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خالصة رسالة

الدالئل البرهانية
في تصحيح الحضرة الغروية
 جلنة العلوم االسالمية يف مؤسسة تراث النجف
الخالصة:

كتب السيد عبد الكريم ابن طاووس ت693هـ كتابه (فرحة الغري يف تعيني قرب امري املؤمنني علي) وخلصه العالمة احللي

ت726هـ يف رسالة مساها (الرسالة الربهانية يف تصحيح احلضرة الغروية) وذكرت الرسالة  :ان االصل يف معرفة قرب علي 

هو ما اطبق عليه الشيعة ويروون ذلك خلفا عن سلف وهم ممن يستحيل حصرهم أو يتطرق عليهم املواطأة  ،وهذه قضية
التواتر املفيد للعلم  .وأن ذلك ثبت عندهم حسب ما دهلم عليه األئمة الطاهرون الذين هم العمدة يف األحكام الشرعية واألمور
الدينية ثم اوردت الرسالة مجلة من االخبار عن االئمة  واكثرها عن االمام ا لصادق . 
ثم ذكرت الرسالة من زاره من خلفاء بين العباس كأبي جعفر املنصور وهارون و املقتفي واملستنصرواملستعصم  .وبعض بين
بويه كعضد الدولة فناخسرو  .و حممد بن زيد الداعي صاحب طربستان .
ثم كالم العلماء يف دفنه بالغري كابن اعثم الكويف يف الفتوح  ،وأبي الفرج بن اجلوزي يف املنتظم  ،وأبي الغنائم بن النرسي ،
وابن ابي احلديد .
ثم ختمت الرسالة بذكر الكرامات اليت ظهرت عند القرب مما يؤيد كونه قربه . 
قال العالمة ) (1مجال الدين أيب منصور احلسن بن املطهر احللي
((( قال العالمة آقا بزرگ الطهراني  :وحكى صاحب الرياض عن الميرمنشي
أنه نسبه في رسالته الفارسية في تأريخ قم إلى العالمة الحلي  ،ثم تنظر
هو في صحة النسبة وأحتمل السهو من المير منشي ( ،أقول) ظاهر كالم
صاحب الرياض انه لم ير الكتاب  ،ولو كان رآى أسانيده المذكورة
لم يشك في صحة النسبة  ،مع أن العالم الجليل السيد أحمد بن شرف
الحسيني القمي كتب نسخة (الدالئل البرهانية) بخطه في بلدة قم في
( )978عن نسخة كان على ظهرها خط العالمة الحلي  ،وكتب ما هو
صورة خط العالمة في ظهر تلك النسخة على نسخته  ،والصورة هذه
[تم الجزء األول من مختلف الشيعة في أحكام الشريعة بمنه ولطفه في
رابع جمادى اآلخرة سنة تسع وتسعين وستماية على يد مصنفه حسن
بن يوسف بن مطهر الحلي] وقد رأيت النسخة التي بخط السيد أحمد
القمي المذكور في طهران  ،وقد كتب هو على ظهرها أنه تأليف العالمة ،
ونسخة أخرى عند (حفيد اليزدي) وهي بخط المولى حسام الدين بن
كاشف الدين محمد في مجلد مع (الخرايج) تاريخ الكتابة السبت رابع

رمحه اهلل :
(بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل مظهر احلق ومبديه ،
ومدحض الباطل ومدجيه  ،ومسدد الصواب ومسديه  ،ومشيد
بنائه ومعليه  ،وصلواته على سيدنا حممد املصطفى وعلى آله
املقتفني هديه فيما يذر ويبديه). 
)(2
أما بعد فإين وقفت على كتاب السيد النقيب احلسيب فريد
المحرم ( )1036ونسخة أخرى في (الرضوية) كما في فهرسها وأخرى
بمكتبة (الطهراني بسامراء) وأخرى بمكتبة (السيد محمد صادق آل بحر
العلوم) وفى هذا الموضوع كتاب (حد الغري) وقد فاتنا ذكره في محله .
قال صاحب الرياض في ترجمة السيد عبد الكريم مؤلف (فرحة الغري)
انى رأيته بطهران ولم أتيقن تقدم تأليفه عن (الدالئل البرهانية) في تلخيص
الفرحة أو تأخره عنه ( .الذريعة  -ج  - 8ص ) : 249 – 248
((( يريد به (فرحة الغري). 

عصره ووحيد دهره غياث امللة واحلق والدين أيب املظفر عبد
الكرمي بن أمحد بن طاووس احلسيين) (1قدس اهلل نفسه وطيب
رمسه املتضمن لألدلة القاطعة على موضع مضجع موالنا أمري
املؤمنني علي بن أيب طالب  فاخترت منه معظمه حبذف
أسانيده ومكرراته ومسيته (الدالئل الربهانية يف تصحيح احلضرة
الغروية) على ساكنها الصالة والسالم  ،وقد رتبت الكتاب على
مقدمتني ومخسة عشر بابا .

أما المقدمة األولى ففي الدليل على أنه  في الغري
حسب ما يوجبه النظر
الذي يدل على ذلك إطباق املنتمني إىل والء أهل البيت 

ويروون ذلك خلفا عن سلف وهم ممن يستحيل حصرهم أو
يتطرق عليهم املواطأة  ،وهذه قضية التواتر املفيد للعلم  .وأن ذلك
ثبت عندهم حسب ما دهلم عليه األئمة الطاهرون الذين هم العمدة
يف األحكام الشرعية واألمور الدينية .
ومهما قال خمالفنا يف هذه املقالة من ثبوت معجزات النيب وأهنا
معلومة فهو جوابنا يف هذا املوضع حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة .
وال يقال  :لو كان األمر كما تقولون حلصل العلم لنا كما حصل لكم .
ألنا نقول  :ال خالف بيننا وبينكم أنه  دفن سرا وحينئذ
أهل بيته أعلم بسره من غريهم  ،والتواتر الذي حصل لنا منهم
ومما دلوا عليه وأشاروا ببنان  -البيان إليه ،
((( هو عبد الكريم بن أحمد  ،جده االعلى الملقب بالطاووس هو محمد
بن اسحاق من ذرية داود بن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن علي
بن أبي طالب ولد سنة  647ه ، في الحائر الحسيني ونشأ وترعرع
في الحلة المزيدية ثم واصل دراسته في مدينة بغداد  .حفظ القرآن
في مدة يسيرة وله أحدى عشرة سنة  ،شيوخه والده النقيب  ،وعمه
النقيب رضي الدين  ،والمحقق الحلي  ،وابن عم المحقق الحلي الشيخ
نجيب الدين يحيى بن سعيد  ،والخواجة نصير الدين الطوسي  ،ومن
العامة الشيخ حسين بن اياز والقاضي عميد الدين زكريا بن محمد
القزويني صاحب عجائب المخلوقات  .أما تالميذه  :فمنهم الشيخ
حسن بن داود (صاحب الرجال) ، وصفه تلميذه داود الحلي فقال
عنه ( :سيدنا االمام المعظم غياث الدين النسابة النحوي  ،العروضي ،
الزاهد  ،العابد أبو المظفر (قدس سره) انتهت رياسة السادات وذوي
النواميس إليه  ،وكان أوحد زمانه  ،حائري المولد  ،حلي المنشأ ،
بغدادي التحصيل كاظمي الخاتمة) . له من المؤلفات  :كتاب (الشمل
المنظوم في مصنفي العلوم) ، وكتاب (فرحة الغري في تعيين قبر أمير
المؤمنين علي بالغري) ، توفي (رحمة اهلل) في شوال سنة  693ه، 
وكان عمره خمسا وأربعين سنة وشهرين وأياما  .وقبره مشهور عند
أهالي الحلة قرب القبر المنسوب لعمه السيد علي بن طاووس في
الجهة الجنوبية  ،لكن أقوال المؤرخين وأصحاب تراجم الرجال :
انه توفي في مشهد اإلمام موسى بن جعفر  ، وحمل إلى جده
االمام أمير المؤمنين  ودفن عند أهله  .انظر  :تنقيح المقال : 2
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ولو كان األمر كما يزعم خمالفنا لتطرق إليهم اللوم من وجه
آخر وذلك أنه إذا كان عنده أنه  مدفون يف قصر اإلمارة  ،أو
يف رحبة مسجد الكوفة  ،أو يف البقيع  ،كان يتعني أن يزوره فيها
أو يف واحد منها  ،ومن املعلوم أن هذه األقاويل ليست لواحد
فكان كل قائل بواحد منها يزوره من ذلك املوضع كما يزور
معروفا الكرخي ) (2وسري السقطي ) (3واجلنيد) (4والشبلي ). (5
وأيضا ال شك أن عترته وشيعته متفقون جممعون على أن هذا
املوضع قربه  ال يرتابون فيه أصال  ،ويرون عنده آثارا تدل
على صدق قوهلم وهي كاحلجة على املنكر .
وأعجب األشياء أنه لو وقف إنسان على قرب جمهول وقال :
هذا قرب أيب رجع فيه إليه  ،ويقول أهل بيته املعصومون  :إن هذا
قرب والدنا وال يقبل منهم ؟ ! ويكون األجانب األباعد املناوون
أعلم به ؟ ! إن هذا من غريب القول  ،فأهله وأعيان خواصه أوىل
باملعرفة وأدرى وهو أوضح  ،واألئمة املعصومون  لو أشاروا
إىل قرب أجنيب لقلدوا فيه وكيف ال ! ؟ وهم األئمة واألوالد فلهم
أرجحية من جهتني .

أما المقدمة الثانية ففي السبب الموجب إلخفاء
قبره 
قد حتقق وعلم ما كان قد جرى ألمري املؤمنني  من الوقائع
العظيمة املوجبة للشحناء  ،والعداوة الشديدة والبغضاء  ،واحلق مر
وذلك يف أيام النيب  ومن حيث قتل عثمان يوم الغدير سنة
مخس وثالثني أوهلا اجلمل وثانيها صفني وثالثها النهروان وأدى
ذلك إىل خروج أهل النهروان عليه وتدينهم مبحاربته وبغضه وسبه
وقتل من ينتمي إليه كما جرى لعبد اهلل بن خباب بن األرت
وزوجته وهؤالء يعملونه تدينا
فهذه حال اخلوارج الذين يقضون بذلك حق أنفسهم فكيف
يكون حال أصحاب معاوية وبين أمية  -لعنهم اهلل  -وامللك هلم
والدولة بيدهم ؟ .
فاقتضى ذلك أن أوصى بدفنه سرا خوفا من بين أمية وأعواهنم
واخلوارج وأمثاهلم فرمبا لو نبشوه مع علمهم مبكانه محل ذلك بين هاشم
على املحاربة واملشاقة اليت أغضى عنها يف حال حياته فكيف ال
((( من عباد اهل العراق توفي سنة 200هجرية  ،قال ابراهيم الحربي قبره
معروف الترياق المجرب  .قال الذهبي يريد اجابة الدعاء عنده  .انظر
ترجمته في سير اعالم النبالء ( . 344/9اللجنة)
((( هو خال الجنيد واستاذه وتلميذ معروف الكرخي  .مات سنة . 251
(اللجنة)
((( البغدادي توفي سنة  ، 297من علماء الصوفية الكبار  .انظر ترجمته
في سيراعالم النبالء وتذكرة الحفاظ وغيرها ( .اللجنة)
((( شيخ الصوفية توفي سنة 334ببغداد ( .اللجنة)
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قال امحد حسن الباقوري قال  :إن أوالد الرجل أعرف بقربه،
وأوالد كل الناس أعرف بقبور آبائهم من األجانب،
وهذا القرب هو الذي زاره بنوه ملا قدموا إىل العراق ويف طليعتهم
جعفر الصادق ابن حممد الباقر  ،وقد مضى على أثر جعفر الصادق
يف زيارة القرب الشريف كل أوالد وأحفاد وأولياء اإلمام

يوصي بترك ما فيه مادة الزناع بعد وفاته؟! وقد كان يف إخفاء قربه عدة
فوائد غري معلومة لنا بالتفصيل وقد عرفت قصة احلسن يف دفنه
بالبقيع حيث أوصى بذلك إن جرى نزاع يف دفنه عند جده طلبا لقطع
مواد الشر  ،فلما علم أهل بيته أنه مىت ظهر وعرف مل يتوجه إليه إال
التعظيم والتبجيل وإثابة الزائرين أظهروه ودلوا عليه .
الباب األول فيما ورد عن رسول اهلل 

رأيت كتابا عن احلسن بن احلسني بن طحال املقدادي قال :
وروى اخللف عن السلف عن ابن عباس أن رسول اهلل  قال
لعلي  : يا علي إن اهلل عرض مودتنا أهل البيت على السماوات
واألرض فأول من أجاب منها السماء السابعة فزينها بالعرش
والكرسي  ،مث السماء الرابعة فزينها بالبيت املعمور  ،مث مساء الدنيا
فزينها بالنجوم  ،مث أرض احلجاز فشرفها بالبيت احلرام  ،مث أرض
الشام فشرفها ببيت املقدس  ،مث أرض طيبة فشرفها بقربي  ،مث
أرض كوفان فشرفها بقربك يا علي فقال  :أقرب بكوفان العراق
؟  -فقال له  :نعم تقرب بظاهرها بني الغريني والذكوات البيض )، (1
يقتلك أشقى هذه األمة عبد الرمحن بن ملجم أدىن أهل النريان
لعنه اهلل فوالذي بعثين باحلق نبيا ما عاقر ناقة صاحل بأعظم عقابا
منه  ،يا علي ينصرك من العراق مائة ألف سيف .

الباب الثاني فيما ورد عن أمير المؤمنين  في ذلك
روى حممد بن علي احلسين يف كتاب فضل الكوفة قال :
اشترى أمري املؤمنني  ما بني اخلورنق ) (2إىل احلرية إىل
((( قال المجلسي (ره) في مزار البحار في بيان له (ص ( : )38الذكوة في
اللغة الجمرة الملتهبة فيمكن أن يكون المراد بالذكوات التالل الصغيرة
المحيطة بقبره  شبها لضيائها وتوقدها عند شروق الشمس عليها
لما فيها من الدراري المضيئة بالجمرة الملتهبة  ،وال يبعد أن يكون
تصحيف (دكاوات) جمع دكاء وهو التل الصغير ( .العالمة جالل الدين
المحدث). 
((( الخورنق  :هو قصر النعمان األكبر  ،ذكره أئمة اللغة والتاريخ  ،وذكرته

الكوفة  ،ويف رواية أخرى  :ما بني النجف إىل احلرية إىل الكوفة
من الدهاقني بأربعني ألف درهم وأشهد على شرائه  ،فقيل له
يف ذلك ؟ فقال  :مسعت رسول اهلل  يقول  :كوفان يرد أوهلا
على آخرها  ،حيشر من ظهرها سبعون ألفا يدخلون اجلنة بغري
حساب  ،فاشتهيت أن حيشروا من ملكي .
أقول ) : (3هذا احلديث فيه إيناس مبا حنن بصدده وذلك أن يف
ذكره ظهر الكوفة إشارة إىل ما خرج عن اخلندق ألنه اشترى ما
خرج عن الكوفة املمصرة ليدفن يف ملكه ويدفن الناس عنده ،
وكيف يدفن باجلامع  ،وال جيوز ؟ أو بالقصر وهو عمارة الظلمة ؟ !
وعن أمحد بن خباب قال  :نظر أمري املؤمنني إىل ظهر الكوفة
فقال ( :ما أحسن ظهرك وأطيب قعرك  ،اللهم اجعل قربي فيها) ). (4
وعن أيب عبد اهلل  قال  :ملا أصيب أمري املؤمنني  قال
للحسن واحلسني عليهما السالم  :غسالين وكفناين وحنطاين
وامحالين على سريري وامحال مؤخره تكفيان مقدمه فإنكما
تنتهيان إىل قرب حمفور وحلد ملحود ولنب موضوع فأحلداين
وأشرجا علي اللنب وارفعا لبنة مما عند رأسي وانظرا ما تسمعان ،
فأخذ اللبنة من عند الرأس بعد ما أشرجا عليه اللنب فإذا ليس يف
القرب شئ وإذا هاتف يقول  :أمري املؤمنني كان عبدا صاحلا فأحلقه
اهلل بنبيه وكذلك يفعل باألوصياء بعد األنبياء حىت لو أن نبيا مات
يف الشرق ومات وصيه يف الغرب احلق الوصي بالنيب ). (5
الباب الثالث فيما ورد في ذلك عن الحسن والحسين 

أخربين الوزير السعيد خامت العلماء نصري الدين حممد بن حممد
بن احلسن الطوسي  -طيب اهلل مضجعه  -عن والده يرفعه إىل أيب
العرب في اشعارهم وفي أيام الدولة العباسية أقطع الخورنق إلبراهيم
بن سلمة وهو أحد الدعاة في خراسان  ،وأحدث فيه قبة لم تكن من
قبل  ،وكانت عامرة إلى زمن الرحالة ابن بطوطة كما قال  :وكانت به
عمارة وبقايا قباب ضخمة في فضاء فسيح على نهر يخرج من الفرات
والخورنق اليوم ما هو اال تلول وانقاض وبإزائه السدير ويقصدهما
السياح وطالب اآلثار  ،ويبعدان عن النجف ستة أميال ( .السيد
تحسين ال شبيب الموسوي). 
((( القائل هو السيد ابن طاووس  ،واغلب ماورد في هذه الخالصة بهذه
الصيغة فالقائل هو .
((( ارشاد القلوب  ، 439 : 2وذكره المجلسي في بحار األنوار : 100
 232و  . 216 : 42تاريخ ابن عساكر . 213/1
((( تهذيب االحكام للشيخ الطوسي . 106 : 6

مطر قال  :ملا ضرب ابن ملجم لعنه اهلل أمري املؤمنني  قال له
احلسن  : أقتله ؟ قال  :ال ولكن احبسه فإذا مت فاقتلوه  .فإذا
مت فادفنوين يف هذا الظهر يف قرب أخوي هود وصاحل .
وعن أيب طالب قال  :سألت احلسن  : أين دفنتم أمري
املؤمنني ؟  -قال  :على شفري اجلرف ومررنا به ليال على مسجد
األشعث وقال  :ادفنوين يف قرب أخي هود ). (1
وعن احلسني اخلالل عن جده قال  :قلت للحسن : أين
دفنتم أمري املؤمنني ؟  -قال  :خرجنا به ليال حىت مررنا به على
مسجد األشعث حىت خرجنا به إىل الظهر فدفناه جبنب الغري ). (2
الباب الرابع فيما ورد عن زين العابدين 

أخربين الوزير رئيس املحققني نصري الدين حممد عن أبيه
يرفعه إىل جابر بن يزيد اجلعفي قال  :قال أبو جعفر  : مضى
أيب إىل قرب أمري املؤمنني  باملجاز وهو من ناحية الكوفة فوقف
عليه مث بكى وقال  :السالم عليك يا أمري املؤمنني ورمحة اهلل
وبركاته  ،السالم عليك يا أمني اهلل يف أرضه وحجته على عباده ،
أشهد أنك جاهدت يف اهلل حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت
سنن نبيه حىت دعاك اهلل إىل جواره وقبضك إليه باختياره  ،وألزم
أعداءك احلجة مع ما لك من احلجج البالغة على مجيع خلقه .
اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك  ،مولعة بذكرك
ودعائك  ،حمبة لصفوة أوليائك  ،حمبوبة يف أرضك ومسائك ،
صابرة على نزول بالئك  ،شاكرة لفواضل نعمائك  ،ذاكرة لسوابغ
آالئك  ،مشتاقة إىل فرحة لقائك  ،متزودة التقوى ليوم جزائك ،
مستنة بسنن أوليائك  ،مفارقة ألخالق أعدائك  ،مشغولة عن
الدنيا حبمدك وثنائك  .مث وضع خده على القرب وقال  :اللهم إن
قلوب املخبتني إليك واهلة  ،وسبل الراغبني إليك شارعة  ،وأعالم
القاصدين إليك واضحة  ،وأفئدة العارفني إليك فازعة  ،وأصوات
الداعني إليك صاعدة  ،وأبواب اإلجابة هلم مفتحة  ،ودعوة من
ناجاك مستجابة  ،وتوبة من أناب إليك مقبولة  ،وعربة من بكى
من خوفك مرحومة  ،واإلغاثة ملن استغاث بك مبذولة  ،وعداتك
لعبادك منجزة  ،وزلل من استقالك مقالة  ،وأعمال العاملني لديك
حمفوظة  ،وأرزاقك إىل اخلالئق من لدنك نازلة  ،وعوائد املزيد
إليهم واصلة  ،وذنوب املستغفرين مغفورة  ،وحوائج خلقك عندك
مقضية  ،وجوائز السائلني عندك موفرة  ،وعوائد املزيد متواترة ،
وموائد املستطعمني معدة  ،ومناهل الظماء مترعة  .اللهم فاستجب
دعائي  ،واقبل ثنائي  ،وامجع بيين وبني أوليائي  ،حبق حممد وعلي
((( تهذيب االحكام 34/6/
((( المصدر السابق .

وفاطمة واحلسن واحلسني ابائي ) ، (3إنك ويل نعمائي ومنتهى
مناي  ،وغاية رجائي يف منقليب ومثواي .
قال الباقر  : ما قاله أحد من شيعتنا عند قرب أمري
املؤمنني  أو عند أحد من األئمة  إال رفع يف درج من
نور وطبع عليه بطابع حممد  حىت يسلم إىل القائم  فيتلقى
)(4
صاحبه بالبشرى والتحية والكرامة إن شاء اهلل تعاىل .
وروي عن علي بن موسى الرضا عليهما السالم قال  :حدثين
أيب عن أبيه عن أيب جعفر  قال  :زار أيب علي بن احلسني 
وذكر زيارته هذه ألمري املؤمنني .

وعن جابر بن يزيد اجلعفي عن الباقر قال  :كان أيب قد
اختذ مزنله من بعد قتل أبيه احلسني  بيتا من شعر وأقام بالبادية
فلبث هبا عدة سنني كراهية ملخالطة الناس ومالبستهم  ،وكان
يصري من البادية إىل العراق زائرا ألبيه وجده عليهما السالم وال
يشعر أحد بذلك  ،وذكر تلك الزيارة املتقدمة أيضا .
وذكر احلسن بن احلسني بن طحال املقدادي  -رضي اهلل عنه : -
إن زين العابدين  ورد إىل الكوفة ودخل مسجدها وبه أبو محزة
الثمايل  -وكان من زهاد الكوفة ومشاخيها  -فصلى ركعتني  .قال
أبو محزة  :فما مسعت أطيب من هلجته فدنوت منه ألمسع ما يقول ،
فسمعته يقول  :إهلي إن كان قد عصيتك فإين قد أطعتك يف أحب
األشياء إليك االقرار بوحدانيتك  ،منا منك علي  ،المنا مين عليك .
والدعاء معروف  ،مث هنض  ،فقلت  :يا ابن رسول اهلل ما أقدمك
إلينا ؟  -قال  :ما رأيت  ،ولو علم الناس ما فيه من الفضل ألتوه
ولو حبوا  ،هل لك أن تزور معي قرب جدي علي بن أيب طالب 
؟  -قلت  :أجل  ،فسرنا حىت أتينا الغريني وهي بقعة بيضاء تلمع
نورا فزنل ومرغ خديه عليها  ،وقال  :هذا قرب جدي علي  . مث
زاره بزيارة أوهلا ( :السالم على اسم اهلل الرضي ونور وجهه املضي)
مث ودعه ومضى إىل املدينة  ،ورجعت أنا إىل الكوفة .
الباب الخامس فيما ورد عن محمد الباقر 

عن عبد الرحيم القصري قال  :سألت أبا جعفر  عن قرب
أمري املؤمنني  فقال  :مدفون يف قرب نوح  .قلت  :ومن نوح ؟
 قال  :نوح النيب  . قلت  :وكيف صار هكذا ؟  -فقال  :إنأمري املؤمنني  صديق هيأ اهلل له مضجعه يف مضجع صديق  ،يا
عبد الرحيم إن النيب  أخربنا مبوته ومبوضع قربه ). (5
((( من الطبيعي ان يستبدلها الزائر غير االمام المعصوم بعبارة (والتسعة
المعصومين من ذرية الحسين)( . اللجنة)
((( كامل الزيارات . 34/
((( وسائل الشيعة (اإلسالمية)  -الحر العاملي  -ج  - 10ص 300
عن أبي بصير  ،قال  :قلت  :ألبي عبد اهلل  : أين دفن أمير
المؤمنين  قال  :دفن في قبر أبيه نوح  ،قلت  :وأين قبر نوح ،
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الفاضل املعاصر حممود شليب
يف كتابه «حياة اإلمام علي  »قال:
واألصح أن قربه هو املوضع الذي يزار ويتربك به 

وأخربين الفقيه جنم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد  -قدس
اهلل روحه  -يرفعه إىل جابر بن يزيد قال  :سألت أبا جعفر
الباقر  : أين دفن أمري املؤمنني  ؟  -قال  :دفن بناحية
الغريني قبل طلوع الفجر  ،ودخل قربه احلسن واحلسني وحممد
بنو علي وعبد اهلل بن جعفر . 
الباب السادس فيما ورد عن جعفر بن محمد الصادق 

روي عن أبان بن تغلب قال  :كنت مع الصادق  فمر
بظهر الكوفة فزنل وصلى ركعتني مث سار قليال فزنل فصلى
ركعتني مث تقدم قليال فصلى ركعتني مث قال  :هذا موضع قرب أمري
املؤمنني  . قلت  :جعلت فداك  ،املوضعني الذين صليت فيهما
؟  -قال  :موضع رأس احلسني  ،وموضع منرب القائم . 
وأخربين الوزير خامت العلماء نصري الدين حممد بن حممد
الطوسي عن والده عن فضل اهلل الراوندي يرفعه عن مبارك اخلباز
قال  :قال يل أبو عبد اهلل  : أسرج البغل واحلمار وهو باحلرية ،
فركب وركبت حىت دخل اجلرف مث نزل فصلى ركعتني مث تقدم
قليال فصلى ركعتني مث سار قليال فزنل وصلى ركعتني فسألته
عن ذلك فقال  :الركعتني األولتني موضع قرب أمري املؤمنني ، 
والركعتني الثانيتني موضع رأس احلسني  ، والركعتني الثالثتني
موضع منرب القائم . 
وعن زيد بن طلحة قال  :قال يل أبو عبد اهلل  وهو باحلرية :
أما تريد ما وعدتك ؟  -قال  :قلت بلى  ،يعين الذهاب إىل قرب
أمري املؤمنني  . قال  :فركب وركب ابنه إمساعيل وأنا حىت
إذا جاز الثوية ) (1وكان بني احلرية والنجف عند ذكوات بيض نزل
الناس يقولون  :انه في المسجد قال  :ال  ،ذاك في ظهر الكوفة  .وفي
ج  - 14ص  388 - 387عن حماد بن عيسى  ،عن رجل عن أبي
عبد اهلل  قال  :قبر علي هو في الغري ما بين صدر نوح ومفرق
رأسه مما يلي القبلة .
((( قال الجزري في النهاية ( :الثوية هي بضم الثاء وفتح الواو وتشديد
الياء ويقال  :بفتح الثاء وكسر الواو موضع بالكوفة  ،به قبر أبي موسى

ونزل إمساعيل ونزلت  ،فصلى وصلى إمساعيل وصليت  ،فقال
إلمساعيل  :قم فسلم على جدك احلسني  ، فقلت  :جعلت
فداك أليس احلسني بكربالء ؟  -فقال  :نعم ولكن ملا محل رأسه
إىل الشام سرقه موىل لنا فدفنه جبنب أمري املؤمنني . 
وعن أيب عبد اهلل  قال  :قرب علي  يف الغري ما بني
)(2
صدر نوح ومفرق رأسه مما يلي القبلة .
وعن صفوان اجلمال قال  :كنت أنا وعامر بن عبد اهلل عند
أيب عبد اهلل  قال  :فقال له عامر  :إن الناس يزعمون أن أمري
املؤمنني دفن بالرحبة  .قال  :كذبوا  .قال  :فأين دفن ؟  -قال :
بالغري بني ذكوات بيض
وعن هشام بن سامل قال  :حدثين صفوان اجلمال قال  :ملا
وافيت مع جعفر الصادق  الكوفة يريد املنصور قال يل  :يا
صفوان أنخ الراحلة فهذا قرب جدي أمري املؤمنني  فأخنتها مث
نزل فاغتسل وغري ثوبه وحتفى وقال يل  :افعل ما أفعل  .مث أخذ
حنو الذكوات وقال يل  :قصر خطاك وألق ذقنك األرض فإنه
يكتب لك بكل خطوة مائة ألف حسنة  ،وميحي عنك مائة ألف
سيئة  ،ويرفع لك مائة ألف درجة  ،ويقضي لك مائة ألف حاجة ،
ويكتب لك ثواب كل صديق وشهيد مات أو قتل  .مث مشى
ومشيت معه وعلينا السكينة والوقار نسبح ونقدس وهنلل إىل
أن بلغنا الذكوات فوقف ونظر مينة ويسرة وخط بعكازته وقال :
اطلب  ،فطلبت فإذا أثر  -القرب يف اخلط مث أرسل دموعه على
خده وقال  :إنا هلل وإنا إليه راجعون  ،قلت  :يا سيدي أتأذن يل
أن أخرب أصحابنا من أهل الكوفة به فقال  :نعم  ،وأعطاين دراهم
فأصلحت القرب .

وعن صفوان عن الصادق قال  :سار وأنا معه يف القادسية
حىت أشرف على النجف فقال  :هذا هو اجلبل الذي اعتصم به
ابن نوح  فقال  :سآوي إىل جبل يعصمين من املاء فأوحى
اهلل إليه  :أيعتصم بك أحد مين فغار يف األرض وتقطع إىل الشام .
مث قال  : اعدل بنا  .ففعلت  ،فلم يزل سائرا حىت أتى الغري
فوقف على القرب فساق السالم من آدم على نيب نيب  وأنا
أسوق السالم معه حىت وصل إىل رسول اهلل  مث خر على القرب
فسلم عليه وعال حنيبه  ،مث قام فصلى أربع ركعات (ويف خرب آخر
األشعري والمغيرة بن شعبة). 
((( تهذيب االحكام . 34/6

ست ركعات) ودعوت وصليت معه وقلت  :ما هذا القرب ؟ قال :
هذا قرب جدي علي . 
عن احلسن بن حمبوب  ،عن أيب عبد اهلل  قال  :اين ملا
كنت باحلرية عند أيب العباس  ،كنت آيت قرب أمري املؤمنني ليال
وهو بناحية جنف احلرية إىل جانب غري النعمان  ،فأصلي عنده
صالة الليل وانصرف قبل الفجر). (1

الباب السابع فيما ورد عن موسى بن جعفر عليهما
السالم
ذكر أبو علي بن مهام يف األنوار أن موسى بن جعفر  أحد
األئمة الذين دلوا على مشهده  ،وأشار به إىل هذا املوضع الذي هو
اآلن  .وعن احلسن بن اجلهم قال  :ذكرت أليب احلسن  أين
أزور أمري املؤمنني  يف الغري قريبا من الذكوات البيض والثنية
أمامه فذلك قرب أمري املؤمنني  وأنا آتيه كثريا  ،ومن أصحابنا
من ال يرى ذلك ويقول  :هو يف املسجد  ،وبعضهم يقول  :هو يف
القصر  ،فأرد عليهم فأينا أصوب ؟  -قال  :أنت أصوب منهم ،
إن اهلل موفق من يشاء فامحده عليه .
الباب الثامن فيما ورد عن موالنا علي بن موسى الرضا 

أخربين الوزير السعيد نصري الدين  -قدس اهلل روحه  -يرفعه
إىل أيب شعيب اخلراساين قال  :قلت أليب احلسن الرضا  : أميا
أفضل ؟ زيارة قرب أمري املؤمنني  أو زيارة قرب احلسني 
؟  -قال  :إن احلسني  قتل مكروبا فحق على اهلل  -جل
ذكره  -أن ال يأتيه مكروب إال فرج اهلل كربه  ،وفضل زيارة قرب
أمري  -املؤمنني على زيارة قرب احلسني كفضل أمري املؤمنني 
على احلسني  ، مث قال يل  :أين تسكن ؟  -قلت  :الكوفة .
قال  :إن مسجد الكوفة بيت نوح  لو دخله رجل مائة مرة
لكتب اهلل له مائة مغفرة ألن فيه إجابة دعوة نوح  حيث قال :
رب اغفر يل ولوالدي وملن دخل بييت مؤمنا  .قال  :فقلت له  :من
املعين بوالديه ؟ قال  :آدم وحواء عليهما السالم .
قال املصنف  -قدس اهلل روحه  : -وإمنا مل يزر الرضا 
موالنا أمري املؤمنني  ألنه ملا طلبه املأمون من خراسان توجه
من املدينة إىل البصرة ومل يصل الكوفة ومنها توجه إىل األهواز مث
إىل قم ودخلها وتلقاه أهلها وختاصموا فيمن يكون ضيفه منهم ،
فذكر أن الناقة مأمورة فما زالت حىت نزلت على باب وصاحب
ذلك الباب رأي يف منامه أن الرضا يكون ضيفه يف غد فما بقي
إال يسري حىت صار ذلك املوضع مقاما عظيما شاخما وهو اليوم
مدرسة معروفة  .ووصل إىل مرو  ،وعاد إىل سناباد فثوى هبا ،
((( كامل الزيارات  ، 34 :بحار األنوار . 27 / 244 : 100

ومل ير الكوفة أصال فلذلك مل يزره . 
وذكر ابن مهام يف األنوار أنه أمر شيعته بزيارته ودل على أنه
بالغريني بظاهر الكوفة .
الباب التاسع فيما ورد عن محمد الجواد 

ذكر أبو علي بن مهام )(2يف كتاب األنوار أن موالنا حممد
بن علي  أحد األئمة الذين دلوا على مشهده وأشار إىل هذا
املوضع الذي يزار اآلن . .
الباب العاشر فيما ورد عن علي بن محمد 

ذكر أبو علي بن مهام يف كتاب األنوار أن موالنا احلسن بن
علي أحد األئمة الذين دلوا على قربه ومشهده  ،وأشار إىل هذا
املوضع الذي يزار اآلن .
الباب الثاني عشر فيما ورد عن زيد بن علي 

عن أيب قرة قال  :انطلقت أنا وزيد بن علي حنو اجلبانة
فصلى ليال طويال مث قال  :يا أبا قرة أتدري أي موضع هذا ؟ -
قال  :قلت  :ال  .قال  :حنن قرب قرب أمري املؤمنني علي بن أيب
طالب  ، يا أبا قرة حنن يف روضة من رياض اجلنة .
وعن أيب محزة الثمايل قال  :كنت أزور علي بن احلسني 
يف كل سنة مرة يف وقت احلج فأتيته سنة وإذا على فخذه صيب
فقام الصيب فوقع على عتبة الباب فانشج رأسه فوثب إليه علي
بن احلسني  مهر وال فجعل ينشف دمه بثوبه ويقول له  :يا
بين أعيذك باهلل أن تكون املصلوب يف الكناسة ! قلت  :بأيب أنت
وأمي أي كناسة ؟  -قال  :كناسة الكوفة  .قلت  :جعلت فداك
ويكون ذلك ؟
قال  :إي واهلل إن عشت بعدي لترين هذا الغالم يف ناحية
من نواحي الكوفة مقتوال مدفونا منبوشا مسلوبا مسحوبا مصلوبا
((( أبو علي محمد بن أبي بكر بن همام بن سهيل الكاتب اإلسكافي شيخ
أصحابنا ومتقدمهم  ،له منزلة عظيمة كثير الحديث  ،وذكره النجاشي
وأثنى عليه ثم قال  :له من الكتب كتاب األنوار في تاريخ األئمة
عليهم السالم  .وأخبرني الفقيه المفيد محمد بن علي بن جهم الحلي
الربعي عن السيد الفقيه فخار بن معد الموسوي عن عبد الحميد بن
التقي النسابة الجليل عن السيد أبي الرضا فضل اهلل بن علي بن عبيد
اهلل الحسني الجعفري عن ذي الفقار بن معبد أبي الصمصام المروزي
عن أحمد بن علي بن أحمد النجاشي قال  :أخبرنا أبو الحسن أحمد
بن محمد بن موسى الجراح الجندي قال  :حدثنا أبو علي بن همام
بكتاب األنوار المذكور  ،مات يوم الخميس إلحدى عشرة ليلة بقيت
من جمادى اآلخرة سنة ست وثالثين وثالثمائة  ،وكان مولده يوم
االثنين لست خلون من ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ومائتين .
(السيد ابن طاووس). 
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يف تاريخ دمشق للحافظ ا بن عساكر الدمشقي قال:
كان أمري املؤمنني علي  يأيت النجف ويقول:
وادي السالم وجممع أرواح املؤمنني ونعم املضجع للمؤمنني هذا املكان
وكان يقول  :اللهم اجعل قربي هبا
الباب الثالث عشر فيما ورد عن المنصور وعن الرشيد
وعمن زاره من الخلفاء

يف الكناسة مث يزنل فيحرق ويدق ويذرى يف الرب  .قلت  :جعلت
فداك وما اسم هذا الغالم ؟  -قال  :زيد  .مث دمعت عيناه .
مث قال  :أال أحدثك حبديث ابين هذا  ،بينما أنا ليلة ساجد وراكع
ذهب يب النوم فرأيت كأين يف اجلنة  ،وكأن رسول اهلل وعليا وفاطمة
واحلسن واحلسني  -صلوات اهلل عليهم أمجعني  -قد زوجوين جارية
من احلور العني فواقعتها واغتسلت عند سدرة املنتهى ووليت وهاتف
يهتف يب  :ليهنك زيد  ،ليهنك زيد  ،ليهنك زيد .
فاستيقظت فأصبت جنابة فقمت فتطهرت وصليت صالة
الفجر فدق الباب وقيل يل  :على الباب رجل يطلبك  .فخرجت
فإذا أنا برجل معه جارية ملفوف كمها على يده خممرة خبمار
فقلت  :ما حاجتك ؟ فقال  :أريد علي بن احلسني  .فقلت  :أنا
علي بن احلسني  .قال  :أنا رسول املختار بن أيب عبيد الثقفي وهو
يقرئك السالم ويقول  :وقعت هذه اجلارية يف ناحيتنا فاشتريتها
بستمائة دينار وهذه ستمائة دينار فاستعن هبا على دهرك  .ودفع
إيل كتابا  .فأدخلت الرجل واجلارية وكتبت له جواب  -كتابه ،
وقلت للجارية  :ما امسك ؟  -قالت  :حوراء  .فهيأوها يل وبت
هبا عروسا فعلقت هبذا الغالم فسميته زيدا  ،وهو هذا  ،وسترى
ما قلت لك .
قال أبو محزة  :فما لبثت إال برهة حىت رأيت زيدا بالكوفة
يف دار معاوية بن إسحاق فسلمت عليه  .مث قلت  :جعلت فداك
ما أقدمك هذا البلد ؟  -قال  :األمر باملعروف والنهي عن املنكر .
فكنت أختلف إليه فجئته ليلة النصف من شعبان فسلمت عليه
وجلست عنده  .فقال  :يا أبا محزة تقوم حىت تزور قرب أمري
املؤمنني علي  ؟  -قلت  :نعم جعلت فداك  .مث ساق أبو محزة
احلديث حىت قال  :أتينا الذكوات البيض فقال  :هذا قرب علي بن
أيب طالب  مث رجعنا فكان من أمره ما كان  .فواهلل لقد رأيته
مقتوال مدفونا منبوشا مسلوبا مسحوبا مصلوبا بالكناسة مث أحرق
ودق وذري يف اهلواء .

وجدت خبط الشريف الفاضل أيب يعلى اجلعفري ما صورته :
قال أمحد بن حممد بن سهل  :كنت عند احلسن بن حيىي فجاءه
أمحد بن عيسى بن حيىي ابن أخيه فقال له  :تعرف يف حديث
قرب علي  غري حديث صفوان اجلمال ؟ فقال  :نعم  ،أخربين
مويل لنا عن مويل لبين العباس قال  :قال يل أبو جعفر املنصور :
خذ معوال وزنبيال وامض معي  .قال  :فأخذهتما وذهبت معه ليال
حىت ورد الغري وإذا بقرب فقال  :احفر  ،فحفرت حىت بلغت اللحد
فقلت  :هذا حلد قد ظهر  ،فقال  :طم  ،ويلك هذا قرب علي 
إمنا أردت أن أعلم هذا  ،ألن املنصور مسع بذلك عن أهل بيته 
فأراد أن يعرف احلال وقد اتضحت له .
أخربين الشيخ املقتدي جنيب الدين حيىي بن سعيد يرفعه إىل
عبد اهلل بن حازم قال  :خرجنا يوما مع الرشيد من الكوفة وهو
يتصيد فصرنا إىل ناحية الغريني والثوية فرأينا ظباءا فأرسلنا عليها
الصقور والكالب  ،فحاولتها ساعة مث جلأت الظباء إىل أكمة فوقفت
عليها فرجعت الصقور ناحية من األكمة ورجعت الكالب فتعجب
الرشيد  .مث إن الظباء هبطت من األكمة فسقطت الصقور والكالب
فرجعت الظباء إىل األكمة فتراجعت عنها الكالب والصقور ،
ففعلت ذلك ثالثا  ،فقال هارون  :اركضوا فمن لقيتموه فآتوين به
فأتيناه بشيخ من بين أسد فقال له الرشيد  :ما هذه األكمة ؟ قال :
إن جعلت يل األمان أخربتك  ،فأعطاه األمان  ،قال  :حدثين أيب
عن آبائه أن هذه األكمة قرب علي بن أيب طالب  جعله اهلل
حرما ال يأوي إليه شئ إال أمن  .فزنل هارون فتوضأ وصلى عند
األكمة ومترغ عليها وجعل يبكي مث انصرفنا .
وقد زاره اخلليفة املقتفي مرارا  ،وكذلك اخلليفة املستنصر
وعمل الضريح الشريف وبالغ فيه  ،وكذلك اخلليفة املستعصم
وفرق األموال اجلليلة عنده  ،واحلال يف ذلك أظهر من أن خيفى .

الباب الرابع عشر فيما روي عن جماعة من أعيان
العلماء
اعلم أنه ملا كان القصد بدفنه  سرا ستر احلال عن غري
أهله َّ
قل العارفون به من األجانب  ،وإن عرف بعضهم فاستناد
معرفته إليهم وقد قال كان كثري من العلماء  :ال يدري موضع قربه

حتقيقا  ،جلهالتهم  ،ومن ال يدري ال ينازع من يقول  :إين أدري ،
فليس خصما حينئذ .
وأما مدعي العلم فقدمنا جوابه وملا كان هذا األمر خفيا ال
جرم أنه كثر اختصاص اخلواص به .
وقد أخربين املقرئ عبد الصمد بن أمحد احلنبلي عن احلافظ
أيب الفرج بن اجلوزي يرفعه إىل هشام بن حممد الكليب قال  :قال يل
أبو بكر بن عياش  :سألت أبا حصني وعاصم بن هبدلة واألعمش
وغريهم فقلت  :أخربكم أحد أنه صلى على علي  أو شهد دفنه
؟  -قالوا  :ال  ،فسألت أباك حممد بن السائب فقال  :اخرج به ليال
وخرج احلسن واحلسني وحممد بن احلنفية  وعبد اهلل بن جعفر
(رض) وعدة من أهل بيته فدفن يف ظهر الكوفة  .فقلت ألبيك  :مل
فعل به ذلك ؟  -قال  :خمافة أن تنبشه اخلوارج وغريهم ). (1
وذكر عبد احلميد بن أيب احلديد يف كتاب شرح هنج البالغة
حكاية حسنة قال  :حدثين حيىي بن سعيد احلنبلي املعروف بابن
عالية قال  :كنت عند الفخر إمساعيل وكان مقدم احلنابلة ببغداد
يف الفقه واخلالف واملنطق  .قال ابن عالية  :وحنن عنده نتحدث
إذ دخل شخص من احلنابلة كان له دين على بعض أهل الكوفة
فاحندر إليه يطالبه به فاتفق أن حضرت زيارة يوم الغدير واحلنبلي
املذكور بالكوفة فاجتمع باملشهد من اخلالئق مجوع تتجاوز حد
احلصر والعد قال ابن عالية  :فجعل الفخر يسأل ذلك الشخص ما
فعلت ؟ وما رأيت ؟ فقال  :يا سيدي لو شاهدت يوم الزيارة ويوم
الغدير وما جيري عند قرب علي بن أيب طالب من الفضائح واألقوال
الشنيعة وسب الصحابة جهارا بأصوات مرتفعة  .فقال إمساعيل :
أي ذنب هلم ؟ واهلل ماجر أهم على ذلك وما فتح هلم هذا الباب
إال صاحب ذلك القرب  .فقال له ذلك الشخص  :ومن صاحب
ذلك القرب يا سيدي  -؟ فقال  :علي بن أيب طالب  . قال  :يا
سيدي هو الذي سن هلم ذلك وعلمهم إياه وطرقهم إليه ؟  -قال :
نعم واهلل  .فقال  :يا سيدي إن كان حمقا فما لنا نتوىل فالنا وفالنا؟
وإن كان مبطال فما لنا نتواله ؟ فيجب أن نتربأ منه أو منهما  .قال
((( رواه ابن ابي الدنيا في كتاب مقتل اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب رضي اهلل عنه  ،المولود سنة  208والمتوفى سنة  . 281وقد حقق
كتابه ابراهيم صالح ونشره سنة 1422هـ  .وقد اورد ستة روايات اوالها
المذكورة في المتن وهي الصحيحة  ،والثانية يسندها الى جعفر بن محمد
الصادق عن ابيه انه دفن في قصر االمارة والثالثة عن الواقدي يسندها
الى الباقر انه دفن الرحبة والرابعة يسندها الى يونس بن بكير الى
ابي الطفيل صاحب علي انه دفن في الرحبة ايضا  ،والثالثة يسندها
الى عبد الرحمن بن جندب عن ابيه انه في الرحبة والسادسة يسندها الى
مجالد عن الشعبي انه الحجاج امر بحفر مكان في مسجد الكوفة واصاب
المعول راس جسد طري وانه شهد رجال من الكوفة انه جسده
واراد الحجاج ان يصلبه فنهاه ابن ام الحكم  ،وكل هذه الروايات الخمسة
االخيرة مخدوشة سندا ( .اللجنة)

ابن عالية فقام الفخر إمساعيل مسرعا فلبس نعليه وقال  :لعن اهلل
إمساعيل الفاعل بن الفاعل إن كان يعرف جواب هذه املسألة ،
ودخل داره وقمنا حنن فانصرفنا  .والغرض من إيراد هذه احلكاية
أن هذا شيخ احلنابلة ذكر أنه صاحب هذا القرب الذي حنن بصدد
تقريره ومل يقل  :إنه يف غريه ومل ينكر عليه قوله .
وذكر أمحد بن أعثم الكويف [يف الفتوح]  :أنه دفن ليال يف الغري .
وقال أبو الفرج بن اجلوزي يف املنتظم  :قال  :أنبأنا شيخنا أبو
بكر بن عبد الباقي قال  :مسعت أبا الغنائم بن النرسي ) (2يقول  :ما
لنا بالكوفة أحد من أهل السنة واحلديث إال أنا  ،وكان يقول  :تويف
يف الكوفة ثالمثائة وثالثة عشر من الصحابة ال يدرى أين قرب أحد
منهم إال قرب علي بن أيب طالب . وقال  :جاء جعفر الصادق
وأبوه حممد بن علي فزارا املوضع من قرب أمري املؤمنني علي
ومل يكن إذ ذاك القرب  ،وما كان إال األرض حىت جاء حممد بن
زيد الداعي ) (3فأظهر القرب  ،وهذا حممد ملك بعد أخيه احلسن وهو
الذي بىن املشهد الشريف الغروي أيام املعتضد  ،وقتل يف أيام وقعة
((( جاء في المنتظم ج151/17عند ذكره من توفي في سنة عشر
وخمسمائة ( :محمد بن علي بن ميمون بن محمد أبو الغنائم النرسي
ويعرف بأبي الكوفي ألنه كان جيد القراءة في زمان الصبوة فلقبوه بأبي ،
ولد في شوال سنة أربع وعشرين  ،وسمع الكثير  ،وأول سماعه سنة سبع
وثمانين وكتب وسافر ولقي أبا عبد اهلل العلوي  ،وكان هذا العلوي يعرف
الحديث وكان صالحا  ،سمع ببيت المقدس وحلب ودمشق والرملة ،
ثم قدم بغداد فسمع البرمكي والجوهري والتنوخي والطبري والعشاري
وغيرهم  ،وكان يورق للناس باألجرة  ،وقرأ القرآن بالقراءات وأقرأ
وصنف  ،وكان ذا فهم ثقة  ،ختم به علم الحديث ببلده  .وقال شيخنا
ابن ناصر  :ما رأيت مثل أبي الغنائم في ثقته وحفظه وكان يعرف حديثه
بحيث ال يمكن أحدا أن يدخل في حديثه ما ليس منه  ،وكان من قوام
الليل  ،ومرض ببغداد وانحدر وأدركه أجله بحلة ابن مزيد يوم السبت
سادس عشر شعبان فحمل إلى الكوفة) . قال (العالمة جالل الدين
المحدث) محقق كتاب الغارات  :ترجمه الذهبي في تذكرة الحفاظ (ص
 )1260وفي العبر (ج  ، 4ص  ، )22وصاحب النجوم الزاهرة (ج ، 5
ص  ، )212والسيوطي في طبقات الحفاظ (ص  ، )458وابن العماد في
شذرات الذهب (ج  ، 4ص . )29
((( قال السيد (ره) في فرحة الغري بعد ذكر هذا الكالم ما نصه ( :أقول :
وهذا محمد بن زيد بن الحسن بن محمد تقدم بطبرستان بن إسماعيل
جالب الحجارة بن الحسن دفين الحاجز بن زيد الجواد بن الحسن
السبط بن علي بن أبي طالب  ، ملك بعد أخيه الحسن الذي قد
قدمنا ذكره  ،ومدحه أبو مقاتل الضرير باألبيات المشهورة النونية التي
آخرها حسنات ليس فيها سيئات * مدحة الداعي اكتبا يا كاتبان وهو
بنى المشهد الشريف الغروي أيام المعتضد  ،وقتل في وقعة أصحاب
السلطان  ،وقبره بجرجان  ،كذا ذكره في الشجرة  .وقال الزيدي :
إنه ملك طبرستان عشرين سنة وقال  :زرت قبره سنة  . )422قال
(العالمة جالل الدين المحدث) أقول  :هذا السيد معروف جدا وترجمته
المبسوطة مذكورة في تاريخ طبرستان البن  -اسفنديار (ص - 94
 )96وعمدة الطالب والفصول الفخرية وسائر كتب األنساب والتواريخ
المفصلة المتضمنة لذكر ترجمة أمثاله فراجع إن شئت .
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ويف االستيعاب البن عبد الرب بترمجة خباب
ويف املعجم الكبري للطرباين وأسد الغابة البن األثري:
انه أوصى وكان من خواص شيعة علي أن يدفن يف ظهر الكوفة
وكان قد تويف قبله بسنة

أصحاب السلطان وقربه جبرجان  .ملك طربستان عشرين سنة .
وقال ابن طحال  :إن عضد الدولة توىل عمارته وأرسل
األموال العظيمة .
وقال يف كتاب الوصية ملحمد بن علي الشلمغاين  :أنه 
دفن بظهر الكوفة وقد كان فيما أوصى إىل ولده احلسن  أن
حيفر حيث تقف اجلنازة فإنك جتد خشبة حمفورة  ،كان نوح 
حفرها له فيدفنه فيها .
وذكر ياقوت احلموي  -وكان من أعيان اجلمهور  -يف ترمجة
الغريني يف معجم البلدان  :والغريان طرباالن ومها بناءان كالصومعتني
كانتا يف ظهر الكوفة قرب قرب علي بن أيب طالب. 
وذكر ابن أيب احلديد يف شرح هنج البالغة  :أن قربه 
بالغري  ،وما يدعيه أصحاب احلديث من االختالف يف قربه وأنه
محل إىل املدينة  ،أو أنه دفن يف رحبة اجلامع  ،أو عند باب قصر
اإلمارة باطل كله ال حقيقة له  ،وأوالده أعرف بقربه  ،وهذا القرب هو
الذي زاره بنوه ملا قدموا العراق كالباقر والصادق  وغريمها .
قال الشيخ ابن عليان اخلازن  :وجد خبط حممد بن السري
املعروف بابن النرسي  :كانت زيارة عضد الدولة للمشهدين الشريفني
املقدسني املنورين الغروي واحلائري يف شهر مجادى األوىل من
سنة إحدى وسبعني وثالمثائة  ،وزار مشهد احلسني  لبضع بقني
من مجادى وتصدق وأعطى الناس على اختالف طبقاهتم  ،وجعل
يف الصندوق دراهم ففرقت على العلويني فأصاب كل واحد منهم
اثنان وثالثون درمها  ،وكان عددهم ألفني ومائيت اسم  ،ووهب
العوام واملجاورين عشرة آالف درهم  ،وفرق على أهل املشهد
من الدقيق والتمر مائة ألف رطل  ،ومن الثياب مخسمائة قطعة ،
وأعطى الناظر عليهم ألف درهم وخرج وتوجه إىل الكوفة خلمس
بقني من مجادى املذكور ودخلها وتوجه إىل املشهد الشريف ثاين
يوم وروده وزار احلرم الشريف وطرح يف الصندوق دراهم فأصاب
كل واحد منهم أحدا وعشرين درمها  ،وكان عدد العلويني ألف
اسم وسبع مائة اسم  ،وفرق على املجاورين مخسمائة ألف درهم
وعلى القراء والفقهاء ثالثة آالف درهم .
وتويف عضد الدولة فناخسرو  -رمحه اهلل  -سنة اثنتني وسبعني وثالمثائة .

وأخربين والدي عن السيد فخار بن معد عن حممد بن علي بن
شهرآشوب يف كتاب املناقب قال  :قال الغزايل  :ذهب الناس إىل أن
عليا دفن يف النجف وأهنم محلوه على ناقة فسارت حىت انتهت إىل
موضع قربه فربكت فضربت حىت تنهض فلم تنهض فدفنوه فيه .
ولو أخذنا يف ذكر من زاره وعمره ألطلنا .
ولقد أحسن الصاحب عطا ملك بن اجلويين صاحب ديوان
الدولة االيلخانية  -رضي اهلل عنه  -حيث عمل الرباط به  ،وكان
وضع أساسه يف سنة سبعني وستمائة  ،وابتداء حفر القناة إليه
سنة اثنتني وسبعني وستمائة  ،وأجرى املاء يف النجف سنة ست
وسبعني وستمائة  ،وقد كان سنجر ابن ملك شاه اجتهد يف ذلك
من قبل فلم يتفق له .

الباب الخامس عشر في بعض ما ظهر عند الضريح
المقدس من الكرامات مما هو كالبرهان على المنكر
يقول عبد الرمحن بن حممد بن العتائقي  -عفا اهلل عنه : (1)-
((( قال المحدث القمي (ره) في سفينة البحار والكنى واأللقاب ( :ابن العتائقي
هو الشيخ العالم الفاضل المحقق المدقق الفقيه المتبحر كمال الدين عبد
الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن العتائقي الحلي اإلمامي  ،كان من علماء
المائة الثامنة معاصرا للشيخ الشهيد وبعض تالمذة العالمة  -رحمهم اهلل
تعالى  ، -له مصنفات كثيرة في العلوم رأيت جملة منها في الخزانة المباركة
الغروية  ،وله شرح على نهج البالغة قال األفندي (ره) في رياض العلماء :
وله ميل إلى الحكمة والتصوف لكن قد أخذ أصل شرحه من شرح ابن
ميثم  ،وكان تاريخ فراغه من تصنيف المجلد الثالث من شرحه على النهج
شعبان سنة ثمانين وسبعمائة) . قال جالل الدين المحدث  :ليست هذه
الحكاية مذكورة في فرحة الغري فهي مما أضافه العالمة (ره) إلى تلخيصه
بمناسبة المقام وهذا المعنى مما يدل على أن هذه الرسالة للعالمة  -أعلى
اهلل مقامه  -إذ قد عرفت أن ابن العتائقي المذكور من علماء القرن الثامن
والسيد عبد الكريم بن طاووس المؤلف للفرحة قد توفي في سنة ثالث
وتسعين وستمائة كما في ترجمته (ره) في رجال ابن داود (ره) فيكون
ابن العتائقي المذكور في زمان تلخيص العالمة (ره) لكتاب السيد (ره) من
أصاغر الطلبة وقد صادف أن شاهد هذه الواقعة حين زيارته (ره) لمشهد
الغري ونقلها للعالمة (ره) فأدرجها في الرسالة  .ومما يؤيد هذا المدعى
تعبير العالمة (ره) عنه بقوله ( :يقول عبد الرحمن بن محمد بن العتائقي
عفى اهلل عنه) فإن هذا التعبير الساذج البسيط منه  -رحمه اهلل  -من القرائن
القوية على أن ناقلها لم يكن عنده بمنزلة رفيعة فهو من قبيل نقل األكابر
عن األصاغر وهو كثير  .ولوال أن العلماء  -رحمهم اهلل  -قد نسبوا الرسالة
إلى العالمة (ره) لقلت  :إنها البن  -العتائقي (ره) لظهور العبارة في ذلك .
ثم ال يخفى أن المجلسي (ره) نقل هذه القصة في تاسع البحار في باب
ما ظهر عند الضريح المقدس من المعجزات والكرامات ( )685ويظهر من
كيفية نقله (ره) أنها مأخوذة من فرحة الغري وعلى ما حققناه ال يستقيم

كنت جالسا يف حسن األدب مقابل باب احلضرة املقدسة فجاء
رجالن يريد أحدمها حيلف اآلخر بباب احلضرة الشريفة فقال
له  :والساعة ال بد لك أن حتلفين وأنت تعلم أين مظلوم وأنك
ليس لك قبلي شئ  ،وأنك تفعل ذلك يب عنادا  ،قال له  :ال بد
من ذلك  ،فقال  :اللهم حبق صاحب هذا الضريح من كان املعتدي
على اآلخر منا يغمى وميوت يف احلال  ،وحلفه  ،فلما فرغ من
اليمني غشي على الذي حلفه فحمل إىل بيته فمات يف احلال .
ومن حماسن القصص ما قرأته خبط والدي قال  :مسعت شهاب
الدين بندار بن ملك دار القمي يقول  :حدثين كمال الدين شرف
املعايل بن عنان (غياث خ ل) القمي قال  :دخلت إىل حضرة موالنا
أمري املؤمنني فزرته وحتولت إىل موضع املسألة ودعوت مث
قمت فعلق مسمار من الضريح املقدس يف قبائي فمزقه فقلت خماطبا
ألمري املؤمنني : ما أعرف عوض هذا إال منك  ،وكان إىل
جانيب رجل رأيه غري رأيي فقال مستهزئا  :ما يعطيك عوضه إال
قباء ورديا  ،فانفصلنا من الزيارة وجئنا إىل احللة وكان مجال الدين
قشتمر الناصري  -رمحه اهلل  -قد هيأ لشخص يريد أن ينفذه إىل
بغداد يقال له (ابن مايست) قباءا وقلنسوة وأمر له هبما فخرج اخلادم
على لسان قشتمر وقال  :هاتوا كمال الدين القمي املذكور  .فأخذ
بيدي ودخل إىل اخلزانة وخلع علي قباء ملكيا ورديا  ،فخرجت
ودخلت حىت أسلم على قشتمر و أشكر له فنظر إيل نظرا عرفت
الكراهية يف وجهه  ،والتفت إىل اخلادم مغضبا وقال  :طلبت فالنا
يعين ابن مايست  .فقال اخلادم  :إمنا قلت  :كمال الدين القمي وشهد
اجلماعة الذين كانوا جلوسا عنده أنه أمر بإحضار كمال الدين
القمي  .فقلت  :أيها األمري أنت ما خلعت علي هذه اخللعة إمنا خلعها
علي أمري املؤمنني ، فالتمس مين احلكاية فحكيتها له  ،فخر
ساجدا وقال  :احلمد هلل كيف كانت اخللعة على يدي .
وروى ذلك حممد بن شرفشاه احلسيين عن شهاب الدين بندار
أيضا  .وعن حسني بن عبد الكرمي الغروي قال  :وفد إىل املشهد
الشريف الغروي رجل أعمى من أهل تكريت وكان قد عمي على
كرب وعيناه ناتئتان على خده وكان يقعد عن املسألة وخياطب
اجلناب األشرف خبطاب غري حسن مثل  :كيف يليق يب أجئ
وأمشي أعمى ويشتفي بك من ال حيبك  ،وأشباهه  ،وكنت أهم
باإلنكار عليه مث أصفح عنه  ،فبينما أنا يف بعض األيام قد فتحت
اخلزانة إذ مسعت صيحة عظيمة فخرجت ألتمس اخلرب فقيل يل :
هيهنا أعمى قد رد بصره  ،فإذا هو ذلك األعمى بعينه  ،وعيناه
كأحسن ما يكون  ،فشكرت اهلل على ذلك ). (1
ذلك بل ال يمكن فليتحقق األمر حق التحقيق حتى يتبين الحال فيه إن شاء
اهلل تعالى ( .العالمة جالل الدين المحدث). 
((( قال محمد بن بطوطة في رحلته التي سماها ( :تحفة النظار في غرائب
األمصار وعجائب األسفار  /ص  )119وقد فرغ منها سنة [ 756ه]
ستة وخمسين وسبعمائة في ذكر وروده من مكة إلى مشهد موالنا علي
بن أبي طالب  . ذكر الروضة والقبور التي بها  ،أحدها قبر آدم

وحكى أيضا أن عمران بن شاهني من أهل العراق عصى على
عضد الدولة فطلبه طلبا شديدا فهرب منه إىل املشهد متخفيا فرأى
أمري املؤمنني  ليلة يف منامه وهو يقول  :يا عمران إن يف غد يأيت
فناخسرو إىل ههنا فيخرجون كل من كان يف هذا املكان فتقف
أنت ههنا وأشار إىل زاوية من زوايا القبة فإهنم ال يرونك فسيدخل
ويزور ويصلي ويبتهل يف الدعاء والقسم مبحمد  أن يظفر بك ،
فادن منه وقل له  :أيها امللك من هذا الذي قد أحلحت بالقسم مبحمد
وآله أن يظفرك به ؟  -فسيقول  :رجل عصاين ونازعين يف سلطاين .
فقل له  :ما ملن يظفرك به ؟  -فيقول  :إن حتم علي بالعفو عنه
لعفوت عنه فأعلمه بنفسك فإنك جتد منه ما تريد  ،فكان كما قال :
فقال له  :أنا عمران  .قال  :من أوقفك هنا ؟  -قال هذا موالنا قال
يل يف منامي  :غدا حيضر فناخسرو إىل ههنا  ،وأعاد عليه القول ،
فقال له  :حبقه قال لك فناخسرو ؟  -فقلت  :إي وحقه  ،فقال عضد
الدولة  :ما عرف أحد أن امسي فناخسرو إال أمي والقابلة وأنا  .مث
خلع عليه الوزارة وطلع بني يديه إىل الكوفة  ،وكان عمران قد
نذر عليه أنه مىت عفا عنه عضد الدولة أتى إىل زيارة أمري املؤمنني
حافيا حاسرا  ،فلما جنه الليل خرج من الكوفة وحده  .فرأى جدي
علي بن طحال موالنا أمري املؤمنني  يف منامه يقول له  :افتح
لوليي عمران بن شاهني فقعد وفتح الباب وإذا بالشيخ قد أقبل فلما
وصل قال له  :بسم اهلل يا موالنا  .فقال  :ومن أنا ؟  -قال  :عمران
بن شاهني  .قال  :لست بعمران ابن شاهني  .فقال  :بلى إن أمري
املؤمنني  أتاين يف منامي وقال يل  :أقعد افتح لوليي عمران بن
شاهني الباب  .قال له  :حبقه هو قال لك ؟  -قال  :إي وحقه هو قال
يل  .فوقع على العتبة يقبلها وأحاله على ضامن السمك بستني دينارا
وكانت له زواريق تعمل يف املاء يف صيد السمك .
اقول  :وبىن الرواق املعروف برواق عمران يف املشهدين الشريفني
الغروي واحلائري على مشرفهما السالم ) (2واحلمد هلل رب العاملني.
عليه الصالة والسالم  ،والثاني قبر نوح عليه الصالة والسالم  ،والثالث
قبر علي رضي اهلل عنه  ،وأهل هذه المدينة كلهم رافضية  .وهذه
الروضة ظهرت لها كرامات ثبت بها عندهم  ،إن بها قبر علي رضي اهلل
عنه  .فمنها  :إن في ليلة السابع والعشرين من رجب  -ويسمى عندهم
ليلة المحيا  -يؤتى إلى تلك الروضة بكل مقعد من العراقيين وخراسان
وبالد فارس والروم  ،فيجتمع منهم الثالثون واألربعون ونحو ذلك ،
فإذا كان بعد العشاء اآلخرة جعلوا عند الضريح المقدس  ،والناس
ينتظرون قيامهم  ،وهم ما بين مصل وذاكر وتال ومشاهد للروضة ،
فإذا مضى من الليل نصفه  ،أو ثلثاه أو نحو ذلك  ،قام الجميع أصحاء
من غير سوء  ،وهم يقولون  :ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل علي
ولي اهلل  .وهذا أمر مستفيض عندهم سمعته من الثقات  ،ولم أحضر
تلك الليلة  ،لكني رأيت بمدرسة الضيافة ثالثة من الرجال  ،أحدهم
من أرض الروم  ،والثاني من إصبهان  ،والثالث من خراسان  ،وهم
مقعدون  ،فاستخبرتهم على شأنهم  ،فأخبروني أنهم لم يدركوا ليلة
المحيا  ،وأنهم ينتظرون أوانها من عام آخر  .وهذه الليلة يجتمع لها
الناس من البالد ويقيمون سوقا عظيمة  ،مدة عشرة أيام ( .اللجنة). 
((( هذان الرواقان موجودان اآلن ويعرف كل منهما برواق عمران .

العدد  ، 1السنة األوىل  ،ربيع األول  1430هـ .

169

