو محّمـد بـن خالـد تقّدم فـي ابنه البرقـّي، الكوفـّي: هو علّي بـن الحسـن الطاطرّي، 

اللؤلـوّي: هـو يحيـى بـن زكريـا لـه كتـاب عنـه: أبـو العبـاس أحمـد بـن جعفـر الـرازّي، 
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محّمـد: هـو ابـن أبـي عميـر، المحّمدّي: هـو جعفر بن عبد اللـه، ليس بمعلـوم الحال، 

الهمدانـّي: هـو محّمـد بن الحسـين بن أبـي الخطّاب)1(.

التعّرض لتأريخ النبّي، واألئّمة صلوات اهلل عليهم 

لتأريـخ أهـل البيـت والوقـوف عليـه دوٌر هـاّم جـّدا فـي التحقيقـات الرجاليّـة، 

ويسـتفيد منـه الباحـث الرجالّي فـي تحديِد بعض الـرواة، وتمييز المشـترکات، وإمکانيّة 

روايتـه عـن اإلمـام الُمعيّن.

 فلـذا نـری کثيرًا مـن المتأخرين من أصحاِب الرجال اعتنوا بذکـِر تأريخ أهل البيت

فـي کتبهـم؛ مثـل: الشـيخ عبد النبـّي الجزائـرّي )المتوفّی 1021هــ(؛ فإنّه تعـرّض لتأريخ 

النبـي واألئّمـة فـي التنبيـه الحـادي عشـر مـن خاتمـة کتابـه )الحـاوي()2( وقـال فـي 

أهّميّتـه: »ال يخفـی أّن فـي ذکـر مواليـد األئّمـة وتأريـخ وفاتهـم مدخـاًل في التمييـز بيَن 

الطبقـاِت والمحّدثيـن، وأنـا أذکـر ذلك علـی طريق اإلجمـال«)3(.

ومثـل: الشـيخ أبـي علـّي الحائـرّي )1216هــ( فـي کتابـه )منتهـی المقال فـي أحوال 

الرجـال(؛ حيـث جعـل مقّدمتـه األولـی فـي تأريـخ مواليـد األئّمـة ووفياتهـم)4( وقال: 

»فـإّن الناظـر فـي هـذا العلـم ال بّد له مـن عرفانـه«)5(. 

ومثـل: إبراهيـم بـن الحسـين بـن علـّي بـن عبـد الغفـار الدنبلـّي الخوئـّي فـي کتاب 

)ملّخـص المقـال فـي تحقيـق أحـوال الرجـال(؛ حيـُث خّصـص أمـوًرا فـي المقّدمـة لذکر 

تأريخهم، وذکر أسمائهم وألقابهم وُکناهم علی ما تقّرر عند أهل الرجال والحديث)6(.

)1( ينظر زبدة الرجال: 6.

)2( ينظر حاوي األقوال: 4/ 462- 472.

)3( حاوي األقوال: 4/ 462- 463.

)4( ينظر منتهی المقال: 1/ 11- 20.

)5( منتهی المقال: 1/ 11.

)6( ينظر ملخص المقال: 3- 6.
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وتفطّـن المولـى خـداوردي األفشـار لهـذه النقطـة، فقال في ذکـر أهميّتهـا وخواّصها 

فـي المقّدمـة: »اعلـم أنّي ذكـرت في هذا الكتـاب فوائد جليلة، وهي مـن خواّصه؛ منها: 

تاريـخ النبـّي واألئّمـة )صلوات اللـه عليهم(، وال يخفى أنّها جليلـٌة؛ إذ كثيرًا ما يحصل 

الشـّك فـي مالقـاة بعض الرجـال ألحٍد منهـم، وبه يظهُر الحـال، ومنها: ترتيب أسـانيد 

كلٍّ مـن )التهذيـب( و)االسـتبصار( و)الفقيـه( علـى الوجه الوجيـه الذي تـراه، وغير ذلك 

مـن الفوائـد تقف عليه إن شـاء اللـه تعالى«)1(.

منهُجُه في التوثيق والتضعيف
کلّمـا يجـد التوثيَق من الشـيخ، والنجاشـّي، والکّشـّي يذکـره منهم جميًعـا، وإن کانوا 

مختلفيـن فـي بعـض المدائح بعده لـم يُِعد اسـم المصادر. 

وهـو حينمـا يجـُد خالفًـا في الجـرِح والتعديـل يبيُّنه: بـأّن فالنًا قـال كـذا، وفالنًا كذا. 

وإن قـال أحدهـم: إنّـه مخالـف المذهب، وسـكت اآلخـرون، يذکره كمـا ذُكر.

ويقـّدم أيًضـا تعديـَل النجاشـّي والشـيخ علـی جـرح ابـن الغضائـرّي، فقال فـي تأييد 

العاّلمـة فـي ترجيحـه تعديـَل الشـيخ والنجاشـّي علی جـرح ابن الغضائـرّي: »ثـّم كثيرًا ما 

يرّجـح العاّلمـة تعديَل الشـيخ والنجاشـّي على جرحه، فـكأّن جرحه غيُر معتبَـٍر عنده في 

مقابـل الشـيخ وغيره. 

وطالمـا يخطـر بالبال أّن الشـيخ والنجاشـي إذا لـم يعتبرا جرحه، ووثّقـا من جرَحُه لم 

يبـَق اعتمـاٌد علـى جرحـه. كيـف! وأّن النجاشـّي الذي مـداُر التوثيـق عليه لـم يوثّقه ولم 

يمدحـه َمـَع كثـرة اختالطـه ومصاحبتـه، وفيه مرتبـة كما ال يخفـى. وليس هـذا من قبيل 

اختـالف الـرأي فـي الجـرح والتعديـل كمـا يقـف مـن تتبّـع كالَمُهـم. وقـد غفل عـن ذلك 

التحقيـق كثيـٌر مـن األعـالم، فـأوردوا علـى العاّلمـة -- مـا هـو يرى منـه، واللـه أعلُم 

بحقيقـة الحال«)2(.

)1( زبدة الرجال: 7.

)2( زبدة الرجال: 15.
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ويـرّد رأي األعـالم في تقديمهم جرَح ابن الغضائرّي علی توثيقات النجاشـّي والطوسـّي، 

فقـال فـي رّد نظـر الشـهيد األّول فـي إبراهيـم بـن عمـر الصنعانـّي بعـد نقـل توثيقـه عن 

النجاشـّي وجرحـه عـن ابـن الغضائـرّي: »ونظُر الشـهيد الثاني بأّن النجاشـّي حكـى عن أبي 

العبـاس وغيـره، وهـو مشـترٌك وغيـره غير معلـوم، وأيضـاً الجرح مقـّدم، مدفـوٌع؛ ألّن من 

عادتـه أنّـه بعد حكمه بالتوثيـق ذكر كتب الرجل ومن يروي هو عنه، كما هو الظاهر، 

م  والظاهـر أّن أبـا العبـاس إذا أطلـق هـو: أبـو نوح الـذي ]هو[ أسـتاذه، ال ابن عقـدة. وتقدُّ

الجـرح ليـس مطلًقـا؛ بـل إذا كان مثـل المعـّدل، وهو ليس كذلـك هنا في نظـره تأمل«)1(.

التوثيقات الواردة عن غير الشيعة
اختلـف علمـاء الرجـال في التوثيقات الواردة عن ُمخالِـف المذهب، فهل تُقبل أو ال؟ 

فذهـب األکثـر إلـی أّن مـا قالـه مخالُف المذهـب ال يقبل مطلًقـا، وفي مقابـل ذلك قال 

بعضهـم: أّن التوثيـق يُقبـل منه، بخالف الجرح. وُحکي عن الشـيخ البهائّي اسـتدالله لهذا 

القـول بأّن الفضل ما شـهدت بـه األعداء)2(. 

والشـيخ خـداوردي األفشـار ذهـب إلی القـول األّول، ولم يقبـل أقـوال الرجاليّين من 

ـن ثبت أنّه  العاّمـة، وقـد أوضـح رأيـه بقولـه: »اعلـم أنّه قـد يَقـُع التعديـُل، أو المدُح عمَّ

مخالـُف المذهـِب، كمـا ينقُل العياشـيُّ كثيرًا عن علّي بن الحسـن بن فضـال، وغيره عن 

غيـره. وحكمه كحكـِم روايته. 

ـن هو غيُر معلـوِم الحـاِل، أو ضعيف قطًعـا، وهو ال يفيُد شـيئًا.  وأيًضـا قـد ينقـُل عمَّ

وكذا الشـهادة علـى النفس«)3(. 

اشتماله علی رجال ابن الغضائرّي
کتـاب الرجـال ألبـي الحسـين أحمـد بـن الحسـين بـن عبيـد اللـه المشـهور بـ)ابـن 

)1( زبدة الرجال: 11.

)2( ينظر: إکليل المنهج في تحقيق المذهب: 258، سماء المقال في علم الرجال: 2/ 446. 

)3( زبدة الرجال: 7.
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الغضائـرّي( )مـن أعـالم القـرن الخامـس( مـن الکتـب المعتبَـرة بيـن القدمـاء مـن أهـل 

الرجـال، وبعـد عصر النجاشـّي والطوسـّي اختفـت أخبار هذا الکتاب حتی ظهرت نسـخة 

مـن الکتـاب علـى يد السـيّد الجليـل الفقيه المحـّدث الرجالـّي أحمد بن طـاووس الحلّّي 

)المتوفّی 673 هـ(، وأورد نّصه في کتابه )حّل اإلشـکال(، ثّم أورد کلماته تلميُذه العاّلمة 

الحلّـّي فـي کتابـه )خالصـة األقـوال( من دون إشـارة إلـی مأخذه)1(.

والمعـروف بيـن المتأّخريـن مـن أهـل الرجـال أّن المولـی عنايـة القهبائـّي هـو الّذي 

اهتـّم بنقـل رجـال ابـن الغضائرّي فـي کتابه )مجمـع الرجال( مع اإلشـارة إلـی مأخذه)2(، 

وهـو صـّرح بأنّـه نقـل کتـاَب ابـن الغضائـرّي عـن أسـتاذه الشـيخ عبـد اللـه بن الحسـين 

التسـترّي )المتوفّـی 1021هــ(: »وقـال شـيخنا وموالنـا الحبـُر المحّقق والنحريـر المدقّق 

وحيـد عصـره وفريـد دهـره المجتهد فـي العلـم والعمل إن شـاء الله تعالی عبـد الله بن 

المرحوم حسـين التسـترّي –سـلّمه الله تعالی وأبقاه ووفّقه علی ما أواله ومتّعنا ببقائه- 

فـي عنـوان کتـاِب الشـيخ أحمـد بـن الحسـين بـن عبيـد الله بـن إبراهيـم بـن الغضائرّي 

رحمهمـا اللـه تعالـی الموضـوع لذکـر الرجـال المذموميـن: اعلم -أيّـدك الله وإيّانـا- أنّي 

لّمـا وقفـت علـی کتاب السـيّد المعظّم السـيّد جمال الدين أحمد بن طـاوس في الرجال، 

فرأيتـه مشـتماًل علـی نقل ما في کتب السـلف وقد کنـت ُرزِقُت بحمد اللـه تعالی النافع 

مـن تلـك الکتـب إاّل کتـاب ابـن الغضائـري، فإنّـي کنت ما سـمعت لـه وجوًدا فـي زماننا 

هـذا، وکان کتـاب السـيّد هذا بخطّه الشـريف مشـتماًل عليه، فحّداني التبـرّك به مع ظّن 

االنتفـاع بکتـاب ابـن الغضائرّي أن أجعلـه منفرًدا عنه، راجيًا من اللـه الجواد الوصول إلی 

سـبيل الرشاد«)3(.

وبمالحظـة کتـاب )زبدة الرجال( نقـف علی أّن خداوردي األفشـار المعاصر للقهبائّي 

أيًضـا أخـذ عـن شـيخه، وأورد مـا دّونه أسـتاذه الشـيخ عبـد الله التسـترّي من رجـال ابن 

)1( ينظر رجال ابن الغضائرّي )مقّدمة التحقيق(: 17- 18.

)2( ينظر الذريعة: 10/ 126- 127.

)3( مجمع الرجال: 1/ 10- 11.
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الغضائـرّي فـي کتابـه )زبدة الرجـال(، وذکر أيًضا کيفيّة وقوف الشـيخ عبد الله التسـترّي 

علـی رجـال ابـن الغضائـرّي؛ فقـال: »ثّم مـا نقلت عن )غض( فـي هذا الكتـاب نقلته عن 

)صـه(. وأيًضـا وقـع إلـّي هـذه الرسـالة، لكن ال بعينهـا، بل مـا انتخبها األسـتاذ موالنا عبد 

اللـه التسـترّي -أيّـده اللـه تعالـى- عـن كتـاب ابـن طـاوس-- الـذي كان بخطّـه حين 

سـافر إلـى جبـل عامل لطلِب الحديـِث، وكان ذلك الكتاُب في جملِة كتب الشـهيد الثاني 

-طـاب ثـراه- ولكّنـه لـم يكـن كّل مـن نقلـه )صـه( موجـوًدا فيهـا؛ إذ ضاع بعـض مواضع 

كتـاب ابـن طـاوس واسـمه أحمد بن الحسـين الغضائـرّي. وفيه كالم يأتي فـي موضعه إن 

شـاء الله تعالى«)1(.

وينقـُل الشـيخ خـداوردي األفشـار عـن ابـن طـاوس فـي بعـض المواضـع مـن )زبـدة 

الرجـال(، مثـل مـا نقـل عنـه فـي ترجمـة أحمد بن الحسـين بـن الغضائـرّي: »وصـّرح به 

السـيّد الجليـل العاّلمـة المحّقـق جمـال الملـة والديـن أبـو الفضائـل أحمـد بـن طـاوس 

الحسـينّي -قـّدس الله روحه- حيُث قال: أخذُت كتابي من خمسـة كتـٍب: كتاب )الرجال( 

لشـيخنا أبـي جعفـر محّمـد بـن الحسـن الطوسـّي رضـي الله]عنـه[، وكتـاب )فهرسـت( 

المصّنفيـن لـه، وكتـاب )اختيـار الرجـال( مـن كتـاب الكّشـّي أبـي عمـرو له، وكتـاب أبي 

الحسـين أحمـد بـن العبـاس النجاشـّي األسـدّي، وكتـاب أبي الحسـين أحمد بن الحسـين 

بـن عبيـد اللـه الغضائـرّي في ذكـر الضعفاء خاّصـًة، رحمهم اللـه جميًعا. وأيًضـا لم يذكر 

ألبيـه كتـاب في الرجـال«)2(.

ترتيُب أسانيد )التهذيب( و)االستبصار( وتقسيمها إلی األقسام الخمسة

ذکـر الشـيخ الطوسـّي أحاديث كثيرة فـي كتابي )التهذيب( و)االسـتبصار( عن رجاٍل 

لـم يلـَق زمانهـم، وحـذف الوسـائط مـن البيـن، ثـّم ذكـر فـي آخرهمـا، وكذلـك فعـل 

أبـو جعفـر محّمـد بـن علـّي بـن بابويـه )قـّدس الله روحـه( في کتـاب )مـن ال يحضره 

لفقيه(. ا

)1( زبدة الرجال: 8.

)2( زبدة الرجال: 15.
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والشـيخ خـداوردي األفشـار خّصـص الفائـدَة السـابعة من )زبـدة الرجال( فـي ترتيب 

أسـانيدها، وقّسـم أسـانيدها إلی أقسـاٍم خمسـة: الصحيح، والحسـن، والموثّق، والقوي، 

والضعيـف، وبيّن وجـَه ضعفها)1(. 

وهـذه القسـمة -کمـا تقـّدم- مـن الخصوصيّـات الّتـي بـرزت فـي اآلثـار الرجاليّة في 

القـرن الحـادي عشـر الهجرّي.

تصحيح األسانيد
تصحيـح األسـانيد أو تعويـض السـند هـو محاولـة لتصحيـح طـرق الشـيخ الطوسـّي 

الضعيفـة فـي کتابي )التهذيب( و)االسـتبصار(، والشـيخ خداوردي ذکـر الطرق الصحيحة 

غيـر المذکـورة فـي )التهذيـب( و)االسـتبصار( عـن )الفهرسـت(؛ ألجل تصحيـح الروايات 

الّتـي لـم يُوجـد لها سـند صحيح فـي )التهذيـب( و)االسـتبصار(.

وذکـر الشـيخ خـداوردي األفشـار فـي الفائـدة السـابعة أنّـه کلّمـا يجـد طريًقـا فـي 

)الفهرسـت( أنّـه يصلـح للذکـر إلـی کّل رجـل يذکره؛ والسـبب لذکـره هو أنّـه ربّما يکون 

طريًقـا صحيًحـا فيـه، ويمکـن التعويـض وتصحيـح الطريـق الضعيـف الّـذي يُوجـد فـي 

)التهذيـب( أو )االسـتبصار(، فقـال: »ثـّم إنّا کلّما نجد طريًقا في )سـت( أنّـه يصلح للذکر 

إلـی کّل رجـٍل نذکـره؛ فإنّـه ربّمـا يکـون الطريـُق هنـا ضعيًفـا وفيـه صحيـح، والضعيـف 

علـی هـذا ال يضـّر؛ ألنّـه قـال بعَد تمام األسـانيد: قـد أوردت جمـاًل من الطـرق إلی هذه 

المصّنفـات واألصـول، ولتفصيـل ذلـك شـرٌح يطـول مذکـور فـي الفهارسـت المصّنفة في 

هـذا البـاب للشـيوخ مـن أراد أخـذه من هنـاك، وقد ذکرنا مسـتوفی في کتاب )فهرسـت 

الشـيعة(، فمـن أراد وقـف عليـه إن شـاء الله تعالـی«)2(.

مصادر الكتاب
أخـذ المؤلّـف أقـوال الرجاليّيـن عـن مصادرهـم الرئيسـة؛ مثـل: رجـال النجاشـّي، 

)1( ينظر زبدة الرجال: 152-140.

)2( زبدة الرجال: 141.
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وفهرسـت ورجـال الشـيخ الطوسـّي، واختيـار الرجال، ورجال ابـن الغضائـرّي، والخالصة، 

ورجـال ابـن داود الحلّـّي. 

وهـو لـم يقتصـر فـي ذکـر تراجـم الرجـال عـن هـذه المصـادر فقـط؛ فإنّـه اسـتفاد 

أيًضـا مـن کتـب أخـرى في غير موضـوع الرجال، مثـل: کتاب )اإلرشـاد( للمفيـد، و)ربيع 

الشـيعة( البـن طاوس.

وينتقـُد أيًضـا بعـَض المصـادر الرجاليّـة، ويشـيُر إلـی أغالطهـا؛ فيقول في رجـال ابن 

ا؛ لِما ُوجـد فيه من  داود: »لكـن العمـل بكتـاب ابـن داود -رضـي اللـه عنـه- مشـكٌل جـدًّ

األغـالط بحيـُث ال يجـوز التعويـُل عليـه أصـاًل، ومـن كان طالـب الحـقِّ وغرضـه تحصيـل 

العلـم رًضـا للـه، لوجـب عليه أن ينظُـَر فيه، ويالحظ مأخـذه، ثّم يتأّمـل أّن غرضنا إظهاُر 

الحـّق أو القـدح فـي العلمـاء والفضالء«. 

وأيًضـا اعتـرض علـى العاّلمـة ببعـض مـا ال يليـُق علـى المحّصليـن مثلـه، بـل اشـتغال 

الفضـالء بـه تضييـُع العمـر؛ كقوله في داود بـن فرقد: »هو بفتح الفاء، واشـتُبه على بعض 

أصحابنا اسـم ابيه، فقال: ابن مرقد بالميم، وهو غلٌط«)1(، وليس كذلك، كما هو الموجوُد 

في )الخالصة( و)اإليضاح(، بل االشـتباه إنّما هو في نسـخته، وكُتبت الفاء بشـكل الميم، 

والحاصـل أنّـه لـو تكلّمنا على أغالطه، لـكاد أن ندّوَن كتابًـا مثل كتابه.

والظاهـر أنّـه فـي طليعـة الّذين قاموا بتصحيِح األسـانيد، وتبعه في هذا األمر الشـيخ 

محّمد بن علّي األردبيلّي؛ فإّن له رسـالًة غير مطبوعة سـّماها بـ)رسـالة تصحيح األسـانيد( 

وقـد ذکـر في الفائدة الرابعة مـن کتابه )جامع الرواة( ملّخص الرسـالة)2(. 

وانتقـد هـذه الطريقـة بعـض مـن تأّخر عنهـم، مثل أبي الهدی الکلباسـّي في )سـماء 

)1( زبدة الرجال: 7.

)2( ينظر جامع الرواة: 2/ 470. واختصره أيًضا المحّدث النورّي، ونقله في الفائدة السادسة فوائَد من 

خاتمة المستدرك، وأضاف عليه زيادات. خاتمة المستدرك: 6/ 8.
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المقـال فـي علـم الرجـال()1(، وذکـر أيًضـا الميـرزا األسـترآبادّي، والمحّقـق الشـيخ تقـّي 

المجلسـّي، والمحّقـق السـيّد أبـو القاسـم الخوئـّي طرائـَق أخـری للتعويـض وتصحيـح 

األسـانيد.

)1( ينظر سماء المقال في علم الرجال: 1/ 126. 



ملحق بالبحث
صور أوىل نسخة كتاب 
(زبدة الرجال) وآخرها
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ملحق بالبحث
صور أوىل نسخة كتاب 
(زبدة الرجال) وآخرها





235 ي ثنوسُلتظاسي ا/سي هيُاظ

صورة أول نسخة كتاب )زبدة الرجال(
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صورة آخر نسخة كتاب )زبدة الرجال(
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المصادر والمراجع

أواَل: المخطوطة
الشوری . 1 مجلس  مکتبة  في  المحفوظ  المخطوط  األفشار،  القاسم  بن  خداوردي  الرجال:  زبدة 

اإلسالمّي برقم )1391(. 

ثانيًا: المطبوعة
أعيان الشيعة: السيّد محسن األمين )1371هـ(، تحقيق: حسن األمين، دار التعارف للمطبوعات، . 2

بيروت. 

الکرباسّي . 3 الخراسانّي  طاهر  محّمد  بن  جعفر  محّمد  الشيخ  المطلب:  تحقيق  في  المنهج  إکليل 
)1175هـ(، تحقيق: السيّد جعفر الحسينّي اإلشکورّي، دار الحديث، قم، 1382ش.

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: إسماعيل باشا البغدادّي . 4
)1339هـ(، تحقيق: محّمد شرف الدين یالتقايا، رفعت بيلگه الکليسّي، دار إحياء التراث العربّي، 

بيروت.

جامع الرواة وإزاحة االشتباهات عن الطرق واألسناد، األردبيلي الغروي الحائري، محمد بن علي . 5
المتوفی 1101هـ، طبعة قديمة.

حاوي األقوال في معرفة الرجال: الشيخ عبد النبي الجزائرّي )1021هـ(، تحقيق: مؤسسة الهداية . 6
إلحياء التراث، رياض الناصرّي، 1318هـ.

خاتمة مستدرك الوسائل: الميرزا الشيخ حسين النورّي الطبرسّي )1320هـ(، تحقيق ونشر: مؤسسة . 7
آل البيت إلحياء التراث، قم، 1415هـ.

دروس تمهيدية في تاريخ علم الرجال عند اإلماميّة: حيدر حب الله، تقرير: أحمد بن عبد الجبار . 8
السمين، دار الفقه اإلسالمّي، 1433هـ.

الذريعة إلی تصانيف الشيعة: الشيخ محمد محسن الطهرانّي المعروف بآقابزرك )1389هـ(، دار . 9
األضواء، بيروت، 1403هـ.

الرجال: أحمد بن الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الواسطّي البغدادّي المعروف بـ)ابن الغضائرّي( . 10
قم،  الحديث،  دار  الجاللّي،  الحسينّي  رضا  محّمد  السيّد  تحقيق:  الخامس(،  القرن  أعالم  )من 

1422هـ.

روضات الجّنات في أحوال العلماء والسادات: الميرزا محّمد باقر الموسوّي الخوانسارّي )1313هـ(، . 11
تحقيق: أسد الله إسماعيليان، مکتبة إسماعيليان، قم.
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الباب الثاني

رياض العلماء وحياض الفضالء: الميرزا عبد الله أفندي األصبهانّي )من أعالم القرن الثاني عشر(، . 12
تحقيق: السيّد أحمد الحسينّي، مکتبة آية الله المرعشّي العاّمة، قم، 1401هـ.

الحسينّي . 13 محّمد  السيّد  تحقيق:  )1356هـ(،  الکلباسّي  الهدی  أبو  الرجال:  علم  في  المقال  سماء 
القزوينّي، مؤسسة ولي العصر للدراسات اإلسالميّة، قم 1419هـ

طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال: الحاج السيّد علّي أصغر بن العاّلمة السيّد محّمد شفيع . 14
الجابلقّي البروجردّي )1313هـ(، تقديم: آية الله العظمی المرعشّي النجفّي، تحقيق: السيّد مهدي 

الرجائّي، مکتبة آية الله العظمی المرعشّي النجفّي العاّمة، قم، 1410هـ.

فهرس النسخ الخطية اإليرانية )فنخا(: مصطفی درايتي، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری . 15
إسالمی إیران، تهران، 1391ش.

الله . 16 آية  تقديم:  )1286هـ(،  الکنتورّي  النيسابورّي  إعجاز حسين  السيّد  واألستار:  الحجب  کشف 
العظمی المرعشّي النجفّي، مکتبة آية الله العظمی المرعشّي النجفّي، قم، 1409هـ.
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and higher studies, which arm with the proper tools to work with. 

Last but not least, we deepen among the stakeholders of this blessed 

class the idea that the world of manuscripts and everything related to it 

in terms of examination, indexing, and restoration, is an academic spe-

cialization that began decades ago. It is an independent science with its 

own methods and origins; hence, the necessary attention must be given to 

studying and knowing them, as well as their application. This is to bring 

awareness of all its problems and difficulties, therefore theorizing in these 

areas may be a disease rather than a cure. It is no secret between the wise 

that no one gives what they do not have.

Praise be to Allah, first and last. 

.



this difficult field.

Acknowledging that the calls of the past scholars in academic fields 

have had a clear and distinctive imprint in enriching the Islamic library, we 

find it our duty to clarify some of the problems that accompany the prac-

tical aspects of this blessed approach. Among them - for example but not 

limited to – is unintentionally approaching this project and dealing with it 

in either an excessive or negligent manner. Hence, we see some individu-

als – with an excess of concern for heritage - portraying the examination 

of our heritage to researchers as a challenging field that no one is able to 

accomplish. This negative approach deprives them of entering this field, 

blocking the way for them to delve into this world.

On the other hand, and what we want to emphasize here is that there 

are those who underestimate the importance of this specialization and its 

practice. Such people belittle this field to a point where they view it as an 

easy way out when they see themselves unable to write a thesis or a book. 

Thus, they turn to a small examination project to work on without proper 

knowledge and experience. Consequently, they harm the author and the 

authored.

There are also others who have interest in this field and are desirous of 

it, but do not possess the tools needed, nor did they try to acquire them, 

which will naturally leads them to failure.

The participation of the educated class - especially the academic one - 

in reviving the heritage of the Islamic nation is an important step on the 

right path. However, this does not come easily, as it needs proper prepara-

tion.  This includes being aware of the importance of the written heritage 

and acknowledging it as a vital part of the nation’s history and identity - if 

we do not consider it to be all of its history and identity-.  Another signifi-

cant preparation is to learn the scientific examination methods in primary 



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

No excess and No remissness

Editor-in-chief

Praise be to Allah, Lord of the worlds, and may His blessings and peace 

be upon the most honorable of prophets and messengers, our beloved Mu-

hammad and upon his pure family.

One of the requirements to build the human soul in our human societ-

ies is to adopt correct rules and foundations that are the basis for the devel-

opment of life throughout its various stages. Among these rules, but rather 

one of the most important of them is (moderation), which needs plenty of 

practice before it becomes an individual quality. Moderation is considered 

to be a praiseworthy character trait by all the divine laws, especially in the 

laws of the Seal of the Prophets (p.b.u.h & his family). Thus, it is in harmo-

ny with the human instinct of attraction towards virtues.

 Excessiveness, which is defined as going or being beyond limits, which 

is the opposite of negligence, which is lack of care and wastefulness, are 

unacceptable and rejected even from man-made laws. This is because they 

would falsify facts, and deny the path to reach facts correctly. From this 

standpoint we say:

What we see from the tendency of the academic class in our honored 

universities to adopt the examination of our written heritage - even if it 

does not reach the levels desired- is a joyful matter, as it sends us a glim-

mer of hope in the expansion of such contributions by educated groups in 
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