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Abstract
The people of the House, peace be upon them, distinguished themselves from others. They
formed a rich material that the media gave them, and they rallied in order to write it down in huge
books that stopped the follower and others. He lurked to their pursuers and snatched them from the
chest of narrators or hunted them from the stomachs of books from here and there. Which witnessed the
volumes of books written and printed.
Today, we present a study on the book of the birth of the imams of the righteous - peace be upon
them - and their names and names of their mothers and their wives and descendants of Sheikh Ibn alKhashab Baghdadi (1), who arrived at the end of the day on Thursday in the last ten years of zero year
sixteen and six hundred in the city of peace Badrab.
Keywords: manuscript, birth, birth, imam, death.
الملخص
امتَازت م ِ
َهـل ا ْلَب ْيـت َ -علـي ِهم السَّـالمَ -عـن ِسـواها َّإنهـا شـكلّت مـادة ثرّيـة انبـرى لهـا اإلعـالم واحتش ُـدوا َمـن أَج ِـل تَـدوينها فـي
ناقب أ ْ
َ
ٍ
َّ
ٍ
َّ
الرواة أو يتصيدها من بطون الكتب مـن هنـا وهنـاك،
ضخمة تَستوقف المتتّبع وغيره ،فقد
كتب
َّ
يترصد لمناقبهم المتتبع ويتلقفها من صدر ُّ
نقدم دراسة عن كتاب مواليد األئمـة األطهـار -
وكان هذا الكم الهائل بنفسه الذي تشهد له مجلّدات الكتب المخطوطة والمطبوعة .واليوم ّ
)
1
(
أمهاتهم وألقابهم وكناهم وذ ارريهم للشيخ ابن الخشـاب البغـدادي الـذي الَّفـه فـي آخـر نهـار يـوم الخمـيس
َعلي ِهم َّ
السالم -ووفياتهم وأسماء ّ
السالم بدرب الدواب.
في العشر األخير من صفر سنة ست عشرة وستمائة بمدينة َّ

( )1أبو محمد ،عبد هللا بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد هللا بن نصر البغدادي المشهور بابن الخشاب ،فقدد عدرف بكنيتده ،فلدم يكدن ابدن الخشداب أول مدن عدرف
بكنيته هذه ،لقد تعرف كثيرون بكناهم( :كابن جني ت  392هـ) و( ابن الشجري ت  542هـ) و( ابن الدهان ت 569هدـ) و( ابدن العصدار ت 576هدـ) و( ابدن
األنباري ت 577هـ) وغيرهم ،الشيخ اإلمام العالمة المحدث ،العالم المشهور في األدب والنحو والتفسير والحديث والنسب والفرائض والحساب وحفدظ الكتداب
العزيز بالقراءات الكثيرة ،كان متضلعا ً بالعلوم وله فيها اليد الطولى ،ومن يضرب به المثل في العربية ،حتى قيدل :ننده بلدت رتبدة أبدي علدي الفارسدي ،وقيدل انده
أحد األركان األربعة في النحو وهم ( :ابن الجواليقي ،وابن الخشاب ،وابن الشجري ،وابن الدهان) ،وكان خطده فدي نهايدة الحسدن ،ولدد ابدن الخشداب فدي بغدداد
سنة  492هجرية ،فهو بغدادي المولد ،ولم تذكر المصادر شيء عدن حياتده الخاصدة ،وكدل مدا ذكرتده المصدادر انده لدم يتدزوج ،ولعدل انصدرافه للعلدم قدد أنسداه
نفسه وشغله عن الحياة الدُّنيا ،ولقدد أجبدل ابدن الخشداب علدى نمدط مدن خصدال الطبدع والسدلوك فدي الحيداة ،فهدو نلدى جاندب علمده وغدزارة معرفتده ،كدان كثيدر
اإلفادة ،غزير اإلجادة ،غير انه ينبو عن جواب سؤال الممتحندين نبدو المسدتحقر المهدين ،يعدز علدى المتكبدر ،ويدذل للمتكدرم ،متواضدع عندد العامدة ،مرتفدع عندد
الملوك والخاصة ،وذكره بعض العلماء قائلين :كان ثقة بالحديث ،صدوقا ً نبيالً ،حجة ،انال انه لم يكن في دينه بذاك ،اتفق كل من ترجم ألبي محمدد عبدد هللا بدن
أحمد بن أحمد بن أحمد ابن الخشاب انه توفي رحمه هللا عشية الجمعة في ثالث رمضان سنة سبع وستين وخمس مئة ببغداد ،بباب األزج ،بدار أبدي القاسدم ابدن
الفراء ،ودفن بمقبرة أحمد بباب حرب ،وصُليِّ عليه بجامع السلطان يدوم السدبت ،قدال ابدن الجدوزي :مدرض فدي شدعبان سدنة  567نحدو عشدرين يومداً ،فددخلت
عليه في مرضه وقد يئس من نفسه ،فقال :لي عند هللا احتسبت نفسي ،وتوفي يوم الجمعة ثالدث رمضدان وصدلى عليده ببداب جدامع المنصدور يدوم السدبت ودفدن
بمقبرة أحمد قريبا ً من بشر الحافي رضي هللا عنه ،وقال ابن خلكان ( :وذكر العماد انه كانت بينهما مصداحبات ومكاتبدات ،وقدال :لمدا مدات كندت بالشدام فرأيتده
ليلة المنام ،فقلت له :ما فعل هللا بك ؟ قال :خيراً ،فقلت :فهل يرحم هللا األدباء ؟ فقال :نعم ،قلت :ونن كانوا مقصرين ،فقال يجري عتاب كثير ،ثدم يكدون النعديم)
وفيدات األعيددان  ،203/3وينظددر ترجمتدده :نكمددال الكمددال  ،3/3المنددتظم  ،238/10معجددم األدبداء  ،343/3الكامددل فددي التدداريخ حددوادث سددنة 567هددـ ،وفيددات
األعيددان  102/3رقددم  ،350مددرآة الزمددان  ،88/8سددير أعددالم النددبال 523/20رقددم  ،337مختصددر تدداريخ ابددن الدددبيثي ص  209رقددم  ،756البدايددة والنهايددة
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الكلمات المفتاحية :مخطوط ،ميالد ،مولد ،إمام ،وفاة.

وصف عام للكتاب

يتَّفـق أكثـر مترجمــو ابـن الخشــاب وعلـى الخصــوص الـذين ســجلوا آثـاره ومصـنفاته ،علــى أن اسـم الكتــاب هـو( كتــاب تـاريخ ابــن
السالم )-وبهذا االسم تقلَّدت صدور الصفحات األولى من نسختي المخطوطة وهي:
الخشاب في مواليد األئمة ووفياتهم َ -علي ِهم َّ
النجفي في قُم َّ
المقدسة ،ونسخة مكتبة الشيخ كاشف الغطاء في َّ
السيد المرعشي َّ
نسخة مكتبة ِّ
النجف األشـرف ،وقـد ذكرهـا رجـال
السالم -البن الخشاب ،فال يحوم شك حول اسمه.
التراجم عند الرجوع إليها بإطالق لفظ مواليد األئمة ووفياتهم َ -علي ِهم َّ
أما نسبته إلى الشيخ ابـن الخشـاب فصـحيحة وموثقـة ولـيس فيهـا شـك واألدلَّـة كمـا جـاء فـي المخطـوط ألبـي محمـد بـن الخشـاب،
َّ

والذين ق أر عليهم قائال :قال :قـرأت علـى الشـيخ أبـي منصـور محمـد بـن عبـد الملـك بـن الحسـن بـن حيـزون -المقـرئ يـوم السـبت الخـامس
السيد العالم الفقيه صفي الدين أبو جعفر محمد بن معد الموسـوي البغـدادي ِ
والعشرين من محرم سنه (  531ه ـ ـ ــ) ،وكما رواها ِّ
الحلِّـي -
في العشر األخير من صفر سنة ست عشـرة وسـتمائة قـائال :أخبرنـا األجـل العـالم زيـن الـدين أبـو الع ّـز أحمـد بـن أبـي المظفـر محمـد بـن
عبد اهلل بن محمد بن جعفر قراءة عليه فأقر به  -وذلك في آخر نهار يوم الخميس ثامن صفر من السنة المـذكورة بمدينـة السَّـالم بـدرب

لالئمـة َ -علــي ِهم
الـدواب ،وكــذلك إجمـاع المــؤرخين والمتـرجمين الــذين ترجمـوا للشــيخ ابـن الخشــاب ،والـذين جــاءوا مـن بعــده وكتبـوا وترجمـوا َّ

السالم -فقد اعتمدوا على هذا الكتاب ،فقد ذكروا على نسبة الكتاب للشيخ أبي محمد عبد اهلل بن أحمد بن أحمد بن أحمـد بـن نصـر بـن
َّ
الخشاب.

أما الغايـة التـي أراد بهـا المؤلِّـف أن يحققهـا لوضـع هـذا الكتـاب ،هـو كسـب رضـا اهلل تعـالى والتقـرب إليـه بـذكر نبيـه المصـطفى
َّ
بالنعيم و َّ
السالم -والفوز َّ
الجنة.
ُم َح َّمد وأهل بيته الطَّيبين الطّاهرينَ -علي ِهم َّ
أسلوب الكتاب ومنهجه:
وضع الشيخ أبي محمد عبد اهلل ابن الخشاب هذا الكتاب ِّ
مبينا فيه تاريخ ومواليـد األئمـة َ -علـي ِهم السَّـالم -ووفيـاتهم ،وكمـا جـاء

فــي مقدمــة الكتــاب ( :أخبرنــا السـ ِّـي د العــالم الفقيــه صــفى الــدين أبــو جعفــر محمــد بــن معــد الموســوي فــي العشــر األخيــر مــن صــفر ســنه (
616هــ) ستة عشر وستمائة ،قال اخبرنا األجل العالم زين الدين أبو العز احمد بن أبـي المظفـر محمـد بـن عبـد اهلل بـن محمـد بـن جعفـر
السـالم بــدرب الــدواب ،قــال اخبرنــا الشــيخ
ق ارئــه عليــه فــأقر بــه وذلــك فــي آخــر نهــار يــوم الخمــيس ثــامن صــفر مــن الســنة المــذكورة بمدينــة َّ

اإلمـام العــالم األوحــد حجــة اإلســالم أبــو محمــد عبــد اهلل بــن احمــد بــن احمــد بــن احمــد بــن الخشــاب ،قــال :قـرأت علــى الشــيخ أبــي منصــور

محمد بن عبد الملك ابن الحسن بـن حيـزون -المقـرئ يـوم السـبت الخـامس والعشـرين مـن محـرم سـنه  531ه ـ إحـدى وثالثـين وخمسـمائة
ِّ
عمه في يـوم الجمعـة سـادس عشـر شـعبان مـن سـنة
من الهجرة من أصله بخط عمه أبي الفضل أحمد بن الحسن وسماعه منه فيه بخط ّ
(484هـ) أربع وثمانين وأربعمائة من الهجرة ،أخبركم أبو الفضل أحمد بن الحسن فأقر بـه ،قـال اخبرنـا أبـو علـي الحسـن بـن الحسـين بـن
العباس بن الفضل بن دوما قرائه عليه وأنا اسمع في رجب سنة (428هـ) ثمان وعشرين وأربعمائة ،قـال اخبرنـا أبـو بكـر احمـد بـن نصـر

بن عبد اهلل بن الفتح الزارع النهرواني بها قرائه عليه وأنا اسمع فـي سـنة (365هــ) خمـس وسـتين وثالثمائـة ،قـال :ح َّـدثنا حـرب بـن محمـد

المـؤدب قـال :ح ّـدثنا الحسـن بــن محمـد القمـي البصـري ،قــال :ح ّـدثني أبـي قـال :قـال :حـ ّـدثنا محمـد بـن الحسـين عــن محمـد بـن سـنان عــن
السالم ،-واخبرنا الذارع الزارع قالَّ :
حدثنا صدقة بن
محمد بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اهلل الصادق جعفر بن محمد َ -علَْي ِه َّ
موسى أبو العباس ،قالَّ :
حدثنا أبي عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عـن حبيـب السجسـتاني عـن أبـي جعفـر البـاقر محمـد بـن

 ،269/12ننبدداه الددرواة  ،99/2مددرآة الجنددان  ،52/3بغيددة الوعدداة  ،22/1كشددف الظنددون  ،536/2شددذرات الددذهب شددذرات الددذهب  ،221/4روضددات الجنددات
 ،123/5رياض العلماء  ،184/3الكنى واأللقاب  ،272/1هدية العارفين  ،455/1معجم المؤلفين  ،20/6األعالم .193/1
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الس ـالم ،-فهــو قــد أعتمــد علــى هــذه السلســلة الطيبــة مــن المحــدثين الثقــات الــذين كــانوا أغلــبهم مــن تالميــذ األئمــة َ -علــي ِهم
علــي َ -علَْي ـ ِه َّ
ِ َّ
جدهم المصطفى محمد َّ
السالم -والذين نقلوا األخبار عن ِّ
صـلَّى
َّ
صلى اهللُ َعلَْيه وآله وسلم ،وقد بدأ ابن الخشاب :بذكر رسول اهلل محمـد َ
َ
ِ َّ
صـلَّى
أمه ،وذكـر كنيتـه وألقابـه ،وذكـر عـدد زوجاتـه وأوالده ،وذكـر بعـد الرسـول الكـريم َ
اهللُ َعلَْيه وآله وسلم  ،وتاريخ والدته ووفاته ،وذكر ّ
أمـه ،وعــدد زوجاتــه وعــدد أوالده َ -علــي ِهم
عمـه ووصـ ّـيه أميــر المــؤمنين َ -علَْي ـ ِه َّ
اهللُ َعلَْيـه وآلـ ِـه وســلَّم ،ابــن ِّ
السـالم -ووالدتــه ووفاتــه ،وذكــر ّ
السالم -وهكذا بقية العترة الطاهرة إلى اإلمام الثاني عشر اإلمام المنتظر َّ
عجل اهلل تعالى فرجه الشريف ،لقد ذكر ابن الخشاب مجموعة
َّ

السالم -لم يكن لهـم ذكـر عنـد كتـب التـراجم ،وكـذلك لـم يـذكر مجموعـة مـن أوالد األئمـة َ -علـي ِهم السَّـالم -والتـي
من أوالد األئمة َ -علي ِهم َّ
ذكرتهم مصادر األنساب والتراجم.
موارد ابن الخشاب

المهمـة التـي ال
من أجل أن يحقق الشيخ أبي محمد ابـن الخشـاب مـا رسـمه لنفسـه مـن غايـة ،اعتمـد علـى المصـادر األوليـة
َّ

يمكن أن يستغن عنها من كان يقـوم بمثـل هـذا العمـل الكبيـر ،وبـالرغم َّ
أن الشـيخ أبـي محمـد ابـن الخشـاب لـم يـذكر تلـك المصـادر ،ولكـن

السـالم -ووفيــاتهم ،رأى َّ
أن عبا ارتــه عــين عبــارات ابــن إســحاق ،وابــن الكلبــي ،والواقــدي ،والطبــري،
مــن تــابع كتــاب مواليــد األئمــة َ -علــي ِهم َّ
والمســعودي واليعقــوبي ،والشــيخ الكلينــي ،والشــيخ الصــدوق ،والشــيخ المفيــد ،فضــال عــن تهـذيب عبا ارتــه المعروفــة ومعانيهــا الجميلــة ،كونــه

علما من علماء النحو واللّغة واألدب ،ومن خالل دراستي إلى المخطـوط وجـدت الشـيخ أبـي محمـد ابـن الخشـاب اعتمـد فـي تأليفـه لكتـاب
مواليد األئمة َ -علـي ِهم السَّـالم -ووفيـاتهم علـى مجموعـة مـن كتـب التـاريخ واألنسـاب واأللقـاب والكنـى ،نـذكر بعضـها ،وهـي كـاآلتي حسـب
التسلسل الزمني .

 -1محمد بن إسحاق بن يسار بن كوتان المطلبي بالوالء ،كان جده يسار مولى قـيس بـن مخرمـة ابـن المطلـب ابـن عبـد منـاف القرشـي،
سباه خالد بن الوليد بعين التمر ،كنيته أبو بكر وقيل أبو عبد اهلل المدني ،يكنى أبا عبد اهلل ،صـاحب كتـاب السـيرة والمغـازي للرسـول
صنف في المغازي ،كان ثبتا في الحديث عند العلماء ،قال ابن شهاب الزهري :من أراد المغـازي
صلى اهلل عليه وآله وسلم وأول من ّ
فعليه بابن إسحاق ،مات سنة إحدى وخمسين ومائة للهجرة رضي اهلل عنه ،ينظر ترجمتـه :الطبقـات الكبـرى  ،321/7الطبقـات البـن
سالم ص  ،8التـاريخ وأسـماء المحـدثين وكنـاهم للمقـدمي ص  ،382الجـرح والتعـديل  ،191/7الكامـل فـي الضـعفاء  ،103/6تـاريخ
ّ

بغــداد  ،314/1الضــعفاء والمتــروكين  ،41/3معجــم األدبــاء  ،5/18وفيــات األعيــان  276/4رقــم  ،612مي ـزان االعتــدال ،468/3
تهذيب التهذيب 38,/9

-2هشام بن محمد ا لسائب الكوفي الكلبي ،يكنى أبا المنذر ،النسابة المحدث المؤرخ المؤسس فـي جملـة مـن العلـوم ،النسـابة ،حـدث عـن
أبيــه وروى عنــه ابنــه العبــاس ،وخليفــة بــن خيــاط ،ومحمــد بــن ســعد كاتــب الواقــدي ،ومحمــد بــن أبــي الســري البغــدادي ،وأبــو األشــعث

وغيرهم ،كان اعلم الناس بعلم األنساب ،ومن الحفاظ المشاهير ،قال :حفظت ما لـم يحفظـه أحـد ونسـيت مـا لـم ينسـه أحـد ،وكـان لـي
عم يعاتبني على حفظ القرآن ،فدخلت البيت وحلفـت أن ال أخـرج منـه حتـى أحفـظ القـرآن ،فحفظتـه فـي ثالثـة أيـام ،كـان واسـع الروايـة
وحدث بها له تصانيف كثيرة ومشهورة تزيـد علـى مائـة وخمسـين كتابـا منهـا :كتـاب حلـف الفضـول،
أليام الناس وأخبارهم ،دخل بغداد ّ
وكتاب حسن فـي األنسـاب سـماه :الجمهـرة فـي معرفـة األنسـاب ،لـم يصـنف فـي بابـه مثلـه ،مـات رحمـه اهلل تعـالى سـنة ثـالث أو أربـع

الكلبي أنه عاش مائة وثمانين سنة) غرر الفوائد  ،265/1ينظـر ترجمتـه:
ومائتين ،قال الشيخ المرتضى( :روى عن هشام بن محمد
ّ
طبقـات خليفـة ص  ،67التـاريخ الكبيـر  200/8رقـم  ،2707أخبـار مكـة  ،31/3فتـوح البلـدان  ،52تـاريخ الملـوك والرســل ،110/1
 ،98/3 ،692/2الجرح والتعديل  69/9رقم  ،263مروج الذهب  24/4الكنى واأللقاب  ،18/3أعيان الشيعة  265/10رقم.809

-3الواقدي ،أبو عبد اهلل ،محمد بن عمر بن واقـد الواقـدي األسـلمي مـوالهم المـدني ،قاضـي بغـداد ،صـاحب التصـانيف ،ولـد سـنة ثالثـين
ومائة ،ومات عشية يوم االثنين إلحدى عشـرة ليلـة خلـت مـن ذي الحجـة سـنة سـبع ومـائتين ولـه ثمـان وسـبعون سـنة ودفـن فـي مقـابر
الخيزران وصلى عليه محمد بن سماعه ،وله من الكتب :كتاب التاريخ والمغازي والمبعث وكتاب أخبار مكة وكتـاب الطبقـات وكتـاب
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فتوح الشام وكتاب فتوح العراق وكتاب الجمل وكتاب مقتل الحسن عليه السالم وكتاب السيرة وكتاب السقيفة وغيرها من الكتب ،وقال
الذهبي (( :قال محمد بن سـعد :محمـد بـن عمـر الواقـدي مـولى لبنـي أسـلم ثـم بنـي سـهم بطـن مـن أسـلم ولـي القضـاء ببغـداد للمـأمون
أربـع ســنين وكـان عالمــا بالمغـازي والســيرة والفتـوح واألحكــام واخـتالف النــاس وقـد فســر ذلـك فــي كتـب اســتخرجها ووضـعها وحــدث بهــا
أخبرني أنه ولد سنة ثالثين ومائة ،وقال ابن سعد في الطبقات الكبير :هو :مولى عبد اهلل بن بريدة األسلمي قدم بغداد في دين لحقه

ســنة ثمــانين ومائــة فلــم يــزل بهــا وخــرج واله القضــاء بعســكر المهــدي فلــم يــزل قاضــيا حتــى مــات ببغــداد إلحــدى عش ـرة خلــت مــن ذي
الحجة سنة سبع ومائتين ،وذكـره البخـاري فقـال سـكتوا عنـه ،تركـه أحمـد وابـن نميـر وقـال مسـلم وغيـره متـروك الحـديث وقـال النسـائي:
لــيس بثقــة ،وق ـال الخطيــب :هــو ممــن طبــق ذك ـره شــرق األرض وغربهــا وســارت بكتبــه الركبــان فــي فنــون العلــم مــن المغــازي والســير
والطبقات والفقـه وكـان جـوادا كريمـا مشـهو ار بالسـخاء ،قـال محمـد بـن سـالم الجمحـي ( :رحـل الواقـدي إلـى الشـام والرقـة ثـم رجـع فـواله

المأمون القضاء إذ قدم مـن خرسـان عـالم)) سـير أعـالم النـبالء  ،457/9وتنظـر ترجمتـه :الطبقـات الكبـرى  ،334/7 ،232/4فتـوح
البلــدان  ،57/1تــاريخ الطبــري  ،666/3تــاريخ بغــداد  ،21/3 ،309/2معجــم األدبــاء  ،277/18تــاريخ الخلفــاء  ،136/1شــذرات
الذهب  ،18/1الشيعة وفنون اإلسالم 94,
-4المســعودي ،أبــو الحســن علــي بــن الحســين بــن علــي مــن ذريــة عبــد اهلل بــن مســعود رضــي اهلل عنــه ،أصــله مــن المغــرب ،وعــداده فــي
البغداديين ،ونزل مصر مدة ،ورحل فـي طلـب العلـم إلـى أقصـى الـبالد ،فطـاف فـارس وكرمـان سـنة  309هجريـة واسـتقر بأصـطخر،

وفي السـنة التاليـة قصـد الهنـد إلـى ملتـان والمنصـورة ثـم عطـف إلـى كنبابـة فصـيمور فسـرنديب (سـيالن) ومـن هنـاك ركـب البحـر إلـى

بالد الصين ،وطاف البحر الهندي إلى مدغشقر وعاد إلـى عمـان ،ورحـل رحلـة أخـرى سـنة  314هجريـة إلـى بـالد مـا وراء أذربيجـان
وجرجان ثم إلى الشام وفلسطين ،وفي سنة  332هجرية جاء إلى إنطاكية والثغور الشامية إلى دمشق واسـتقر أخيـ ار فـي مصـر ونـزل
الفسطاط سنة  345هجرية وتوفي في السنة التالية رحمه اهلل ،فقد جمع أثناء أسفاره ما لم يجمعه غيره من أصـحاب السـير والتـاريخ،
وكان إخباريا صاحب ملح وغرائب وعجائب وفنون وملـح ونـوادر ،وقيـل كـان معتزليـا ( وقـد اتهـم بهـذا المـذهب أكثـر علمـاء الشـيعة)

أخذ عن أبي خليفة الجمحي ونفطويه ،ألّف كثير من الكتـب ،منهـا :مـروج الـذهب ومعـادن الجـوهر ،وكتـاب أخبـار الزمـان ومـن أبـاده
الحــدثان مــن األمــم الماضــية واألجيــال الغــابرة والممالــك الــدائرة ،وكتــاب األوســط ،وكتــاب التنبيــه واألش ـراف ،وكتــاب إثبــات الوصــية،

وغيرهــا مــن الكتــب ،مــات فــي جمــادى اآلخ ـرة ســنة خمــس وقيــل ســت وأربعــين وثالثمائــة ،ينظــر ترجمتــه :الفهرســت البــن النــديم ص
 ،219مقدمـة مــروج الـذهب ،ســير أعـالم النــبالء  ،559/15تــذكرة الحفـاظ  ،857/3فـوات الوفيـات  ،94/2النجــوم ال ازهـرة ،315/3
شذرات الذهب  ،371/2كشف الظنون .49/1

-5الشيخ المفيد :محمد بن محمد بن النعمان التلعكبري (ت413هـ) شيخ الطائفة على اإلطالق ،قـال ابـن النـديم (( :شـاهدته وجالسـته
فرأيتـه شــديد الفطنــة  ،حاضــر الخــاطر  ،بـارع فــي العلــوم والكــالم والروايــة والعلـم ،يلقــب بــابن المعلــم ،يكنــى أبـا عبــداهلل ،لــه قريــب مــن
مــائتي مصــنف كبــار وصــغار ،تــوفي 413هــ)) الفهرســت  ،279 ،252ينظــر ترجمتــه :رجــال النجاشــي  ،311رجــال الطوســي 444
رقــم  ،40ال ـوافي بالوفيــات  ،116/1مي ـزان االعتــدال  ،26/4م ـرآة الجنــان  ،28/3البدايــة والنهايــة  ،15/12لســان المي ـزان ،18/5
النجوم الزاهرة  ،29/4أعيان الشيعة  133/10رقم  ،498طهراني :الذريعة  70/1رقم .146

والمالحظ أن الشيخ أبي محمد ابن الخشـاب اقتـبس كثيـ ار مـن هـؤالء المـؤرخين وغيـرهم كاألصـفهاني والطبـري والخطيـب البغـدادي
وغيرهم.
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وصف النسخ الخطية

رأيت نسختين وهي:

-1النســخة األولــى :وهــي نســخة محفوظــة فــي مكتبــة السـِّـيد شــهاب الــدين المرعشــي النجفــي  -رحمــه اهلل -فــي قــم المقدســة ،تحتــوي علــى
( )46صــفحة ،مرقمــة باألرقــام العربيــة ،خاليــة مــن األب ـواب ،جلــدها قــديم تميــل إلــى اللــون البنــي وورقهــا كــذلك ،طــول المخطوطــة
جيـد ،وحالـة الـورق وسـط ،ونـوع الخـط
وعرضها 10سم × 5سم ،وعدد اسطرها ( )7سط ار  ،وفي كل سطر( )14كلمة ،حالـة خطّهـا ّ
نسخ ،وفيها الهـوامش قليلـة ،حالـة المخطـوط :كاملـة ال يوجـد فيهـا نقـص ،وفيهـا تصـحيف وتحريـف قليـل ،التسلسـل العـام للمخطوطـة
 ،1194هذه النسخة نسخها علي بن عبد اهلل الجزائري في  17صفر سنة  1029من الهجرة النبوية على مشرفها أفضـل الصـلوات
الحسينى بخطِّ عبد الرحيم افشارى زنجاني.
والتحية بقرية خلف آباد في زمن الشاه عباس ُ
-2النسـخة الثانيــة ،وهـي نســخة محفوظـة فــي مكتبــة الشـيخ كاشــف الغطـاء  -رحمــه اهلل -فــي َّ
النجـف األشــرف ،مرقمـة باألرقــام العربيــة،
خالية من األبواب ،جلدها قديم تميل إلى اللون البني وورقها كذلك ،تحتوي علـى (  )15صـفحة ،طـول المخطوطـة وعرضـها 15سـم

× 10سم ،وعدد اسطرها ( )17سط ار  ،وفي كـل سـطر( )14كلمـة ،حالـة خطهـا جيـد ،وحالـة الـورق وسـط ،ونـوع الخـط نسـخ ،وفيهـا
الهوامش قليلة ،حالة المخطوط :كاملة ال يوجد فيها نقص ،وفيها تصحيف وتحريف ،التسلسل العام للمخطوطـة  ،1865وعليهـا فـي
آخر الورقة اسم الناسخ (علي الجفري) وسنة النسخ في الرابع والعشرين من شهر رمضان سنة  1340هجرية).

تبدأ مخطوطة ِّ
السيد المرعشي :بسم اهلل الرحمن الرحيم وبه نستعين ،ومخطوطة الشيخ كاشف الغطاء :بسم اهلل الـرحمن الـرحيم

السيد العالم… وتنتهي النسختان بصلى اهلل عليه وعلى آبائه الطاهرين.
محمد وآله ،أخبرنا
وصلَّى اهلل َعلَى َّ
ّ
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