بسم اهلل الرمحن الرحيم
كتاب «خالصة األقوال يف معرفة الرجال» مشفور به «رجال العالمة احلع» تللقف حسن بن يوشف بن ظذ بن ادطفر
احلذ معروف بـه «ظالمه حذ» ( 648ـ  728هـ) از مفؿسين كتب رجاػ صقعه به حساب می آيد و مهواره مورد توجه
ظؾام و فؼفا بوده اشت.
از اين كتاب چـدين كسخه خطى در كتابخاكه هاى بزرگ جفان موجود مى باصد ،كه در متن آهنا اختالفات جزئى
وجود دارد .اين كسخه ها توشط بعىض از ظؾامی شابق مورد حتؼقق ،بررشى و تصحقح قرار گرفته اشت.
آيت اهلل صقخ حمؿد رضا جعػرى كقز به كوبه خود ،اصالحات ،تعؾقؼات و حواصی ظؾؿى بسقار مػقد و بديعی بر
يؽی از كسخه های مشفور اين كتاب (با حتؼقق و تعؾقق ظالمه بزرگ شقد حمؿد صادق آل بحر العؾوم ـ چاپ دوم ـ)
اكجام داده اشت كه در ادامه برخی از اين اقدامات ظؾؿی ظالمه جعػری بر رجال ظالمه حؾی ،مورد اصاره قرار
می گرد:
1ـ تصحقح و ويراشتارى دققق و كامل متن كتاب.
2ـ اظراب گذاری بعىض از كؾامت جفت ضبط دققق ،شفولت قرائت و ففم آهنا.
3ـ تصحقح اصتباهات مربوط به بعىض از اظداد اصخاص مورد اصاره در ظـوان باب ها.
4ـ جدا كردن اشامء رجاػ كه در البه الى متون كتاب اصاره صده اكد و ذكر كردن آهنا به صورت مستؼل.
5ـ صامره گذاری مسؾسل براى متام افراد ذكر صده در كتاب.
6ـ مؼابؾه كتاب با چفار كسخه خطى اين كتاب واصاره به اختالفات موجود در آهنا ،كه با حروف (ج)( ،ب)( ،ح)،
(م) ،به آهنا اصاره صده اشت .آن كسخ به ترتقب ظبارتـد از:
 ج= كسخه تصحقح صده توشط آيت اهلل صقخ حمؿد جواد بالغی.
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 ب= كسخه تصحقح صده توشط ظالمه كبر صقخ ظبداحلسغ حذ.
 ح= كسخه تصحقح صده توشط فاضل كامل شقد حسغ بن حقدر العامع.
 م= كسخه تصحقح صده توشط يؽى از ظؾامى فاضل كه متلشػاكه اشم او ذكر كشده اشت.
7ـ تتبع و حتؼقق درباره ى صخصقت هاى رجاػ مذكور در كتاب ،به صورت كوصته كظام مـد و مبسوط ،با ظـايت به بقش
از « »111كتاب معتز اظم از كتب رجاػ صقعه مهچون :كجاصى ،كشى ،ضوشى و آيت اهلل خوئى ،وكتب
اهل شـت مهچون :بخارى ،ضزى ،اشد الغابه ،االشتقعاب ،لسان ادقزان.
در اين حتؼقق مسائذ مورد بحث و بررشى قرار گرفته صده اشت كه ظبارتـد از:
 .1تبقغ تاريخ والدت و وفات بعىض از رجال مذكور.
 .2تبقغ دققق اظراب برخی كؾامت و ضبط اشامء و اصاره به اختالفات موجود در آن.
 .3تبقغ ضبؼات رجال و ايـؽه از اصحاب كدام امام بوده اكد.
 .4تبقغ ايـؽه اين اصخاص از چه كساكى روايت كرده و چه كساكى از آهنا روايت كرده اكد.
 .5تبقغ وجه تسؿقه الؼاب بعىض از اصخاص و اكتساب آهنا به مـاضق يا قبايل خاص.
 .6تبقغ كسب بعىض از اصخاص ،به خصوص اصاره به صجره بعىض از رجال شادات.
 .7تبقغ خؾط واقع صده در اشامء مشابه بغ اصخاص و توضقح ايـؽه اين افراد ،خمتؾف هستـد.
 .8تبقغ خؾط واقع صده در اشامئى كه طاهرا بغ اصخاص خمتؾف مشابه هستـد وػ در واقع يك كػر هستـد.
 .9ذكر تللقػات بعىض از رجال مذكور در كتاب.
* نکته :اين كتاب پس از مؼابؾه با اصالحات ،تعؾقؼات و حواصى ظالمه جعػرى ،در مرحؾه تدوين می
باصد ،وبه زودی هنايی خواهد صد ،ان صاءاهلل.
عبداالمري حممدى
دفرت حفظ ،تدوين و نرش آثار عالمه جعفرى
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