
  

  

  

  نصوص متبقیة من کتاب

  الفوز بالمطالب في مناقب علي بن أبي طالب

  )هـ٤٩٠-٣٩٥لعبدوس بن عبد الله الَهَمذاني (

  

  

  مستخَرجة من کتاب مقتل الحسین (ع)

  هـ)٥٦٨للموّفق بن أحمد الخوارزمي (ت 

 
 

  إعداد: د. أحمد خامه یار

  



 

١

  

  بسم الله الرحمن الرحیم

  

  مقدمة

د الله بن محمد بن عبد الله بن عبدوس الروذباري الَهَمذاني، أبو الفتح عبدوس بن عب
١ـ محلة بهمذان »روذبار«نسبًة إلی 

ـ ُیعّد من کبار محّدثي مدینة َهَمذان في القرن  
اإلمام الجلیل الُمْتِقن، شیخ «الخامس الهجري؛ وقد وصفه المؤرخ الکبیر الذهبي بـ

.»إسناداً أکبر أهل همذان، وأعالُهْم «، وبأنه »همذان
٢

  

هـ) في کتابه ٥٠٩ولعّل أول من ترجم لعبدوس هو شیرویه بن شهردار الدیلمي (ت 
. وقد بتاریخ همذان، وُیعرف أیضًا َطَبقات أهل َهَمذانأو  طبقات الَهَمذانّیینالمفقود 

ترجمته في هذا الکتاب من خالل عدد کبیر من مصادر التراجم  نصوصوصلت إلینا 
کان صدوقًا ُمتقنًا «، ووصفه بأنه »عاّمة ما مّر له«یرویه وسمع عنه ، فقد رآه ش٣الالحقة

.»فاضًال، ذا حشمٍة ونعمٍة وصیٍت، َحَسن الخّط، ُحْلَو المنطق، ذا مکارم
٤

  

، وکان رئیَس همذان، ومن بیت هجریة ٣٩٥د شیرویه أن عبدوس ُولد سنة وأفا
ُذناه في آخرو«الرئاسة، 

ُ
ت أ .»ُعُمره ُکّف بصُره، وُصمَّ

٥
یل وفاته نه زاره ُقبَ وذکر شیرویه أیضًا أ 

.»وکان ال یری وال یسمع«، هجریة ٤٨٩في سنة 
٦

ومات عبدوس في جمادی اآلخرة سنة  

                                                 
١
  .٧٧، ص٣، جلیاقوت الحموي معجم البلدان 

٢
  .٩٧، ص١٩سیر أعالم النبالء، ج 

٣
ل تاریخ ؛ ذی٩٨-٩٧، ص١٩؛ سیر أعالم النبالء، ج٦٥١، ص١٠منها علی سبیل المثال: تاریخ اإلسالم، ج 

، ٣؛ معجم البلدان، ج٣١٥، ص٥؛ لسان المیزان البن حجر العسقالني، ج٤٣٠، ص١بغداد البن النّجار، ج
  .٧٨-٧٧ص

٤
  .٦٥١، ص١٠؛ تاریخ اإلسالم، ج٤٣٠، ص١ذیل تاریخ بغداد، ج 

٥
  المصدران السابقان. 

٦
  .٣١٥، ص٥لسان المیزان، ج 



 

٢

١ی غسله شیرویه، وُدفن في خانقاهه بروذبار.لّ ، وتوهجریة ٤٩٠
أوالد وأحفاد کانوا من  لهو 

٢هـ)؛٤٩٢المحّدثین، منهم ابنه الحسین (ت 
ده أبو المفاخر المؤید بن عبد الله بن وحفی 

٣عبدوس؛ وحفیده اآلخر أبو الخّطاب مهدي بن علي بن عبدوس.
  

ولم یشر أّي واحد من المؤرخین وأصحاب التراجم إلی وجود مؤّلفات لعبدوس، 
مقتل هـ) في إسناد روایٍة له في کتاب ٥٦٨ولکن ذکر الموّفق بن أحمد الخوارزمي (ت 

علي بن أبي  فضائلالفوز بالمطالب في م ـ کتابًا لعبدوس اسمه ـ علیه السال الحسین
.طالب

٤
واستنادًا إلی هذا اإلسناد، عّرف بهذا الکتاب المرحوم المحّقق السید عبد العزیز  

الطباطبائي ـ رحمه الله ـ وعّده من مؤلفات أعالم أهل السنة في مناقب اإلمام علي ـ علیه 
٥السالم ـ.

  

من النصوص  إذنهو یعّد فِد إلی وجود نسخة نسخة مخطوطة له، وهذا الکتاب لم نهت
المفقودة. ولکن أورد الخوارزمي في مقتله عدة روایات أخری ورد في أسانیدها اسم 

کل هذه الروایات عن أبي منصور شهردار بن شیرویه الخوارزمي  یرووقد عبدوس. 
هذه األسانید بتعابیر هـ)، وهو عن عبدوس. علمًا أنه مذکور في ٥٥٨-٤٨٣الدیلمي (

، عبدوس بن عبد الله، ومحیي السّنة أبو الفتح عبدوس بن عبد الله الهمذانيمختلفة منها: 
  ، وغیرها من التعابیر.محیي السّنةو، أبو الفتحو، الرئیس أبو الفتحو، أبو الفتح الهمذانيو

ویبدو لنا أن کّل ما یرویه الخوارزمي في مقتله عن شهردار بن شیرویه، وهو عن 
؛ حیث أن مضامین جمیع الفوز بالمطالبعبدوس بن عبد الله، هي نقول مرویة من کتابه 

هذه الروایات تقریبًا تتعّلق بفضائل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ـ علیه السالم ـ. 
  ذه المرویات، النصوص المتبّقیة من هذا الکتاب.وعلی هذا، یمکن أن نعّد ه

                                                 
١
  .٧٨ص، ٣؛ معجم البلدان، ج٤٣٠، ص١ذیل تاریخ بغداد، ج 

٢
  .٧٢٠- ٧١٩، ص١٠تاریخ اإلسالم، ج 

٣
  .٧٦٣المنتخب من معجم شیوخ السمعاني، ص 

٤
  .٥٩مقتل الحسین (ع)، ص 

٥
  .٣٧٦أهل البیت (ع) في المکتبة العربیة، ص 



 

٣

 ـ علیه السالم ـ للخوارزمي، مقتل الحسینومن خالل قراءة مستعجلة لکتاب 

استخراج هذه النصوص بقمنا ف. الفوز بالمطالبنقوًال مما نظّن أنها لکتاب  ٢٣ استقصینا
لی النسخة بقّصها من النسخة الرقمیة للکتاب وجمعها في ملف واحد، اعتمادًا ع

المطبوعة بتحقیق المرحوم الشیخ محمد الّسماوي ـ رحمه الله ـ، والمنشورة من قبل دار 
  .هجریة ١٤١٨أنوار الُهدی بمدینة قم سنة 

ال یخلو من تصحیفات وال  ـ علیه السالم ـ مقتل الحسینلکتاب ویبدو أن المطبوع 
 »النسائي«أو  »السبائي«سیما في أسماء األعالم وأنسابهم. نذکر علی سبیل المثال أن نسبة 

١لعبدوس
٢هـ) بهذه النسبة.٦٢٩؛ وقد ذکره ابن نقطة (ت »التاني«تصحیف لنسبة  

وذکر  
وُیقال لصاحب الضیاع والعقار: «، أي الدهقنة؛ التنایةالنسبة إلی ي ه انيالت السمعاني أن

.»التاني
٣

الرئیس، وقد سبق القول أن عبدوس کان  الدهقان أو وهکذا یظهر أن التاني ُیعادل 
  همذان.رئیس 

، بل نحتمل الفوز بالمطالبوأخیرًا، ال نّدعي أننا قمنا بإحصاء جمیع مرویات کتاب 
أن هناك نصوص أخری للکتاب سُیکشف عنها في ثنایا مصادر التراث اإلسالمي المطبوع 
أو المخطوط. وإّنما قمنا بهذا العمل خدمًة للباحثین وتمهیدًا لبحوث ودراسات أخری في 

ّلف عن أهل البیت ـ علیهم السالم ـ وفضائلهم مجال التراث اإل
ُ
سالمي بشکٍل عام وفیما أ

  بشکٍل خاص.

  أحمد خامه یار

٢٠٢٠-٨-١٣  

                                                 
١
  .٢٢٠و ١٢٩مقتل الحسین (ع)، ص 

٢
  . ٤٩٦، ص٤إکمال اإلکمال البن نقطة، ج 

٣
  .١٣، ص٣األنساب للسمعاني، ج 
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