
170171

العدد 1 ، السنة األوىل ، ربيع األول 1430 هـ .

العالية فكان السّيد حممد  يف النجف الدورات األصولّية والفقهّية 
كاظم اليزدي أكرب األثر يف تركيز تفكريه ، وتوسيع أفقه كما أّنه 
مل حيرْم من حضور درس املحقق اآلخوند )حممد كاظم اخلراساين( 
وكانت )آلرائه التحريرية ومشاعره ضد اإلستبداد والسيطرة هلا 
حضور يف ذهن السّيد الشهرستاين ، كما حضر درس شيخ الشيخ 
الشريعة ، أما إجازته اآلرائية والفتوائية فكانت عنوانا بارزا يف 

حياته العلمية .

تالمذته: تتلمذ على يديه ثّلة من رجاالت الفكر واألدب مألت  
شهرهتم اآلفاق ، وانتشر صيتهم يف البلدان . منهم الشيخ جعفر 
النقدي صاحب املؤلفات الشهرية ، وعضو جملس التمييز الشرعي ، 
وصاحب املعايل الشيخ حممد رضا الشييب أستاذ اجليل ورئيس 
املجمع العلمي العراقي . والشيخ علي الشرقي شاعر النجف الشهري 
صاحب الروائع والسّيد حممد سعيد كمال الدين والسّيد حسني 
كمال الدين والشيخ عبد العزيز اجلواهري. واحلّجة آية اهلل السّيد 

حمّمد رضا اخلرسان وآية اهلل الشيخ آغابزرك الطهراين.

مؤلفاته : كان رمحه اهلل مؤلفا مكثرا تعتز املكتبة العربية واإلسالمية 
ببدائعه وروائعه وابكاره . وقد بلغت عدة مؤلفاته اثنني ومثانني 
مؤلفا توزعت على عشرة جماالت من جماالت العلوم اإلسالمية 
الفلسفة  ويف   )8( التفسري  يف  مؤلفاته  درة  بلغ  فقد   . واإلنسانية 
والكالم )17( ويف الفقه واألصول )12( ويف علم احلديث )4( ويف 
التراجم )6( ويف التاريخ )6( ويف اجلغرافية واهليأة )4( ويف اللغة 

واألدب )9( ويف األخالق )5( ويف املجموعات املتفرقة)10(.

برز منها كتابه الشهري )اهليأة واإلسالم( وهو من التآليف املبكرة 
اليت ربطت بني الدين والعلم وال يفوتنا ان نشري إىل )جملة العلم( 
اليت صدرت يف 29 )آذار 1910( وقد كانت يف وقته نقلة نوعية 
يف عامل الصحافة وباكورة األعمال اإلعالمية. نقل فيها األخبار 

العلمية واإلكتشانات احلديثة.
قال االب انستانس الكرملي : السيد هبة الدين الشهرستاين 
من علماء الدين املشهورين وهو اذا كتب يف موضوع ألبسه صلته 

العصرية وهّيأه للعامة واخلاصة...

وفاته: تويف يف 7 شباط 1967.

التعريف بهذا البحث:
إىل  تتجه  األقالم  كانت  وعندما  املاضي  القرن  بدايات  يف 
الكتابة والتأليف والبحث والتصنيف من قبل ثلة من العلماء يف 
تصدى  املذهب ،  والتارخيية حول  العقائدية  الشبهات  الرّد على 

الشهرستاين  الدين  هبة  السّيد 
للدفاع عن شبهة اثريت من قبل 
اخلطيب البغدادي يف تارخيه حول 
تعيني مرقد أمري املؤمنني علي بن 
أيب طالب على انه قرب املغرية 

بن شعبة.
وقد استخدم السّيد الشهرستاين 
الروايات  معتمدا  النقلية  األدلة 

الشريفة يف تفنيد هذه املزاعم.
الرّد  الغراء يف سنتها األوىل هذا  اإلعتدال  وقد نشرت جملة 
على شكل مقال صحفي حتت عنوان الغري مشهد سيدنا علي 
وقد عثرنا على اصله خبط املؤلف وقد ضمنا هذا التحقيق صورة 

الصفحة االوىل منه .
ويبدو أن ما ذكره السّيد الشهرستاين هو جمموعة من األدلة 
وأمساها  والرواية  احلديث  كتب  من  مجعها  قد  كان   , الروائية 
)األربعون دليال( يف إثبات أن مرقد أمري املؤمنني عليه السالم يف 

الغري)1(.
ولعّل الشيخ آغا بزرك الطهراين أورده بتسمية أخرى مطلقا 

عليه )مين الغري يف مشهد سّيدنا علي()2(.
وقد اشار الدكتور حمّمد باقر البهاديل إىل العنوان األول ضمن 

مؤلفات السّيد الشهرستاين املخطوطة بقوله: 
)األربعون دليال يف إثبات أن مرقد أمري املؤمنني يف الغري 

وليس بالكوفة( )خمطوط()3(. 
اعتمد السّيد الشهرستاين يف رده على اخلطيب البغدادي مجلة 

من املصادر يربز بينها كتابان جليالن مها: 
1. شرح هنج البالغة البن أيب احلديد. 

2. فرحة الغري يف تعيني قرب أمري املؤمنني علي للسّيد ابن 
طاووس. 

وتنوعت املصادر األخرى:
1. مقاتل الطالبني ـ أليب الفرج األصفهاين 

2. األغاين ـ أليب الفرج األصفهاين
3. حبار األنوار ـ العالمة املجلسي 

4. معجم البلدان ـ ياقوت احلموي 
5. صبح األعشى ـ القلقشندي 

6. كشف الغمة ـ االربلي 
7. الكايف ـ الكليين

)1( انظر: اغا بزرك الطهراني/الذريعة/435/1 
)2( انظر: المصدر نفسه /285/25 

)3( محمد باقر البهادلي السيد هبة الدي الحسيني/53.

   التعريف بالعالمة الّسيد الشهرستاني
اقتضت منهجة حتقيق البحث تعريفا موجزا بشخصّية العالمة 
الدراسة  إىل  التفصيل  اراد  ان  القارئ  الشهرستاين وحنيل  السّيد 
املفّصلة عن سريته الذاتية وآثاره الفكرية ومواقفه السياسية اليت 

حبثها الدكتور حممد باقر البهاديل يف رسالة مستقلة.

امسه ونسبه: هو السّيد حمّمد علي هبة الدين احلسيين العابد بن 
حسن الصّراف بن مرتضى الفقيه ينتهي نسبُه إىل زيد الشهيد بن 
اإلمام زين العابدين علي السّجاد بن اإلمام أيب عبد اهلل احلسني 

 . بن اإلمام علّي بن أيب طالب )1(

أّما لقبه الشهرستاني: فهي شهرة أخذها من نسب أّمه إىل األسرة 

)1( األميني ، معجم رجال الفكر ، 258 ، محمد باقر البهادلي ، هبة الدين 
الحسيني ، 25 وما بعدها.

الشهرستانية الكربالئية ، فقد نشأ والكاظمية موطنه . 

الفحول  قرن  اهلجري  عشر  الرابع  القرن  طليعة  يف  ولد  والدته: 
واألفاضل يف 24 / رجب / 1301 هـ املوافق ليوم 20 م آيار / 

1884 هـ يف بلدة سامراء مقصد رواد العلم آنذاك.

أساتذته:أتيح للسّيد الشهرستاين أن يالقي أفاضل العلم العظماء ، 
منهم  استفاد  األيام ،  تلك  الفحول يف  من  العديد  ورزق مالزمة 
وانتفع  مبا لقموه من معرفة)2( فقد اختلف إىل دروس الشيخ علي 

سيبويه والشيخ عباس األخنش والسّيد علي الشهرستاين.

كما حضر دروس خامتة املحّدثني املريزا النوري )ت 1321هـ(
السّيد حممد  يد  على  واألصول  والفقه  والرجال  الدراية  علم  يف 
حسني الشهرستاين والزم جملس الشيخ حممد باقر احلائري. حضر 

)2( البهادلي ، هبة الدين ، 11 )مقدمة د. حسين علي محنوظ(.

 حتقيق د. علي خضري حجي / كلية الفقه جامعة الكوفة 

الخالصة:
ميثل هذا البحث خالصة مقالة كتبها العالمة السيد هبة الدين الشهرستاني يف الرد على اخلطيب البغدادي اختلط على 
الثاني تعني قرب أمري املؤمنني حينما أورد نقوال ختتلف وأقواال متشعبة اورثت الشك يف قلب من مل يغرتف من العلم بشيء 
بكتابه الشهور )تاريخ بغداد( وقد رد هذه النقول العالمة الشهرستاني بإيراده األدلة الروائية والتارخيية منوها ان قرب أمري 
املؤمنني يف النجف االشرف وقد اعتمد عدة مصادر جليلة برز بينها كتاب شرح نهج البالغة البن أبي احلديد وكتاب فرحة 
الغري البن طاووس ومل يهمل الكتب التارخيية أمثال الكامل البن األثري ومروج الذهب للمسعودي وقد كان السيد الشهرستاني 
موضوعيا يف عرضه وموسوعيا يف استعراضه رجاليا ذا مدارسة اذ حاكم النصوص الروائية ووضح االضطراب املتين فيها الذي 

أدى إىل اثارة هذه الشبهات .

الغري 
مشهد سيدنا علي
  للعالمة السّيد هبة الدين الشهرستاني

 

عليه ا لسالم
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العدد 1 ، السنة األوىل ، ربيع األول 1430 هـ .

ولقْد حّط من شأن أمثال أيب حنيفة فقيه العراق املعّظم وأمثال   
الشيخ املفيد)1( رئيس املتكلمني ضد الغالة)2( كما قد مأل الصحائف 
باألخبار الضعيفة يف ذم بغداد وحترمي املبيت فيها ويسندها اىل 

رسول اهلل املتوىف قبل متصر بغداد وتأهلها بأكثر من قرن!.
تلك األخبار اليت ال يشّك يف انتحاهلا على الرسول أحد من 
أهل العلم. وباجلملة فالكتاب فقد مركزه األديب بعد انتشاره وخمالفة 
مسلكه مسلك املؤرخني وغايتهم إذ أن مسلك املؤرخ انتهاج وتدوين 
احلوادث املهمة والتعويل على أخبار الثقاة واملعروفني بالصدق ، وغاية 
املؤرخ إيضاح القضايا الغامضة والدفاع عن احلقائق الراهنة لتكون 

عربة ينتقل هبا املتطّلع من حقيقة إىل حقيقة ومن ِعَظٍة إىل ِعَظة.
أما التسامح بالنقل وحشو األسطر باألساطري والتعويل على 
أخبار املجاهيل والنكرات فهي ذنوب يف شريعة أهل التأريخ ال 

تغتفر وسيئات ال تكفر.
ومّما جاء يف الكتاب املذكور – من هذا القبيل – نْقِله اختالف 
الرواة يف مدفن اإلمام علي  ، ذلك األمر الذي ال يقبل اإلرتياب 
حسب ما نورده من الشواهد من أحاديث الثقاة وأقوال األئمة اهلداة 

يف إثبات مدفنه وتعليل اإلختالف احلادث يف شأنه .
ونقنع من هاتيك الشواهد مبا يأيت:

نقيب الطالبيين
)أ( لقد سبقين يف اجلواب عن هذا األمر وسبقكم إىل السؤال 
عنه رجال من السلف ملا عثروا على تأريخ اخلطيب وما مجع فيه  
من هنا وهناك عن أفواه غري مسؤولة... فقد قال عز الدين عبد 
من  بعض  سألت  سنة 655:-  املتوىف  املدائين)3(  الكاتب  احلميد 
أثق به من عقالء شيوخ أهل الكوفة عّما ذكره اخلطيب أبو بكر 
يف تأرخيه أن قوما يقولون أن القرب الذي تزوره الشيعة إىل جانب 
الغري هو قرب املغرية بن شعبة فقال: غلطوا يف ذلك ، قرب املغرية 

النحاس  المتكلمين: وصف اطلق على أبي عبد اهلل محمد بن  )1( رئيس 
هـ   334 سنة  المولود  المفيد  بالشيخ  المعروف  البغدادي  السالم  بن 
في  قائال:  النديم  ابن  وصفه  وقد  بغداد  في  هـ   413 سنة  والمتوفى 
عصرنا انتهت رئاسة المتكلمين الشيعية إليه/مقدم في صناعة الكالم 

على مذهب اصحابه( عباس القمي , الكنى واأللقاب 198/3.
)2( الغالة: فرقة نسبت إلى أمير المؤمنين واألئمة من ذريته اإللوهية 
والنبوة , ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا إلى ما تجاوزوا فيه 
الحد , وخرجوا عن الحد , حكم عليهم أمير المؤمنين بالقتل والتحريق 
بالنار. وهم البيانية, المغيرية, الجناحية, المنصورية, الخطابية, الحلولية, 
 ، 131/5 االعتقاد ،  تصحيح  )المفيد ،  خطاهم.  على  جرى  ومن 

البغدادي الفرق بين الِفرق ، 23(.
)3( هو ابن أبي الحديد المعتزلي المؤرخ الحكيم والشاعر , شارح نهج البالغة 
المشهورة, وكان مذهبه االعتزال ولد في ذي  السبع  القصائد  صاحب 
الحجة )586 هـ( وتوفي سنة )655 هـ( بغداد ولقب بالمدائني نسبة إلى 

المدائن جنوب شرقي بغداد.القمي ، الكنى واأللقاب ، 185/1.

وقرب زياد )بالثوية()4( من أرض الكوفة وحنن نعرفهما وننقل ذلك 
عن آبائنا وأجدادنا وأنشد قول الشاعر:

ــره  ــرب وطه ــى ق ــه عل ــى اإلل صل
ــور)5( ــفي فوقه امل ــة يس ــد الثوي عن
أبا عبد  الطالبيني  نقيب  الدين  الدين سألت قطب  قال)6( عّز 
اهلل احلسني بن األقساسي)7( عن ذلك فقال صدق من أخربك حنن 
وأهلها كافة نعرف مقابر ثقيف إىل الثوية وهي إىل اليوم معروفة 
وقرب املغرية فيها إال أهنا ال تعرف قد ابتلعها السبخ وزبد األرض 
أن  شئت  إن  قال  مث  ببعض  بعضها  واختلط  فطمست  وفوراهنا 
تتحقق أن قرب املغرية يف مقابر ثقيف فانظر إىل كتاب )األغاين( 
أليب الفرج علي بن احلسني ؛ وأملح ما قاله يف ترمجة املغرية وأنه 
مدفون يف مقابر ثقيف. ويكفيك قول أيب الفرج فإنه الناقد البصري 
املذكور  الكتاب  يف  املغرية  ترمجة  فتصّفحت  اخلبري ،  والطبيب 

فوجدت األمر كما قاله النقيب)8(.
ابن الجوزي

)ب( قال)9( عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي اخلطيب البغدادي 
املتوىف سنة 597 يف تارخيه املعروف باملنتظم: قال تويف أبو الغنائم 
حمّمد بن علي بن ميمون الرسي املقري املعروف بأيب جنودة يف 
حافظا  ثقًة  الكوفة  أهل  من  حمّدثا  وكان  ومخسمائة  عشر  سنة 
وكان من قّوام الليل ومن أهل السّنة وكان يقول ما بالكوفة من 
هو على مذهب أهل السنة وأصحاب احلديث غريي وكان يقول 
مات بالكوفة ثالمثائة صحايب ليس قرب أحد منهم معروفا إال قرب 
أمري املؤمنني وهو هذا القرب الذي يزوره الناس اآلن ؛ جاء 
جعفر بن حمّمد وأبوه حمّمد بن علي بن احلسني إليه فزاروه ومل 
يكن – اذ ذاك – قربا معروفا ظاهرا وإمنا كان به سرح عضاه – 
والسرح الشجر العظام. وكلمة عضاه مصحفة وأصلها غطاه بفتح 

)4( الثوية: هي المنطقة الواقعة في )ظهر الكوفة( مما يلي خندقها ، وذلك 
باتجاه مدينة النجف حيث فيها مرقد كميل ابن زياد النخعي )ت 82 
هـ( حاليا. للتفصيل ينظر: د حسن الحكيم ، الثوية موقعها وتاريخها/
بعض  نصت   .  )158  –  125 1983/)ص  ع2/  الفقه  كلية  مجلة 
المصادر إن المغيرة بن شعبة )ت 50 هـ( قد دفن بالثوية. انظر: ابن 

منظور ، لسان العرب ، 127/14 ، الزبيدي تاج العروس 64/10
)5( البيت الشعري لحارثة بن بدر بن حصين التميمي الفداني )ت 64 هـ( 

تابعي من أهل البصرة/وهو من البحر البسيط قصيدة يقول فيها:
زفت إليه قريش نعش سيدها       فتم  كل  التقى والبر مقبور
أبا  )المغيرة(  والدنيا  مضجعه       وان من غرت الدنيا لمغرور

)6( صحيفة 45 من شرح نهج البالغة ، من مجلده الثاني ، وكذا الشواهد 
اآلتية حتى الشاهد الخامس.

)7( األقساسي: نسبة إلى اقساس قرية بالكوفة أو كورة يقال لها أقساس مالك.
)8( انظر: أبو الفرج األصفهاني ، مقاتل الطالبين ، 26.

)9( نقل ذلك عن عبد الحميد بن أبي الحديد في المجلد الثاني من شرح 
النهج صفحة 45.

8. مروج الذهب ـ املسعودي 
9. الصحاح ـ اجلوهري

10. عمدة الطالب ـ ابن عنبة
وغريها من املصادر ، وقد أشار إىل أغلبها ، معتمدا املصدرين 

األولني ومعضدا باملصادر األخرى.
أما منهجه يف البحث فقد تعامل مع الروايات الشريفة والروايات التارخيية ، 
بالتحليل والتمحيص فتراه يتعامل مع التحليل السندي للروايات احلديثية 

فيحكم على السند بصحة أو يعضد الرواية بعدة مصادر بغية االعتبار.
وهذا ما يؤشر أن السّيد الشهرستاين كان يهتم بعلم الرجال 

أميا اهتمام.
ويالحظ أن املنهج التحليلي قد طغى على كتابته.

ومل يهمِل الكتب التارخيية فقد استعان بأمهات املصادر ال سيما 
الكامل البن األثري , ومروج الذهب للمسعودي واملنتظم ليثبت 

. باألدّلة الروائية والتارخيية مكان مرقد أمري املؤمنني
وقد كان موضوعيا يف عرضه ، موسوعيا يف استعراضِه ، يسري 
مع الدليل حثيما سار منهجيًا يف حتقيقه ، يعرض الرواية التارخيية ، 
املؤرخون  تناوله  ما  مفندا  احلديثية ،  بالنصوص  عليها  ويعّقب 
بقوله  معقبًا  النصوص.  ألقدمية  وناظرًا  الزمنية ،  للمّدة  مراعيًا 
املنفرد بلفظ )اقول...( ومشكاًل على اصحاب الشبهات. موضحًا 

اضطراب الروايات سواء كان االضطراب سنديًا أم متنيًا. 
الشيخ  أعتمده  وقد  النجف ،  ملؤرخي  كان مصدرًا  فالبحث 
جعفر حمبوبة يف كتابه )ماضي النجف وحاضرها( ومع هذا وذاك 

ُيعّد خطوة فذة يف عصره ، قال :
علي  حمّمد  السّيد  املجّدد  واملجتهد  الكبري  العالمة  )كتب 
)هبة الدين( بن السّيد حسني بن السّيد حمسن بن السّيد مرتضى 
الشهرستاين 1310 - 1386هـ ، حبثًا حول تعيني قرب املغرية بن 
شعبة وأنه بالثوية ال يف النجف وقد رّد على الذين افتروا على 
التاريخ أنه يف النجف وذلك مبوجب األدّلة القطعية ، وشرح الثوية 

وأهنا قرب املغرية بعد أن كانت سجنًا للنعمان بن املنذر( .

وقد نشر املقال يف )جملة االعتدال( الّنجفية يف العدد1 - 5 من 
سنتها األوىل .

 أصل البحث 
)الغري مشهد االمام علي(

 :قال
وّجه إيلَّ البعض سؤاال غريب املآل خالصته االستفهام عن املدفن 
احلقيقي لسّيدنا اإلمام علي مدعيا أن اخلطيب يف تأرخيه أورد 
نقوال خمتلفة وأقواال متشعبة عن مدفن اإلمام وأهنا قد أورثت 
الشّك يف قلب من مل يغترْف من العلم ما يرويه وأن اجلواب املؤيد 

بوثائق تأرخيية وغري تأرخيية هو الذي يقطع جهيزة كل خطيب .
وعليه أجيب قائال: 

نشر – يف هذا العام – للخطيب أيب بكر البغدادي كتابه املشهور 
)تاريخ بغداد( وكانت األذان تعشقه قبل أن تراه العيون وما كاد 
الكتاب يأخذ نصيبه من االنتشار إال وتراجعت األفكار راغبة عنه 
زاهدة فيه وذلك ألسباب: أمهها حماولة الكتاب يف خطته التأليفية 
إثارة عجاجة الشبهات حول احلقائق بنقل منكرات عن نكرات 

وقال النسابة الشهري مجال الدين أمحد بن عنبة  يف عمدة الطالب 
  يف أنساب آل أيب طالب بعد ذكر مقتل  أمري املؤمنني علي
ما نصه:  )وقد اختلف الناس يف موضع قربه  والصحيح أنه يف املوضع
 املشهور الذي يزار فيه  اليوم وقد ثبت أن زين العابدين وجعفرا الصادق
 وابنه موسى  زاروه يف هذا املكان
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كرم اهلل وجهه حيث دفن يقصده الناس من أقطار األرض)1(.

األربلي
)2( قال الوزير علي بن موسى األربلى)2( املدفون على شاطئ 
الشيعة  الغمة( يف مدفن علي: كّل  الكرخ يف كتابه )كشف 
يزار  بالغري حيث هو معروف اآلن  أنه دفن  متفقون على 
وفيه أخبار يرووهنا عن السلف وفيهم اإلمام املعصوم واجلمهور 
يذكرون مواضع أحدمها هذا املوضع وهذا ال يضّرنا: وقد أورد 
الوزير قبل ذلك أخبار تدّل على صّحة رأيه منها ما رواه عن ابن 
طلحة أّنه قال ملّا مات علي غّسله احلسن واحلسني وحمّمد 
يصب املاء مّث ُكّفن وُحّنط وُحمل وُدفن يف جوف الليل بالغري: 
َوِلي علّي  قال  أّنه  بن أيب شيبة  بكر  ما رواه عن أيب  هذا عدا 
 اخلالفة مخس سنني وقتل سنة أربعني من مهاجر رسول اهلل
وهو ابن ثالث وستني سنة قتل يوم اجلمعة احلادي والعشرين من 

شهر رمضان ومات يوم األحد ودفن بالكوفة)3(.

المسعودي وابن األثير
الكائن  املسعودي  احلسني  بن  لعلي  الذهب  مروج  يف   )3(
سنة 334 قال يف حوادث عام أربعني ص35 ج3 )يطلع عليه 

املراجع()4(.
)4( تعرضْت ثّلٌة من مشاهري املؤرخني للخالف الناشب يف 
مدفن أمري املؤمنني إال أهنم رجحوا بل صّححوا مدفنه بالغري 
دون غريه كابن األثري يف تارخيه الكامل عند ذكره مقتل سّيدنا 
اإلمام علي يف حوادث عام 40 من اهلجرة قال )وملا قتل دفن 
عند مسجد اجلماعة وقيل يف القصر وقيل غري ذلك واألصح أن 

قربه هو املوضع الذي يزار ويتربك به()5(.

)1( انظر: القلقشندي ، صبح األعشى ، 256/3.
علماء  كبار  من  عيسى ،  بن  علي  الحسن  أبو  الدين  بهاء  األربلي ،   )2(
اإلمامية العالم الفاضل الشاعر األديب المنشئ النحرير والمحدث الثقة. 
أغا   ، 18/2 واأللقاب ،  الكني  القمي ،  عباس  هـ.   692 سنة  توفي 
 47/18 الذريعة   ، 107/3 الشيعة ،  أعالم  طبقات  الطهراني ،  بزرك 

.48 –
)3( االربلي ، كشف الغمة ، 66.

ولم  كتابه  في  آخر  موضع  على  )احال  الذهب.  مروج  المسعودي ،   )4(
نجه فيه( .

)5( ابن األثير ، الكامل 396/3. وقد ذكر ابن سعد في طبقاته: )انه دفن 
أبواب  يلي  مما  الرحبة  في  الجماعة  مسجد  عند  الكوفة  في  علي 
كندة...( ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، 38/3 . وقال في موضع آخر 
من قصر اإلمارة ، انظر: م. ن 12/6. تابعة ابن حبان في الكالم نفسه ، 
ظ ابن حبان ، الثقات ، 203/2. كما قال ابن عساكر في تاريخ دمشق 
بقوله  عقب  وقد   497 األشراف ،  انساب  في  والبالذري   ، 10/42
)ويقال دفن في الغري ويقال في الكناسة وعمي قبره مخافة أن ينبشه 

الخوارج. ، وكذلك الطبري في تاريخ الطبري ، 117/4.

الفقهاء يف جوامعهم الصحيحة أحاديث  )5( أورد املحدثون 
اإلمام  مدفن  على  تنّص  النبوي  البيت  أهل  أكابر  إىل  مسندة 
علي يف ضرحيه املشهور وتواردت إلينا كتبهم املشهورة منذ 
ألف سنة أو أكثر كاجلامع الكايف لثقة اإلسالم حمّمد بن يعقوب 
بغداد عند رأس  املتويف سنة 329 واملدفون يف رصافة  الكليين 
اجلسر العتيق فقد أورد يف أبواب احلّجة من أصول الكايف يف باب 
مولد أمري املؤمنني بسنده عن ابن أيب عمري عن القاسم بن 
حمّمد عن عبد اهلل بن سنان قال أتاين عمر بن يزيد فقال اركب 
فركبت معه فمضينا حىت أتينا مزنل حفص فاستخرجته فركب 
معنا مّث مضينا حىت أتينا الغري فانتهينا إىل قرب فقال انزلوا فهذا قرب 
أمري املؤمنني فقلنا من أين علمت قال أتيته مع أيب عبد اهلل جعفر 
الصادق حيث كان باحلرية غري مرة وأخربين أنه قربه وقد روى 

هذا اخلرب يف كتب كثرية أخرى.

الكليني
)6( روى ايضا خربا)6( صحيح اإلسناد)7( عن صفوان اجلمال قال 
كنت أنا وعامر وعبد اهلل ابن خزاعة االزدي عند أيب اهلل يعين جعفر 
الصادق قال فقال له عامر جعلت فداك إنَّ الناس يزعمون أن 
أمري املؤمنني دفن بالرحبة قال ال قال فأين دفن قال إنه ملّا مات 

)6( وردت الرواية بالسند اآلتي: أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن 
يزيد  بن  عمر  )أتاني  قال:  سنان  بن  اهلل  عبد  عن  محمد  بن  القاسم 
فقال لي: اركب فركبت معه فمضينا حتى أتينا منزل حفص الكناسي ، 
استخرجته فركب معنا ثم مضينا حتى أتينا الغري فانتهينا إلى قبر ، 
المؤمنين فقلنا من أين علمت؟ فقال:  انزلوا هذا قبر أمير  فقال: 
أتيته مع أبي عبد اهلل حيث كان بالحيرة غير مرة وخبرني مع قبره. 

الكليني , الكافي ، 456/6 حديث 6.
)7( عبر السيد الشهرستاني بأن الخبر صحيح اإلسناد على اعتبار أن السند 
عن  محمد ،  بن  احمد  عن  اصحابنا  من  )عدة  اآلتي:   بالشكل  ورد 
اهلل  وعبد  وعامر  أنا  كنت  قال:  الجمال  صفوان  عن  الحكم  بن  علي 
رجال   .  456/1 الكافي  اهلل.....(  عبد  أبي  عند  األزدي  خزاعة  بن 
العدة هم: احمد بن محمد بن خالد البرخي ، علي بن الحكم ، صفوان 
بن  في: جعفر  أيضا  الحديث  ورد  وقد  تقاة.  السند  ورجال  الجمال ، 
قولويه ، كامل الزيارات ، 81 ، إبراهيم الثقفي الغارات ، 852/2 ، ابن 
طاووس ، فرحة الغري ، 91 ، المجلسي ، بحار األنوار ، 240/97 ، 
النجف ،  من  قريبا  )قوله  الحديث:  لهذا  المازندراني في شرحه  يقول 
المطرزي  المغرب - يشير إلى  التل وفي  الرفيع شبه  الموضع  النجف 
يمنع  منها  فرسخين  على  الكوفة  بظهر  كالمسناة  بفتحتين  النجف   -
هذا  في  البلدان ،  معجم  وفي  ومقابرها ،  منازلها  يعلو  أن  السيل  ماء 
الموضع قبر أمير المؤمنين علي بن ابي طالب )عليه السالم( والغري 
موضع معروف والغراء بالمد والقصر ؛ ما يلصق به األشياء ويتخذ من 
أطراف الجلود والسمك , والغريان بناءان طويالن يقال هما قبر مالك 
وعقيل نديمي جذيمة األبرش. وسميا غريين الن النعمان بن المنذر 
كان يغريهما بدم من يقتله إذا خرج في يوم بؤس المازندراني ، شرح 

أصول الكافي ، 209/7.

الغني املعجمة وتشديد الطاء املهملة مبعىن ستره)1(.

ابو الفرج االصفهاني

املتويف سنة 356 يف  الفرج علي بن احلسني  أبو  )ج( روى 
كتابه )مقاتل الطالبيني( – صفحة 26 طبعة إيران – بإسناده عن 
واألجلح  الكندي  األسود  عن  خديج  بن  فضل  عن  خمنف  أيب 
قاال تويف علي وهو ابن أربع وستني سنة يف عام أربعني من 
اهلجرة ليلة األحد إلحدى وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان 
وويل غسله ابنه احلسن وعبد اهلل بن عباس وكفن يف ثالثة 
أثواب ليس فيها قميص وصل عليه ابنه احلسن وكرب عليه مخس 
تكبريات ودفن بالرحبة مّما يلي أبواب كندة عند صالة الصبح)2(.

)د( وروى أبو الفرج األصفهاين علي بن احلسني )يف كتاب 
مقاتل الطالبيني صفحة 26( بإسناده عن ابن أيب عمري عن احلسن 
بن علي اخلالل عن جّده قال: قلت للحسن أين دفنتم أمري 
املؤمنني؟ قال: خرجنا به ليال من مزنله حّتى مررنا به على 
مزنل األشعث بن قيس مث خرجنا به إىل الظهر جبنب الغري)3(. قال 

عز الدين الكاتب املدائين وهذه الرواية هي احلّق وعليها العمل.

 بنو علي

)ه  ( قال عبد احلميد بن أيب احلديد: قلنا فيما تقّدم إن أبناء 
الناس أعرف بقبور آبائهم من غريهم من األجانب ، وهذا القرب 
الذي بالغري هو الذي كان بنو علي يزورونه قدميا وحديثا ويقولون 
هذا قرب أبينا ال يشّك أحد يف ذلك من الشيعة وال من غريهم وال 
أحد من بين علي من ظهر احلسن واحلسني وغريهم من 

)1( ابن الجوزي ، المنتظم ، األميني ، الغدير ، 14/5.
)2( أبو الفرج األصفهاني ، مقاتل الطالبين ، 26.
)3( أبو الفرج األصفهاني ، مقاتل الطالبين ، 26.

ساللته املتقدمني منهم واملتأخرين وما زاروا وما وقفوا إال على 
هذا القرب بعينه)4(.

ياقوت
البقاع  تواريخ  واملتتبعني  اآلثار  علماء  أشهر  من  إن  )و( 
ماديت  يف  يذكر   625 سنة  املتوىف  احلموي  ياقوت  واألمصار 
)النجف والغريني( من كتاب معجم البلدان)5(: مدفن أمري املؤمنني 
علي بن أيب طالب يف مشهده املشهور ويرسل ذلك إرسال 
املسّلمات يف حني أّنه مل يعرْف يف زمرة املوالني هلذا اإلمام وقد 
صّرح صفي الدين البغدادي يف كتابه املوسوم بـ )مراصد اإلطالع( 
ما لفظه: النجف أيضا بظهر الكوفة كاملسناة متنع مسيل املاء أن 
يعلو الكوفة ومقابرها وبالقرب من هذا املوضع قرب أمري املؤمنني 

علي ابن أيب طالب)6(.
وهناك أدّلة أخرى وردت يف كتب املؤلفني ورواة احلديث. 

فعلى سبيل املثال:

القلقشندي

هو  املشهور  الرأي  سّددوا  الذين  املؤرخني  أدباء  من   )1(
ج3  فيه ص256  قال  إذ  األعشى(  )صبح  مؤلف  القلقشندي)7( 
)وقتل علي لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة أربعني من 
اهلجرة بالعراق ودفن بالنجف على الصحيح املشهور ، وقال أيضا: 
ص 334 عند ذكره للكوفة وعلى القرب منها مشهد أمري املؤمنني 

)4( ابن أبي الحديد ، شرح نهج البالغة ، 122/6 ، المجلسي بحار األنوار ، 
.328/42

)5( انظر: الحموي ، معجم البلدان ، 271/5.
)6( مراصد االطالع ج3 ص1360 ، وصاحب الكتاب هو صفي الدين عبد 

المؤمن عبد الحق البغدادي الحنبلي المتوفي سنة 739 هـ .
)7( القلقشندي ، شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد المصري الشافعي 
أدبيا منشًأ قوي الحافظة له: 1ـ صبح األعشى في صناعة اإلنشاء. 2ـ 
نهاية االرب في معرفة قبائل العرب. 3ـ ضوء الصبح المسفر وجني 
الدوح المثمر. توفي سنة 821 هـ ، ظ عباس القمي ، الكني واأللقاب ، 

.84-80/3

أوصى عضد الدولة البويهي أن يدفن جبانب رجلي اإلمام
 وقد ظهر للعيان قربه يف زماننا حوايل سنة 1315 هـ وعليه صخرة 
منقوش عليها آية )وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد(
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المحدث النوري
)10( قد عقد املحدث النوري يف املجلد الثاين من مستدرك 
زيارة  إلستحباب  احلج  كتاب  من  املزار  يف  بابا  الوسائل 
احلسني عند قرب أبيه أمري املؤمنني يف الغري بظهر الكوفة 
وروى هنالك يف ص198 عّدة روايات تنّص على زيارة الصادق 
جعفر بن حمّمد لقرب جّده بالغريني ؛ وإين أوردت هذا احتجاجا 
به على تصريح موالنا اإلمام جعفر الصادق بدفن جّده أمري 
أن هنالك مدفن  الغريني ولسُت بصدد اإلشارة إىل  املؤمنني يف 
رأس احلسني وقد اشتبه بذلك بعض الناس ومنشأ االشتباه 
فقْد ختّيلوا أهنا مبعىن مدفن رأس  كلمة )موضع رأس احلسني( 
احلسني وهي عندنا مبعىن املحل املنصوب فيه الرأس يوم جاؤوا 

به إىل ابن زياد)1(.
)11( ُوِجد خبّط الشيخ املفيد حمّمد بن حمّمد بن النعمان املتويف 
413 حسب رواية السّيد عبد الكرمي بن طاووس يف فرحة قال 
وغريه  الطوسي  الدين  نصري  العلماء  خامت  أيضا  هبذا  وأخربنا 
باألسانيد عن خمتار التّمار عن أيب مطر قال ملا ضرب ابن ملجم 
أمري املؤمنني قال له احلسن أأقتله؟ قال ال ولكن احبسه فإذا 

مّت فاقتلوه وادفنوين يف هذا الظهر)2(.
أقول: هذا الظهر إشارة إىل ظهر الكوفة بالغري.

قال  أنه  اجلرجاين  بسند آخر عن عمر  السّيد  )12( وروى 

بالجبانة حتى مروا به إلى الغرب فدفنوه وسووا قبره وانصرفوا... انظر: 
فيها إرسال في  معتبرة وان وقع  الكافي 458/1. والرواية  الكليني ، 

)بعض أصحابنا(. لتواتر معنى المتن ، والمضمون
رأس  زيارة  استحباب  باب   226/10 الوسائل ،  مستدرك  النوري ،   )1(
الحسين عند قبر أمير المؤمنين الرواية بطولها هي: )روى السيد 
ابن طاووس في فرحة الغري عن عبد الرحمن بن احمد الحربي عن 
العزيز بن األخضر عن أبي الفضل بن ناصر عن حجر بن علي  عبد 
بن ميمون عن محمد بن علي بن الحسن العلوي عن ميمون بن علي 
بن حميد عن اسحاق بن محمد المقرئ عن جعفر بن محمد بن مالك 
عن يعقوب بن الياس عن ابي الفرج السندي قال: كنت مع أبي عبد 
اهلل جعفر بن محمد حين قدم إلى الحيرة فقال ليلة: أسرجوا لي 
البغلة فركب وأنا معه حتى انتهينا الى الظهر فنزل وصلى ركعتين ثم 
تنحى فصلى ركعتين فقلت جعلت فداك إني رأيتك صليت في ثالث 
والثاني:   ، المؤمنين أمير  قبر  فموضع  األول  أما  فقال:  مواضع ، 

.والثالث: موضع منبر القائم ، موضع رأس الحسين
الغارات  الثقفي في كتابة  )2( ذلك بنقل السيد ابن الطاووس عن إبراهيم 
847/2. )أخبرني الوزير السعيد خاتم العلماء نصير الدين محمد بن 
يرفعه  والده  عن   – مضجعه  اهلل  طيب   – الطوسي  الحسن  بن  محمد 
الى ابي النضر قال: لما ضرب ابن ملجم لعنه اهلل أمير المؤمنين )عليه 
مت  فاذا  احبسه  ولكن  ال  قال:  أقتله؟   :الحسن له  قال  السالم( 
فاقتلوه , فإذا مت فادفنوني في هذا الظهر في قبر اخوي هود وصالح( 
كامل   , قولويه  ابن  في  الحديث  هذا  ورد  وقد   .847/2 الغارات 
الغري/67 ،  فرحة   ، 122/5 البالغة  نهج  شرح   ، 30/2 الزيارات ، 

المجلسي بحار االنوار 25/24/100.

سألنا احلسن بن علي أين دفنتم أمري املؤمنني قال: على شفري 
اجلرف مررنا به ليال على مسجد األشعث.

أقول: شفري)3( اجلرف معروف بالنجف الذي كان رابيا كالظهر 
واملسناة للكوفة مينع مسيل املياه واألمطار عنها.

)13( ويف الكتاب املتقّدم بأسانيده عن حبيب السجستاين عن 
أيب جعفر قال مضى أمري املؤمنني وهو ابن مخس وستني 
سنة أربعني من اهلجرة فكان عمره مبكة مع رسول اهلل اثنيت 
عشرة سنة وأقام هبا مع سول اهلل ثالث عشرة سنة مث هاجر 
إىل املدينة فأقام هبا مع رسول اهلل عشرة سنني مّث أقام بعد ما تويف 
رسول اهلل ثالثني سنة وكان عمره مخسا وستني ُقِبَض يف ليلة 

اجلمعة وقربه بالغري)4(.
الثقة  أقول: وقد روى السّيد عبد الكرمي بن طاووس )وهو 
)فرحة  كتاب  يف  القبيل  هذا  من  متظافرة  روايات  الشريف( 

الغري(.
احلسن  البنيه   املؤمنني أمري  وصية  يف  توجد   )14(
واحلسني األمر بدفن جسده الشريف يف الغري وبلفظ ظهر الكوفة 
روى ذلك كثريون ذكرهم الفاضل املجلسي يف املجلد التاسع من 
حبار األنوار وليس سّيدنا احلسن وال إخوته مّمن خيالفون مثل هذه 

الوصية قطعا)5(.

القطب الراوندي
اهلل  هبة  بن  سعيد  الراوندي  القطب  عن  مجاعٌة  أورد   )15(
)اخلرايج واجلرايح()6(  املوسم  كتابه  اخلامس يف  القرن  أبناء  من 
وإخفائهم  لبنيه  منه  بوصاية  النجف  يف   اإلمام مدفن  قّصة 
 قربه مث قال ومل يزل قربه خمفيا حىت دّل عليه جعفر بن حمّمد
يف أيام الدولة العباسية وقد خرج هارون الرشيد يصيد وأرسل 
الصقور والكالب على الظباء جبانب الغريني فحاولتها ساعة مث 

)3( قال باإلسناد عن محمد بن احمد بن داود , عن محمد بن بكران , عن 
علي بن يعقوب ، عن علي بن الحسن , اخيه ، عن احمد بن محمد ، 
عن عمر الجرجاني ، عن الحسن بن علي بن ابي طالب قال: )سألت 
الحسن بن علي , اين دفنتم أمير المؤمنين؟ قال: على شفير الجرف ، 
ومررنا به ليال على مسجد األشعث ، وقال ادفنوني في قبر اخي هود( 
فرحة الغري/68 ، وهذه الرواية قد ذكرت قبر هود فقط دون ذكر اسم 
صالح ، وقد ورد ذكرها في الطوسي ، تهذيب االحكام ، 14/6 ، الحر 
العاملي وسائل الشيعة 198/14 ، المجلسي بحار االنوار 268/42 ، 

جامع االنبار/22.
)4( انظر: ابن طاووس فرحة الغري/35.

)5( انظر: المجلسي بحار األنوار 213/42.
)6( كتاب الخرائج والجرائح: في معجزات المعصومين للشيخ قطب 
الدين الراوندي )ت 573 هـ( مرتب على عشرين بابا ثالثة منها في 
النبي واألئمة اإلثنى عشر والسبعة األخرى في أعالم  معجزات 

النبي واألئمة. انظر: اغا بزرك الطهراني/الذريعة ، 145/7.

النجف يسرًة عن  قريبا من  الكوفة  به ظهر  فأتى  احتمله احلسن 
الغري مينًة عن الرحبة )يعين ملستقبل القبلة( فدفنه بني ذكوات بيض 
قال فلما كان بعد ذلك ذهبت إىل املوضع فتوّهمت موضعا منه مث 

أتيته فأخربته فقال يل أصبت رمحك اهلل – ثالث مرات.
أقول: مّلا كان عامر السائل قد مسع اختالف الناس يف مدفن 
اإلمام استفهم للحقيقة من كبري أهل البيت يف عصره وكبار 
فأظهر  بيتهم  وأسرار  بتاريخ سراهتم  وأعرف  أدرى  البيت  أهل 
له اإلمام ما خفي عليه وعلى كثري من أبناء عصره وشخص له 

املوضع ورسومه بأوضح بيان.
وعن اجلوهري يف الصحاح)1( الغريان مها طرباالن يقال مها 
قرب ملك وقيل قربا ندميي جذمية األبرش ومسيا غريني ألن النعمان 
بن املنذر كان يغريهما بدم من يقتله إذا خرج يوم بؤسه. وقال 
املطرزي يف املغرب: احلرية بكسر احلاء مدينة يسكنها النعمان بن 

املنذر وهي على رأس جبل من الكوفة أي غربا)2(.
ُتلمح  صغرية  بتالٍل  فّسرت  فقد  البيض)3(  الذكوات  وأما 
للبعيد حوايل قرب اإلمام كجذوات من النار وفّسرها آخرون 
شروق  عند  البقعة  تلك  حصباء  يف  املتألألة  البيض  باحلصيات 
الشمس عليها وتعرف بالدار النجفية)4( وفّسرها ثالث بالطربالني 
أو العواميد املقامة يف تلك النواحي يف أيام املناذرة وهذا التفسري 

)1( الجوهري ، الصحاح.
)2( انظر: المطرزي , المغرب/134 ويبدو أن السيد الشهرستاني ذكر النص 
مصحفا إذ قال المطرزي: )والحيرة بالكسر مدينة كان يسكنها النعمان 

بن المنذر وهي على راس ميل من الكوفة(.
إذ  الملتهبة  الجمرة  تعني  ذكوة  مفردها   , الذكوات  البيض:  الذكوات   )3(
معجم  فارس ،  ابن  النار.  تذكو  كما  تذكو  ألنها  ذكاء  للشمس  يقال 

مقاييس اللغة.
)4( الدرر النجفية: نوح من الحصيات يسمى )بدر نجف( وهي ذات مكانه 
)من   :الصادق االمام  عن  روي  فقد   , النجف  وابناء  الناس  عند 
تختم به وينظر إليه , كتب اهلل له بكل نظرة زورة أجرها أجر النبيين 
والصالحين ولو ال رحمة اهلل لشيعتنا لبلغ الفص منه ماال يوجد بالثمن ، 
وسائل  العاملي  الحر  وفقيرهم(  غنيهم  به  ليختم  رخصه  اهلل  ولكن 

الشيعة ، 311/10.

يتفق مع قراءة )الدّكات( بدل الذكوات بدال مهملة مجع الدكة أي 
ما ارتفع من األرض وقرأها خامس )الركوات()5( براء مهملة مجع 

الركوة مبعىن احلوض الكبري.

ابن طاووس
)7( لقد صنف نقيب الطالبني السّيد عبد الكرمي ابن طاووس 
)ره( كتابا يف إثبات مدفن جّده أمري املؤمنني بالغريني أمساه 
احلسن  بن  حمّمد  الشريف  راوية  فيه  أورد  ومّما  الغري(  )فرحة 
اجلعفري من مشاهري النسابة واملحدثني أنه قال وجدت يف كتاب 
أّمها أن جعفر بن حمّمد حّدثها أن أمري  أيب وحدثتين أّمي عن 
املؤمنني أمر ابنه احلسن أن حيفر له أربع قبور يف أربع مواضع يف 
املسجد ويف الرحبة ويف الغري ويف دار جعدة بن هبرية وإّنما أراد 

هبذا أن ال يعلم أحد من أعدائه موضع قربه)6(.
قال  الكليب  السائب  بن  حمّمد  عن  بإسناده  أيضا  روى   )8(
 ليال خرج به احلسن واحلسني وابن احلنفية وعبد  ُأخرج بعليٍّ
اهلل بن جعفر وعّدة من أهل بيته وُدفن ليال يف ذلك الظهر ظهر 

الكوفة فقيل له ملاذا فعل به ذلك قال خمافة اخلوارج وغريهم)7(.
أقول: املراد من غري اخلوارج بنو أمية ومن هذا وما سبق وما 
سيأيت يّتضح الوجه يف اختالف الرواة واضطراب الروايات وأن 
اهلامشيني قصدوا يف تشبيه أمر القرب على الناس وإلقاء االختالف 

فيهم صيانًة للقرب عن اعتداء بين أمية عليه تشّفيا منه.
الكليين يف جامعه الكايف بسنده عن عبد اهلل بن  )9( رواية 
أمري  قبض  ملّا  يقول  الصادق  اهلل جعفر  عبد  أبو  قال مسع  بكري 
املؤمنني أخرجه احلسن واحلسني ورجالن آخران يعين ابن 
احلنيفة وعبد اهلل بن جعفر حىت إذا خرجوا من الكوفة تركوها عن 
ميينهم مث أخذوا باجلّبانة يعين املقابر العامة حّتى مروا إىل الغري 

فدفنوه وسووا قربه وانصرفوا)8(.

)5( الركوات: هذا ما احتمله المجلسي في مزار البحار ص38. وقد قال 
الشيخ محمد السماوي بأن هذا تصحيف من ربوات قال في ارجوزته 
البيض  والذكوات  النجف(  وشي  في  الشرف  )عنوان  بــ  المعروفة 
موسوعة  الخليلي ،  جعفر  فجرى ،  ربوات  من  تصحيفه  أرى  والذي 

النجف ، 18/5.
ابن   ، 846/2 الغارات ،  في  الثقفي  الرواية  في  طاووس  ابن  سبق   )6(
 ، 214/42 االنوار ،  بحار  المجلسي  الغري/61 ،  فرحة  طاووس ، 

االمين العاملي , أعيان الشيعة 535/1.
)7( يالحظ القارئ الكريم أن بعض النصوص قد تكررت في هذا المجلد 
انظر:  ذلك.  يقتضي  التوسع  أن  إال  حذفها  يمكننا  كان  وقد  وغيره 

المجلسي ، بحار االنوار ، 222/42.
)8( سعد بن عبد اهلل عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي 
بن فضال عن عبد اهلل بن بكير عن بعض اصحابنا عن أبي اهلل انه 
سمعه يقول: لما قضى أمير المؤمنين أخرجه الحسن والحسين ورجالن 
اخذوا  ثم  أيمانهم  عن  تركوها  الكوفة  من  خرجوا  إذا  حتى  آخران 
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عمارًة عظيمة)1( وخرج على ذلك أمواال جزيلة وبىن له أوقافا 
ومل تزْل عمارته باقية إىل سنة ثالث ومخسني وسبعمائة وقد كان 
قد ستر احليطان خبشب الساج املنقوش فاحترقت تلك العمارة ، 
وحدوث عمارة املشهد على ما هي عليه اآلن وقد بقي من عمارة 
عضد الدولة قليل وقبور آل بويه هناك ظاهرة مشهورة مل حتترق 
)اخلتام( قدمنا إلقناع من غشيتهم عجاجة الشبهات اليت أثارها 
املهم من  الشطر   اإلمام علي البغدادي حول مدفن  اخلطيب 

الوثائق التارخيية ومستندات الثقات.

الشيعة
)19( إن اهتمام الشيعة بدفن موتاهم من ملوك عرفاء وعلماء 
ووزراء حول ضريح سّيدنا علي منذ بدأ أمره يف القرون السالفة 
األوىل ألوضح شاهد على اعتقادهم بصّحة مثوى اإلمام هناك فقد 
أوصى عضد الدولة البويهي أن يدفن جبانب رجلي اإلمام وقد 
ظهر للعيان قربه يف زماننا حوايل سنة 1315 هـ وعليه صخرة 

نفس تجادل عن نفسها( وصلواته على محمد وآله الطاهرين.
انظر: ابن طاووس فرحة الغري/152 ، ابن عنبة ، عمدة الطالب/62.

واأللقاب  الكنى  القمي  عباس   ، 342/11 والنهاية ،  البداية  كثير ،  ابن 
47/2 ، جعفر محبوبة/ماضي النجف وحاضرها ، 24/1.

)1( مرَّ المرقد المقدس بخمس عمارات:
العمارة األولى:

هي التي أمر هارون الرشيد ببناء قبة على المرقد المقدس وكان ذلك حدود 
أبواب وهي من طين احمر وطرح  أربعة  لها  سنة )170 هـ( وجعل 
على رأسها جرة خضراء وأما الضريح فإنه بناه بحجارة بيضاء ثم قام 

بوضع قنديال من الفيروز المرصع بالجواهر.
العمارة الثانية:

عمارة ابن زيد الداعي ، فإنه بنى على القبر قبة وحائطا وحصنًا فيه سبعون 
طاقا وهذا البناء وهو إحدى معجزات اإلمام الصادق.

إذ أخبر بهذا البناء قبل وقوعه حيث قال: ال تذهب الليالي واأليام حتى 
يبعث اهلل رجال ممتحنا في نفسه في الفتل يبني عليه حصنا فيه سبعون 

طاقا. )انظر: البحراني ، مدينة المعاجز ، 226/4( 
وقد شهر أبو الهيجاء الحمداني هذا المكان وجعل عليه حصارا امنيا وابتنى على 
القبر قبة عظيمة رفيعة األركان سترها بفاخر الستور وفرشها بثمين الحصر 
الساماني وقد دفن اغلب ابناءه من الحمدانين ولعل نقباء الحمدانيين اغلبها 

في هذا المكان. )جعفر محبوبة ، ماضي النجف وحاضرها ، 41/1(.
العمارة الثالثة:

عمارة عضد الدولة وهي أحسن العمارات وأفخرها إذ يشاهد هذه العمارة 
ابن بطوطة في رحلته إلى النجف سنة 727 هـ قبل احتراقها.

فقد وصف البلدة وذكر ما فيها من أسواق , وتم ذكر المرقد المطهر وما فيه من 
فرش ومعلقات وما يصفه السدنة وقوام المشهد مع الزائرين... )ابن بطوطة , 

الرحلة 109/1 ، جعفر محبوبة ، ماضي النجف وحاضرها 45/1.
العمارة الرابعة:

وهي التي حدثت سنة 760 بعد احتراق العمارة وقد نسبها المحقق الشيخ 
عباس  الشاه  العمارة  هذه  أصلح  وقد  اإليلخانيين  إلى  محبوبة  جعفر 

األول فإنه عمر الروضة المنورة والقبة والمطهرة والصحف الشريف.
العمارة الخامسة:

العمارة الحاضرة  وهي عمارة الشاه صفي حفيد الشاه عباس األول وهي 
اليوم. )انظر: جعفر محبوبة ، ماضي النجف ، 1 /50 – 56.

منقوش عليها آية )وكلبهم باسط)2( ذراعيه بالوصيد( ومرسوم بعد 
ذلك اسم )فناخسرو عضد الدولة( والتصريح مبدفنه ومن حواليه 
قبور بين بويه وكذلك فخر امللك. قد أوصى نائب الدولة عميد 
اجليوش احلسن بن سهالن املتوىف سنة 406هـ أن يدفن بالغري 
كما يف حوادث هذه السنة من كامل ابن األثري وغري هؤالء من 
ملوك مصر ووزرائهم الفاطميني واألشراف من بين علي احلسنيني 
واحلسينيني وأمراء اهلند وملوك إيران حىت مثل السلطان الفاتح 
)تيمورلنك( واألمراء من عائلته ؛ ومثل أقا خان املحاليت زعيم 
اإلمساعيلية املتويف سنة 1298 وفتح علي شاه القاجار ملك إيران 
الشهري ، وال مبالغة من يدعي أن تربة الغري استحالت من أدمغة 
ملوك وأمراء وعظماء وعلماء: ومثل هذا االهتمام ال حيصل عادة 
إال عن اعتقادهم الصميم بأّن الضريح امللموس واملشهد املحسوس 

. مها إلمام الكل يف الكل علي ابن أيب طالب)3(

ابن عنبة
العلماء  ثقة  النقابة  للشريف  الطالب  عمدة  كتاب  ويف   )20(
املحدثني امحد بن علي احلسيين الداودي املتويف سنة 828هـ فإّنه 
بعد إيراده مقتل اإلمام أمري املؤمنني قال ما نّصه: )والصحيح أن 
قربه يف املوضع املشهور الذي يزار()4( ، فمن مْل تكْن نفسه مبثل هذا 
القدر من حتقيق األمر فال سكنت نفسه وال ينبغي هلا أن تسكن بأكثر 

منه: فليس يصّح يف األذهان شيء إذا احتاج النهار إىل دليل)5(

الخاتمة
الصحف  وحررته  الكتب  حوته  مبا  نأيت  أن  شئنا  إن  أنا  و 
ورمسته اخلطط يف كتب املسالك واملمالك وتقاومي البلدان وضبوط 
حوادث الزمان يف إثبات دفن اإلمام علي يف الغري السري 
ألخرجنا إىل عامل التأليف كتابا ضخم احلجم وملاذا جنلب مثل 
هذا التعب؟ التحقيق حقيقة أوضحتها األعصار وضوح الشمس يف 
 رائعة النهار؟ هذا وقد أشاد اهلل سبحانه وتعاىل ألمري املؤمنني
على متون الكتب صرحا من الفخر خالدا خبلود الدهر وأقام له 
يف قلوب املؤمنني ضرحيا يفوح بأطيب الذكر )ويأيب اهلل إال أْن 

يتّم نوره()6(. 

)2( سورة الكهف آية 18.
)3( انظر: ماضي النجف وحاضرها 234/1 - 248 فإن فيه فصال كامال 

عن من دفن في النجف من السالطين والوزراء وغيرهم.
)4( انظر: ابن عنبة ، عمدة الطالب/61

)5( البيت من الوافر للمتنبي.
)6( سورة التوبة آية 23.

جلأ الظباء إىل األكمة فرجعت الكالب والصقور عنها فسقطت 
ما  أسد  بين  الرشيد وسأل شيخا من  فتعّجب هارون  ناحية  يف 
هذه األكمة؟ فقال: يل األمان؟ ، قال: نعم ، قال: فيها قرب اإلمام 
علي ابن أيب طالب فتوّضأ هارون وصلى ودعا. وقد مّر مثل 
هذا عن الدمريي وابن خلكان ورواه أيضا السّيد غياث الدين 
بن طاووس يف )فرحة الغري( عن الشيخ جنيب الدين حيىي بن 
سعيد بسنده عن عبد اهلل بن أمحد بن عائشة وبسنده عن ياسر 

مجال الرشيد أيضا)1(.

الشيخ المفيد
البغدادي  النعمان  )16( قال الشيخ املفيد حمّمد بن حمّمد بن 
 يف كتابه اإلرشاد عند ذكره حياة اإلمام علي ابن أيب طالب
 واحلسني احلسن  ابناه  ودفنه  وتكفينه  وتوىل غسله  ومقتله 
وعفيا  هناك  فدفناه  الكوفة  جنف  من  الغري  إىل  ومحاله  بأمره 
موضع قربه بوصية كانت منه إليهما يف ذلك ملّا كان يعلمه من 
دولة بين أمية من بعده واعتقادهم يف عداوته وما ينتهون إليه من 
سوء النّيات فيه من قبح الفعال واملقال مبا متكنوا من ذلك فلم يزْل 
قربه خمفيا حىت دّل عليه الصادق جعفر بن حمّمد يف الدولة العباسية 
وزاره عند وروده إىل أيب جعفر – املنصور – وهو باحلرية فعرفته 

الشيعة واستأنفوا إذ ذاك زيارته سالم اهلل عليه)2(.

العالمة المجلسي
كثرية  نقوال  البحار  تاسع  يف  املجلسي  العالمة  أورد   )17(

)1( انظر: الخرائج والجرائح 234/1 ، قطب الدين الراودي ، وقد وردت 
الرواية باطراف منها تارة وبتمامها تارة أخرى في: المجلسي ، بحار 
االنوار ، 224/43 ، اثبات الهداة 547/4 ح 196 ، البحراني ، مدينة 
المعاجز 272/3. وروى قطعة منه المفيد ، اإلرشاد 20. فرحة الغري ، 
142 ، ابن عنبة ، عمدة الطالب/62 ، القندوزي ، ينابيع المودة لذوي 

القربى ، 146/3 ؛ جعفر النقدي األنوار العلية/47.
المعاجز ،  مدينة  البحراني  وينظر   10/1 االرشاد ،  المفيد ،  انظر:   )2(

.212/3

عن أمثال الغزايل وكاشف الغمة وابن مسكان وغريهم بأن أمري 
امُلرّمل  القائم  من  الغريب  اجلانب  ويف  بالغري  دفن   املؤمنني
واملراد هبذا االسطوانة القائمة اليت كان النعمان ابن املنذر يغريها 

بالدم ويرملها يوم بؤسه)3(.

الدينوري
الدينوري يف كتاب  إبراهيم بن علي بن حمّمد  )18( ذكر 
هناية الطلب وغاية السؤل يف مناقب آل الرسول أنه قد اختلفت 
الروايات يف قرب أمري املؤمنني فيه اليوم. فقد روي أن عبد اهلل 
به  خرجنا  قال   املؤمنني أمري  دفنتم  أين  سئل  جعفر  بن 
حّتى إذا كّنا بظهر النجف)4( دفناه هناك وقد ثبت زين العابدين 
وجعفر الصادق وابنه موسى الكاظم زاروه يف املكان ، ومل 
يزْل القرب مستورا ال يعرفه إال خواصُّ أوالده ومن يثقون به 
بعده واعتقاهم يف  أمية من  بوصية منه ملا علمه من دولة بين 
عداوته ما ينهون فيه من قبح الفعال واملقال ما متكنوا من ذلك ، 
فلم يزل قربه خمفيا حىت كان زمن الرشيد هارون العباسي فإّنه 
خرج ذات ليلة إىل ظاهر الكوفة يتصيد وهناك حجل وحشية 
إىل  عليها جلأت  والكالب  الصقور  ألقى  كّلما  فكان  وغزالن 
كثيب رمل هناك فترجع عنها الصقور والكالب فتعّجب الرشيد 
بذلك فأخربه  له علم  الكوفة وطلب من  من ذلك ورجع إىل 
بعض شيوخ الكوفة أنه قرب أمري املؤمنني فيحكى أّنه خرج 
ليال إىل هناك ومعه علي بن عباس اهلامشي وأبعد أصحابه عنه 
وقام يصّلي عند الكثيب ويبكي ويقول يابن عّم إّني ألعرف 
قتلي  أنكر فضلك ولكن ولدك خيرجون ويقصدون  حّقك وال 
فلّما  نائم  بن عباس  الفجر وعلي  أن قرب  وسلب ملكي إىل 
ابن عمك  قرب  عند  فصلِّ  قم  وقال  هارون  أيقظه  الفجر  قرب 
طالب  أيب  ابن  علي  املؤمنني  أمري  قال  هو  عم  ابن  وأي  قال 
فقام علي وتوّضأ وصّلى وزار القرب مث إن هارون أمر)5( فبىن 
عليه قّبة وأخذ الناس يف زيارته والدفن ملوتاهم حوله إىل أن 
كان زمن   عضد الدولة )فناخسرو بن بويه()6( الديلمي فعّمره 

)3( انظر: المجلسي ، بحار األنوار ، 227/42.
)4( انظر: الغارات 884/2 ، ابن عنبة ، عمدة الطالب/62 والرواية كاملة 
في فرحة الغري ، 51 – 52 ، الحافظ الكنجي ، كفاية الطالب/133.

)5( انظر: ابن عنبة ، عمدة الطالب/62.
كان  الديلمي  بويه  بن  الحسن  بن  خسرو  فنا  الدولة  عضد  السلطان   )6(
معدودا في الفقهاء والمحدثين والشعراء والسالطين والفرسان والدهاة 
وكان شيعيا معاصرا للشيخ المفيد ، وقد اخذ عنه العلم وكان يزوره في 
موكبه العظيم ، ولد في أصفهان سنة 324 هـ وتوفي سنة 372 وهو 
اول من لقب بشاهنشاه وكانت واليته على العراق خمس سنين ونصف 
وأوصى أن يدفن في النجف األشرف في الروضة المباركة فدفن وكتب 
على قبره )هذا قبر عضد الدولة وتاج الملة أبي شجاع ابن ركن الدولة 
كل  تأتي  الخالصيوم  في  لطمعه  المعصوم  اإلمام  هذا  مجاورة  أحب 
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