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 ةــاملقدم

 (1  ) 

نشأة الفقه اإلمامي نبتت فكرُة هذا الكتاب أثناء العمل عىل كتايب السابق 

، من النّص من احلديث باجتاه الفقه  الطويلةهناك تفّحصنا احلركة الّشاّقة . ومدارسه 

أي أن . يف احلّلة  ستقّر هبا املقامالتي بدأت يف قّم وانبنط ، تاملنروي إىل النّص املُس

  .وبام هو فقه ، هو حديث  احلديث ـــ الفقه ، بامهناك  كانميدان بحثنا 

، فإّن معاجلة اإلشكالّيات البحث وسحر بربكة لكن ، وكام حيدث غالبًا 

لدينا  تحّرك .أسئلًة وإشكالّياٍت جديدة  ت  طرحالتي فرضها البحث هناك 

ا امُلباركة عىل ُأولئك الذين كانوا وراء تلك احلركة دارت تساؤالٍت  يف ُمفرتقاهته

ن هم ، ما هو الوسط الذي عملوا فيه ، وماذا أنتجوا ؟ : األساسّية   من

ّواديدور عىل س هنا عملنا من النُّخبة بوصفهم ، أبطال تلك احلركة  الرُّ

 اإلجيايب التأثُّر والتأثريعملّية تقود أن ُتطلق وأن ودأهبا العالية ، التي من شأهنا 

آخذًة منه .  داخلنهتعمل الوسط الثقايف السيايس االجتامعي الذي مع ويف امُلتبادنل 

بنيًّا عىل فكرًا يف امُلقابل لتمنحه ،  حوافزها وحُمّركاهتا من  راجلديد امُلبتكن أو عمالً من

 .عنارص وسطه الثالثة عنرٍص من يف  يرمي إىل وضع ُحلوٍل ملشكالٍت قائمةٍ ، الفكر

ّواد"صفة يف عنوان الكتاب  الذين منحناهم هم ُأولئك    ."الرُّ

من  خيوضان الُعبابن ،  اوهذنشأة الفقه ، إذن ، فالكتابان   كلُّ ما. ه نفسن  امُلدوِّ

روّيًا  املوضوعيف األمر أن كتابنا السابق نظر إىل  الذي هو النّّص الترشيعي الذي بدأ من

املنروي النّصَّ أي أّنه أزاح . فقهًا انتهى حديثًا ثم بدأ ، أو فلنُقل ، ثم انتهى ُمستنـنبنطًا 

 ضمنما منحه مكانًا اكتفى ببأن  .املُستننبنط النّّص خلف ، لكنّه دائاًم موقٍع ما إىل 

أّما هذا الكتاب فإّنه ينظر . كلَّ شٍئ تقريبًا  من قبُل ، بعد أن كان مصادر االستنباط 

 . وشتان ما بَي املنظورينن .وراء هذه العملّية التطّورّية امُلعّقدة  كانواالذين  الرجالإىل 
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 (2  ) 

ّواد  "ماذا نعني بـ : إن أّول ما ينبغي بيانه يف هذه املقدمة هو  منن هم ،  "الرُّ

تلك النُّخبة  ما هي خصوصّيتهم التي استدعت ختصيصن ثم  ؟عىل مستوى املفهوم 

ة  بذلك  ؟، ومن ثنّم ختصيصهم هبذا الكتاب الوصف  امُلختارن

 إن كلمة رائد يف أصل اللغة تعني الشخص الذي يسري يف مقّدمة الّركب 

د  هو مع أّنه. الذي يقصد مكانًا معلوماً  مصلحة والغرض له أو ، العالقة له باملنقصن

ن خلفه عىل الطريق من وُيرشد يدّل فقط وإّنام هو بحركته باجتاهه .  بالوصول إليه

ل    . الصحيح املُوصه

ُأطلقت من فكٍر وأدٍب وفنٍّ ، حيث ثم أن الكلمة ُنقلت إىل األُمور املعنوّية 

ب ق وحيث . يف هاتيك امليادين الّسّباقَي  عىل امُلبدعَي احتفظت بعنرصّي السَّ

ب ق للّرائد: من معاين الكلمة واللُّحوق  اعتبار أن ب. واللُّحوق ملنن خلفه ،  السَّ

. يف اكتساهبا  ه نجاحهذا و أهلّيةه عىل ب برائده ، وثقة الّرك  اللُّحوق ينطوي عىل 

د يف الوصول لكنّها ُعّريت من عنرص نفي مصلحته و . ألسباٍب واضحة إىل املنقصن

، ليه إ، وليس ُُمّرد دليٍل  ُأضيف إليها أنه الذي يبتدع الطريق ابتداعاً يف امُلقابل أي أنه 

 . ثم أنه ينجح يف إغراء أو إقناع اآلخرين بالّسري عليه 

إّنه الذي يبتدع . هوذا املعنى الذي نقصده من الكلمة يف عنوان الكتاب 

ه طريقًا جديدًا ،  ن خلفن هو الذي ُيشّكل أحد الفوارق املنهجّية ذلك و. يسري عليه من

مثالً أن الكليني والّصدوق أضافا إىل  تلك الفوارقومن . األساسّية بَي الكتابَين 

، سامهت بسطناها يف كتابنا السابق عمل امُلحّدث واحلديث إضافًة ملحوظنة ، 

، مل خترج  ، ولكنّها كانت إضافًة تفصيلّيةً مسامهًة ما يف احلركة التطّورّية باجتاه الفقه 

طريقًا  ابتدعن  قد يكُ وإن أن السّيد املرتىض ثم . بعملهام عن حريم النّّص املنروي 

ومن هنا اعتنينا . ع اآلخرين بالّسري عليهبإقنا فشللكنّه ، جديدًا يف عمل الفقيه

أهّنم مل يستجمعوا يف ذلك  .ولكنّنا صدفنا عن ذكرهم هنا ،   بُأولئك الثالثة هناك

 . لسببَين ُُمتلفَين أعامهلم الصفتَين األساسيتَين للّريادة والّرائد 
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يمكن للقارئ أن يلمسه يف . فارٌق منهجيٌّ ثاٍن بَي الكتابَين ويف هذا 

ذاك ، ولكنّنا مل وقفنا عندهم وعند أعامهلم يف كتابنا  نعرشات الفقهاء الكبار ،  الذي

د هلم ٌمتّسعًا يف هذا ، مع أهّنم من ذوي الّدور امُلنيف يف البحث الفقهي  وما ذاك . نجه

ل إال ألهّنم يف أعامهلم مل  . باملفهوم الذي ذكرناه إىل مستوى الّريادة  وايصه

 ىل مفهوم الّريادة والّرائد قبل أن نخرج من الكالم عمهام يُكن ، فإّن علينا 

 : أن نقول 

ولكنه قد يكون أيضًا  .وهو كذلك غالبًا . إن هذا املفهوم قد يكون فكرّيًا 

عىل مستوى العمل  ويؤّثرُ يفعُل بمعنى أنه ،  معاً ، أو فكرّيا ـــ عمالنيًّا عمالنّيًا 

ع  يف منن بعدالّساري الّسّباق  وسنرى عىل . فقط ، وليس عىل مستوى الفكر امُلبتندن

 :  ُأنموذجذلك غري 

الذي ال نعرف له . الُقّمي ــــ ُأنموذج موسى بن عبد اهلل بن سعد األشعري 

ّواد. ُمسامهًة فكرّيًة  ة ، تقديرًا خلطوته الّسّباق ومع ذلك فإّننا نراه أحد أعاظم الرُّ

هي التي يعود إليها الفضل يف افتتاح ما سيكون أّول ( . ع ) باجتاه اإلمام الصادق 

لنهوض ُقّم ذي القيمة التارخيّية التي ال  كان البادئن . مركٍز شيعّي إمامّي خالص 

 تطوير لسلسلة املراكز التي توالت من بعد عىل العمل اخلاّلق يف من بعدُ  ُتبارى ، ثم

 احلضور الشيعي تطّور ، وبفضل سابقتهالفكري  تطويرالوبموازاة ذلك .  فقهنا

 . ثقافّيًا وُسّكانّيًا وسياسّيًا  اإلمامي

الذي ليس له . حممد بن عّل بن عثامن الكراجكي الطرابليس ـــ ُأنموذج 

ّواد  لكنّه الذي افتتح الّصلة بَي غرب . ُمسامهة فكرّية تؤّهله لالنضامم إىل طائفة الرُّ

التي ، وبَي احلركة الفكرّية العالقة يف بغداد ثم يف احلّلة  الشيعّي وجنوب الشام 

هذه نشأ مساٌر تارخييٌّ جديد ُمتحّرك ، ما وبفضله وبفضل بادرته . استمّرت فيام بعد 

 . نزال ننُعم بربكته حتى اليوم 

الذي استجمع الصفتَين  . ـــ ُأنموذج الشهيد األّول حممد بن مكي اجلّزيني 

 للشيعة يف ظرٍف دقيٍق جّدًا  عملن هو و . معًا  الفكرّية والعمالنّيةيف مرشوعه صفتني 
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بَي الفكر وعن طريق اجلمع . اليوم لبنان السيايس هو غرب الشام ،  أي فيام يف 

، وبَي براعة تنفيذه يف  وأغناه من موجوده من احلّلة السيايس ، الذي استورد ُأصوله

ـــ عن يف منطقة عمله ، ُيعانوهنا مرشوٍع ُمفّصل عىل مقاييس األزمة التي كان الشيعة 

 ، التشيّع الشامينجح نجاحًا باهرًا يف نقل قومه من مستوى طريق اجلمع بَي هاتَي 

من مستوى اخلاضع اجتامعّيًا وسياسيًّا . كالمًا وفقهاً إىل مستوى التشّيع الفكري 

ات املُتصّدي هلا ، املُتقّبل إمجاالً إلرشادلسياسة وخّطة أخصامه ، إىل مستوى 

يف الوسط الشيعي هّم إنجاٍز إن مرشوع الشهيد هو أويف رأينا . وتوجيهات قادته  

 . الغيبة حتى قيام اجلمهورّية اإلسالمّية يف إيران  زمنمنذ اإلمامي 

ويف هذه النامذج الثالثة دليٌل ساطٌع عىل أن قوة الفكر الّصائب هي يف 

 . النهاية يف العمل 

 (3  ) 

وأّنني قد . قد استوفيُت األغراض املنرومة من املقدمة البيان  ذاأظنُّ أنني هب

سوى أن  ومل يبقن عّلَّ . إىل الدخول يف متن الكتاب بام فيه الكفاية هّيأُت القارئ 

بمثله فيام بقي يل  ُيتّم نعمته عّلّ  أن فضلهمن سائالً .  نعامئهأشكر الباري سبحانه عىل 

                                                                       .من العمر 

 . واحلمد هلل رّب العاملَي                                                                                   

 .نَي عليه السالم ماملُصادف يوم والدة أمري املؤ هـ ، 5431 رجب 53بعلبك يف 

 . م 6152إبريل / نيسان  9املوافق 
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موسى بن عبد اهلل بن سعد األشعري الُقّمي(  األّول)  

رائد قـمّ                       

 تأرخيّية توطئة

الترشيعّي  من املعلوم إمجاالً لدى العارفَي بالتاريخ التطّوري للنّص 

عن النّّص املنروّي مستوى أي من اإلمامي ، ابتداًء من احلديث باجتاه الفقه ،  الشيعي

أّن لُقّم موضع الّريادة يف تسجيل ونقد النّص الفقهي املُستنبنط ،  مستوى إىلاملعصوم 

ًا وتبويب احلديث املنروّي  العمل الذي جيب اعتباره اخلطوةن ( . ع )عن األئمة حرص 

ممّا بسطنا الكالم عليه بالتفصيل امُلناسب يف . األُوىل يف تلك احلركة التطّورّية اخلاّلقة 

 .  نشأة الفقه اإلمامّي ومدارسه من كتابنا  االفصل امُلخّصص هل

يفة ن، بالنظر إىل املاُلبسات الع ُقمّ واحلقيقة أّن ذلك املوقع الذي اكتسبته 

بعد أن  أرشنا إليه إشارًة . لتمصريها ، كان لغزًا من األلغاز إىل أن بّينّاه يف كتابنا ذاك 

امُلحّدثَي وأصحاب األئمة عليهم رجال األشعريَي من ) يف مقدمة كتابنا اآلخر

لتوطئة وها نحن نقتبس بإجياز ما بّيناه يف الكتابَين ، مقدمًة وعىل سبيل ا(. 5السالم

ها من ريادة بلده وبذلك لُبغيتنا من هذا الفصل ،  نضُع ريادة بطله موسى موضعن

ّواد األفراد يسلكون طريق ريادهتم. إمجاالً  دون أن  ونقول إّن هذا النّمط من الرُّ

، ألن النتائج املُرتّتبة عليها ال غالبًا ُيقّدروا أمهّية ما يفعلون ، ودون أن يروا نتيجتنها 

 . ال من بعدهم بزمٍن يطول أو يقرُص تظهر إ

 .وسنبدأ بالتعريف بقومه األشعريَي 

صاحبنا موسى ( . األشعر ) نسبة إىل جدٍّ بعيٍد هلم ُسّمي أو ُلّقب بـ اسمهم 

امر بن اهلل بن سعد بن مالك بن األحوص بن الّسائب بن مالك بن ع هو ابن عبد

ا اجلّد ، الذي منح أبناءه ومن هذه السلسلة ُنقّدر أّن هذ. عوف بن اجلامهر بن األشعر

 سلسلةثم أّن حفيده الرابع يف . سنة من اهلجرة عاش يف اليمن قبل ُزهاء مائة،اسمهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . م  6111/ هـ  5369ـــ نرشه مركز العلوم والثقافة اإلسالمّية يف قم  5
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يف املدينة ( ص ) السائب بن مالك ، وفد عىل رأس مجن ٍع من قومه عىل النبي االحفاد 

ن وفد عليه من أهلها  يف عام الُوفود ، أي يف السنة التاس والظاهر أّنه . عة للهجرة فيمن

الذي بدأ ( م 243ـــ  234/هـ 63ـــ 53) استقّر فيها إىل عهد عمر بن اخلطاب 

/ هـ  52ويف هذا النطاق ُمرّصت الكوفة سنة . سياسة الفتوحات باجتاه العراق 

معًا للمقاتلَي  231  . كان السائب وقومه من الذين نزلوها ثم . م ، لتكون ُمن

حيث باتوا فيها فصيلَين . يخ امُللتبس لألشعريَي يف الكوفة هكذا بدأ التار

أحدمها قاده أبو موسى األشعري عبد اهلل بن قيس ، وكان يف موقع امُلناكف . اثنَي 

وثانيهام قاده صهُر أيب موسى عىل ابنته السائب . (ع ) لّدائم لإلمام أمري املؤمنَي عّلا

واستمّر ذلك االنشقاق وتداعى . 5مام بن مالك ، وكان من الناصحَي املخلصَي لإل

وآل فيام خيص أعقاب السائب إىل أن . يف أعقاب كلٍّ منهام ما ُذكروا يف الُكُتب 

اإلمامي من أوسع األبواب ، فكان هلم من محيد األثر  ّي الفكرالّسعي دخلوا تاريخ 

ربن . حتى اليوم مشكورًة ما تزال تداعياُته فاعلًة 
 . وذلك من أعظم العه

ثم أّننا رأينا ذكر السائب يغيب كلَّ الغياب ، بام يف ذلك يوم كربال املشؤوم 

ليس األمر بنفسه ، بل من  .وما ذلك عندنا باألمر الُعّجاب . م  211/ هـ  25سنة 

ذلك ألن عاّمة . حيث أّن غياب السائب ينطوي عىل لغٍز أكرب بكثري من شخصه 

رخييَي ، ومنهم السائب ، قد اختفوا ذلك اليوم التا( ع ) كبار أصحاب أمري املؤمنَي 

وبام يف ذلك أيضًا ، أو عىل األقّل بام ُيشبهه ، غيابه عن حركة من . كأّنام بقدرة قادر 

فهذه مخس سنوات غاب فيها ذكُر . م 214ـــ  215/ هـ  21ـــ  26ُيسّمون بالّتّوابَي 

ب االحداث يف الكوفة   .السائب وقوُمه عن ُمضطرن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حيث يورُد قصة نزاٍع  499/ 4: دار املعارف بمرص، الت . ـــ انظر ـــ مثالً ـــ تاريخ الطربي ط 5

بَي أيب موسى والسائب ، عىل قاعدة أمر اإلمام  لوايل الكوفة يومذاك أيب موسى بتعبئة املقاتلَي 

بو موسى االمتثال لألمر ، خالفًا لنصيحة السائب له بأن يتبع ما فأبى أ. من أهلها لقتال الناكثَي 

 .  اإلمام به أمرن 
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حتى أتى املختار الثقفي ، الذي بدأ منذ السنة التالية حركته التي رفعت 

وأهل بيته وأصحابه ، ( ع ) شعار االقتصاص ممّن رشك يف دماء اإلمام احلسَي 

يف ( اراملخت)الناس ، بينام كان هو البيعة من له  يأخذفرأينا السائب أحد مخسٍة 

ثم كان من أمره مع املختار .   5عبد اهلل بن الزبري عىل الكوفة  السجن بأمٍر من عامل

 .     6أّنه كان ، بعد أن بسط هذا سلطانه عىل الكوفة ، يستنيبه عليها إذا هو خرج منها 

أن ُيقتل مع املختار من هنا وهبذه الوسيلة وضع السائُب بن مالك ، قبل 

ن معه من قومه األشعريَي يف موقٍع سيايسٍّ دقيق بَي مطرقة 212/ هـ  22سنة  م ، من

ذلك املوقع هو الذي قاد ، بعد ُزهاء عقٍد ونصف . الزبرييَي وسندان األُمويَي 

. العقد من السنَي ، إىل هجرهتم شبه الّشاملة من الكوفة إىل أرض املستقبل ُقّم 

عّمه األحوص بن  يد أخيه سعد بن عبد اهلل بن سعد بن مالك وابنيقودهم حف

  ملة يف العراق عىل احلكم األُمويوذلك عىل أثر اهنيار الثورة الشا. السائب بن مالك 

وهم الذين كانوا  قد ضلعوا فيها ، وانتهت . بشخص واليه يومذاك احلّجاج الثقفي 

الوقعة األخرية ، التي محلت اساًم ُمعرّبًا عن باهلزيمة الّساحقة التي نزلت بالثائرين يف 

 . وقعة دير اجلامجم : م  216/ هـ  13املنقتلنة اهلائلة التي نزلت هبم  سنة 

أتى وقت اخليارات الصعبة بَي اخلضوع  الّساحقة بعدما وقعت اهلزيمة

ن بقي من األشعريَي يتخذون بَي ذلك سبيال . امُلطلق والقتل  لقوا فانط. هنا رأينا من

فصيٌل اجته غربًا باجتاه الشام ، نزل طربّية يف . هاربَي بنسائهم وأوالدهم يف فصيلَين 

وكان لكلٍّ من الفصيلَين أثره التارخيّي يف نرش  . وآخر اجته رشقًا نزل ُقّم . 3 األُردنّ 

 .الّتشيّع حيث حّل 

 . موضع اهتاممنا اآلن هو الفصيل الثاين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  9/  2: ــــ الطربي  5

 . 512/  2: ـــ نفسه  6

/ م  5996/ هـ  5453بريوت . ط(  التأسيس لتاريخ الشيعة يف لبنان وسورية) ـــ انظر كتابنا  3

 . وما بعدها  521
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ّططًا من الواضح والغنّي عن الدليل ، أّن هجرهتم باجتاه الرشق مل تكن ُُم 

ُُمتازًة . كانت أقرب إىل الّتيه هلائمَي عىل وجوههم . بعينها  بقعةً ، ومل تكن تقصد هلا

إىل أن اسرتاحت  هبم . غرب ما هو اليوم إيران ، بام فيه من قبائل اللُّر ذات البأس 

دروهبم الطويلة إىل بقعٍة يف وسط إيران شبه يباب ، أرُضها ملٌح وآجاٌم ، وماؤها 

، بحيث مل يُكن فيها منن  5ستنقعات التي تعجُّ بالعقارب واألفاعي ُزعاف ، تغطيها امل

وما عتّموا أن  . فنزلوها ُنزولن طائٍر مهاجٍر أهنكه طوُل الّسفر . يدفعهم عنها 

ر مدينًة عامرة : اجرتحوا فيها عجيبتَين اثنتَين  ف  وجعلوا من اليباب . جعلوا من القن

، وما تزال وستبقى إن    6ُتنري حوهلا وُتنبُت أمثاهلا حارضًة للعلم ، ظّلت منارًة وحيدًة  

 . شاء اهلل 

ن استوعب هذا الّّسد التارخيي املوجز   : السؤال الذي يطرح نفسه عىل من

ر عامرًا ممكنًا بالقول أّن أولئك ! حسنًا  ف  ل القن إن يُكن تفسري عجيبة جع 

به ، وجيعلوه قابالً  فإّما أن يستصلحوه. املهاجرين مل يكن لدهيم خياٌر آخر  ع  عىل صن

كنى وإلنتاج ما يقوم بأود ُعاّمره  وعليه فقد ألقوا . وإّما أن يغدو مقربًة هلم . للسُّ

اق وما يزال أثر أعامهلم يف هذا النط. بأنفسهم عىل ذلك اليباب عامرًة واستصالحًا 

نراه يف امُلنخفنض الذي خيرتقها ، الذي يبدو أّن  ماثلًة يف طوبوغرافية املدينة،

. 3املهاجرين قد استحدثوه ابتغاء استنزاف املياه املُستنقعة القادمة من اجلبال املجاورة 

لها حارضًة للعلم تشعُّ  عجيبة جعممكنًا فكيف لنا أن نفّّس كّله ذلك تفسريـــ إن  يُكن 

 ها ات ما قد عرفناه عن البقعة وُعاّمرخصوصًا إن  نحن أضفنا إىل مواصف؟  من حوهلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،        تاريخ قم: حسن بن حممد األشعري : ـــ انظر عىل ما كانت عليه منطقة ُقّم قبل استصالحها  5

 .  35/ م  6112/هـ 5462نرشة حممد رضا أنصاري قّمي ( الرتمجةا لفارسّية)

 ( . نشأة الفقه اإلمامي ومدارسه ) ـــ انظر الفصل املُخّصص للرّي وما وراء النهر من كتابنا  6

ـــ انظر عىل ما آل إليه حال قم بعد استصالحها ، وما جّد فيها من ُطُرق ميادين وقناطر وأبنية  3

عة قناة وانظر اإلشارة إىل . وما بعدها  26/  تاريخ قمّ   .  511و  533/ استنزاف املياه املُستنقه
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املهاجرين يف موطنهم السابق الكوفة ، ومل يُكن لبيئتهم أّنه مل يكن ألولئك اجلُُدد ، 

 . اجلديدة أدنى جتربة أو سابقة يف املعرفة وشؤوهنا 

بل تقّبل . هنا بيت القصيد ، وهنا السؤال الذي مل يطرحه أحٌد من قبلنا 

ٌر مقدوٌر ال ُيسأُل له عن سبب اجلميُع من ا  . لعارفَي بام آل إليه أمُر ُقّم وكأّنه قدن

 . وهذا هو مدخلنا لبيان ريادة منن عقدنا هذا الفصل لبياهنا 

 الّريادة األُوىل(  1)  

يصلح أن يكون مفتاحًا ملها استغلق علينا    تاريخ ُقمّ  كتابثمة نصٌّ قصرٌي يف 

موسى بن عبد  "أّن " مفاخر ُقّم   "من إشكالّية البحث ، حيث يقول حتت عنوان 

اهلل األشعري ابتدأ إظهار مذهب الشيعة ، إىل أن اقتدى به آخرون من أهل ُقّم ، 

 . "  1وأظهروا مذهب الشيعة 

فصاحبه يف الصميم من . لنّص ما من أدنى ريٍب عندنا يف صّحة ما يقوله ا

كام أّن ما شحن به كتابه من معلومات دقيقة ليدلُّ داللًة قاطعًة عىل . البيت األشعري 

أّنه عارٌف متمّكٌن بخصوصيّات وتفصيالت تاريخ بيته ، التي استقاها من الّذاكرة 

روّياٍت شفوّية  مصريّية يف مثل  شأن أّي مجاعٍة مترُّ بتجربةٍ . العاّمة وممّا اختزنته من من

كام أّننا ، . قّوة املغامرات املتعّددة الوجوه التي خاضها قومه من الكوفة إىل ُقّم 

إشكالنا .      6باإلضافة إىل ذلك ، رأيناه ُيسند بعض املعلومات إىل مؤرخَي معروفَي 

حسن بن حممد ": ىل اسمه كام ورد عىل غالف الكتابالوحيد يف هذا النطاق يدور ع

، الذي يبدو أّنه سقط منه منن بَي جّده حسن وبَي  "سن بن السائب بن مالكبن ح

م ، أي بعد السائب 911/هـ321بدليل أّن املؤلف كان حّيًا يف السنة . السائب 

 .  بُزهاء ثالثة قرون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  221/ ـــ تاريخ قم  5

ـــ من ذلك ، مثاًل ، إسناده معلوماٍت ذات عالقة بالتاريخ املُبّكر لقومه يف ُقّم إىل محزة بن حسن  6

 .  59/ نفسه ( . م921/ هـ 321: ت)اإلصفهاين 
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 : ومع ذلك فإّن النصُّ يطرح عىل الباحث سؤالَين اثنَين 

 " ؟   إظهار مذهب الشيعة "ـــ ما معنى  

ن هم أولئك الذين   "؟  اقتدوا به وأظهروا مذهب الشيعة "ـــ من

إذن . ريب فيه أّن قوم موسى كانوا مجيعًا من الشيعة من امُلؤّكد الذي ال

. فُمتعّلق اإلظهار ليس هم ، بل غريهم ممّن  كانوا يسكنون من قبلهم يف نطاق ُقّم 

مجكران ، املعروفة حتى اليوم االحتامل األكثر ُشهرًة واألوفر عديدًا هنا هو بلدة 

ن هم ليسوا من . باالسم نفسه يف ضاحية ُقّم  وكانت عامرًة يوم نزهلا األشعرّيون بمن

،  "صاحب مجكران"( سيا مردان)الشيعة ، كام كانت  ُبعيد ذلك حتت حكم امُلسّمى 

اه الذي قسم ضياعًا عىل عدٍد من املهاجرين األشعريَي ، مكافأًة هلم عىل نرصهتم إيّ 

فضاًل عن قرى أو مزارع كثرية يف اجلوار يذكرها . 5يف معركٍة مع أحد أخصامه 

والظاهر أّنه كان من كياسة املهاجرين أهّنم أحسنوا اإلفادة من . 6القّمي بأسامئها 

د ، التي باتت بعد قليل أحوازًا منسوبًة إىل أصحاهبا اجلُدُ  (سيا مردان)تهبا

مرانباد( )ُشعيباباد) فاستصلحوها وأجروا إليها املياه ، . 3الخ ( . . . باده محز( )عه

وأنشأوا فيها العامرات والقناطر واملساجد ، التي ُيطنب القّمي بذكرها يف غري 

 .  4موضٍع من كتابه

يف قّمة هذا احلضور الّتنموّي الباهر أتى عمُل موسى بن عبداهلل والذين 

ُف عليه وعليهم بعد  "اقتدوا به" حَي ، بحيث انتهى بفضلهم إىل ما ، الذي سنقه

 . نعرفه من ُهوّية ُقّم التي دخلت هبا التاريخ 

 . " إظهار مذهب الشيعة "فهذا هو التفسري الذي نراه للبدء بـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   623/ ـــ تاريخ ُقمّ  5

 . وما بعدها  514/ ـــ نفسه 6

 .  516/ ـــ أيضًا  3

 .وما بعدها  5113/ انظرها بأسامئها ومواصفاهتا يف فهارس الكتاب ـــ  4
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خوة الّرائد األّول أم إال فام ه "اقتدوا به وأظهروا مذهب الشيعة"أّما الذين 

مران : التسعة موسى  آدم وأبو بكر وإدريس وإسحق واليسع وعبد امللك وعه

 . وعيسى ويعقوب 

ميزة موسى . ادة الطور اجلديد لُقّم فهؤالء العرشة يعود إليهم الفضل يف ري

، دون أن يعني ذلك بالرضورة عىل قول النّص عن اخوته التسعة أّنه كان أّوهلم ريادًة 

 .أّنه كان أبعدهم أثرًا وأقواهم حضورًا 

 : لكّن هذا التفسري لنّص الُقّمي الفّذ يطرح بدوره سؤاالً أكرب 

حسنًا ، إن يُكن هذا البيان يفّّس لنا ظهور وُرسوخ التشّيع الّشامل يف ُقّم 

وما واالها  ، بحيث باتت هي وكافة أهل القرى واملزارع القديمة الكثرية امُلطيفة هبا 

شيعّيًة خالصًة ، ال أثر فيها بعد قليل لغري أهل التشّيع كام هو ثابت ، بعد أن كانت 

ّواد املقدرة والكفاءة من قبل ال أثر فيها هل م ، ـــ فمن أين وكيف اكتسب أولئك الرُّ

 عىل هذا األداء امُلثري عندنا اليوم ألقىص العجب ؟ 

ّواد ، أهّنم  ده فيام تقوله املصادر الّرجاليّة عىل أولئك العرشة الرُّ
اجلواب نجه

أّنه هو  ضمناً يعني ما. وُرواة احلديث عنه ( ع ) مجيعًا من أصحاب اإلمام الصادق 

الذي أعّدهم وهّيأهم ودّرهبم  ألداء ذلك الّدور التارخيي ، ولوال ذلك ملنا كان لدهيم 

وربام لذابوا يف امُلحيط الغالب . ولدى العارفَي بقيمة عملهم أدنى فرصة ملها أّدوه 

، وملنا حظي التشّيع اإلمامي بأّول حارضٍة علمّيٍة خالصٍة له ، كانت  الذي نزلوه

تابعت بالتوايل ُمهّمةن . لبادئ لسلسلٍة من احلوارض التي تتابعت انطالقًا منها بمثابة ا

إىل النّّص امُلستنبنط ( احلديث ) تطوير الفكر الترشيعي اإلمامي من النّّص املنروي 

 .، مانحًة إّياه شارتنه وميزتنه حتى اليوم من بَي كل املذاهب األُخرى ( الفقه)

 . ثّمة مالحظٌة هاّمٌة تزيد ما قّدمناه من تفسرٍي وحتليٍل قّوًة ووضوحًا 

من الواضح للقارئ اللبيب الذي يتمّعن يف سلسلة نسب املهاجرين 

ّواد العرشة هم من اجليل الثالـث من قومهم فـي ُقّم   أي .  األشعريَي ،  أّن أولئك الرُّ
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وأي أهّنم مجيعًا قد عاشوا يف بيئٍة ُمكافحة ، .  ، منن ُولدوا فيهامنهم ، وربام أكثرهمأن 

ها األّول واألسايس حتصيل ُمقّومات البقاء  وقد رأينا فيام فات قبل قليل كيف . مهُّ

. رصفوا كلَّ ما لدهيم من جهٍد إىل استصالح األرض وعامرة املساكن وما إىل ذلك 

بل وقد عرفنا أنه مل يُكن . اخلُمود  وأي أهّنم ثالثًا قد عاشوا يف بيئٍة خامدٍة فكرّيًا كلَّ 

لقومهم يف موطنهم السابق أدنى مشاركة أو جتربة أو تراث يف هذا النطاق ، مع أّن 

 . ذلك كان أيّس هلم بكثري يف البيئة الكوفّية ، بالقياس إىل ما هم عليه اآلن 

فكيف وأّنى نرى اآلن عرشًة من أبنائهم يندفعون دفعًة واحدًة ، أو يف 

ي اإلمام الصادق أزم يف ( ع ) اٍن ُمتقاربة ، سالكَي مسافًة بعيدًة إىل أحد مقامن

 الكوفة أو املدينة  للقائه واألخذ عنه ؟ 

لذلك فإّننا نظنُّ بقّوة أّن حافز ُأولئك العرشة  هبذا االجتاه مل يأته من البيئة 

أّنه هو صاحب  أي. األشعرّية يف ُقم ّ، وال من حوافزهم الذاتّية ، بل من اإلمام 

. امُلبادرة يف دف ع تلك النُّخبة األشعرّية املُبّكرة من األشعريَي األوائل إىل طلب العلم 

من ضمن مرشوعه الكبري الّرامي إىل تأسيس ثقافٍة جديدٍة ، ُمتحّررة من املرشوع 

لط لطوي املُزمن ، الذي عمل بقّوة منذ معاوية عىل تأسيس ثقافٍة ُملتحقة بالسُّ ة السُّ

ثم تابع عبد امللك بن مروان وأبناؤه املرشوع نفسه بطوٍر جديد ، بعد أن . ومُمّهدة هلا 

انكشف له وهلم منذ يوم كربال فشلن وعجزن خّطة معاوية عن أداء ما هو مطلوب 

رجّو منها   .    5ومن

ملاذا وكيف التفت إىل : يف هذا النّطاق من مرشوع اإلمام ليس السؤال 

وهو الذي ضّم إليه . األشعرّية يف ُقّم ، بل عىل العكس ملاذا وكيف اليفعل اجلالية 

صًا إن  نحن أخذنا بعَي خصو. ورعى اآلالف من تالميذه من ُمتلف االجتاهات 

  مصادر وانقطاعهم عن كّل الية األشعرّية يف وطنهم البعيدُغربة أبنائه من اجلاالعتبار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لطة ) ـــ لتفصيل هذا اإلجياز كتابنا  5 قراءٌة حتليلّيٌة لرسالة اإلمام زين ( احلديث النبوي والسُّ

هري ، ط( ع ) العابدين   .  6112بريوت ، دار العارف . إىل الزُّ
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 . املعرفة ، وحاجتهم املاّسة إىل منن يأخذ بيدهم إىل االتصال بذاهتم الثقافّية 

 : الت والتأّمالت نقول بنتيجة هذه التحلي

مع كامل تقديرنا لريادة أولئك األشعريَي العرشة ، ولدورهم التارخيي يف 

انبعاث ُقّم ذلك االنبعاث العجيب الغامض ، ثم تقديرنا خصوصًا ألّوهلم ريادًة 

موسى بن عبد اهلل ، الذي عقدنا هذا الفصل لبيان ريادته ، ـــ مع ذلك نقول استنادًا 

هو صاحب الفضل األسايس يف دف ع ( ع ) أعاله ، إّن اإلمام الصادق  إىل حتقيقنا

تلك النُخبة من األشعريَي األوائل يف ُقّم إىل طلب العلم عليه ، باستدعائه إّياهم فيام 

ّواد تناسل . كيد أثم برعايتهم وتأهيلهم بالت تدلُّ عليه الدالئل ، ومن هؤالء الرُّ

يث اكتسبت األرُسة األشعرّية صفة أوسع ُأرسةٍ أبناؤهم وأحفادهم وأخالفهم ، بح

وبحيث تابعت تلك الطليعة إنتاج ذاهتا جيالً . اإلمامي علمّية يف كل تاريخ التشّيع 

وبذلك نشأ عامٌل . بعد جيل عىل اخلّط الذي وضعهم عليه إماُمهم وُأستاُذهم 

 . تارخييٌّ ما يزال فاعاًل حتى اليوم 

 : وذلك بالنّظر

حافظت . ، إىل دور ُقّم بوصفها أّول حارضة إمامّيٍة يف بالد فارس  ـــ أّوالً  

وعملت بكامل الكفاءة واجلدارة . عىل عالقٍة متينة ودائمة باألئمة امُلتوالَي من بعده 

 .عىل تسجيل حديثهم ونقده وتبويبه 

ـــ وثانيًا ، بالنظر إىل تداعيات حضورها الباهر باجتاه ما حوهلا ، وخصوصًا 

ثم من تلك ( . تركامنستان وما وراء النهر ) ّي ، ُوصوالً إىل بلدان آسية الوسطى الرّ 

 . 5البلدان والبقاع باجتاه بغداد فاحلّلة فجبل عامل 

نختم هذه الفقرة باقتباس نصوص أحاديث ُتبَّي العالقة احلميمة وامُلمّيزة 

ّواد من اإلمام الصادق  كًا هبا ، ( ع ) والّرعاية اخلاّصة التي لقيها ُأولئك الرُّ ، تربُّ

 : وابتغاء تعزيز النتيجة التي وصلنا إليها أعاله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .  نشأة الفقه اإلمامي ومدارسه) ـــ بسطنا الكالم عىل هذه احلركة العظيمة يف كتابنا  5
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حّدثني حممد بن قولويه ، قال حّدثني سعد بن عبد اهلل الُقّمي ، قال حّدثنا أمحد "

 : " بن حممد بن عيسى عن موسى بن طلحة عن بعض الكوفيني ، رفعه ، قال 

ن بن عبد اهلل الُقّمي ، ومعه مضارب للرجال والنساء كنُت بمنى إذ أقبل عمرا" 

ومعه نساؤه ( ع ) إذ أقبل أبو عبد اهلل ( . ع ) فيها ُكُنف ، فرضهبا يف َمرضب أيب عبد اهلل 

فنزل ثم . فقال ، ما هذا ؟ قالوا ُجعلُت فداك هذه مضارب رضهبا لك عمران بن عبد اهلل 

ُجعلُت فداك ، هذه املضارب التي أمرتني : فأقبل فقال . ! ياغالم ، عمراَن بن عبد اهلل : قال 

ُجعلُت فداك ، إّن الكرابيس من : بكم ارتفعت ؟ فقال له : فقال . هبا أن أعملها لك 

 . " فأنا ُأحبُّ أن تقبلها منّي هدّيًة ، فإيّن رددُت املال الذي أعطيتنيه . صنعتي وعملُتها لك 

أسأل اهلل أن ُيصيّل عىل حممٍد وآل : ده ، ثم قال قال ، فقبض أبو عبد اهلل عىل ي" 

 . " 1حممد ، وأن ُيظّلك وعرتتك يوم ال ظّل إال ظّله

 ــــــــــــــــ

حممد بن مسعود ، قال حّدثني عيل بن حممد ، عن موسى بن طلحة ، عن أيب "

 : "حممد أخي يونس بن يعقوب ، عنه ، قال 

قال ، . عليهام السالم يف بعض أزقتها  كنُت باملدينة فاستقبل جعفر بن حممد"

فجئُت إىل الباب فإذا عيسى بن . إذهب يا يونس ، فإّن بالباب رجٌل منّا أهَل البيت : فقال 

فلم يُكن بأرسع . أنا رجٌل من أهل ُقمّ : من أنت ؟ فقال : فقلُت له . عبد اهلل الُقّمي جالس 

: ثم قال ! الّداَر ، ثم التفت إلينا وقال ادخال  ، فدخل عىل احلامر  ( ع ) أن اقبل أبو عبد اهلل 

: قلُت . يا يونس بن يعقوب أحسُبَك أنكرَت قويل لك أن عيسى بن عبد اهلل منّا أهَل البيت 

يا يونس عيسى بن عبد اهلل هو : فقال. إي واهلل  ، ألّن عيسى بن عبد اهلل رجٌل من أهل ُقّم 

 .2 "منّا حيٌّ وهو منّا ميت 

 ــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باعتناء حسن مصطفوي ، . ش.هـ 5341مشهد . ، ط اختيار معرفة الرجال: ـــ الشيخ الطويس  5

 .  212/ الفقرة رقم 

 .  212/ ـــ نفسه الفقرة رقم  6
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حّدثنا احلسني بن عبد اهلل ، عن عبد اهلل : حممد بن مسعود وعيل بن حممد ، قاال "

 :  "بن عيل ، عن أمحد بن محزة ، عن املرزبان بن عمران الُقّمي ، عن ُأبان بن عثامن ، قال 

فقال . ، فقّربه أبو عبد اهلل( ع ) دخل عمران بن عبد اهلل الُقّمي عىل أيب عبد اهلل "

ت ، وكيف ُولُدك ، وكيف أهلك ، وكيف بنو عّمك ، وكيف أهل بيتك ؟ ثم كيف أن: له 

 " حّدثه ملّيًا 

ما . هذا نجيُب قوٍم ُنجباء : َمن هذا ؟ قال ( : ع ) فلاّم خرج قيل أليب عبد اهلل " 

 .  " 1نصب هلم جّباٌر إال قصمه اهلل

  من البيت األشعري الرَ ُّواد(  2) 

ّواد الختام الفصل بالتعريف  األّول األسايس لّرائد بمن فيهم ا عرشةبالرُّ

به . واحدًا واحدًا  ثم ألّن إيراد سريٍة . أّوالً ابتغاء قضاء حّقهم يف الّريادة ، كلٌّ بحسن

ه  بات حياة كلٍّ منهم ، وُيضئ دورن ُمترصٍة لكلٍّ منهم يضُع القارئ الطُّلعة يف ُمضطره

ة الّريادي إضاءًة ما ، بالقدر الذي تُ    :عطينا إّياه املصادُر امُلتاحن

 . آدم بن عبد اهلل بن سعد األشعري ـــ  5

وكذلك الرجايل .    5( ع ) ذكره الشيُخ الطويس يف أصحاب اإلمام الصادق 

ما قد يدلُّ عىل ضعف أدائه . ومل تصلنا له رواية عنه .  6أمحد بن أيب عبد اهلل الربقي

 . حُمّدثاً 

بنيٌّ عىل أّن جّده سعد . هو من اجليل الثالث من األشعريَي يف ُقّم  وهذا من

 . بن عبد اهلل بن سعد بن مالك كان من قادة الذين خرجوا من الكوفة ونزلوا ُقّم 

فهذا يدّل عىل أن ُقّم قد اكتسبت صفة . ابنه امُلحّدث الشهري زكرّيا بن آدم 

 .احلارضة العلميّة يف جيلَين فقط 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ، باب  5925/هـ 5315النجف . ط، (  رجال الطويس) املنشور بعنوان األبواب ـــ  5

 .  52/ برقم ( ع ) أصحاب الصادق )

 .  62/ باعتناء كاظم املياموي . ش . هـ  5343طهران . ، ط رجال الربقيـــ  6
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 ملكومها باحليازة ، يف أرباض ُقّم ،  أنشـأوان يكان ألبنائه حيّزان ،  أي عقار

 . 6  تاريخ ُقمّ  وله ذكٌر عريٌض يف .    5عليهام مساكن هلم 

 .يف ُقّم   "قربستان بابالن  "وقربه يف . ال ذكرلتاريخ وفاته 

 . أبو بكر بن عبد اهلل بن سعد األشعري ـــ  6

رجال )رة منها ، عدا ال ذكر له يف ُكُتب الرجال األساسّية حتى بعض املتأّخ 

 .والربقي ابن ُقّم والعارف برجاهلا . 3( ع ) الذي عّده يف أصحاب الصادق( الربقي

 .   4وروى عنه املّطلب بن زياد . حديثًا واحدًا ( ع ) روى عن الصادق 

 : بمناسبتَين (  تاريخ ُقمّ ) ذكره يف 

وُيفهم من ذلك أّنه .  1أّنه من الذين هاجروا إىل ُقّم وأنسلوا فيها : األُوىل 

وأي أّنه بالنتيجة من اجليل األّول من . ُولد يف الكوفة ، وأّنه من أكرب اخوته سنًّا 

 . املهاجرين إىل ُقّم  

ن اسمه: الثانية  يقسم  "صاحب مجكران"، املوصوف بـ ( سيا مردان ) أّن من

ضياعًا عىل عدٍد من األشعريَي ، مكافأًة هلم عىل نرصهتم إياه يف معركٍة مع أحد 

 . 2أخصامه ، منهم أبو بكر هذا 

ظّلوا يتناسلون من .  من نسله عدٌد وافٌر من  املحّدثَي وأصحاب األئمة 

 . 2أبنائه الثالثة موسى وعامر وعمران ثالثة أجيال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  99/  تاريخ ُقمّ  ـــ  5

 . 629و621و623و641و643و646و645/ ـــ نفسه 6

 .  43/ ــ الربقي  3

 .65/22: م 5913/هـ5413بريوت . ، ط معجم رجال احلديث: ـــ اخلوئي  4

 .  645/  تاريخ قمـــ  1

 .  623/ ـــ نفسه  2

 ( .  ألشعريَيرجال ا) ـــ انظرُمشّجرة أبنائه يف ملحقات كتابنا  2
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 .إدريس بن عبد اهلل بن سعد األشعري ـــ  3

وأدرك اإلمامَي الكاظم . والّراوين عنه ( ع ) من أصحاب الصادق 

 .      5( ع ) ذكره الربقي يف أصحاب الكاظم . ، وال رواية له عنهام ( ع ) والرضا 

 .  6كتاب منن ال حيرضه الفقيه و الكايفو التهذيبله رواياٌت يف 

أخوه عبد امللك ، ومعاوية بن عاّمر ، ومّحاد بن عثامن ، واحلسن : روى عنه 

، وسعد بن سعد بن مالك األشعري ، وحممد بن احلسن بن أيب خالد ( ؟ ) الُقّمي 

 . األشعري املعروف بُشنبولة 

هو من اجليل الثالث من األشعريَي يف ُقّم ، بشهادة أّنه أدرك إمامة اإلمام 

ولكنّه باعتباٍر آخر من أوائل ( . م152ـــ  219/ هـ  616ـــ 513)  (ع ) الرضا 

بل يبدو أّنه أّول حُمّدٍث بُرز يف بيته ، الذي سيعجُّ بعده بكبار . امُلحّدثَي الكبار منهم 

 . امُلحّدثَي ، ومنهم ابنه زكريا الشهري 

 لسان عرّي ترجم له ابُن حجر يف كتابه ومن إمارات ُبروزه ، أّنه أّوُل أش

ولكّن ُُمّرد ترمجته له . حقٌّ أّن ما عّلقه يف الرتمجة له حافٌل بتخليٍط كثري .   3  امليزان

 .  إمارٌة عىل أّن شهرة هذا امُلحّدث قد جتاوزت فضاء ُقّم 

ٌة ، وصلنا من أسام. ثم أّنه أّوُل مصنٍِّف نعرفه من بيته   : ئها له ُكتٌُب معتمدن

 . كتاب ـــ  5

 . 4روى الكتابَين عنه حممد بن احلسن بن أيب خالد األشعري .  مسائلـــ  6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 621/  5: م ، باعتناء حممد جواد النائيني 5911/هـ 5411بريوت . رجال ، ط: ـــ النجايش  5

 .  16/ الربقي 

 .  51/  3: ــــ معجم رجال احلديث  6

 .  321/  5: هـ  5331م ، ُمصّورة عن طبعة حيدر آباد 5925/هـ5391بريوت . ــ ط 3

 . 22/ م 5913/هـ5413بريوت . الفهرست ط: ـــ الطويس  4
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 .ـــ إسحاق بن عبد اهلل بن سعد األشعري  4

 .    5 وروى عنهام( ع ) من أصحاب اإلمامَي الصادق والكاظم 

روى عنه ابنه أمحد ، وهو من كبار ومشاهري امُلحّدثَي القميَي ، وعّل بن 

وهؤالء . ُبزُرج ، ويونس بن يعقوب ، وأمحد بن زيد اخلزاعي ، وحممد بن أيب ُعمري 

فروايتهم عنه يدّل عىل أّنه رحل بحديثه ، أو أّن هؤالء أو . األربعة من غري الُقّميَي 

فإذا صّح االحتامل الثاين دّل عىل أّن ُقّم قد باتت بّسعة . ُقّم  بعضهم التحقوا به يف

 . مقصد ُمتحّمّل احلديث 

هو من اجليل الثالث من األشعريَي يف ُقّم ، أي أّنه ُولد فيها ،  ومن اجليل 

فهذا، إن نحن زاوجناه بام أرشنا إليه من مكانٍة رفيعٍة البنه أمحد ، . األّول من حُمّدثيها 

وقد أدلينا بمثل . يضًا عىل أّن ُقّم قد اكتسبت صفتها الرفيعة يف جيلَين فقط ليدّل أ

 . هذه املالحظة فيم عّلقناه عىل آدم بن عبد اهلل وضمنها ذكُر ابنه زكرّيا 

. ، مثلام ترجم ألخيه إدريس من قبل 6  لسان امليزانترجم له ابن حجر يف  

 .هذه الرتمجة أقّل ختليطًا من تلك ولكّن . وداللة ذلك هي نفس ما قلناه هناك 

 . ـــ اليسع بن عبد اهلل بن سعد األشعري 1

 .وال ذكر له يف ُكُتب الرجال األساسّية ( . ع ) من أصحاب الصادق 

 . 3وقع اسمه يف أسناد حديثَين روامها عن اإلمام  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( . ع ) ، يف أصحاب الصادق  549/ ، ورجال الطويس  92ـــ  592/  5: ـــ النجايش  5

وُنالحظ أن ال ذكر .  "ذكره الطويس والنجايش والكّّش   "وفيه  .  321/  5: ـــ لسان امليزان  6

( لرجالاختيار معرفة ا)لطويس من كتاب الكّّش ، وساّمه له يف النسخة التي بَي أيدينا ملا اخترصه ا

 . ما قد ُيفهم منه أّن الرتمجة له ممّا حذفه الطويس ، وأّن النسخة التي كانت لدى ابن حجر كاملة  . 

ن ال حيرضه الفقيه  3 /  3:، من باب الصالة عىل امليت ، الكايف  422احلديث  5: ـــ كتاب من

من باب الصالة  99احلديث / 3:من كتاب اجلنائز ، التهذيب  41( / نادر )من باب  5/احلديث 

 . من باب الصلوات املرغوب فيها  92/ احلديث  3:عىل االموات ، نفسه 
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 : بمناسبتَين   تاريخ ُقمّ يذكره القّمي يف  

 . " 5ميدان اليسع بن عبد اهلل األشعري "ـــ أّنه كان يف ُقّم ميداٌن حيمل اسمه 

 . 6ـــ تأرخيه للمهاجرين األشعريَي إليه وأبنائهم 

 .   3روى عنه أمحد بن حممد بن عيسى األشعري 

 . عبد امللك بن عبد اهلل بن سعد األشعري ـــ  2

لنا عنه رواية . 4( ع ) من أصحاب اإلمام الصادق   . ومل تصه

يبدو أّنه كان يف عديد املهاجرين من الكوفة مع أبيه وجّده سعد وعّمه 

 .األحوص 

ن حاز أبنا  تاريخ ُقمّ يذكره يف   .  1ؤهم حيزًا فيها يف من

قوي  "أّنه قال فيه ( ع ) ُروي عن عّل بن أمحد العقيقي عن اإلمام الصادق 

 .    2 "اإليامن 

 . ع مران بن عبد اهلل بن سعد األشعري ـــ  2

 .     2( ع ) من أصحاب اإلمام الصادق 

 .      1يف عداد الذين هاجروا إىل ُقّم وأنسلوا فيها   تاريخ ُقمّ يذكره الُقّمي يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  22/ ـــ تاريخ ُقّم  5

 .  62/ ـــ نفسه  6

ذاب / 2:ـــ الكايف  3  .  2/ ، احلديث رقم  559/ كتاب األطعمة ، باب السُّ

 .  64/ ، الربقي  523/ ـــ رجال الطويس برقم  4

 .  415/ ـــ تاريخ ُقّم  1

 .  552/ هـ 5455ُقّم . خالصة األقوال ، ط: ـــ احلّّل  2

 .  143/ باب أصحاب الصادق ، برقم / ـــ رجال الطويس  2

 .  645/ ـــ تاريخ ُقّم  1

  



28 
 

 معروٍف فيها 
ٍ
 . 5كام يذكره باعتباره صاحب بناء

ُنذّكر هنا بام قلناه قبل قليل ، أّن صاحب مجكران قسم ضياعًا عىل عدٍد من 

مران كان أحدهم 6األشعريَي  كام ُنذّكر بام أوردناه من أحاديث عىل . ، لنقول أّن عه

واألشعريَي إمجاالً ، وما لعهمران من ذكٍر ( ع ) العالقة احلميمة بَي اإلمام الصادق 

 . " أن ُيظّلك وعرتتك يوم ال ظلَّ إال ظّله  "ا عريٍض ودعاء اإلمام له فيه

 . 3وروى عنه أخوه يعقوب  . روى عن اإلمام 

 .عيسى بن عبد اهلل بن سعد األشعري ـــ  1

.  4( ع )  مسائل إىل الرضامن أصحاب اإلمامَين الصادق والكاظم ، وله 

 . " 1له مسائل ":  أشار إليها الطويس دون حتديد بقوله 

له يف أحد األحاديث املذكورة ( ع ) ا أيضًا بوصف اإلمام الصادق ُنذّكر هن

ه .  "رجٌل منّا أهل البيت  "أعاله بأّنه   : وُنضيُف اآلن احلديث التايل نصُّ

 : "قال . حّدثني حممد بن عيسى بن ُعبيد اهلل ، عن يونس بن يعقوب "

بأشياء ثم وّدعه وخرج فأوصاه ( ع ) دخل عيسى بن عبد اهلل عىل أيب عبد اهلل "

. فانرصف إليه فخرج إليه فأوصاه بأشياء ، ثم وّدعه وخرج عنه ! ادعه : فقال خلادمه . عنه 

ياعيسى بن عبد اهلل ، إّن اهلل : ثم قال له . نرصف إليه فأوصاه بأشياء اف! ادعه : فقال خلادمه 

فإذا كانت الشمس من  .وإّنك منّا أهل البيت   "وأمر أهلك بالصالة   ": تعاىل يقول 

 . "هيهنا مقدارها من هيهنا من العرص فَصلِّ ستَّ ركعات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  516/ ـــ نفسه  5

 . ـــ انظر الرتمجة ألخيه أبو بكر  6

 .  341/ باب نوادر من اجلهاد ، احلديث رقم /  2: االحكام  هتذيب ـــ  3

 .  549/  6: ـــ النجايش  4

 ( .ع ) يف أصحاب الصادق  129/ برقم / ـــ رجال الطويس  1
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( ع ) فام تركُت الّسّت ركعات منذ سمعُت أبا عبد اهلل : قال يونس بن يعقوب "

 . "1يقول ذلك لعيسى بن عبد اهلل 

 .   "    6من مفاخر ُقّم  "حتت عنوان   تاريخ ُقمّ  ذكره يف 

 . موسى بن عبد اهلل بن سعد األشعري ـــ  9

، يعني  "  3روى عنهام  "ذكره أستاذنا السّيد اخلوئي رضوان اهلل عليه بـ  

ُمتابعًا بقوله هذا الشيخ الطويس ، حيث ذكره هذا يف عداد ( . ع ) الباقر والصادق 

ولكّن .   " 4روى عنهام عليهام السالم "، ثم عّقب بقوله ( ع ) أصحاب الصادق 

 : ولنا عىل ذلك كالم .    1فقط ( ع ) الربقي ذكره يف عداد أصحاب الصادق 

نعم ، يف ( . ع ) مل يذكره الطويس يف كتابه يف عداد أصحاب الباقر : ـــ أّوالً 

يف "  2موسى بن عبد اهلل األسدي "الطبعة الّسقيمة التي بَي أيدينا للكتاب ورد اسم 

، لغياب اسم ( األشعري) هنا تصحيٌف لـ " األسدي  "  ونحن ُنرجح أنّ . الفصل 

صاحبنا موسى عن هذا الفصل ، مع أّنه قال أّنه روى عنهام ، ما يقتيض أن يذكره يف 

وهو . غري معروف  "األسدي  "فضاًل عن أّن املنعوت بـ  ( . ع ) أصحاب الباقر

 .    2الكتاب ويف غريه  تصحيٌف رأيناه غري مّرة يف الرتاجم لألشعريَي يف نسختنا من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  251/ ـــ الكّشى الفقرة  5

 .  215/ ـــ تاريخ ُقّم  6

 . 11ـــ  49/  59: ـــ معجم رجال احلديث  3

 ( .ع ) يف حرف امليم من أسامء أصحاب الصادق  432/ ـــ رجال الطويس برقم  4

 .  31/ ـــ الربقي  1

 ( .ع ) يف حرف امليم من أصحاب الباقر  12/ ـــ رجال الطويس برقم  2

،  654/ ـــ انظر ـــ مثالً ـــ الرتمجة لعبد اهلل بن حممد بن عيسى األشعري لدى الكّّش الفقرة  2

 .حيث ينعته هو أيضًا باألسدي 

  



31 
 

امالً كام أثبتناه يف العنوان يف ُكتُب من املؤّكد أن ال رواية له باسمه ك: ـــ ثانيًا 

 ! ؟ "روى  ": فكيف وعىل أّي أساس ُيقال . احلديث كافة 

أّن  له " موسى بن عبد اهلل "نعم يذكر ُأستاذنا اخلوئي يف الرتمجة ملنن اسمه 

فإذا كان املقصود بعبد اهلل هذا هو صاحبنا .  5( ع ) روايتَين عن اإلمام الصادق 

وينفي . فقط ( ع ) ، فهذا ُيسّوغ القول بأنه يروي عن الصادق األشعري  نفسه 

وعىل كّل حال ، فإّنه ما من ُمسّوغ نعرفه ( . ع ) ضمنًا ُصحبته وروايتنه عن الباقر 

 . ، وهو العارف اخلبري بحديثنا وبُطُرقه  "يروي عنهام "للشيخ الطويس بأن يقول 

قوله عىل موسى ، بعد أن وصفه بأّنه   تاريخ ُقمّ ُكنّا قد اقتبسنا عن الُقّمي يف 

موسى بن عبد اهلل األشعري ابتدأ إظهار مذهب الشيعة ، إىل " أّن  "مفاخر ُقّم  "من 

ولكّن ما أجريناه من . "  6أن اقتدى به آخرون من أهل ُقّم ، وأظهروا مذهب الشيعة

مع نعت  حتّريات عىل سريته ، انتزعت الكثري من مفردات سريته ، نراها تتعارض

،  "إظهار مذهب الشيعة  "، ثم مع أن  ينسب إليه  "مفاخر ُقّم "الُقّمي له بأّنه من 

فكيف . يعني يف بلده ، بحيث أّن كّل اخوته ، وفيهم حُمّدثون بارزون ، اقتدوا به 

يكتسب عند الُقّمي ما وصفه به برواية حديثَين فقط ؟ ثم كيف تكون رواية حديثَين 

 ملذهب الشيعة ؟" إظهارًا  "اثنَي 

استنادًا إىل أصالة الصّحة يف النّّص ، خصوصًا أّن الُقّمي من أهل  ُقم وابن 

البيت األشعري اخلبري بأحوال رجاله ، فإّننا نظنُّ أّنه ما من جواٍب عىل هذه 

. التساؤالت امُلقلقة ، إال بالقول أّن القسم األكرب من سرية موسى ونصوصه مفقود 

، وأّنه ربام مل يروه عنه سوى ( ع ) قن منها فقط إال أّنه من أصحاب الصادق مل يب

 . حديثَين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ، باب اإلحرام للحج ، برقم 1:والروايتان يف التهذيب .  49/  59: ـــ معجم رجال احلديث  5

 .  122/ متعة احلج ، برقم ، باب الوقت الذي يلحق فيه اإلنسان  6:واالستبصار .  115

 .  221/ ـــ تاريخ ُقّم  6
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ن عّبد لُقّم  الطريقن الطويل الذي سارت عليه  وفوق هذا وذاك أّنه أّوُل من

 . وكفى بذلك رشفًا . من بعده 

ّواد األوائل  إهّنم يسريون وحدهم عىل الطريق . ونقول ، ذلك هو حظُّ الرُّ

فيفوز هؤالء بالّذكر العريض وطيب األُحدوثة . هم امُلوحـش، يعّبدونه ملنن يأيت بعد

ن سبقوهم ممّن . عىل الطريق الالحب ، بعد أن بات أنيسًا حافاًل بالّسالكَي  أّما من

ارتادوا هلم الطريق فإهّنم ال ُيذكرون ، إن  ُذكروا ، إال بمثل ما ذكر الُقّميُّ به صاحبنا 

ل   . أمهّيًة من سريته متامًا وإىل األبد لواله لضاع اجلزء األكثر . من كالٍم ُُممن

 . يعقوب بن عبد اهلل بن سعد األشعري ـــ 51

من بَي مجيع الّرجاليَي الشيعة بذكره يف أصحاب اإلمام 5ينفرد الربقي

، بحيث أّن شيخ رجاليي عرصنا السّيد اخلوئي مل جيهد ما يذكره سوى ( ع ) الصادق 

ل بنا . 6اقتباس نّص الربقي البحث إىل بيان ، أو عىل األقّل ختمَي ، سبٍب ومل يصه

دينن بالنسبة مع أّنه شخٌص حقيقيٌّ بالتأكيد ، بشهادة ذكره يف مصدرينن حماي. لذلك 

وهذا يؤّكد وجاهة الثّقة التي .   معجم البلدانو   تاريخ ُقمّ  لرجال احلديث، مها 

 .  يتعّلق األمُر برجال بلده ، خصوصًا حَي مّرة  هبذا الّرجايّل الُقّمّي نّوهنا هبا غري

، وكّلهم من   "حيّز ُولد اآلباء"يف سياق كالمه عىل    تاريخ ُقمّ ذكره يف 

أوالد عبد اهلل بن سعد ، بمناسبة أّن أوالده من الذين ملكوا حّيزًا ، أي قطعة أرٍض 

 . 3ملكها أهلها باحليازة ، يف أرباض ُقمّ 

 :  قال  " دة  ُقمّ ما"/   معجم البلدانوذكره ياقوت يف  

 اهلل مجاعًة من أهل العلم ، منهم يعقوب بن عبد {  ُقمّ إىل يعني  }وقد نسبوا إليها "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  61/ ـــ الربقي  5

 . 543/  61: ـــ معجم رجال احلديث  6

 .  415ـــ تاريخ ُقّم  3

  



32 
 

 .  "بن سعد بن مالك األشعري الُقّمي ، ابُن عّم األشعث بن إسحاق بن سعد 

بقزوين  وتويف. روى عن عيسى بن جابر وروى عنه أبو الربيع الّزهراين وغريه "

 . "1 44سنة 

املغزى األّول لذكره بقلم  ياقوت ، أّنه كان ليعقوب قدٌر جّيٌد من املكانة ، 

بعد ُقرون ، عرب وسائط ال ( م5661/هـ262: ت ) بحيث وصل صيته إىل ياقوت 

يشكو من نقص  يسل  معجم البلدان و   معجم اأُلدباءولكّن مصنّف . نعرفها 

 . االطالع 

منشؤه فيام يبدو لنا تصحيف . ليٍط كثري اّما ما بقي من النّص فهو حافٌل بتخ

بعض كلامته وافتقار حتقيق الكتاب إىل التّدقيق ، وربام أيضًا ضعف معلومات 

نظّن ظنًا قوّيًا . من ذلك قوله أّن يعقوب تويف يف قزوين . ياقوت فيام خيصُّ الرجل 

.  6 يخ ُقّم تارالتي نقُع عىل ذكرها مرارًا يف   ،( قزدان)أن  قزوين هنا هي تصحيف 

كام أّن تاريخ وفاته املزعوم غري . وهي من حماّل ُقّم أو من املزارع القديمة امُلطيفة هبا 

ألّن هجرة األشعريَي من الكوفة ، ومنهم عبد اهلل والد يعقوب ، . صحيح بالتأكيد 

هـ او يف السنة التالية ، فكيف يمكن تصّور أن ابنه يعقوب تويف يف  13حصلت سنة 

 ! ن قبل ذلك بعرش سنوات ؟ أّي مكان من إيرا

هذا ، ومل نعثر بعد التنقيب عىل ذكٍر لذينك امُلحّدثَي اللذين قال ياقوت أّنه 

ر  واة الشيعة . روى عن أحدمها وروى عنه اآلخن ومل يذكر . ومها بالتأكيد من غري الرُّ

 . أحٌد أّن إلسحاق بن سعد ابٌن اسمه األشعث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  391/  4: معجم البلدان : م 5912/هـ5322بريوت . ط: ياقوت ـــ 5

 .انظر فهرست األماكن والبلدان / ـــ تاريخ ُقّم  6

 ــــــــــــــــــــــــــــ
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 نتيجة

إّن مواصفات نبات ُقّم ليست توحي وال هُتّيء أبدًا ملها آل إليه أمُرها ، سواٌء 

لذلك . جلهة البيئة التي نزلتها ، أم جلهة املُرّكب البرشي الذي استنبتها وخرباته 

 . طرحنا سؤاالً يطلب تفسريًا لعجيبة نباهتا ومآهلا 

ٍ ملؤر خ ُقّم حسن بن حممد وقعنا عىل مفتاح حّل امُلعضلة يف نصٍّ ُمبتّسن

ن أظهر مذهب  األشعري ، وصف فيه موسى بن عبد اهلل األشعري بأّنه أّول من

ّكاين الذي نبتت فيه البلدة ، بنزول . الشيعة فيها  وهي عبارٌة تنظر إىل الوسط السُّ

لطة يف وطنها السابق ، والذي  أي مجاعٍة صغريٍة نسبّيًا فيها ،  هربًا من بطش السُّ

قبلناه عىل عاّلته ، مع أّنه ال يقول لنا كيف وأّنى . كان غري شيعّي بالتأكيد  الوسط 

 . وبأّية وسيلة أظهر موسى مذهب الشيعة 

، ( ع ) املفتاح الثاين كان وصف موسى بأّنه من أصحاب اإلمام الصادق 

 .وأخذ عنه ( يف الكوفة عىل األرجح ) أي أّنه خرج من ُقّم إىل حيث التقى باإلمام 

وهي منه خطوٌة هاّمٌة جّدًا ، من حيث أهّنا ُتشري إىل بداية اتصال ُقّم  القصيّة بشخص 

أحد أبنائها باحلركة الفكرّية التي أدارها اإلمام ، وكان هلا من النتائج عىل صعيد 

وكان هنوض ُقّم إحدى ثامرها . العاملن اإلسالمي ما هو موضوع عرشات الُكتُب 

 . اليانعة 

مة قّدمتنا خطوًة إىل األمام ، ولكنّها مل تُكن بذات كبري جدوى ، هذه املعلو

د ملوسى ذلك احلضور الذي ُيفّّس  ألّننا بالبحث يف ُكُتب احلديث ورجاله مل نجه

ّواد ، الذين يزرعون ملنن  فعرفنا أّن الرجل قد أصابه قدرُ . إظهاره مذهب الشيعة  الرُّ

ر يكون ملنن يسري من بعدهم عىل الّدرب يأيت بعدهم ، ولكّن احلصاد وطّيب الّثام

 . الذي عّبدوه للسائرين 

يبقى أن . هكذا إىل اآلن يكون قد بان لنا الّزارع وزرعه ، منن ارتاد وكيف 

وقد . نسأل السؤال األخري ، وهو عىل احلاصدين وحصادهم ، أي كيف هنضت ُقّم 

   هبذا ن اقتدىأّن من أهل ُقّم من  ه ،بّينه لنا القّمي فيام بقي من نّصه ،  حيث قال ما معنا

  



34 
 

وما هؤالء إال إخوة موسى . األّول موسى وأظهروا مذهب الشيعة فيها  الرائد

باإلضافة إىل غريهم ( . ع ) التسعة ، الذين كانوا مجيعًا من أصحاب اإلمام الصادق 

ّواد ، ولكّن دوره م يأيت من أبناء األرسة األشعرّية ، الذين عارصوا أولئك الرُّ

وقد ذكرناهم بام يستحّق كلٌّ . ولذلك مل نخّصهم برتمجٍة مستقّلة. بالدرجة الثانية 

 .  رجال األشعريَي منهم  يف كتابنا 

ديٌن لثالثة عوامل   : نخلص من هذا الّّسد إىل أّن هنوض ُقّم من

أّنه وراء اهتامم بعض أهلها  نرىالذي ( . ع ) ـــ رعاية اإلمام الصادق 

 . باخلروج من بلدهم يف طلب العلم عن غري سابقٍة هلم هبذا الشأن 

هلا من األثر املبارش ما ُيذكر، ولكّن  نُكن النعرفـــ ريادة موسى ، وإن 

 . الشأن كّل الشأن هو للمبادرة بذاهتا 

األمر الذي شّكل . متابعة بادرة أخيهم إىل  التسعة ـــ انرصاف إخوة موسى

خصوصًا عىل أيدى أبنائهم ، الذين . نقطة الصريورة األساسّية يف هنوض بلدهم 

 . بدأوا العمل احلقيقي والكبري يف دور ُقّم التارخيي 

قرون تقريبًا ، أنتجت أثناءها ولقد مضت ُقّم يف عملها التأسييس مدة ثالثة 

الّري )واستنبتت من حوهلا مراكز علميّة . تزال بَي أيدينا  الثروة احلديثّية التي ما

. سامهت ُمسامهًة ُجىّل يف ُمتابعة ما اهنمكت به ُقّم األُم ( وبعض بلدان ما وراء النهر

حيث بدأت مسريٌة . ولكنّها رسعان ما أنبتت أيضًا ُُمالفها يف املنهج بعيدًا يف بغداد 

 . كان من حّظهام أهّنام زرعا لغريمها  جديدٌة ، طليعتها فقيهان بغدادّيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
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 القديمـان : ( الثاين والثالث)

 (م11/هـ4النصف األّول من القرن )احلسن بن أيب عقيل العاّمين 

 (م784/هـ344ُقبيل:ت)حممد بن أمحد بن اجُلنيد األسكايف 

 

 متهيـد 

، ثم ُمسّوغ دمج الكالم عليهام حتت  "القديمَين "ُنسوُق فيه عّلة تلقيبهام بـ 

 . عنواٍن واحد 

أّما تلقيبهام بام ذكرناه فام هو من عندّياتنا ، بل هو ما تقوله عليهام املصادر 

وهو لقٌب ينطوي عىل معاين ، منها ريادهتام . الشيعّية املتأخرة عنهام قلياًل إمجاالً 

. ، برصف النّظر عن درجة نجاحهام فيام عمال عليه عند منن أتى بعدمها وأصالتهام 

 .ه ، بل هو منه بمثابة األساس من البناء بعدن  نأّن  القديم  يعني أّنه سلٌف ملهن رضورةن 

كام أّن ذكرمها منّا حتت اللقب نفسه معًا  ، ينطوي عىل إشارٍة ضمنّيٍة إىل أّن 

ونحن ببحثنا . وهو كذلك بالفعل عملهام أو منهجهام هو من سنٍخ أو ُهوّيٍة واحدة ، 

ّواد ، رأينا أّن ريادهتام هي من باٍب واحد ، بحيث يكون الف صل بينهام فصالً عىل الرُّ

 .   َين بَي ما مها متصل

وهلذا وذاك آثرنا ضّمهام إىل مرشوع البحث حتت العنوان املأثور ويف فصٍل 

 . واحد 

 تنبيه قبل املقصود(  1) 

واحلقيقُة التي ينبغي التنبيه عليها منذ اآلن ، أّن ريادة القديمَين هي من باب 

. الّريادة غري املُوّفقة ، للسبب الذي سنقُف عليه إن شاء اهلل يف موضعه من البحث 

ن القبول  وسنقُف . كام أّن ريادهتام ليست الّريادة الوحيدة التي جانبها التوفيق وُحس 

وال يكون دائاًم . وذلك إمجاالً ليس باألمر الّشاذ . توفيقًا فيام سيأيت عىل مثيٍل هلا أسوأ 

 بل . وبالرضورة دليالً عىل ُقصوٍر يف األساس أو املنهج الذي بنى الّرائد عليه ريادته 

  



36 
 

إنساٌن كان من ُسـوء . يكون سبب سوء التوفيق عائدًا إىل الظرف غري املؤايت قد  

إذ .  حّظ الناس منه ،  أّنه سقط بينهم يف الزمان الغلط  حّظه من الناس ، ومن ُسـوء

ونحن نرى سوءن توفيق ابن . أوان نضجها ، فام نال منها سوى امُلّر  قطفن ثمرًة قبل

ر ملنن خيرجون عىل وليس ذلك باألمر الناد.  أيب عقيل وابن اجلُنيد من هذا الباب 

. ، بديالً عن الالحب املسلوكيدًا ، ويبتدعون ألنفسهم طريقًا جدالصّف املرصوص

 . فال ينالون بعد التعب إال وحشةن الطريق 

نعم ، قد يكتشُف الناُس أو بعُضهم من بعدهم أهّنم كانوا عىل صواب فيام 

أي بعد أن يأيت بعدهم منن حُيسُن . خرجوا به عن الّصّف ، ولكن بعد فوات األوان 

ن األُحدوثة ، يف حَي أّن سلفه السّباق ُنعت  ة ، فيفوز بطيب الذكر وُحس  األُطروحن

 .وسنرى ذلك رأين العَي فيام سيأيت إن شاء اهلل .  بامُلبتدع بنحٍو أو غريه للسبب نفسه

 . وهلل تعاىل يف خلقه شؤون 

 البيئة الفكرّية التي عمل فيها القديامن(  2) 

أقىص ما وصلت إليه ُقّم يف سعيها كان عمال الُكليني والّصدوق يف كتابيهام 

ٍل نقديٍّ شامٍل وكالمها ثمرة عم.   كتاب منن ال حيرضه الفقيه و  الكايف الباقيَين 

وعميٍق للثروة احلديثيّة ، التي تراكمت حتى زماهنام يف أوساط ُقّم ، نال التسجيل 

د من . ولكنّها يف عملها تناولتها ُُمّزأًة عىل األبواب . والّتصحيحن والتبويب  ومل نجه

ن عمل عىل كتاٍب جامٍع ملختلف املوضوعات  أّما الّصدوقان فقد تناوال . حُمّدثيها من

 . تلك الثروة يف كتابيهام مُجلًة يف عمٍل واحد 

ليس هذا فقط ، بل إهنام يف اجلانب النّقدي من عملهام أخذا بعَي االعتبار 

ُوثوق امُلحّدث الشخيص باحلديث ، استنادًا إىل الّسند واملتن معًا ، باإلضافة إليهام 

أهّنام اعتربا الُوثوق أي .  امُلالبسات التي حُتيط هبام ، التي يستفيدها من خربتهه

نشؤه ، من رشوط اعتباره رّدًا أو قبوالً  وبذلك . الّشخيص باحلديث ، مهام يُكن من

فن تطبيقاٍت آلّية  تبات عملهام النُقدي مسألًة اجتهادّية ، وليس  
  إن  هي توّفرت    .رصه
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كان عىل امُلحّدث أن يقبله ، وإن  هي انخرمت يف أّي موضٍع من يف سند احلديث  

ه   . الّسند ، أو يف سرية أحد ُرواته ، كان عليه أن  يردَّ

بذلك النّهج اقرتب الّصدوقان خطوًة مهام تُكن  صغريًة إىل األمام نحو 

جا عليه ومع ذلك نقول ، أهّنام ما يزاالن يف حريم النّّص املعصوم ، مل خير. االجتهاد 

ال أو حتى يقرتبا من الفقه ، بوصفه نّصًا اجتهادّيًا برشّيًا . قيد أنُملة  مع أّن . ومل يصه

ولكّن ما حال . ذلك ، فيام نرى ، كان مُمكنًا هلام ، لو اهّنام تابعا إعامل منهجهام نفسه 

لفكرة بينهام وبَي اخلطوة التالية ، هو أّن التشيّع اإلمامي كان ما يزال حتت وطأة ا

وأن غاية سعي العامل عليه هو . القاضية بأّن إنشاء النّّص هو حّق املعصوم حرصًا 

 . أن يتثّبت من صحة ُصدور النّص منه والعمل بُمقتضاه 

 يف هنج القديمنَي (  3) 

ن حّق املعصوم املُ  طلنق بإنشاء أبرُز ما أتيا به هو أهّنام رضبا يف الصميم حرص 

هتذيب الشيعة  البن أيب عقيل ، وبـ  تمّسك بحبل آل الرسول املُ  وذلك يف . النّّص 

كبرٌي نحوًا من عرشين ُُمّلدًا "، الذي يصفه الشيخ الطويس بأّنه  ألحكام الرشيعة

امُلخترص األمحدي يف الفقه  وبـ  ،" يشتمل عىل ُكتُب الفقه عىل طريقة الفقهاء

 . البن اجلُنيد  وكالمها"  5يف الفقه ُُمّردًا "  امُلحّمدي 

، بحيث استحّق امُلتمّسك الشيعيُّ احتفاًء قوّيًا بكتاب ولقد احتفى اجلمهورُ 

  ـــ 326)  والنجايش. 6  " كتاٌب مشهوٌر يف الطائفة "  من النّجايش وصفه إّياه بأّنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب ذكر النجايش قد و. 524/ م 5913/هـ 5413بريوت . الفهرست ، ط: ـــ الطويس  5

وهذا ُيؤّيد كالم الطويس عىل ( .  319ـــ312/  5: الرجال)ُمبّينًا أبوابه بابًا بابًا (  الشيعةهتذيب )

 .  حجمه غري املسبوق 

الحظ ما يف حلن العبارة من إشارٍة ضمنّية  إىل أّن ُشهرة الكتاب شعبّية ،  .  514/  5: ـــ الرجال  6

وقيل ما ورد احلجُّ من خراسان إال واشرتى  ":  وقد عّقب النجايش عىل ذلك بقوله . " الطائفة يف"

 .يعني أّن الكتاب قد بات سلعًة رائجًة .  " منه ُنسخاً 
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باألحرى ُمعارصه هو قريب العهد بابن أيب عقيل ، و( م5111ـــ  916/هـ 411

يان بفاصل بضع عقود ، فشهادته عىل الكتاب هي  كام أّن احتفاء . بمنزلة شـهادة عه

اجلمهور به ذلك االحتفاء ، ليدلُّ عىل أّن مشـروع ابن أيب عقيل ،  عىل إنتاج نصٍّ 

وذلك أمٌر مفهوٌم . فقهيٍّ اجتهاديٍّ وتيسريه للناس ،  قد صادف موضع حاجٍة ماّسٍة 

من صعوبات احلصول  ذلك بأّنه حُيّرر امُلكّلفن العادي.  الواضحة له أسبابه القوّية

ن يثقون به من  عىل األحكام ، إّما ُمبارشًة من نصوص األحاديث ، أو بالّرجوع إىل من

 . أّما اآلن فقد بات من امليسور له احلصول عليها بنفسه جاهزة ال شيةن فيها . أهلها 

 امُلتمّسك، أّن كتاب   ما جيدُر بنا ذكره يف ختام هذا العرض الّّسيع لنهجهام

 . شيعيٍّ حيظى هبذه الدرجة من القبول واالنتشار بَي الشيعة فقهي ّوُل كتاٍب هو أ

 من أين استقيا هنجهام ؟ (  4) 

 . السؤال يضع الباحث يف مأزٍق عسري 

ذلك ألّن أعامل بطلينه تدلُّ ، من جهٍة ، عىل أهّنام ذوي جتربٍة منهجّيٍة كبريٍة 

( احلديث ) قولةن اجلذرّية النّاجحة من النّّص املننعميقة ، أّهلتهام ألن حُيّققا تلك النّقلن 

 ( . الفقه ) إىل النّّص املُستنبنط 

لكنّنا ، من اجلهة األُخرى ، ال نملك أدنى املعلومات عن سريهتام ، 

خصوصًا  أين وعّمن تلّقيا ؟ رضورةن أّن امرأينن خيرجان عىل قومهام معًا ، يف  وقٍت 

جا به ، ال ُبّد أن يكونا قد أعّدا نفسيهام يف بيئٍة مناسبة ، واحٍد تقريبًا ، بمثل ما خر

ة ، عىل أساتذٍة وشيوٍخ ُمؤّهلَي  ُد هل. وعىل األرجح ُمشرتكن ام ذكرًا يف ثم أّننا ال نجه

 ؟  إذن، عالمن بنيا فقههام: قلقاً األمر الذي يطرح سؤاالً كبريًا مُ . سالسل ُرواة احلديث

ومع أّننا ال نملك جوابًا عن هذه األسئلة ، فإّننا ال نرتاب إطالقًا يف أهّنام 

، بوصفها وفقههام إمجاالً ثمرُة البيئة التي نشآ وشّبا وأنتجا فيها ، وما هي إال بغداد 

  .ُملتقًى فكرّيًا جامعًا لكافة التيّارات العاملة يومذاك 

ملاذا وكيف أنتجت : باألحرى  ملاذا بغداد بالذات ؟ أو: السؤال التايل 

 بغداد تلك الثّمرات غري امُلتوّقعة ؟ 
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 : ونقول يف اجلواب 

راك احلّي ، الذي استطال من قبلهام يف ُقّم ونطاقها ُزهاء ثالثة قروٍن  إّن احله

 ىمن التجاُنس ، جتاُنٌس باملعنمن الزمان ، كان يدور يف بيئٍة فكرّيٍة عىل قدٍر كبرٍي 

 . وجتانٌس باملعنى الفكري  األقوامي ، 

وذلك بالنّظر إىل . واحلقيقُة أن التجاُنس الّتاّم يف ُقّم كان رضورّيًا مرحلّيًا 

ٍع علميٍّ شيعّي خالص ،  امُلهّمة التأسيسيّة التي محلتها عىل عاتقها ، بوصفها أّولن جتمُّ

لية العملن نفسه ثم تابعت أجياهُلا التا( . ع ) عمل بدوًا حتت رعاية اإلمام الصادق 

، ت  يف أن تبني القاعدة األساسّيةبذلك االنكباب نجح. مع وبرعاية األئمة من بعده 

من هنا فإّن العمل الذي . التي ستكون املاّدة التي ستعمل عليها األجيال القادمة 

ووصل إىل أقىص غاياته يف . انكّبت عليه اقترص عىل تسجيل ونقد وتبويب احلديث 

 . ني والّصدوق كام عرفنا عمّلن الُكلي

كانت برشّيًا . أّما بغداد فقد كانت بيئًة برشّيًة وفكرّيًة ُمتلفًة كلَّ االختالف 

سامهت فيه املعارُف والكتاُب الفاريس واهلندي  . ُملتقًى عاملّياً  وفكرّيًا أيضاً 

من لدنيا ا يفوالّسياين واليوناين ، تالقت داخلن أسوارها كام مل تتالقن يف أّي مكاٍن 

كام ُوجد فيها العامله واللغوي واألديب والشاعر والفيلسوف . قبُل ومن بعد 

واملُحّدث والفقيه ، التي ترضب جذوُره غري البعيدة إىل أصٍل والفلكي والرياضّيايت 

وربام كانت هذه النقطة األكثر أمهّية يف بحثنا ،  ،وفيها . فاريّس أو هندّي أو رسيايّن 

أي الذي محل رايته الفقيه العراقي ذي األصل النّبطي ، أبو حنيفة بن انترش فقه الر

 . النُعامن 

ر أّن هذا العاملن الغنّي، بام لديه من  هل ُيمكن لعارٍف أن يتصّور ُُمّرد تصوُّ

ه امُلناسب عىل منهج ابن أيب عقيل وابن اجلُنيد ؟ أو هل ُيمكن أن  جاذبّية ، مل يرتك أثرن

ّية باجتاه الفقه املُستنبنط قد نبتت عىل يدمها ابتكارًا عن غري تكون خطوهتام اجلذر

 سابقٍة خرباها وعرفاها ممّا حفلت  به بغداد ؟ 

 اجلواب البدهيي عىل السؤال ، بأيٍّ من صيغتينه ، قاله ضمنًا بعُض الشيعة ، 
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أو ًا بالتايل متأّثركان نسبوا إىل ابن اجلُنيد أّنه كان يقول يف فقهه بالقياس ، أي أّنه إذ 

هو تابٌع أليب حنيفة ، الذي كان أّولن منن ابتكر هذا النهج وبنى فقهه عليه ، ثم تابعه 

 . عليه ونّظره الشافعي 

ُيخرجه ف، الذي ُيلحقه بفقه الّرأيواحلقُّ أّن ذلك التأصيل لفقه ابن اجلُنيد 

م الفقه اإلمامي  .  ظلاًم شنيعًا ّقه بحغري صحيح إطالقًا ، بل هوظاملٌ    عن حرن

واحلقيقُة التي ينبغي اإلدالء هبا بّسعة ملها فيها من مصلحة للقارئ ، أّن 

ن ُنسب إىل القول بالقياس من رجال الشيعة بل سبقه إىل هذا . صاحبنا ليس أّول من

االبتالء أعالٌم كبار ، ذنبهم الوحيد أهّنم خرجوا عىل هنج ُقّم احلنّدي ، الذي حيرص 

نشؤه ، حتى . ىل املعصوم  احلّق بالنّّص الصحيح النسبة إ وكلُّ ما سواه ،  مهام يُكن  من

يدّربون عليه النخبة ( ع ) وإن يكن تفريعًا عىل أصٍل ، ممّا كان األئمة منذ الصادق 

 . من أصحاهبم  ، باطٌل من باطل 

شتكى إىل من ُأولئك امُلحّدث والفقيه يونس ابن عبد الرمحان ، الذي طاملا ا

فكان .  يلقى من الُقّميَي حتت طائلة ما ُقلناه ما (ع ) رضااإلمامَي الكاظم وال

: الرضا ثم  . "  5يايونس ارفهق  هبم ، فإّن كالمك يدقُّ عليهم ":يقول له ( ع ) الرضا 

م فإّن عقوهلم ال تبلغ  " هه ما  ": يسأله ( ع ) وكتب أحُد الُقّميَي إىل اجلواد . " 6داره

أحّبه  ": ويف اجلواب كتب إليه اإلمام بخّطه . "تقوُل يف يونس بن عبد الرمحان ؟  

ويف ذلك دليٌل رصيٌح عىل أّن ماكان .  "  3وترّحم عليه ، وإن  كان خُيالفك أهُل بلدك 

بحيث . يشكو منه يونس أثناء حياته ، كان مستمرًا بَي القميَي حتى ما بعد وفاته 

 . من أذاه ما ناله  نال ابنن اجلُنيد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  969/ برقم  411/ ـــ الكّش  5

 .  935/ برقم  419/ ـــ نفسه  6

 .  935/ برقم  419/ ـــ أيضًا  3
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ه هو نتي جة التباٍس بَي االجتهاد والظاهر أّن ابُن اجلُنيدكان يعتقد أّن بالءن

كشُف أحدمها  كتابَين يف بيان الفرق بينهام، فويف هذا السبيل صنّ . والقياس

إظهاُر ما سرته أهُل العناد  ، والثاين االلتباس يف بيان الفرق بَي االجتهاد والقياس

 .   5 من الرواية عن أئمة الشيعة يف أمر االجتهاد 

ومع ذلك فإّننا رأينا عاملهًا جلياًل رصينا يقول بعد ُزهاء قرن من ابن اجلُنيد 

 .  "6كان جّيد التّصنيف ، إال أّنه كان يرى القولن بالقياس ، فرُتكت ُكُتُبه  "  :بحّقه 

واحلقيقُة التي ينبغي إعالهُنا يف هذا الّطور من البحث ، أّنه مامن أحٍد ممّن 

له من نسبوا القول بالقياس إىل ابن اجلُنيد قد أسند قوله إىل نصٍّ أو واقعة ، مع ما 

:   وقد أملح النجايشُّ إىل هذه املاُلحظة إملاحًا حيث قال .ّوعةُمصنّفاٍت كثريٍة ُمتن

.  " 3كان يقول بالقياس { يعني ابن اجلُنيد } وسمعُت شيوخنا الثقات يقولون أّنه "

مع أّنه عرف ُمصنّفات الرجل معرفًة ممتازة ، ربام أوىف وأفضل من  "سمعُت ": قال

وبذلك كان حرّيًا بإيراد الدليل املُبارش  .أي شخٍص آخر ، بشهادة إحصائه الوايف هلا 

مثالً ، وال يكتفي بإسنادها  إىل سامعه من ( رأيُت ) عىل مؤّدى عبارته حتت عنوان 

فعدم ذكرها هبذا النحو ، وهو يف مقام البيان ، دليٌل . "ثقات "شيوخه مهام يكونوا 

 .  رشاً حقيقّيًا مباعىل أّنه مل جيهد عىل ما نسبه إىل شيوخه  دليالً 

 تساؤٌل أخري (  5) 

 : يف هناية هذا القسم من البحث ثمة سؤاٌل ال ُبّد من طرحه 

ُفه من القول بالقياس ، مع أّنه هو  ملاذا نجا ابُن أيب عقيل ممّا ُرمي به خلن

 الّرائد للنّهج االجتهادي ونّصه الفتوائي ؟ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  319/  6: ـــ النجايش  5

 . 524/ الفهرست : ـــ الطويس  6

 .  351/  6: ـــ النجايش  3
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ه يف  اجلواب الوحيد الذي يبدو لنا ، أّن األّول كان أكثر حكمًة من خلنفه

ه  ح مرشوعه ذلك إذ أخذ بعَي االعتبار ُقدرةن مُجهوره عىل االستيعاب ، ومل . طر 

نقرأ ذلك يف أّنه . تكزاته التي ارتاح إليها قرونًا من قبُل خُياطبه بام يتعارض مع ُمر

فكأّنه ، بل إّنه ، بذلك .  سّمى كتابه الوحيد  يف الفقه بـ  امُلتمّسك بحبل آل الرسول 

بأّنه ليس يسوقه بعيدًا عاّم هو مألوٌف ومقبوٌل لديه ، ( أي إىل اجلمهور) يوحي إليه 

 . ُمتمّسكًا بحبل آل الرسول  ئدبل إّنه سيبقى معه ومع كتابه الّرا

 وهو الذي أغرق العقلن الشـيعي بعرشات املُصنّفاتبامُلقابل فإّن ابن اجلُنيد،

ألحكام  الشيعة هتذيبالتي أودع الفقهيَّ منها فتاواه ، سّمى أحدن كتابيه وأكربمها بـ 

، أي أّنه نسب  الفقه امُلحّمدياملخترص األمحدي يف  كتابه اآلخرسّمى و الرشيعة 

. إىل نفسه    الفقه امُلحّمدي، ونسب الفقه يف  "الشيعة " هتذيب أحكام الرشيعة إىل 

ومل ينفعه . ذا سّهل عىل خصومه الفكريَي شّن ذلك اهلجوم الّساحق عليه هبوبذاك و

كّل ما بّينه يف كتابيه املذكورينن أعاله ، وعمل فيهام عىل رف ع االلتباس بَي االجتهاد 

القياس ، ألّن األمران بالنسبة خلصومه سّيان ، باعتبار أهّنام ليسا من نّص املعصوم و

عىل حّد عبارة الشيخ الطويس  التي اقتبسناها قبل قليل ،  "فـرُتكت ُكُتُبه ". يف يشء 

 .وجرفه تّياُر خصومه القميَي 

ابن أيب  والظاهُر أّن ماحاق بابن اجلُنيد وُكُتبهه مل يلبث أن سحب خلفه سلفه

  امُلتمّسك تقبل هبا اجلمهور كتابه الفقهّي عىل الّرغم من احلفاوة التي اس. عقيل 

 . بادين الرأي ، بحيث ُعدمت  نسخُته هو أيضًا بعد قليل 

 ما الذي بقي من جتربة القديمنَي ؟ (  6) 

 : يف اجلواب عن هذا التساؤل نقول 

ب س فيه،من الو أّن أعامل القديمَين ، بنهجها وبحجمها اضح اجلّّل الذي ال لن

الكبري ، تتجاوز بمسافٍة طويلٍة كلَّ ما أنتجه الُقّميون من قبلهام ، وبلغ أقىص ما ُيطيق 

 ُمستقّلة ،  أتت  فكأّن أعامل القديمَين ظاهرٌة   . بأعامل الشيخَين الكليني والّصدوق 
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 . ول املجهول ، ثم مالبثت أن غابت غري بعيد يف املجه من

ومع ذلك نقول ، إّن ذلك ليس باألمر الغريب اهلُجننة ، بل هو من طبائع 

ُخطوٌة إىل األمام ، ُخطوٌة إىل الوراء : ذلك أّنه يتحّرك بخطٍّ ُمنكّسه . التطّور األصيلة 

ه الفكر الّثابت . وهكذا  نفسه وأهلنه بخطٍّ  الذي يأبى التطّور حُيارُص امُلغلنق وحدن

ومن معامل آلّية ذلك التطّور ، أّننا لسنا . وه وال يمكن أن يتجاوزه يعدمستقيٍم  ال

ُد هلام ذكرًا يف سالسل ُرواة احلديث ، كام الحظن فيام ، وما ذلك . ا قبل قليل نجه

ب ف يتجاوز بمسافٍة طويلٍة النّهجن الّروائي ،  نحسن ، إال ألن اجتاههام الفقاهتي الرصِّ 

احلديثّية الجتهادمها عىل إنجازات الكليني والّصدوق اعتامدًا فيام خيصُّ املصادر 

بحيث بات سعُي الفقيه . امُلتقّدمة يف هذا النّطاق ، كام هو األمر اآلن بَي الفقهاء 

واة ليس لغرٍض عمالينّ   .، بل ابتغاء التّرّبك بذلك فقطاليوم لنظ م نفسه يف سلسلة الرُّ

عاملن املاّدة وفيزيائها ،  ه مثيالً يفهذا ، ثم أّن يف عاملن الفكر مبدٌأ ، نجُد ل

وسنرى يف القسم التايل كيف تابع رائُده الشيخ . ال يشء يبقى ، ال يشء يفنى : يقول

راك املندروس باجتاه النّهج الفقهي االجتهادي ، مع االستفادة الذكيّة من  املفيد احله

، كام  ستقّره هنائّياً وضعه يف تباشري مبحيث . مغزى جتربة القديمَين وخصوصًا ثانيهام

 . سنعرف إن شاء اهلل 

وممّا يدلُّ عىل أصالة جتربة القديمَين ، او ما بقي منها ، عىل الرغم من فشلها 

. اآلين ،  أّن أكثر املصادر الشيعيّة من بعدمها تتطابق عىل وصفهام بكلِّ مجيٍل وجليل 

 . فكأهّنا بذلك ترثيهام وتندب سوء حّظها منهام 

ولعّل أبلغ مثاٍل عىل ذلك أصالًة وبقاًء ، أّن العاّلمة احلّّل احلسن بن يوسف 

ن        (  م  5361ـــ  5649/ هـ  262ـــ  242) بن امُلطّهر  تتبّع يف كتابه يف الفقه املُقارن

 العاّلمةفكأّن .  5ماقد وصله من فتاوى ابن اجلُنيد  ُُمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمموعة فتاوى ابن  شتهاردي يف ما ساّمه ّل بناه االـــ مجعها اعتامدًا عىل كتاب احلّّل ع 5

 . هـ  5452إيران . ط ،  اجلُنيد
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 . باعتنائه اخلاّص بفتاواه ، ُيعرّبُ عن يقظٍة فكرّيٍة عىل أمهّية نّصه وهنجه 

االعتناء ، وما ُيعرّب عنه من يقظة ، ليس باألمر امُلفاجئ أو واحلقُّ أّن ذلك 

الغريب عىل أحد أبرز وآخر رموز مدرسة احلّلة اآلتية ، وهي التي رفعت عاليًا 

وهنائّيًا لواء اخلط األُصويل العقّل االجتهادي يف الفقه ، الذي محله ُمبّكرًا ابُن أيب 

ّراية من بعده ،  فأوغل هبا أكثر ممّا كان حيُسن به ثم أّن خلفه ابنن اجلُنيد غّذ بال. عقيل 

 . أن يفعل 

 .وهلل تعاىل أمٌر هو بالغه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الشيخ املفيد ( الرابع)

 حممد بن حممد بن النعامن 

 (م 1122ـــ744/ هـ413ـــ336) 

 متهيد

تآزرت يف صياغتها وتركيبها . تستقرُّ سريُة الشيخ املفيد عىل حياٍة حافلٍة 

 : عنارُص ثالثة 

به عىل صن  ـــ نفٌس عصاميٌّة طاّلبٌة للبعيد األكمل ، وزهٌد بالقريب امليسور  ع 

 . إذ يكون دون امُلنى والُبغية 

دنيا ، كام مل ـــ اضطربت  يف بيئٍة فكرّيٍة ، تالقت فيها حضاراُت وثقافاُت ال

 .  قبُل من تتالقن يف أي بقعٍة من البقاع 

التي ينتمي إليها  اخلاصةُ  ـــ حتدٍّ ثقايفٍّ داخّلٍّ صميٍم ، خرجت منه الثقافةُ 

هيضةن اجلناح دائاًم تودي احللول الناقصة . وقد ازدادت أزمتها استحكامًا قبل قليل  من

ل األزمة ، التي عملت  عليها ابتغاء ابتداع حّل هلا   . أو الفاشلة إىل توغُّ

تلك العنارص الثالثة هو ، فيام نحسب ، ماأنجب العلنمن الذي  إّن تآزر

له ، عىل نحٍو غري سيفرض حضوره الباهر يف بغداد عىل العاملن الفكرّي العالق من حو

 .من أعالم مذهبه  مسبوٍق 

نا عمل تلك العنارص بـ    ليس يعني أهّنا عىل حدٍّ سواء   "التآزر  "لكّن وصف 

ات بل هناك دائاًم ويف الصميم الذ! كال . من حيث درجة مسامهتها يف إنجاب العلنم 

الّسعي ، وبالدرجة األُوىل الّطموح و تهشخصيّ الشخص وقابلّياته ومواصفات /

نظورٍ احلثيث إىل هدٍف  يف الدرجة  ينن اآلخريننرصيف حَي أّننا نضُع العن.   لصاحبه من

ن احلظ .  العنرص األّول هامشالثانية ، أي يف   من ُحس 
ٍ
كلُّ ذلك باإلضافة إىل يشء

وهو عنرٌص ال بّد من ُحسبانه يف مصائر الناس ، كام أّنه يمكن أن يأيت . طبعًا 

وسنرى عىل التّّو ُأنموذجًا ومثاالً للدور . بمختلف األشكال وحتت غري عنوان 

 .الّسرية  هاألساس للحّظ يف هذ

  



46 
 

 يف السرية الشخصّية(  1) 

 والنشأة األُوىلاملولد  ( أ)

ُولد الشيخ املفيد ، ونشأ نشأته األُوىل ، يف قريٍة عىل هنر دجلة من أعامل 

ا"بغداد اسمها كربن ا"أو5"عن "ُعكربن
2

. راءات يف مصادر البلدان واالنسابباختالف الق

، فال عجب يف أن يقع اخلالف بَي  3وعىل كّل حال ، فإّن القرية قديمة واسمها نبطي 

 .  الناطقَي بالعربّية يف قراءة اسمها 

لنم الشيعي الوحيد الذي خرج  علينا أن نالحظ منذ اآلن ، أّن الشيخ هو العن

ن . من هذه القرية ، عىل كثرة منن خرج منها من املعارف غري الشيعة  يف ُمقابل أّن من

"من القدماء"واحلديث  املنسوبَي إليها حشدن السمعاين أسامءهم  من أهل الفقه 
1
  

 . هم مجيعًا من غري الشيعة 

.   4ثم أّن النجايش يسوق له نسبًا طوياًل ، يرتفع إىل يعرب بن قحطان 

ومل نره أوىل . وذلك أمٌر غري مألوف يف كتاٍب ُمكّرٍس لرجال احلديث ومصنفاهتم 

وإّنا وإن  كنّا النعرف من أين  .مثل هذه العناية بأنساهبم يف العرب أو يف غريهم 

قاستق   احلصول ،  فإّننا عىل يقٍَي من أّنه مل يتجّشم عناءى ذلك النّسب االحرتايف امُلعره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.   661/  4: م 5911/ هـ 5411بريوت . االنساب ، طذا ضبط السمعاين اسم القرية يف ـــ ك 5

 1: لسان امليزان ولكن ابن حجر يقول يف . لشيعّية الشيخ فيها هو ما تتطابق عليه املصادر اووالدة 

يف أي ( الواسطي)أّنه ُولد بواسط ، وهو بعيد جّدًا بشهادة أّننا مل نجده منسوبًا إليها  م 321/ 

 . رخكام  ُنسب نادرًا إىل بغداد والك. يف ُمقابل أّنه ُنسب إىل عكربا  كثريًا . مصدر 

ا "مادة  : بريوت ، دار صادر ، الت . معجم البلدان ، ط: ـــ ياقوت  6  " .ُعكربن

وهي املُساّمة بالّسيانّية "( : معجم البلدان )ويف .  "أقدم من بغداد  "وهي( : لسان امليزان)ـــ يف  3

ا   . "ُعكربن

  . 362/  6: م 5911/ـه 5411بريوت باعتناء حممد جواد النائيني . رجال ، ط: ـــ النجايش  4



47 
 

َي األمر الذي يدفع امُلتأّمل إىل الظّن أّن يف الب. عبثًا ولغري ما غرض عليه وإيراده 

 ونحن النراها . عىل دفعها بإيراد ذلك النّسب لهعمل النجايش  ، إشكالّية خفّية

ذلك ، كانت حتى  إال ُمتصلًة بمولد املفيد يف قريٍة نبطّيٍة قديمة (اإلشكاليّةأعني )

األوان حافلًة بسكاٍن من ُأصوٍل نبطّية ، شأن الكثري من قرى العراق ومزارعه 

،  الكوفة ، البرصة ، بغداد ، واسط) خالفًا مُلُدنه الكربى . القديمة حتى ذلك األوان 

ًة ، مفتوحًة للواردين إليها من ُمتلف االنحاء ، ( .  سامّرا ثن التي كانت ُمُدنًا ُمستحدن

 . نّيًة هلا وال هوّية إث

مهام يكن ، فإّن أباه ، بعد أن أمىض مّدًة ما يف واسط ، يعمل يف تعليم وإقراء 

االبناء الفتيان شأن معّلمي الكتاتيب يومذاك ، انتقل بُأرسته ، ومنها ابنه حممد ، إىل 

ومن هنا أتت الكنية األُوىل . بغداد واستقّر هبا ، عامالً يف مهنته نفسها فيام يبدو 

الّشائعة يف املصادر غري الشيعّية ، ( ابن امُلعّلم)واضعة لإلبن أّولن أمره يف بغداد املت

 .  "امُلفيد"، ثم لقبه التنوهيي الباقي"أبو عبد اهلل"قبل أن تغلب عليه كنيته عند الشيعة 

ويف انتقال األب وُسكناه بغداد ومعه ابنه ، مثاٌل ساطٌع عىل ما أملحنا إليه 

أو   "عكربا"فلو أّن األب مكث يف  . مل احلّظ يف مصائر البرش قبل قليل عىل عا

، لنربام انغلق باٌب من أبواب التاريخ كبري ، بحجم الباب العريض الذي "واسط"

 . ن حوله وملن سيفتحه بطُل هذه الّسرية لنفسه 

. لسنا ندري وما من إشارٍة إىل ما اضطرب فيه أّولن أمره يف منزله اجلديد 

لكنّنا ما نشّك يف أّنه ، عىل األقّل ، كان قد تأّهل تأهياًل ما عىل أبيه يف املبادي ، من 

بة . تالوٍة وخطٍّ وبعض احلساب  ثم إذا بنا نراه فجأًة وقد انغمس عميقًا يف الرتُّ

األمر الذي حيملنا عىل الّظّن بأّن ثمة مرحلة إعدادّية خفّية بَي . البغدادّية اخلصيبة 

 . املرحلتَين االثنتَي ، مل يلحظها ُكّتاب سريته 

ولقد ترك لنا املؤرخ الشيعي الغزير القلم حُميي الدين حييى بن محيدة ابُن أيب 

/ رجال الشيعة /يختار، يف كتابه املفقود ( م5636/ هـ231:ت)طي احللبي 

  أخذه ،  ث يف تدبري نفسه يف منزله اجلديدوصفًا إمجاليًا لسعي الشيخ احلثي ،اميّة اإلم
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، ثم ( م5596/هـ 111:ت)عن ُأستاذه الفقيه املؤرخ ابن شهرآشوب املازندراين  

ما ترك كتابًا  " :فقال  سالم ووفيات املشاهري واالعالم تاريخ اإلاقتبسه الذهبي يف 

ثم أضاف . "، وهبذا قدر عىل حّل ُشبه القوم للُمخالفَي إال وحفظه وباحث فيه

الشيخ من احلشوّية واجلربّية { !كذا }لقد أقصد ": ُمعّقبًا من عند نفسه فيام يبدو

 .  "  5منه{ ! كذا } وامُلعتزلة فأذّل له حتى أخذ منه املسألة أو أسمع 

ٌق عليها ، هي أّن  ن يف النّصَي املُقتبسَين ُيظهر لنا أّن ثمة واقعة ُمتفن التمعُّ

الشيخ عمل كّل ما بوسعه يف بدو حضوره يف بغداد عىل اإلحاطة بكّل التيارات 

 . الفكرّية العاملة فيها 

رأى إىل السعي باعتباره إعدادًا واستعدادًا ( ابن أيب طي)لكّن األّول منهام 

يعني الدخول بقّوة إىل ساحة اجلدل الفكري العالق .  "حّل ُشبه املخالفَي"ه ملها ساّم 

وكأّنه يفرتض فرضًا أّنه كان يعمل منذ . فكرّيًا  "املُخالفَي"فيها ، ابتغاء إبطال وقمع 

 . تلك املرحلة املُبّكرة من سرية حياته عىل خّطٍة بعيدة املرمى واضحٍة يف ذهنه 

فإّنه صّور الشيخ هبيئة متسّوٍل فكريٍّ ، يذلُّ ألرباب ( الذهبي)أّما الثاين 

وكأّن مسائل أو نصوص أو وجهات نظر . املذاهب ، كيام يمنحوه مسألًة أو رواية 

ٌ  رسيٌّ مكتوم ، اليبوح بخفاياه إال ملنن ُيلحف  السؤال ، إىل درجة يف املذاهب عاملن

ر هذه صورٌة أقلُّ ما يُ . اإلستذالل ملنن يملك اجلواب ون قال عليها أهّنا أشبه بالصُّ

 ( . كاريكاتور)اهلزليّة الّساخرة ، أو ما ُيسّمى بلغة الصحافة 

. واحلقيقة أّن القضّية مجلًة وتفصياًل مل تُكن ال من هذا القبيل وال من ذاك 

 وأّن كالًّ من االثنَي قد لّون كالمه عىل الواقعة نفسها بألوان الصورة التي يف ذهن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. بريوت ، دار الكتاب العريب ، الت . ــــ تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واالعالم ، ط 5

 . 333/  461ـــ  415حوادث ووفيات 

فلعل . وليالحظ القارئ معنا أّن النّص ركيك جّدًا ، عىل غري ماهو مألوف من الذهبي 

 . ولكّن املعنى واضٌح إمجاالً . لنّساخ ما حاق بالنّص هو من تداول أيدي ا
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عن صاحبها ، وباخلصوص عاّم آل إليه أمُره  وعاّم عمله يف املرحلة امُلتأّخرة كلٍّ منهام 

ابن )أي يوم جتاوز مرحلة لقبه األّول اإلحلاقي بأبيه وبمهنته . عن فرتة الّطلب

فنظر ( . امُلفيد)، إىل مرحلة لقبه التنوهيي الباقي الذي اكتسبه بسعيه وجدارته ( امُلعّلم

ه يف املذهب عىل يد الشيخ ممّا ساّمه الشيعيُّ إىل مانال خص .  "امُلخالفَي  حّل ُشبنه"ومن

ونظر غري الشيعّي إىل بالئه بالشيخ وإنجازاته الباهرة عىل غري صعيد ، إىل درجة أّنه 

مل خُيفه رسوره وشامتته بموته ، كام سنذكر يف حمّله ، فصّوره بتلك الصورة الباهتة ، 

 . هبه معًا بام فيها من هتويٍن لشخصه وملذ

 . نحن ، من جانبنا ، نرى إىل ُُممل األمر من زاويٍة ُمتلفٍة متامًا 

هوذا فتًى ُطلعٌة يف ُمقتبل العمر،  قادٌم من قريٍة صغريٍة فقرية ، وجد نفسه 

عىل غري توقُّع واستعداد يف املُعرتك امُلضطرم العالق ببغداد ، وهو الذي مل يتلقَّ من 

ه من تالميذه الفتيان التعليم إال القليل ال فام كان منه إال أن . ذي يمنحه أبوه غرين

ده  ك  من املعرفة الّشاملة بكّل التّيارات  ه ومّهته إىل تكميل نفسه ، بدءً انرصف بكّل وه

التي متور من حوله ، باالّطالع عىل ُكُتب اجلميع وُمساءلتهم ، وانتهاًء بام سيدخل 

ه التاريخ ، بوصفه أّولن عاملٍ  إمامّي اقتحم بفكره وعلمه أسوار الثقافة الّرسمّية يف عربن

. جلميع يف عقر دارها ، كام سنبَّي ، وفرض حضوره البهّي عىل ا بغداد معقلها الرئيس

 . وكلُّ ما عدا ذلك ليس إال أمرًا افرتاضّيًا أو هتوينًا ُمتعّمدًا 

 هل معنى ذلك أّنه اكتسب التشّيع يف بغداد اكتسابًا ؟ 

حبذا لو كنّا نملك ذكرًا لسنّه عندما دخل أبوه به بغداد ، بعد أن ضاقت 

ولكان . إذن ، هلان علينا األمُر هونًا ما . " واسط"و"عكربا"باألب ُسُبُل العيش يف 

ط يف ُمعاجلة السؤال واجلواب عنه ، استنادًا ملها ُيمكن أن يكون عليه  يف ُوسعنا التبسُّ

 . توّقٌع منهم ، يف فرتٍة من أعامرهم أو يف غريها الناس عادًة ، أو ما هو مُ 

ومع ذلك فإّن يف يدنا ُمالبستَين ، يمكن أن تكونا عونًا لنا يف استنباط 

 .  جواٍب عن ذلك السؤال اإلشكايل 
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عىل غري رىًض واختياٍر منه  "بغداد"منها وأّوهلا تلك الكنية التي ُألبسها يف 

وهي كام ُقلنا آنفًا كنيٌة إحلاقّيٌة بأبيه وبمهنته عىل حساب ( . ابن امُلعّلم: )فيام يبدو

فإلباسه إياها يدّل ضمنًا عىل أّن االبن مل يكن يف الّسّن التي يبلغ فيها املرُء . اسمه 

حيث يكون التعريف به . ويستقّل فيها بالذكر والعمل واحلضور  مبلغ الرجال،

ابُن : ويكون السؤال عنه ملنن هيّمه األمر . بنسبته إىل أبيه ، ألّنه يكون أعرف من ابنه 

د جّدًا أن ُيعّرفن . من هذا ؟  بلغ مبلغ يكون قد امرٌؤ بأبيه بعد أن  كام أّن من املُستبعن

إال أن يكون األُب من ذوي املقام واملكانة الرفيعة ، وليس ُمّرد معّلم . الرجال 

 . العيش  ُكّتاب يضطرب بمهنته بَي البلدان ابتغاءن حتصيل لقمة

فهذه امُلالبسة حتمل إمارًة عىل أّن الشيخ كان يوم ُألبس هذه الكنية يف سّن 

 . ُفتّوةوبالتايل أّنه يوم دخل بغداد كان يف سّن ال. 5الفتّوة العالية أو الشباب املُبّكر 

ثانيها ، أّنه ُولد ونشأ يف قريٍة مل نرها أنجبت من قبله وال من بعده شيعيًّا 

الُكُتب الشيعيّة وغري الشيعّية الكثرية املنعنّية بالّسرين وبرجال احلديث  مذكورًا يف

( ع)منذ أيام اإلمام الصادق " العراق"وبأصحاب األئمة ، عىل كثرهتم  يف أنحاء 

يف حَي أّننا رأينا من أبنائها .  6، أي أثناء ثالثة قرون( م221ـــ236/هـ541ـــ554)

معاين (   هم باخلصوصئقدما )، ممّن نّوه ببعضهم الشيعة أعالمًا كثريين من غري   السُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ وصل آغا ُبُزرك الطهراين إىل نتيجٍة ُمقاربٍة جدًا ، حيث قال إّن  املفيد كان يف السابعة أو  5

طبقات أعالم الشيعة ( ) م921/هـ311:ت)التاسعة عرشة بتاريخ وفاة شيخه أبو بكر اجلعايب 

ويف ذلك شهادٌة هلذا الباحث اجلليل ( . 512. / قم ، مؤسسة اسامعيليان ، الت.ط( النابس)

س ، حيث وصل إىل هذه النتيجة دون املُرور بالطريق املُتشّعب الذي سلكناه إليها   .بمضاء احلد 

يه واملُحّدث املُعارص للُمفيد ، ـــ نذكُر هنا عىل سبيل أمانة البحث ، ودفعًا لوهٍم حُمتمل ، الفق 6

نزيل بغداد ، وكان له يف داره فيها ُملٌس ( م991/هـ311:ت)هارون بن موسى الّتّلعكربي 

حافل ، حرضه النجايش ، ومل حيرضه املُفيد ، ـــ لنقول أن تلعكربا هي غري عكربا ، بل ُأخرى 

نوابغ /طبقات أعالم الشيعة )هلارون يف  وانظر الرتمجة( . معجم البلدان)انظر املادة يف . بجوارها 

 . 361( / الرواة
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 . 5( االنساب)كتابه يف  

فهذه إمارٌة رصحيٌة عىل أّن القرية مل تكن من مواطن الشيعة يف العراق يف  

 . ذلك األوان 

فمن هاتَي امُلالبستَي نستنبط أّنه ، يوم دخل به أبوه بغداد ،كان يف سّن 

ه معه من منبته جاهزًا ،  شأنن الذين . أو الُفتّوة املُبّكرة  الّصبا وأّنه مل يُكن حيمل تشّيعن

ترك كتابًا للُمخالفَي إال وحفظه "وأّنه إذ مل يـ . يولدون ويشّبون يف وسٍط ُمؤاٍت 

عىل حّد عبارة ابن شهرآشوب ، مل يُكن يكتفه بام ُتعطيه إياه الُكُتب ، بل "وباحث فيه

ق ُمسائاًل ُمتحّمالً ُمستفهاًم ، عىل حّد ما قاله الذهبي، وكلتامها  رن
يدور عىل أرباب الفه

ّبار، فإّنه كان حتت تأثري اقتبسناه ووّثقناه آنفًا، ـــ حَي كان يبذل ذلك املجهود اجل

حالة قلٍق فكرّي عميٍق ، فاجته إىل الّتحُرر منه ببناء ذاته ، من أعوص الُطُرق وأكثرها 

شّقًة ، بدءًا باالّطالع الدقيق عىل كافة التّيارات العالقة يف حل بة بغداد ، كيام يأيت  من

بنّيًا عىل ما منها يطمئنُّ إليه و  . يقوم عليه الدليل عنده اختياره لنفسه من بينها من

ولقد كان الشيخ رضوان اهلل عليه يضع جتربته الّشخصّية الفريدة أمام 

ال تضجروا من العلم ، فإّنه ما ": تالمذته الكثريين فيام بعُد ، إذ خُياطبهم فيقول 

وحقّا لقد كان هو بنفسه وبتجربته الّشاّقة . 6 "تعّّس إال وهان، وال تأّبى إال والن

 .جًا حّيًا ملها كان يعظ به تالميذهُأنموذ

يرجع إىل ما نرى أّنه املرحلة األُوىل من سعي امُلفيد ، التي فذلك كّله ما

يمكن أن نسميها مرحلة السعي املُستقّل ، أي دون االلتزام بشخص ُأستاٍذ أو شيٍخ 

ئنُّ وإنام هي سباحٌة يف بحر بغداد الّطامي ، ابتغاء الوصول إىل ساحٍل يطم. بعينه 

 . ر افستّ ويسرتيح إليه، شأن منن أتعبهم طوُل ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  66ـــ  665/  4: ـــ االنساب  5

 .  333( / 461ـــ415: )ـــ تاريخ اإلسالم  6
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 مرحلة الّطلب(ب)

وعنوان هذه املرحلة ، باعتبار أّن صاحبها أّول منن حرض عليه الشيخ 

امع،حضور   192/هـ 311ـــ614)هو حممد بن عمر البغدادي املعروف باجلعايب  سن

حافٌل إلمالء احلديث يف بغداد ، حيرضه  وهو حُمّدٌث شيعي،كان له ُملٌس (. م921ـــ

عيون  الشيخ الّصدوق كثريًا يف كتابيه يروي عنه. 5أهُل احلديث من الشيعة وغريهم

طبقات أصحاب احلديث  كتابًا كبريًا عنوانه كام صنّف. معاين االخبارو أخبار الّرضا

والظاهر أّن . ولكنّه مفقوٌد من أسف . وهو من أوائل الُكُتب يف بابه .  6 الشيعة

كام روى عنه بعض ُكُتبه ، ليس . حضور امُلفيد عليه وسامعه منه كان يف ُملسه ذاك 

ورّبام دّل ذلك عىل أّن كتابه هذا مل يُكن قد تّم يوم كان . منها كتابه املذكور أعاله 

. واه عنه مثلام روى ما هو أقّل قيمًة بالنّظر إىل املوضوع املفيد حيرض ُملسه ، وإال لر

هـ ، أي يوم كان 311سنة  ة هذاوعىل كّل حال ، فإّن يف حضوره عىل اجلعايب قبل وفا

ص  (املفيد)هو يف حوايل العرشين من العمر، لدليٌل إضايفٌّ عىل أّنه بدأ سعيه يف الّتفحُّ

 . ة أو الّشباب امُلبّكر، كام انتهينا قبل قليل  والتحصيل وهو يف زمن الُفتّوة امُلتأّخر

إال أّن املغزى الكبري يف هذه احلركة من الشيخ ، هي يف أّنه إذ بدأ سامعه 

للحديث عىل حُمّدٍث شيعيٍّ يف بغداد يف ذلك األوان ، فهذا يعني أّنه كان قد أهنى 

راكه يف املرحلة السابقة من سريته ، ليبدأ  ص ، التي وسمت حه فرتة الّسرب  والّتفحُّ

تى مع علمنا بام ُيقال أّنه بعد وفاة شيخه انقلب إىل نقول ذلك ح. مرحلة بناء ذاته 

شيخَي من شيوخ علم الكالم فيها ، مها عىل التوايل احلسَي بن عّل بن إبراهيم 

لامُلعتزيل البرصي ثم البغدادي  ، ثم بأيب ( م922/ هـ329: ت)، املعروف بُجعن

 عّل بن البارز عتزيل وأن هذا نصحه بأن يقرأ عىل الكالمي املُ   .يارسغالم أيب اجليش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  913برقم  62/  3: تاريخ بغداد : ـــ اخلطيب  5

وانظر الرتمجة له املليئة باألوهام ورُضوب النّيل . 692( / نوابغ الرواة)ـــ طبقات أعالم الشيعة  6

 . 64ــ366/  1( : لسان امليزان)والتشنيع ، وما هو من باب اخلرافة غري املعقولة ، يف 
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ّماين ، عيسى  ولكّن لقاءه به انتهى إىل نتيجٍة غري متوّقعة ، خرج منها حامالً لقب الرُّ

 . تلك اللحظة ، الذي سرُيافقه منذ ( املفيد)

قّصٌة حمبوكة ، أوردها األمري الفقيه الكردّي وّرام بن  اتأصُل هذه املعلوم

املشهور تنبيه اخلواطر ونزهة النواظرابه يف كت( م 5611/هـ  211:ت )عيسى احلّّل 

وعنه يتناقلها كلُّ من اعتنى من بعده بسرية امُلفيد ، حتى الباحثون .  ُمموعة وّرامبـ 

وهؤالء خصوصًا يبنون عليها أّنه ترّبى يف علم الكالم عىل امُلعتزلة ، . الغربيون منهم 

ه عىل الكالم  ن رب  ٍض لكالمهم عليه ، وعن مع ما يرتّتب عىل ذلك عندهم من تأثرٍي ُمفرتن

  .الشيعي اإلمامي إمجاالً 

 : وها نحن نقتبس نّصه مقّدمًة ملُراجعته ونقده 

كان الشيخ أبو عبد اهلل حممد بن النعامن ريض اهلل عنه من أهل عكربا ، من " 

وبدأ بقراءة العلم عىل أيب . وانحدر مع أبيه إىل بغداد . موضٍع ُيعرف بسويقة ابن البرصي 

 عىل أيب يارس غالم أيب اجليش ،ثم قرأ من بعده . عبد اهلل املعروف بجعل ، بدرب رباح 

َ :  فقال له أبو يارس. بباب خراسان  ّماين الكالم  ِل  وتستفيد ، ال تقرأ عىل عيل بن عيسى الرُّ

قال ففعل ذلك ، . ما أعرفه ، وال يل به ُأنس ، فأرسْل معي َمن يدّلني عليه : منه ؟ فقال 

 .  "وأرسل معي َمن أوصلني إليه 

وكّلام . لس غاصٌّ بأهله ، وقعدُت حيث انتهى يب املجلسفدخلُت عليه واملج" 

بالباب إنساٌن يوثر احلضور بمجلسك ، : فدخل إليه داخٌل فقال . خّف الناس قربُت منه 

غالٌم ال أعلم إال أّنه يوثر : أهو من أهل العلم ؟ فقال : فقال . وهو من أهل البرصة 

 .  "فأذن له . احلضور بمجلسك 

: فقال الرجل لعيل بن عيسى. رمه ، وطال احلديث بينهام فدخل عليه فأك"

. أّما خرب الغار فدراية ، وأّما خرب الغدير فرواية : ماتقول يف يوم الغدير والغار ؟ فقال 

 .  "فانرصف البرصّي وِل ُُي ر جوابًا يورد البّينة : قال . والرواية ال ُتوجب ما ُتوجب الدراية

هات : فقال . فتقّدمُت فقلت ، أهيا الشيخ مسألة : قال امُلفيد ريض اهلل عنه "

ثم استدرك . يكون كافرًا : ما تقول يف َمن قاتل اإلمام العادل ؟ فقال : فقلُت . مسألتك 

: قلُت . ! إمام : ما تقول يف أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ؟ فقال :  فقلُت . فاسقًا : فقال 

 ، وأّما  أّما خرب اجلمل فدراية   :قلت . تابا  : يف يوم اجلمل وطلحة والزبري ؟ فقال  فام تقول
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: قال ! نعم : ؟ فقلُت  أكنَت حارضًا وقد سألني البرصي: فقال يل . خرب التوبة فرواية 

ُأعرف بابن : بَمن ُتعرف ، وعىل َمن تقرأ ؟ فقلت : قال . روايٌة برواية ، ودرايٌة بدراية 

وخرج ومعه . ودخل منزله ! موضعك : فقال . وأقرأ عىل الشيخ أيب عبد اهلل اجلعيل . عّلم امل

ْل هذه الرقعة إىل أيب عبد اهلل : وقال يل . ورقة قد كتبها وألصقها  فجئُت هبا فقرأها . أوص 

أّي شٍئ جرى لك يف جملسه ؟ فقد وّصاين بك : ثم قال يل . وِل يَزْل يضحك هو ونفسه 

      1فذكرُت له املجلس بقّصته ، فتبّسم . املفيد  ولّقبك
"
   . 

ومع ذلك فإهّنا ال ختلو  .بدّقة  من الواضح للقارئ اللبيب أّن القّصة حمبوكةٌ 

أدواتنا النقدّية  افيه سيكون علينا أن نقهفن عليها ، وأن ُنعملن . من مواضع للنّظر

ف خبيئها   . ابتغاء كش 

أّنه يبدأ  بّينّا قبل قليلوقد . ينظر إىل سند الرواية  هذه املالحظات ُل أوّ 

حتكي  الرواية مع أنّ . ُزهاء قرنَي من الزمان باألمري وّرام ، الذي عاش بعد امُلفيد ب

ٍم ، كان يف حياته وأعامله ملءن األعَُي  .  واالسامع مرحلًة هاّمًة جّدًا من سرية علن

. كثريين ممّن عارصوه أو أتوا من بعده وكانت أجزاء سريته موضع عناية وتتبُّع ال

ومع ذلك فإّنه ما من أحٍد قبل وّرام ذكرها أو أشار إليها أو إىل بعض لوازمها 

 .وأجزائها 

 : فإذا نحن جتاوزنا سند الرواية إىل متنها ُنالحظ 

دًا ، قراءتن : ـــ أوالً  ه عىل أقدم شيوخه أهّنا التذكر ، وكأهّنا تتجاهل عم 

 املعتزيل عايب ، حلساب التنويه بقراءته عىل احلسَي بن عّل البرصيامُلحّدث اجل

ل)املعروف بـ  وعىل أيب يارس غالم أيب اجليش ، ( م5111/هـ329:ت( )ُجعن

ثم من بعده . أّول منن بدأ القراءة عليه يف بغداد هذا ، فيام تزعم ، (  ُجعنل)بوصف 

 .امُلكنى بأيب يارس مبارشًة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  313ـــ  316/  6: بريوت ، مؤسسة األعلمي ، الت . ـــ تنبيه اخلواطر ، ط 5
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ن تكتفي من ذكره بإيراد كنيته دون اسمه ، أيب : ـــ ثانيًا  أهّنا تتجاهل أيضًا من

كتاٍب من ُكُتبه ، ما يدلُّ عىل ُمعارشٍة اجليش ، مع أّن امُلفيد يروي عنه كثريًا يف غري 

 .وسنقُف عىل تفصيل ذلك فيام سيأيت إن شاء اهلل . مديدة 

أّن املُفيد أجاب عىل اقرتاح ُأستاذه أيب يارس بأن يقرأ عىل عّل بن : ــــ ثالثًا 

ماين ويستفيد منه ، بالقول أّنه اليعرفه  وذلك جواٌب غري معقول ، أوالً ، . عيسى الرُّ

ماين كان أعرف شيوخ امُلعتزلة يف بغداد يف ذلك األوان ، كام كان ُملسه من أل ّن الرُّ

وثانيًا ، أّنه ! املجالس املعروفة احلافلة يومذاك فيها ، فكيف يقول املُفيد أّنه ال يعرفه ؟

ق ( امُلفيد) رن
كان يف املرحلة السابقة من سريته ، كام عرفنا ، يدور عىل أرباب الفه

ن ُيقّدمه إىل أحدهم  ُمسائالً  وعىل كّل حال ، . ُمستفهاًم ، وما كان يومًا بحاجٍة إىل من

فإّن ُمالس هؤالء كانت مفتوحًة للّراغبَي ، دونام قيود ودونام حاجٍة إىل تكلُّف 

 . استئذان أو تعريف وما إىل ذلك 

ّماين من معتزلة بغداد ، الذين ُعرفوا بميلهم الشديد : ــــ رابعًا  إىل الرُّ

كان ":  كام قال فيه ياقوت .  5" ُمعتزيّل رافيض"وهو من بينهم ُوصف بأنه  . الّتشيُّع 

ّماين ُيفّضل عليًّا عىل مجيع الناس بعد النبّي   امرٌؤ كهذا يبعد جّدًا أن جُييب.   6"الرُّ

 حيث وازن بَي واقعتي الغار والغدير ، بام. سائلنه البرصي بمثل ما قّولته إياه الرواية 

 .يأول إىل منح االعتبار الّداليل األقوى لأُلوىل منهام 

ماين كالمًا ال ُيمكن أن يصدر عن عاملٍ كبرٍي : ـــ خامسًا  أهّنا تنسُب إىل الرُّ

وهو زعٌم ليس باطالً . "تابا"من مثله ، ذلك حيث قّولته يف شأن طلحة والزبري أهّنام  

ألن طلحة ُقتل يف املعركة ، والُزبري . ُسه فقط ،  بل املؤّكد واملعروف عند الكاّفة عك

 يمكن أن ُيفهم منه أنه ،  دون أن يصدر منه أي موقف ُمستجدٍّ  ُقتل ُبعيدها بقليل ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 4/341: ـــ لسان امليزان  5

 .  24/  54. : مرص، الت. ـــ معجم األُدباء ، ط 6
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ظهره ومىض وكأّن األمر ال يعنيه ، بعد أن وعظه أمري املؤمنَي بل إّنه أدار .  تاب 

تاركًا الناس يقتل بعُضهم بعضًا ، يف حرٍب كان هو أحد أكرب أسباب . وذّكره ( ع)

زيُد رسوٍخ يف . نشوهبا وما من ريٍب يف أن ذلك ليس توبًة وال ماُيشبهها ، بل هو من

ّماين كان يعرف كلَّ ذلك جّيدًا . هاإلثم الكبري الذي ارتكب . ثم ما من ريٍب يف أّن الرُّ

، هو بمعنى جتهيله أمرًا هو يف الغاية من حيث الثبوت   "تابا"فنسبة القول إليه أهّنام  

هرة عند الكاّفة   . والّشياع والشُّ

فمن كّل ذلك ننتهي إىل الّريب ريبًا شديدًا بصّحة تلك الّرواية ، بل إىل 

واضعها وما هو غرضه من هو أهّنا موضوعٌة لغرٍض ما ، واهلل تعاىل أعلم منن القول 

وعىل كلِّ حال ، فإّن أكثر فقهائنا املُتقّدمَي محلوا ألقابًا ذات صفٍة تنوهييٍّة . وضعها

بل هي إمجاالً من . ومل ُيذكر أّن أحدهم نال لقبه من شخٍص بعينه . ُيذكرون هبا 

يف املصادر الشيعّية  رُ فضاًل عن أن الشيخ ُيذكن . و العام ابتداع اجلمهور اخلاّص أ

ُأطلق عليه فيام بعد ، ( املفيد)والظاهر أن لقب ( . أبو عبد اهلل)املعارصة له بكنيته 

 .وربام ابتداًء من تاريخ هذه الرواية الذي ال نعرفه

يب عىل أّن هذه النتيجة ال تعني نفي قراءة امُلفيد عىل الشيخَين ُجعل ثم أ

من البعيد جّدًا أن يبدأ املُفيد ": يارس، كام ذهب إليه الشيخ اجلعفري ، حيث قال 

.    5 "اإلمامي ، الذي يرعاه أٌب إمامي ، بقراءة علم الكالم عىل متكّلٍم غري إمامي

بنيٌّ عىل عدة فرضّيات غري ثابتة ، عاجلنا أمرها قبل قليل  وعىل كّل . وهو كالٌم من

 . حال ، فإّن أمر األولّية بنفسه هَّي 

لُج )حقٌّ أّن احلسَي بن إبراهيم البرصي  ـــ 911/هـ329ـــ693( )عن

 بًا جّدًا من ولكنّه ، شأن عاّمة ُمعتزلة بغداد ،  كان يف كالمه قري. كان معتزلّيًا ( م929

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو أحد . الكالم عند اإلمامية نشأته وتطوره وموقع الشيخ املفيد منه : ــــ حممد رضا اجلعفري  5

م 5993/ هـ  5454دار املفيد . ، بأقالم عدد من الباحثَي ، ط( حياة الشيخ املفيد)فصول كتاب 

 /613 . 
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. يالً عظياًم كان يميل إىل عّل عليه السالم م"وقد ُعرف هو بنحٍو خاٍص بأّنه . التشيُّع 

ومن هنا فإّن الشيعي اإلمامي . 5"،وأحسن فيه غاية اإلحسانوصنف كتاب التفضيل

نظرًا و. علم الكالم عىل أحد ُمعتزلتها مل يُكن جيهُد غضاضًة أو جنفًا يف أن يأخذ 

للّتقاطعات الكالمّية اجلّمة بَي االعتزال البغدادي والّتشيّع اإلمامي ، فإّن الكثريين 

 . من األعالم الشيعة ُنسبوا أيضًا إىل االعتزال 

 . الشيخان اآلخران ، أبو اجليش وتلميذه أبو يارس ، كانا إماميَّي يقينًا 

 هـ322:ت)لبغداديأّوهلام اسمه املُظّفر بن حممد البلخي اخلراساين ا

وصفه . كان من تالميذ الكالمي اإلمامي امُلتقّدم أيب سهل النوبختي ( م922/

ويبدو أّن عالقة امُلفيد به . 6"سمع احلديث فأكثر. ُمتكّلٌم مشهور األمر"النجايش بأّنه 

رشاد اإل و األمايل وهو يروي عنه كثريًا يف كتابيه .تقترُص عىل أّنه سمع منه احلديث 

بادإىل   .   ُحجج اهلل عىل العه

ن اسمه طاهر ، وإّنام نسبٍة إىل أٍب أو بلد أو غريمها ، هكذا دونثانيهام من

ب إىل ُأستاذه فُيقال تعني ، حَي تأيت هبذا "غالم"و. "طاهرغالم أيب اجليش"ُينسن

م ق،السيا وعليه كان .كان ُمتكّلامً "وصفه النجايش بأّنه .  التلميذن امُلختّص املاُلزه

ونحن نستظهر من ذكر اسمه ُُمّردًا ، ومن . 3"ابتداء قراءة شيخنا أيب عبد اهلل رمحه اهلل

، 4غياب ذكره يف املصادر امُلعارصة له إال عن النجايش ، ثم عّمن نقل عنه دون إضافة

ع بَي قول النجايش أّن ابتداءن . أّنه مل يُكن بذي شأن  قراءة الشيخ كانت  فيكون اجلم 

كّل ما ُينافيه ممّا رسدناه عىل تاريخ حتصيل الشيخ ، بالقول أّنه يف الوقت عليه ، وبَي 

 .ذلك باألمر غري العادي  ماو. الذي كان يقرُأ عليه كان يقرُأ أيضًا عىل غريه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 512/م 5911/هـ5419بريوت . طبقات املعتزلة ، ط: ـــ أمحد بن حييى بن املرتىض  5

  . 1ــ529 /51:  وانظر الرتمجة له يف معجم رجال احلديث.  324/  6:ـــ النجايش 6

 . 411/  5: ـــ نفسه  3

 . ـــ انظر الرتمجة له يف رجال الطويس واخلالصة للحّّل ومعجم رجال احلديث للخوئي 4
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اع حتصيل امُلفيد يف بدو أمره عىل  حصيلة هذا التنقيب والتدقيق ، أّن مجن

يف احلديث ، وعىل احلسَي بن ( اجلعايب)الشيوخ ، كان عىل حممد بن عمر البغدادي 

ل)إبراهيم البرصي  يف ( أبو اجليش)يف الكالم ، وعىل امُلظّفر بن حممد البلخي ( ُجعن

ٍظ عىل هذا . الم الكالم واحلديث ، وعىل طاهر غالم أيب اجليش يف الك مع حتفُّ

فكأّن طاهر ، وقد . انا زميّلن دراسة عىل أيب اجليش منشؤه أهّنام كالمها ك ،األخري

مًا أليب اجليش ، كان أسبق من امُلفيد يف القراءة عىل  عرفناه تلميذًا ُُمتّصًا وُمالزه

م ، أي يوم كان املُفيد يف حوايل الثالثَي ، 922/هـ322ُأستاذمها ، فلاّم تويف هذا سنة 

 . عالقة تلميٍذ بُأستاذ ، ملّدٍة ما أو لغريها  حتّولت العالقة بينهام إىل ما هو أقرب إىل

ّماين املعتزيل  . هذه النتيجة بإمجاهلا تنفي ضمنًا أّنه قرأ عىل عّل بن عيسى الرُّ

أقىص ماعندنا عىل عالقة امُلفيد هبذا الكالمّي ، أّنه لقيه ذلك اللقاء ، الذي يبدو أّنه 

، وهي عندنا حملُّ ريٍب كبري هذا إن صّحت الرواية . ، حيث لّقبه بامُلفيد  يتيم

 . وما من ذكٍر بعُد إىل أّنه قرأ عليه . لألسباب التي أوردناها 

ثم أهّنا تنفي أيضًا ما ُيقال عن قراءته عىل الشاعر الكالمي املعتزيل عّل بن 

نا عىل عالقة املفيد به أّنه روى ألن كل ما لدي.  5(النايش األصغر)عبد اهلل بن وصيف 

منن  وما أكثرن . وذلك ال يقتيض بالرضورة أّنه قرأ عليه .  عنه ، كام روى عن غريه 

 . م، دون أن ُيعّدوا من أساتذهتوغريه روى عنهم املفيد 

وثالثًا أهّنا تنفي أيضًا أّنه قرأ عىل أو سمع من الكالمي اإلمامي إسامعيل بن 

م ، أي قبل والدة املفيد 963/هـ 355ألّن هذا تويف سنة . 6تي عّل أيب سهل النوبخ

 . بربع قرن 

فمن هذه النتيجة حيسُّ امُلتمّعن أّن الّصورة التي سيدخل هبا امُلفيد التاريخ ، 

 ، ويف قّوة من مؤّلٍف كالذهبي يف سعة علمه ، بحيث استحّق بوصفه عاملهًا ُمتفنّنًا حُميطاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  56/ الشيخ املفيد : ـــ ما كدرموت  5

 .  464/  5: ـــ لسان امليزان  6
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اًم  األُصولَين : كان أوحد يف مجيع فنون العلم":تعّصبه املذهبي، أن يقول فيه ُمرغن

يف ذلك ساد . والفقه واالخبار ومعرفة الرجال والقرآن والتفسري والنحو والشعر

ـــ ، نقول ، إّن هذه الصورة أكرُب بكثرٍي جّدًا من التاريخ الثابت للشيخ  يف  5"كّله

بمعنى أّنه . نسيج نفسه  هممّا يدّل عىل أنّ . التحصيل العلمي عىل األساتذة والشيوخ 

وقد . يم امُلعّلمَي وتدريس امُلدّرسَيحّصل ماقد حّصل بُجهده املُستقل عن تعل

ن قال فيه ، ممّا اقتبسناه فيام فات  أدرك شيئًا من ماترك كتابًا للُمخالفَي إال ": ذلك من

 .  "وحفظه وباحث فيه

فذلك ما حتّقق لدينا من سرية الشيخ وسعيه ، يف السنوات العرش أو األكثر 

ّرًا قلياًل من أوائل مكثه يف بغداد ، بعد أن دخلها فتًى  ممّا نرى . يف ُمقتبل الشباب غن

 . رضورّيًة وقاعدةن انطالق نحو غاية البحث  فيه مقدمةً 

 يف ميدان البحث وخّطته( 2)

ميدان البحث هو العمُل عىل بيان ريادة الشيخ التارخيّية ، يف التأسيس 

يف مقابل النهج النّقّل . الناجح املُستمّر الباقي من بعده للنهج الفقهي االجتهادي 

مة التشيّع اإلمامي  يف كافة مراكزه ، أثناء القرون الثالثة اخلالص ، الذي كان سه

وأيضًا يف مقابل التأسيس غري النّاجح الذي عمل عليه من قبُل سلُفه ابن . املاضيات 

ولكنّه سقط واهنار للسبب الذي ُقلناه يف الفصل السابق ، ساحبًا . اجلُنيد األسكايف 

ه إىل العدم جتربة ابن أيب عقيل امُلامثلة يف هنجها وغاي تها ، بعد أن بدأت واعدًة ، وراءن

 . ملّدٍة بأحسن القبول  من الشيعة وبعد أن تلّقاها مجهور امُلتفّقهَي

إذن ، فالبحث الُيعنى ببسط كاّفة أعامله الباهرة ، خصوصًا يف امليدان 

مع أّنه كان موضعن وميدانن اهتاممه . الكالمي ، ُمبّينًا وُمنافحًا ، شارحًا وُُمادالً 

ه الكالمّية ، بالقياس ن نحن أخذنا بعَي االعتبار حجمن وعديدن مؤلفاتاألسايس ، إ

 عىل   ، ن  يف هذه مؤّسسًا بالدرجة نفسهاإّنه مل يكُ  ،  ومع ذلك فإّننا نقول.  إىل غريها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 333( / 461ـــ  415)ـــ تاريخ اإلسالم 5
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ويف املقابل فإّننا . املنهج ، وبالدرجة األُوىل عىل مستوى طريقة البحث مستوى 

امرةن فقٍه اجتهاديٍّ ، قد يكون يف ُأطروحته ، وباخلصوص يف طريقة 
سنراه ُيعيُد عه

حه ، ُُمتلفًا بعض االختالف عن فقه سلفينه ابن أيب عقيل وابن اجلُنيد  ولكنّه يف . طر 

وإن  عن طريٍق . سها التي رميا إليها وعمال عليها بالتوايل النهاية يصبُّ  يف الغاية نف

 . أطول ، ولكنّه ُموصٌل إىل الغاية نفسها يف هناية املطاف 

ثم بوصفه . وإذن ، فنحن يف هذا البحث ننظر إىل املُفيد بوصفه فقيهًا فقط 

ك ال ن  الذي ُيمثّل بشخصه احلضور الشيعي اإلمامّي األبرز يف امُلعرتن
فكرّي العالق العامله

ومنها بوصفه ، فيام . يف بغداد يومذاك ، بام ُتلقيه عليه هذه الصفة من ُمهاّمٍت ثهقال 

ب ، عاماًل عىل ُمعاجلة اآلثار امُلحبطنة للمعركة التي أودت إىل اهنيار كّل  نرى ونحسن

ترك ( االهنيار)آخذين بعَي االعتبار أّنه . ماكان قد بناه ابن أيب عقيل وابن اجلُنيد 

وهو الذي رّحب ترحيبًا حاّرًا . ُندوبًا مؤملة يف اجلسم الشيعّي املعنوّي العام وال ريب 

 . ببادرة وسابقة ابن أيب عقيل ، ثم رآها تنهار أمام عينيه 

اُع تلك اإلشكالّيات ، وما هي  يف الواقع إال ُوجوٌه حلالٍة واحدة ، جيب مجن 

 . شاء اهلل  أن تكون حملَّ اهتاممنا  فيام سيأيت إن

وعليه فإّننا سنبدُأ ببيان البيئة املعنوّية التي عمل الشيُخ داخلها ، من ُوجهٍة 

ا هنالك من عالقٍة صميميٍّة بَي . سياسّيٍة ، ومن ُوجهٍة ثقافّيٍة ، ومن ُوجهٍة فكرّيٍة 
مله

 . البيئة وعنارصها الثالث ، وبَي منن يعمل داخلها 

قع الذي اكتسبه بَي الشيعة اإلمامّية إمجاالً ، بعد أن ثم أّن علينا أن ُنثنّي باملو

أتّم إعداد  نفسه ، أي يف بدايات العقد الّرابع من عمره ختمينًا ، ممّا انتهينا من اإلشارة 

 . إليه قبل قليل 

عىل عالجها ،  صّب جزءًا كبريًا من جهدهوُنثّلث بعُد ببيان األزمة التي 

ًا ن بَي منن يذهب إىل أّن بسبب اخلالف واالختالف احلاّدين  مصدر الترشيع هو حرص 

ن يرى أّنه ،  .  عن املعصوم الّصدور النّّص الّثابت ، باإلضافة إليه التنزيل  وبَي من

 استنباطًا باجتهاده ، ُمستنداً  بالنسبة للُمكّلف ،  النّّص الفتوائي الذي يستنبطه الفقيه
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إىل بيان ريادة امُلفيد يف هناية املطاف  نخُلصن كلُّ ذلك ، كيام. مصادره أّيًا تُكن  إىل 

التارخيّية يف هذا الشأن ، ريادًة  سنرى إن شاء اهلل أّنه كان هلا معنى وقّوة التأسيس 

 . امُلستمّر الباقي 

 يف البيئة التي عمل فيها( 3)

 ناس القاهرة هلم ، وما من فكاكٍ ونبدأ بالبيئة السياسّية ، ألهّنا الغالبة عىل ال

 . أّما غريها فقد يكون هلم قسٌط ُمتفاوٌت من احلرّية جتاهها . هلم منها 

ومن املعلوم أّن العراق ، الذي ُولد وعاش فيه الشيخ امُلفيد ، كان عمالنّيًا 

وهم قوٌم من الُفرس الدياملة ، نسبة إىل املنطقة . حتت احلكم الفعّّل للملوك البوهييَي 

كان بعض كبار الشيعة الّزيدّيَي قد ( . الّديلم)املعروفة بـ  اإليرانّية اجلبلّية الفقرية

اختاروها ، لتكون حقل جتارب ، ُيطبّقون أو يمتحنون فيها عقيدهتم ، القاضية 

بنة بالقّوة  يف ُمقابل النّهج اإلمامي ، الذي منح . بأولوّية االستيالء عىل الُسلطة امُلغتصن

جتامعي لقاعدته البرشّية ، دون أن يمنحوا قضّية األولوّية لقضّية البناء املعنوي واال

 . آنّيًا القبض عىل الُسلطة  اهتاممهم 

بيدن أّن النتيجة األهّم واألبقى ملساعي الّزيديَي يف هذا النطاق ، هي أّن 

الدياملة األشّداء ، الذين كانوا عامد عسكر ُأمرائهم ، بعد أن خربوا ومتّرسوا بلعبة 

. رشعوا يلعبوهنا حلساهبم ، ُمتخاصمَي تارًة وُمتآزرين ُأخرى  القّوة تابعَي هلم ،

وبنتجة املخض ظهرت الدولة البوهيّية يف أقطار فارس ، ومنها امتّدت إىل العراق 

 ( . م5111ـــ936/هـ 411ـــ361)

ولقد كان من دهاء وكياسة رجال هذه الدولة ، أّن املؤرخَي خيتلفون حتى 

فمنهم منن يقول أهّنم كانوا زيدّية ، ناظرًا إىل تارخيهم  .اليوم عىل حقيقة مذهبهم 

ومنهم منن يذهب إىل أهّنم كانوا إمامّية ، ناظرًا إىل . األّول الثابت يف بالدهم 

سياستهم امُلحابية نسبّيًا لإلمامّية يف بغداد ، بأن سمحت هلم وأكثر بإقامة شعائرهم 

 .مثله فيام سبق علنًا ، بعد أن كانوا ال مطمعن هلم  بذلك و
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مّههم  .وُسلطٍة  يف االعتبار األّول  واحلقيقة أّن القوم كانوا أهل ُحكمٍ 

ومن ذلك أهّنم يف الوقت . األُوىل واألخرية حياطة النعمة التي يرتعون فيها  بالدرجة

الذي حابوا فيه اإلمامية بام عرفنا وسنعرف ، فإهّنم مل ينتزعوا من غريهم أّي امتياٍز 

خصوصًا يف املناصب ذات الّصفة الّدينّية ، . كان خيتّص هبم وخيتّصون به قبلهم ممّا 

ومل يمنعوهم من إقامة شعائرهم ، أو ُيظهروا . ويف رأسها القضاء بُمختلف درجاته

كام أهّنم مل يتدّخلوا يف النزاعات الكالمّية ، النّاشبة بَي ُُمتلف الفرق . أدنى ضيٍق هبا

تاركَي أمر بلباهلا ألهلها خيتلفون أو يتفقون ، . ن املعاين يف بغداد امُلتعايشة بمعنًى م

الفرق عندهم ، ماداموا اليمّسون ُقدسن الُسلطة بسوء ، أوُيقلقون راحة بال اجلالس 

 . سعيدًا عىل كرسّيها  ، املنحروس بأقىص العناية من أهلها 

 النجف خصوصًا يف العراق ،عىل أهّنم أولوا مشاهد أئمة الشيعة يف 

ات عىل الفقراء وامُلجاورين وأجروا الّصدق ، عنايتهم بإشادهتا وتزيينها ،وكربال

 . وأحلقوا بنقيبها إمارة احلّج والنّظر يف املظامل . وعّززوا منصب نقابة الطالبيَي . فيها

فذلك ما حيُسُن بنا قوله إمجاالً عىل البيئة السياسّية التي اضطرب فيها 

ٌل ، نعم . الشيخ املفيد يف بغداد  ولكنّه عىل حّد الكفاية بأن يضع ! هو كالٌم ُُممن

 . القارئ الطُّلعة يف جو احلرّية النّسبّية ، التي متتّع هبا الشيخ ُمدّرسًا وُمصنّفًا وُُمادالً 

تلجُأ أحيانًا إىل قمعه البوهييّة ، ملاذا كانت الُسلطة ن  ضمناً وإيفّّس لنا،كام أّنه 

ليس ألّنه أساء إليها أو إىل أحٍد سواها بأّي . قمعًا ُملّطفًا ، بإخراجه مؤّقتًا من بغداد 

ر مل يُكن ُيطيق أو يتحّمل أن يرى هذا الـ . وجٍه أو معنى  ابن )بل ألن األحد اآلخن

ادم من قريٍة صغريٍة ال شأن له وال هلا ، وقد بات رمزًا وقائدًا وحُمّركًا ، الق( امُلعّلم

اآلن حُييون شعائرهم  وهم الذين طفقوا. وُملهاًم جلمهور الشيعة امُلتكاثر يف بغداد 

فكانت الُسلطة تلجأ إىل إخراجه . ، األمر الذي مل يُكن هلم أن يفعلوه سابقًا علنًا فيها

. تن ، التي قد تنفجر رّدًا عىل إحياء الشيعة بعض شعائرهم فيها مؤّقتًا يف أوقات الفه 

قٍع لدى غري الشيعة ، تبعث فيهم رىًض كاذبًا ، وتومههم  فقط ملها يف إخراجه من وه

 . ويف ذلك دليٌل أيضًا عىل دهاء رجال البوهييَي . بأهّنم قد نالوا مايشتهون
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 يف بغداد موقعه بني الشيعة( 4)

، أّن الشيخ املفيد هو أّول عاملٍ شيعّي إمامّي بُرز ُبروزًا  مُلؤّكدا من املعلوم

، بحيث اخرتق بصيته العريض وحضوره  شيعًة وغري شيعة عاّمًا شاماًل بَي الكاّفة

 . امُلهيمن احلدودن املذهبّية والبلدانّية 

بُرز يف األوساط غري الشيعيّة ، بشهادة حضوره القوّي يف مصادرهم 

إّما تنوهيًا رصحيًا بفضله ، وإّما . والّرجالّية ، بنحٍو غري مسبوق ملنن مثله  التارخيّية

ولعّل هذا  . 5ضيقًا بوجوده وترصحيًا بالّسور بوفاته ، إذ يذكروهنا ضمن الرتمجة له 

ما كان له من حضوٍر قوّي فاعل انطالقًا من  النّمط الفريد من الّذكر أبلغ داللًة عىل

مع ما فيه من . مل يرن فيه االستئثارّيون إال أّنه يأخذ من نصيبهم . البيئة البغدادّية 

. خروٍج عىل الّضوابط االخالقيّة ، التي ينبغي أن توّجه سلوك ومواقف أهل العلم 

ع ك"خصوصًا وأّنه يأيت غالبًا ُمزدوج الوجه ، بَي أّنه كان  ثري الّتقّشف والتّخشُّ

ما كان ينام من الليل إال خشعة ، ثم يقوم ُيصّّل أو . واالنكباب عىل طلب العلم 

ما استغلق عليه جواُب ُمعاند إال فزع إىل الصالة فُييّّس اهلل "و"ُيطالع أو يتلو القرآن

ن ": ، ويف امُلقابل " 5له اجلواب  " 6رفع منزلته كان ضااّل ً ُمضاّل هو ومنن قرأ عليه ومن

3كان أحد أئمة الّضالل "و
 "
. 

وبُرز يف األوساط الشيعّية ُمناظرًا صلبًا ، واسع االّطالع ، واضح البيان ، 

 وُمدّرسًا له ُملس بحٍث ونظٍر عامٍر يف داره ،  حيرضه خلٌق كثرٌي من . نقّي االغراض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد وفامها . لّشيوع والّذيوع يف املصادر بحيث ُيغني عن التوثيق ـــ وكال النّمطَي من ا5

ثم أغناه حُمّقق الكتاب ( .  34ـــ336( /461ـــ415)تاريخ اإلسالم : الّذهبي حّقهام من البيان يف 

ر  . املصادر الكثرية املُوازية   بام ذّيل به من ذك 

مرص املؤسسة .القاهرة ،طالنجوم الّزاهرة يف ملوك مرص و: ـــ ابن تغري بردي  6

 .611/  4. : عة والنرش، التااملرصّية العاّمة للتأليف والرتمجة والطب

 . 411/  3: م6114/هـ5461بريوت .تاريخ بغداد ،ط: ـــ اخلطيب  3
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.   6ومصنفًا غزير القلم ، صنّف أكثر من مائتي كتاب. 5من ُمتلف الطوائفالعلامء 

ه واالنطباعن العام عىل ماللشيخ من موقع لدى الشيعة  ر انطباعن وقد خلّص ابن حجن

نّة  ": بقوله  كلُّ ذلك باإلضافة إىل ُوصول صدى . " 3كان ُيقال ، له عىل كّل إماميٍّ مه

نعيه إىل مدينة ُصور ، من لبنان اليوم ، بشهادة رثاء شاعرها عبد املُحسن بن غلبون 

وري إّياه  ، أّن اشتهار ذكره يف والتنويه مع األخذ بعَي االعتبار . بأبياٍت مشهورة الصُّ

ب حياة الشيخ ، قد حصل بفضل جهود تلميذه  هذه املنطقة القصّية عن ُمضطرن

وهو الذي ( . 5112/هـ 449:ت)النجيب حممد بن عّل الكراجكي الطرابليس

له اعتناء خاّص بأهل  غّطى بحضوره النّافع كامل بلدان الّساحل اللبناين ، وكان

 .   4مدينة صور 

وممّا جيُدُر بنا قوله ، تعقيبًا عىل ُمراجعتنا النّقدّية لتلك النّصوص احلائرة بَي 

التنويه والتّضليل ، أهّنا مجيعها ترجع زمانّيًا إىل ما بعد أو ُبعيد فرتة حياته ، وما مثيٍل 

ن عرفوه معرفًة ُمبارشة  ا يدلُّ عىل أن أخالقّيات اجلّو احلوارّي م. هلا فيام حّرره عليه من

العامل يف بغداد يومذاك كانت عىل درجٍة من النُّضج ، بحيث أّنه كان يّتسع تلقائيًّا 

 . خالفًا ألخالقيّات األجيال التالية ، خصوصًا يف غريه بغداد . للخالف واالختالف 

ىّل عليه الرشيف ص{امُلفيد}إّنه ملّا تويف ":يؤّيد ذلك قول تلميذه النجايش 

ه  وقول تلميذه أيضًا الشيخ  . "1املرتىض بميدان االشنان ، وضاق عىل الناس مع كهربه

  وكثرة،منه ، من كثرة الناس للصالة عليه  كان يوم وفاته يومًا مل ُيرن أعظمن  ": الطويس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. املُنتظم ،ط: ، وابن اجلوزي 51/ 56: م 592   1األُوىل البداية والنهاية ، الطبعة: ـــ ابن كثري  5

 .   "وكان البن املعّلم ُملس نظٍر بداره حيرضه كافة العلامء ":1/55:  هـ5319حيدرآباد 

ـــ انظر املقالة املُسهبة للسيد عبد العزيز الطباطبائي عىل ُُمتلف ُمصنفات الشيخ ، ذاكرًا املفقود  6

 .وما بعدها  66( / حياة الشيخ املفيد)خ املوجود ، ضمن منها ، وُمعّرفًا بنُس

 .  321/  1: ـــ لسان امليزان  3

 ( .الكراجكي ، عرصه سريته عامله الفكري ومصنفاته )ـــ انظر كتابنا  4

 .  361/  6: ـــ رجال النجايش  1
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". 6ثامنون ألفا ًشّيعه يوم وفاته ": وقول ابن كثري .  "5البكاء من امُلخالهف وامُلؤالهف 

ذلك أّن ممّا الريب فيه ، أن هذا العدد اجلّم ُيمّثل ظهريًا ُسّكانّيًا  أكرب بكثري جّدًا من 

فإذا نحن مجعنا بَي أّن ُملس بحثه .   3عديد الشيعة اإلمجايل يف بغداد يف ذلك األوان 

بري من كان حيرضه العلامء من ُمتلف الطوائف ، وبَي أن ُيشّيعه ذلك العديد الك

ُل إىل نتيجٍة يف الغاية من حيث األمهّية ، هي أّن ُصعود  ُمتلف الطوائف أيضًا ، نصه

نجم الشيخ يف البيئة البغدادّية إمجاالً ، ويف الوسط الشيعّي خصوصًا ، قد تّم عىل 

له حُماورًا أساٍس من القاعدةه الواسعةه العابرة للمذاهب والبلدان ، التي بناها من حو

ّطٌة ُتذّكرالعا.وُمصنّفاً  وُمدّرساً   . (ع )رفن بسابقتهها عند اإلمام الصادقوذلك هنٌج وخه

ينبغي علينا أن ُنالحظ اآلن ، أّن سابقة ُبروز الشيخ ، ذلك الرُبوز غري 

 : املنسبوق من أّي عاملٍ شيعيٍّ يف حل بة بغداد ، قد تّم يف ظّل ُمتغرّيٍ ذي وجهَين اثنَين 

ن الذي كان مكتومًا ، بَي املدرسة ا: ـــ الوجه األّول  نفجار اخلالف امُلزمه

النّقلّية التي مُتّثلها ُقّم وامتداُدها باجتاه الّرّي وماوراء النهر ، وبَي مدرسة بغداد 

 . االجتهادّية ، التي مّثلها بالتوايل قبل املُفيد ابُن أيب عقيل ثم ابُن اجلُنيد 

ّد االهنيار ، الذي انتهت إليه حُماولة الفشل الّذريع ، إ: ـــ الوجه الثاين  ىل حن

وانتهى إىل انعزال ابن اجلُنيد ، حتت وطأة احلملة العنيفة التي شنّها . ذينك العلنمَين 

نهام بعد أن كان مجهوُر الشيعة قد تقّبل امُلحاولة األُوىل م. عليه أرباُب املدرسة النّقلّية 

 من ُيٍّس وتيسرٍي للنّّص الفقهي امُلبَّي لألحكام  ملها انطوت عليهعىل األقّل قبوالً حسنًا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   595/م 5913/هـ413بريوت . الفهرست ،ط: ـــ الطويس  5

 .51/  56: ـــ البداية والنهاية  6

ن عرب: ـــ قارن املُعطيات املُتآزرة هلذه النصوص بالذهبي  3 رب يف خرب من
: 5925الكويت . ، ط  العه

فرصف .  "ثامنون ألفًا من الّرافضة والشيعة واخلوارج { املفيد } وشّيعه  ": ،  حيث يقول 551/ 3

 . كالمه إىل االحياء بأّنه مل يُكن بَي اجلنمع أحٌد ممّن يرضاهم 
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األمر الذي ُنخّمن أّنه أودى ، بنظر ُأولئك الذين ارتاحوا زمنًا إىل ما . بحّق امُلكّلفَي 

ٍ ٍ وُسهولةه تناُول ،  إىل حالٍة من النّكوص وخيبة األمل النّّص يف  . الفقهي من ُيّس 

 .وترك ُندوبًا مؤملة يف اجلسم املعنوي الشيعي 

االنحداُر النّسبي ثاين خصوصًا ،مُلتغرّي بوجهه الوربام كان من أصداء ذلك ا 

يف نوعّية مُمّثّل احلضور الشيعي الفكري يف بغداد ، أثناء مّدة نصف القرن املُمتّدة ما 

بحيث أّن الباحث . بَي انطواء ابن اجلُنيد وانعزاله ، وُبروز وهيمنة الشيخ املُفيد 

بينها أحٌد ذو كبري  هم ، ليسامُلنّقب اليقُع أثناء هذه الفرتة إال عىل بضع أسامء من

فكأّن مانزل بابن اجلُنيد ، قد .  5، وليس بينهم أحٌد بنى عىل أعامل القديمَين شأن

ن ُتسّول له نفُسه اخلروج عن اجلاّدة ، التي  ارتكس يف االذهان درسًا كابحًا لكّل مه

ها  راجة الوضع الذي عمل . تضع املدرسُة النّقليّة حدودن امُلفيد وهذا ُيبَّي لنا دّقة وحن

 . يف قلبه وحتت تأثريه 

*** 

نرجو أن نكون بام عاجلناه من ُمواصفات وإشكالّيات عرص وسرية الشيخ ، 

وقد ُقلنا فيام فات أّنه بيان . قد هّيأنا القارئ التهيئة امُلالئمة للدخول يف غاية البحث 

نية الثقافّية أعامله يف الّريادة الناجحة الباقية ، باجتاه ترميم أو إعادة تركيب البُ 

والفكرّية الشيعّية ، بام يتجاوز ُأطروحة املدرسة النّقلّية ، ويُأول بتطّوره عىل أيدي 

أخالفه إىل وضٍع يتقّبل ويتالءم مع وظيفة الفقيه ، بوصفه ُمنتجًا وُمستنبطًا للنّص 

ة . الفقاهتي  مة التشيّع اإلمامي امُلمّيزن
 . كام بات وما يزال سه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمحد بن إبراهيم الّصيمري ، أبو حممد احلسيني ، أمحد بن حممد : ـــ هم ، بنتيجة البحث  5

العاصمي ، أمحد بن حممد بن أعَي املُكنّى أبو غالب الُزراري ، احلسن بن حممد العلوي املُكنّى ابن 

طبعًا باإلضافة إىل . كنّى ابن الطياليس أخي طاهر ، ابن أيب الثلج ، أمحد بن العباس األسدي املُ 

ي املفيد  انظر ! )وأين هؤالء مجيعًا من ابن أيب عقيل وابن اجلُنيد . اجلعايب وأبو اجليش : شيخن

 ( . الرتمجة هلم يف موسوعة طبقات الفقهاء ومصادرها ، املجّلد الرابع 
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 املُفيد فقيهاً ( 5)

 يف املاّدة واملنهج( أ)

ترك الشيخ رضوان اهلل عليه عددًا من امُلصنّفات الفقهيّة ، بَي كتاٍب 

ما من فائدٍة مرجّوٍة للبحث بالوقوف عىل . ورسالٍة صغريٍة وجواٍب عن سؤال 

 : ولذلك فإّننا سنكتفي بذكر الباقي منها . أسامئها مجيعها ، ألن الكثري منها مفقود 

هيّة ، بل هو أكرب ُكتُبه الواصلة إلينا عىل وهو أكرب ُكُتبه الفق. ـــ امُلقنعة  5

 . اإلطالق 

 . ـــ أحكام النساء 6

ـــ اإلعالم فيام اتفقت عليه اإلمامّية من االحكام ممّا أمجعت العاّمة عىل 3

 .خالفه

 ....... مسألٌة يف / ـــ حتريم ذبائح أهل الكتاب 4

 . عددّية الرسالة ال/ ـــ جوابات أهل املوصل يف العدد والرؤية 1

 . ـــ املسائل الّطوسيّة  2

 . ـــ مسألة املسح عىل الّرجلَين 2

هو الكتاب الوحيد الذي صنّفه ( عةاملُقنه )فأنت ترى من هذا اإلحصاء ، أّن 

نُّ للمكّلفَي إمجاالً من 
صاحبه بذهنّية الفقيه ، الذي حيمل عىل عاتقه عبء بيان ما يعه

 . طلب االحكام  خالصًا من عهدة التكليف 

. أّما الباقيات فهي إّما جواباٌت عىل مسائل بعينها لسائٍل أو لسائلَي بعينهم  

 ولذلك فإّننا سنّتخُذ من. اليف ـــ اخل ديلّطابع اجلوإّما أبحاٌث يغلب عليها ال

نتعّرُف منه منهج وسبيل الشيخ يف عمله بوصفه ، أصالً ورائدًا ودليالً  (امُلقنهعة)

حتى خصوصًا وأّن يف ُُمّرد بقاء الكتاب . ابتغاء بيان ريادته يف هذا الباب . فقيهًا 

ن من معارصيه ومنن بعد قروٍن عىل تصنيفه ، لدليٌل عىل تلّقياليوم  ه بالقبول احلنسن

خ كتاٍب عىل صن . بعدهم جيالً بعد جيل  به إال إن كان موضعن فالناس الهيتّمون بننس  ع 

خه . حلاجتهم  اً وُملّبي  . وبقاؤه إّنام هو ثمرٌة الستمراراالجيال بننس 
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 امُلقنعةه كتابيف التّعريف ب( ب)

فبناًء عىل قاعدة أصالة . الكتاب وأّول ما يدعونا للتساؤل هنا هو اسم 

،  القصد فيام يقوله القائلون ، فإّننا نرى أن السمه نكهٌة غري مألوفة يف أسامء الُكُتب

وكأّن ُمصنّفه يرمي بكتابه إىل إقناع قارئه بأمٍر .  التي غالبًا ما تصبُّ عىل املوضوع

أن يضع كتابًا ، وال يكتفي فيه بحواٍر يقتيض ممّن هو يف موقعه العايل  جلنل ، بحيث

 .  أو ببياٍن شفهيٍّ مثالً 

 : االسم يدعونا إىل طرح السؤال التايل 

هل كان الشيخ ، وهو يتأّهب لتصنيف كتابه ، يرى نفسه يف موقع الّدفاع 

ن ينظر  عن أمٍر ما ، هو ممّا سيخوض فيه عىل صفحات كتابه ، يرمي منه إىل أن ُيقنع من

 يب لذلك األمر ؟ بعَي الرّ 

 ما هو هذا األمر ؟ : السؤال بام هو أكثر حتديدًا 

. ألّنه خّطة الكتاب الُمشاّحة يف أّنه هو النهج الفقهي االستنباطي ليس غري 

بنفسه وبأصحابه من قبل إىل فشٍل ذريع ، وصل إىل ( النهج ) وقد رأينا كيف انتهى 

ب إال بمقدار مايشحذ بعد فرتة نجاٍح مؤقّ . حّد االهنيار الّتاّم  ت ، مل تُكن فيام نحسن

 . عليه ، لشّن هجومهم الكاسح  املدرسة النقلّية أسلحتهم أرباُب 

نعني بذلك قوله يف فاحتته . ما افتتح به الشيخ كتابه قد يؤّيد اجلواب أعاله 

دين وبعُد فإيّن مُمتثٌل ما رسمه السيّد األمري اجلليل ، أطال اهلل يف عّز ال":حيث قال 

، وفرائض املّلة ، ورشائع اإلسالم من مج ع ُمترٍص يف االحكام ،{. . . . } والدنيا أيامه 

 .   ". الخ. . . .  5ليعتمده املُرتاد إليه

وقد كان أمري . هو عضد الدولة البوهيي بال ريب  "األمري"املقصود بـ  

 .  6يف هذه تويفو .م 916ـــ922/هـ326ـــ322األُمراء يف بغداد ما بَي السنتَي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 62/ م ضمن موسوعة الشيخ املفيد 5993/هـ5454قم . ــــ املُقنعة ، ط  5

 . ومصادره الكثرية ( أعالم الشيعة)ـــ انظر الرتمجة له يف كتابنا  6
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واملعروف عن هذا األمري أّنه كان يتمتّع بثقافة ممتازة ، أديبًا شاعرًا ، حُمبًّا 

فليس من الغريب أن ومن هنا . وقد خدمه غري ُمصنٍّف بُكُتبهم . للعلم وأهله 

 .  "مارسمه"امتثاالً لـ   امُلقنعةُيصنّف الشيخ 

 : السؤال اآلن 

هل منح الشيخ كتابنه ذلك االسم مُلالبسٍة رافقت طلبن عضد الدولة منه 

تصنيف الكتاب ؟ كأن يكون قد شّكك أمام الشيخ بإمكان إبالل الفقه اإلمامي من 

النّكسة التي حّلت به بشخص ابن اجلُنيد ، أو بقدرة التشّيع عىل العودة إىل الفقه 

له يف هذا النطاق ، أو أّي شئ من هذا  االستنباطي بعد ُسقوط أبرز وأشجع حماولةٍ 

كان حيمل الذي ( الشيخ)ويف سبيل إقناع األمري امُلثقف باإلمكان ، وهو . القبيل 

تقديرًا عاليًا البن اجلُنيد ولفقهه ، بادر إىل تصنيف كتابه ، ومن حه ذلك االسم 

 . بالذات 

وُمالبسات  ، ولكن البّد منها تفسريًا السم الكتاب! هذه فرضّية ، نعم 

بل ، أكثر من ذلك ، سيكون ترّصفًا غري . وإال سيكون اإلقناع يف غري حمّله . تصنيفه 

 . الئق بحّق األمري األديب 

 : ثّمة ثالث فوائد إضافّية هلذا التدقيق 

، ة الّرفيعة بَي الشيعة يف بغدادأّن الشيخ قد اكتسب صفته التمثيليّ : ـــ األُوىل

ن مكانٍة عاليٍة لدى أمريها عضد الدولة ، بينام كان ما يزال يف وبالّتبع ما كان له م

 .    5رشخ الشباب ، وبالتحديد يف ثالثينات عمره 

أّن ذلك النقاش امُلفرتنض قد حصل يوم كان ابن اجلُنيد ما يزال : ـــ الثانية

( . م916/هـ326وتويف عضد الدولة سنة .   م995/هـ315:ت)عىل قيد احلياة 

 : ؤال الكبري امُلقلق الذي تطرحه علينا هذه التواريخ سال

 ان تلك السنَي  ؟أين كان ابُن اجلُنيد إبّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أي يوم كان الشيخ يف  322هـ ، وإمارة عضد الدولة يف بغداد منذ السنة 334ـــ ُولد سنة  5

 . الرابعة والثالثَي 

  



71 
 

بات ؟ هل انعزل أو عزل نفسه  ملاذا ال نجد له ذكراً  يف كل هاتيك امُلضطرن

 بعد وبسبب السقوط امُلدّوي لتجربته ؟ 

وهو يف سنّي الشباب ، وبالتحديد يف  امُلقنعةأّن الشيخ قد صنّف : ـــ الثالثة

 . إذن ، فيمكن القول أّنه من أوائل تصانيفه . النصف األّول من ثالثينات عمره 

، يف خصوصًا وأننا نعرف أنه . هلا مغزاها الكبري طبعًا األخرية الحظة املُ 

ومع . أوىل أكرب اهتاممه لعلم الكالم واملُحاورات الكالميّةُمقتبل تأهيله لنفسه ، قد 

ُيصنّف فيه  أكرب مصنفاته وأحد ف. منح اهتاممه رسيعًا للفقه نا نراه اآلن يذلك فإن

ذلك . ، بام قرأناه فيه من داللة املألوف منحه ذلك االسم غري ي، وأوائلها عىل األقّل 

التي كانت ُتنشب ُمالبها ، ، عىل اهتاممه البالغ بعالج األزمة يدّل داللة ال لنبس فيها 

 . ما تزال ُندوهبا املؤملة ماثلًة للعيان و، يف اجلسم الشيعي 

عة موقع ( ج)  امُلقن 

بات بّسعة كتاب د عندنا يدّل عىل أّن الكتاب قفإّن كّل ما، مهام يُكن 

إمامًا للُمسرتشدين ، ودليالً للطالبَي ، "فغدا حّقق غرض ُمصنفه  هوأنّ . املوسم

وأمينًا للُمتعّبدين
1

، الذي نام وأّن استجابته للتّحّدي التارخيي . ُمصنُّفه  كام أراده " 

 . قد نجحت نجاحًا تاّمًا يف نطاق األزمة ، واستطال 

وإذا كانت فرصة العمر قد أتاحت لعضد الدولة أن يشهد تلك النتيجة 

 ، ، فلعّله قد اقتنعيف حمّلها عىل اسم الكتاب الباهرة ، ثم إذا كانت حتليالتنا األخرية 

 الطريق إليهبأّن دور الفقه االستنباطي آٍت ال حمالة ، مهام تُكن  ، "امُلقنعة"بفضل 

 .بامُلعّوقات البنيوّية عسرية ، حافلة طويلًة 

 ويف ذلك دليٌل ال. يزال باقيًا حتى اليوم ذا ُولد أّوُل كتاب فقٍه إمامي ّماهك

. طوال الطريق الذي سلكه إلينا  أصابه ورافقه من قبوٍل عامٍّ ، قد ما ُيدحض عىل 

 ، وعىل كّل حال.   أرشنا إىل ذلك ،  وأوردنا الربهان عليه ،  فيام فات قبل قليل وقد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  62/ ـــ املُقنعة 5
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ب سن والواضٌح الفهو   . خفاء فيه لن

اآلن ، وما دام الشيخ امُلفيد قد أنجز ما مل يستطعه فقيهان كبريان من قبله ، 

 : فإّنه حيقُّ علينا أن نسأل 

 كيف نجح حيث فشل منن سبقوه ؟ 

 : يف اجلواب نقول و

السؤال ، أن نعود بالّذاكرة موضوع الطريق إىل ُمعاجلة  باجتاه، علينا 

ك بحبل آل الرسولاملُ ه إىل ما ُقلناه عىل ابن أيب عقيل وكتابه القهقرى ،  ،  تمسه

 . ه إىل العدم مرشوع ابن اجلُنيد خلفن اهنيار قبل أن يسحبه ، ه امُلؤّقت ونجاحه 

 ابن أيب عقيلوجتربة قد استفاد من سابقة امُلفيد ذلك أّننا نظّن أّن الشيخ 

ه إىل الناس حتت عنوانالّذكّية ،  ك بحبل آل مسُّ تّ الهوأّخاذ قويٍّ  حيث قّدم فقهن

 وهو. من قبل  واجتنب الُوقوع يف اخلطأ امُلهلك الذي وقع فيه ابُن اجلُنيد. الرسول 

الناس بحركٍة  فلم يدفع.  5"الفقه املُحّمدي"الذي قّدم فقهه ناسبًا إياه إىل نفسه  

إىل نّص وصوالً يقطعوا املسافة الطويلة الفاصلة من نّص املعصوم واحدٍة ، كيام 

 بأن جعل نصوصه يف. مرينن سبيال قد اختذ بَي األ( املفيد)إّننا لنراه بل . الفقيه 

عة ة والفتوى االجتهادّية تقع ، ضمن مساحٍة تتحّرك  امُلقنه بأن  .بَي الرواية املننقولن

فتاويه بدليلها املنروي أو إّنه كثريًا ما ُيعّقب  ثم. يف الروايات كام أورد فتاويه بصيغتها 

وبذلك جعل قارئه أكثر ُأنسًا بأصالتها . مقبول آخر أو بأّي اعتباٍر ُأصويّل  ، الفقاهتي

 . فهمها كام ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وما  . . . (تمسك املُ ) ُيقارن القارئ بَي االسم الذي اختاره ابن أيب عقيل لكتابهـــ من املُفيد أن 5

، ( املُخترص األمحدي قي الفقه املُحّمدي)ُضع وغريّية ، واالسم الذي اختاره ابن اجلُنيد اوتفيه من 

 يكون من إىل ملمٍح يف شخصّيته ، ربامما اختاره بل ربام ُيشري . ذاتوّية وشخصانّية وما فيه من 

 . أسباب ُعزلته أو انعزاله يف أواخر حياته 
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ُمموعٌة كبريٌة من  (بصيغتها يف الرواياتإيراد فتاويه )الباب األّول فمن

دوق يف  فكأّنه بذلك.  بذلك النحوالفتاوى التي ساقها  قد رجع إىل ُأنموذج الصن

 .     5، مع فارٍق أسايس هو أّنه جّردها من أسنادها  تاب من الحيرضه الفقيهك

 ( : الدليل املنروي) ومن الباب الثاين 

ـــ تعليل كراهة شّم الصائم النرجس بنهي آل حممد عنها ، خالفًا مللوك 

 .   6الفرس الذين كانوا يستعينون عىل العطش يف الصيام بشّمها 

ن فاته يشٌء من شهر رمضان ، إن شاء قىض ما فاته ُمتتابعًا ،  ــــ فتواه بأّن من

باملؤّدى ( ع)حيث عّقب عىل فتواه بإيراد روايٍة عن اإلمام الصادق . وإن شاء ُمتفّرقًا 

 .    3نفسه 

أورد . الخ. . . ـــ حتت عنوان ُوجوه الصيام بَي واجٍب وحراٍم ومندوب 

 .     4ه من الروايات عن املعصومَي عىل كلٍّ منها دليل

 ( : االعتبار األُصويل )ومن الباب الثالث 

ــــ تعليل عدم ُوجوب تطهري الثوب من دم الرباغيث والبّق ، وإن كان 

ج واملشّقة   .     1كثريًا ، وإباحة الصالة فيه ، دفعًا للحرن

ذلك فضاًل عن أّنه بدأ الكثري من فصول كتابه بإيراد اآليات ذات العالقة 

 .     2بموضوعها 

  للكتابامُلميِّز  الطابع إننا نراهابل .   امُلقنعة مثلة عىل ذلك كثريٌة جّدًا يفواأل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  13ـــ444/ ــــ املُقنعة  5

 .  311/ نفسه ــــ  6

 .  319/ ـــ أيضًا  3

 .  21ـــ323/ ـــ أيضًا  4

 .  21/ ـــ أيضًا  1

 .  211و222و191و112ــــ انظر ، مثاًل ، الصفحات  2

  



73 
 

يف  وبذلك يكون ُمصنّفه قد وضع كتابه. املرشوعات واملناهج الّسابقة عليه كافة عن 

، وُأنموذج  كتاب منن ال حيرضه الفقيه بَي ُأنموذج الشيخ الّصدوق يف  موقٍع وسطّي 

 .  امُلخترص األمحدي يف الفقه املحّمديابن اجلُنيد يف 

يتقّدم خطوًة واسعًة عىل األُنموذج األّول  امُلقنعةوبتعبرٍي آخر نقول ، إّن 

ويتخّلف باالعتبار نفسه . باجتاه الفقه امُلستنبنط ، بام فيه من فتاوى مشفوعًة بالدليل 

 . موذج الثاين بام حشد فيه من رواياٍت وغريها عن األُن

ر قد يبدو اليوم عادّيًا جّداً  ولكنه يف . للقارئ غري اخلبري  ذلك املنهج امُلبتكن

احلقيقة ، وخصوصًا بالنظر إىل أّنه ُموّجٌه إىل القارئ العادي ، ابتداٌع بُمنتهى الّذكاء 

 . وغري مسبوق ، بقدر ما نعرف 

امليزة الكربى واألساسّية خلطاب إّننا من موقعنا العايل يف الزمان ، نرى أّن 

مل حُياول أبدًا أن ُيزيح مجهوره الواسع عن املوقع الذي ارتاحوا ، أّن ُمصنّفه  امُلقنعة

ر أدخلهم يف نطاق الفتوى . إليه ، واطمأّنت إليه نفوسهم  ذلك بأّنه بنهجه امُلبتكن

م املعصوم من محى ان خُيرجهم االجتهادّية ، دون أ  . العاصم حلرن

وربام . رّس ُنجح الكتاب ، بالنحو الذي بّينّاه فيام سبق ، فيام نرى ، ذلك هو 

 املوقع العايل والصيت العريض الذي متتّع ويتمتّع به ُمصنّفهمن أرسار  أيضًا رسٌّ 

 .  فقيهاً 

 بحاجٍة إىل أكثر من إلفاٍت بيب مل يُعد لالتي أظنُّ أن القارئ ال ، واحلقيقة

ر ،  امُلقنعةريادة الشيخ امُلفيد ، أّن كتاب رسيٍع إليها ، يف سياق بيان  ، بنهجه امُلبتكن

لنجاحه يف استيعاب التّطّورات الّسابقة وبمراعاته للمزاج العام جلمهوره ، وأيضًا 

برشّيًا ، ـــ قد وضع الفقه ، بوصفه نّصًا بام نجح منها وبام فشل  ، بحلوها وُمّرها

اجتهادّيًا ُمستنبنطًا من مصادره ، عىل رأس الطريق الذي سيكون عليه ، منذ املوقع 

 .الذي اكتسبه له املُفيد ، أن يوسع خطاه عليه إىل األمام 

تابع خّطه الّتطورّي . واحلقيقة املعلومة أن الفقه قد تابع املسرية بالتأكيد 

 طويلة بمقاييس التطّور الفكري هم إال لفرتٍة غريالل.مل ولن يتوّقف أبداالذي  الّصاعد
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أعني بذلك األزمة التي اصطنعتها املدرسة األخبارّية ، رّد فعل  ٍ . ويف إطاٍر حمدود 

منهجّي ، أو رضورٍة بأّي معنًى من  أي من دون أّي ُمقتضٍ . ّيٍة فقط عىل حالٍة سياس

بع والثامن عرش االس/ لقرنَي الثاين والثالث عرش للهجرة فنشطت يف ا. املعاين 

ّي الُكليني . للميالد  وعملت بإرصاٍر ُمدهش عىل العودة باألحكام إىل ُأنموذجن

وعىل . أي بالنتيجة عىل التناُزل عن كّل االنجازات البنيوّية يف الفقه . والّصدوق 

ليعود النهج . ن تندثر هنائّيًا قبل أ. الرّضب عىل جهود أجياٍل من العلامء األفذاذ 

وما . الفقهي االجتهادي إىل ُمتابعة خّطه التطّورّي الّصاعد كام ُقلنا ، أقوى ممّا كان 

 . يزال وسيبقى إن شاء اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــ
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الطرابليس الكراجكي أبو الفتح (اخلامس)  

 حممد بن عيل بن عثامن 

(م1154/هـ447:ت)  

 متهيد

ر من البيئة األصلّية التي نام وتطوّ مكانّيًا نكون قد خرجنا  هذا الّرائدمع 

من مفهوم  عىل مستوى البحثكام نكون قد خرجنا  . فيها الفقه اإلمامي حتى زمانه

 . مفهوم التطّور الّظريف  باجتاه  ، التطّور البنيوي

ل ، إىل درجة أّنه قد اليكون مفهومًا ألكثر القارئَي  لذلك . ذلك كالٌم ُُممن

 . ُنسارع إىل تفصيله 

راك أّما اخلروج من البيئة األصليّة ، فهو  الفقه اإلمامي بلحاظ أن ميدان حه

فإّننا مع الكراجكي أّما . حمصوٌر حتى اآلن يف ُقّم وميداهنا احليوي ويف بغداد 

البقعة املُمتّدة عىل الّساحل  غرب الشام ، وبالتحديد جديد ، هو سندخل يف ميدانٍ 

، من مدينة طرابلس حتى مدينة صور، وما بينهام الرشقي للبحر األبيض املتوسط 

وقد كانت من قبله وآن حياته معمورًة بأغلبّيٍة ُسكانّيٍة . ويف نطاقهام من بلدان وُقرى 

النّاشط يف الفقهّي ـــ متامًا عن احلراك الكالمّي  لكنّها كانت مقطوعةً . إمامّية شيعّيٍة 

اإلمامَين الباقر  أي منذ، منذ بداياته األُوىل يف الكوفة ،  حاضنتينه األساسيتَين 

أدنى بال اثنا عرشّيًا بأصله لذلك فإن نمط التشّيع فيها ، وإن يُكن . ( ع ) والصادق 

، التي ما نزال ، البعيد عن امُلعاناة الفكرّية لكنّه كان عىل نحو الوالء الفارغ، ريب 

 اسمبنُخّصه  هوذا ما أدعو إىل أن. ها يف موطنين  ، كام كانت هانعمُل عىل إعادة تركيب

ذلك ما يزال و. ، متييزًا له عن التشّيع اإلمامي الفقهي ـــ الكالمي  (التشّيع الّشامي)

ن ُيسّمون  اآلن تمّثالً مُ النمط من التشيّع  العلويَي يف لبنان وسورية باليوم فيمن

 . تركيا وألبانيا والبوسنه  كتاشيَي يفب، وبالوتركيا

ريادة  ذلك أنّ . االختالف يف نمط الّريادة وأّما اخلروج بحثّيًا ، فنعني به 

  كام رصدناها ،  إىل ذلكا وممنهج البحث النّظرّية أو عىل مستوىمل تُكن  الكراجكي
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ن سبقه لدى  القاعدة تعاطي يف طريقة ونمط  نوعيٍّ  بل يف إدخال تطّورٍ . حتى اآلن من

 فعل ومعنى الثورة ريادتهبحيث كان ل. البرشّية التي عمل عليها مع عقيدهتا اجلامعة 

ٍل يف االالثورة ، بام تعنيه  قاد إىل تطّوٍر . والعمل واملرامي  عطياتواملُ  ستيعابمن تبدُّ

 . أماكن قصيّة إىل، ، تداعى مع الوقت التي عمل فيها الواسعة تارخيي ، يف البقعة 

ومن البَّي أن . جيالً بعد جيل وهو ينمو نتتّبعه ُنبيّنه وأن سيكون علينا فيام سيأيت 

 . هو أقسى امتحان ألمهّية امُلبادرة وأصالتها التطّور فالتداعي فالنمو ذلك 

نعني بذلك تأسيس التّواصل املقطوع بَي الشيعة فيام هو اليوم لبنان 

، الذي كان يومذاك يتمّتع باحلضور البهّي السيايس، وبَي التشيّع امُلتقّدم يف العراق 

التواُصل املُستجّد من نقل التشّيع يف وطن ذلك وما ترّتب عىل . للشيخ امُلفيد 

من هنضة جبل عامل  بعدُ ثم ما ترّتب عىل ذلك . الكراجكي من طوٍر إىل طوٍر جديد 

بعد أن ، اهلجرة الواسعة لعلامء جبل عامل إىل إيران ب تاليةال اثم تداعياهت. العظيمة 

 ي ما زالت عالقةً الت، التطّورات لك تكّل .  استعادت وحدهتا عىل أيدي الصفويَي

من  ، عن غري سابقةٍ ، ُبمبادرٍة رائدٍة  تبدأقد حتى اليوم ، وبآثارها  بُمعطياهتا

 . هو بطل هذا الفصل .  شخٍص وحيد

 سريته  (1)

 .نبدُأها بلمحٍة موجزٍة عن العرص الذي عاش فيه وس

 عرصه ( أ )

ٍل عىل غري القاعدتَين املقبولتَين من الثقافة أّنه شهد  فيها وأبرز م قيام ُدون

، وُسلطٌة  بالنّسب/ُسلطٌة باألصالة: املنعمول هبا ة الّرسمية السياسيّ والتقاليد 

ول . للُمتسّلط بالغلبة  ساسممّن هو باأل بالتفويض الدولة احلمدانّية يف : تلك الدُّ

زيدّية يف وسط الدولة املن ، ( م5111ـــ969/هـ399 ـــ352)وسط وشامل الشام 

، ودولة بني عاّمر الطائيَي يف  (م5511ـــ 5156/هـ 141ـــ413) وجنوب العراق

 . (   م5511 ــ5111/ هـ494ـــ411)غرب الشام

  غالبة قامت عىل قاعدٍة ُسّكانّية شيعيّة إماميّةمجيعها األمُر اجلامع بينها ، أهّنا 
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ترافقت مع هنضٍة فكرّية يف  .أنجبت قيادًة سياسّية ، وحالٍة إنتاجّية تنموّية باهرة  

كانت املنارات العلمّية الثالث العواصم  اتيكبحيث أّن ه.  واحلّلة وطرابلس  حلب

 . ذلك األوان اإلسالمي يف  العاملن الوحيدة يف 

، بل مل ُيدرك اإلمارة الفعليّة لبني عاّمر يف وطنه الكراجكي حقٌّ أّن صاحبنا 

السياسّية ـــ الثقافّية لكنّه عاش يف البيئة . ّول ُأمرائها بسنة الفعليّة ألمارة اإلتويف قبل 

كام أّنه عرف حلب معرفًة . ، حيث كان بنو عاّمر ُقضاهتا ومن ُمقّدميها التي أنجبتها 

السيايس ـــ ىل ُمبادرته قد تشّكل يف هذا النّطاق إذن ، فلنُقل أن احلافز إ. جّيدًة 

( م929/هـ319:ح)ذكرن احلسَي بن عّل الكراجكي حوافزه  ولنُضف إىل. الثقايف

حّدث باطرابلس "، قائاًل أّنه تاريخ مدينة دمشق ابن عساكر يف الذي ترجم له 

5 319سنة
"
، ومن الواضح أّن ذلك . فالظاهر أّن هذا امُلحّدث من ُأرسة صاحبنا  .   

 .تأصياًل ممتازًا حلوافزه  يمنحنا، إن صّح 

ولعّل يف نسبته ما . الكراجكي ُولد ألرسٍة من ُعُرض الناس والظاهر أّن 

ن يتعاطى صناعة أو جتارة ( الكراجكي)فـ . يدلُّ عىل ذلك  ، أي اخليمي ، تعني من

ينم 
كان يعمل يف ، مثالً ، ممّا يدّل عىل أن والده . (  نوعًا من اخليمكرجك تعني ) اخله

ن يف املنطقة .هذه املهنة هن
كالنسبة إىل البلدان يف املنطقة ، الشامّية هي  فالنسبة إىل امله

 . تنطوي عىل دليٍل قاطٍع عىل مؤّداها ، الفارسّية 

مهام يكن األمر يف خلفّية سرية الكراجكي ُمتفّقهًا ثم فقيهًا ، فإن األكثر 

بالدرجة  االعتبار َيمع األخذ بع. أن نعرف تارخيه يف التحصيل للبحث أمهّيًة 

 ن خرج من بالده بل أّنه أّول من  . كام سنعرف  ، تتلمذه للشيخ املفيد يف بغداد األُوىل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  " الكوجكي  "ورد اسمه هنا منسوبًا بـ  . 54/6224:م 5991/هـ5451بريوت . ـــ ط 5

خ عبد القادر بدران يم باعتناء الش5929/ هـ5399بريوت .، طهتذيب تاريخ دمشق ولكن يف 

أضبط بكثري من نرشة أوثق ووما من ريٍب يف أّن نسخة بدران .   "الكراجكي"ُنسب بـ    4/342:

 . ، التي ُأخرجت كيفام كان األصل التجارّية 
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وبذلك عّبد الطريق ملنن أتى . واجته إىل العراق يف طلب العلم فيها يف غرب الشام  ، 

نّط كالمنا عليه . رائحَي وغادين عامرًة بالّسالكَي بعده ، بحيث باتـت  ذلك هو حمن

 . عىل أن ُنشبعه يف اآليت إن شاء اهلل . ، ُنشري إليه اآلن هتيئًة للقارئ بوصفه رائدًا 

 حتصيله( ب ) 

هي عن أيب احلسن مروّياته ، كام وردت فيام وصل إلينا من ُكتُبه ،  أّولإّن 

بميّافارقَي سنة تسٍع وتسعَي سمع منه ،    5عروف بابن زّكارعّل بن أمحد اللُّغوي ، امل

 . م  5111/    6وثالثامئة 

ن هو ابن زّكار ، هذا ، ألّننا مل نقع له عىل ذكر يف كّل ما  ومع أّننا ال نعرف من

د سببًا للرّتّدد يف األخذ بُمعطى هذه الرواية ، فيام  حتت يدنا من مصادر ، فإّننا ال نجه

، من جزيرة ابن ُعمر ، ذلك ألّن هذه املدينة التي تقع يف ديار بكر . ُنعاجله اآلن 

وهلا ذكٌر . التشيّع الشامي األساسّية القديمة ، وما تزال حتى اليوم كانت من مراكز 

فإّننا النستغرُب أبدًا عدم ذكر أحٍد من  ولذلك. ملنحكّية واملكتوبة ا أدبّياتهعريٌض يف 

مع أّنه يؤخذ ممّا رواه عنه . يف املصادر كافة جهالً أو جتاُهالً أعالمها امُلفرتنضَي 

 . ه كان حُمّدثًا ُلغوّيًا معروفًا يف زمانه الكراجكي ووصفه به ، أنّ 

أن الكراجكي مهام يُكن ، فإن ما هيّمنا اآلن ، أّننا نفهم من هذه الرواية 

 .   3الّطلب والتحصيل يف ُمقتبل العمرالّرحلة ابتغاء انبعث إىل 

والظاهر أن لقاءه شيخه ابن زّكار يف مّيافارقَي كان يف ُمقتبل املرحلة 

متها التجوال يف البالد ولقاء الشيوخ   . الطويلة من عمره ، التي سه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينا وقد عرفت رأ. بن حييى بن زّكارالنحوي أبو احلسن عّل :  665/  41: ــــ يف تاريخ دمشق  5

 . يف نرشة هذا الكتاب 

 .  333/  5. : إيران ، مكتبة مصطفوي ، الت. كنز الفوائد ، ط: ـــ الكراجكي  6

 .ـــ نقول ذلك مع أّننا ال نعرف تاريخ والدته ، ولكن تاريخ الرواية قبل وفاته بخمسَي سنة  3
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أنه يف الرحلة نفسها لقي أبا حممد احلسن بن عنبس بن والظاهر أيضًا 

يف مدينة الّرافقة عىل هنر ( م 93أو  5196/ هـ 12أو  411:ت)   5مسعود الّرافقي 

د أنه مل  نا ولكنّ . الفرات ، شامل اجلمهورّية السورية  بل مل . عنه أو روى سمع منه نجه

كنز  األشهر واألوعى يف كتابه يذكره إطالقًا فيام وصل إلينا من ُكُتبه ، خصوصاً 

لسان عن العسقالين يف ، حلقته به  وما وصف، وإّنام أخذنا خرب لقائه . الفوائد 

/ رجال الشيعة /تاريخوهذا أخذه عن ابن أيب طّي احللبي يف كتابه املفقود .   6امليزان 

بشهادة  .عن أحد نصوص الكراجكي املفقودة أيضًا  الذي أخذه بدوره. اإلمامية 

 .  ". الخ. . . قال الكراجكي ، اجتمعُت به بالّرافقة  ":  قول العسقالين 

عىل أننا يف ختام هذه املرحلة من سريته ، حيُسن بنا أن ُنالحظ أن لقاءه 

، وأّنه كان قد بلغ مرحلًة شيخيه ال بّد من أن يكون مسبوقًا بتحصيٍل علميٍّ مقبول 

ذلك  واألرجح أن .تؤّهله للحضور عىل ذينك الشيخَين كافيًة من النّضج العلمي 

 . قد تّم له يف بلده طرابلس 
ٍ
من وهي التي كانت يف األوان الذي شّب فيه عىل يشء

،  من بني عاّمرقبل أن تغدو بفضله ، وبفضل ُأمرائها املُستنريين . االزدهار الفكري 

 . حارضة العلم األُوىل يف املنطقة الشاميّة 

 هذه املالحظة ، أّن كّل ما ُخضنا به من سريته حتى اآلن ، خُيفي املغزى يف

وراءه معلومًة ال تقلُّ أمهّيًة ، عن مرحلٍة سابقٍة من سريته يف الطلب والتحصيل ، 

 . ُمهولٌة عندنا متامًا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ُمصّورة عن  5925/هـ5391بريوت . ط، ــــ ترجم له ترمجًة فريدة العسقالين يف لسان امليزان  5

قرأ عىل الشيخ املفيد ، ولقي . ن شيعّيًا غاليًا اك ":، فقال  646/  6 :هـ 5335طبعة حيدر آباد 

قال الكراجكي ، اجتمعُت به بالّرافقة ، ورأيُت له . وعّمر مائة سنة وأكثر . القايض عبد اجلبار 

  .  ". الخ. . . حلقة 

وهو خطٌأ من االخطاء الكثرية جّدًا يف نرشة .  "املُرافقي  "حظة أّنه نسبه هنا بـ  مع مال. ـــ نفسه 6

 . الكتاب ، سببها مجيعها بؤس التحقيق 
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 يف بغداد ( ج ) 

إذا نحن غادرنا تلك املرحلة الغامضة من سرية الكراجكي يف التحصيل ، 

وأيضًا إذا نحن جتاهلنا الفوىض الكبرية يف . ودخلنا املرحلة التالية األكثر أمهّيًة بكثري 

هـ ، 399بعد السنة من األساتذة يف بغداد ، وبالّتحديد عىل منن حرض املعلومات عنه 

الفكري  ، سريته ، عاملنه عرصه ، الكراجكيممّا بسطنا الكالم عليه يف كتابنا 

، يف السنوات الثامن، فإّننا نقطع بأّنه كلَّ ذلكـــ إذا نحن غادرنا وجتاهلنا .  5ومصنّفاته

ًا  ، التالية للقاء شيخه ابن زّكار ، كان يف بغداد حيث حرض عىل الشيخ املُفيد حرص 

"أمىل عّلّ "  "ذكرن "  "أخربين"   "حّدثني"بدليل رواياته الكثرية عنه بعنوان  
2

   ،

عىل عالقٍة ، ريب فيها ، داللًة الوهي تدلُّ بمجموعها . الشيخ امُلفيد  وكّلها تعني

وبامُلقابل فإّننا . بَي األستاذ املُريّب وتلميذه ُمبارشة وطويلة ، عىل نحو ما يكون 

د له  يف أّنه حرض عليهم دون تدقيق الّزاعمون ، ممّن زعم إّباهنا روايًة عن غريهالنجه

 . 3بغداد 

ما  يه. نوات ثامين سسبع أو والظاهر أنه أقام يف بغداد ُمالزما للُمفيد زهاء 

بَي تاريخ لقائه بابن زّكار ، وتاريخ روايته عن طاهر بن موسى احلسيني يف مرص 

ويا ليته أّرخ رواياته الكثرية عن املُفيد ، كام درج عليه يف  .4م 5152/هـ412سنة 

 . أغنانا عن الّتخمَي كان إذن ل. الروايات عن غريه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  19ـــ  11/ ش . هـ  5396ــــ نرشته مؤسسة تراث الشيعة يف ُقّم  5

 529( ُمكّررًا ثالث مرات ) 523،  561،  515،  511،  43، 31/ ــــ انظر كتابه كنز الفوائد  6

االستنصار ، منشور يف دورّية /وكتابه اآلخر االستبصار.  614،  613( مكّررًا مرتَي )  661، 

 . وما بعدها  513/ ، باعتناء حممد إسالمي يزدي ، الدفرت الثاين ( عهمرياث حديث شي)

( . م5122/هـ421:ت)والشيخ الطويس( م5145/هـ433:ت)ـــ نعني بذلك السّيد املرتىض 3

 . يف مرص والشام كان ورئاستهام بروزمها إذ ال ريب يف أّن الكراجكي إّبان 

 .  336/  6: ـــ كنز الفوائد  4
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 يف أنحاء مرص والشام ( د)

، من العمر ، أي زهاء األربعَي سنةأمىض ما بقي له ، بعد خروجه من بغداد

 . ُمستقّرًا مؤقتًا أو ُمتجّوالً يف أنحاء الشام ومرص 

ثم يف مدينة الّرملة . ، كام ُقلنا قبل قليل  هـ412رصدناه يف مرص سنة 

 451بَي السنتَي ، التي كانت يومذاك معمورة بالشيعة ، الفلسطينّية امُلحاّدة ملرص 

سّجل ذلك يف رواياٍت . ، أي زهاء السبع سنوات م 5161/هـ452م و5159/هـ

م ، حيث 5165/هـ456قصد أثناءها مكة حاّجًا سنة .  5لسامعه فيها من غري حُمّدث 

سّجلها يف ثرية كوسمع منه أحاديث ، لقي امُلحّدث حممد بن أمحد ابن شاذان الُقّمي 

  . 1واالستبصار 4واإلبانة عن امُلامثلة   3والتفضيل   6كنز الفوائد به تُ كُ 

، ثم يف   2م5162/هـ451بعد ذلك رصدناه يف مدينة بلبيس املرصّية سنة 

والظاهر أّنه كان يف مرص بَي هاتيك السنتَين ، .    2م 5134/هـ462القاهرة سنة 

 و ُمترص     9والكايف    1الرسالة العامرّية    : بشهادة الُكُتب الكثرية التي صنّفها هناك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

و 611و622و 633و661و515و522و 526و566و565و26و5/25:لفوائد ـــ كنز ا 5

 .65و54/هـ 5413وكتابه التفضيل ، نرشة ُبنياد بعثت ، باعتناء املُحّدث األُرموي  616و615

و ( ثالثة أحاديث)6/511:و516و515و561و565و11و23و5/23:ـــ كنز الفوائد  6

 .616و661و 611و616

 .41ـــ61/ـــ التفضيل 3

 .22ـــ51/323العددباعتناء عّل الداقوقي ، السنة الرابعة ، ( سفينه)ـــ ُنرش يف دورّية  4

 .  561ـــ511/االستنصار/ـــ االستبصار 1

 .311/ـــ نفسه2

 .  561/ ـــ أيضًا 2

 .55/619. : بريوت ، دار األضواء الت.الذريعة ،ط: ـــ الطهراين 1

 .  641/  52: ـــ نفسه 9
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 . وربام غريها أيضًا .  5يف معرفة النبي واألئمة بالكتابة وسائر اللغات القول 

، حيث لقي امُلحّدث  6م5143/هـ432يف طرابلس سنة ورصدناه أيضًا 

. من ريٍب يف أّن إقامته فيها كانت طويلة  وما. ن احلسن بن منده أبا احلسن عّل ب

وأّنه صنّف فيها أكثر عدٍد . تلميٍذ من تالميذه  غريُ  عرفنا ذلك من أّنه قرأ عليه فيها

، الذي البستان نذكر منها . صنّفه يف بلٍد واحد ممّا من الُكُتب التي وصلت إلينا 

التلقَي ، و  صنّفه لقاضيها وأمريها فيام بعد أيب طالب عبد اهلل بن حممد بن عاّمر

  2، و ُعّدة البصري يف حّج يوم الغدير  1تنبيه الغافل و ردع اجلاهل، و    4ألوالد املؤمنَي 

، وهنج البيان يف ُنُسك   1، ومعونة الفارض   2، و كنز الفوائد ، وُمترص طبقات اإلرث 

 .، وغريها ممّا سنقف عليه يف مطاوي البحث إن شاء اهلل   9النسوان 

أثناء هذه املّدة ، فيام يبدو ، كان دائم الّتجوال يف املنطقة ، راميًا إىل نرش  

 . ، ُمبّلغًا وُمصنّفًا يف أوسع رقعٍة ممكنة ُحضوره النافع 

في طربّية ، عاصمة التشيّع يف جنوب الشام يف زمانه ، صنّف ثالثة ُكتُب ف

بها ذو الفخرينن ، هي  ألمريها الذي ال نعرف سوى ألقابه ، صارم الدولة وعض 

 .  51الّزاهر ومناسك النّسوان واملنسك العضبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  613/  61: ـــ ايضًا  5

 .  522/ والنابس  1/ التفضيل ـــ  6

 .  511/  3: ـــ الذريعة  3

 .  469/  4 :ـــ نفسه  4

 .  631/  51 :ـــ ايضًا  1

 .  662/  51:ـــ أيضًا  2

 .  611/  61: ـــ أيضًا  2

 .  622/  65: ـــ ايضًا  1

 .  351/  64: ـــ أيضًا  9

 .بالتوايل  63/66و21ــ66/622و56/56:ـــ الذريعة 51
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يف أعامل اليوم والليلة ألمريها نارص النّارصّية ويف دمشق صنّف كتاب 

وهو من أخالف األرُسة احلمدانّية الشهرية ، ُأمراء املوصل .   5الدولة ابن محدان 

 . وحلب وما واالمها 

: شيعة يف زمانه ، صنّف كتابَي مهاويف صيدا ، املدينة التي كانت معمورًة بال

وسمع حديثًا .  6 وانتفاع املؤمنَي بام يف أيدي السالطَي ،اإليضاح يف أحكام النكاح 

 .   3التفضيل واحدًا سّجله يف كتابه 

كجارهتا معمورًة بالشيعة أيضًا وما تزال ويف صور امُلجاورة ، والتي كانت 

وفيه ُذكر اسمه ، يف ُمطوطة الكتاب الذي أخذ عنه آغا . النّجوم صنّف كتاب ، 

وري"ُبُزرك هذه املعلومة ، هكذا   "حممد بن عّل الصُّ
4
ماقد ُيفهم منه أّن إقامته فيها . 

 .تويف فيها ، كام سنعرف بل قيل أّنه . مل تُكن بالقصرية 

. واحدًا من أيب العباس أمحد بن إسامعيل بن عنان ديثًا حويف حلب سمع 

 .     1كنز الفوائد سّجله يف كتابه 

ونقوُل ، ختامًا هلذه امُلالحقة حلركته أثناء زهاء األربعَي سنة األخرية من 

 . حياته ، أن روايات شفوّية ُمتناقلنة تقول أّنه تويف وُدفن يف صور 

التي ولقد جرت قبل عّدة عقود حُماولٌة الكتشاف موضع قربه ، يف البقعة 

الً يف العثور فنُبش املوقع نبشًا واسعًا دقيقًا ، أم. كانت فيها املقربة القديمة للمدينة 

ع عىل أثٍر لقربه ، أ لكّن . املعارف أمثاله عىل قبور عادًة و شاهٍد حجرّي ممّا يوضن

 . امُلحاولة مل تؤدِّ  إىل النتيجة امُلتوّخاة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 52/  64: الذريعة  ـــ 5

 .  495و  326/  6: ــــ نفسه  6

 .  35/ ـــ التفضيل  3

 .  21/  64: ـــ الذريعة  4

 .  35/ ـــ كنز الفوائد  1
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ذلك ألّننا نعرف أّن .  واحلقيقة أن هذه النتيجة مفهومٌة جـّدًا وُمتوّقعة 

 دّمر ن . رن ونصف القرن حتت االحتالل الصليبي زهاء الق هرزحت من بعداملدينة 

منهجيًّا امُلحتّلون أثناءها كل ما له أدنى عالقة هُبوّيتها اإلسالمّية تدمريًا كامالً 

 . القديمة  ومن ضمنها مقربهتا. مقصودًا 

هذا ، ونحن ال ُنعّلق أدنى قيمة عىل ما يقوله حممد حرز الدين يف كتابه 

، بجوار قرب امُلحّدث اجلليل حممد بن يعقوب ، أن قربه يف بغداد  5 مراقد املعارف

. رُصاح افرتاءٌ ألن هذا الّزعم يستند إىل ُنقوالت ال قيمة هلا ، بل إن بعضها . الُكليني 

 .  6 ا السابق الذكر عىل الكراجكيونقدناها يف كتابنوقد بسطناها 

 الكراجكي رائداً   (2)

 متهيد( أ )

 . ُنبَّي فيه خصوصّية بيئة البحث ، وإشكاليته ، ومنهجنا يف ُمعاجلتها 

ببيان حركته بَي أفضنا يف احلديث عىل سرية الكراجكي احلافلة ، مع العناية 

الً لغرض البحث ، وما بلٍد أعامله يف كّل بلٍد ما نعرفه من البلدان ، و منها ، توصُّ

ه يف مرشوع الكتاب ، بوصفه فقيهًا رائدًا  اكتسب واستحّق هذه الّصفة  .سّوغ نظمن

، ذلك غرٌض لن يتّم إال بأن ُنبَّي و. سبقه إليه مل يُكن أحٌد قد  ،أمرًا باقيًا أّنه أنجز  من

غ لنا أن ننظمه يف وس، كيام ي فعلما فعلملاذا بنحٍو ُمقنٍع للقارئ ، كيف وماذا و

 ؟، فنمنحه صفة وُرتبة رائد مرشوعنا 

أحدمها ُكنّا قد أرشنا إليه إشارًة . ُنبَّي أمرينن اثنَي  أن  اجلواب يقتيض

ألّن  .ومع ذلك فإّننا سنعود إليه اآلن بام هو أكثر تفصيالً . يف ُمقتبل الفصل رسيعًة 

  بالوضع  ٍف كا دون أن يكون عىل علٍم  ،  ته وُمؤّدى رياد القارئ لن يتفّهم معنى

 موضوع عمله من قبله ، أي الشيعة يف ميدان عمله األسايس ، أعنيعليه   كان  الذي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  56ـــ  655/  6:م 5925/هـ5395النجف . ـــ مراقد املعارف ، ط 5

 . 22. / الخ.  . .ــــ الكراجكي ، عرصه  6
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 . وباألخّص بلدان الساحل الرشقي للبحر األبيض املتوّسط . منطقة غرب الشام 

من املعلوم أّن الفكرة األساسّية يف التشّيع اإلمامي ، هي أّن : األمر األّول 

ت بأوصيائه األئمة االثنى عرش ، بل استمرّ ( ص ) مل تنتهه بوفاة النبي فرتة الترشيع 

 . قرنَي ونصف القرن  تزيد قلياًل عىل  فرتة ُحضورهم العلني مدةً ، طوال ( ع )

( م 236ـــ253/هـ554ـــ91( )ع )باقرومع أّن األئمة منذ اإلمام ال

ثم أهّنم . ثقافٍة بديلٍة عن الثقافة الُسلطوّية الّسائدة ونرش  عملوا بالتوايل عىل تركيب 

، باإلضافة إىل  هنضوا( م 221ـــ236/هـ541ـــ554) ( ع ) منذ اإلمام الصادق 

اًم بتنظيم أتباعهم املُنترشين يف رشق العاملن اإلسالمي  ذلك ، مع  ـــ. 5تنظياًم شاماًل حُمكن

فرتٌة داخل اجلسم الشيعي ، بدأت تهاء فرتة احلُضور العلني لألئمة فإّنه بانكّل ذلك ، 

 . رية ، طالت زهاء قرٍن من الزمان بالغة االضطراب ، بحيث ُوصفت بفرتة احل

من العلامء األفذاذ ،  من قلب هذا االضطراب هنضت يف بغداد ُمموعةٌ 

، بام يتناسب مع العمالنّية جلمهورهم توالوا العمل عىل تنمية وتطوير البُنية الفكرّية 

هذا الكتاب صنّفنا وما . ُمقتضيات امُلتغرّيات الثقافّية واالجتامعّية والسياسّية العالقة 

. وما يزال العمل عىل ذلك ُمستمّرًا حتى اليوم . إال بيانًا ألعامهلم يف هذا النطاق 

 . وسيبقى إن شاء اهلل 

: هذه الفذلكة التارخيّية تصلح بيانًا ملها كان ميدانه املرشق : األمر الثاين 

 . العراق واملنطقة الثقافّية الفارسّية إمجاالً أعني 

. عنها اجلزيرة ، فقد بقيت بمعزٍل منطقة نطقة الشاميّة ، باإلضافة إىل أّما امل

الُفراتيّة ال نستثني من ذلك إال عالقة ضئيلة ومؤّقتة بَي بعض أبناء مدينة الّرّقة 

ن بعده بعض ، ثم ( ع )واإلمام الصادق  مع أّن املنطقة حّققت اتصاالً . من األئمة من

 التأسيس    كام بّينّا يف كتابنا ، اهلجرة الشيعّية الكثيفة إليهاق عن طري عضوّيًا بالتشّيع، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6151بريوت . ط.  التاريخ الّّسّي لإلمامةـــ بسطناه وبّينا معامله بقدر اإلمكان يف كتابنا  5
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 .  5لتاريخ الشيعة يف لبنان وسورية

امُلتوالَي ، األئمة واحلقيقة أّننا النعرف ما هي االسباب التي حالت بَي 

وبَي توجيه عنايتهم إىل الشيعة الكثريين املنترشين يف بقاع الشام واجلزيرة ،  تعلياًم 

يف مقّدمتها  نظّن ظنًّا أنّ . قوّية نت أسبابًا حقيقّية ايف أهّنا كعىل أّننا ما نشّك . وتنظيام 

 . واإلشكالّية برسم البحث والباحثَي . عامٌل جغرايفٌّ طبيعّي 

ي  نشأتاملهّم لبحثنا أّنه يف ظّل هذا الوضع بشّقيه ،  نقطة االفرتاق بَي طورن

التشيّع اإلمامي ، يف العراق ورشقًا باجتاه املنطقة الثقافّية الفارسّية ، ومنه وغربًا باجتاه 

 . الشام واجلزيرة  

سعت ، إال واتّ وكام حيدث غالبًا ، فإّنه ما من اثنَي يفرتقان يف أّول الطريق 

التشيّع الفقهي الكالمي تابع تطّوره الّدائم ، بفضل . الّسري  الّشّقة بينهام كلام أغّذا

، ليس يف عيبته يف حَي انطوى التشّيع يف الشام عىل نفسه . أعالمه االفذاذ امُلتوالَي 

 فارٌغ من أي مضمون فكرّي لكنّه ، لألئمة االثنى عرش غامٌض يٌّ عاطفإال والٌء 

باسم  اليوماملعروفَي األخالف لدى  ، اآلن حتى عمومًا كام ال يزال . أصيل

  ( .التشيّع الّشامي)هوذا ما سّميناه . العلويَي والبكتاشيَي 

 يف مغزى شخوصه إىل بغداد( ب ) 

الّرائدة التي اختذها الكراجكي ، دون يف هذا اإلطار نبدُأ تقدير اخلطوة 

. بأن اجته إىل بغداد ، حيث حرض عىل شيخها الكبري الشيخ امُلفيد . سابقٍة معروفة 

ه امُلثري للدهشة والعجب واإلعجاب . ليعود منها إىل وطنه  ، حيث نرش ُحضورن

 .بالنحو الذي فّصلنا الكالم عليه بام أمكن 

 : ، بعد أن استوعينا إطار عمله علينا السؤال الكبري الذي يطرح نفسه 

 أحضانأ وشّب يف ،الذي نشان الّدافع الذي حدا بابن طرابلسملاذا وماذا ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . م 5996ـــ نرشته دار املالك يف بريوت سنة  5
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 ليُشّد الّرحال إىل بغداد البعيدة ؟ التشيّع الشامي ،   

ي  خطوتهوأبعاد هل كان ُيدرك قيمة ومغزى  ، إذ افتتح الّصلة بَي جناحن

التشيّع اإلمامي ، بعد انفصال طال قرونًا بينهام ؟ وبذلك أّسس الخرتاٍق سيكون له 

 . بعد قليل نتائجه الباهرة ، التي ما تزال تتداعى خريًا وبركًة حتى اليوم 

إعادة الُّلحمة إىل ما  عنىملهل فعل ذلك عن وعٍي ، أو عن استيعاٍب ثم 

هي نوازل التوفيق ، فّرقته رُصوُف الزمان ؟ أم أن حظوظه امُلؤاتية ، أو فلنُقل 

 التي قادت ُخطاه ؟ وحدها 

 . الّراجح أّن هذا السؤال سيبقى دون جواب 

فإّن ممّا ال ريب فيه أّن اللقاء بَي املُفيد وبَي تلميذه الكراجكي مهام يُكن  ، 

التقى منن محل عىل عاتقينه ُمهّمة ترميم الوضع  اأثناءه. من حلظات الدهر  كان حلظةً 

قامت حيث . الشيعي املأزوم ، هبذا القادم من الشام ، امُلمثّل ألزمٍة أعمق وأدهى 

وأكثر لكّن احلقيقة أن العالقة بينهام كانت أعمق . بَي االثنَي عالقُة ُأستاٍذ بتلميذ 

 . عىل اختالف معنى الّريادة بينهام . قًة بَي رائدينن كانت عال. أمهّيًة بكثري 

، باإلضافة بام بّينّاه من ُمواصفات الوضع الذي عمل فيه صاحبنا  اأظّن أّنن

قد تقّدمنا خطوًة نحو اجلواب عن ، نكون ومراميه إىل حتديد إشكاليّات البحث 

ولكنّنا ! صفة الّريادة ؟ نعم عندنا كيف وملاذا وماذا فعل  كيام يكتسب : السؤال 

 . أيضًا جعلنا السؤال أكثر إحلاحًا 

 يف معاِل ريادته( ج ) 

الّسرب قد يبدو لقارٍئ وعى ما ُقلناه عىل أعامله يف ُمتلف البلدان ، أّننا بذلك 

لكنّنا ، مع تقديرنا وتعّجبنا وإعجابنا بنشاطه امُلدهش ، . قد أجبنا عىل السؤال نكون 

ناه إّنام وصفنا فعاله ، بام ُقل ناذلك ألنّ . ك ، عىل أمهّيته الفائقة ، غري كاٍف نقول إّن ذل

ما يكفي ملنح ، يعني بالرضورة أهّنا قد تركت يف منطقة عمله من األثر الباقي وهذا ال

 . مثاًل املفيد كام رأينا يف ريادة شيخه . صفة الّريادة  صاحبها
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، أّننا عاجزون عن بيان معامل ريادته ، التي آن أوان اإلدالء هبا واحلقيقة 

ذلك ألّن االحتالل .  مثالً قّدمناه عىل ريادة أّول الّرّواد األشعري بالنحو الذي 

قد نزل بكل  الذي أتى بعد عقوٍد قليلٍة من وفاته ،، القادم من ُأوروبة ، والصليبي 

ُمرورًا بكل بلدان الساحل املواطن التي عمل فيها ، من طرابلس حتى طربّية ، 

يريد أرضًا كان بمعنى أّنه   ومن املعلوم أن ذلك االحتالل كان استيطانّيًا ،. وُقراه

 ن منهم تبعثرواو، والنّاج ُسّكاهنااملجازر اهلائلة ب ويف هذا السبيل نّظم. دون ُسّكان

األثر الذي تركه الكراجكي ما يدلُّ عىل ليس فقط ويف هذا النّطاق ضاع . عثنر كّل ُمبن 

بتأثري تاريٌخ بأكمله ، ضاع بل  .، ليأيت املؤرخ من بعده ويرّكب منه معامل ريادته فيها 

، بفضل بحيث مل يبقن منه برسم املؤرخ . التقتيل اهلائل والتهجري الواسع 

إّبان ،  البلدان التي اضطرب فيهابعض وأعيان إال أسامء قليلة ألُمراء ، الكراجكي

اتصل هبم أو اتصلوا  كان قد  ، وكّلهم من الشيعة ، ممّنفقيهًا عاماًل فيها فرتة نشاطه 

 . هلم  هابمناسبة أّنه صنّفيف ُكُتبه فذكرهم به ، 

 تأثريه املبارش يف حميطه( د ) 

حممد بن أبو طالب عبد اهلل بن طرابلس وأمريها فيام بعد  قايضمن هؤالء 

عروفان ألهنام من ُأرسة م، من بَي مجيع منن صنّف هلم ، هذان و. عاّمر ، وأخوه أمحد 

الشيخ اجلليل أبو الفرج "ومنهم منن ساّمه . ، ُحّكام طرابلس من بعده  آل عاّمر

، املعروفة البابلّية من بلدان جبل عامل قرية ، الذي نظن أّنه منسوٌب إىل  "5البابّل

مّحال معاٍن كبرية متّس تلك ربام كان  "الشيخ اجلليل"بـ إّياه ه فُ ، ووص  حتى اليوم 

،  (أين؟) والرشيف أبو طالب نقيب الطالبيَي. الفرتة امُلبّكرة من تاريخ جبل عامل 

 ،  بن سعيد الفارقيوالقايض أبو الفتح عبد احلاكم . 6التفضيل الذي صنّف له كتابه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: هـ 5365هـ ، ُمصّورة عن طبعة 5313طهران عىل احلجر. مستدرك الوسائل ، ط: ــــ النوري  5

3/491  . 

 .  2/ ـــ التفضيل  6
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واألمري ُذخر الدولة . 5االستطراف فيام ورد يف الفقه من األنصافالذي صنّف له 

.  6اإليضاح يف أحكام النكاحالذي يبدو أنه كان حاكم صيدا ، الذي صنّف له كتابه 

، ويبدو أّنه كان 3، الذي صنّف له مخسة ُكُتب "األمري صارم الدولة ذو الفضيلتَين "و

. يف جنوب الشام النّاهضة طربّية ، يوم كانت عاصمة التشيّع مدينة أمريًا عىل 

واألمري فوز بن نّزال .  4الرسالة العامرّيةري قوام الدولة ، الذي صنّف له واألم

، صنّف له عليها بني عاّمر إمارة يف طرابلس قبل ، الذي يبدو أّنه كان أمريًا الكتامي 

ذكرهم ، بضياع ما ضاع من وربام غريهم ممّن ضاع . 1 امُلقنع للحاج والزائركتاب 

 . مصنفاته 

ُنضيف إليه . ما نعرفه من التأثري امُلبارش للكراجكي يف حُميطه بعض هوذا 

 : عديد تالميذه بعد أن استقّر به املقام يف طرابلس 

 . ـــ أبو جعفر حممد بن عيل بن امُلحّسن احللبي  1

وأجازه بقراءته معدن اجلواهر ورياضة اخلواطر كتابه يف طرابلس قرأ عليه 

، وردت اإلشارة إليها ضمن إجازة زين الدين عّل بن  كام أنه كتب له إجازةً . 2

العاّلمة احلّّل إجازة ، ويف  2حّسان الّرمهي لسديد الدين احلسَي بن خرشم الطائي 

 . 1الكبرية لبني ُزهرة احللبيَي املعروفة  ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  3/492:ــــ الذريعة 5

 . ـــ نفسه  6

 .  491/  3:ـــ مستدرك الوسائل  3

 .  499/  3: ـــ نفسه  4

 .  492/  3: ـــ مستدرك الوسائل   1

 .  34/ قم باعتناء السّيد حسَي الربوجردي . ـــ معدن اجلواهر ، ط2

 .  26/  512: ـــ بحار األنوار  2

 .  561/  512: ـــ نفسه  1
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 .ـــ عبد العزيز بن أيب كامل الطرابليس  2

، ويف إجازة صفّي  5يأيت ذكُر روايته عن الكراجكي يف إجازة العالّمة نفسها 

الدين حممد بن احلسن بن حممد العلوي البغدادي للسيّد شمس الدين حممد بن أمحد 

ُمستدرك ويف ،  4بحار األنوار ، ويف  3رياض العلامء، ويف 6بن أيب املعايل املوسوي

 .   1 الوسائل

 . ـــ الشيخ امُلفيد عبد الرمحن بن أمحد النيسابوري اخلزاعي  3

ن قرأ .   2ترجم له ُمنتجب الدين الّرازي  فذكر أّنه قرأ عىل الكراجكي يف من

وهم ، باإلضافة إىل الكراجكي ، السيّد املرتىض ، الرشيف الّريض ، الشيخ . عليهم 

 . الطويس ، سالّر بن عبد العزيز ، عبد العزيز بن الرّباج 

هذا قد يبعث عىل الظّن أّن قراءته عىل الكراجكي كانت يف بغداد ، حيث 

لكّن . األمر الذي خُيرج الواقعة عن قضّية البحث .  الباقَيكّل أساتذته عاش 

سافر يف البالد رشقًا وغربًا ، " ُمنتجب الدين يقول أيضًا أّنه ، يعني النيسابوري ، 

ما يرتك مسألة مكان قراءته عىل الكراجكي . "وسمع احلديث من امُلؤالف وامُلخالف

وعىل كل حال ، فإّن أصل قراءته عليه .  أحدمها طرابلسُمعّلقًة بَي احتاملَين اثنَين 

  .دون ريب ثابت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 561/  512: ـــ بحار األنوار  5

 .  25ـــ  521/  512: ـــ أيضًا  6

 .  531/  3: ني يباعتناء السيد أمحد احلس 5415قم . رياض العلامء ، ط: ـــ عبد اهلل أفندي  3

 . 26ـــ  25/  512: ـــ بحار األنوار 4

 .  411/  3: ـــ مستدرك الوسائل 1

وانظر .  21/ش ، باعتناء املُحّدث األُرموي . هـ  5322ُقّم . الفهرست ،ط: ــــ ُمنتجب الدين  2

، وجامع 523/، وُمنتهى املقال4/22:، وروضات اجلنّات6/542:أمل اآلمل: أيضًا 

واة  .  6/641:ح املقال ، وتنقي 5/442:الرُّ
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 . رُيان بن عبد اهلل احلبيش ـــ  4

وظاهرٌة ُتثري أقىص . عاش يف مرص الفاطميّة  هو أعرف عاملٍ شيعّي إمامّي 

 . الدهشة 

من فقهاء اإلمامّية  " فتحّرر وتفّقه بحيث غدا. بدأ حياته عبدًا مملوكًا 

نافس تبُمختلف اجتاهات مصنفيها ، تواملصادر ، .   5عىل ما قاله غري مصدر  "الكبار

ولكنّها ، إذ تتحّدث عن سريته األُوىل يف الطلب . باإلشادة بعلمه وورعه وتقواه 

الخيرج عن فاملصادر غري الشيعيّة تورد له نسبًا علمّيًا . والبحث ، ختتلف اختالفًا بّينًا 

عبد العزيز بن رأ عىل أن الشيعّية منها تقول ما ُيفهم منه ، أنه ق يف حَي. 6حدود مرص

ومن املعلوم أن هؤالء مجيعًا قد عاشوا .    3والكراجكي وأيب الصالح احللبي أيب كامل

وذلك أمٌر . وبالنتيجة أّنه درس وحّصل فيها . ودّرسوا مدًة أو غريها يف طرابلس 

مفهوٌم جّدًا ، مادام الرجل فقيهًا إمامّيًا يف النهاية ، البّد أن يكون قد استفاد يف 

 . حتصيله من أساتذٍة ُمناسبَي

 . بيد أن هاهنا مشكلة ُأخرى 

. م 5524/ هـ 121لك أن املصادر تكاد جُتمع عىل أّن رحيانًا تويف سنة ذ

وهو أمٌر إن صّح . أزهار العروس استنادًا فيام يبدو إىل ما تناقلوه عن السيوطي يف 

ملها هنالك من فاصٍل زمنّي طويل بَي طبقة . جيعل تتلمذه عىل الكراجكي ُمستحياًل 

ل إىل ما يزيد عن قرنٍ   . من الزمان  االثنَي ، تصه

منشؤه تصحيف كلمة  .  الذي أظنّه قوّيًا أن هاهنا خطٌأ يف تاريخ وفاة رحيان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيسبادن . ط، والوايف بالوفيات 342( /121ـــ115)تاريخ اإلسالم : ـــ الذهبي  5

 .  429/  6: ، ولسان امليزان 54/521:م 5925/هـ5315

 أزهار العروس يف أخبار احلُبوش، :املصدران األخريان أعاله والسيوطيـــ  6

 .12/هـ5342مرص.ط

 .  39/ 2: ، و أعيان الشيعة  6/561:، وأمل اآلمل41/  3:وسائلـــ مستدرك ال 3
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يعني } مات ":  حيث قال . يف ما تناقلوه من نّص السيوطي  "الستَي"إىل  "السنتَي"

يتناسب مع تتلمذ احلبّش تاريٌخ ، وهو  "السنتَين ومخسامئةيف حدود { رحيان 

دون تدقيق  " الستَي ومخسامئة "لكّن النّص ُصّحف يف املصادر إىل .  للكراجكي

ن   . وبذلك ينحلُّ االشكال . ومتعُّ

 . ظفر بن الّداعي بن املهدي العلوي األسرتابادي  ـــ  5

قرأ عىل الشيخ ":  ثم قال .   "صالحفقيٌه "جب الدين ، فوصفه بـ  تذكره ُمن

 . وهذا كل ما نعرفه عنه .  " 5أيب الفتح الكراجكي

 . ـــ احلسني بن هبة اهلل الطرابليس  6

 .عنه معدن اجلواهر ورياضة اخلواطر روى نسخًة من كتاب الكراجكي 

من ُكتُب السيّد أصاًل وهي  . حممد رضا التربيزي  عند السّيدالطهراين آقا ُبُزرك  رآها

ويف مكتبتنا ( . م5962/ هـ5342:ت)6األعىل اخلوانساري، الشهري بأيب ترابعبد 

للكتاب ، تفّضل هبا علينا صديقنا األستاذ الدكتور عمر ملخطوطٍة نسخة ُمصّورٌة 

 . سنُدها مع ما يف النسخة التي رآها آغا ُبُزرك / تدُمري ، تتطابق مقّدمُتها 

 . روضة العابدين كام أّنه ، أي ابن هبة اهلل ، يروي عن ُأستاذه نفسه كتابه 

فمن هذا وذاك ، نعرف أّنه كان من تالميذه امُلالزمَي له مّدًة غري قصرية يف 

 . طرابلس 

ن وقفنا عليهم ، بعد التنقيب املديد ، من  فهؤالء السّتة الفقهاء هم كّل من

 . تالميذ الكراجكي يف طرابلس 

لفائق األمهّية من سرية بيد أّن غياب تسجيٍل منهجي مقصود هلذا اجلانب ا

. ، يرتك مسألة عثورنا عىل أسامء تالميذه مسألة حّظ ، قد يؤايت وقد خيون الكراجكي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . واملصادر الشيعّية املتأخرة عنه تنقل نّصه دون إضافة .  24/ ـــ الفهرست  5

 .  29/ النابس  وكّرر اإلشارة إليها يف .  66ـــ  665/  65: ــــ الذريعة  6
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ممّن مل ُيسعف احلظ بوجود ما يفتح الباب واسعًا الحتامل أن يكون ثّمة غريهم ، 

  . ، وعن طريقها عرفنا أنه تتلمذ عليه إجازٍة أو روايٍة هلم عن شيخهم وصلت إلينا 

ن العمل يكفي لوضعنا يف صورة  م منهمد عرفناهق وعىل كّل حال ، فإّن من

جيري يف طرابلس عىل يد الكراجكي ، يف تلك اآلونة  التغيريي اجلذري ، الذي كان

وجدنا بَي تالميذه قد خصوصًا وأننا . امُلبّكرة من انبعاثها امُلتعّدد اجلوانب 

ويف ذلك دليٌل عىل أّن . الطرابليس واحللبي واملرصي والنيسابوري واألسرتابادي 

طرابلس كانت قد بدأت تأخذ عىل يديه صفة املركز العلمي املقصود من مواطن 

من حضوٍر قوّي وصيٍت طّيب ، وربام أيضًا بفضل ما ، بفضل ماألُستاذهم بعيدة 

د تتمتّع به املدينة من س  . الٍم ورغن

ا وصفناه من وضع ز ، بالنّظر إىل مأّن هذا اإلنجا، ومن الغني عن البيان 

بأّنه عمٌل وصفناه أعاله  ، حيمل معنًى كبريًا جّداً  ، ةيف املنطقة الشاميّ التشيّع إمجاالً 

 . وهو حّقًا كذلك . جذرّي تغيريي 

لنهضة العملّية ، بل إّننا نحسُّ بدوٍر للكراجكي يف التهيئة ليس هذا فقط 

، ورافعتها ُأرسة بني عاّمر الّطائّية وبانوها طرابلس القصرية العمر، والتي عنواهنا 

أي بعد وفاة م ، 5111/ هـ 411التي حكمت طرابلس ونطاقها منذ السنة 

. م 5511/ هـ 116سنة حتى احتالهلا من الصليبيَي الكراجكي بسنٍة واحدة ، 

، بنظامها السيايّس امُلتقّدم  املمكن يومذاك أثناءها بلغت املدينة قّمة التطّور املديني

 ُمُدنأغنى  ها من ها التنموّي الفريد زراعيًّا وصناعّيًا ، الذي جعلازدهاروب، امُلستنري

دار )ويف طليعتها ، مؤّسساهتا العلمّية ببنشاطها و، واإلسالم يف ذلك األوان 

باإلضافة إىل مدرستها التي كانت . التي حوت أكرب مكتبٍة يف العاملن يف زماهنا  ،(العلم

عىل خليفة الكراجكي يف  وكّل ذلك بسطناه يف كتابنا .مقصودًة من الّداين والقايص 

 .   5فاته عرصه سريته ومصنّ ابن الرّباج الطرابليس   طرابلس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ش . هـ  5396ـــ نرشة مؤسسة تراث الشيعة يف قم  5
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ّن كّل هذه اإلنجازات القول ، إ إىلهذا التّوصيف خُلص من ُأريد أن أ

أقّل منها ، يف ظّل التشيّع ما هو وال بل ، ومل حيصل مثلها الُيمكن أن حتصل امُلتكاملة 

أّنه كان انطوائّيًا فارغّا من أّي مضمون فكرّي ونؤّكد اآلن الذي ُقلنا  وهو .الشامي 

مرشوع ) حضاري من أي ُمستوى يكون عاجزًا عن إنتاج أي ُمنتنٍج ، بحيث أصيل 

واضحٍة وذلك ألسباٍب . . ( الخ. . . ُسلطة ، مؤّسسات ، تطوير القاعدة الفكرّية 

ن وراء كّل إ: بالقول اآلن ونكتفي . ا حمّل بسطها ، ليس هذ عارٍف إمجاالً لقارٍئ 

ومن الغني عن البيان . حالٌة فكرّيٌة مؤاتية ، بدوهنا ما من سبيٍل إليه حضارّي  تقّدمٍ 

، ني عاّمرالذي غرس تلك احلالة الفكرّية ، بحيث بات قيام إمارة بأن الكراجكي هو 

 .عنيه ، مُمكنّا يبكّل ما 

ّن الكراجكي كان عىل عالقٍة متينٍة إ ، امُلفيد هنا أن نقولامُلناسب وولعّل من 

. بأيب طالب عبد اهلل بن عاّمر ، باين استقالل طرابلس ، وأّول أمرٍي عليها من ُأرسته 

القايض اجلليل "، ووصفه يف املقّدمة التي عّلقها للكتاب بـ  البستان وله صنّف كتابه 

األخرية من العبارة الثالث والكلامت .   " 5سلطانه عبد اهلل بن حممد بن عاّمر أدام اهلل 

 . ل غنّي ملن حُيسن التأمُّ داليل ذات مغزًى 

نحّس بدوٍر للكراجكي يف  نانّ إ ، استندنا إليه حيث ُقلنا ماكّل ذلك هو 

القاعدة الشعبّية  هتيئةعىل نحو التمهيد والّدور ن يُكن ، وإهنضة طرابلس العظيمة 

بعد أن استوعب كّل ما قّدمناه من  ، احلصيف ظن أن القارئ أل إّننيو. امُلناسبة 

قادنا إليه استيعاب  هذا الذيلن يكون من الّصعب عليه أن يشاركنا  ، ُمعطيات 

وإن يُكن من الواضح أن هذه النقطة . وحتليل وتركيب امُلعطيات  التارخيّية عىل قّلتها 

ذلك سيكون عىل حساب انتباه القارئ  أننا رأينا ولكنّ . تفصياًل أكثر تتحّمل بالذات 

 . وُمرافقته لعمود البحث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  491/  3: ـــ مستدرك الوسائل  5
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 تأثريه غري املبارش يف حُميطه (  ـه) 

التي أمضينا ،  وبيئة عمله للكراجكي يف حُميطهإىل تلك التأثريات امُلبارشة 

ننها ، فإّننا يمكن أن ُنغنيها  تتبُّعها بُمختلف أشكاهلاالقسم السابق يف  برصد وُنمعِّ

اعات التي سّجلها االنطب ُيمكن أن نقرأها يف. هذه املّرة غري ُمبارشة ُأخرى تأثريات 

صورًة عن حجم ونمط وأودعوا فيها  .الذين اعتنوا بالرتمجة له عنه امُلصنّفون 

أهّنا ، جيدًا بَي الناس يف منطقة عمله ، التي بات القارئ يعرف ومعنى حضوره  

 .من طرابلس حتى صور ُطوالً ما كان منه ساحليًّا ، يمتدُّ . غرب الشام إمجاالً كانت 

، أكثره أمهّيًة مدينة طربّية وما واالها يف األُردّن ، ومدينة الّرملة وما كان منه داخلّيًا 

 . استيطان شيعيّة  تامها كانت يف زمانه منطقةوكل .يف فلسطَي 

هي . نتلّقى مفاجأًة ُمزعجة سلكنّنا ، بُمجّرد حماولتنا استبيان تلك املصادر، 

، ال  له ترمجًة أصيلة ، بمعنى أهّنا غري منسوخة دتأور ، التي ةالشيعيّ أّن املصادر 

ن زمانًا من مع أّن ُمصنّفيهم قريبو . ا هو حمّط اهتاممنا اآلنننا بكثرٍي وال بقليل ممّ تأتي

 . مكانًا أيضًا  قريٌب ، باإلضافة إىل ذلك ، هو  وأن أحدهم .الكراجكي 

: ت ) ابن أيب طي احللبي ، حميي الدين بن محيدة نعني بالكالم األخري 

نقل عنه ابن اإلماميّة ، /رجال الشيعة/تاريخ، يف كتابه املفقود ( م 5636/ هـ  231

 : ، فقال ماترجم به للكراجكي حجر 

وذكر أّن له تصانيف . بالغ ابن أيب طي يف الثناء عليه يف ذكر اإلمامّية "

ومات يف . وذكر أّنه أخذ عن أيب الصالح احللبي ، واجتمع بالعني زريب . يف ذلك 

1 وأربعامئة ثاين ربيع اآلخر سنة تسٍع وأربعني
"

           . 

  فضاًل عن. كام نعرفه من الواضح أّن هذه الرتمجة قارصٌة جدًا بحّق الرجل 

  الكراجكي مل يأخذ عن أيب الصالح بالتأكيد ، بل هو وتقي الدين بن نجم الدين أنّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  311/  1: ــــ لسان امليزان  5
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الذي أخذ الثابت أّن و. قرينان من حيث السّن ( م 5111/ هـ  442 :ت ) هذا  

 .    5الكراجكي يف طرابلس  عنه من الطرابلسيَي هو ابن الرّباج ، خلُف 

 :فقال( م  5519/ هـ  111: ت ) أّما ُمنتجب الدين عّل بن بابويه الرازي 

فقيه . الشيخ العاِل الثقة أبو الفتح حممد بن عيل الكراجكي " 

قرأ عىل السّيد املرتىض علم اهلدى ، والشيخ املوّفق أيب جعفر . االصحاب 

 ".     2، كتاب النوادروله تصانيف منها كتاب الّتعّجب . اهلل { كذا}الطويس رمحهم 

ذلك أن . خطاء حافلة باالهنا أيضًا أن هذه الرتمجة هزيلة  الواضحومن 

 . ، وليس له كتاٌب باسم النوادربالتأكيد الرجل مل يقرأ عىل املذكورينن 

 5596/هـ111: ت ) من جانبه حممد بن عّل ابن شهرآشوب املازندراين

أّولن فهرست واسع له يكتفي بأن يورد ، معامل العلامء ، الذي ترجم له يف كتابه  (م

 ممّ دون أن يعرض لّش. مُلصنفاته 
ٍ
 .      3 طالقعىل االسريته  ا يمسُّ ء

ة ُتبدع يف بيان موقع الكراجكي العايل يف امُلقابل ، فإّن املصادر غري الشيعيّ 

 . بَي الشيعة يف منطقة عمله 

رب يف كتابه  (م5342/هـ241:ت)الذهبي ُف الكراجكي بـ  العه رأس "يصه

ري أعالم النبالويف  ."4 الشيعة  تاريخ اإلسالمويف . "الّرافضة وعاملهم شيخ  " بـ 1ءسه

نحويٌّ ُلغويٌّ . وُأصوهلم  بارٌع يف فقههم. من ُفحول الّرافضة ،  شيخ الشيعة" بـ 

 .  "2ُمنّجٌم طبيٌب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ـــ انظر الرتمجة له يف كتابنا أعالم الشيعة  5

 .  511/ ـــ الفهرست ملنتجب الدين  6

 .  59ـــ  551. / بريوت ، دار االضواء ، الت . ـــ معامل العلامء ، ط 3

 .  661/  3: م 5925الكويت . ـــ ط  4

 .  565/  51: م  5916/ هـ 5416بريوت . ـــ ط 1

 .  32ـــ  632( / 421ـــ445) حوادث ووفياتـــ  2
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ُف الكراجكي بـ ( م 5326/هـ224:ت)الصفدي  من . شيخ الشيعة  "يصه

 .    6لليافعي مرآة اجلنان ومثله يف . "5، بارٌع يف فقههم  فحول الّرافضة 

ي  الرتمجات بَي شيعّي وغريه ، ترى الفارق هذه فأنت ، بامُلقارنة بَي مصدرن

، يف ُمقابل غنى وفخامة غري يام يتعّلق بسريته وموقعه فالواسع يف فقر الشيعيّة منها 

 بينام. مع أّن هذه إمجاالً ُحّررت بعد ثالثة قرون من وفاة الكراجكي . الشيعّية 

. وذلك أمٌر يف الغاية من الشذوذ والغرابة . أقرب بكثري من عرص صاحبها الشيعّية 

ما عرفناه من قطٍع تارخيّي ، بسبب االحتالل الصليبي ما من ريٍب يف أن سببه 

/ اطقهم، وما رافقه من قطٍع وانقطاٍع ثقايّف ، بالغياب الّتاّم للُمثّقف املنتنمي ملن

 . الذي من أبرز ُمهاّمته حفظ وتسجيل عنارص الثقافة اخلاّصة الُعضوي ، 

األوساط  يفولعّل أفدح وأقسى األمثلة عىل ذلك االنقطاع وما أودى إليه 

 / هـ5531:ت)اإلصفهاين أفندياهلل يرويه عبد الشيعّية بالشام خصوصًا ، ما

 ( : م5314/هـ221:  ق )عن خّط الشهيد األّول حممد بن مكي اجلزيني ( م5252

وأبو الفتح الكراجكي من ديار { . . . } أسامء الذين قرأوا عىل السّيد املرتىض "

      3وكان خازن دار العلم بالّرملة { . . . }مرص 
"
       . 

فال الكراجكي قرأ عىل السيّد . يف خطأيف هذا النّص خطأ  إذ كلُّ ما

 . املرتىض، وال هو من ديار مرص ، ومل يكن خازن دار العلم بالّرملة 

كان هذا صّح النقل ، وأن الكالم حّقًا للشهيد ، جاز لنا أن نقول ، إن فإذا 

رين شأن هذا العامله الكبري ، 
ن، والعلامء  اخلبري بسه خاّصًا فيام حّرر مًا منحها اهتام من

 !فام بالك بغريه من أبناء املنطقة ، ممّن هم أقّل شأنًا واعتناًء ؟ ،  وسّجل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  531/  4:  لوفيات ـــ الوايف با 5

 .3/21:هـ 5332م ، ُمصّورة عن نرشة حيدر آباد سنة 5921/هـ5391بريوت . ـــ ط 6

 .   52ـــ  52/  4:  ء وحياض الفضالءـــ رياض العلام 3
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 نـتـيجة

الذي عمل عليه الكراجكي البكر مع أن الذي حال دون استمرار املرشوع 

ط ع التارخيي بسبب االحتالل الصليبي ، فإّن ذلك ال يعني أن كّل من بعده  ، هو القن

خصوصًا إن  نحن تدّبرنا يف أّن هنضة طرابلس العظيمة ، التي .  ذهبت هباءً ثمراته قد 

وقفنا عىل دوره يف إطالقها ، قد ازدهرت من بعده زهاء نصف قرن ، وأنتجت 

إمارًة  بحيث غدت حتالل ، االوضعًا سياسّيًا وفكرّيًا ُمتقّدمًا ، قبل أن يقصمها 

نقرأ ذلك يف . ىل مسافٍة بعيدة ، ـــ قد انداح شعاُعها إغريبة الوجه واللسان التينيّة 

وا عليه يف طرابلس ، وقد عرفنا أهّنم قدموا إليها من عديد تالميذه الذين تتلمذ

.  من فكر شيخهمإذ رجعوا إليها أهّنم نرشوه يف بلداهنم ، وما البّد  ُمتلف املناطق

، اللذين تابعا  5 ابن الرّباج وابن أيب روح الطرابلسّيَين : ونقرأه يف أعامل خليفتينه فيها 

وباألخّص . ما كان له فضل تأسيسه ، وبلغا يف أعامهلام غايًة غري مسبوقة يف املنطقة 

 . الشهريتَين يف املدينة ( دار احلكمة ) و ( دار العلم ) عرب 

املصادر غري الشيعّية ، بعد قروٍن  ثم أّن األوصاف التي أغدقها عليه أرباُب 

. أن ذكره الباقي قد اخرتق كّل عوامل اإلحباط املعلومةمن وفاته ، لدليٌل ساطع عىل 

فه بـ   ، و   "شيخ الشيعة ، من فحول الّرافضة"و "شيخ الّرافضة وعاملهم"فهي إذ تصه

وكلُّها أوصاٌف جديدة عىل التشيّع يف ،  .الخ . . . "صاحب التصانيف رأس الشيعة"

أّن ضمنًا ، وكّلهم شاميّون ، تقول لنا ذوي اخلربة شهادة ُأولئك األعالم فإن الشام ، 

ما تزال تتجاوب يف أنحاء الشام بعد كانت وحضوره القوي صيته الطّيب أصداء 

 . قرون من وفاته 

ما ُيسّوغ لنا الباقية بذلك يكون الكراجكي قد استجمع يف سريته وأعامله 

 . منحه صفة رائد من أصعب أبواهبا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وما ذّيلنا به الكتاب ابن الربّاج الطرابليس    هنا الرجوع إىل كتابناللقارئ الطُّلعة ــــ من املفيد  5

 . ابن أيب روح  خلنفه بام تيّّس من سرية وأعامل
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 الشيخ الطويس( السادس ) 

 ( م1164ـــ775/هـ461ــ385)حممد بن احلسن 

 سـريته(  1) 

من بلد والدته ونشأته مدينة دخل بغداد ، قادمًا  5م 5152/هـ411 سنة

ه يضع الفقه اإلمامُقّدر له أن . طوس يف خراسان ، شابٌّ يف ُمقتبل العمر  ي موضعن

التي  ، والعنيفة أحيانًا ، بعد التحّوالت العميقة. يزال الام الذي استقّر فيه وإليه حيث

 . نالت النّقاش عىل النّص الفقاهتي بَي ُمنقول واجتهادي 

حيث أمىض مخس . يد الواسعة ورسعان ما رأيناه ينضّم إىل حلقة الشيخ املف

اكتسب أثناءها ثقته . م 5166/هـ453، مل تنقطع إال بوفاة شيخه سنةسنوات

اهلادي إىل طريق االقتصاد أّنه أشار عليه بتصنيف كتابه ، ومن ذلك . وتقديره 

إّبان امُلقنعة رشحًا لكتاب شيخه هتذيب االحكام الكبري  كام أّنه رشع بكتابه . 6الرشاد 

 .3، إن مل يُكن بإشارته أيضا ، وعىل األرجح بعلمه ورضاه  حياة شيخه

يف حَي .    4رة تقول أّنه بعد وفاة شيخه تتلمذ للسيّد املرتىض املصادر امُلتأّخ 

. ة للشيخ ، التقول إال أّنه تتلمذ للشيخ امُلفيد ، وبعضها ُمعارصه  منها أّن امُلتقّدمة

ة  من  أخذ عن د ــمن الثابت قال ينفي أّنه  ذلكو . يعنون بذلك التلمذة عىل نحو امُلالزن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . "من وقت دخويل بغداد سنة ثامن وأربعامئة " :    366/ هـ 5455قم . ، طالغيبة : ـــ الطويس  5

 .  "فإيّن مُمتثٌل ما رسمه الشيخ األجّل أطال اهلل بقاه ":  هذا ـــ يقول يف مقدمة كتابه 6

  . "الخ . . .وسألني أن أقصد "  مقدمة كتابه هذا عبارة قد ُيفهم منها ذلك يف يقولـــ  3

. 1/611:م 5995/هـ5461بريوت .الفقهاء،ط موسوعة طبقات:  عىل سبيل املثالـــ انظر  4

ومقدمة الشيخ واعظ زاده  . 1/ م 5924/هـ5314بغداد .ط ،ومقدمة حمقق أمايل الطويس

ومقدمة حمقق .  2. / قم ، مؤسسة النرش اإلسالمي ، الت. اخلراساين للرسائل العرش للطويس ،ط

 . ، وغريها كثري  64/ش .هـ5322قم . الُعّدة للطويس ، ط
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 .  5غريه أو سمع منه

أّن عدم ذكر املصادر القديمة السيّدن املرتىض يف عداد ، اآلن بالنسبة لنا امُلهّم 

، باإلضافة ( ن سنةثامين وعرشو)لطول العهرشة بينهام ذلك . في شيوخه له معنى النّ 

األمر الذي ُيلزم بذكر . لُمرتىض يف الوسط البغدادي املعنوي لضور احلقّوة إىل 

داد تالميذه تتلمذه عليه   . لو كان يف عه

وال ُمشاّحة فيام ُيقال أّن الشيخ كان يتقاىض من املرتىض رعايًة بمعنى من 

ولكّن . تالميذه  ممّا كان خيّص بهأّنه كان خيّصه بأعىل راتب  عنواهنا العمّل. املعاين 

د عليه دليال ذلك وقد الحظ الشيخ الطهراين .  مسألة التتلمذ عليه شأٌن آخر ال نجه

 .  "عارص"فقط .  "6سنة 61السّيد املرتىض  {الطويس  }وعارص ":ضمنًا حيث قال 

لم البارد ساد العالقة بَي االثنَين  والذي يبدو لنا أن ، عىل ما نوعًا من السِّ

وعىل كّل حال ، فإّنه مل يُكن من . بينهام من اختالٍف منهجيٍّ يف الصميم كام سنُبَّي 

للطويس ، الذي مل يُكن له من الشأن آنذاك سوى أّنه أبرز الالئق وال من امُلجدي 

، مهاًم  أعىل رجاالت الشيعة نسبًا وحسباً تالميذ الشيخ املُفيد ، أن جُياهر بمعارضة 

 .ّقًا يف معارضته إّياه يُكن حُم 

ُيكافح ، دون كبري جدوى ، فإّنه يف الوقت الذي كان فيه املرتىض ، مهام يُكن

، كان الشيخ الطويس يعمل  3 بإنتاج فقٍه يقينّي املُستحيل يف سبيل إخراج مرشوعه 

 أجياٌل  عملت عليهُيعيد فيه االعتبار إىل النّّص الذي  .له بصمت عىل مرشوٍع ُمضاّد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أمحد بن عبد الواحد ابن احلارش البّزاز ( 455:ت)احلسَي بن عبد اهلل الغضائري : ـــ أعرفهم  5

، أمحد بن حممد ابن الّصلت ( هـ411:ح)، عّل بن أمحد ابن أيب جيد الُقّمي ( هـ463:ت)

 (  . هـ451:ت)ُقّمي ، جعفر بن احلسَي ابن حسكة ال( هـ419:ت)األهوازي 

 .  525. / ، ُقم ، الت ( النابس)ــــ طبقات أعالم الشيعة  6

نشأة الفقه ـــ فيام يعود ملنهج وأعامل السيّد املرتىض انظر الفصل املُخصّصص له يف كتابنا  3

 .اإلمامي ومدارسه 
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وها إّن املرتىض يأيت اآلن ليرضب عليه . من أصحاب األئمة ، تسجيالً ونقدًا وتبويبًا 

 . " ال ُيفيد علاًم وال عمال " ويسلبه املصداقّية ، حتت شعار أّنه 

املوقع الذي تسنّم الطويس حتى ،  (م5144/ هـ 432) املرتىضما أن تويف 

املُبارشه ، مع األخذ بعَي عرشة سنة من العمل أو ثالث إثنى وأثناء . كان بانتظاره 

هتذيب  هواالعتبار سنّي تلمذته عىل شيخه امُلفيد ، باإلضافة إىل عمله عىل كتابه 

نجح يف إحكام وحتكيم ، أو ـــ ، ، الذي عرفنا أّنه بدأ فيه أّيام حياة شيخه األحكام 

قادت إىل حّل اإلشكاالت للنّص املنروي ، نظرّية شاملة  وإعامله  له من باألحرى عن 

بمرشوع املُرتىض امُلتعّجلة ، وانتهت التي بدأت بأعامل ابن اجلُنيد  ،األساسّية

 . امُلستحيل 

أيضًا هو  ولكنّه. هو ذا ما منح الطويس املوقع العايل الذي متتّع به وما يزال 

 ال لسبب،  ما وضعه يف فوهة مدفع الفتن امُلتوالية ، التي كان يفتعلها حنابلة بغداد

فكانوا يقصدونه شخصّيًا ، ( . مدينتهم ) ُصعود نجم الشيعة يف إال ألهّنم مل يتقبّلوا 

ة بجموعهم أو يقصدون حمّل درسه ومكتبته فيضطر ، رضوان اهلل عليه ،  .  امُلهتاجن

ه وتاركًا . الّتخّفي إىل  درسه ، الذي كان جيلس إليه تالميذه من ُمتلف  كريسَّ دارن

 . عمًة للنّهب والتدمري ه طُ املذاهب ، وُكُتبه 

فغادر املدينة التي عاش فيها ما . يفوُق االحتامل اخريًا وصل األمر إىل ما 

ها بعد ذلك أبدا  يزيد قليالً عىل األربعة عقوٍد من السنَي ليقيض أكثر مابقي  .، ومل يرن

 ، وما يزال رضحيه . م 5122/ هـ  421، التي تويف فيها سنة 5 يف النجف له من العمر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أّنه بخروجه من بغداد قصد كربال وليس  وـــ خالفًا ملها تقوله املصادر املتأخرة إمجاالً ، يبد 5

 :قال  . ألمحد بن نرص التتويأحسن القصص ُبُزرك عن وذلك استنادًا إىل نّص ينقله آغا . النجف

وهو يبدو لنا أقرب إىل ( . 51/النابس).  "هرب الطويس إىل احلائر  {449سنة } وفيها" 

والظاهر . ثم أهّنا كانت يومذاك أفضل عمرانًا . ألن كربال كانت أقرب إليه من النجف . الصواب 

لدى حممد بن حممد املوسوي احلائري ، الذي كان ُيرشف عىل املدرسة العضدّية األُوىل  فيها أنه نزل

 . واألُخرى الثانية  
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 . يف الشارع الذي حيمل اسمه فيها ، مقصودًا من الّزائرين 

التي قضت  ،البالغة القسوة  ولكن كان للزمان اآليت كلمته يف هذه املأساة

ما اليزال أثره وأنتجت ، بعد أن ازدهرت هنائيًّا عىل احلركة الفكرّية الشيعيّة يف بغداد 

 .  عاماًل حتى اليوم

ر ، ( املأساةأعني )ولكنّها  راك الفكري الشيعي ، من منظوٍر آخن نقلت احله

بام ختتزنه يف أعامقها من تراٍث  يف املنطقة الُفراتّية ، الُسكانّية الشيعّية  إىل وسط الكثافة

، مثلام تفاعل من قبُل يف بكّل ُمنعرجاته ، تفاعل مع إرث أيام بغداد حضاريٍّ قديم 

ماذا كان : ومن هنا حيقُّ للمؤرخ أن يتساءل . البيئة البغدادّية ذات الُوجوه هذه مع 

هّم أن املُ . سيحدث لو أّن الطويس بقي يف بغداد ؟ وهل كانت احلّلة ستنهض ؟ 

، التي ستكون الفكر الشيعي انتهى يف موطنه اجلديد إىل هنضٍة جديدة يف مدينة احلّلة 

وليس ذلك . وبذلك حتّولت املأساة إىل إنجاز .  إن شاء اهلل موضوع الفصل التايل

 . ومثله يف تاريخ التشّيع بعزيز 

 ــــــــــــــــــــــــــ
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 ومنهجه فيها أعامله(  2) 

 : أتى الطويس بأعامله عىل أثر ويف نطاق جتربتَين 

وقد عرفنا أهنا سقطت ، .  بإنتاج فقٍه استنباطّي  جتربة ابن اجلُنيد: ـــ األُوىل 

، بل ألن املزاج الشيعّي العام مل هيضمها ، ألّنه مل وأصالتها  ال لنقٍص يف صالبتها

 .يألف يف تارخيه إال النّص املنروي عن املعصوم 

جتربة السّيد املُرتىض بإنتاج فقه اجتهادي ، ولكنّه يقيني فيام : الثانية ـــ 

وكانت إمارات فشلها ماثلًة سلفًا . وقد فشلت فشاًل ذريعًا .  منها يرجوه صاحبها

ُينتج من الفقه ما ُيوازي بحجمه املادة التي بدليل أّنه هو نفسه مل . حتى إّبان حياته 

 . جه ساقها يف سبيل التنظري ملنه

هتذيب األحكام ولقد عرفنا فيام سبق ، أّن الطويس رشع يف تصنيف كتابه 

ه عن إدراٍك عميق لألزمة التي ُيعاين منها بادرته هذأتت فهل . يف حياة ُأستاذه امُلفيد 

 يف إسقاطه بادرة ابن اجلُنيد ، عىل الّرغم من أصالتها ؟  تظهر. التشيّع 

هو عمٌل أصيٌل بكل هتذيب االحكام احلقيقة التي ينبغي التنويه هبا تّوًا ، أن 

 . ملادة أصله وليس ُمّرد رشح . ما للكلمة من معنى 

وحقٌّ أيضًا أنه مل خيرج . دليالً أو ُمرشدًا ملادة كتابه امُلقنعة حقٌّ أنه اختذ من 

ماّدة لكّن امُلزاوجة بَي  .ة اأُلصول تذكريف مبانيه األُصولّية عن مباين ُأستاذه يف كتابه 

هنا . ، يف ُوسع العاملَي عليه أن ُيؤّدوه بالكفاءة نفسها عماًل آلّيًا  االثنَين ليست

يف امُلزاوجة الناجحة بَي ما هو  كامنةٌ اإلبداع كّل اإلبداع ، والفقاهة كّل الفقاهة ، 

بإشارٍة من  هتذيب االحكامتصنيف  فإذا صّح أنه بدأوعليه . وما هو املاّدة املنهج ، 

ُأستاذه ، وهو مارّجحناه فيام سبق ، فذلك يدلُّ عىل الّثقة الّتاّمة التي كان يوليها 

ه النّجيب  تذكرة ُيوليه ُمتابعة العمل اجلذري ، الذي بدأه بكتابينه فكأّنه بذلك . تلميذن

 .امُلقنعة و اأُلصول

 ثالث كتاٍب فقهّي إمامي اجتهادي ، شامل جلميع أبواب الفقه ،  امُلقنعةو 
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امُلخترص ابن اجلُنيد وكتاب  امُلتمّسك بحبل آل الرسولاألسكايف  بعد كتاب

إىل  ُمصنّفهيعني ، ضمنًا وبالرضورة ، انحياز  ومن هنا ، فإّن تصنيفه. األمحدي

 عندما اختذ منهوعليه ف. جانب الفقه االجتهادي املُجّرد ، يف ُمقابل الفقه بالروايات 

امرة ُبنيٍة فقهّيٍة  هتذيب االحكامالطويس أصالً ملرشوعه يف  ، فإّنه كان يعمل عىل عه

شاملٍة ، ميزهتا وخصوصّيتها ، بالقياس إىل كّل ما سبقها ، اهّنا منشفوعٌة بالدليل 

فق منهٍج واضٍح وُمعلنن ، كام سنرى ملها فيه من فتاوى ، الفقاهتي    .، وه

  هتذيب االحكام كتابه  منهجه يف (  أ ) 

إن نحن افرتضنا أن عمل ُمصنّفه هي أّنه ،  .يف الكتاب ثمة داللٌة أساسّيٌة 

عدى عنه ، بالنّظر حلجم الكتاب  عليه قد استمّر بعد وفاة ُأستاذه ، وهو فرٌض ال من

األقّل ، ـــ فإّن ذلك يعني أنه يف الوقت الذي كان فيه السّيد املُرتىض يعمل عىل عىل 

أعني . التنظري لفقهه اليقيني ، كان الطويس يذهب بصمت يف االجتاه امُلعاكهس متامًا 

. ولكنّه الظّن املنهجي ، املنبني عىل قواعد ضابطة . ، هو ظنّيٌّ بالتأكيد  باجتاه إنتاج فقهٍ 

 : قال  .يانًا دقيقًا شاماًل فيام قّدم به لكتابه بّينها ب

مسألًة مسألة ، فأستدلُّ عليها من ظاهر القرآن أو من رصُيه  وأذكرُ " 

وإّما من الُسنّة املقطوع هبا ، من االخبار املتواترة ، أو . أو فحواه أو دليله أو معناه 

وإّما من إمجاع املسلمني ،  .التي تدلُّ عىل صحتها  القرائن ااالخبار التي تقرتن إليه

بعد ذلك ما ورد من أحاديث  ثم أذكرُ . إن كان فيها ، أو إمجاع الفرقة امُلحّقة 

وُأبنّي . فيام ورد بعد ذلك ممّا ينافيها ويضاّدها   وأنظرُ . أصحابنا املشهورة يف ذلك 

الوجه فيها ، إّما بتأويٍل أمجع بينها وبينها ، أو أذكر وجه الفساد فيها ، إّما من 

فإذا اتفق اخلربان عىل وجٍه . ضعف أسنادها ، أو عمل العصابة بخالف ُمتضّمنها 

يكون بام يوافق داللة  ال ترجيح ألحدمها عىل اآلخر ، بّينُت أن العمل جيب أن

حلكم ممّا النّص فيه عىل وكذلك إن كان ا. األصل ، وتْرك العمل بام خُيالفه 

ويل بعض األحاديث ومهام متّكنُت من تأ. ، محلته عىل ما يقتضيه األصل التعيني

 . " من غري أن أطعن يف أسناده فإيّن ال أتعّداه 
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احلديَث عليه حديثًا آخريتضّمن أن أروي يف معنى ما أتأّول وأجتهُد " 

حتى أكون عاماًل عىل الُفتيا والتأويل . ذلك املعنى ، إّما من رصُيه وإّما فحواه 

. س بالتمّسك باألحاديث لكنه ممّا ُيؤن  . باألثر ، وإن كان هذا ممّا ال جيُب علينا 

" وأجري عل عاديت هذه إىل آخر الكتاب 
1
  . 

األمر الذي يدلُّ .  6 خطاٍب من نوعه يف اإلسالم هذا البيان هو أّول أظنُّ أن

قد استوعب يدلُّ عىل أّنه كام أّنه . داللًة رصحيًة عىل ذهنّية صاحبه الدقيقة الّصارمة 

فضالً عن مقدرته الفّذة عىل . خلفّيات األزمة التي يعمل يف وسطها استيعابًا ممتازًا 

بحيث يقطع سبيل االعذار يف . رسم معامل الطريق الذي ينبغي للباحث أن يسلكه 

 . ُمنعرجاته 

 : إّنه يبدأ برتتيب األدّلة حسب أولوّيتها 

ط ، مفهوم الرّش ) رصحيه ومعناه وظاهره ، أو فحواه : القرآن : ـــ األّول 

 (.عموم العّلة ، مثالً )، أو دليله ومعناه ( .الخ. . . مفهوم املُوافقة 

نّة: ـــ الثاين  دور . احلديث / السُّ ، أو ( امُلتواتر)ما كان منه مقطوع الصُّ

 . امُلقرتن بقرائن تدلُّ عىل صحته 

  .، إن كان فيها إمجاع ، وإمجاع فقهاء اإلمامّية  إمجاع املسلمَي: ـــ الثالث 

وإن مل تكن ُمتواترة أو . األحاديث املشهورة بَي أهل احلديث : ـــ الرابع 

ده من األدّلة يستفيقد ملها ها بوصفها مؤّيدات يوردُ . ُمقرتنة بام يدّل عىل صّحتها 

 . الثالثة الرئيسة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 4ــ  3/  5: م 5919/هـ5321النجف . ذيب االحكام ، طهت: ـــ الطويس  5

ف ـــ قارن ، مثالً ، أن أبا حنيفة رّكب قساًم كبريًا من فقهه عىل القياس ، ومع ذلك فإنه مل ُيكلّ  6

وكان عىل القياس أن ينتظر الشافعي . ، مع أّنه غري مسبوق هذا نظرّية ُتسّوغ منهجه  بيان نفسه عناء

 . لُينّظر له 
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 : عىل احلديث تفريعَين ثم أّنه ُيفّرع 

فيقول ، إن وظيفة . ما ُينايف املشهور أو ُيضاّده أن يردن من احلديث : ـــ أوهلام 

ّم يعمل عىل رفعه   : وذلك . الفقيه هنا أن ُيبَّي وجه الّتنايف ، ومن ثن

مثاله )داللّيًا /مجعًا ُعرفّياً إّما باجلمع بَي املشهور وما ُينافيه أو ُيضاّده 

القائل أن امُلتوضئ إن نام وهو جالس فليس عليه وضوء ، وهو ُُمالٌف احلديث 

كون إزالة االختالف باجلمع بَي املشهور وما ُيضاّده مجعًا ُعرفّيًا ، تف. للمشهور

ما ليس يغلب عىل بالقول أن املنعنّي بالنوم يف ذلك احلديث امُلخالف للمشهور 

يف احلكم هنا ناشٌئ من اختالف أي أن االختالف . الوعي ، بشهادة أنه جالس 

 ( . وبذلك ينحّل اإلشكال . املوضوع 

وبذلك . ُموافقًا لغري اإلمامّية للمشهور امُلخالف احلديث وإّما بأن يكون 

شد يف خالفه ، أي يف . أن احلديث صدر يف مقام الّتقيّة للفقيه ينكشف  فيكون الرُّ

 . املشهور 

ضعف ثبوت إّما ب. يف غري املشهور وإّما بأن يظهر للفقيه وجه الفساد 

 . به يف احلالَين  فيرتك العمل. الفقهاء بخالفه  عملن  ، وإّما بأنّ سنده

من حيث الصّحة وعمل ن يف وصفهام ، ما إذا اتفق احلديثا: ـ ثانيهام ــ

ومع ذلك فإهنام . من هذه اجلهة بحيث ال ترجيح ألحدمها عىل اآلخر الفقهاء ، 

 . اختلفا يف داللتهام 

. هنا يلجأ إىل األُصول ، أي إىل القواعد الُكّلّية امُلستفادة من االحكام 

وكذلك إن كان احلكم ممّا ال نّص عليه ، فيأخذ . فيأخذ بام ُيوافقها ، ويرتك ما خُيالفها 

 . أيضًا بام ُيوافق األصل 

ع فال . ُيعلن أصالة العمل بام صّح من حديث ة الّشاملة يف ختام هذه امُلطالن

يلجأ إىل الّطعن يف احلديث املُخالف للمشهور أو ملها عليه العمل ، طاملا جيد وجهًا 

 . أي أنه ُيرّجح اجلمع الّداليل ، وال يتخّطاه ملصلحة ترجيح الّسند . ّداها مؤ لتأويل
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هبذه امُلطالعة غري املسبوقة وضع الشيخ الطويس القواعد األساسّية الشاملة 

 . آخذًا بعَي االعتبار كافة املشكالت البنيوّية التي يواجهها يف األثناء  .  لعمل الفقيه 

ّم   . بَّي احلُلول املُناسبة لكلِّ ُمشكلٍة ُمشكلٍة منها يُ ومن ثن

كام  وآليّاته استوفينا استعراض منهجه، بعد أن اآلن ما ينبغي التنويه به 

يف ظّل كبريينن مدة ثالٍث وثالثَي سنة ل م، أّن الطويس ع هتذيب االحكاميف  امبّينه

أي . امٌن وعرشون ُمعارصًا للسيّد املُرتىض مخٌس منها يف ظّل ُأستاذه املفيد ، وث. عّدًا 

أّنه مل يتحّرر من تأثريمها ، عىل ما بَي التأثريينن من اختالف ، إال بعد أن جتاوز 

 . اخلمسَي من العمر 

ومع أن األّول منهام أكثر أساتذته تأثريًا عليه ، وعنه أخذ انحيازه الرصيح 

ب إنجازات كّل مع ، و النّقلّيةالفقه ، يف ُمقابل مدرسة ُقّم إىل  أّن الثاين عمل عىل رض 

ن فيهم املُفيد ، ـــ ن سبقوه، بمن مع ذلك كّله ، فإّننا نرى الطويس قد جتاوز االثنَين  من

 . معًا 

وجتاوز امُلرتىض . جتاوز امُلفيد يف التفصيالت املنهجّية لتأسيس الفقه الظنّي 

ونحن نرى يف هذا . سيس الفقه اليقيني إىل حّد عدم االكرتاث ، يف حماولته البائسة لتأ

ل بة التجاوز بشّقيه ، وخصوصًا بالنظر إىل قّوة حضور ذينك الكبريينن يف  بغداد ، حن

رادٍة فكرّيٍة ُمدهشة  ال نعهدها يف الذين ُيعملون فكرهم يف ظّل ظروٍف . إمارًة عىل فن

، ُمهّمًة حيث يكون التجديد ، بام ينطوي عليه من خالٍف واختالف .  مُماثلةضاغطة 

 . ُمضاعفة الصعوبة 

ن ، وإن يكُ  هتذيب االحكامبام قد سبق لنا أن ُقلناه ، أن هبذه املناسبة ُنذّكر 

، ولكّن احلقيقة ، التي أرجو أن  امُلقنعةستاذه صاحبه قد وضعه رشحان لـ كتاب أُ 

بل إنه ، بام . لقارئ اللبيب ، أنه أكثر بكثري من رشح لًا متامتكون قد باتت واضحًة 

عىل التأسيس األّول الذي  تأسيٌس ثاٍن ُمهيمنٍ ،  طريفة أودع فيه من قواعد عمالنّية

 . سبقه إليه ُأستاذه 
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 االستبصار فيام اختلف من االخبار  كتابه (ب ) 

 :  5 التهذيبكتابه هذا ، الذي صنّفه بعد مقدمة يف يقول 

ثم . ابتدُئ يف كّل باٍب بإيراد ما أعتمده من الفتوى واالحاديث فيه  "

وُأبنّي وجَه اجلمع بينهام ، عىل وجٍه ال ُأسقط منها . ُأعقُب بام خُيالفه من االخبار 

. { التهذيب} وأجري يف ذلك عىل عاديت يف كتايب املذكور . شيئًا ما أمكن ذلك فيه 

مجلٍة ممّا ُيرّجح بعَضها عىل بعض ، وألجله جاز  وأن ُأشري يف أّول الكتاب إىل

 .  " 2 العمُل بشٍئ منها دون مجيعها

تدور عىل أّن فكرة الكتاب  ، فيللقارئ احلص وهبذا البيان الدقيق يبد

فيعمُل عىل بيان وجه اجلمع . املسائل التي يقع االختالف يف أصلها من األحاديث 

دور  لكنّه . بينها ، بنحٍو يسعى فيه عىل أن ال ُيسقط منها شيئًا عىل ُمستوى صّحة الصُّ

، يستفيدها من عىل مستوى العمل هبا ، ُيرّجُح بينها بُمرّجحاٍت ال ضابط هلا 

 . التي بَي يديه  ُمالبسات االخبار

ولكنّه يف خطته .  التهذيبإذن ، فالكتاب ُمّتبٌع يف هنجه ملها كان قد بّينه يف 

ّرره حُمّدثو وفقهاء اإلماميّة حغري مسبوقنة يف كّل ما ( اخلّطة ) العمالنّية رائد ، نظنّها 

مصنّفه الفّذة عىل رؤية اإلشكالّيات ويف ذلك إمارٌة عىل ُقدرة  .يف هذا الباب من قبله 

وبالنتيجة ختصيص كلٍّ منها بامُلعاجلة . نفسه الوقت يف البحثّية من ُُمتلف الزوايا 

 . التي ُتناسبه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد ذكرُت عنهم عليهم السالم من " :  532/ هـ 5452قم . ، ط الُعّدةـــ يقول يف كتابه  5

" . هتذيب االحكامويف كتاب  باالستبصاريف كتايب املعروف األحاديث املختلفة التي ختتّص الفقه 

بينهام أو أثناءمها . ثانيهام  االستبصار وعليه فيكون. ومن الثابت أن هذا هو أّول مصنفاته يف الفقه 

 . النهاية تابه الفقهيك

 .  3/  5. : النجف ، دار الُكُتب اإلسالمّية ، الت. يام اختلف من االخبار ، طـــ االستبصار ف 6
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،  من آلّيات رف ع ما  التهذيبفهو ، مثالً ،  كان ُيمكن أن يعترب ما ساقه يف  

.  ، وهو كذلك بالفعل يبدو من تناٍف وتضاّد يف األحاديث  ،  كافيًا وافيًا باملطلوب 

، وتتبّع ُمفرداهتا ، بام يقتضيه  اإلشكالّيةقد فرز هذه االستبصار  بيدن أّننا نراه اآلن يف

ّم  .ذلك من ُجهٍد إضايّف  . مشكلٍة مشكلٍة منها بام ُيناسبهاج كلَّ اليعمُل عىل عومن ثن

 .   التهذيبدائاًم دون اخلروج عىل املبادئ التي كان قد أعلنها يف 

  الُعّدة يف ُأصول الفقهكتابه  (ج ) 

وهو أّول كتاٍب لإلمامّية من بابه ، من حيث ُشموله لكافة مسائل هذا 

 .     5العلم 

 أبحاٍث ومصنّفه إىل  هخرج في. ُمعّقٌد جّدًا  واحلقيقة أن الكتاب
ٍ
كالميّة   آراء

ذات عالقة بعلم ُأصول الفقه ، كّلها غريهم ، عند وغري كالميّة ، عند اإلماميّة و

. "  6ا تقتضيه من إجياٍب وَندٍب وإباحٍة وغري ذلكمأدّلة الفقه و "بوصفه العلم املنعنّي بـ 

هام بأزمة ، لعالقتاثنَي بمثالَي  كتفي يف التعريف بعمل ُمصنّفه يف الكتابسنونحن 

إحدامها جواز العمل بخرب الواحد ، وثانيتهام مفهوم االجتهاد . التشّيع يف تلك الفرتة

 .ى كيف عمل الطويس عىل عالجهام سنر. وكلتامها معضلتان قائمتان . وُحكمه 

يف ذكر خرب الواحد ، ومُجلٍة من " يف الفصل الرابع من الكتاب ، حتت عنوان 

، ليخلص إىل  3اإلماميّة وغريهميستعرض اآلراء يف املسألة عند ،  " القول يف أحكامه

 : قال . ما يراه يف شأهنا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُيصنّف أحٌد من أصحابنا ، يف هذا املعنى ، إال ما ذكره شيخنا وِل  ":  الكتاب ـــ يقول يف مقدمة  5

يعني كتاب .  "  وِل يستقصه أبو عبد اهلل رمحه اهلل يف املخترص الذي له يف ُاصول الفقه ، وِل يستوفه

 .للكراجكي  كنز الفوائدللُمفيد ، الذي مل يصلنا منه إال ُُمترصه يف كتاب التذكرة 

 .  2/ ـــ الُعّدة  6

 . 562ـــ  511/ ـــ نفسه  3
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. إن خرب الواحد إذا كان واردًا عن طريق أصحابنا القائلني باإلمامة " 

اهلل عليه وآله وسّلم  ، أو عن واحٍد من ااألئمة وكان ذلك َمروّيًا عن النبي صىل 

 ال ُيطعن يف روايته  ،  وكان سديدًا يف نقله  ،  وِل تُكن  عّمن عليهم السالم  ،  وكان

 عىل صّحة ما تضّمنه اخلرب ، ألّنه إن كانت هناك قرينة عىل صّحة  هناك قرينٌة تدّل 

 ." 1 جاز العمُل به، ــــ {  . . . } ذلك كان االعتبار بالقرينة ، وكان ُموجبًا للعلم 

ومن الغني عن البيان ، بالنسبة للقارئ الذي رافقنا حتى اآلن يف بحثنا ، أّن 

،  ولوازمه السّيد امُلرتىضمرشوع هذا الكالم يتّجه ُمبارشًة كالّسهم املُصّوب إىل قلب 

 . وخصوصًا إىل ُحكمه الشهري القايض بأّن خرب الواحد ال ُيفيد علاًم وال عمال 

فُيبّينها بيانًا ُمفّصالً استغرق ُزهاء . من ثّم ينطلق إىل بيان أدّلته عىل ما قال 

فيه بيان القرائن التي تدلُّ عىل صّحة االخبار أو العرشين صفحة من الكتاب ، بام 

 . هذه بحٌث غري مسبوق فيام نظن  وهو هبيئته. ُبطالهنا 

يستحّق أن . وأنفس البحوث واحلقيقة أّن هذا القسم من الُعّدة من أمجل 

ألهّنا أّسست خلٍط فكرّي استمّر من . يوضع يف خانة البحوث ذات الّصفة التارخيانّية 

 . لذلك فإّنني أحثُّ القارئ الطُّلعة عىل قراءته يف أصله . بعد صاحبه وال يزال 

 . ذلك فيام يرجع إىل خرب الواحد وإشكالّية العمل به 

 فامذا عن موقفه من االجتهاد ؟ 

ا القياس واالجتهاد وأمّ " : جُييب الطويس عن السؤال بكلامٍت صارمةٍ 

 .    "    6فعندنا أهّنام ليسا دليلَين ، بل حمظوٌر استعامهلام 

يف النّّص ينبغي أن ال تؤخذ عىل " االجتهاد " من الواضح أّن كلمة  

 . ، وإال وقعنا يف إشكاٍل كبري إطالقها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  562/ أيضًا ـــ  5

 .  1/ ـــ أيضًا  6
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استعامله ، فام شأن االجتهاد إذن ، مادام االجتهاد ليس دلياًل ، بل وحمظور 

، وعىل الُعّدة كافة أعامله ، عىل املستوى النّظري يف كتابه الذي عمل عليه هو يف 

 ؟  املبسوط والتهذيب املستوى العمّل يف 

من ُسوء ُأحدوثة بَي ( االجتهاد)يف ظنّي أّن املسألة ذات عالقٍة بام للكلمة 

إىل نصوٍص رصحيٍة من  امرجعه.  بُموازاة القياسدائاًم ،  حُمّدثي وفقهاء اإلماميّة

مصبُّها .  5استعامهلام ةً رظّ حُم دليليّتهام و نافيةً ، أئمتهم ، جتمع ما بَي القياس واالجتهاد 

 . االجتهاد يف ُمقابل النّّص أو يف غياب النّّص رصًا حن 

النّصوص ، ومن تلك ومن املعلوم أن املُزاوجة بَي االجتهاد والقياس يف 

ّم  ٌض من عند غري الشيعة منهام ، ناشٌئ من أهّنام كالمها  احلنّدّي  املوقفذلك ثن عرن

، واالقتصار عىل ما ( ع ) ر لألحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت أعراض الّتنكُّ 

ل هذه عن إىل عن بالنتيجة ما أّدى . وعن أصحابه ( ص ) عن النبي  همعندورد  و 

ّم ف. ُمعاجلة اإلشكالّيات الفقهيّة التي جّدت فيام بعد  جلأوا إّما إىل اعتامد قياس من ثن

إّما ، ووُيّّسون حكم معلوم احلكم إىل ُمهوله ( القياس ) ُمهول احلكم عىل معلومه 

. فه دلياًل ُمرّجحًا أو ُمستقاّل ًبوصبالّرأي ( االجتهاد  )فقيه رأيه الّشخيصاعتامد الإىل 

مده الطويس ومن قبله ، الذي اعت ري االجتهاد امُلستنبنط من النّصوصطبعًا غ هوو

ألسنّيًا وعمالنّيًا عىل أيدي فقهاء فيام بعد وعنهام تطّورت الكلمة . ُأستاُذه امُلفيد 

 .  جديديننمنه اإلمامّية القادمَي ، بحيث اكتسبت معنًى وموقفًا 

الذي عناه االجتهاد املنحظور مفهوم هبذا البيان يرتفع االلتباس اللفظي بَي 

ة أعاله  االجتهاد الذي عمل عليه يف كاّفة مفهوم ، وبَي الطويس يف العبارة املُقتنبنسن

 . أعامله ذات العالقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  وسائل الشيعةـــ انظر، مثاًل ، الباب السادس من أبواب صفات القايض يف كتاب  5
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  امَلبسوط كتابه ( د ) 

. عنى احلقيقّي الكامل للكلمة ، صنّفه فقيٌه إمامّي أّول كتاٍب فقهّي ، باملوهو 

شتمل عىل مجيع أبواب وكامٌل من أنه ي. حقيقيٌّ من حيث أنه حاٍو لفتاوى مصنّفه 

 .الفقه 

ًا بَي ما هو رواية وما هو كتابًا وسط 5 ولقد كان الشيخ قد صنّف قبله

 : فيه فقال  منهجهذكر . تفريع

من وُأصوهلا مجيَع ما رواه أصحابنا يف ُمصنفاهتم { فيه } ذكرُت " 

وِل  {. . .  }ومجعُت بني النّظائر . ورّتبُته ترتيب الفقه . املسائل ، وفّرقوه يف ُكُتبهم 

، وال لتقعيد االبواب وترتيب املسائل وتعليقها ، أتعّرض فيه للتفريع عىل املسائل 

 . "  2بل أوردُت مجيع ذلك أو أكثره باأللفاظ املنقولة. ئرها واجلمع بني نظا

الذي مل يرمه فيه صاحبه إال .  النهاية يف ُُمّرد الفقه والفتاوىذلك هو كتابه 

ن سبقوه مجعًا إىل مجن   فلكي  "  باأللفاظ املنقولة" أورد مجيع ذلك وهو إّنام . ع ما رواه من

وما الريب فيه أن مؤلفه قد  .، أي من التفريع عىل املسائل   "2اليستوحشوا من ذلك "

ثم ما . انتخب مادة كتابه هذا انتخابًا من الثروة احلديثيّة التي كانت بَي األيدي 

مل ُيفصح عنها ، خالفًا ملها عّودنا ، لكنّه الريب فيه أيضًا أن انتخابه مبنيٌّ عىل قاعدة 

ب ألّن كتابه .عليه  ، الذي ينحرص مّهه هذا ُموّجٌه إىل امُلكّلف العادي  ذلك فيام نحسن

من هنا فإّننا مل ُندرج الكتاب ومل . عن املعصوم يف أّن تكون األحكام التي يعمل هبا 

 . نخّصه بعنوان ضمن ُكُتبه ذات الصفة الّريادّية 

 : مهام يُكن فإنه ُيبَّي منهجه يف املبسوط ُمفّصالً بأن قال 

. معه  وجيتمعُ ،  كتابًا يف الفـروع خاّصـًة ، ينضاُف إىل كتاب النهايةأْن أعمَل  "

 َمبتورًا ، يصعُب فهُمه عىل رأيُت أّن ذلك يكون  مث. ًا يف مجيع ما ُُيتاُج إليه يكوُن كاماًل كافي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . " عملُت يف قديم الوقت كتاب النهايةوكنُت  ": هـ 5433قم . ، ط املبسوط ـــ يقول يف مقدمة 5

 .  51/  5: ـــ املبسوط   6
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ٍب يشتمُل فعـدلُت إىل عمل  كتا. بط األصل معه ألّن الفـرع إّنام يفهمه إذا ُض . ر فـيه الناظ

ُر كلَّ كتاٍب أذك. ء ، وهي نحو ثامنني كتابًا الفـقه التي فّصلها الُفـقها بعـىل عـدد مجيع ُكـتُ 

ة ىل جُمـّرد الفـقه ، دون األدعـي عـوأقترُص  . عـىل غايـة ما ُيمكـُن تلخيصه من األلفاظمنه 

ية م فيه املسائل ، وأمجُع بني النظائر ، وأسـتوفيه غاقّس أعُقُد فيه األبواب ، وأُ و. واآلداب 

ما  دي فيه ، عـىلوأقوُل ما عن. ذكرها امُلخالفون  روع التيوأذكر أكثَر الف. االسـتيفاء 

 .  "صول املسائل أُ وتوجُبُه ُأصولنا ، بعـد أن اذكر مجيع  تقتضيه مذاهـُبنا

وإْن . رًا ، أقـنُع فيه بُمجـّرد الُفـتيا و الفرع ظاهأاملسألُة وإذا كانت  "

ليكون  .ومُئ إىل تعليلها وجهـة دليل ها ريبًا أو ُمشـكاًل أُ كانت املسألة أو الفـرع غ

 .  "ٍد وال ُمبّحـث قلّ الناظـُر فـيها غري مُ 

واٌل للعلامء ، ذكـرهُتا وبـّيـنـُت املسألة أو الفـرع ممّا فيه أقـ وإذا كانت "

. ىل وجـه القياس نـّبـه عـىل جهـة دليل ها ، ال عوأُ . عـللها والصحيح منها واألقـوى

رى ، خاألُ  دامها عـىلىل وجـه مَحْـل  أحجه املثال ، ال عّبهُت شـيئًا بشئ ، فعىل ووإذا ش

امء وال أذكُر أس. احلكاية عـن امُلخالفني دون االعتـبار الصحيح ىل وجـه أو ع

 .  "امُلخالفني يف املسـألة ، لئال يطول بـه الكتاب 
 : ّدمة ُيـردُف قائاًل يف ختام املق م أّنـهث

 ل اهلل تعاىل إمتامه ، يكون كتابًا ال نظري له يفهّ هذا الكتاب ، إذا س "

ٍد من الفـقهاء ألّنـي إىل اآلن ما عرفـُت ألح. ملخالفني ب اُكـُتـب أصحابنا وال يف ُكـُتـ

، وإْن ُكُتبهم بل . توفـيًا مذهـبًا ـروع ُمسـدًا يشتمل عـىل األُصول والفكتابًا واح

وأّمـا أصحابنا فليس هلم يف هـذا . ة ، ليس يشتمل عليها كتاٌب واحـد كثري كانت

ذا املعـنى كتابنا وأوىف ما ُعمل يف ه. بل هلم ُُمترصات . شـاُر إليه شئ يُ  املعـنى

 . " 1، وهو عـىل ما قـلـت ( النهاية)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  52ـــ  51/ 5: ــــ املبسوط  5
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، هو بمثابة إعالن ثورٍة عىل كّل الكتابة اجلامع الّسهل اجلّّل هذا النّّص 

 :وذلك بلحاظَين . الفقهّية ، ليس عند الشيعة اإلمامّية فقط ، بل عند مجيع املذاهب 

أي أّنه حوى مجيع أبواب .  يف مجيع ما حُيتاُج إليه كاٍف  كامٌل أّنه : األّول ـــ 

وهو هبذا االعتبار ُمشابٌه لكتابه . "نحو ثامنني كتاباً "الفقه التي فّصلها القدماء وهي 

 .ويمتاز عنه بام سنبّينه يف اللحاظ الثاين .  النهاية

ع عليه ، فإّنه يكتفي بالُفتيا : ـــ الثاين  . إذا كان الفرع ظاهرًا ، يعني من املُجمن

 . دليل ما أفتى به أّما إذا كان غريبًا أو ُمشكالً أو ممّا فيه أقواٌل للعلامء ، فإّنه ُيبَّي 

حذفه األدعية إليه ُمصنّفه  وقد أضاف. للكتاب ذلك هو العمود األسايس 

 . واآلداب ، ووقوفه عىل أكثر الفروع اخلالفّية مع غري الشيعة 

الطويسُّ قضيّة إنتاج فقٍه اجتهادّي  أوصلن  املبسوطخالصة القول أّنه بـ 

 . خالص شامل إىل ُمستقّرها بعد ُطول الّسفر 

 نتيجة 

ة الزمني ـــ املوضوعي أعتقُد أّنني بذلك التّتبُّع  ألعامل شيخ الطائفة امُلتدّرجن

، التهذيب  لّمع بالفقه ، أو الفقه املُلّمع باحلديث يفالبارعة ، ابتداًء من احلديث املُ 

، ـــ قد وضعُت القارئ عند  املبسوطإىل الفقه االجتهادي االستداليل يف  وانتهاءً 

راك الفقهي اإلمامي ، ُمتجاوزًا ما حاق به من  األبواب التي ولج منها إىل قلب احله

كان من أصالتها وقّوهتا أن بسط . وآليّاٍت جديدة أزماٍت ُمتوالية ، مانحًا إياه معنًى 

لواءها  رتفعسالتي . ُحضوره الباهر من بعد ملّدة قرون عىل كامل التّطّورات القادمة 

 . مدرسة احلّلة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مدرسة احلّلة ( السابع ) 

 الطويس بن حممد احلسن األّول ورائدها 

 (م  1121/ هـ  515: ح ) 

  ( توطئة ) 

، أّننا  أعاله يقرأ عنوان الفصل إذأظنُّ أّن القارئ اللبيب سياُلحُظ بّسعة ، 

منحنا صفة الّريادة  بأنذلك  .خرجنا فيه عىل ما درجنا عليه حتى اآلن يف كّل الكتاب 

احلسن الطويس ، موصوفًا بـ   أيب عّل بثنّينا أّننا ثم . لرائٍد بعينه  توليس ملدرسةٍ هنا 

  .األمُر الذي يستدعي تأويالً وتسويغا .   "رائدها األّول"

واحلقيقة أن ذلك يتصل بُمجمل امُلتغرّي اجلذري الذي بدأ بخروج الشيخ 

ّم نزوله الطويس من بغداد  حيث أمىض السنوات األحد عرش ممّا بقي  .ه النجف ، ومن ثن

من ذلك أن حركته هذه كانت حلظًة من حلظات الدهر ، ترّتب عليها . له من العمر 

يف لكن ليس للسبب املنزعوم الذي يرتّدد . يوم األثر مااليزال عالقًا بتداعياته حتى ال

التأسيس للنجف فضلن حيث تنسُب إىل الشيخ  .يكون الكتابات النجفيّة أكثر ما

رغبًة أيضًا يف ربط نسبها بكبرٍي و، أسبقّيتها تسجيل ، رغبًة يف تأصيلها وحارضًة علميّة 

من  آنذاك يف العقد الثامنيخ ، الذي كان الشفاحلقيقة أن ال. حجم شيخ الطائفة من 

انت يف وال النجف ك. كبري باحلجم الذي يعنيه التأسيس  عملٍ عمره ، كان يف وارد 

احلقيقُة التي ال مراء فيها أّنه كان عىل . الذي يسمح هلا بذلك الثقايف العمراين الوضع 

باملعنى صفة احلارضة العلمّية بجدارة بضع قرون قبل أن تستحّق النجف أن تنتظر 

الفاصل الزماين  ومن املؤّكد أن. ، وارثًة حارضة كربال القصرية العمر  احلقيقي للكلمة

يف  لهتأثرٍي مبارٍش  ينفي أيَّ بَي دخول الطويس النجف وبَي هنضتها بالفعل  الطويل

اكتفى به بعض  ما،  هنا بحضور بعض الّدارسَي عليه فيها عربةٍ  ما منو.  هنوضها

التأثري املؤّقت  الفتقاروذلك ، لنسبة التأسيس إليه ُمسّوغًا وذريعًة املُتحّمسَي املؤلفَي 

 . االستمرارصفة إىل  للشيخ الطويس يف النجف
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احلسن ،  البنهيعود علمّيٍة  أيضًا أن رشف تأسيس حارضةٍ  احلقيقةثم أن 

باجتاه النجف  ة األبونحن ، عندما وصفنا حرك. ّلة  حليف النجف ، بل ليس يف اولكن 

يف ذلك وفضل األب  . ليس غري عمل االبنحلظات الدهر ، كنّا نعني  بأهنا حلظة من

رب  ابنه وعمله  إّنام هو ومن . ، الذي ماكان له أن حيصل لوال انتقال األب إىل النجف عن

واجتاهه  ما ترّتب عىل خروج الطويس من بغداد ،  أن أهمّ ، ونؤّكد اآلن هنا ُقلنا أعاله 

راك الفكري  ، طبعاً يقصد  دون أن،  أّنه بذلك نقلإىل النجف ،  من بغداد الشيعي احله

، التي كانت حتى ذلك األوان  وسط الكثافة الُسكانّية الشيعّية يف املنطقة الُفراتيّةإىل 

ليأكله أبناؤهم ، وذلك فرٌق وبذلك بات عجينهم خُيبز يف تنّورهم . فكرّياً  خامدةً 

 . كام هو واضح عن وضعهم يف بغداد  أسايسٌّ 

ف إىل ذلك أّن نشوء احلّلة النّبطي اإلفادة من الرتاث أتاح للتشيّع  أضه

مع إرث  تفاعلن لي .ه يف أعامقها ختتزنالفراتّية املنطقة  كانتالذي  ، القديم احلضاري

 . من ابن أيب عقيل إىل الشيخ الطويس ،  بكّل ُمنعرجاتهالفقهي بغداد 

كبريًة إىل األمام ، نوعّيًة خطوًة فقه اإلمامي وذاك هتّيأ للحّلة أن ختطو بالهبذا 

 .  األفذاذ أجياٌل من الفقهاءبالتوايل سامهت فيها 

ذات بوصفها مدرسًة ، للحّلة يف عنوان الفصل منحنا صفة الّريادة  هلذا وذاك

صفة أبا عّل احلسن الطويس  منحناكام . " مدرسة" لكلمةخصوصّية باملعنى الفكري 

م كام وإعداده مرعايتهجزاًء وفاقًا ل ، تالميذه احلّليَيبَي ُمموعة الّرائد األّول 

 . لريادة بلدهم وتؤّهلهم ّيئهم ولواله مل يُكن لدهيم أدنى فرصة هُت . سنعرف

. ماأمجلناه يف هذه التوطئة أن ُنفّصل  وسيكون علينا فيام سيأيت من هذا الفصل

 .  االجتامعّية ـــ السياسّية  تأسيس احلّلة وُهوّيتهابادئَي ب

 اهُلوّية االجتامعّية ـــ السياسّية للحّلة(  1) 

األمري سيف الدولة أبو احلسن صدقة بن  م أتّم 5515/هـ 491يف السنة 

 ثالث ُأمراء األرُسةوهو ( م5512ـــ5111/هـ115ـــ446)منصور بن مزيد األسدي 
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بعرشات  رقعٍة من األرض شاسعة خصبة عامرةعىل  ، إنشاء مدينة احلّلة زيدّيةاملن  

 ، (، الّدورالنيل، ، رصيفَي  ، ُسورى اجلامعَين ) ما بَي بلدٍة كبرية مثل ،املراكز الُسّكانّية

ولكّن املنطقة كانت يف ماضيها . بلدٍة صغريٍة أو مزرعٍة كبرية مثل أكثر ما بقي وبَي 

، ، من حجم بابل الكلدانّية ، ونينوى األشورّية  عامرًة بُمُدٍن كربىالقريب والبعيد 

 . واملدائن الفارسّية 

بعد أن بات ، خصوصًا يف العراق آنذاك من الغنّي عن البيان أّن إنشاء مدينة 

وإنجاٍز طوبوغرايف ، كام ُتبنى ، ليس ُُمّرد عمٍل ُسّكايّن بالفتح تابعًا للدولة اإلسالميّة 

أو  بل هو ، باإلضافة إىل ذلك. الّتجّمعات الُسّكانّية اليوم عىل سبيل االستثامر للثروة 

. قتضياته ينطوي عىل رؤية الُبناة ملوقعهم السيايس وم. ، عمٌل سيايسٌّ بامتياز  بعضه

انطالقًا من . ومن ُثّم الّسري به إىل غاياته املننشودة . يرمي إىل تثبيت هذا املوقع مادّيًا 

ع الُسّكاين ـــ السيايس ـــ العسكري الذي تضّمه املدينة اجلديدة  وطبعًا باإلضافة . الّتجمُّ

 . إىل رمزّية الُسلطة احلاكمة فيها 

لتكونا مركز جتّمع للُمقاتلَي القادمَي من الكوفة والبرصة أنشأمها الفاحتون 

استوطن الكوفة فآنس من  "واسط أنشأها احلّجاج ألنه . اجلزيرة العربّية ُمتلف أنحاء 

وأّما بغداد فقد أنشأها املنصور العبايس ، بعد أن كان أخوه . " 5أهلها املنالل والبغض له 

.  "   6ل الكوفة كانوا ُيفسدون ُجندهأه "السّفاح قد اختّط اهلاشمّية ُقرب الكوفة ، ألن 

آلن هاهو األمري سيف وا" .  3مّلا ضاقت بغداد عن عسكره "وسامّرا بناها املعتصم 

 فلامذا وما كان غرضه من إنشائها ؟ . ُمُدن العراق بإنشائه احلّلة  ّدُس سالدولة يُ 

 : نقول يف اجلواب 

 بن اقد بدأت باألمري سند الدولة عّل يدّية الشيعيّة ز  من املعلوم أن اإلمارة املن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . واسط : معجم البلدان مادة : ـــ ياقوت  5

 . بغداد : ـــ  نفسه مادة  6

 .سامراء : ـــ أيضًا مادة  3
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 وكانت ( .  م 5152ـــ5156/هـ 411ـــ 413) مزيد األسدي ، املعروف بعّّل األّول 

، حيث الثقل الُسّكاين لبطٍن من بطون بني أسد ، ُعرفوا ببني ( ميسان )إمارته  ةحارض

 . نارش ، إىل جانب بطٍن آخر منهم هم بنو عفيف النّارشّيون أيضا 

عىل أثر ُنشوب نزاٍع بَي البطنَين أودى إىل القتال تكرارًا ، جال عّّل بقومه إىل 

رالدَّ ) ( بابل)وانترشت عشائره يف ريف . واخّتذها قاعدًة له ( النيل)من أرض ( و 

رشق وفيها التحق به األكراُد اجلاوانّيون ، القادمون من منطقة . الواسع اخلصيب 

وفيها استقّروا مجيعًا ، .  5ُقرب مدينة الكوت اليوم (جرجريا)و ( النهروان)بغداد ، 

 هـ424ـــ 411) الطويلة عربًا وأكرادًا ، مّدة حكم األمري التايل دبيس بن عّّل 

الذين ترجع ،  إىل جانب الُسكان األصليَي للمنطقةطبعًا ( . م5115 ـــ5152/

ولكنهم كانوا قد دخلوا يف . ( ُسورى)الكربىوحارضهتم ُأصوهلم إىل النُّبط الّسيانيَي 

. (الناس عىل دين ملوكهم)لقاعدة تبعاً ،واختذوا أسامًء عربّية منذ أجيال الم أفواجاً اإلس

أ فيها احلّلة عىل يد األمري التايل ، هكذا تشّكلت الرتكيبة الُسّكانية للمنطقة التي ستُنشن 

 . ، ُمنشئ املدينة  يديز  املن  بن دبيسبطُل هذا الّسياق التارخياين ، سيف الدين صدقة 

فعندما يّتخذ ُمنفردًا . من هنا يمكن أن نتصّور غرض صدقة من إنشاء احلّلة 

استقالالً  ًا ُيمّهد إلعالن استقالل إمارته، فهو ضمن ئهاقرار بنا أمريًا عليها ومن موقعه

من ضمن هي بل وُيمكن القول أن خطوته هذه . ة يف بغداد عن الُسلطة املركزيّ  ما

أعلن كان قد خصوصًا وأن أباه من قبله . توّجٍه إىل إنشاء دولٍة بمعنًى من املعاين 

ما يدلُّ عىل . 6بأن قطع اخلُطبة هلم وجعلها للفاطميَي ، االنفصال عن الدولة العّباسية 

 . بنت ساعتها شخصيّة ومل تُكن اق مل تُكن أّن طموحات األرُسة يف ذلك الّسي

خليٌط ُسّكاينٌّ بديٌع : وّية النهضة احلليّة القادمة مالمح هُ هكذا تشّكلت 

 ذن إفال غرو . طموح  ، يف إطار نظاٍم سيايسٍّ ُُمانسٍ  ُمتآخية ينطوي عىل ثقافاٍت ُمتنّوعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  92/  5: لدكتور مصطفى جواد يف ُمّلة املجمع العلمي العراقي ، املجلد السابع ار مقالة ـ انظــ 5

 .  352/  9: الكامل : ـــ ابن األثري  6
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ل    النّظام اجلديد يتطّلع إىل إنتاج امُلثّقف امُلنتمي  ، :  يف أن ُينتج حالًة من التكاُمل املُتنبـنادن

ُد ويعمُل حتت راية من جانبه واملُثّقف  . يمنحه الغطاء الثقايفمن شأنه أن الذي  ُيستولن

 . وبحضانة  نظاٍم سيايسٍّ  ُمؤات 

 باجتاه النهضة ؟ العملّية كيف بدأت املدينة اجلديدة خطواهتا : السؤال اآلن 

  حلّلة نحو النهضةا ( 2) 

من  ومايروعنا إذ ُنجيل النّظر يف اإلشكالّية ، أنه ما من قاعدٍة نبدُأ منها التأّمل ، 

القاعدة مستوى من أي  .ننطلق منه إىل صورٍة ُمقنعة من إىل ، لأساٍس نبني عليه 

راك  مستوى البرشّية البائسة فكرّيًا ، إىل ما من قاعدة . اخلصب امُلثمر النّهضوي احله

 . برشّية مؤاتية ، وما من خربة أو جتربةسابقة هلا 

ن له أدنى ُمشاركةٍ زيدّيون كانوا قبيلًة ُأمّية ، مل العرب املن  يف احلياة  ُيذكر أن منها من

 . من قبُل ومن بعد املعنوّية ، ممّا قد نجده لدى أمثاهلا من القبائل 

، فأّنى هلم أن يرضبوا بسهم يف كام هو معلوم واهلُوّية غرباء اللسان قوٌم األكراد 

ومل يبقن علينا ما دامت النهضة قد حصلت بالفعل ، و إذن ،فال غرو . النهضة القادمة 

أصحاُب البادرة األوائل األُصول النبطّية هم  وأن يكون ذو إال أن نفّّس حصوهلا ، ـــ

أّيًا من أين وممّن استقوها  :األمر الذي يستدعي أن نطرح سؤاالً آخر  . هاباجتاه توليد

د ؟ ألن عنارص بناء النهضة التنبُت بنفسها نباتاً كانوا  مكمنها من استريادًا ، بل ُتستورن

  . نموذج ُقّم مثاًل أُ ، كام رأينا يف األصيل 

ن تذكرهم املصادر من إذ نعرف أن أّول  ، هذا التحليل يتأّيد بنحٍو ممتاز من

/ هـ151:ح) الفقهاء احلّليَي ، هم مجيعًا من تالميذ أيب عّل احلسن بن حممد الطويس 

هبم بدأت احلّلة مسريهتا . ( سوراّيون ) م مجيعًا من ُأصوٍل نبطيّة أهنو. ( م 5565

 . األُوىل ، وعنهم تتابعت أجيال الفقهاء فيها 

ويبدو أّنه . يف النجف بعد وفاة أبيه فيها  مكثومن املعلوم أن أبا عّل احلسن 

 أمٌر ال ُتشري إليه املصادر الشيعيّة ذلكو . نمطًا من النشاط الّدرايسفيها حاول أن حُييي 
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 بعضيف حَي أن  . 5 واة عنهن قد ذكرت عديد تالميذه والرُّ وإن تك ،  إشارًة ُمبارشة  

فقيه الشيعة وإمامهم يف  ": يقول ابن حجر . املصادر غري الشيعّية ُتنّوه بذلك رصاحًة 

 :فإّنه ُينّوه رصاحًة بحضوره العلمي الصفدي أّما . " 6مشهد عّل ريض اهلل عنه 

والفرق واضٌح . ، ومنهم أبناء احلّلة طبعًا  "3الشيعة إىل العراقرحلت إليه طوائف "

 . للقارئ اللبيب بَي النّظرة التجزيئيّة لأُلوىل ، يف ُمقابل التأرخييّة للثانية 

ومع ذلك ، أي مع ماكان للشيخ أيب عّل من ُجهٍد مشكور يف إعداد الفقهاء 

ه  ولد ضّده ، بحيث أن است ان مارسعبل  .يف النجف ، فإن زرعه مل ُيثمر حيث زرعن

دًة ال تلوي عىل ُمصعِّ ، يف حَي انطلقت احلّلة . ها من بعده ملدة قرون النجف جّف رمح

وما ذاك إال ملها قلناه ، أّن النجف مل تكن . الذين رّباهم  احلّليَي شئ ، عّل أيدي التالميذ

متّتعت بينام  .يؤّهلها خلطوٍة مُماثلة الذي ، باملعنى اخللدوين للكلمة ، يف الوضع الُعمراين 

احلّلة بأبنائها من ذوي األُصول النبطيّة وحضارهتم العريقة ، التي منحت اإلنسانّية يف 

وها هم . ماضيها الرياضّيات وعلم الفلك والتقاويم والطّب واهلندسة وفنون الزراعة 

، يلتّفون حول   الثقافّية محلوا معهم من تراثهم أشواقهم العلمّية وجتربتهماآلن ، وقد 

، لُيعرّبوا عنها بام يتناسب مع حاهلم ، الطويس يف النجف القريبة أيب عّل األوان شيخ 

  .وهلل يف خلقه شؤون . بعد أن باتوا مسلمَي شيعة ، وهلل احلمد 

ّواد  ن كان ُأولئك الرُّ  : من

 الذي كان له رشفوهو . 4وراوي دين هبة اهلل بن رطبة السُّ مجال ال:  األول ــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 492/ 5: أعالم الشيعة  ويف كتابنا.  21/  2: ـــ انظر الرتمجة له يف موسوعة طبقات الفقهاء  5

 .  611/  6: ـــ لسان امليزان  6

 .  662برقم  615/ 56: ـــ الوايف بالوفيات  3

و)والنسبة إليها . "ُسورا "انظر معجم البلدان مادة  .  "بلد الّسيان  "ـــ نسبة إىل ُسورى  4 راين ، السُّ

ّوراوي ، الّسيُّوري الثاين عرش /ابتداًء من القرن السادس للهجرة ومنهم كثريون من أعالم احلّلة ( السَّ

 . أعالم الشيعة ا كتابنويف . الثقات العيون /يف طبقات أعالم الشيعة  ممّن جتد الرتمجة هلم. للميالد 
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لكن يبدو أن فرصة العمر مل . افتتاح الطريق إىل النجف ، حيث قرأ عىل الشيخ أيب عّل 

بدليل أن احلّر العامّل . عن شيخه  أو أن أمرًا أقعده عن العمل بام أخذه عن. تُطل  به 

يروي عن الشيخ أيب عّل . كان فقيهًا حُمّدثًا صدوقًا  ": اقترص فيام ترجم له عىل القول 

ن فيهم ابنا ،دون أن يقول أن أحدًا روى عنه أو قرأ عليه  . "5ابن الشيخ أيب جعفر ه بمن

 . األمر الذي ُيرّجح وفاته امُلبّكرة . احلسَي واحلسن ، اللذين سنذكرمها أدناه 

، الذي حرض ( م5524/هـ121:ح)ابنه منتجب الدين احلسَي :  الثاينـــ 

فتحّلق . ولكّن االبن حظي بام مل حيظن به أبوه . عىل األرجح  ه، من بعد  6عىل ُأستاذ أبيه 

حوله الطالب يف احلّلة يقرأون عليه ، منهم منن سيغدو من ذوي املكانة يف احلّلة 

الربكات ، عّل بن ابنه هبة اهلل ، حممد بن أيب : ، وهم سوراوّيون  الناهضة ، كام أن منهم

 األخريوعىل تلميذه . 3عريب بن مسافر موسى بن جعفر ابن طاوس، وراوي،فرج السُّ 

حييى بن احلسن بن سعيد : من ذوي األسامء الكبرية من أعالمها  ُل األوّ  اجليُل   ختّرج

وراوي ، حممد بن إدريس العجّل ، فخار بن معّد اهلُذيل ، عّل بن ثابت بن عصيدة السُّ 

صوٍل أُ هم من ن ملن واجتامع هذه األسامء ، وأكثرها . عّل بن حييى األسدي املوسوي ، 

يدّل عىل أن العرب من بني أسد وغريهم رسعان ما اندُموا . ذو مغزى واضح  عربّية ،

 . يف احلركة العالقة من حوهلم بفضل هذا الّرائد 

. مدرسة احلّلةواألبعد أثرًا يف تاريخ جب الدين هذا هو الّرائد األّول إذن فُمنت

التي رسعان ما جذبت إليها أبناء العشائر العربّية ، الذين سُيتابعون مسريهتا عىل يد 

 ثم من بعده تلميذ هذا فخار بن معّد ُأستاذ جعفر بن . كام عرفنا عريب بن مسافر تلميذه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  343/  6: هـ باعتناء السّيد أمحد احلسيني 5311بغداد . ـــ أمل اآلمل ، ط 5

قم باعتناء املُحّدث األُرموي ، .الفهرست،ط: وُمنتجب الدين الرازي.  511ــ6/514:ـــ نفسه  6

 .  16. / الت

 .  13/ ـــ الثقات العيون  3
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،  (م5622ـــ5611/هـ222ـــ216) امُلحّقق احلّّل باحلسن بن سعيد اهلُذيل األشهر 

احلسن بن يوسف بن تلميذه ابن ُأخته وامُلحّقق  ومن بعده . وحمفوظ بن وشاح األسدي 

الذي كان .  (م5361ـــ5649/هـ262ـــ242)العاّلمة احلّّل امُلطّهر الشهري بلقب 

 . فورًا من بعده القّمة التي ستنحدر عنها احلّلة 

.    5ال ُيذكر ممّن تتلمذ عليه إال حممد بن إدريس . ابنه اآلخر احلسن :  الثالثـــ 

، وهو تلميذ احلّلة ( م5314/هـ221:ق)لكّن الشهيد األول حممد بن مكي اجلزيني 

زن احلائري أن له ، أي للحسن ، والعارف برجاهلا ، يقول يف إجازته البن اخلا

. فكأّن انرصافه للتصنيف كان عىل حساب االعتناء بالتدريس والّدارسَي .  6ُمصنّفات

لنا من ُمصنّفاته حتى وإن مل  .وعىل كّل حال ، فإّن عمله هذا هو أيضًا ريادة  يصه

 . ما يدّل عىل أهنا مل تنل من اإلقبال ما استدعى بقاءها . أسامؤها 

/ هـ139:ح)راوي و بن أمحد بن طحال املقدادي السُّ احلسَي:  الرابعـــ 

تتلمذ عليه فيها . م 5192/هـ491كان حيرض عىل ايب عّل يف النجف سنة  .( م 5544

بن عّل املؤرخ حممد م ، واملُحّدث 5532/هـ135سنة ابنه هبة اهلل ، كان يقرأ عليه فيها 

. ُأستاذه ةومنه أخذنا تاريخ حيا .هـ 139كان يقرأ عليه سنة .بن شهرآشوب املازندراين 

. ، كان يقرأ عليه يف السنة نفسها ، جّد ُأرسة آل ُنام احلّلّية الكردّية وهبة اهلل بن ُنام احلّّل 

املُهم .   3وعّل بن حممد بن عّل  صاحب كتاب ُمنية الّداعي . وعّل بن إبراهيم الُعرييض 

أّنه استقّر فيها بعد من وا عليه يف النجف كام قلنا ، ملها هو ثابٌت أن كل ُأولئك قد حرض

ومل ُيذكر له أّنه أقرأ  أحدًا . 4االهتامم بالتدريس يف ، مثابرًا عىل خّطة ُأستاذه وفاة ُأستاذه 

 . يف احلّلة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  11/  6: ـــ أمل اآلمل  5

 .  21/ ـــ الثقات العيون  6

 .  24ـــ  23/ ـــ نفسه  3

 .  21ـــ  522/ ـــ أيضًا  4
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ّواد األُون األربعة العلامء فهؤالء  ، بعد رائدها األّول أيب احلّلة ل ملدرسة هم الرُّ

سيكون هلا من  فضل إطالق هنضتها ، وما ، الذين يعود الثنَي منهمعّل الطويس 

ها أيب عّل . الشأن  وإن مل يرن نتائج  .هبة اهلل األّول افتتح الطريق باجتاه النجف وشيخه

وابنه احلسَي الذي رّبى يف احلّلة اجليلن األّول . بسبب وفاته امُلبّكرة كام رّجحناعمله ، 

ه بناء هذأ أكثرو. تتابع إنتاج األجيال جياًل بعد جيل  هؤالء وعن. من كبار علامئها 

راك اخلالّق  . حيًّا حتى اليوم وآثارهم ممّن ال يزال ذكرهم  احله

للمدينة الّصاعدة ، أعني كان خوضًا يف حركة التاريخ الّسطحّية كل ذلك 

من جديٍد أنتجته فامذا عىل احلركة الّداخلّية العميقة ، وما . بالتوايل هم وأسامءن  الرجالن 

  .أي ما ُيعطينا أن نمنحهم صفة ُرّواد عىل صعيد الفكر الباقي ؟ طريف 

يف فرتة هنوضها ، التي استمّرت مدة قرٍن ونصف القرن من الزمان ، أنجبت 

ـــ  143: حو )حممد بن إدريس العجّل : مني الزّ وايل هم بالتّ .  احلّلة ثالثة فقهاء أفذاذ

ـــ  216)، ثم جعفر بن احلسن بن سعيد امُلحّقق احلّّل ( م5615ـــ  5541/هـ 191

ـــ 242)، ثم احلسن بن يوسف ابن امُلطّهر العاّلمة احلّّل ( م5622ـــ5611/ هـ 222

بمعنًى استجمعوا يف أعامهلم صفة الّريادة  الثالثة هؤالء( . م5361ـــ5649/ هـ  262

صفاهتا موا ، بامُلوازاة مع نتنهموبذلك عرّبوا عن الُروح التي سكنت مدي. أو بغريه 

اآلن أن منذ وسيكون علينا . ممّا بّينّاه فيام فات .  العمرانّية واالجتامعّية والسياسّية

م أن و، ُنعّرف هبم  إنجاز بالقياس إىل  .إظهار مواطن ريادهتم بام يأول إىل ، ُنبَّي أعامهلن

ترشيع ( اإلنجاز)ونقول عىل سبيل تذكري القارئ أّنه . سلفهم الشيخ الطويس يف بغداد 

 . املبسوط الفقه االجتهادي االستداليل بكتابه 

 الّّسائرابن إدريس وكتابه  (  3)

. ، نسبته يف بني عجل ، بطٌن من ربيعة حممد بن منصور بن أمحد بن إدريس 

يف  لعلم وأهلهل الّصاعد وكباملا بوليلتحق، ا من عاملن القبيلة وخرج ثالثةإذن فهو أحد 

ّباديبن ُمسافر املوسوي  عريبّ  ،  وثالثهمعّل بن حييى األسدييف زمانه  ثانيهم. بلده  العن
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  .مدينة عّبادان املعروفة إىل نسبٌة وهذه 

 : ابن إدريس  ان بالوقوف عندمها يف سرية تثمة ُمالحظتان جدير

ة : ـــ ُأوالمها  روب املُتاحن فقرأ أو روى عىل . أنه سلك يف إعداد نفسه كّل الدُّ

ّواد األربعة األُول   .   5، باإلضافة إىل غريهم يف النجف كل تالميذ الرُّ

يف الوسط   6ه طالبًا وُأستاذًا أنه الوحيد يف زمانه الذي نرش حضورن : ـــ ثانيهام 

 . معًا العلمي يف املدينتَين 

ّديته لن يمرَّ ُمرورًا عابرًا يف سامء املدينة الّصاعدة 
. امرٌؤ كهذا يف تصميمه وجه

احلّلة العريض ومنهجها العقّّل  التي ُنسارع إىل اإلدالء هبا أّنه مؤّسُس ُمدواحلقيقُة 

  .، وسنُبَّي ذلك تّوًا  عىل مايزال األُصويّل 

رشف ، كيام حيظى بأصاب فوأين اجتهد  ، وماذا أضاف ، ماذا أتى : نسأل

 ذلك الوصف؟

ففيه رسيرته .الّّسائر احلاوي لتحرير الفتاوى يف كتابه  كامنٌ اجلواب نظنُّ أن 

ختمه وهو يف حوايل . ثمرة عمره القصري وهو. الّّسائرساّمه حيث كام شهد به لنفسه 

ه اخلاّص يف البحث و. اخلامسة واألربعَي ، قبل وفاته بعرش سنوات أودعه منهجن

فيه بعنائه  اً ُمنّوهيقول يف مقدمة الكتاب . الفقهي ، الذي كان يعمل عليه بصمت 

فإنه كتاٌب ِل أزْل عىل فارط احلال وتقادم الوقت ُمالحظًا له ، عاكفًا الفكر  ": وبمذهبه يف تصنيفه 

ُله هْ واّدًا أن أجد مَ  .عليه ، ُمنجذب الرأي والّروّية إليه  و   .{ . . . . } به ، أو خلاًل أرتقه بعمله اًل أص 

 .  "  3أذهُبه يف طريق البحث والدليل والنّظر ، ال الرواية الضعيفة واخلرب   {الكتاب }

 ، أي تصحيحها ، احلاوي لتحرير الفتاوى فإذا نحن حلظنا باقي اسم الكتاب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . حيث حُييص أساتذته يف احلّلة والنجف .  95ـــ  691/ ـــ الثقات العيون  5

 .  25ـــ  5521/ أعالم الشيعة ـــ انظر عىل تالميذه كتابنا  6

 .  31/  5: هـ  5461قم . ـــ الّسائر ، ط 3
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 . ينظر إىل فتاوى غريه ، نظرةن عامٍل عىل تصحيحها  فيه عملهنفهم أن 

أو  .املبسوط هو مراجعٌة نقدّيٌة لفتاوى الشيخ الطويس يف الّّسائر واحلقيقة أن 

حتريٌر للفتاوى من تأثريه الّطاغي عىل الوسط الفقهي يف احلّلة ، وهي تتلّمس باألحرى 

ليست منه امُلراجعة  مع رضورة التأكيد عىل أن هذه. طريقها اخلاّص يف بداية صعودها 

ُد . ملذهب النّاقد يف البحث الفقهي  ثمرةٌ  وإنام هي. لذاهتا مقصودًة بذاهتا  ومن هنا نجه

 . بُمخالفة الشيخ يف الكثري من فتاويه الكتاب مشحونًا 

 ما هي ُخصوصيّة منهج ابن إدريس بالقياس إىل منهج الطويس ؟ 

اجلواب نجده يف متام النّّص الذي اقتبسنا موضع احلاجة منه قبل قليل ، حيث 

ثم نراه . " اخلرب، ال الرواية الضعيفة ويف طريق البحث والدليل والنّظر  هُ ـأذهبُ  ":قال عىل كتابه 

إّما كتاب اهلل سبحانه ، أو ُسنّة رسوله صىّل اهلل : فإّن احلّق اليعدو أربع ُطُرق   ": ُيتابع موضحًا 

 .   " و دليل العقلله املُتواترة املُّتفق عليها ، أو اإلمجاع ، أعليه وآ

هذه كلمٌة جديدٌة عىل قاموس اللغة الفقاهتّية ليس عندنا فقط ، ، "؟ !العقل "

ُيساوق أيب حنيفة  يف فقه (أيالرّ ) وال يتومّهًن أحٌد أن. لدى مذاهب املسلمَي مجيعًا بل 

 عنده ،بام فيه من قياس واستحسان ، طريٌق ( الرأي)بل !كال. عند ابن إدريس( العقل)

 : األمثال التالية يف جلّيًا  الفارقوسيظهر . العالقة له باالجتهاد االستنباطي  مستقٌل 

متى وقع  ":  إدريس عىل الفتوى التالية للطويسيف باب الطهارة ، ُيعّلق ابُن  ــ5

إّنه قوٌل غري  ":بقوله  ، ــ " 5يف البئر ماٌء خالطه شٌئ من النجاسات ُنـزح منها أربعون دلوًا للخرب

ر ، فإْن كانت منصوصًا عليها بل ُيعترَب النجاسة املُخالطة للامء الواقع يف البئ. ك وال حُمـكّ  واضٍح 

ْد فيه نّص ُمعنّي . رج املنصوص ُأخ وإن كانت النجاسة غري منصوٍص عليها ، فتدخُل يف باب ما ِل يـر 

وال ، الذي يعضده الصحيح من املذهب واالق": ثم أّنه ُيعّلل ما ذهب إليه بالقول  "بالنّْزح 

 .يعني يف احلالة الثانية .  "6 .الخ. . . واالعـتبار واالحتياط نزح مجيع ماء البئر  والنظراإلمجاع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  03/  1: ـــــــــ المبسوط  1
 .  67/  1: ـــــــ السرائر  2
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الكبري بَي العلنمَين الكبريينن يف طريقة فأنت ترى يف هذين النّصَي الفارقن 

. حديٍث واحٍد ، اسرتاح إليه وبنى فتواه عليه  الشيخ الطويس أخذ بمنطوق. التفكري

أّما ابن إدريس فإّنه أخذ بعَي االعتبار نوع وحجم النجاسة التي لّوثت ماء البئر، 

قابلّية للرشب و ، بحيث يستعيد ماؤه صفة الصالحوربط بينها وبَي طريقة عالجه 

ملصلحة  هُ فتجاهلن . احلديث الذي بنى عليه الطويس فتواه ريب بمع علمه وال. لتطهريا

ومن الواضح للُمتمّعن أّن هذا تفكرٌي . النّظر واالعتبار واالحتياط وتقديم اإلمجاع 

ها ، برباعة حُملّ  ل علميٌّ عميق وصائب ، نظر إىل ُأّس املشكلة وإىل أنجع الطرائق لعالجه

أحاط بكافة جوانب املسألة يف فتاوى الفـقهاء ، وإىل ما يقىض به النظر وحُيّقـق املصلحة 

 .  التي رمى إليها الّشارع 

إّن البدأة يف  ": ول قيث ييف باب كيفيّة الوضوء ،  ينقل فتوى الطويس ح ـــ 6

ثم ُيعّلق عليه .  "5 فمتى خالفه وجبت عليه اإلعادة. الغسل من املرافق واجٌب ال جيوز خالفه 

. فظ احلظر والصحيح من املذهب أّن خالف ذلك مكروه شديد الكراهة ، حتى جاء بل":بالقول

وكذلك إذا كان احلكم شديد االستحباب . ندهم شديد الكراهة جيئ بلفظ احلظرألّن احلكم إذا كان ع

عضد مذهَب َمن قال ذلك عىل بل القرآن ي. ، وألّنه ال دليل عىل احلظر  {. . . . }جاء بلفظ الوجوب 

وَمن غسل يده من األصابع إىل . ألّنه تعاىل أمرنا بأن نكون غاسلني . االستحباب ، وخالفه مكروه 

 .  " 2املرافق فقد تناوله اسم غاسل بال خالف

الطويس أخذ بأن كلمة احلظر يف . هنا أيضًا ُنالحظ الفارق نفسه أو ما ُيشاهبه 

املؤّدي إىل الفساد ، وبالتايل الُبطالن وُوجوب  األصّل تدلُّ دائاًم عىل النهي النّّص 

أّما ابن إدريس فقد الحظ الكلمة نفسها يف ُُمتلف مواردها ، فرأى أهّنا تدّل . اإلعادة 

 وإن ، منكوسًا  وانتهى إىل أّن غسل اليدين . املنعوعىل ما هو أعّم من الكراهة الشديدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  45/  5: ـــــــ املبسوط 5

 .  91 ــــ 94/  5: ـــــــ الّسائر  6
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وعضد فتواه بأّن النّص القرآين أمر بالغسل . صحيح ، شديد الكراهة يُكن مكروهًا 

 .والغسُل بأي شكٍل حصل حُيّقـق االمتثال . دون حتديد الكيفّية 

إذا رأى اإلنسان عىل ثوبه الذي ال ُيشاركه فيه  ": ثم أّنه ُيناقش فتوى الشيخ  ـــ 3

: بأن قال  ،  "5غريه منّيًا ، فإّنه جيب عليه الُغسل ، وإعادة صالته من آخر ُغسٍل اغتسل لرفع احلَدث

. الُغسلنَي واالحتالمنَي ت ما بني والذي أذهُب إليه وُأفتي به يف ذلك ، أّنه ال جيُب عليه إعادة الصلوا "

واإلنسان املُصيّل قاطٌع متيّقن . ألّن إعادة الصالة حتتاج إىل دليٍل رشعّي قاطٍع للُعـذر ُمزيٍل للّريب 

ذلك الثوب ، وهو جُمّوٌز أن تكون هذه اجلنابة من نومه فيه هذه ي فـذّمـته بصالته التي صالّها لرباءة 

فال . والصلوات التي صالّهّن ُمتيّقنات ، وقد وقعن رشعـّيات . بلها الليلة ، وجُمّوٌز أهّنا من ليايل ق

 . "6بل جي ُب عليه إعادة صالته التي انتبه وصاّلها فحسب. ُيرَتك املُتيّقن للمشكوك فيه 

مل ثابتتـَّين فلناُلحظ هنا أن مناقشة ابن إدريس مبنّيٌة عىل قاعـدتَي فـقهّيتَين 

ن  .دون دليٍل رشعّي  ال ُوجوبن :  مهايلحظهام الطويس يف فتواه  ك املُتيقَّ ال ُيرتن

 . للمشكوك فيه 

كثريٌة جّدًا  املبسوطيف  واملثاالت عىل ما خالف فيه ابُن إدريس الشيخن الطويس

 األمثلةه  زئيه ختلو من مثله  تكاد صفحٌة من صفحات الكتاب بج، بحيث ال الّسائريف 

  فضالً عن ُُمالفاته للشيخ نفسه يف كتابه املُتقّدم كلُّ ذلك .  الثالثة التي أوردناها

 ، ولسالّر الديلمي يف  ُغنية النَّزوع ، والبن ُزهرة يف   النهاية يف ُُمّرد الفقه والفتاوى

ما يدلُّ عىل أّن مراجعته . ، وللسّيد املرتىض يف غري كتاٍب من ُكتُبه وغريهم   املراسم

مول   .النقدّية كانت أقرب إىل الشُّ

امُلهّم بالنسبة لبحثنا أهّنا إمجاالً  ُتظهُر لنا بكامل الوضوح ، أّن منشأ اخلالف هو 

 . يف العمق ويف األساس منهجّي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 15/  5: املبسوط  ـــ 3

 .  120/  1: ــــــ السرائر  1
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 .عىل الفتوى  سابقةٍ  دةٍ مترُّ بعملّية ذهنّية ُمعقّ  النصوص عند ابن إدريس

قيه أي أّن عمل الف .تتعامُل مع نصوص املسألة ، بحيث تأيت يف املرتبة الثانية بعدها 

استقراء نصوصه ، فاملوضوع ،  استيعاب :امُلفتي عنده يتدّرج يف احللقات التالية 

ل العملّية الذهنيّة كام سنفّصلها ، ف  . الفتوى إىل ية يف النهاليصه

نا مُلناقشاته يف واستنا ـرب  ، فإّننا نزعم أّن هذه العملّية الّذهنيّة  الّسائردًا إىل سن

 : تتآزر فيها اخلربات التالية 

 . خربته العميقة بلغة النصوص ، املبنيّة عىل تدّبرها يف ُمتلف مواردها  ـــ 5

د الرشعيّة ، او ما ُيسّمى يف لغة محنلنة احلديث منذ عرص معرفته بالقواع  ــــ 6

 ( . األُصول)األئمة بـ 

رض الشارع من احلكم يف النّص األصّل ، بحيث تأيت فتوى إدراك غ ــــ 3

 . فارغة قد تكون الفقيه حمّققًة للغرض منها ، وليست ُُمّرد استفادة لفظّية 

ة وكّل ذلك جيد القارئ املثاالت الثالثة التي  ُأنموذجًا منه يف نامُلتمعّ  الطُّلعن

بحيث تساعدنا ، من بيت عرشات األمثلة ، اختيارها مقصودًا  من هنا أتىو. أوردناها

 . واحلمد هلل . عىل الوصول بالقارئ إىل ما عملنا عىل إيصاله إليه 

 واضحًا أنه غرياآلن قد بدا ها هو و. ( العقل )ُيسّميه ابُن إدريسهوذا ما

يف البحث الّرائد األّول لشخصيّة احلّلة  جعل منهوهوذا ما.  عند أيب حنيفة (الرأي)

  .    حاملة لواء النهج األُصويل العقّّل يف الفقه اإلمامي بوصفها ، الفقهي 

ُيبَّي فيه معنى وموقع العقل عنده ،  ،  لتمّعن بنصٍّ جليٍل لهبعد هذا العرض ف

ال  باموإال يكون تكليفًا . يه األدّلة تعاىل ال ُيكّلفنا شيئًا إال وينصب علإّن اهلل  ": بأن قال وذلك 

 أدّلة العقوللنا  تفلاّم ُعدمت النصوص واخلطاب من جهة الّشارع ، كان. ُيطاق ، وتعاىل اهلل عن ذلك 

 . "1 منارًا وعَلاًم هنتدي هبا إليها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  119/  5: ـــ الّسائر  5
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، ، وخصوصًا لدليل العقل عنده يف الصفة الّريادّية البن إدريسثمة وجٌه آخر 

وذلك بالقول .  هو تأسيسه لُسلطة الفقيه ، بل هو من ثامرها ،ال يقلُّ أمهّيًة عن سابقه 

 . إن الفقيه اجلامع للرّشائط هو نائٌب عامٌّ عن اإلمام 

 أّوُل منن أدخل يف اللغة الفقهّية عبارة ذلك أّنه ، فيام أّدى بنا إليه البحث ، 

 . ، وصفًا للفقيه اجلامع لرشائط معلومة   "النائب عن اإلمام"

 :   "يف تنفيذ االحكام وما يتعّلق بذلك من إقامة احلدود واآلداب  "يقول حتت عنوان 

وِل جُي ز لغري { . . . } تنفيذ االحكام الرشعّية ، واحلكم بُمقتىض الّتعبُّد هبا ، من ُفروض األئمة " 

يف  النّائب عن اإلماموال ملَن ِل يتكامل له رشوط { . . . } شيعتهم املنصوبني من ق َبلهم تويّل ذلك 

   5 احلكم من شيعته
"
.    

هل للحاكم أن حيكم بعلمه ، ثم أّنه يعود يف الفصل نفسه ، إذ يبحث مسألة 

أن ُيكم فيها  النائب من ق َبل اإلمامإن للحاكم  ": ، فيقول بوصفه فقيهًا أي بام عنده من علم 

وفيام ُسقناه منها كفايٌة يف . يف كتابه واألمثلة عىل ذلك كثرية .  6 بعلمه ، كام أّن لإلمام ذلك

 . ملطلوب ا حدود

مبدأ الوالية العاّمة عن ن إولعّل من نافلة القول أن نقول لقارٍئ لبيب ، 

، دون إسناده إىل نظرّيٍة أو اإلمام ، كام طرحه ابُن إدريس عىل الوسط الفقهي يف احلّلة 

، وبَي وآلّياته كام عرضناها قبل قليل ، هو ثمرٌة يانعٌة للّتزاوج بَي منهجه العقّل دليل 

 . البيئة السياسّية االجتامعّية للحّلة 

ذلك أنه من املعلوم للقارئ ، الذي استوعب ما قلناه يف بدايات هذا الفصل 

ن الظرف الذي عمل فيه الفقيه احلّلّية ، أاالجتامعيّة السياسيّة عىل مواصفات البيئة 

 هناك كان يعمُل  . غداد ُمتلٌف جذرّيًا ، عن ذلك الذي عمل فيه من قبُل يف ُقّم وبهنا، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  122/  3: ـــ الّسائر  5

 .  112/ نفسه ـــ  6
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أما هاهنا ، يف . يف منطقة فراٍغ سيايّس بالنّظر لفكره اخلاّص، الُسلطة فيها غصبّية 

فهي بحاجٍة ماّسٍة إىل التأسيس لنمٍط من الرشعّية ، حاكمَي ورعيّة ، اإلمارة الشيعّية 

الذي ُيلبّي احلاجات الرضورّية للناس عىل ُمستوى املفهوم ، وعىل املستوى العمالين 

ها األدنى  ن أدخل . يف حدِّ ب ، سبٌب مفهوٌم وكاٍف ألن خيرج من ويف ذلك ، فيام نحسن

 . عن اإلمام  العقل يف مصادر اجتهاد الفقيه  بمفهوم النائب العامّ 

  رشائع اإلسالمـــ املحقق احليّل وكتابه  4

 5611/هـ 222ـــ216) أبو القاسم جعفر بن احلسن بن سعيد اهلُذيل 

 . (  م5622ـــ

، الذي كان فقيهًا غري أّول أمره  والده واملعروف أنه تلّقى عىل. ُولد يف احلّلة 

أخذ علم ثم تابع عىل حممد جعفر ابن ننام ، وفخار بن معّد املوسوي ، و. كبري شأن  ذي

.  ، شيخ الكالميَي يف احلّلة يومذاك وراوي بن حمفوظ بن وشاح السُّ ساملالكالم عىل 

قلب النّهضة احلّلّية ، وبعد ذن فهو قد بُرز يف إ. عيون فقهاء املدينة يوم عّزها من وهم 

 . أن استوت عىل ُسوقها 

وهو أّول منن محل هذا اللقب الّرفيع . يشتهر الشيخ جعفر بلقب املُحّقق احلّّل 

ن نع وصفه ابُن ُأخته العاّلمة احلّّل يف إحدى . رفهم من كبار فقهاء اإلمامّية يف من

 919) ثم أن احلسن بن الشهيد الثاين  . " كان أفضل أهل زمانه يف الفقه ":  إجازاته بقوله 

لو ترك  ":  عّلق بعد قرون عىل كالم العاّلمة بقوله ( م5216ـــ 5115/هـ5155ـــ

     5  إذ ال أرى يف فقهائنا مثله عىل اإلطالق. التقييد بأهل زمانه كان أصوب 
 "
وما من ريٍب يف أن  .

رشائع اإلسالم يف مسائل كالم هذين العاملَي الكبريينن بحّقه ينظر إىل أشهر مصنفاته 

 . احلالل واحلرام 

 ّمٌن لرؤوس مسائل ُمترٌص يف االحكام ، متض ":يقول املُحقق عىل كتابه أنهقدمة امليف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  516/  6. : قم مكتبة إسامعيليان ، الت. روضات اجلنّات ، ط: ـــ اخلوانساري  5
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ّم . "5، يكون كاملُفتي الذي ُيصَدر عنهاحلالل واحلرام  . والخيفى ما يف كالمه هذا من تواضٍع جن

بحيث أنه ما يزال بعد ُزهاء ثامنية . مل ينفّك الكتاب منذ ُصدوره اهتاممًا وقد أصاب 

فهو بذلك ظاهرٌة فريدٌة يف . قرون عىل تصنيفه موضعن االهتامم والّدراسة والتنويه 

 . ، عىل تنّوعها واختالف مشارب ُمصنّفيها املكتبة الفقهيّة اإلمامّية 

، الّّسائر عىل من قبل الذي طرحناه ذلك هذه املالحظة تطرح تساؤالً ُيشبه 

 بامذا أتى الكتاب ، وماذا أضاف ، وبمن امتاز ؟ : فنسأل 

فالكتاب يف مظهره الّسطحي . عن السؤال ليس سهالً أبدًا احلقيقة أن اجلواب 

لقارئه بمثابة  ولكنّه. " رؤوس املسائل"ُمموٌع يف الفتاوى اشتملت عىل: بسيٌط جّدًا 

بحيث أن امُلستفتي لن جيد أدنى .  فه ُمصنُّفه ، متامًا كام وص"املُفتي الذي ُيصَدر عنه"

هرة ، فيام نرى ، ذلك هو . يفي بُمراده ما وعىل ُبغيته  هصعوبٍة يف احلصول من رّس الشُّ

  .واملكانة اللتَي حظي هبام الكتاب وُمصنّفه 

جزوء الّدائر عىل وهو االسم املن ) الرّشائع اإلضافة التي أتى هبا املُحّقق يف 

، أنه أنزل الفقه من برجه العايل الّّسائر و املبسوط بالقياس إىل سلفيه   (اليوم األلسنة 

ذلك أهنام ، بسبب لغتهام . عليه خالفًا للكتابَين السابقَين  ،إىل مستوى امُلكّلف العادي 

ومل يُكن هلام أدنى . ومنهجهام االجتهادي النّقدي ، بقيا حبييسن الوسط الفقهي املُختّص 

حامل  بحيث بقي سبيله الوحيد لإلستفتاء ُمساءلةُ  .طالب امُلكّلف العادي عالقة بم

. ، متامًا كام أراده صاحبُه "  يكون كاملُفتي "لـ الرشائع فجاء . الفقه ، كام كان قبلهام 

من الذي كان حيول بَي املُستفتي والفتوى إال عن طريق حامل الفقه   . وبذلك كّس احلنر 

عند ) يتجاوز  ابن إدريس يف أّن للحاكم سنرى أنه ثم أّن امُلحّقق يوافق ، بل 

ن يملك صالحّية األمر .   6أن حيكم بعلمه (  "  جيُب عىل احلاكم ": امُلحّقق   بأن ُيفتي بأن من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  55/  5: م 5911/هـ5419بريوت .ـــ رشائع اإلسالم ، ط 5

 .  34/  1: ـــ نفسه  6
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" َمن نصَبه"اإلمام أو هوباجلهاد 
1
مَّ ألهل احلرب . 

ن يملك احلقَّ يف أن ُيذه أي ) وأن من

وجُيّوز أن ُيعقدن العهُد مع .  6 " وكذا َمن نصبه "هو اإلمام ( ُيدخلهم يف ذّمة املسلمَي أن 

أن ُيراعى يف احلاكم كامل العقل واإلسالم  "برشط . " أو َمن نصبه  "امُلحارب عىل ُحكم اإلمام 

ثم أّنه . لرشائط احلكم والفتوى  اجلامعن  الفقيهن  "َمن نصبه" بـيعني دائاًم وهو .  3 " والعدالة

"  إىل الفقيه املأمون من اإلمامّية{ الزكاة }  ُدفعتمام موجودًا اإلإذا ِل يُكن "ُيفتي بأّنه 
4
ام وفي. 

ثالثٌة للنبي صىّل اهلل عليه وآله ، وثالثٌة  :ُيقسُم إىل ستة أقسام  " :رف اخلُمس يقولامص خيّص 

القائم  {  يعني الفقيه اجلامع لرشائط احلكم والفتوى}   وبعده لإلمام. لإلمام عليه السالم 

 .وهي القسمة التي ما تزال معموالً هبا  . 1"  مقاَمه

نرى أّن مسألة ُسلطة الفقيه ، ، ومثلها كثرٌي يف الكتاب ، فمن هذه الفتاوى 

سومًة عند  باتت،  حتت عنوان النائب العاّم عن اإلمام التي أّسس هلا ابُن إدريس حمن

يتجاوزه بمسافٍة طويلة ، إننا رأيناه بل .   إماُم األصل" َمن نصبه " حتت عنوان  امُلحّقق

مصارف اخلُمس التي ترّدد بشأهنا خصوصًا يف مسألة . من الُسلطة  واملنزيد باجتاه املنزيد

يف العامل ما يدلُّ عىل أّن االجتاه الغالب عىل الوسط الفقاهتي .  2ابُن إدريس كثريًا 

وقد بّينّا عالقة هذا االجتاه بالوضع . كان يميُل لصالح ُسلطته  ، بفضل امُلحّقق ،احلّلة

 . السيايس للمدينة ـــ اإلمارة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 361/  6: يضًا أـــ  5

 .  334/  6: ـــ أيضًا  6

 .  39ــ  331/  6: ـــ أيضًا  3

 .  429/  5: ـــ أيضًا  4

 .  111/  5: ـــ أيضًا  1

 .  99ـــ  492/  5: ـــ الّسائر  2
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 ـــ العالّمة احليّل  5

ـــ 5611/هـ262ـــ241)يوسف ابن املُطّهر األسدي احلّّل  احلسن بن

واألسدي نسبة إىل بني أسد ، القبيلة الكبرية التي كانت وما تزال منترشة يف ( . م5361

 . مراؤها يدّيون أُ ومنها املنز  . نطاق الكوفة إىل نطاق احلّلة 

، فالتحق دارسًا باجليل الثالث من  بييف ربيع احلّلة اخلص رتع العالّمةُ 

خاله جعفر بن حممد بن سعيد امُلحّقق ، وفخار بن معّد املوسوي ، وعّل بن : فقهائها

وراوي ،  وراوي ، وحييى بن حممد بن فالح السُّ وراوي ، وسامل بن حمفوظ السُّ ثابت السُّ

كام روى عن غريهم من . ن ردة النّيّل نام ، وعّل بن طاوس ، واحلسَي بوحممد بن 

وعىل .    5األنوار الّساطعة أحصاهم عّدًا شيخنا الطهراين يف  ممّنيَي ، يَي وغري احللّ احللّ 

س ُأستاذه ر  غن من أنه مع غرينا فإننا نقول  كثرة األسامء يف التاريخ اإلعدادي للعالّمة ،

 . امُلريّب خاله امُلحّقق 

، واالستحقاق دارة كامل اجلمع الصيت العلمي الذي اكتسبه بومع ذلك ، 

لت هبم احلّلة من قبله فإّننا ال نجد له إضافًة تضمُّ  وما . ه إىل عديد الّرّواد الذين حفه

ب  ه والفقيه يف بحيث وضعوا الفق منن سبقوه قد أّدوا ما عليهم ،إال ألّن ذلك فيام نحسن

 : الوضع السيايس ـــ االجتامعي للمدينة ُمتطّلبات وُيلبّي وضع العامل ، بام ُيوازي امل

سم الرّتّدد املُؤمل حلامل الفقه من ُمستوى الّراوي لألحكام والوظيفة ـــ ُح  5

بنحٍو غري وقد عرفنا أن هذا اإلنجاز قد حصل . الرّشعّية ، إىل ُمستوى امُلنشئ للنّّص 

 . عىل يد ابن إدريس كوس عن 

إىل ُمستوى امُلتفّقه القادر املعرفة الفقهّية من يد حامل الفقه حرصًا  تقلـــ نُ  6

وقد عرفنا أن ذلك قد تّم واستوىف ألّول مّرٍة عىل يد املُحّقق . عىل فهم الفتوى امُليّّسة 

 . رشائع اإلسالم احلّّل يف كتابه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  16/ ـــ األنوار الساطعة  5
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ـــ ُأنتج مفهوٌم للرّشعّية، او فلنُقل ُسلطة تكون ُمتوافقًة مع املنظومة الثقافّية  3

وقد عرفنا أيضًا أن هذا االجتاه قد بدأ يف احلّلة عىل يد ابن إدريس يف كتابه . الّسائدة 

 . عىل يد املُحّقق احلّّل يف كتابه نفسه واّتسع ثم رسعان ما تطّور . الّّسائر 

أثناء مّدة ربع الُكربى الثالثة بات ُيمكننا أن نقول ، أّنه  بتلك االنجازات

ألبطال املؤّسسَي كان دور ا ، يف احلّلة األبرزن  الفقيهن  التي كان فيها العاّلمةُ  القرن ختميناً 

إىل املُشكالت التي كانت موضع البحث ، ثم  بالنّظراستكمل غاياته ، انتهى وقد 

يُكن قد بقي شٌئ فهو  إن. السيايّس ـــ االجتامعي فيها  ما يتطّلبه الوضعُ إىل  بالنظر

، ملها كان قد زرعه املؤّسسون يف نطاق جني الثمرات اليانعة بعُضها ندرج تفصيالت ، ي

 . استوى عىل ُسوقه ها هو اآلن قد و

 : من ذلك 

واملعروف أّن أّول منن . األربعة املعروفة  ستوياتاملُ ـــ تفريع احلديث إىل  5

( . م5625/هـ223:ت)أتى هبذا التفريع من اإلمامّية هو أمحد بن موسى ابن طاوس 

 . منحه القبول العام  هو الذيلكنّنا نظّن أن العاّلمة بأخذه بالتفريع نفسه 

هو . ب الرجال الّسابقة يف عمٍل واحد ـــ ُمراجعة وتنظيم ونقد مادة ُكتُ  6

( . م5339/هـ241:ح)الذي صنّفه احلسن بن عّل بن داود احلّّل كتاب الرجال 

نسوقًة ألفبائّيًا وأسامء الرجال ،  وضبطن . فجمع مادته منها  كام جعل لكّل . جعلها من

ه ادر كتابه رمزًا ليعرف القارُئ مآمصدٍر من مص يف وهو ُمبتكر هذا األُسلوب . خذن

ة . التصنيف  ن  . وما يزال كتابه من ُكُتب الرجال امُلعتنربن

. ـــ إيالء االهتامم، عىل هامش العمل االستنباطي، ملها ُسّمي األشباه والنّظائر3

يعمل عىل مالحظة وإيراد أشباه املسألة . وذلك فنٌّ جديٌد من الفنون الفقاهتّية 

ذلك . الفقيه يقول فتواه فيها ، ثم يدعم الفتوى بإيراد أشباهها ونظائرها . ونظائرها 

ذلك هو الفرق بينه وبَي القياس عند أرباب املذهبَين . هبا عىل سبيل االستئناس 

 حييى بن أمحد بن سعيد هووأّول من صنّف يف هذا الفّن من اإلماميّة . احلنفي والشافعي 
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ثم  5نزهة النّاظر يف اجلمع بَي االشباه والنّظائر يف كتابه ( م5695/هـ291:ت)احلّّل 

 .، وكالمها مفقودعقد اجلواهر يف االشباه والنّظائر احلسن بن عّل بن داود احلّّل بكتابه 

ن. ـــ االعتناء بام ورد فيه خالٌف بَي الفقهاء  4  .أي ما ُنسّميه اليوم الفقه املُقارن

. اخلالف يف االحكام وأّول منن صنّف يف هذا الباب من اإلماميّة الشيخ الطويس يف 

بنيٌّ عىل منهٍج جديّل  فصنّف . ثم أن العالّمة أوىل علم اخلالف اهتاممًا خاصاً .   6وهومن

تتّبع فيه خالف فقهاء اإلمامية ، ودليل كلٍّ منهم ، . ُُمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة 

ورّجح ، هب ذااملذكر فيه مجيع . ُمنتهى املنطلب يف حتقيق املذهب وأيضًا  .  وما ُيرّجحه

. دات فقط وهو مرشوٌع ضخم ، أتّم منه سبعة ُملّ . ما يراه ، بعد إبطال دليل امُلخالف 

حيث . تذكرة الفقهاء وىل اخلالفن اهتاممًا خاصًا يف كتابه الكبري ذلك باإلضافة إىل أنه أ

كام صنّف ابُن داود كتابًا .   3سألة إىل ما فيها من خالٍف بَي الفقهاء يف ختام كل مأشار 

 .    4خالف املذاهب اخلمسة يف املوضوع نفسه باسم 

احلّلة وميدان اهتاممها البحثي زمان ويف ذلك كّله دليٌل عىل اّتساع منظور 

 . ، والثّقة التّاّمة بُأطروحتها وبذاهتا الفكرّية يف ُمقابل اآلخر وبُمسامهته العاّلمة 

 ـــ هناية امَلطاف  6

 : هناية هذا املنطاف نقول يف 

أيام العاّلمة عىل القّمة التي ارتقتها بّسعٍة مدهشٍة عربن أربعة احلّلُة  ترّبعت

وراوي ، : هم بالّتسلسل . أجياٍل فقط ، خامسهم العاّلمة  الّرائد احلسَي بن هبة اهلل السُّ

ّد ،  عن  . املُحّقق احلّّل ، وأخريًا العالّمة عريب بن ُمسافر ، فخار بن من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ـــ انظر الرتمجة له يف كتابنا أعالم الشيعة  5

 .  631/  2:ـــ انظر التعريف بالكتاب يف الذريعة 6

 .  44/  4:ـــ التعريف بالكتاب يف الذريعة  3

 .  556. / ش . هـ 5343طهران . ـــ ذكره يف كتاب الرجال ، ط 4
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بحيث أن . تنحدر عن القّمة بّسعٍة أكرب من بعده لبثنا أن رأيناها ما لكننا

 
ٍ
رين عنها ، إال عىل أسامء د  الباحث مل يُعد يقع اآلن ، فيام تركه املؤرخون وُكّتاب السِّ قد تره

، بعد جيهُد الباحث ال أنبيدن التقليدّية ، املصادر مصحوبًة بألقاب التعظيم بعض يف 

عدٌد منهم قادٌم من .  ًا خاصاً تنوهيمن احلضور واألثر ما يستحّق  ألصحاهباالتأّمل ، 

ج البحراين : اجلزيرة العربّية ، األحساء والقطيف شبه رشق  عبد اهلل بن سعيد بن امُلتوَّ

نسبة إىل املنطقة ، بل هي  مغري اجلُُزر املعروفة اليوم هبذا االسيف هذه النسبة البحرين )

ارص ، وحممد بن عّل ابن أيب مُجهور وابنه أمحد ، وحفيده ن( امُلمتّدة بَي البرصة وُعامن 

ُيمّثلون ( خصوصًا األحسائّيان)بعض هؤالء. محد بن فهد األحسائي األحسائي ، وأ

واهلّم االجتامعي اخلالّق  الّصلب العقّلّ  االجتاه االجتهادّي عن جّدًا ُهوّيًة فكرّيًة بعيدًة 

ها احلّلة  تهالذي بن صالح ستاهتاممه لإلأكثرن وذلك حلساب منهٍج نقّلٍّ ، ُيويل . وبنى ُمدن

االنحدار سوى حممد ابن العالّمة ،  وفعل النستثني من وصف. الّشخيص الباطني 

 . وستكون لنا وقفة خاصة عنده بعد قليل . الذي يشتهر بلقب فخر املُحّققَي 

 ،ممّا ال ريب فيه أن انحدار أمر احلّلة عىل عالقٍة قوّيٍة بالوضع السيايس العام 

، التي عملت قتالً وتدمرياً ً بام نالته اجلائحة الترتّية بقيادة املغول وفاحتته الذي عنوانه 

ومل تنُج احلّلة ونطاقها من أن يناهلا بنحٍو ُمبارٍش ما نال . من البلدان وأهلها  همسيوف

جاعة والّذكّية لبعض علامئها غريه ومع ذلك فإنه يف ظّل .  5ا ، إال بفضل امُلبادرة الشُّ

مرشق العاملن اإلسالمي ، ومنه مفاصل حالة الفوىض الّشاملة الّضاربة أطناهبا يف كّل 

 . من اآلثار غري امُلبارشةالعراق بالّتبع ، مل يُكن ثمة من وسيلٍة حلامية احلّلة وهنضتها 

التي متّتعت هبا طوياًل ، وكانت من حالة شبه االستقالل  د أن فقدت  خصوصًا بع

باتت املدينة حتت حيث . زيدّية بانتهاء اإلمارة املن ، وذلك  كام عرفنا أسباب هنضتها

 . ، الشأن له باملعرفة وبلباهلا كم واٍل أعجميٍّ غريب ُح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، ختام الفصل املُخّصص للحّلة ـــ لتفصيل هذا اإلجياز انظر كتابنا نشأة الفقه اإلمامي ومدارسه  5
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هكذا انتهت تلك األيام العظيمة ، التي كانت املدينة أثناءها تعجُّ بعرشات 

. اجلامع والطريف يف حالٍة من االنتاج الفكري . العلامء ، وبأكثر منهم من تالميذهم 

 . بأمّس احلاجة إليها فيه منح التشّيع أفكارًا وآليات بحث ، يف وقٍت كان الذي 

( م5329/هـ225:ت)هذه الصورة القامتة ُتفّّس لنا ملاذا كان فخر امُلحّققَي 

أثناء  اخلمس وأربعَي . يف الّسرية العظيمة للحّلة ، قبل أن تنطفئ  األخريةن  االلتامعةن 

بسط حضوره الطيّب عىل ما بقي من ُُممل احلراك سنة من حياته وعمله بعد أبيه ، 

ة  ن حياول أن . الفكري يف املدينة املأزومن ن ينفخ يف رماٍد بارد ، أو كمن ولكنّه كان كمن

 . ُينعش جسدًا يف طور االحتضار األخري 

، من يدها يف طور احتضارها املؤمل ، مل ترتك الّراية تسقط لكن احلّلة ، وهي 

بل أسلمتها إىل الرائد التايل . الفوىض العاتية العالقة من حوهلا كّل مُمّزق  لتمّزقها رياُح 

 ا، اسمهالقادم من بقعٍة قصيٍّة ، مل تُكن حتى ذلك األوان شيئًا مذكورًا بَي األقطار 

ُمنتجًا يف فاعاًل حّيًا  احلّلة وبذلك بقي فكرُ . فحملها وأحسن محلها . جبل عامل 

ريحتل بعيدًا فيام بعد باجتاه إيران ، حيث رفد هنضتها الصفوّية ثم ل. حاضنته اجلديدة 

التي ما يزال عاملن التشّيع اإلمامي النهضُة وهي . يف السياسة ويف الثقافة ذات الوجوه 

ا الوارفة حتى اليوم   . يتفّيُأ ظالهلن

ّواد الكبار حممد بن مّكي  ولتُكن هذه اإلشارة مدخلنا لدراسة آخر الرُّ

 . وهلل أمٌر هو بالغه . األشهر بلقب الشهيد األّول  ،اجلّزيني

 ـــ نتيجة  4

لثالث لول زهاء القرن ونصف من العمل نجحت احلّلة يف صياغة ُح أثناء 

د امُلؤمل بَي فقه الّراوي وفقه املجتهد ، و: شكالٍت ُمستعصية مُ  وضعت حسمت الرتدُّ

، وتوّصلت ملفهوٍم للرّشعيّة  النّص الفقهيله ُتيّّس  يف خدمة امُلكّلف  لغًة فقهّية جديدة

ن عن  يف زمان الغيبة لطة الغصبّية  ربن ومن املعلوم . املسافةن املُستحيلة بَي ُسلطة اإلمام والسُّ

 دون أن تنجح يف وضع   ، أن تلك املُشكالت قد عانت منها مدرستا ُقّم وبغداد طويال 
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 .زالت موضع العمل حتى اليوم لول ما وأن تلك احلُ . هلا  هنائيّةٍ ُحلوٍل 

ن وقفُت عندهم من أعالم احلّلة أرجو أن أكون  ، ممّن رأينا أهنم قد ، بمن

التفصيلّية نجازات اإلمن وجوه بعُد استجمعوا بأعامهلم صفة الّريادة ، وبام ذكرته 

، فضالً غريهم من علامئها ، قد وفيُت هذه املدينة العظيمة حّقها من الّذكر والتنويه ل

ن تركيبها   . عن استيفاء املعلومات وُحس 

يعني الّتهوين من شأن غريهم من  ّن ختصيص أولئك األعالم بالذكر العىل أ

عّد ، حمفوظ بن ، ويف هؤالء أعالٌم كبار. ُرصفائهم  من مثل عريب بن ُمسافر ، فخار بن من

د يف أعامهلم ما ولكننا . ، سامهوا بدرجٍة ما والريب يف ُصنع ُمد بلدهم وشاح  مل نجه

حيث . أي أننا يف بحثنا مل نطرق إال األبواب الكربى . ُيسّوغ منحهم مرتبة رائد 

 . األفكار الطريفة  امُلغرّية الباقية وأصحاهبا 

ثم أّن من الرضوري أن ُنسّجل احتامل أن تكون قد فاتتنا مالحظة بعض 

لكّن اإلحاطة . ومات من مصادرها قميش املعلمع أّننا مل نوّفر جهدًا يف ت. شؤوهنا 

راٍك ، يف مثل اّتساع وحيوّية ما كانت عليه احلّلة يف زمان أعالمها  بكافة جوانب حه

ن معه أن تكون قد نّدت عنّا معلومة ، أو أننا فشلنا يف مالحظة بادرة،  الكهبار ، ليس ُيؤمن

 . أو يف إعطاء ُأخرى حّقها من االعتبار 

،  ـــ مدرسًة رائدةً  وفيُت احلّلة ، بوصفها مدينةً ومع ذلك فإّنني أظنُّ أّنني قد 

، حّقها توظيف خصوصّيتها االجتامعّية والسياسّية يف توليد األفكار اخلاّلقة  أحسنت  

 . دون أن أزعم أنني قد قلُت الكلمة األخريةن يف هذا الشأن . من التنويه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( الشهيد األّول ) حممد بن مّكي اجلزيني (  الثامن )  

 ( م 1384/هـ486: ق ) 

 متهيـــد

ّواد الكبار نقُف عىل نمٍط ثالٍث من  الّريادة ، بعد النّمط أنامط مع خامتة الرُّ

 ،طبعاً أساسًا ومط ذي الوجه الفكري النّ ثم  .بغداد ثم ُقّم  مّثلتهالفكرّي اخلالص الذي 

ٍر وعنايٍة باولكن  وها . ملطلب االجتامعي ـــ السيايس ، وهذا مُتّثله احلّلة لوضع وامع تأثُّ

ف ، كسابقينه مل يبتكر ابتكارًا ، خصوصّيته أنه ثالث مطٍ ن نحن اآلن قهبالن  جديدًا ومل ُيضه

 مرشوعٍ يف توظيفًا عمالنّيًا االنجازات الّسابقة خالصة وّظف بل عىل باب النّظرّية ، 

 ما يعني. شئ السيايس فيه من الفكر شٌئ ، وفيه من العمل التنظيمّي .  نضايلٍّ ُمعّقد

ّواد الكبار ، وإضافته أّن ضمنًا  ه إىل قائمة الرُّ أنجزه  كان قد ماكّل إىل ما ُيسّوغ ضمَّ

 بكّل ماوهذه نقلٌة نوعّيٌة . الفعّل أّنه نقل التجربة الفكرّية إىل ميدان العمل سابقوه ، 

ل  ، الفكرّيةى التجربة جلدو امتحانٍ تنطوي عليه من  بامأّوالً للكلمة من معنى ،  إذ ُتنقن

أقسى امتحان يمكن أن ختضع  يومن املعلوم أن اجلدوى العمليّة ه . إىل امليدان العمّل

يف حال نجاحها وُثبوت جدواها  حتمله، باموثانيًا .  من مثلها منظومٍة فكرّيةٍ  له أيُّ 

بمضمونيها الفكري والعمّل ، بعد أن ثبتت ننرش  الّسابقة من  والفعّل، باملعمول

 . أو ُمشاهبة حيثام تأّتت  احلاجُة إليها ، يف بيئٍة موازيٍة وجاهُتها وجدواها ، 

وما يف وطنه جبل عامل وسنرى أن املرشوع الذي قاده وعمل عليه ابُن مكي 

بنّيٍة عىل ُسلطة  فكرةه  وجاهةه نجح يف إثبات .  معاً قد نجح يف األمرين وااله  رشعّيٍة من

 .غري مسبوقة ، بام حّققت  عىل يده من نتائج عملّية جدواها نجح يف إثبات كام  .الفقيه 

ه ها ومفاعيلُ الفكرُة بحيث باتت  اّصة اخلالتّشيُّع اإلمامي ورسوم من سامت من بعده

املدرسة األخبارّية ، هي  ُمضاّدةً حركًة ارتدادّيًة بفعلهها وإن تُكن قد استولدت . وماتزال

يف إيران  رّد فعل عىل صعود واتساع ُسلطته، التي جيب اعتبارها  امُلعارضة لُسلطة الفقيه

 من سامت املرشوعات إّنه بل .اهلُجنة والليس باألمر الغريب ومثله لكّن ذلك .الصفوّية
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لكلِّ فعٍل  )قوانَي املاّدة بعض يصحُّ عىل األداء البرشي قد حيث . الكربى  التغيريّية 

 ( . ُيساويه قوًة وخُيالفه اجتاهًا ردُّ فعل 

 سرية : وذلك يف أربعة مباحث .  هذا اإلمجال  سيكون عمُلنا فيام يأيت تفصيُل 

 . أرضيٌّة تارخيّية ، أعامله ، ما مكث منها الشهيد ، 

ومهًا  نرفعأن ، ك سرية الشهيد احلافلة يف ُمعرتن قبل الدخول  ،عىل أّنه حيُسُن بنا 

ن قرأ كتابنا بعض قد خيطر ببال  عّرفنا بإسامعيل بن حيث . جبل عامل بَي الشهيدينن من

، أي أّنه عاش قبل الشهيد بقرنَي ( م 5514/ هـ 111: ت) احلسَي العودي اجلّزيني 

لة بَي جبل عامل واحلّلة ،  ُقلنا أّنهو. من الزمان  ن افتتح الصِّ فقرأ عىل علامئها أّوُل من

رجع إىل أّنه ثم . " فاضٌل عاملٌ شاعٌر أديب " ُوصف بأنه  بحيث ، وأحسن القراءة 

ن . 5وطنه وعاش فيه إىل أن تويّف  وعليه فإن من حّقه أن يكون هو وليس الشهيد من

هنا صدفنا عن ذكره إذن فلامذا .  هنضته جبل عامل يف الطريق إىليستحقُّ صفة رائد 

 ؟  وحرمناه من ُرتبة رائد 

وإّنام . كان أتى وكيفام  ُمّرد فعٍل سّباٍق يف اجلواب نقول ، إن الّريادة ليست 

، لفعل يف موضوعه ل واضٌح مستمرٌّ  أن يبدو أثرٌ برشط ، باإلضافة إىل ذلك ،  يه

وا بالقياس إىل ما كان ُمتقّدممن طوٍر إىل طوٍر  بحيث ينقل موضوع عمله من الناس

ستحّق الذكر يقد أو قصٍد حسنة ، من حُماولٍة  أكثرن  اليكون الفعُل بدون ذلك .  عليه

منح صاحبه تلك يألن وحده كفي يولكنّه بالتأكيد ال. يف أحسن األحوال والتنويه 

 . الصفة الّسامية 

إن كان له أعامل ، مل يُكن هلا من األثر ، يف وطنه ومن املؤّكد أن أعامل العودي 

 .  لالنضامم إىل طائفة الّرواد بذلك االعتبار مايؤّهله  الباقي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  21ـــ  22/ م 6111دمشق . ـــ جبل عامل بَي الشهيدين ، ط 5
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  يف السريةـــ  1

 أ ـــ يف جّزين 

هكذا أورد شيُخُه فخر املحّققَي . حممد بن مّكي بن حممد بن حامد اجلّزيني 

، ُنشّدد عىل هذه املسألة .   5اسم تلميذه يف اإلجازة التي خّطها له حممد بن احلسن احلّّل 

رين الرجال ، ملها هنالك من اضطراٍب  يفة هّينتكون عادًة مع أهّنا 
بالٍغ عليها يف ُُمتلف  سه

 . املصادر 

د بَي النِّسب الكثرية التي ُتضاف إىل اسمه  قد ُتلقي ضوءًا  نسبةً بيد أّننا نجه

ف ،  6 "اخلزرجي"هيهذه النسبة . املجهولة سريته بعض عنارص عىل ُمنريًا  التي ترصه

عًا القبيلة االنصارّية املعروفة ، كام فعلنا خطًأ  ذهن سامعها فورًا إىل يف كتابنا وتّسُّ

 واألصّح  بينام األقرب. 3الشهيد األّول حممد بن مكي اجلزيني باعث النهضة يف لبنان 

عىل األقّل من قبله  تإىل ُأرسٍة جزينيّة محلت االسم نفسه ، كان النسبة هي أن بال ريب 

جبل  حوارضيف غريها من غالبًا ، كام هو الشأن يف البلدة أو ُمتقّدٍم ذات موقٍع ُمسيطٍر 

فإذا . ، حيث نجد دائاًم ُأرسًة ُمتقّدمة اجتامعّيًا ومسيطرة بمعنًى من املعاين سياسّيًا عامل 

تامعيّة التي ىل القاعدة االجشرُي إأو تُ دلُّ ، فإهّنا ت صّح ذلك بالنسبة للشهيد ونسبته هذه 

وذلك ومثله أمٌر . انطلق منها ، وكانت بمثابة البادئ الّشخيص يف سريته احلافلة 

رين الرجال  مألوف
 .يف سه

من األكيد عندنا أّنه تلّقى تأهياًل علميًّا جّيدًا قبل أن يرشع يف رحالته 

ضًا . الّدراسّية الواسعة  حلفيٍد بعيٍد له ، حيث منسوبًا النّّص الوحيد عىل ذلك ورد عرن

 وعمُّ  شيخ الشهيد األّول  "واصفًا إياه بأنه  ترجم للشيخ أسد الدين الصائغ اجلّزيني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  21ـــ  512/522: م 5913/هـ5413بريوت . ، طـــ نّصها يف بحار االنوار  5

 .  69. / ش.هـ5313قم . الشهيد األول حياته وآثاره ، ط: ـــ رضا ُمتاري  6

 .   21/ ـــ نرشة مركز هباء الدين العامّل  3
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حيث أّدى ، بأنه بدأ رحالته باحلجاز بقّوة ولكّن النّص يتأّيد .  5"أبيه وأبو زوجته

 .6م5349/هـ211يف املدينة املُنّورة سنة من ُمموعته الشهرية  قسامً وكتب ريضة احلج ف

ثم أنه بعد بضع أشهر من إقامته يف احلّلة والقراءة عىل شيخه فخر املحّققَي تلّقى منه 

، ثم نيله تلك ومن الواضح أّن اهتامم الشهيد بام سّجله يف ُمموعه . 3إجازتينه  أولن 

عىل أنه إذ ذاك كان قد بلغ مرحلًة متقّدمًة من رصيٌح دليٌل ل،  لاإلجازة يف الزمن القلي

 . الُبّد من القول أنه كان قد حّصله يف جّزين  ،  عاالطال

 ب ـــ يف احلّلة 

كانت  يف الوقت الذيغاص الشهيُد عميقًا يف امُلجتمع العلمّي الغنّي للحّلة ، 

يدلُّ عىل ذلك . رسيعًا من بعُد املدينة ما تزال ترتّبع عىل القّمة التي ستنحدر عنها فيه 

عبد املطلب  ّّل فخر امُلحّققَي ،حممد بن احلسن احل: اجتاهاهتم ا وتنّوع وفرة أساتذته فيه

 االعرج احلسينيحممد ابن عبد اهلل بن ( م5313/هـ214:ت)احلسيني بن االعرج 

، ( م5324/هـ222: ت)، حممد بن القاسم بن ُمعّية الديباجي (م5315/هـ211:ح)

يدي ، عّل بن أمحد املنز  ( م5325/هـ 226:ت) عّل بن أمحد بن طّراد املطارآبادي

 أمحد بن أيب املعايل املوسوي، احلسن بن أمحد بن نام ،  حممد بن ( م5312/هـ212:ت)

 . ، عبد اهلل بن حممد احلسيني ( م5322/هـ229:ت)

 سَي ع ومخبيوم األربعاء الثنتي عرش ليلة خلت من شعبان سنة س " بتاريخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 احلنوهييواحلفيد هو أسد الدين الصائغ .3/615:م5913/هـ5413بريوت .ـــ أعيان الشيعة ،ط 5

/ ، ُمطوطة كتابخانه ملك رقم ُمموعة اجلُباعي ـــ انظر ما اقتبسه عنها حممد بن عّل اجلُباعي يف  6

 . آ 531، الورقة  214

 . 6/هـ5351قم ُمصّورة باألُوفست عن طبعٍة حجرّيٍة بطهران . األربعون حديثًا ،ط: ـــ الشهيد  3

،  211جلمع بَي كونه بمكة يف موسم احلج سنة وبا.  215تاريخ اإلجازة العرشون من شعبان و

 .تاريخ إجازة شيخه له توّصلنا إىل أنه ناهلا بعد بضع أشهر من اتصاله به 
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ه ، بينهم عدٌد من مواطنيه ، خّط الشهيُد يف احلّلة إجازًة جلمٍع من تالميذ5"وسبعامية 

ل الرشائع قرأوا عليه كتاب  لن فيام وهي أول إجازٍة صدرت عنه . للشيخ الّصدوق  عه

ُمتفّرغًا للتحصيل ، سنوات من اإلقامة يف احلّلة  بعد سبع أو ثامين، ما يدلُّ عىل أّنه. يبدو

 . قد بات من أساتذهتا وصاحب حلقة 

غاية  اهلاّم  تصنيف اجلزء الثاين من كتابهيف احلّلة ثم أنه بعد ثالثة أشهر أتّم 

ت اإلرشاد امُلراد يف ابتغاء الدراسة وهذه آخر وثيقٍة ذات عالقة بأيام إقامته . رشح ُنكن

لب بام امتازت به من هنٍج عقّّل اجتهادّي ،  يف املدينة التي بنته فكرّياً  والظاهر أنه . صن

 . غادرها هنائّيًا عىل األثر 

 ج ـــ رحالته 

. بدأها باإلقامة مدة غري معلومة يف بغداد . رحلٍة واسعٍة بمن احلّلة انطلق 

قرأ فيها القراءات عىل أصحاب ابن "فإنه وباالستناد إىل صاحبه حممد بن حممد اجلزري 

كام استجاز شمس األئمة الكرماين حممد بن .  6 "وذكر يل ابُن اللّبان أنه قرأ عليه. مؤمن 

أوائل مجادى األوىل لسنة ثامٍن "سعيد الُقريش ، الفقيه الشافعي البارز ، فأجازه بتاريخ  

 .   3 "ومخسَي وسبعامئة

والُبّد . من بغداد اجته إىل دمشق ومقام اخلليل إبراهيم فمرص ثم مكة واملدينة 

وقد أورد يف إجازتينه .أنه أقام يف كلٍّ منها مّدة ، باملقدار الذي يقتضيه غرضه من الزيارة 

نّة ممّن استجازهمالبن اخلازن احلائري   ولتلميذه هو ابن نجدة أسامء ثامنيٍة من علامء السُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  21ـــ3/324:هـ 5415قم.،طرياض العلامء وحياض الفضالء: ـــ عبداهلل أفندي اإلصفهاين  5

اإلجازة بخط الشهيد لدى مصنف الكتاب عىل ظهر نسخة علل هذه نسخة األصل من  وكانت

 . وهي من كنوزنا املفقودة . املُجازون منه الرشائع التي سمعها 

 6:م 5963/هـ 5316رصم.ط غاية النهاية يف طبقات الُقّراء ، نرشة برجسرتارش،: ـــ اجلزري  6

/621. 

 .  14ـــ  513/  512: ـــ نص اإلجازة يف بحار األنوار 3
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 . هذه أو قرأ عليهم أثناء رحلته 

 د ـــ العودة إىل جّزين 

فنحن بُمغادرتنا احلّلة معه قد غادرنا . لسنا نعرف متى بالتحديد آب إىل بلده 

فيام تلّقاه من إجازاٍت ، املُسّجلنة لتحركاته وأعاملهدة وامُلتسلسلة أيضًا نعيمن الوثائق املؤكّ 

التوثيق الوحيد الذي حصلنا عليه إّبان رحلته هو إجازة شمس . ام صنّفه من ُكُتب فيو

 إال أناآلن وبذلك اليبقى لنا . هـ املذكورة أعاله 211األئمة الكرماين له يف بغداد سنة 

 عودتهن وعليه نقول إ. حركته ا عرفناه من استنادًا إىل مختمينًا تاريخ عودته ُنخّمن 

 ،أي بعد سنتَي من لقائه بالكرماين.م 5311/هـ 221ت حوايل السنةحصلقد النهائّية 

  .بلدان ال تلك بَيبعُد التي أمضاها ُمتنّقاًل  املدةُ أكثر قلياًل هي أو أقّل أو أهنا  ُنخّمن

ألقى عصا الرتحال واستقّر ، أّيًا يكن تارخيه ، قد لكّن من املؤّكد أنه مذ ذاك 

غريمها من وربام ، قاصدًا دمشق أو بعلبك  إال ملاماً الُيغادرها .جّزين بلده به املقام يف 

، بعد إيابه بقي له من العمر ما هو، ربع قرن أثناء . ، حتى شهادته يف دمشق اجلوار 

ويف  .انشغل انشغاالً كاماًل بعالج أزمة بلده ، عىل قاعدة الفكر الذي محله من احلّلة 

تأسيسها ثم يف الفصل السابق ، التي رافقنا  رأس ذلك الفكر طبعًا ُسلطة الفقيه

نجح وبالنتيجة .  ّيَيَين ابن إدريس واملحّقق احلّليالفقيهَين الّطليعيّ  عىل يدّي توسعتها 

التي جيُب و، ، اآلتية من خارج كّل التّوقُّعات الّذاتّية هنضة جبل عامل امُلدهشة بناء ب

التي وضعت التشيّع وثّبتته ، اخلطوة األخرية  العارف اعتبارها ، من ُوجهة نظر املؤّرخ

 . فكرّيا واجتامعّيًا وسياسّيًا  ذي املبادراتإىل موقع  هباجتاه نقل

وقوٌف عىل معرفة  هإنجازأعامل الشهيد وإن فهم  األوضاع التي منرشوٌط ومن

التي تلك . هو اليوم لبنان السيايس  امفيأي . كان عليها الشيعة من قبل يف منطقة عمله 

إىل بإجياز ننا سنكون ُمضطرين إىل العودة لذلك فإ.  "أزمة  "عرّبنا عنها أعاله بكلمة  

نستّله . بالعمل اللحظة التي رشع فيها ، ُوصوالً إىل لبنان تاريخ ا يمّسهم من مله الوراء 

وعىل منن .  شيعة لبنان و الشهيد األول حممد بن مّكي اجلّزيني ناياستالالًمن كتاب

 . امإليهيرغُب بشٍئ من التفصيل الّرجوع 
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  الشيعة يف لبنان قبل الشهيد ـــ 2

كان يف ( بنانّيةلاجلمهورّية ال)ريب فيه أن أكثر ماهو اليوم لبنان السيايس ممّا ال

شيعّية ، ُسّكانّيٍة األُوىل التي تلت الفتح اإلسالمي معمورًا بأكثرّيٍة اخلمسة القرون 

أثناءها . مدينة صور جنوب خصوصًا ساحله امُلمتّد من شامل مدينة طرابلس إىل 

مًا يف الشام عىل األقّل ، مركزه وضعًا تنموّيًا وحالًة فكرّيةً أنتجوا   ةا مدينمها األكثر تقدُّ

م ، مدينةدرجة من حيث إىل حدٍّ ما متفاوت و، الّساحلّية طرابلس  طربّية يف وادي التقدُّ

 . الّساحلّيتان  صور مدينتا صيداواألُردّن 

بسقوط ، يف الشام إمجاالً وضع الشيعة  املنطقة ، وضمنًا اهنيارُ  ههذ بدأ اهنيارُ 

حالة من ، وما ترّتب عليه  القادم من ُأوروبة تلك امُلُدن الثالثة حتت االحتالل الصليبي

اخلامدة بيئٍة اجلبلّية الإىل  امُلتقّدمة ، نقلتهم من بيئتهم املدينّية هائلة ّكانّيةٍ ُس  بعثرةٍ 

جلأوا إىل أنحاء جبل لبنان ، وأهل طربّية وصور إىل جبل أهُل طرابلس .  امُلجاورة

لذلك . أّما أهل صيدا فإّن التهجري مل ينلهم ، ألن حُمتّليها اهلنغاريَي كانوا قّلًة . عامل 

ومن الغنّي عن البيان أن . فإهنم تركوا أهلها حيث هم ، حلاجتهم إليهم يف العمل هلم 

ن ناهلم التهجري قط عًا هلم عن كل تارخيهم ، وضمنًا للمؤّرخ ، بالنسبة هلم يعني  هتجري من

هذا إن هم استطاعوا أو . بحيث بات عليهم أن يبدأوا كلَّ شٍئ من جديد املجيد ، 

 . وجدوا إىل ذلك سبيال 

م هب حلقمن ديارهم ة إن االحتالل الذي أخرج أهل صور وطربيّ  ، هنا نقول

معهم من ، حيث طبّق عليهم امُلحتّلون نمطن اإلقطاع الذي محلوه إىل وطنهم اجلديد 

. لكهم عملّيًا مالُك األرض باالحتالل ، يم عبيدًا أقناناً جعل منهم بأن  . مواطنهم

البائسة إال أعايل اجلبل ، حيث نقطة الّتامّس بَي جبل عامل نستثني من هذه الصورة ال

 . ومن ذلك بلدة جّزين وطن الشهيد . وجبل لبنان 

زمن االحتالل ، الذي طوال الذين ُأخرجوا من طرابلس ، فالظاهر أهنم أّما 

 متتّعوا يفتكاثروا و، قد   (م 5619ـــ5519/هـ211ـــ113)  ليهم زهاء قرنَيران ع
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أن ولكنّهم ما . وطنهم اجلديد بقسٍط من احلرّية بالقياس إىل إخواهنم يف جبل عامل  

ين ،  فشنّوا عليهم انقلب عليهم إخواهنم يف الدحتى ، انتهى االحتالل وحتّررت البالد 

، ودفعهم إىل املناطق  ذات القيمة االسرتاتيجّية تهمنطقمإخراجهم من  ابتغاءاحلمالت 

دّمروا سبق أن قد كانوا أن املامليك  مع. ، حيث سينعدم تأثريهم السيايس الداخلّية 

األمر . طرابلس وصور بعد حتريرمها ، ابتغاء منع ُسّكاهنا األصليَي من العود إليهام 

بعمل كّل مايلزم كانوا يعملون عىل سياسٍة تقيض ( املامليك)الذي يدلُّ عىل أهنم 

للحيلولة بَي الشيعة وبَي أن يعودوا إىل ماكانوا عليه من انتشاٍر وحضور قبل 

 . الصليبيَي 

م ، أي بعد أربع سنوات من حترير طرابلس وسنٍة من 5695/هـ295سنة 

تصّدى هلا .  اململوكي أّول محلٍة له عىل الشيعة يف كّسوانحترير صور ، شّن العسكر 

عاودوا ( م5311/هـ211)ثم أهنم بعد مخس عرشة سنة . امُلدافعون وهزموها 

لطة ابن تيميّ فقيُه  ا بدرجٍة عاليةٍ املحاولة بعد إعداٍد كبري ، ساهم فيه  بعدو. ة احلّراين السُّ

، استامت أثناءها ( من شهر املُحّرم  52ـــ  6) املعارك التي استمرت مدة ُأسبوعَي 

قوط الذي ما تزال تداعياُته  الشيعة يف الدفاع عن أرضهم ، سقطت كّسوان ذلك السُّ

لطة جلأت إىل ملء الفراغ وأكثره أمهّيًة ، ومن ذلك  .ابع حتى اليوم تالتارخيّية تت أن السُّ

ّكاين ال بجل ب بتهجري من بقي فيها من الشيعة ، ذي نشأ يف كّسوان وجبيل واملتن السُّ

طفقوا ولكّن هؤالء رسعان ما . فيها أسكنتهم أعداٍد كثيفٍة من العشائر الرتكامنّية 

التي  ، مدينة طرابلس يف ثم أهنم انترشوا بكثافةٍ . ا باجتاه السواحل الدافئة هنيغادرو

 . وسهل البقاع ويف عّكار وصيدا ، ُأعيد بناؤها حيث هي اليوم 

كانت الفرصة التارخيّية غري امُلتوّقعة سلسل من األحداث العنيفة ذلك املُ 

خصوصًا بعد أن أوكلت إليهم الدولة حراسة ميناء بريوت ودروب  .ألولئك الرتكامن 

األمني وبذلك غدوا جزءًا من جهاز الدولة  .الرّب من ظاهرها إىل حدود عمل طرابلس 

 . ومع الوقت باتوا ُأمراء حقيقيَي،هلم عسكرهم اخلاّص وُأرسهم احلاكمة.ـــ العسكري
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نّة يف مُ ويف هذا اإلطار جيب أن نضع ما يقوله مؤرخون حُمدن  ن دُ ثون ، أن ظهور السُّ

الرابع / للهجرة  الثامنالقرن العهد اململوكي ، السّيام منذ اللبناين يعود إىل الساحل 

 . 5ميالد لل عرش

لطة واحلقيقة أن  بنل السُّ
كانّية امُلتالحقة ، واملدعومة من قه الت السُّ تلك الّتبدُّ

محلت إىل الشيعة عىل امتداد الساحل ما رأوا فيه هتديدًا جّدّيًا لوجودهم اململوكّية ، 

ّكاين عىل امُلُدن الساحليّة ، وخصوصًا عىل بريوت وضواحيها . التارخيي  الضغط السُّ

كان من أثره أهنم أخذوا خيتفون . وصيدا وُقراها ، اختذ شكل ضغٍط معنوّي بالغ الّشّدة 

 .   ٌت تركامنّيةمنها ، لتحّل حمّلهم جاليا

الشهيد ذلك هو الّظهري السيايس ـــ االجتامعي للمرشوع الذي قاده ورعاه 

من موقع الفقيه الذي ترّبى يف البيئة انطالقًا ،  يف وطنه األّول حممد بن مكي اجلزيني

، وأعملها السيايس ــــ الفقهّية احلّليّة ، واستوعب ريادهتا وجتربتها يف النطاق الفكري 

سياسة القابل لنقله من وضعه السكوين نجح يف وبالنتيجة . يف جبل عامل وما وااله 

التي استمّرت  ، حُمتالًّ صليبّيًا طوال فرتة االحتاللدون أدنى اعرتاض بوادر اآلخر و

أهل األرض إىل النظام اإلقطاعي الذي  امُلحتلُّ  أخضع أثناءها، مائًة وأربٍع وثامين سنة 

ُسلطًة تنّفذ ثم بعد انجالئه  .، بام جعلهم أقرب إىل األقنان عن أصله يف ُأوروبة  نسخهُ 

سياسٍة ترمي إىل احليلولة بَي الشيعة وبَي استعادة املوقع امُلتقّدم الذي كان  عىل وتعمل

،  امُلقاوم هلذه السياسةإىل موقع فعمل عىل نقله . قبل االحتالل يف الساحل كّله هلم 

وُرتبة عندنا صفة  وبذلك استحّق   تنظيم امُلجتمع عىل قاعدة موقع الفقيه ،انطالقًا من 

ّواد   .خامتة الفقهاء الرُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ووجيه كوثراين ،14/ م 1747بريوت . تاريخ لبنان احلديث ، ط: ـــ انظر مثاًل كامل صليبا  1

وعصام  ، 22/ م 1784بريوت .االجتاهات االجتامعّية السياسّية يف جبل لبنان واملرشق العريب ،ط

 .  114/م1784بريوت . ط تاريخ بريوت ،: شبارو 
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 يف جّزين  ومدرستهـــ أعامل الشهيد  3

منذ أن خرج من بلده ، هيد احلافلة يدلُّ عىل أّنه ما نعرفه من سرية الشكلُّ 

، وانتهاًء بشهادته م ختمينًا 5349/هـ211سنة يف طلب العلم جّزين قاصدًا احلّلة 

كان يطوي  ـــ ، م ، أي طوال مخٍس وثالثَي سنة من عمره5314/هـ212سنة  امُلدّوية

عهوٌد لدى أمثاله من الفقها، يتجاوز ما ضلوعه عىل أمٍر جلل ، إذ يطلبون العلمن  ءهو من

 . ، ال يتطّلعون إىل ما وراء ذلك إىل قومهم ُمبّلغَي  اريجعولمصادره ، من 

، ولكنها  وال ُبدّ ( التبليغ) حتتوي ذلك املطلبمراميه  كانتّما الشهيد فقد أ

بحيث يمكن أن نقول أّنه كان يعمل . بكثري هتتجاوزكانت كام أملحنا إملاحًا قبل قليل 

أيضًا إىل ولكنّه يرمي . ، بل هو منه بمنزلة األساس فيه من التبليغ شٌئ  عىل مرشوعٍ 

،  منذ نكبة كّسوان حال الشيعةملّ ما تشّعث من فيام تدلُّ عليه أعامله  نراه ، ماهو أبعد

ن كان منهم خصوصًا  من  امبريوت وصيدا وما واىل كالًّ منه تَين الساحليّ  دينتَييف املمن

أن هدمها املامليك كام  منذ قاعًا صفصفاً ماتزال أّما صور فقد كانت . كثرية ُقرى وبلدان 

وسيكون علينا فيام يّل أن ُنبَّي . ، ولكن نطاقها كان عامرًا بالقرى واملزارع عرفنا 

نستّله أيضًا من املادة البيان سهذا . الطرائق التي سلكها يف سبيل الوصول إىل مراميه 

  يادين ، يف الفصل الرابع من كتابنااّدخرناها لوصف أعامله يف ُمتلف املالواسعة التي 

  .فلريجع إليه منن أراد التفصيل والتوثيق  .. . . الشهيد األول 

، وكلُّ ما بيدنا يدلُّ  لشهيدالبعيدة  ل ملراميإىل اإن صّح ختميننا هذا فيام يرجع 

آخذين . قد وضع لنفسه هدفًا يف الغاية من الصعوبة ، فإنه يكون عىل أنه صحيح 

معنوّيًا ، لطول ماعانى  اسّيًا واجتامعيًّا وحُمبنطٍ سيباالعتبار أّنه يعمل عىل شعٍب مهزوٍم 

باالحتالل األجنبي املديد ، ثم باحلكم إىل حّد االستعباد  جياًل بعد جيل من التهميش

 .َي املُحتلّ  سياسةن أسالفهوبطشًا ، الذي فاق قسوًة َي الرتكامن اململوكي وصنائعه املحليّ 

يناه ما سمّ  إىل حتى ذلك األوان أقرُب الثقايف ، بوصفه  فضاًل عن بؤس وضع شعبه

 . التشيّع الشامي ، الذي عرفنا سامته ممّا عّلقناه عليه قبل قليل 
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بل . امُلقاوم  لن يكون من الّسهل أبدًا نقله إىل موضع امُلامنع بلهن شعٌب كهذا 

وسنرى مثاالً رصحيًا عىل .   االجتاه ذلكلدفعه يف كلَّ حماولٍة وقد ُيقاوم  ربام نراه ُيعاند

 . ذلك فيام سيأيت عن قريٍب إن شاء اهلل 

يف مصدٍر مدرسًة ُوصفت يُكن فالظاهر أنه بدأ أعامله بأن أنشأ يف جّزين مهام 

رأس النبع  "وحُيّدد موقعها بالقول بأهّنا يف .  "عظيمٌة جّدًا  مدرسةٌ  "ُمعارٍص له بأهنا 

منبع النهر الذي يشقُّ املدينة ، " رأس النبع  " والظاهر أن املقصود بـ  .  " 5ببلده جّزين 

امُلهّم أن هذه املدرسة هي . بشاّلهلا الشهري الذي ما يزال حتى اليوم  يف شامهلا وينتهي

ثم أهّنا ُأّم كّل املدارس . يف طرابلس " دار احلكمة "ثاين مدرسة للشيعة يف الشام ، بعد 

الّسيّورى بن عبد اهلل املقداد  تلميُذ الشهيد ستنشأ يف النجف ، اقتبسالكثرية التي 

وربام اقتبس . أن رجع إليها إثر شهادة ُأستاذه ، فبنى أّول مدرسٍة فيها الفكرة بعد 

التي . رتة احلّلة من سريته الشهيُد الفكرة من ُمشاهداته أثناء جولته الواسعة التي تلت ف

. ُيعهدُّ لهيبدو أن من مقاصده منها استطالع التجارب واخلربات فيام ينفع املرشوع الذي 

، التي ابتدعها نور باملدارس العاملة  آنذاك ومن املعلوم أّن املنطقة الشاميّة كانت تعجُّ 

 . لتحويل وجه املنطقة الّشامّية عن الّتشيُّع الدين حممود زنكي ، يف سياق خّطته الّشاملة 

بأمٍر أو تبعه  معه أّنه استحرض ، غني هذا العنرص من خّطة الشهيدثم أّن ممّا يُ 

،  احلّّل  هم املقداد بن عبد اهلل الّسيّوري، من تالميذه العراقيَي  إىل جّزين ثالثةٌ منه 

ومن الغنّي عن البيان أن . جدة وحممد بن عبد العّل بن ن، وحممد بن اخلازن احلائري 

وإىل أّوهلم يعود . ُيعاونوه فيام رمى إليه من إنشاء تلك املدرسة غرضه من ذلك هو أن 

عة الفضل يف تزويدنا   .بمعلوماٍت هاّمة عن سرية ُأستاذه وشهادته امُلروِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر  5 من { . . . } ملحمد مكي بن حممد ـــ اإلشارة الوحيدة إىل هذه املدرسة أتت يف ُمترص نسيم الّسحن

و  631. . . / انظر النصَين املُقتبسَين أعاله يف ملحقات كتابنا الشهيد األول . ُساللة الشهيد األول 

 . االستثنائّية وقد خّصصنا هذه املعلومة بالتوثيق ألمهّيتها .  639
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ف إىل ذلك أّننا رأيناه ُيصنّف كتابه الباقي  روس الرشعيّة يف فقه ولنُضه الدُّ

ومن الطريف أن نعرف أّن  . 5 ، الذي يدلُّ باسمه عىل الغرض من تصنيفهاإلماميّة

 عىلأمحد بن احلسن بن حممود كان ينسخ ماخيرج من الكتاب مع عمل شيخه تلميذه 

بخط تلميذه من الكنوز النّادرة الباقية من  ونسخة األصل. أّوالً أّول  وتدريسه تصنيفه

 . 6 تلك األيام املجيدة

ُل إىل ، هبذه امُلتابعة لتفصيالت أعامل الشهيد يف الطريق إىل ما يرمي إليه  نصه

ٍر واضٍح  لملرشوعه  ةرص األساسيّ اللعن تصوُّ . مدرسٌة ومدّرسون وكتاٌب درايّس :امُلتكامه

ولقد كان يف ُوسع الشهيد ، . بنفسه ولنفسه إعداٍد دقيق مقصود كلٌّ منها كانت موضع 

لو مل يُكن يعمُل عىل أمٍر جلل ، أن جيلس يف بيته أو مسجده بانتظار امُلستفتَي أو 

وما عّتمت املدرسة أن باتت تعجُّ بالّدارسَي القادمَي إىل جّزين . التالميذ إن ُوجدوا 

، ممّن نعرف ومن حلب ومن بعلبك الكرك من جبل عامل ومن ، من ُمتلف االنحاء 

أسامء الكثريين منهم ، وما نزال نكتشف املنزيدن منها كّلام تعّمقنا يف البحث أو وقعنا عىل 

 . مصادر جديدة 

رمى  .كانت تلك أّولن مّرٍة يكون فيها جبل عامل مركزًا لعمٍل منهجيٍّ كبري 

، ممّا بات القارُئ اللبيب عىل إىل رّم ما تشّعث من وضع الشيعة يف غرب وجنوب الشام 

ٍ به جّزين أثناءها خّرجت مدرسة . مّدة ربع قرن عىل نحو التقريب( العمل)استمرّ . ُخرب 

هم حيث موضع احلاجة إليهم  أعدادًا من الفقهاء امُلدّربَي ،   ،  عمد ُأستاذهم إىل نرش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان الكتاب الوحيد املُقّرر يف مدرسة ( الدروس)عىل أننا نرجو أن الُيفهم من كالمنا هذا أن ـــ  5

للذين بلغوا مرحلًة خّصيصًا صنّفه ، يبدو أن الشهيد ذلك أنه كتاٌب يف الفقه االستداليل . جزين 

ر . متقّدمة يف الدراسة   . وال بد أن يكون مسبوقًا بغريه ممّا مل ُيذكن

كتب يف آخر اقتبس ماحيث .  41/  51:  الذريعة: وانظر .  165/  1: ـــ فهرست كتابخانه هتران 6

أمحد بن احلسن بن { . . . . } فرغ منه العبد . هذا آخر كالمه مّد اهلل تعاىل يف رشيف أّيامه  ":  النسخة 

 .   " املُباَرك لسبٍع مضني من شهر ربيٍع اآلخر من سنة أربٍع وثامنني وسبعامئةحممود يوم اجلمعة 
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بلدان وُقرى بريوت وصوالً إىل خصوصًا يف البلدان الساحلّية من طرابلس اجلديدة إىل 

بعد أن زّودهم بصالحّياٍت قيادّية تنظيميّة ، شملت جباية األموال من . نطاق صيدا 

األمُرالذي يعود بنا إىل تأثري فكر احلّلة بام خيصُّ . العمل التنظيمي القاعدة لإلنفاق عىل 

ي ، الذي ( ع ) إىل سياسة األئمة منذ الصادق  من قبُل و. ُسلطة الفقيه  ّ يف العمل الّسِّ

ّي لإلمامة بسطناه يف كتابنا    . التاريخ الّسٍّ

وعىل ما  ، اململوكّيةيف هذا النّطاق انفجرت ثورة الشيعة اهلائلة عىل السياسة 

ُلنا . أفرزته من ضغٍط سيايّس ُسّكايّن تركاميّن عليهم ، التي يتجاهلها التاريخ  ومل يصه

لطة منها إال أصداؤها بالتوقيع الّرسمي ال وفيه وصٌف . عىل األثر ذي أصدرته السُّ

 .5من التاريخ متامًا  هااله لضاع ذكرُ لو.  وفعاًل ومراميُمفّصٌل للثورة ميدانًا وقيادًة 

من بحدِّ السيف ، وهي لكن اكتفاء الدولة  بإصدار توقيٍع  ليدلُّ بام ، التي آثرت دائاًم احلس 

 بفضل، ربام ضّدها من الّثورة عاجزًة عن تدبرٍي عمّّل عىل أهّنا وقفت يقبل الّريب ال 

جلبل عامل ،  احلصانةه الطبيعّيةأيضًا بفضل ، وكام وصفها التوقيع اّتساع رقعة انتشارها 

 . وخصوصًا قلبهها الفكرّي جّزين ، التي استعصت يف املايض عىل الصليبيَي 

 الباقياٌت الصاحلات (  4) 

ة لن إليها  نالتي ال بّد أ ، أخريًا وصل مرشوع الشهيد إىل النهاية املنحتومن تصه

جتاُهل ميزان القوى الفعّل  ويف الرأس من ذلك، اّتسمت  هبذاالقدر من الفروسّيةحركٌة 

ة .  رن ح الدولة الّذريعة ملها من  يف وساهم يف إطالقها  .فُقبض عليه وُقتل بعد حُماكمٍة ُمدبَّ

أهل السواحل "ماوصفناه قبل قليل من وضع بعض الشيعة االهنزاميَي ،  جنته يداها

لطة ُمضادًة للشهيد يالذ،  "من امُلتسنّنني  ، فضاًل 6ن نّظموا محلة توقيعات موّجهة إىل السُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما بعدها ، حتت عنوان  641. . . . / ــــ اقرأ نصَّ التوقيع يف ملحقات كتابنا الشهيد األّول  5

ه يف متن وحتليلن .  "ضة والشيعة نسخة توقيع بمنع أهل صيدا وبريوت وأعامهلام من اعتقاد الّراف"

 . وما بعدها  555/ الكتاب 

 .  669و  541و555/ ـــ يأيت ذكرهم يف كتابنا نفسه  6
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، هم امُلنتمي إىل ما سّميناه التّشيُّع الشامي ،  الّسابقامُلتعيّشَي عىل الوضع الثقايف عن 

، الذين مل يوّفروا وسيلًة إلرباك املرشوع إال ارتكبوها "املُشعوذون"امُلسّمون يف املصادر 

 . جتاوزهم املرشوع اجلديد مصاحلهم التي جتاوزها وضمنًا حفاظًا عىل 

لطة منها  كان ذلك ألّن مرشوع الشهيد . لكّن قتلتنه مل تؤدِّ إىل ما رمت إليه السُّ

، فاعلة راسخًة قوّيًة  الشخص ـــ البطل ، وبات مؤّسسةً موقعن  بمسافٍة طويلة قد جتاوز

مجيعًا تابعوا . من ُُمتلف الدرجات العاملَي حتت رايتها ، و، هلا عرشات املُنتمَي إليها 

ٌع  ذلكو. قائدها وُمبدعها وكأّنه ما يزال بينهم  ومرشوعن  أعاملن  يستحيل معه وض 

ويف ذلك درٌس للعاملَي حقيٌق . ، كام حصل بالفعل إرجاع عقارب الساعة إىل الوراء 

 . بأن ُيقرأ وُيستعاد 

 .ه ، التي استمّرت من بعُد مدة قرنَي من الزمان هكذا تابع جبُل عامل هنضتن 

ثم محلته مع امُلهاجرين إىل . الشهيد بطلها وُمبدعها ومرشوع تابعت بكامل األمانة فكر 

وستبقى إن شاء اهلل . توحيدها كام التزال ن وأرض املستقبل إيران بعد أن أعاد الصفويّ 

النجازات امُلتعاقبة الباهرة ، يف أن كّل هذه ااآلن ولنتمّعن . الّزاهرأرضًا للمستقبل 

شيئًا يف بلٍد مل يكن من قبل  التي ما تزال ُمنتجًة حتى اليوم ، قد بدأت بمدرسٍة وحيدةٍ 

 .مذكورًا بَي البلدان 

 اً فكروإن تُكن  ن الّريادة إلقولنا  تصديقاً  إالالباقية وما تلك النتائج الباهرة 

، عماًل وخّطًة وسعيًا ومرشوعًا ، بل ال ُبّد أن تنتهي قد  الكنّه. بالدرجة األُوىل خاّلقًا 

م تنفيذ الفكر وإعاملهه ب يرمي وينجح الذي رشوع املما و. ، فيام يُأول إىل اخلري والّتقدُّ

 . عىل ذلك  اً ساطع أنموذٌج  إال اجلدارة والكفايةبكامل الشهيد نّظمه وقاده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نـتـائـج 

 (1  ) 

بالّتطواف مع ثامنيٍة من الرجال األفذاذ ، الذين ها نحن قد أمتعنا النفس 

ر اختالفًا بّينًا يف فكره وعمله خيتلف أحدهم  ماسّوغ فلناُلحظ أن ولكّن . عن اآلخن

ُف عىل . اخلاّلق كتاٍب هو ذلك االختالف هذا العهم يف مجن   رأس إن كالًّ منهم يقه

عىل الطريق الطويل الذي سلكه تطّور النّّص الترشيعي الشيعّي ، خاصٍّ به  منعطٍف 

ل اآلخرين يسريون خلفه . اإلمامّي  واستجامع هذين . ثم أن كالًّ منهم قد نجح يف جع 

 . هم ُرتبة رائد الوصفَي هو ما سّوغ لنا منح

 (2  ) 

راك امُلتوايل الذي استطال ثمة مغاٍز كثرية يمكن  استخراجها من ذلك احله

 أّن العاملن الفكرّي الذي عمل كامٌن يفولكّن املغزى األسايس . سبعة قرون من الزمان 

ه ُ ّوادأُ  داخلن  .بمختلف األشكال عىل إعادة إنتاج نفسه ينطوي عىل ُقدرٍة هائلٍة  ولئك الرُّ

أو حتى جزئيًّا هنائيًّا  اً روجبَي بعضها إىل اعتبار الّطريف خ الختالفاُت دون أن تودي ا

مع االعرتاف  ، ابحيث أهّنا دائاًم أنتجت وضعًا ُمتقّدمًا بالقياس إىل ما سبقه.  التليدعن 

 . يف الطريق باجتاه التقّدم والتقدير ملها جتاوزته ، باعتباره مرقاًة 

 (3  ) 

ي الذ، بام خيصُّ النّّص الترشيعي  تلك هي امليزة األساسّية للنهج اإلمامي

ّوادُيمّثله بأقوى ما التي . ، بالقياس إىل غريه من ُمتلف املذاهب  يكون ُأولئك الرُّ

ة وهنائّية ، تستعىص عىل أدنى حُماولة  ُمدهشة وطواعيّةٍ  حتّولت بّسعةٍ  قن إىل قوالب ُمغلن

رين أبطالهصنعت  لتشيّع اإلمامي والتاريخ الثقايف لملثل التطّورات التي حفل هبا 
/  سه

سياسّيًا عىل اختاذ املُبادرة من القدرة  حمرومةٌ تلك املذاهب  فضالً عن أنّ .  ُرّواده

من موقع الفقيه ، عىل النحو الذي رأيناه يف املرشوع الذي أطلقه وقاده واجتامعّيًا 

 . يف لبنان  الشهيد األّول
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 (4  ) 

ة من ثمرات احلرّية ممّا ال ريب فيه أن تلك امليزة هي  التي متتّع ومتّسك امُلطلنقن

ويف املُقابل حرمان املذاهب األُخرى منها ، سواٌء . دائاًم مفّكرونا يف الفقه ويف غريه هبا 

ة ، كام أهنم . يف أعامل رجاهلا أم يف نشوئها  قن بحيث أهّنا كام قلنا حتّولت إىل قوالب ُمغلن

واملحاولة . امتنع عليهم اختاذ أي ُمبادرة مُتليها الظروف االجتامعيّة أو السياسّية 

يف وجه احلكم اململوكي الوحيدة يف هذا النّطاق ، أعني حركة العّز بن عبد الّسالم 

أّما . فّكر بمثلها ت عربًة لكلِّ من يبحيث  بات، جرى قمُعها بّسعة قد ، الوحّش 

أتت دائاًم بموازاة امُلقتضيات ثقافّيًة رّوادنا ، فقد رأينا يف متن الكتاب أن ريادهتم 

ظ أي حُماولة غري .  واجتامعّيًة وسياسّية ف إىل هذه امُلالحظة قدرتنه الفّذة عىل لف  ولنُضه

، التي مل تستمّر إلنتاج فقه يقينّي العمر  القصريةتقّدميّة ، مثاهُلا حماولة السّيد املرتىض 

. وهذه مل نقهف  عليها هنا ألسباٍب واضحة . عىل الرغم من مقامه العايل ُمتكّلاًم ومفكرًا 

نشأة الفقه اإلمامي ) ص له من كتابنا السابقوقد بسطنا الكالم عليها يف الفصل املُخّص 

ن أحّب  ( ومدارسه   . فلريجع إليه من

 . تلك هي الرسالة التي حيملها هذا الكتاب 

 واحلمد هلل رب العاملَي     
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 مكتبة البحث 

 : آغا ُبُزرك الطهراين 

 .بريوت ، دار االضواء ، الت . ـــ الذريعة إىل تصانيف الشيعة ، ط 

 .قم ، مؤسسة إسامعيليان ، الت . ـــ طبقات أعالم الشيعة ، ط 

 : ابن األثري الشيباين 

 .، دار صادر ، الت بريوت . ـــ الكامل يف التاريخ ، ط 

 : ابن إدريس 

 . هـ  5461قم . ـــ الّسائر ، ط 

 : ابن تغري بردي 

، املؤسسة املرصّية العاّمة للتأليف مرص . ــــ النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة ، ط 

 . والرتمجةوالطباعة والنرش ، الت 

 : ابن اجلوزي 

 . هـ 5319حيدرآباد . ــــ املنتظم ، ط 

 : العسقالين ابن حجر 

 .هـ5331م ، مصورة عن طبعة حيدرآباد 5925/ هـ  5391بريوت . ــــ لسان امليزان ، ط 

 : ابن داود 

 . ش . هـ 5343طهران . ـــ رجال ، ط 

 : ابن شهرآشوب املازندراين 

 . ، الت بريوت ، دار االضواء . ــــ معامل العلامء ، ط 

 : ابن عساكر 

 . م 5991/هـ5451بريوت . ــــ تاريخ مدينة دمشق ،ط 

 : ابن كثري 

 . م 5921ــــ البداية والنهاية ، الطبعة األوىل سنة  

 : يى بن املرتىض أمحد بن حي

 . م 5911/ هـ5419بريوت . ـــ طبقات املعتزلة ، ط 
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 : الربقي 

 . ش . هـ 5343طهران . ط ــــ رجال ، 

 : اجلزري ، حممد بن حممد 

 . م 5963/ هـ 5316مرص . ، طـــ غاية النهاية يف طبقات الُقّراء  

 : جعفر املهاجر 

 . ش . هـ 5396قم . ابن الرّباج الطرابليس ، طــــ  

 . م  6151/ هـ  5435بريوت . ــــ أعالم الشيعة ، ط 

 .م  6151بريوت . ي لإلمامة ، طــــ التاريخ الّّس  

 . م 5996/ هـ 5453بريوت . ــــ التأسيس لتاريخ الشيعة يف لبنان وسورية ، ط 

 . م  6111دمشق . ـــ جبل عامل بَي الشهيدين ، ط 

 . م  6152بريوت . ــــ احلديث النبوي والُسلطة ، ط 

 . م  6111/هـ5369قم . ــــ رجال األشعريَي من املحّدثَي وأصحاب األئمة ،ط 

 .دار هباء الدين العامّل ، الت . ــــ الشهيد األول باعث النهضة يف لبنان ، ط 

 . ش . هـ  5396قم . اجكي عرصه سريته وعامله الفكري ، طــــ الكر 

 .م 6152بريوت . ، ط ــــ نشأة الفقه اإلمامي ومدارسه 

 : احلّر العامّل 

 . هـ  5311بغداد . ــــ أمل اآلمل ، ط 

 : حسن بن حممد األشعري 

 . م  6112/هـ5462قم . ط( بالفارسّية ) ــــ تاريخ قم  

 : اخلطيب البغدادي 

 . م  6114/ هـ 5461بريوت . ــــ تاريخ بغداد ، ط 

 : اخلوانساري 

 . قم ، مكتبة إسامعيلّيان ، الت . ــــ روضات اجلنّات يف أحوال العلامء والسادات ، ط 

 : اخلوئي ، السيد أبو القاسم 

 . م 5913/ هـ  5413بريوت . ــــ معجم رجال احلديث ، ط 
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 : رضا ُمتاري 

 . ش . هـ5313قم . ــــ الشهيد األول حياته وآثاره ،ط 

 : الذهبي 

 .بريوت ،دار الكتاب العريب ،الت.ــــ تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،ط 

 . م 5916/هـ5416بريوت .نبالء،طـــ سري أعالم ال 

 . م  5925الكويت . ــــ العرب يف خرب من غرب ،ط 

 : السمعاين 

 . م 5911/هـ5411بريوت . ــــ األنساب ،ط 

 : السيوطي ، جالل الدين 

 .هـ 5342مرص . ــــ أزهار العروس يف أخبار احلُبوش ،ط 

 : الشهيد األول 

 . هـ 5351، مصورة عن طبعة حجرّية بطهران قم .ــــ األربعون حديثًا ،ط 

 : الّصدوق 

 . النجف ، دار الكتب اإلسالمّية ، الت .طــــ كتاب من الحيرضه الفقيه ،  

 : الصفدي 

 . م 5925/هـ5315فيسبادن . ــــ الوايف بالوفيات ، ط 

 : الطربي 

ُسل وامللوك ــــ تاريخ    . دار املعارف بمرص ، الت . ، طالرُّ

 : ويس الط

 . م 5925/هـ5315النجف . رجال الطويس ،ط/ ــــ األبواب  

 . ش.هـ5341مشهد.ــــ اختيار معرفة الرجال ،ط 

 .النجف دار الكتب اإلسالمية ،الت.ــــ االستبصار فيام اختلف من االخبار،ط 

 . هـ 5314بغداد . ــــ األمايل ، ط 

 .م5919/هـ5321النجف.ــــ هتذيب األحكام ،ط 

 .قم ،مؤسسة النرش اإلسالمي ، الت.ــ الرسائل العرش ،طـ 
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 . ش . هـ 5322قم . ــــ الُعّدة ،ط 

 . هـ 5314قم .الغيبة ،طــــ  

 . م 5913/هـ5413بريوت . ــــ الفهرست ، ط 

 . هـ 5433قم . ــــ املبسوط ، ط 

 : عبد اهلل أفندي اإلصفهاين 

 . هـ  5415قم . ــــ رياض العلامء وحياض الفضالء ، ط 

 : عصام شبارو 

 . م 5912بريوت .ــــ تاريخ بريوت ،ط 

 : العاّلمة احلّّل 

 . هـ 5455قم . ــــ خالصة األقوال يف علم الرجال ، ط 

 : عّل بناه االشتهاردي 

 . هـ 5452إيران . ــــ فتاوى ابن اجلُنيد ، ط 

 : الكراجكي 

، الدفرت الثاين (مرياث حديث شيعه)االستنصار ، منشور يف دورّية / ـ االستبصار ـــ 

 .وما بعدها  513/

 .عمر اخلالدي ، نسخة خطّية مصّورة عن نسخة الدكتور ــــ التفضيل  

 . قم باعتناء حسَي الربوجردي . ــــ معدن اجلواهر ، ط 

 : الكليني 

 . النجف ، دار الكتب اإلسالمّية ، الت . ــــ الكايف ، ط 

 : كامل صليبا 

 .  5929بريوت . ــــ تاريخ لبنان احلديث ، ط 

 : جلنة من الباحثَي بإرشاف الشيخ جعفر سبحاين 

 . م  5995/ هـ 5461بريوت . ــــ موسوعة طبقات الفقهاء ، ط  

 : املجليس 

 . م 5913/ هـ  5413ت بريو. ــــ بحار األنوار ، ط  
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 : حمسن األمَي 

 . م 5913/هـ5413بريوت . ــــ أعيان الشيعة ، ط 

 : حممد حرز الدين 

 . م 5925/ هـ 5315النجف . ــــ مراقد املعارف ، ط 

 : حممد رضا اجلعفري 

دار . ، ط( حياة الشيخ املفيد)من فصول كتاب . ــــ الكالم عند اإلمامّية نشأته وتطوره  

 . م  5993/ هـ 5454املفيد 

 : املفيد 

 . م  5993/ هـ 5454قم . ــــ املُقنعة ، ط 

 : منتجب الدين الرازي 

 . ش . هـ  5322قم . ــــ الفهرست ، ط 

 : النجايش 

 . م  5911/ هـ  5411بريوت . ــــ رجال ، ط 

 : النوري 

 . هـ 5365طهران عىل احلجر، مصورة عن طبعة . مستدرك الوسائل ، طـــ  

 : وجيه كوثراين 

 .م5921بريوت.،طــــ االجتاهات االجتامعّية والسياسّية يف جبل لبنان واملرشق العريب  

 :وّرام بن عيسى احلّّل 

 .ي ، الت بريوت ، مؤسسة األعلم. ، ط( ُمموعة وّرام)ــــ تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر  

 : اليافعي 

 .هـ5332م ، مصورة عن طبعة حيدرآباد  592 1/هـ 5391بريوت . آة اجلنان ، طـــ مر 

 : ياقوت احلموي 

 . م 5912/ هـ 5322بريوت . ــــ معجم البلدان ، ط 
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