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العدد 1 ، السنة األوىل ، ربيع األول 1430 هـ .

الرد على من أنكر

 قـد دفــن فـــــــي النجـف
عليه ا لسالم

جلنة العلوم االسالمية يف مؤسسة تراث النجف

المقدمة :
أشهر من أنكر ان عليا قد دفن يف النجف هو ابن تيمية 
وقد  عنهما ،  اخذ  ومن  هـ(  كثري)ت774  وابن  728هـ(  )ت 
استند إنكارمها على روايات اخلطيب البغدادي )ت 463هـ( يف 
كتابه تاريخ بغداد ، وهو بدوره قد استند على احلافظ أيب نعيم 

)ت430هـ( ، والواقدي )ت 207هـ( . 
ان قضية التشكيك بقرب علي يف موضعه الذي يزار اآلن 
وهو املعروف تارخييا من تركات انقالب العباسيني على بين عمهم 

العلويني وتنكرهم هلم . 
قال ابن تيمية)1( : »وأما مشهد علي فعامة العلماء على أنه 
ليس قربه بل قد قيل إنه قرب املغرية بن شعبة ، وذلك أنه إمنا أظهر 
بعد حنو ثالمثائة سنة من موت علي يف إمارة بين بويه . وذكروا 
أن أصل ذلك حكاية بلغتهم عن الرشيد أنه أتى إىل ذلك املكان 

)1( مجموع الفتاوي ج27 /447 ، جامع المسائل ج158/4 . 

وجعل يعتذر إىل من فيه مما جرى بينه وبني ذرية علي . ومبثل 
هذه احلكاية ال يقوم شيء ومجهور أهل املعرفة يقولون إن عليا 

إمنا دفن يف قصر اإلمارة بالكوفة أو قريبا منه« )2( . 

)2( ان جملة من أساطين العلم أمثال ابن عبد البر القرطبي في االستيعاب 
وكذلك المزي في تهذيب الكمال وكذلك ابن حجر في تهذيب التهذيب 
لم يرجحوا ان علي بن أبي طالب دفن في قصر اإلمارة بالكوفة بل 
فقيل :  دفنه ،  موضع  في  “واخُتِلف  قالوا :   ! األقوال  احد  جعلوه 
الكوفة .  رحبة  في  دفن  بل  وقيل :  بالكوفة .  اإلمارة  قصر  في  دفن 
الحيرة” . راجع االستيعاب  3 ص1122وتهذيب  وقيل : دفن بنجف 
الكمال ج2 ص488 وتهذيب التهذيب ج7 ص397 ، والسر في هذا 
االختالف والترديد هو ان أبناءه عليهم السالم اخفوا قبره خوفا عليه 
محمد  بن  هشام  عن  البالد  أبي  ابن  روى  أمية .  وبني  الخوارج  من 
قال قال لي أبو بكر بن عياش : سألت أبا حصين وعاصم بن بهدلة 
واألعمش وغيرهم ، فقلت : أخبركم أحد أنه صلى على علي أو شهد 
دفنه ؟ قالوا : ال ، فسألت أباك محمد بن السائب فقال : أخرج به ليال 
خرج به الحسن والحسين وابن الحنفية وعبد اهلل بن جعفر وعدد من 
أهل بيتهم فدفن في ظهر الكوفة ، قال فقلت : ألبيك لم فعل به ذلك 

وقال ابن كثري : »وما يعتقده كثري من جهلة الروافض من أن 
قربه مبشهد النجف فال دليل على ذلك وال أصل له ، ويقال إمنا ذاك 
قرب املغرية بن شعبة ، حكاه اخلطيب البغدادي عن أيب نعيم احلافظ 
عن أيب بكر الطلحي ، عن حممد بن عبد اهلل احلضرمي احلافظ ، 
عن مطر أنه قال : لو علمت الشيعة قرب هذا الذي يعظمونه بالنجف 
كثري :  ابن  قال  شعبة .  بن  املغرية  قرب  هذا  باحلجارة ،  لرمجوه 

واملشهور بدار االمارة« )1( . 
وللرد على روايات ابن اخلطيب البغدادي وغريه كتب السيد 
من  الغري«  »فرحة  كتابه  )ت693هـ(  طاووس  بن  الكرمي  عبد 
دفن يف أرض  قد   عليا ان  القطعية على  األدلة  إقامة  أجل 
النجف ، وقد خلصه العالمة احللي )ت 726هـ( ومسى التلخيص 

)الرسالة الربهانية( يف تصحيح احلضرة الغروية . 

؟ قال : خافوا أن تنبشه الخوارج أو غيرهم . مقتل علي ابن أبي 
البالد 24-23 . 

)1( البداية والنهاية - ابن كثير - ج 7 - ص 365 - 366

وملا طبع كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي يف الثالثينات 
السيد  العالمة  وقته  يف  للرد  وتصدى  جديد  من  الشبهة  أثريت 
هبة الدين الشهرستاين ونشرت رده جملة االعتدال النجفية ، وقد 
رأت هيأة التحرير ان تعيد طبع املقال مع حتقيق للدكتور علي 
حجي ، وإمتاما للفائدة رأت ان تنشر خالصة الرسالة الربهانية 
مع بعض التعليقات للعالمة جالل الدين املحدث وتعليقات أخرى 
إضافتها اللجنة املكلفة بإعداد اخلالصة . وحنن ننشر أوال خالصة 

الرسالة ، مث مقال العالمة الشهرستاين مع حتقيقه . 

أن علـيـا


