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املقدمة العلمية

نشوء املذاهب الفقهية وتطورها
حتى نهاية القرن الثالث للهجرة النبوية

يتضمن اجلزء
الفصــل األول :جهود أئمة أهل البيت ( )يف حفظ الرشيعة وانامء الفقه يف
النصف األول من القرن الثاين (150-100هـ)
•املبحــث األول :جهــود اإلمــام حممــد الباقــر (عليــه الســام) وجهــاده يف حفــظ الرشيعــة
وإنــاء الفقــه.

* املسألة األوىل :التعريف بشخصه وشطر ًا من سريته.
* املسألة الثانية:مدرسته العلمية .

•املبحـث الثـاين :جهـود اإلمام أيب عبـد اهلل جعفر بن حممد الصادق (عليه السلام) وجهاده
يف حفـظ الرشيعة وإنامء الفقه.

وشطرا من سريته (عليه السالم).
* املسـألة االوىل :التعريف بشخصه
ً
* املسألة الثانية :مدرسته العلمية.

الفصـل الثــاين :ظهور املذاهب اإلسالمية واستقالليتها االجتهادية وأبرز رموزها.
•املبحث األول :عائدية مذهب اإلمامية إىل عرص الرسالة املحمدية تأسيس ًا وتأصيالً.
•جو
•املبحث الثاين :املذهب احلنفي ومرجعيته الفقهية.

* املسألة األوىل :التعريف بإمام املذهب.
* املسألة الثانية :آرائه الفقهية وفتاويه التي تفرد هبا عن بقية املذاهب السبعة.
* املسألة الثالثة :اسامء ابرز اهل الفتيا الذين انتسبوا إىل مدرسة الرأي والقياس حتى العام 250هـ.

•املبحث الثالث :املذهب املالكي
* املسألة األوىل :التعريف بإمام املذهب.
* املسألة الثانية :أبرز فقهاء املذهب املالكي حتى هناية القرن الثالث اهلجري.

•املبحث الرابع :املذهب الشافعي.

* املسألة األوىل :التعريف بإمام املذهب.
* املسألة الثانية :أسامء أبرز الفقهاء حتى منتصف القرن الثالث للهجرة النبوية.

•املبحث اخلامس :املذهب احلنبيل.

* املسألة االوىل :التعريف بإمام املذهب.
* املسألة الثانية :أسامء أبرز فقهاء املذهب احلنبيل منتصف القرن الثالث للهجرة.

•املبحث السادس :املذهب الزيدي.

* املسألة االوىل :التعريف بإمام املذهب وشطر ًا من سريته.
* املسألة الثانية :موقف علامء اإلمامية من زيد الشهيد (عليه السالم).
* املسألة الثالثة :أسامء أبرز فقهاء املذهب الزيدي حتى هناية القرن الرابع اهلجري.

•املبحث السابع :املذهب اإلبايض.
* املسألة األوىل :اإلختالف فيمن أسس املذهب ،وحقيقة نسبته لعبد اهلل بن إباض.

* املسألة الثانية :أبو الشعثاء جابر بن زيد األزدي (ت 93هـ) وحقيقة نسبة املذهب إليه.

* املسألة الثالثة :مسلم بن ايب كريمة إمام اإلباضية وفقيههم (املتويف نحو 145هـ؛ وقيل سنة 135هـ).

* املسألة الرابعة :أبو عمرو الربيع بن حبيب ومسنده املوسوم بـ (اجلامع الصحيح) (ت حدود 180هـ).

الفصل األول
جهود أئمة أهل البيت ()
يف حفظ الشريعة وإمناء الفقه
يف النصف األول من القرن الثاني
للهجرة النبوية

توطئة :مستويات منو الفقه عند التابعيني واتباعهم.

متتــاز هــذه املــدة الزمنيــة بتجــي جهــود اإلمامــن الباقريــن الصادقــن ،اإلمــام

أيب جعفــر الباقــر ،وولــده اإلمــام أيب عبــد اهلل الصــادق (عليهــا الســام) والتــي
أعقبهــا ظهــور املذاهــب اإلســامية األربعــة ،اي :احلنفــي ،واملالكــي ،والشــافعي،
واحلنبــي ،والتــي ســنتناول دراســتها يف الفصــل القــادم.

فض ـ ً
ا عــن دراســة نشــوء املذهــب الزيــدي واإلبــايض ،والتنويــه إىل بعــض

أئمــة املذاهــب التــي مل يكتــب هلــا النمــو واالنتشــار فذهبــت بذهــاب أصحاهبــا.
وعليه:

فقــد شــكلت هــذه املرحلــة ،أي منــذ العــام (100هـــ) إىل العــام ()150

للهجــرة النبويــة مرحلــة مفصليــة يف تاريــخ الفقــه ونمــوه وانتشــاره وذلــك ضمــن
مســتويني:

األول :نمــو الفقــه يف املــدن اإلســامية وظهــور العديــد مــن الفقهــاء الذيــن

اخــذوا عــن الصحابــة فمنهــم مــن كان مــن التابعيــن ومنهــم مــن اخــذ عنهــم.

والثــاين :ظهــور املذهــب احلنفــي واملالكــي ومــا تبعــه مــن ظهــور املذهــب

الشــافعي واحلنبــي ،واملذاهــب الســبعة املنقرضــة ،واملجتهــدون املســتقلون ،فضــا
عــن ظهــور املذهــب الزيــدي واإلبــايض.

وهــذه املذاهــب الفقهيــة املتعــددة بــرز فيهــا فقهــاء أعــام بذلــوا جهــد ًا كبــر ًا

يف تدعيــم مذاهبهــم والدفــاع عنهــا ،والــذي نعنــى بــه يف هــذا الفصــل دراســة

جهــود اإلمامــن الباقــر والصــادق (عليهــا الســام) وجهادمهــا يف حفــظ رشيعــة

ســيد املرســلني (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،وهــو ضمــن املســتوى الثــاين.
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الفصـل األول :جهود أئمة أهل البيت ( )يف حفظ الشريعة وإمناء الفقه...

أمــا املســتوى األول لنمــو الفقــه الــذي بــرز فيــه مجلــة مــن التابعيــن واتبــاع

التابعــن حتــى العــام ( )152للهجــرة النبويــة فهــو كااليت:

1ـ ســعيد بــن جبــر ،أبــو عبــد اهلل الكــويف الوالبــي موالهــم (ت 95هـــ)

وصــف باإلمــام احلافــظ املقــرئ املفــر الشــهيد ،أحــد األعــام ،كان عــى عطــاء
اخليــل زمــن احلجــاج ثــم قتلــه بعــد مشــاركته يف ثــورة ابــن األشــعث(((.
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2ـ ســامل بــن أيب اجلعــد الكــويف مــوىل غطفــان (ت 100هـــ) وصــف بالفقيــه،

وأنــه كان مــن نبــاء املــوايل وعلامئهــم ،وكان كثــر احلديــث إال أنــه صاحــب

تدليــس ،روى عنــه الســتة(((.

3ـ مســلم بــن يســار ،أبــو عبــد اهلل البــري ،مــوىل بنــي أميــة ،وقيــل :مــوىل

طلحــة بــن عبيــد اهلل (ت 100هـــ) وصفــة الذهبــي بالقــدوة الفقيــه الزاهــد ،وقــال

فيــه ابــن عــون :كان ال يفضــل عليــه أحــد يف زمانــه ،وقــال فيــه قتــادة :مســلم بــن
يســار خامــس مخســة مــن فقهــاء البــرة ،وهــو ممــن خــرج مــع ابــن األشــعث،

خــرج لــه أبــو داود ،والنســائي ،وابــن ماجــة(((.

4ـ رشاح يــل بــن آده ،وقيــل :بــن رشحبيــل ،أبــو األشــعث الصنعــاين (ت 100هـ)

((( ينظــر :طبقــات ابن ســعد  ،374/8تاريــخ البخــاري  ،461/3اإليضاح ،45 :اجلــرح والتعديل
 ،9/4حليــة األوليــاء  ،272/4طبقــات الشــرازي ،79 :ســر أعــام النبــاء  ،321/4هتذيــب
التهذيب .11/4

((( ينظــر :طبقــات ابــن ســعد  ،408/8تاريــخ البخــاري  ،107/4اجلــرح والتعديــل ،181/4
ســر أعــام النبــاء  ،108/5هتذيــب التهذيــب .432/3

((( ينظــر :طبقــات ابــن ســعد  ،185/9تاريــخ البخــاري  ،275/7طبقــات الشــرازي ،86 :ســر
أعــام النبــاء  ،10/4هتذيــب التهذيــب .140 /10

توطئة :مستويات منو الفقه عند التابعيني واتباعهم

مــن أبنــاء الفــرس الذيــن وجههــم كــرى مــع ســيف بــن ذي يــزن ،نــزل دمشــق ومــات

هبــا وصفــه الذهبــي بأنــه مــن كبــار علــاء دمشــق ،خــرج لــه مســلم واألربعــة(((.
5ـ الضحاك بن مزاحم ،أبو القاسم اخلراساين املفرس (ت 105هـ).

6ـ طاووس بن كيسان أبو عبد الرمحن الفاريس اجلندي (ت 106هـ).

7ـ ســليامن بــن يســار املــدين مــوىل ميمونــة زوج النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه

وســلم) وقيــل :كان مكاتبـ ًا ألم ســلمة زوج النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)،
روى عن ـ ُه الســتة ،وفضلــه بعضهــم عــى ســعيد بــن املســيب ،قــال قتــادة :قدمــت

املدينــة فســألت مــن أعلــم أهلهــا بالطــاق؟ قالــوا :ســليامن بــن يســار ،وهــو أخــو

عطــاء ،وعبــد اهلل ،وعبــد امللــك بنــي يســار(((.

 8ـ حممــد بــن ســرين ،أبــو بكــر البــري (ت 111هـــ) مــوىل أنــس بــن مالــك،

وكان أبــوه مــن ســبي جرجرايــا ،متلكــه أنــس ،ثــم كاتبــه عــى ألــوف مــن املــال،

فوفــاه وعجــل لــه مــال الكتابــة قبــل حلولــه ،فتمنــع أنــس مــن أخــذه ملــا رأى

ســرين كثــر مالــه مــن التجــارة وامــل أن يرثــه ،فحاكمــه إىل عمــر ،فألزمــه تعجيــل
املؤجــل ،وصفــه الذهبــي باإلمــام شــيخ اإلســام ،ووصفــه ابــن جريــر بالفقيــه

العــامل ،روى عنــه الســتة(((.

((( ينظــر :طبقــات ابــن ســعد  ،96/8تاريــخ البخــاري  ،255/4طبقــات الشــرازي ،69 :تاريــخ
دمشــق  ،436/22ســر أعــام النبــاء  ،357/4هتذيــب التهذيــب .319/4
((( ينظــر :طبقــات ابــن ســعد  ،172/7تاريــخ البخــاري  ،41/4املعرفــة والتاريــخ  -للفســوي -
 ،303/1طبقــات الشــرازي ،54 :ســر أعــام النبــاء  ،444/4هتــذب التهذيــب .228/4

((( ينظــر :طبقــات ابــن ســعد  ،192/9تاريــخ البخــاري  ،9/1طبقــات الشــرازي ،85 :ســر
أعــام النبــاء  ،606/4هتذيــب التهذيــب .214/9
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9ـ مكحول بن شهراب ،أبو عبد اهلل الدمشقي (ت113هـ).
10ـ عطاء بن أيب رباح أسلم املكي (ت 114هـ).

11ـ احلكــم بــن عتيبــة مــوىل امــرأة مــن كنــدة (ت 115هـــ) وصــف بالفقيــه

واإلمــام الكبــر ،عــامل أهــل الكوفــة ،روى عنــه الســتة ،وكان الشــعبي يصفــه

بالصعافقــة ،وهــم الذيــن يشــهدون الســوق مــن دون رأس مــال ،وأراد بــأن ليــس

14

لــه علــم وال فقــه(((.

12ـ ميمون بن مهران ،أبو أيوب الرقي اجلرزي (ت 117هـ).

13ـ نافــع مــوىل عبــد اهلل بــن عمــر (ت 117هـــ) كان مــن أهــل أبرشــهر

أصابــه عبــد اهلل يف غزاتــه وقيــل :نيســابوري ،وقيــل :ديلمــي ،وصفــه الذهبــي
باإلمــام املفتــي الثبــت عــامل املدينــة ،روى عنــه الســتة ،وكان فيــه لكنــة وعجمــة،

قــال إســاعيل بــن أميــة :كنــا نــرد عــى نافــع اللحــن فيأبــى ،ويقــول :ال ،إال الــذي
ســمعته ،وقــال فيــه ميمــون بــن مهــران :كــر وذهــب عقلــه(((.

14ـ حبيــب بــن أيب ثابــت الكــويف مــوىل لبنــي كاهــل (ت 119هـــ) وصفــه

الذهبــي باإلمــام احلافــظ ،فقيــه الكوفــة ،روى عنــه الســتة ،قــال العجــي :كان

مفتــي الكوفــة قبــل مــاد بــن أيب ســليامن ،وذكــره الــدواليب يف الضعفــاء(((.

((( ينظــر :طبقــات ابــن ســعد  ،450/8تاريــخ البخــاري الصغــر  ،276 /1اجلــرح والتعديــل
 ،123/3طبقــات الشــرازي ،80 :ســر أعــام النبــاء .208/5

((( ينظــر :طبقــات ابــن ســعد  ،423/7تاريــخ البخــاري  ،84/8اجلــرح والتعديــل  ،451/8ســر
أعــام النبــاء  ،95/5هتذيــب التهذيــب .412/10

((( ينظــر :طبقــات ابــن ســعد  ،438/8تاريــخ البخــاري  ،313/2تاريــخ الثقــات105 :رقــم
 ،244اجلــرح والتعديــل  ،107/3طبقــات الشــرازي ،80 :ســر اعــام النبــاء.288/5

توطئة :مستويات منو الفقه عند التابعيني واتباعهم

15ـ ســليامن بــن موســى األشــدق مــوىل آل معاويــة بــن أيب ســفيان (ت

119هـــ) وصــف باإلمــام الكبــر ،مفتــي دمشــق ،وفيقيــه أهــل الشــام يف وقتــه قبــل
األوزاعــي ،روى عنــه األربعــة ومســلم يف املقدمــة ،قــال البخــاري :عنــده مناكــر،

وقــال النســائي :هــو احــد الفقهــاء ،وليــس بالقــوي يف احلديــث ،وقــال مــرة :يف
حديثــه يشء(((.

16ـ محــاد بــن أيب ســليامن الكــويف (ت 120هـــ) مــوىل إبراهيــم بــن أيب موســى

األشــعري ،أصلــه مــن أصفهــان ،روى عــن أنــس وتفقــه بإبراهيــم النخعــي ،وتتلمذ
عليــه أبــو حنيفــة ،خــرج لــه مســلم واألربعــة ،وصفــه الذهبــي بالعالمــة اإلمــام

فقيــه العــراق ،كان رأس ـ ًا يف اإلرجــاء ،وقــال مجاعــة بعــدم وثاقتــه وكان يــرع(((.

17ـ عمــرو بــن دينــار املكــي األثــرم مــوىل بــاذام (ت 126هـــ) كان مــن أبنــاء

الفــرس ،وصــف باإلمــام الكبــر احلافــظ فقيــه مكــة ،وشــيخ احلــرم ،أفتــى بمكــة ثالثني

ســنة ،قــال أبــو زرعــة :كان مــن أوعيــة العلــم ،وأئمــة االجتهــاد ،روى عنــه الســتة(((.
18ـ ثابــت بــن أســلم البنــاين موالهــم البــري (ت 127هـــ) وصفــه الذهبــي

باإلمــام القــدوة شــيخ اإلســام ،روى عنــه الســتة ،وكان يلبــس الثيــاب الثمينــة
والطيالــس(((.

((( ينظر :طبقات ابن سعد  ،460/9تاريخ البخاري  ،38/4اجلرح والتعديل .141/4

((( ينظــر :طبقــات ابــن ســعد  ،451/8تاريــخ البخــاري  ،18/3اجلــرح والتعديــل ،146/3
الضعفــاء الكبــر  -للعقيــي  301/1 -رقــم  ،375طبقــات الشــرازي ،80 :ميــزان االعتــدال
 ،364/2رقــم  ،2256ســر أعــام النبــاء .231/5

((( ينظــر :طبقــات ابــن ســعد  ،40/8تاريــخ البخــاري  ،328/6اجلــرح والتعديــل ،231/6
طبقــات الشــرازي ،65 :ســر أعــام النبــاء .300/5

((( ينظر :طبقات ابن سعد  ،231/9تاريخ البخاري  ،195/6اجلرح والتعديل .449/2
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الفصـل األول :جهود أئمة أهل البيت ( )يف حفظ الشريعة وإمناء الفقه...

19ـ عبــد الكريــم بــن مالــك اجلــرزي احلــراين (ت 127هـــ) مــوىل بنــي أميــة،

وأصلــه مــن اصطخــر ،وصفــه الذهبــي باإلمــام احلافــظ ،عــامل اجلزيــرة ،خــرج لــه

الســتة(((.

20ـ بكــر بــن عبــد اهلل بــن األشــج املــدين املــري مــوىل بنــي خمــزوم (ت

127هـــ) وصــف باإلمــام الثقــة وأنــه أحــد األعــام ،خــرج لــه الســتة(((.
16

21ـ يزيد بن أيب حبيب ،أبو رجاء األزدي موالهم املرصي (ت 128هـ).

22ـ عبــد اهلل بــن ذكــوان ،أبــو الزنــاد املــدين مــوىل رملــة بنــت شــيبة بــن ربيعــة

زوجــة عثــان (ت 130هـــ) وكان ذكــوان أخــا أيب لؤلــؤة قاتــل عمــر ،ويل خــراج
املدينــة ،وكان كاتبـ ًا لبنــي أميــة ،وصــف باإلمــام الفقيــه ،وعــده بعضهــم بأنــه أفقــه

أهــل املدينــة ،وقــال فيــه أمحــد بــن حنبــل :إنــه أعلــم من ربيعــة الــرأي ،وكان ســفيان
الثــوري يســميه :أمــر املؤمنــن -يعنــي يف احلديــث  -وقــال أبــو حاتــم :ثقــة فقيــه

صالــح احلديــث صاحــب ســنة((( وهــو مــن تقــوم بــه احلجــة ،روى عنــه الســتة(((.

23ـ أيــوب بــن أيب متيمــة الســختياين البــري مــوىل عنــزة (ت 131هـــ)،

وصفــه شــعبة بســيد الفقهــاء ،ووصفــه الذهبــي بســيد العلــاء ،روى عنــه الســتة(((.
((( ينظر :طبقات ابن سعد  ،486/9تاريخ البخاري  ،88/6اجلرح التعديل .58/6

((( ينظــر :طبقــات ابــن ســعد  ،504 /7تاريــخ البخــاري  ،113/2اجلــرح والتعديــل ،403/2
طبقــات الشــرازي  ،74ســر أعــام النبــاء .170/6

((( راجع :اإليامن والكفر 74 :يف بيان معنى صاحب سنة.

((( ينظــر :طبقــات ابــن ســعد  ،508/7تاريــخ البخــاري  83/5رقــم  ،228طبقــات الشــرازي:
 ،60ســر أعــام النبــاء  ،445/5هتذيــب التهذيــب  203/5رقــم .351

((( ينظــر :طبقــات ابــن ســعد  ،246/9حليــة األوليــاء  ،3/3طبقــات الشــرازي ،87 :ســر أعــام
النبــاء  ،15/6هتذيــب التهذيــب .397/1

توطئة :مستويات منو الفقه عند التابعيني واتباعهم

24ـ عبــد اهلل بــن أيب نجيــح املكــي مــوىل ثقيــف (ت 131هـــ) ،كان مفتــي

مكــة بعــد عطــاء ،ووصــف باإلمــام الثقــة املفــر ،روى عنــه الســتة ،وكان يقــول

بالقــدر(((.

25ـ إســاعيل بــن عبيــد اهلل بــن أيب املهاجــر الشــامي مــوىل بنــي خمــزوم (ت

132هـــ) وصفــه الذهبــي باإلمــام الكبــر ،ومفقــه أوالد عبــد امللــك اخلليفــة ،ومــن
ثقــات العلــاء ،روى عنــه الســتة ســوى الرتمــذي(((.

26ـ املغــرة بــن مقســم الكــويف مــوىل ضبــة (ت 133هـــ) وصــف باإلمــام

العالمــة الفقيــة ،قــال أبــو بكــر بــن عيــاش :كان مغــرة مــن أفقههــم ،مــا رأيــت

أحــد ًا أفقــه منــه ،فلزمتــه ،خــرج لــه الســتة ،قــال ابــن فضيــل :كان مغــرة يدلــس،

وكان يمــل عــى عــي(((.

27ـ داود بــن احلصــن املــدين مــوىل بنــي أميــة (ت 135هـــ) وصفــه الذهبــي

بالفقيــه ،وخــرج لــه الســتة ،ضعفــه بعضهــم ولينــه أبــو زرعــة ،وتكلــم الرتمــذي
يف حفظــه(((.

((( ينظــر :طبقــات ابــن ســعد  ،44 /8تاريــخ البخــاري  ،233/5اجلــرح والتعديــل ،203/5
طبقــات الشــرازي ،66 :ســر أعــام النبــاء .125/6

((( ينظــر :تاريــخ البخــاري  ،366/1اجلــرح والتعديــل  ،182/2ســر أعــام النبــاء ،213/5
هتذيــب التهذيــب .317/1

((( ينظــر :طبقــات ابــن ســعد  ،456/8تاريــخ البخــاري  ،322/7تاريــخ الثقــاة  -للعجــي :-
 437رقــم  ،1622اجلــرح والتعديــل  ،228/8ســر أعــام النبــاء  ،10/6هتذيــب التهذيــب

.269/10

((( ينظــر :طبقــات ابــن ســعد  ،508/7تاريــخ البخــاري  ،231/3اجلــرح والتعديــل ،408/3
ســر أعــام النبــاء  ،106/6هتذيــب التهذيــب .181/3
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الفصـل األول :جهود أئمة أهل البيت ( )يف حفظ الشريعة وإمناء الفقه...

28ـ عطــاء بــن أيب مســلم اخلراســاين نزيــل الشــام مــوىل املهــل بــن أيب صفــرة

(ت 135هـــ) أصلــه مــن بلــخ ،كان حمدثــ ًا واعظــ ًا معروفــ ًا بالفتــوى ،خــرج لــه
الســتة ،واهتــم بالتدليــس(((.

29ـ بــرد بــن ســنان ،أبــو العــاء الدمشــقي ،نزيــل البــرة مــوىل قريــش (ت

135هـــ) وصفــه الذهبــي بالفقيــه ،ومــن كبــار العلــاء ،ضعفــه ابــن املدينــي ،وكان
18

يقــول بالقــدر ،روى عنــه األربعــة(((.

30ـ زيــاد بــن أيب زيــاد مــوىل ابــن عيــاش املخزومــي (ت 135هـــ) مــن مشــايخ

دمشــق يف وقتــه ،وصفــه الذهبــي بالفقيــه الربــاين ،خــرج لــه مســلم والرتمــذي
وابــن ماجــة ،كان صديقـ ًا لعمــر بــن عبــد العزيــز ،وكان فيــه عجمــة ،قــال مالــك:

وكان قــد أعانــه النــاس عــى فــكاك رقبتــه(((.

31ـ عبيــد اهلل بــن أيب جعفــر املــري الكنــاين موالهــم ،وقيــل :مــوىل بنــي أميــة

(ت 135هـــ) وصــف باإلمــام احلافــظ ،فقيــه مــر ،خــرج لــه الســتة ،وقــال فيــه
أمحــد ليــس بالقــوي(((.

32ـ ســعيد بــن أيب هــال ،أبــو العــاء الليثــي موالهــم املــري (ت 135هـــ)

((( ينظــر :طبقــات ابــن ســعد  ،373 /9تاريــخ البخــاري  ،474/6اجلــرح والتعديــل ،334 /6
طبقــات الشــرازي :91 :ســر أعــام النبــاء  ،140/6هتذيــب التهذيــب .212/7

((( ينظــر :تاريــخ البخــاري  ،134/2اجلــرح والتعديــل  ،422/2ميــزان االعتــدال  ،11/2ســر
أعــام النبــاء  ،151/6هتذيــب التهذيــب .428/1

((( ينظــر :طبقــات ابــن ســعد  ،300/7املعرفــة والتاريــخ  ،374/1اجلــرح والتعديــل ،532/3
ســر أعــام النبــاء  ،456/5هتذيــب التهذيــب .367/3

((( ينظــر :طبقــات ابــن ســعد  ،520 /9اجلــرح والتعديــل  ،310/5رس أعــام النبــاء ،8/6
هتذيــب التهذيــب .5/7

توطئة :مستويات منو الفقه عند التابعيني واتباعهم

وصفــه الذهبــي باإلمــام احلافــظ الفقيــه ،خــرج لــه الســتة ،وقــال فيــه ابــن حــزم:

ليــس بالقــوي(((.

33ـ زيــد بــن أســلم املــدين مــوىل عمــر بــن اخلطــاب (ت 136هـــ) ،وصــف

باإلمــام احلجــة القــدوة الفقيــه ،كان لــه حلقــة للعلــم يف مســجد رســول اهلل (صــى

اهلل عليــه وآلــه) ،وذكــر ابــن عبــد الــر مــا يــدل عــى تدليســه ،خــرج لــه الســتة((( .
34ـ ربيعــة بــن أيب عبــد الرمحــن فــروخ ،املعــروف بربيعــة الــرأي مــوىل آل

املنكــدر التيميــن (ت 136هـــ) وصفــه الذهبــي باإلمــام ،مفتــي املدينــة ،وعــامل

الوقــت ،ومــن أئمــة االجتهــاد ،وفضلــه بعضهــم عــى احلســن البــري وابــن
ســرين ،وعنــه أخــذ مالــك ،روى عنــه الســتة ،وذكــره ابــن حبــان يف ذيــل
الضعفــاء(((.

35ـ خصيــف بــن عبــد الرمحــن اجلــزري احلــراين مــوىل بــن أميــة (ت 137هـــ)

وصفــه الذهبــي باإلمــام الفقيــه ،وروى عنــه األربعــة ،قــال أمحــد :ليــس بقــوي،

تكلــم يف اإلرجــاء ،وكان عــى بيــت املــال(((.

((( ينظــر :تاريــخ البخــاري  ،519/3اجلــرح والتعديــل  ،71/4ســر أعــام النبــاء ،303/6
ميــزان االعتــدال  ،236/3هتذيــب التهذيــب .94/4

((( ينظــر :طبقــات ابــن ســعد  ،507/7تاريــخ البخــاري  ،387/3اجلــرح والتعديــل ،555/3
ســر أعــام النبــاء  ،236/5هتذيــب التهذيــب 395/3

((( ينظــر :طبقــات ابــن ســعد  ،509/7تاريــخ البخــاري  286/3رقــم  ،976تاريــخ بغــداد /8
،420طبقــات الشــرازي ،60 :ميــزان االعتــدال  ،68/3رقــم  ،2756ســر أعــام النبــاء
 ،89/6هتذيــب التهذيــب 258/3رقــم .491

((( ينظــر :طبقــات ابــن ســعد  ،487/9تاريــخ البخــاري  ،228/3ميــزان االعتــدال  ،442/2ســر
أعــام النبــاء  ،145/6هتذيــب التهذيــب .143/3
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36ـ زيــد بــن واقــد الدمشــقي مــوىل قريــش (ت138هـــ) وصفــه الذهبــي

بالفقيــه ،خــرج لــه البخــاري ،وأبــو داود والنســائي ،وابــن ماجــه(((.

37ـ يونــس بــن عبيــد بــن دينــار البــر مــوىل بعــد القيــس(ت 139هـــ) وصف

باإلمــام القــدرة احلجــة ،خــرج له الســتة(((.

38ـ داود بــن أيب هنــد اخلراســاين البــري مــوىل بنــي قشــر (ت 139هـــ)
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وصــف باإلمــام احلافــظ ،مفتــي أهــل البــرة .قــال محــاد بــن زيــد :مــا رأيــت أحــد ًا

أفقــه مــن داود بــن أيب هنــد ،خــرج لــه البخــاري يف التعاليــق ومســلم واألربعــة،

قــال الفــاس :ســمعت ابــن أيب عــدي يقــول :صــام داود بــن أيب هنــد أربعــن ســنة
ال يعلــم بــه أهلــه(((.

39ـ صالــح بــن كيســان املــدين ( 140هـــ) مــوىل بنــي غفــار ،وقيــل مــوىل امــرأة

دوســية مــن آل معيقيــب ،وصــف باإلمــام احلافــظ الثقــة ،اجلامــع مــن احلديــث
والفقــه ،خــرج لــه الســتة وكان مؤدبـ ًا لولــد الوليــد بــن عبــد امللــك وعمــر بــن عبــد

العزيــز ،وكان ممــن ال يــرى كتابــة احلديــث ويعــد ذلــك مــن الســنة(((.

40ـ أشــعث بــن عبــد امللــك ،أبــو هــاين احلمــراين البــري مــوىل محــران مــوىل

((( ينظــر :تاريــخ البخــاري  ،407/3اجلــرح والتعديــل  ،574/3ميــزان االعتــدال  ،157/3ســر
أعــام النبــاء  ،296 /6هتذيــب التهذيــب .426/3

((( ينظــر :طبقــات ابــن ســعد  ،259/9تاريــخ البخــاري الصغــر  ،49/2اجلــرح والتعديــل /9
 ،242طبقــات الشــرازي  ،87ســر أعــام النبــاء  ،288/6هتذيــب التهذيــب .442/11

((( ينظــر :طبقــات ابــن ســعد  ،254/9تاريــخ البخــاري  ،231/3اجلــرح والتعديــل /411/3
طبقــات الشــرازي ،88 :ســر أعــام النبــاء  ،376/6هتذيــب التهذيــب .204/3

((( ينظر :طبقات ابن سعد  ،513/7تاريخ البخاري  ،288/4اجلرح والتعديل .410/4

توطئة :مستويات منو الفقه عند التابعيني واتباعهم

عثــان بــن عفــان (ت142هـــ) وصفــه الذهبــي باإلمــام الفقيــه الثقــة ،خــرج لــه
األربعــة ،وكان صاحــب ســنة(((.

41ـ عثــان الب ّتــي ،أبــو عمــر البــري مــوىل بنــي زهــرة (ت 143هـــ) وصفــه

الذهبــي بفقيــه البــرة ،وقــال ابــن ســعد :كان صاحــب رأي وفقــه ،ضعفــه ابــن

معــن ،وخــرج لــه األربعــة(((.

42ـ عمــرو بــن ميمــون بــن مهــران اجلــزري مــوىل األزد (ت 145هـــ) وصــف

باإلمــام احلافــظ الفقيــه ،خــرج لــه الســتة(((.

43ـ عبــد اهلل بــن يزيــد بــن هرمــز األصــم مــوىل بنــي ليــث الدوســيني (

ت148هـــ) كان أبــوه عــى املــوايل يــوم احلــرة ،وصفــه الذهبــي بفقيــه املدينــة وأحــد
األعــام ،وأنــه كان بصــر ًا بالــكالم ،يــرد عــى أهــل األهــواء ،وكان أعلــم النــاس

بذلــك ،وعنــه أخــذ مالــك الفقــه ،قــال مالــك :كان أعلــم النــاس بــا اختلــف
النــاس فيــه مــن هــذه األهــواء ،وقــال :أبــو حاتــم :ليــس بقــوي(((.

44ـ حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن أيب ليــى الكــويف األنصــاري صابــح الــرأي

(ت 148هـــ) واســم أيب ليــى يســار وقيــل :داود ،وصــف بالعالمــة اإلمــام ،مفتــي
الكوفــة وقاضيهــا ،وكان نظــر ًا أليب حنيفــة يف الفقــه ،ادعــى أنــه مــن ولــد أحيحــة

((( ينظر :طبقات ابن سعد  ،276/9تاريخ البخاري  ،431/1اجلرح والتعديل .275/2

((( ينظر :طبقات ابن سعد  ،256/9تاريخ البخاري  ،215 /6اجلرح والتعديل .145/6
((( ينظر :طبقات ابن سعد  ،487/9تاريخ البخاري  ،367/6اجلرح والتعديل .258/6

((( ينظــر :طبقــات ابــن ســعد  ،512 /7تاريــخ البخــاري الكبــر  ،224/5رقــم  ،733تاريــخ
البخــاري الصغــر  ،90/2اجلــرح والتعديــل  ،199/5رقــم  ،924طبقــات الشــرازي،61 :

ســر أعــام النبــاء .379/6
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بــن اجلــاح ،إال أنــه طعــن يف نســبه وممــن طعنــه اخلليفــة املهــدي ،وفيــه يقــول عبــد
اهلل بــن شــرمة:

وكيــف ترجــى لفصــل القضــاء
فتزعــم أنــك البــن اجلــاح

ومل تصــب احلكــم يف نفســكا
وهيهــات دعــواك مــن أصلــكا

وقــال أبــو العينــاء :كان يدّ عــي أنــه مــن العــرب .ويل القضــاء لبنــي أميــة وبنــي
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العبــاس ،وهــو الــذي اســتتاب أيب حنيفــة مــن قولــه بخلــق القــرآن ،ضعفــه مجــع

مــن أئمــة اجلــرح والتعديــل ،وروى عنــه األربعــة(((.

45ـ حممــد بــن عجــان املــدين (ت148هـــ) مــوىل فاطمــة بنــت الوليــد بــن

عتبــة بــن ربيعــة ،وصفــه الذهبــي باإلمــام القــدوة ،وقــال :كان فقيهـ ًا مفتيـ ًا ،عابــد ًا
صدوق ـ ًا ،كبــر الشــأن وروي أنــه محلــت بــه أمــه ثــاث ســنني ،وقــال ابنــه :محــل

بــأيب أكثــر مــن ثــاث ســنني .خــرج لــه البخــاري يف التعاليق ،ومســلم واألربعــة(((.
46ـ عمــرو بــن احلــارث بــن يعقــوب ،أبــو أميــة األنصــاري املــري مــوىل

قيــس بــن ســعد بــن عبــادة (ت148هـــ) عــامل الديــار املرصيــة ومفتيهــا ،قــال ابــن
وهــب :اهتدينــا يف العلــم بأربعــة :اثنــان بمــر ،واثنــان باملدينــة ،وعمــرو بــن
احلــارث والليــث بــن ســعد بمــر ،ومالــك وابــن املاجشــون باملدينــة ،لــوال هؤالء

لكانــا ضالــن ،خــرج لــه الســتة(((.

((( ينظــر :أخبــار القضــاء  -لوكيــع  109 - 108/3 :-و ص  ،129املعــارف  -البــن عتيبــة
  ،277الفهرســت  -للنديــم ،343 :-تاريــخ بغــداد  ،83/7طبقــات الشــرازي ،81 :ســرأعــام النبــاء  ،310/6هتذيــب التهذيــب .301/9
((( ينظر :طبقات ابن سعد  ،525/7تاريخ البخاري  ،196/1اجلرح والتعديل .49/8

((( ينظر :طبقات ابن سعد  ،522/9تاريخ البخاري  ،320/6اجلرح والتعديل . ،225/6

توطئة :مستويات منو الفقه عند التابعيني واتباعهم

47ـ ســعيد بــن أيب أيــوب مقــاص املــري مــوىل خزاعــة (ت149هـــ وقيــل:

161هـــ) وصفــه الذهبــي باإلمــام احلافــظ الثقــة الفقيــه ،وأنــه كان مــن أوعيــة
العلــم ،خــرج لــه الســتة(((.

48ـ عبــد امللــك بــن عبــد العزيــز بــن جريــج املكي مــوىل بنــي أميــة (ت 150هـ)

وصفــه الذهبــي باإلمــام ،العالمــة ،احلافــظ ،شــيخ احلــرم ،صاحــب التصانيــف،

وأول مــن دون العلــم بمكــة ،قــال طلحــة بــن عمــرو املكــي :قلــت لعطــاء :مــن
نســأل بعــدك يــا أبــا حممــد؟ قــال :هــذا الفتــى إن عــاش  -يعنــي ابــن جريــج  -وكان

يــرى املتعــة ،قــال الشــافعي :اســتمتع ابــن جريــج بتســعني امــرأة ،خــرج له الســتة(((.
49ـ عبــد اهلل بــن عــون بــن أرطبــان البــري مــوىل مزينــة (ت151هـــ) وصف

باإلمــام القــدوة ،عــامل البــرة ،احلافــظ ،وأنــه كان مــن أئمــة العلــم والعمــل ،خرج

لــه الســتة ،كان عثامنيـ ًا ،ويســتغفر للحجــاج ،وال يســلم عــى القدريــة ،وكان جــده

أرطبــان شامسـ ًا يف بيعــة ميســان فوقــع يف ســهم عبــد اهلل ب نــدرة املــزين رضبــه بالل
بــن أيب بــردة بــن أيب موســى األشــعري بالســياط؛ ألنــه كان تــزوج امــرأة عربيــة(((.

50ـ هشــام بــن أيب عبــد اهلل ســنرب الدســتوائي الربعــي البــري مــوىل لبنــي

ســدوس (ت152هـــ) وصفــه الذهبــي باحلافــظ احلجــة اإلمــام ،وقــال :كان مــن
األئمــة لــوال مــا شــاب علمــه بالقــدر .وكان أبــو داود الطيالــي يقــول :كان هشــام

((( ينظــر :طبقــات ابــن ســعد  ،522/9تاريــخ البخــاري  ،458/3مشــاهري علــاء االمصــار -
البــن حبــان  302 :-رقــم  ،1532ســر أعــام النبــاء  ،22/7هتذيــب التهذيــب .7/4

((( ينظر :طبقات ابن سعد  ،53/8تاريخ البخاري  ،422/5اجلرح والتعديل .356 /5

((( ينظر :طبقات ابن سعد  ،261/9تاريخ البخاري  ،163/5اجلرح والتعديل .130/5
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الدســتوائي أمــر املؤمنــن ،خــرج لــه الســتة(((.
وقــد اعتمــد هــؤالء -وبالنظــر إىل مــا مـ ّـر بيانــه يف اجلــزء األول مــن بيــان حلــال

الصحابــة يف التأمــل مــع املســألة الرشعيــة والفتيــا فضـ ً
ا عــن تأخــر التدويــن ومنعه
وظهــور املدرســة اإلماميــة منــذ عــر النبــوة يف خمتلــف العلــوم ال ســيام الفقــه،
ممثـ ًـا ذلــك بجهــود اإلمــام عــي واحلســن واحلســن وعــي بــن احلســن (عليهــم
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الســام) وطالهبــم وتالمذهتــم يف إنــاء الفقــه ونمــوه.-

ومــن ثــم فقــد اعتمــد هــؤالء الفقهــاء مــن التابعيــن وأتباعهــم عــى األحاديــث

النبويــة دون اخضاعهــا إىل التمحيــص يف صحــة نســبتها إىل رســول اهلل (صــى

اهلل عليــه وآلــه) مثلــا جــرى يف املدرســة اإلماميــة واعتمــدوا أيضــ ًا عــى آثــار

الصحابةوعملهــم ،والشــهرة ،ومــا أمجــع عليــه الصحابــة.

وعليــه :يبقــى احلكــم معلقــ ًا بــا ينقيــه مــن الشــوائب ويطابقــه مــع الواقــع

الــذي أراده املــرع جــل شــأنه وهــذا مــا ال يمكــن حتققــه إال بالعــرة النبويــة الذيــن

جعلهــم اهلل أئمــة هيــدون بأمــره .وهــو مــا مـ ّـر بيانــه وســيمر يف املبحــث القــادم.

((( ينظر :طبقات ابن سعد  ،279/9تاريخ البخاري  ،198/8اجلرح والتعديل .59/9

املبحث األول
جهود اإلمام حممد الباقر (عليه السالم) وجهاده يف
حفظ الشريعة وإمناء الفقه
إن مــن أهــم الســات التــي تالزمــت مــع هــذا اجلهــد واجلهــاد الــذي بذلــه

اإلمــام الباقــر (عليــه الســام) هــو معايشــته لفــرة زمنيــة اضطربــت فيهــا املــدن

اإلســامية وشــهدت حتــوالت عصيبــة ســالت فيهــا الكثــر مــن دمــاء املســلمني،
ال ســيام يف مدينــة الكوفــة عــى يــد احلجــاج الثقفــي ،فضــا عــن املجريــات التــي

تتابعــت بعــد حركــة عبــد اهلل بــن الزبــر يف مكــة ،وانتهــاك حرمــة بيــت اهلل يف ســفك
الدمــاء يف احلــرم املكــي ولينتهــي األمــر بحــرق بيــت اهلل تعــاىل بمجانيــق جيــش

الشــام وهتديمــه عــى يــد احلجــاج.

أمــا إذا جئنــا إىل حــال املســلمني وفرائضهــم وســننهم وتكاليفهــم الرشعيــة

فنجــد مــا ال يصدقــه مســلم ،فقــد (منــع عبــد امللــك بــن مــروان النــاس مــن احلــج
فضجــوا ،فبنــى القبــة عــى الصخــرة واجلامــع االقــى ليشــغلهم بذلــك عــن
احلــج ويســتعطف قلوهبــم  ،وكانــوا يقفــون عنــد الصخــرة ويطوفــون حوهلــا  ،كــا

يطوفــون حــول الكعبــة ،وينحــرون يــوم العيــد وحيلقــون رؤوســهم)(((.
((( البداية والنهاية البن كثري :ج 8ص.308
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وكان الســبب يف هــذا الفعــل الــذي اقــدم عليــه احلاكــم األمــوي هــو حينــا

بلغــه ان عبــد اهلل بــن الزبــر حيــدث النــاس بمثالــب بنــي أميــة وبنــي مــروان ،وأهنــم
ملعونــون عــى لســان رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وســلم) ،وان مــروان وابيــه مهــا

ممــن طردهــم النبــي (صــى اهلل عليــه والــه وســلم) مــن املدينــة.

يرشعــون هلــم دينهــم ،ويس ـنّون هلــم
فــإذا هبــم اليــوم احلــكام عــى املســلمني ّ
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فرائضهــم!!.

ومــن ثــم :كيــف ســيكون أثــر هــذا األمــر الــذي أصــدره احلاكــم األمــوي عــى

رشيعــة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) وكيــف اســتطاع أهــل العلــم
الصمــود أمــام هــذه الرشيعــة اجلديــدة ،وبمــن تراهــم الذوا ،وإىل مــن التجئــوا يف
معرفــة الفرائــض والســنن؟

وممــا ال ريــب فيــه وال شــك :أنــه اإلمــام أيب جعفــر الباقــر (عليــه الســام)

فهــو الــذي ر ّد النــاس إىل رشيعــة جــده املصطفــى (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)
وبـ ّـن هلــم احلــدود والفرائــض والســنن بعــد أن هدمــت كعبــة املســلمني ،ورشعــوا

احلــكام بســفك الدمــاء ،وقرآهنــم يــرخ:
كانَ َآمِنًا.(((
وَمَنْ دَخَ َلهُ َ

وعليه:

فــإن التعريــف هبــذا اجلهــد واجلهــاد الــذي بذلــه اإلمــام الباقــر (عليــه الصــاة

والســام) يلــزم منــا البحــث يف مجلــة مــن األمــور ،وهــي كااليت:

((( آل عمران.97 : ،

املبحـث األول :جهود اإلمام حممد الباقر (عليه السالم) وجهاده يف حفظ الشريعة

ً
وشطرا من سريته:
املسألة األوىل :التعريف بشخصه

أبــو جعفــر ،عــي بــن احلســن بــن عــي بــن أيب طالــب (عليهــم الســام)

اهلاشــمي القــريش املــدين.

ولــد :يف املدينــة املنــورة يف األول مــن شــهر رجــب األصــب ،ســنة ســبع

ومخســن ،وقيــل :ســت ومخســن.

يكنــى :بــأيب جعفــر ،ولقــب القــاب عــدة كان أشــهرها :الباقــر ،وقــد جــاء يف

بيــان معنــاه مــا رواه عــدة مــن أهــل العلــم ،منهــم:

1ـ أخــرج الشــيخ الصــدوق (رمحــه اهلل) عــن جابــر بــن يزيــد اجلعفــي ،وقــد

ســأله عمــرو بــن شــمر :مل ســمي الباقــر :باقــر ًا؟

قــال :ألنــه بقــر العلــم بقــر ًا ،أي شــق ُه شــق ًا ،واظهــره اظهــار ًا؛ ولقــد حدثنــي

جابــر بــن عبــد اهلل االنصــاري ،انــه ســمع رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)
يقــول:

«يــا جابــر إنــك ســتبقى حتــى تلقــى ولــدي حمــد بــن عــي بــن احلســن بــن عــي

بــن ايب طالــب ،املعــروف يف التــوراة بباقــر فــإذا لقيتــه فاقــرأه منــي الســام».

فلقيــه جابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري يف بعــض ســكك املدينــة فقــال لــه يــا غالم

مــن أنــت ؟ قــال :انــا حممــد بــن عــي بــن احلســن ابــن عــي بــن أيب طالــب ،قــال لــه

جابــر يــا بنــي إقبــل فاقبــل ثــم قــال لــه إدبــر فأدبــر ،فقــال:

شــائل رســول اهلل ورب الكعبــة ،ثــم قــال يــا بنــى رســول اهلل يقــرؤك الســام

فقــال عــى رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) الســام مــا دامــت الســاوات
واألرض وعليــك يــا جابــر بــا بلغــت الســام فقــال لــه جابــر يــا باقــر أنــت الباقــر
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حقــا أنــت الــذي تبقــر العلــم بقــرا ثــم كان جابــر يأتيــه فيجلــس بــن يديــه فيعلمــه
وربــا غلــط جابــر فيــا حيــدث بــه عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)

فــرد عليــه ويذكــره فيقبــل ذلــك منــه ويرجــع إىل قولــه وكان يقــول يــا باقــر يــا باقــر

يــا باقــر أشــهد بــاهلل إنــك قــد أوتيــت احلكــم صبيــا)(((.

2ـ ويف روايــة اليعقــويب( :فلــا كــرت ســن جابــر ،وخــاف املــوت ،جعــل
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يقــول :باقــر ،يــا باقــر ،ايــن انــت؟ حتــى رآه فوقــع عليــه يقبــل يديــه ورجليــه،
ويقــول :بــايب وامــي شــبيه ابيــه رســول اهلل ،ان ابــاك يقرئــك الســام)(((.
3ـ وقال احلافظ النووي (ت 676هـ) يف ذكره (عليه السالم):

(املعــروف بالباقــر ،ألنــه بقــر العلــم ،اي :شــقه وفتحــه فعــرف أصلــه ،ومتكــن

فيه) (((.

4ـ وقال احلافظ العيني (ت 855هـ):

(الباقر :سمي به ألنه بقر العلم ،اي :شقه بحيث عرف حقائقه)(((.

5ـ وقــال مطهــر بــن حييــى الكحــاين (ت 1377هـــ) يف حــوايش رشح األزهار

ألمحــد املرتىض إمــام الزيديــة (ت 840هـ).

(وقيــل ملحمــد بــن عــي الباقــر ألنــه بقــر العلــم ،أي شــقه ،ووســع فيــه؛ وهلل

القائــل:

((( علل الرشائع :ج 1ص .234 - 233
((( تاريخ اليعقويب :ج 3ص .320

((( رشح صحيح مسلم :ج 1ص .102
((( عمدة القارئ :ج 3ص .52

املبحـث األول :جهود اإلمام حممد الباقر (عليه السالم) وجهاده يف حفظ الشريعة

يــا بقــار العلــم ألهــل التقــى

وخري من ميشي على األرجلي

6ـ وروى ابن عساكر الدمشقي؛ والذهبي ،واللفظ البن عساكر:
(وله يقول مالك ابن أعني اجلهني (ت 148هـ):

إذا طلــب النـ ــاس علــم القـ ــرآن

كانـ ــت قريــش عليــه عيــا ًال

وإن قيــل إنــي ابــن بنــت الرســول

نل ـ ـ ـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ــذلك ف ـ ـ ـ ــرعا ط ـ ـ ـ ــويالً

جنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم هت ـ ـ ـ ــلل للـ ـ ـ ـمـ ـ ــدجل ـ ـ ـ ـ ــن

1

جبـ ـ ـ ــال تـ ـ ـ ـ ــورث عـ ـ ـ ـ ــلم ًا جبــا ًال)

املسألة الثانية :مدرسته العلمية

(((.

يمكــن أن نشـ ّ
ـخص جهــده (عليــه الصــاة والســام) يف احلفــاظ عــى رشيعــة

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) وانــاء الفقــه خاصــة وبقيــة العلــوم عامــة
يف ثالثــة أمــور؛ األول يف تصانيفــه العلميــة ،واالخــر يف مدرســته التــي انضــم إليهــا
املئــات مــن التابعيــن وابنائهــم فض ـ ً
ا عــن املــوايل الذيــن عايشــوا املدينــة وعرفــوا

منابــع العلــم فيهــا ،وهــي كااليت:

ألف :تصانيفه (عليه السالم).
لقــد تــرك لنــا اإلمــام الباقــر (عليــه الســام) جمموعــة مــن العلــوم التــي صنّفهــا

ودوهنــا يف وقــت كان الصحابــة والتابعيــون قــد منعــوا منــه وعــى الرغــم مــن املحنة
ّ
الكــرى التــي عاشــها اإلمــام الباقــر (عليــه الســام) ،ومــرت (عــى أهــل البيــت

يف كربــاء ،وقتــل فيهــا جــده اإلمــام احلســن (عليــه الســام) واخوتــه ،وانصــاره
((( تاريخ ابن عساكر :ج 54ص 271؛ سري أعالم النبالء :ج 4ص .404
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(عليهــم الســام) وشــاهد بعدهــا املصائــب التــي ح َّلــت بأهــل البيــت ،وحمبيهــم

مــن احلــكام الطغــاة الذيــن اتّبعــوا الشــهوات ،واســتباحوا احلرمــات ،وع َلـ ْـوا يف
األرض ،وأفســدوا فيهــا.

فاجتــه االمــام يف ذلــك اجلــو املشــحون بالظلــم إىل الدفــاع عــن مبــادئ اإلســام،

ـف حــول االمــام اآلالف مــن العلــاء ،وطــاب العلــم لدراســة
ونــر تعاليمــه ،فالتـ ّ
30

الفقــه ،واحلديــث ،والتفســر ،والفلســفة ،والــكالم ،وغــر ذلــك مــن العلــوم حتــى
ُأطلــق عــى تلــك احللقــات التــي كانــت جتتمــع يف مســجد املدينــة اســم اجلامعــة ،التي

الســام) وقيــل :شــاء
نمــت وتكاملــت يف عهــد ولــده اإلمــام جعفــر الصــادق (عليــه ّ
الســام) الــذي
اهلل ملذهــب أهــل البيــت وفقههــم ،فقــه عــي بــن أيب طالــب (عليــه ّ
أخــذه عــن الرســول بــا واســطة ،أن ينســبا إىل حفيــده جعفــر بــن حممــد الصــادق،
الــذي اشــرك مــع أبيــه يف تأسيســها ،واســتقل هبــا بعــد وفاتــه ،ال َل ّن لــه رأي ـ ًا يف
ُأصــول املذهــب أو فقهــه ،خيتلــف فيهــا عــن آبائــه وأحفــاده ،وهــو القائــل:

«حديثــي حديــث أيب ،وحديــث أيب حديــث جــدي ،وحديــث جــدي حديــث

رســول اهلل».

وحديــث رســول اهلل هــو قــول اهلل ،ال لذلــك ،بــل ألنــه وأبــاه هتيــأ هلــا مــا

مل يتهيــأ لغريمهــا ،واســتطاعا يف تلــك الفــرة القصــرة املشــحونة باألحــداث

التــي كانــت ك َّلهــا لصاحلهــا ،أن يمــآ رشق األرض وغرهبــا ،بآثــار أهــل البيــت

وفقههــم ،وحي ّققــا مــا مل يتيــر حت ّققــه ملــن ســبقهام ،ومــن جــاء بعدمهــا ،لذلــك نُســبا
إىل اإلمــام الصــادق ،كــا يبــدو ذلــك لــكل مــن تتبــع آراء أهــل البيــت يف فقههــم
ومعتقداهتــم.

املبحـث األول :جهود اإلمام حممد الباقر (عليه السالم) وجهاده يف حفظ الشريعة

وقــد ُأخــذ معظــم فقــه أهــل البيــت (عليهــم الســام) مــن اإلمامــن الباقــر

الســام) عــى
وولــده الصــادق (عليهــا الســام) ،وجهــد اإلمــام الباقــر (عليــه ّ

تربيــة مجاعــةّ ،
فغذاهــم بفقهــه ،وعلومــه ،فكانــوا مــن مراجــع الفتيــا يف العــامل
اإلســامي ومــن مفاخــر هــذه األُمــة)(((.
وهــؤالء الفقهــاء منهــم مــن انتســب إىل مذهــب أهــل البيــت (عليهــم الســام)

ومنهــم مــن كان قــد انتســب إىل مجهــور العامــة واخــذ عــن كل راوو؛ لكــن بــاب
اإلمــام مفتوحــة لــكل وارد مــن طــاب العلــم كــا ســيمر بيانــه الحقـ ًا يف معــرض
احلديــث عــن األمــر الثــاين.

لكننــا هنــا نــورد مــا نقلتــه املصــادر يف تصانيفــه (عليــه الصــاة والســام)

فكانــت كااليت:

1ـ تفسري القرآن الكريم.

وقد رواه عنه زياد بن املنذر ،وأبو اجلارود العبدي(((.

2ـ جمموعة من أحاديثه (عليه السالم) يف العلوم املختلفة.

وقد ذكره النجايش يف رجاله ،وقال رواها عنه خالد بن ايب كريمة(((.
3ـ كتاب يف احلديث برواية زرارة الشيباين.

((( موســوعة طبقــات الفقهــاء ،للجنــة العلميــة يف مؤسســة اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) :ج1
ص.263 - 262

((( الفهرســت البــن النديــم :ص36؛ تأســيس الشــيعة للســيد عبــد احلســن رشف الديــن :ص
327؛ أعيــان الشــيعة للســيد حمســن األمــن :ج 1ص 112ق .1

((( تأسيس الشيعة لرشف الدين :ص.286
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رواه عنه زرارة بن أعني الشيباين الكويف(((.

4ـ كتاب برواية عبد املؤمن األنصاري.

رواه عنه عبد املؤمن بن القاسم ،االنصاري الكويف(((.

5ـ رسالته (عليه السالم) إىل سعد بن عبد امللك االموي.

وهــو صاحــب هنــر ســعد برحبــه الكوفــة ،وقــد رواهــا عنــه الشــيخ الكلينــي

32

بســندين(((.

باء :أبرز الفقهاء الذين انتسبوا إىل مدرسته من شيعة آل البيت (عليهم السالم).
لقــد مـ َّـر بيــان انتــاء هــؤالء الفقهــاء إىل مدرســة أهــل البيــت (عليهــم الســام)

يف حيــاة األئمــة الذيــن ســبقوا اإلمــام الباقــر (عليهــم الســام مجيع ـ ًا) بمعنــى :أن

بعــض هــؤالء الفقهــاء قــد تتلمــذ عــى يــد أكثــر مــن إمــام وتفقــه عــى ايدهيــم،
ولــذا :قــد وردت اســائهم يف مدرســة الباقــر والصادق(عليهــا الصالة والســام)،

وبعضهــم يف مدرســة اإلمــام الكاظــم والرضــا (عليهــا الصــاة والســام).

وعليــه :ســنورد ذكرهــم (عليهــم رمحــة اهلل ورضوانــه) بحســب تاريــخ وفاهتم،

وهم كااليت:

1ـ الكميت بن زيد بن خنيس أبو املستهل األسدي الكويف (ت 126هـ).

مــن أصحــاب اإلمامــن ،عــي زين العابديــن ،وحممــد الباقر (عليهام الســام)،

كان فقيهـ ًا ،متكلـ ًا ،قارئـ ًا ،ولكــن شــهرته كشــاعر طغــت عــى كل ذلــك ،روى ابن
((( املصدر السابق.

((( تأسيس الشيعة لرشف الدين.385 :
((( الكايف :ج ،8ص .55 - 52
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عســاكر عــن العتــايب قــال :كان يف الكميــت عــر خصــال مل تكــن يف شــاعر ،كان
خطيــب أســد ،وفقيــه الشــيعة ،وحافــظ القــرآن ،وثبــت اجلنــان ،وكان كاتبـ ًا حســن

احلــظ ،وكان نســابه ،وكان جــدالً ،وكان أول مــن ناظــر يف التشــيع ،وكان راميـ ًا مل

يكــن يف أســد أرمــى منــه بنبــل ،وكان فارسـ ًا ،وكان شــجاع ًا ،وكان ســخي ًا دينـ ًا.

وكانــت بنــو أســد تقــول :فينــا فضيلــة لســت يف العــامل ،مــا دخــل أحــد منــزل

أحــد منــاوال حملــة مــن حمالنــا إال وجــد فيهــا بركــة ورايــة الكميــت؛ ألنــه رأى النبــي

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) يف النــوم ،فقــال لــه :أنشــدين :طربت...فأنشــده،
فقــال لــه:

(بوركــت وبــورك قومــك) .وقــال أبــو عبيــدة :لــو مل يكــن لبنــي أســد منقبــة

غــر الكميــت لكفاهــم .وقــال فيــه اهلـ ّـراء :إنــه أشــعر األولــن واآلخريــن .وقــد

رزق دعــاء األئمــة (عليهــم الســام) وضــل متمســك ًا بمواالتــه ألهــل البيــت

(عليهــم الســام) إىل أن مــات شــهيد ًا)(((.

2ـ عمرو بن عبد اهلل أبو إسحاق السبيعي اهلمداين (ت127هـ).

شــيخ الكوفــة ،وعاملهــا ،وحمدثهــا ،وفقيههــا ،عــده الشــيخ الطــويس مــن

أصحــاب اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) ،وعــدّ ه اليعقــويب مــن الفقهــاء يف أيــام
عمــر بــن عبــد العزيــز ،وعــده ابــن قتيبــة وابــن رســته والشهرســتاين يف رجــال
الشــيعة ،خــرج لــه الســتة(((.

((( ينظــر :األغــاين  ،3/17رجــال الكــي  ،461/2تاريــخ دمشــق  ،229/50ســر أعــام النبــاء
 ،388/5رجــال العالمــة.135 :

((( ينظــر :طبقــات ابــن ســعد  ،431/8تاريــخ البخــاري  ،247/6املعــارف ،341 :تاريــخ
اليعقــويب  ،236/2األعــام النفســية ،219 :حليــة األوليــاء  ،338/4امللــل والنحــل ،197/1
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3ـ عامر بن معاوية وقيل بن أيب معاوية.

وقيــل :بــن خبــاب  -أبــو معاويــة الدهنــي العبــدي الكــويف (ت132هـــ) وهــو

مــن دهــن عبــد القيــس ولــه والء حتالفــي مــع ُدهــن مــن بجيلــة ،ودهــن عبــد القيس
غــر دهــن بجيلــة ،مــن أصحــاب الصــادق (عليــه الســام) كان ثقــة وجهـ ًا ،وصفــه
الذهبــي باإلمــام املحــدث ،وعــده النديــم مــن فقهــاء الشــيعة ،قــال ابــن عيينــة:

34

قطــع بــر بــن مــروان عرقوبيــه يف التشــيع ،وثقــه أمحــد ومجاعــة ،وخــرج لــه مســلم

واألربعــة((( .وســتمر ترمجتــه يف حيــاة االمــام الصــادق (عليــه الســام)
4ـ منصور بن املعتمر بن عتاب السلمي (ت132 :هـ).

عــده الشــيخ مــن أصحــاب الباقــر والصــادق (عليهــم الســام) ،وعــده ابــن

قتيبــة وابــن رســته يف رجــال الشــيعة ،وصفــه الذهبــي باحلافــظ الثبــت القــدرة،
أحــد األعــام ،كان فقيهـ ًا حافظـ ًا صوامـ ًا وقومـ ًا ،وكان غائبـ ًا عندمــا قتــل زيــد بــن

عــي ،فصــام ســنة يرجــو أن يكفــر ذلــك عنــه تأخــره ،أمجــع اجلمهــور عــى وثاقتــه،
وخــرج لــه الســتة(((.

سري أعالم النبالء  ،392/5هتذيب التهذيب  ،63/8رجال الشيخ 246 :رقم .375

((( ينظر:تاريــخ البخــاري  ،28/7اجلــرح والتعديــل  ،390/6الثقــات -البــن حبــان ،268/5 -
فهرســت النديــم ،367 :ميــزان االعتــدال  ،206 - 205/5هتذيــب التهذيــب .406/7

((( ينظر:طبقــات ابــن ســعد  ،456/8تاريــخ البخــاري  ،346/7تاريــخ الثقــات  -للعجــي :-
 440رقــم  ،1639تاريــخ حييــى بــن معــن  -بروايــة الــدوري  194/1 -رقــم  1240و ص

 326رقــم  ،2189املعــارف ،341 :األعــام النفســية ،219 :مشــاهري علــاء األمصــار263 :

رقــم  ،1321مقاتــل الطالبــن ،140:حليــة األوليــاء 40/5ن طبقــات الفقهــاء  -أليب إســحاق
الشــرازي  ،80 :-ســر أعــام النبــاء  ،402/5هتذيــب التهذيــب  ،312/10رجــال الشــيخ

 312رقــم .530

املبحـث األول :جهود اإلمام حممد الباقر (عليه السالم) وجهاده يف حفظ الشريعة

5ـ عبد اهلل بن حممد أبو بكر احلرضمي الكويف (ت حدود 140هـ).

التابعــي املتكلــم ،املحــدث ،الفقيــه ،مــن أصحــاب اإلمامــن الباقــر والصــادق

(عليهــم الســام) أخــذ عنهــا الفقــه واحلديــث ،وكان منقطعــ ًا ألهــل البيــت
(عليهــم الســام) هــو وأخــوه علقمــة ،وعــده ابــن شــهر آشــوب مــن خــواص
أصحــاب الصــادق (عليــه الســام)(((.

6ـ أبــان بــن تغلــب الكنــدي الربعــي اجلريــري الكــويف التابعــي الكبــر

(ت141:هـــ).

(((

7ـ عبد اهلل بن شربمة الضبي (ت144هـ).

وصفــه الذهبــي باإلمــام العالمــة ،فقيــه العــراق ،وعــده الشــيخ الطــويس مــن

أصحــاب اإلمامــن زيــن العابديــن والصــادق (عليهــم الســام) ،قــال العجــي:

كان عفيفـ ًا ،صارمـ ًا ،عاقـاً ،فقيهـ ًا يشــبه النســاك ،ثقــة يف احلديــث ،شــاعر ًا حســن
اخللــق ،جــواد ًا.

وعــده ابــن شــهر آشــوب مــن شــعراء أهــل البيــت املتقــن ،ومــن أصحــاب

زيــن العابديــن (عليــه الســام) روى عنــه مســلم ،وأبــو داود ،والنســائي ،وابــن

ماجــة ،مــات متخفي ـ ًا مــن املنصــور(((.

((( ينظــر :رجــال الكــي  ،716 - 714/2رجــال الشــيخ 224 :رقــم  ،25مناقب ابن شهرآشــوب
 ،303/4رجــال ابــن داود 211 :رقــم  881و ص  393رقــم  ،12رجــال العالمــة.110 :

((( وردت ترمجته يف ص .176

((( ينظــر :طبقــات ابــن ســعد  ،469/8التاريــخ الكبــر  ،117/5تاريــخ الطبقــات  -للعجــي :-
 259رقــم  ،821مشــاهري علــاء األمصــار 265 :رقــم  ،1333طبقــات الشــرازي ،80 :ســر

أعــام النبــاء  ،347/6هتذيــب التهذيــب  ،250/5رجــال الشــيخ ،97 :معــامل العلــاء.152 :
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الفصـل األول :جهود أئمة أهل البيت ( )يف حفظ الشريعة وإمناء الفقه...

8ـ حجاج بن أرطأة بن ثور النخعي الكويف (ت 145هـ).

عــده الشــيخ مــن أصحــاب الصــادق (عليــه الســام) وعــده األربــي مــن

أصحــاب الباقــر (عليــه الســام) ،قــال لــه اإلمــام الباقــر:
«يا حجاج كيف تواسيكم»؟

قلت :صالح يا أبا جعفر ،قال:

36

«يدخل أحدكم يده يف كيس أخيه فيأخذ حاجته إذا احتاج إليه»؟
قلت :أما هذا فال ،فقال« :أما لو فعلتم ما احتجتم»

وصفــه الذهبــي باإلمــام العالمــة ،مفتــي الكوفــة ،روى عنــه البخــاري يف

األدب ،ومســلم ،واألربعــة(((.

9ـ إسامعيل بن عبد الرمحن بن أيب اجلعفي الكويف (ت قبل 148هـ).

ألبيــه وجــده صحبــة ،مــن أصحــاب اإلمامــن الباقــر والصــادق (عليهــا

الســام) وعندمــا مــات ترحــم اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) كان فقيهـ ًا ،حمدثـ ًا،

ثقــة ،أحــد وجــوه رجــال الشــيعة(((.

10ـ سليامن بن خالد النخعي البجيل ،أبو الربيع األقطع (ت قبل 148هـ).

وهــو مــن النخــع ولــه والء حتالفــي مــع بجيلــة ،وكانــت أختــه متزوجــة منهــم،

((( ينظر:طبقــات ابــن ســعد  ،479/8تاريــخ البخــاري  ،378/2اجلــرح والتعديــل ،154/3
تاريــخ بغــداد  ،230/8ســر أعــام النبــاء  ،68/7هتذيــب التهذيــب  ،196/2رجــال الشــيخ:
 ،179كشــف الغمــة .121/2

((( ينظر:رجــال الربقــي ،12 :رجــال النجــايش 110 :رقــم  ،281رجــال الشــيخ 104 :رقــم  15و
ص  147رقــم  ،84رجــال ابــن داود 57 :رقــم  ،185رجــال العالمــة.8:

املبحـث األول :جهود اإلمام حممد الباقر (عليه السالم) وجهاده يف حفظ الشريعة

صحــب اإلمامــن الباقــر والصــادق (عليهــا الســام) وأخــذ عنهــا ،وكان فقيهـ ًا،
مقرئـ ًا ،حمدثـ ًا ثقــة ،لــه كتــاب(((.

11ـ الفضيل بن يسار النهدي (ت قبل 148هـ).

مــن أصحــاب اإلمامــن الباقــر والصــادق (عليهــا الســام) كان فقيهـ ًا ،كبري ًا،

حمدثـ ًا ثقــة ،وهــو أحــد الفقهــاء األعــام ،املأخــوذ عنهــم احلــال واحلــرام والفتيــا
واألحــكام ،ومــن العصابــة التــي أمجعــت الشــيعة عــى تصديقهــم واالنقيــاد هلــم

بالفقــه ،لــه كتــاب يرويــه مجاعــة(((.

12ـ عقبة بن خالد األسدي الكويف (ت قبل 148هـ).

مــن أصحــاب الصــادق (عليــه الســام) أخــذ عنــه احلديــث والفقــه ،وكانــت

لــه منزلــة عنــده ،لــه كتــاب(((.

13ـ زياد بن أيب رجاء عيسى ،أبو عبيدة احلذاء الكويف (ت قبل 148هـ).

صحــب اإلمامــن الباقــر والصــادق (عليهــم الســام) وكان حســن املنزلــة

عندمهــا وأخــذ عنهــا الفقــه واحلديــث ،وكان ثقــة صحيــح احلديــث ،لــه كتــاب
يعــد مــن األصــول(((.

((( ينظــر :رجــال الربقــي 13 :و  ،32رجــال الكــي  ،669 - 644/2رجــال النجــايش 183:رقــم
 ،484رجــال الشــيخ 208 :رقــم  ،76رجــال العالمــة.77:

((( ينظــر :رجــال الكــي  507/2رقــم  ،431رجــال النجــايش 309 :رقــم  ،846رجــال الشــيخ:
 ،132رجــال العالمــة.132 :

((( ينظــر :رجــال الربقــي ،45 :رجــال الكــي  634/2رقــم  ،636رجــال النجــايش 299 :رقــم ،814

فهرســت الشــيخ 339 :رقــم  ،533رجــال الشــيخ 261 :رقــم  ،624معــامل العلــاء 87 :رقــم .606

((( ينظــر :رجــال الربقــي 13 :و  ،18رجــال الكــي  637/2رقــم  ،647رجــال النجــايش170 :
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الفصـل األول :جهود أئمة أهل البيت ( )يف حفظ الشريعة وإمناء الفقه...

14ـ عبيد اهلل بن عيل بن أيب شعبة احللبي الكويف (ت قبل .)148

عجــي ولــه والء حتالفــي مــع بنــي تيــم الــات بــن ثعلبــة ،مــن أصحــاب اإلمام

الصــادق (عليــه الســام) ،كان فقيهـ ًا كبــر ًا ،حمدثـ ًا ثقــة ،وعــده الشــيخ املفيــد أحــد

الرؤســاء األعــام املأخــوذ عنهــم احلــال واحلــرام والفتيــا واألحــكام ،لــه الكتــاب
املعــروف بالفقــه الــذي عرضــه عــى اإلمام الصــادق فاستحســنه وصححــه(((.

38

15ـ بريد بن معاوية بن أيب حكيم العجيل(ت قبل 148هـ ،وقيل 150هـ).

الفقيــه املحــدث ،أحــد الســتة مــن أصحــاب اإلمامــن الباقــر والصــادق

(عليهــم الســام) الذيــن أمجعــت الشــيعة عــى تصديقهــم واالنقيــاد هلــم بالفقــه،
كان مــن أوعيــة العلــم وأركان الديــن ،وصفــه اإلمــام الصــادق (عليــه الســام):
«بأحد أوتاد األرض وأعالم الدين».

وأنه من القوامني بالقسط ،والقائلني بالصدق(((.

16ـ عمرو بن خالد ،أبو خالد الواسطي (ت قبل 148هـ).

مــن أصحــاب اإلمــام الباقــر (عليــه الســام) ،كان فقيه ـ ًا حمدث ـ ًا ثقــة ،عــده

النديــم مــن فقهــاء الشــيعة ،لــه كتــاب كبــر(((.

رقــم  ،449رجــال الشــيخ 122 :و  198و  ،202رجــال ابــن داود 162 :رقــم  ،644رجــال
العالمــة.74 :

((( ينظر:رجــال الربقــي ،23 :الــرد عــى أهــل العــدد والرؤيــة ،44 :رجــال النجــايش 230 :رقم ،612
فهرســت الشــيخ 305 :رقــم  ،467رجــال الشــيخ 229 :رقــم  ،104رجــال العالمــة.112 :

((( ينظر:رجــال الربقــي14 :و  ،17رجــال الكــي  ،508 - 507 /2رجــال النجــايش 112 :رقــم
 ،287رجــال الشــيخ 109 :و  ،158رجــال العالمــة ،26 :لســان امليــزان .10/2

((( ينظر:رجــال الربقــي ،11 :فهرســت النديــم ،367 :رجــال النجــايش288 :رقم  ،771فهرســت

املبحـث األول :جهود اإلمام حممد الباقر (عليه السالم) وجهاده يف حفظ الشريعة

17ـ عــي بــن عبــد العزيــز املعــروف بابــن غــراب األزدي ،أبــو احلســن الكــويف

(ت148هـ).

مــن أصحــاب اإلمامــن الباقــر والصــادق (عليهــم الســام) كان فقيهـ ًا ،حمدثـ ًا

ثقــة ،وثقــه ابــن معــن ،والنســائي ،وابــن أيب شــيبة ،وابــن قانــع ،والدارقطنــي،

وأبــو حاتــم ،وأبــو زرعــة ،وطعــن فيــه اجلوزجــاين ،قــال اخلطيــب :أظــن إبراهيــم

 يعنــي اجلوزجــاين -طعــن عليــه ألجــل مذهبــه ،فإنــه كان يتشــيع ،خــرج لــهالنســائي وابــن ماجــة(((.

18ـ حممد بن عيل بن أيب شعبة احللبي (ت حدود 148هـ).

مــن أصحــاب الصــادق( ،عليــه الســام) ،كان فقيهـ ًا مرجوعـ ًا إليــه يف القــول،

مفــر ًا ،حمدثـ ًا ثقــة ،مــن وجــوه الشــيعة لــه كتــب ،منهــا :كتــاب (التفســر) وكتــاب
(مبــوب يف احلــال واحلــرام)(((.

19ـ عمر بن الربيع ،أبو أمحد البرصي( ت حدود 148هـ).

مــن أصحــاب الصــادق (عليــه الســام) كان فقيهــا حمدثـ ًا ثقــة ،ذكــره النديــم

يف فقهــاء الشــيعة و ذكــر كتابــه ،وعــده الشــيخ املفيــد أحــد األعــام املأخــوذ عنهــم
الشيخ 536 :رقم  ،872رجال الشيخ131 :رقم .69

((( ينظر:طبقــات ابــن ســعد  ،514/8اجلــرح والتعديــل  ،200/6فهرســت النديــم ،366 :تاريــخ
بغــداد  ،45/12ميــزان االعتــدال  ،180/5هتذيــب التهذيــب  ،371/7رجــال الربقــي،25 :
مشــيخة الفقيــه ،128 :رجــال النجــايش276 :رقــم  ،725فهرســت الشــيخ 280 :رقــم ،412

رجــال الشــيخ 130 :و .243

((( ينظر:رجــال الربقــي ،20 :رجــال النجــايش 325 :رقــم  ،885رجــال الشــيخ 136و ،295
فهرســت الشــيخ 385 :رقــم  ،588معــامل العلــاء 94 :رقــم  ،651رجــال العالمــة.143 :
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احلــال والفتيــا واألحــكام(((.

20ـ ليث بن البخرتي ،أبو بصري املرادي (ت حدود 148هـ).

مــن أصحــاب اإلمامــن الباقــر والصــادق (عليهــم الســام) كان فقيهـ ًا كبــر ًا،

حمدثـ ًا ثقــة ،وهــو مــن العصابــة التــي امجعــت الشــيعة عــى تصديقهــم واالنقيــاد هلــم

بالفقــه ،وهــو أحــد األربعــة الذيــن قــال فيهــم اإلمــام الصــادق (عليــه الســام):
40

«أربعــة نجبــاء أمنــاء اهلل عــى حاللــه وحرامــه ،ولــو ال هــؤالء انقطعــت أثــار

النبــوة واندرســت».

وهــم بريــد بــن معاويــة العجــي ،وأبــو بصــر ليــث بــن البخــري املــرادي،

وحممــد بــن مســلم ،وزرارة ،لــه كتــاب رواه مجاعــة(((.

21ـ منصور بن حازم البجيل ،أبو أيوب الكويف (ت بعد 148هـ).

مــن أصحــاب اإلمامــن الصــادق والكاظــم (عليهــم الســام) كان فقيهــ ًا،

متكلــ ًا ،حمدثــ ًا ثقــة ،عــده الشــيخ املفيــد مــن الفقهــاء األعــام املأخــوذ عنهــم
احلــال واحلــرام والفتيــا واألحــكام لــه كتــاب منهــا( :أصــول الرشائــع) وكتــاب

(احلــج)((( .ســتمر ترمجتــه يف حيــاة االمــام الصــادق (عليــه الســام).

((( ينظــر :فهرســت النديــم ،366 :الــرد عــى أهــل العــدد والرؤيــة ،31 :رجــال النجــايش284 :
رقــم  ،756فهرســت الشــيخ 326 :رقــم  ،508رجــال الشــيخ 253 :رقــم  ،474معــامل العلــاء:
 85رقــم .580

((( ينظــر :رجــال الكــي  398/1و ج ،507/2رجــال النجــايش 321 :رقــم  ،876رجــال

الشــيخ 134:و  278و  ،358فهرســت الشــيخ 382 :رقــم  ،587معــامل العلــاء 94 :رقــم .650

((( ينظر:رجــال الربقــي ،39 :رجــال الكــي  718/2رقــم  ،795الــرد عــى أهــل العــدد والرؤيــة،32 :
رجــال النجــايش 413 :رقــم  ،1101فهرســت الشــيخ 458 :رقــم  ،730رجــال العالمــة.167 :
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22ـ معاوية بن ميرسة بن رشيح الكندي الكويف (ت بعد 148هـ).

مــن أصحــاب اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) ،أخــذ عنــه الفقــه واحلديــث،

لــه كتــاب(((.

23ـ غياث بن إبراهيم التميمي األسدي (ت بعد 148هـ).

مــن أصحــاب الصــادق (عليــه الســام)  -وكان خمتصــ ًا بــه  -أخــذ عنــه

احلديــث والفقــه ،وروى عــن الكاظــم ،لــه كتــاب مبــوب يف احلــال واحلــرام،

وكتــاب (مقتــل أمــر املؤمنــن)(((.

24ـ حديد بن حكيم ،أبو عيل األزدي املدائني (ت بعد 148هـ).

مــن أصحــاب اإلمامــن الصــادق والكاظــم (عليهــم الســام) كان ثقــة،

وجه ـ ًا ،فقيه ـ ًا ،حمدث ـ ًا ،متكل ـ ًا ،جليــل القــدر ،مشــهور ًا بالفضــل ،لــه كتــاب(((.
25ـ حممد بن محران النهدي الكويف (ت بعد 148هـ).

مــن أصحــاب اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) أخــذ عنــه احلديــث والفقــه

وروى عنــه كثــر ًا ،لــه كتــاب رواه مجاعــة(((.

((( ينظر:رجــال الربقــي ،33 :رجــال النجــايش 410 :رقــم  ،1093رجــال الشــيخ 310 :رقــم
 ،484فهرســت الشــيخ 465 :رقــم  ،743معــامل العلــاء 122 :رقــم .820

((( ينظر:رجــال الربقــي ،42 :رجــال النجــايش 305 :رقــم  ،833رجــال الشــيخ 270 :رقــم
،16فهرســت الشــيخ  355رقــم  ،561معــامل العلــاء 89 :رقــم .624

((( ينظر:رجــال الربقــي ،45 :رجــال النجــايش 148 :رقــم  ،385رجــال الشــيخ  ،181فهرســت
الشــيخ 163 :رقــم  ،252تاريــخ بغــداد ،280/8معــامل العلــاء44 :رقــم  ،287رجــال ابــن
داود101 :رقــم  ،383رجــال العالمــة 64 :رقــم .9

((( ينظر:رجــال الربقــي ،19 :رجــال النجــايش 359 :رقــم  ،965رجــال الشــيخ ،285 :رجــال
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26ـ حريز بن عبد اهلل األزدي الكويف (ت بعد 148هـ).

مــن أصحــاب اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) ،كان فقيهــ ًا ،حمدثــ ًا ،كثــر

الروايــة ،صنــف كتبــ ًا كلهــا تعــد مــن األصــول ،منهــا كتــاب (الصــاة) وهــو

كبــر ،كتــاب (الــزكاة) كتــاب (الصــوم) كتــاب (النــوادر) ،ذكــره الدارقطنــي يف

(املؤتلــف واملختلــف).
42

وقــال :مــن شــيوخ الشــيعة ،وذكــره النديــم يف فقهــاء الشــيعة ،كان يكثــر

الســفر والتجــارة إىل سجســتان فعــرف هبــا ،وكان ممــن شــهر الســيف يف قتــال
اخلــوارج بسجســتان ،ومل يقبــل مــه اإلمــام ذلــك ،فحجبــه ثــم ريض عنــه بعــد أن

تــاب ،وعندمــا علــم اخلــوارج بأمــره قتلــوه بسجســتان(((.

27ـ إبراهيم بن عيسى ،أبو أيوب اخلزاز الكويف (ت بعد 148هـ).

الفقيــه املحــدث مــن أصحــاب اإلمامــن الصــادق والكاظــم (عليهــم
الســام) ثقــة ،كبــر املنزلــة ،لــه كتــاب يعــد مــن األًصــول ،وكتــاب يف الصــاة،
وعــده الشــيخ املفيــد يف رســالته العدديــة مــن الفقهــاء األعــام والرؤســاء املأخــوذ

عنهــم احلــال واحلــرام والفتيــا واألحــكام الذيــن ال يطعــن عليهــم ،وال طريــق

لــذم واحــد منهــم((( .وســتمر ترمجتــه يف حيــاة االمــام الصــادق (عليــه الســام)
العالمة 158 :رقم.121

((( ينظــر :رجــال الكــي  627/2و  ،680فهرســت النديــم ،367 :رجــال النجــايش 144 :رقــم
 ،375رجــال الشــيخ ،181 :فهرســت الشــيخ 162 :رقــم  ،249رجــال العالمــة ،63:لســان
امليــزان .186/2

((( ينظــر :رجــال الربقــي ،28- 27 :رجــال الكــي  ،661/2الــرد عــى أهــل العــدد والرؤيــة -
للمفيــد  ،43 :-رجــال النجــايش 20 :رقــم  ،25رجــال الشــيخ 146 :رقــم  ،79فهرســت الشــيخ:
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28ـ مســمع بــن عبــد امللــك بــن مالــك بــن مســمع ،أبــو ســيار القيــي الســعدي

امللقــب كردين (ت بعــد 148هـ).

شــيخ بكــر بــن وائــل بالبــرة ووجهــا وســيد املســامعة ،مــن أصحــاب الباقــر

والصــادق والكاظــم (عليهــم الســام) ،أختــص باإلمــام الصــادق (عليــه الســام)
وورى عنــه الكثــر ،وقــال لــه:

«إين ألعدك ألمر عظيم يا أبا السيار»

كان فقيه ًا ،حمدث ًا ثقة ،مؤرخ ًا أخباري ًا ،له كتاب(((.
29ـ عبد اهلل بن غالب األسدي (ت بعد 148هـ).

الشــاعر الفقيــه املحــدث الثقــة ،روى عــن األئمــة الباقــر والصــادق والكاظــم

(عليهــم الســام) ،لــه كتــاب تكثــر الــرواة عنــه(((.

30ـ احلسني بن شداد بن رشيد اجلعفي الكويف (ت بعد 148هـ).

مــن أصحــاب اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) ،قــال عــي بــن احلكــم :كان

أفقــه أهــل الكوفــة وأصحهــم حديث ـ ًا(((.

31ـ سيف بن عمرية النخعي الكويف (ت بعد 148هـ).

مــن أصحــاب اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) كان فقيهــ ًا حمدثــ ًا ثقــة ،لــه

 18رقم ،13معامل العلامء 6 :رقم  ،12رجال العالمة 5 :رقم  ،13لسان امليزان .88/1

((( ينظر:رجــال الربقــي ،45 :رجــال الكــي  598/2رقــم  ،560رجــال النجــايش 420 :رقم ،1124
فهرســت الشــيخ377 :رقــم  ،585رجــال الشــيخ ،136 :و ،321رجــال العالمــة.171 :

((( ينظر:رجــال الربقــي ،17 :رجــال الكــي  ،630/2رجــال النجــايش 222 :رقــم  ،582رجــال
الشــيخ131 :و  ،227رجــال ابــن داود 209 :رقــم  ،874رجــال العالمــة.104 :

((( ينظر:رجال الشيخ ،170 :لسان امليزان .287/2
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كتــاب ،عــده النديــم مــن فقهــاء الشــيعة ،ووثقــه ابــن حبــان ،النجــايش ،والشــيخ
الطــويس(((.

32ـ احلــارث بــن املغــرة النــري البــري ،مــن بنــي نــر بــن معاويــة (ت

بعــد  148هـــ).

مــن أصحــاب اإلمامــن الباقــر والصــادق( ،عليهــم الســام)،كان فقيهــ ًان

44

حمدثـ ًا ،عاملـ ًا ،جليــل القــدر ،كبــر الشــأن ،رفيــع املنزلــة ،وكان اإلمــام الصــادق (عليــه
الســام) يــويص بالرجــوع إليــه واألخــذ بأقوالــه ،لــه كتــاب يعــد مــن األصــول(((.

33ـ ثابــت بــن أيب صفيــة دينــار الطائــي ،أبــو محــزة الثــايل األزدي الكــويف (ت

بعــد 148هـــ أو قبلها).

مــن أصحــاب األئمــة :زيــن العابديــن والباقــر والصــادق والكاظــم (عليهــم

الســام) ،لــه والء حتالفــي مــع األزد ،قــال الشــيخ الصــدوق :وهــو مــن طــي مــن
بنــي ثعــل ونســب إىل ثاملــة ،ألن داره كانــت فيهــم ،كان شــيخ الشــيعة يف وقتــه،
وكان فقيهـ ًا ،مفــر ًا ،حمدثـ ًا ،ثقــة ،معتمــد يف الروايــة واحلديــث ،ومــن ضعفــه فإنــا

ضعفــه لتشــيعهن روى عنــه الثــوري ،ورشيــك ،وحفــص بــن غيــاث ،وأبو أســامة،
وعبــد امللــك بــن أيب ســليامن ،وأبــو نعيــم ،ووكيــع ،وعبيــد اهلل بــن موســى وعــدة،

((( ينظر:الثقــات  -البــن حبــان  ،299/8 -رجــال الربقــي ،41 :فهرســت النديــم ،367 :رجــال
النجــايش 189 :رقــم ،504رجــال الشــيخ 215 :و،351فهرســت الشــيخ  224رقــم ،333

معــامل العلــاء 56 :رقــم  ،377رجــال العالمــة ،82 :هتذيــب التهذيــب .296/4

((( ينظر:رجــال الربقــي ،39 :رجــال الكــي ،628 - 627/2رجــال النجــايش 139 :رقــم ،361
رجــال الشــيخ 117 :و  ،179فهرســت الشــيخ 169 :رقــم  ،265معــامل العلــاء 46 :رقــم ،301

لســان امليــزان .160/2

املبحـث األول :جهود اإلمام حممد الباقر (عليه السالم) وجهاده يف حفظ الشريعة

وخــرج لــه الرتمــذي ،وابــن ماجــة ،والنســائي يف مســند عــي ،وصفــه اإلمــام

الصــادق (عليــه الســام) بلقــان زمانــه ،لــه كتــاب (تفســر القــرآن) ،وكتــاب

(النــوادر) ولــه (رســالة احلقــوق) عــن اإلمــام زيــن العابديــن (عليــه الســام)،
وأبنائــه :عــي ،حممــد ،واحلســن كلهــم ثقــات فاضلــون(((.

34ـ حييى بن أيب القاسم ،أبو بصري األسدي (ت 150هـ).

مــن أصحــاب الباقــر والصــادق (عليهــم الســام) الفقيــه املحــدث الثقــة

الوجيــه ،وهــو ممــن أمجعــت الشــيعة عــى تصديقهــم واالنقيــاد هلــم بالفقــه ،لــه
كتــاب (يــوم وليلــة) وكتــاب (مناســك احلج)(((.وســتمر ترمجتــه فيمــن افتــى مــن

اصحــاب االمــام الصادق(عليــه الســام).

جيم :أبرز امساء الذين أفتوا عنه من فقهاء مجهور املسلمني.
لعــل مــن بــن أهم الســات الكاشــفة عــن جهاد اإلمــام ايب جعفــر الباقــر (عليه

الصــاة والســام) يف ايصــال العلــوم إىل اهلهــا وحفــظ الرشيعــة هــو الروايــة التــي
أجــاب فيهــا (عليــه الســام) عــى ســؤال توجــه بــه أحــد أصحابــه والتــي يكشــف
فيهــا ايض ـ ًا عــن املعانــاة والظلــم والقهــر الــذي لقيــه أئمــة أهــل البيــت (عليهــم

الســام) وشــيعتهم عــى ايــدي احلكومــات التــي تعاقبــت منــذ وفــاة رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) وإىل زمانــه (عليــه الســام) فقــال:

((( ينظر:رجــال الربقــي 8 :و  ،9رجــال الكــي  ،458/2مشــيخة الفقيــه ،36 :رجــال النجــايش:
 115رقــم  ،296رجــال الشــيخ84 :و  110و  ،160فهرســت الشــيخ105 :رقــم ،138
هتذيــب التهذيــب .7/2

((( ينظر:رجــال الربقــي ،17 :رجــال الكــي  ،772/2رجــال النجــايش 441 :رقــم ،1187
فهرســت الشــيخ 504 :رقــم  ،798رجــال الشــيخ.140 :
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«يــا فــان مــا لقينــا مــن ظلــم قريــش إيانــا وتظاهرهــم علينــا ومــا لقــى شــيعتنا

وحمبونــا مــن النــاس إن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) قبــض وقــد أخــر
انــا أوىل النــاس بالنــاس فتــاألت علينــا قريــش حتــى أخرجــت االمــر عــن معدنــه

واحتجــت عــى األنصــار بحقنــا وحجتنــا ثــم تداولتهــا قريــش واحــد بعــد واحــد

حتــى رجعــت إلينــا فنكثــت بيعتنــا ونصبــت احلــرب لنــا ومل يــزل صاحــب االمــر يف
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صعــود كئــود حتــى قتــل فبويــع احلســن ابنــه وعوهــد ثــم غــدر بــه وأســلم ووثــب

عليــه أهــل العــراق حتــى طعــن بخنجــر يف جنبــه وهنبــت عســكره وعوجلــت

خالليــل أمهــات أوالده فــوادع معاويــة وحقــن دمــه ودمــاء أهــل بيتــه وهــم قليــل
حــق قليــل ثــم بايــع احلســن (عليــه الســام) مــن أهــل العــراق عــرون ألفــا ثــم
غــدروا بــه وخرجــوا عليــه وبيعتــه يف أعناقهــم وقتلــوه ثــم مل نــزل  -أهــل البيــت
 -نســتذل ونســتضام ونقــي ونمتهــن ونحــرم ونقتــل ونخــاف وال نأمــن عــى

دمائنــا ودمــاء أوليائنــا ووجــد الكاذبــون اجلاحــدون لكذهبــم وجحودهــم موضعــا
يتقربــون بــه إىل أوليائهــم وقضــاه الســوء وعــال الســوء يف كل بلــدة فحدثوهــم

باألحاديــث املوضوعــة املكذوبــة ورووا عنــا مــا مل نقلــه ومــا مل نفعلــه ليبغضونــا إىل

النــاس وكان عظــم ذلــك وكــره زمــن معاويــة بعــد مــوت احلســن (عليــه الســام)
فقتلــت شــيعتنا بــكل بلــدة وقطعــت األيــدي واألرجــل عــى الظنــة وكان مــن يذكــر
بحبنــا واالنقطــاع إلينــا ســجن أو هنــب مالــه أو هدمــت داره ثــم مل يــزل البــاء

يشــتد ويــزداد إىل زمــان عبيــد اهلل بــن زيــاد قاتــل احلســن (عليــه الســام) ثــم جــاء

احلجــاج فقتلهــم كل قتلــه وأخذهــم بــكل ظنــه وهتمــة حتــى إن الرجــل ليقــال لــه

زنديــق أو كافــر أحــب إليــه مــن أن يقــال شــيعة عــى وحتــى صــار الرجــل الــذي
يذكــر باخلــر  -ولعلــه يكــون ورعــا صدوقــا  -حيــدث بأحاديــث عظيمــة عجيبــة

املبحـث األول :جهود اإلمام حممد الباقر (عليه السالم) وجهاده يف حفظ الشريعة

مــن تفضيــل بعــض مــن قــد ســلف مــن الــوالة ومل خيلــق اهلل تعــاىل شــيئا منهــا وال
كانــت وال وقعــت وهــو حيســب أهنــا حــق لكثــرة مــن قــد رواهــا ممــن مل يعــرف

بكــذب وال بقلــة ورع»(((.

والروايــة خــر دليــل عــى بيــان جهــاده وجهــاد آبائــه (صلــوات اهلل عليهــم

امجعــن) وشــيعتهم يف حفــظ رشيعــة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) مل
يمنعهــم ذلــك مــن بســط ايدهيــم لــكل طالــب علــم وبــذل العلــوم إليــه ،فــكان ممــن
حــر عنــده (عليــه الســام) ومــن أهــل الفتيــا مــا يــي:
1ـ عطاء بن أيب رباح.

عطــاء بــن أســلم بــن صفــوان مــن ولــد اجلنــد (باليمــن)(((( ،يكنــى :بــأيب
حممــد((( ،مــوىل لـ(بنــي فهــر)((( ،ال ُقــريش بالــوالء ،امل ّكــي ويقــال :والؤه لبني ُجح،

نشــأ يف مكــةُ ،ولــد يف ســنة (27هـــ) ،وكان مــن أجــاء العلــاء والفقهــاء الفضــاء
والتَّابعــن كثــر احلديــث وأحــد ورواتــه يف مكــة ،ومــن مفتــي أهلهــا وحمدثهــم(((،
وتف ّقــه عطــاء عــى عبــد اهلل بــن عبــاس((( ،روى عــن :اإلمــام َم ُمــد بــن َعـ ّـي ِ
الباقــر،
َّ
َ

((( رشح هنــج البالغــة البــن ايب احلديــد املعتــزيل :ج 11ص 44 - 43؛ بحــار االنــوار للمجلــي:
ج 44ص .69- 68

((( ينظر :املعارف ،ابن قتيبة الدّ ينوري :ج ،1ص ،444واألعالم ،الزركيل :ج ،4ص.235
((( ُينظر :تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر :ج ،40ص.408
((( تاريخ أيب زرعة الدمشقي ،ايب زرعة الدمشقي.449 :

احلــي :ج ،1ص،108
((( ينظــر :األعــام ،الــزركيل :ج ،4ص ،235تذكــرة الفقهــاء ،العلَّمــة
ّ
السـ َـام) :ج،1
موســوعة طبقــات الفقهــاء ،ال ّلجنــة العلم ّيــة يف مؤسســة اإلمــام َّ
الصــادق (عليــه َّ
ص.461-460

((( هتذيب األسامء واللغات ،أبو زكريا النووي :ج ،1ص.19
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الس َ
ــام)((( ُأ ّم ســلمة،
واإلمــام أيب عبــد اهلل َج ْع َفــر بــن ُم َ َّمــد َّ
الصــادق (عليهــم َّ
و ُأم هــاين ،وعائشــة ،وابــن عبــاس ،وزيــد ابــن أرقــم ،وابــن الزبــر ،وأيب هريــرة،
وجابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري ،وابــن احلنفيــة ،وجماهــد.

ـي (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ َّلم) ،وعــن أيب بكــر والفضــل بــن
وأرســل عــن النَّبـ ّ

العبــاس ،وطائفــة ،روى عنــه :جماهــد بــن َجـ ْـر ،وأبو إســحاق الســبيعي ،وأبــو الزبري،
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الســختياين ،وأيــوب بــن موســى ،و ُبديــل
ومالــك بــن دينــار ،واألعمــش ،وأيــوب ّ
ابــن ميــرة ،وبــرد بــن ســنانِ ،
وعســل بــن ســفيان ،ومســلم البطــن ،وآخــرون(((.
ُ
َ

السـ َـام)
عــن زيــاد بــن حممــد بــن ســوقة ،عــن عطــاء ،عــن أيب َج ْع َفــر (عليــه َّ

ـي مــا أنــا فيــه ،قــال
ـي دينًــا إذا ذكرتــه فســد َعـ َ َّ
قــال( :قلــت لــه جعلــت فــداك إن َعـ َ َّ
السـ َـام):
(عليــه َّ

«ســبحان اهلل ومــا بلغــك أن رســول اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم) كان يقول

ـي دينــه ،ومــن تــرك
ـي ضياعــه ،ومــن تــرك دينــا َف َعـ َ َّ
يف خطبتــه :مــن تــرك ضيا ًعــا َف َعـ َ َّ
مـ ً
ـال فآكلــه فكفالتــه رســول اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم) م ّي ًتــا ككفالتــه ح ًّيــا

نفســت عنّــي جعلنــي اهلل فــداك)(((.
الرجــلّ :
وكفالتــه ح ًّيــا ككفالتــه م ّي ًتــا» ،فقــال َّ
أما وفاته فكانت يف سنة أربع عرشة ومائة ،وقيل :مخس عرشة)(((.

((( ينظــر :روضــة املتقــن يف رشح مــن ال حيــره الفقيــه ،حممــد تقــي املجلــي ( األول ) :ج،12
ص ،7والــوايف ،الفيــض الكاشــاين :ج ،18ص.137
السلَم) :ج ،1ص.461
((( موسوعة طبقات الفقهاء ،ال ّلجنة العلم ّية يف مؤسسة اإلمام َّ
الصادق (عليه َّ
((( الوايف ،الفيض الكاشاين :ج ،18ص.137
الســاَم) :ج،1
((( موســوعة طبقــات الفقهــاء ،ال ّلجنــة العلم ّيــة يف مؤسســة اإلمــام َّ
الصــادق (عليــه َّ
ص.461
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2ـ ربيعة الرأي:

ربيعــة بــن أيب عبــد الرمحــن مــوىل التيميــن واســم أبــى عبــد الرمحــن فــروخ(((،

أبــو عثــان املــدين((( ،مــات ربيعــة الــرأي باألنبــار((( مــات ســنة ثــاث وثالثــن
ومائــة(((.

وكان مــن فقهــاء أهــل املدينــة وحفاظهــم وعلامئهــم بأيــام النــاس وفصحائهم،

َّ
(صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســ َّلم)،
وكان قــد أدرك بعــض أصحــاب رســول اهلل
واألكابــر مــن التَّابعــن ،وكان صاحــب الفتــوى باملدينــة ،وكان جيلــس إليــه وجــوه

النــاس باملدينــة ،وكان حيــى يف جملســه أربعــون معتـ ًّـا ،وعنــه أخــذ مالــك الفقــه(((.
جمتهــد ًا بصــر ًا بالــرأي فل ّقــب (ربيعــة الــرأي) ،روي عنــه أنّــه قــال :رأيــت

ـي مــن تبعــة احلديــث ،وكان يفتــي باملدينــة ،ولــه فيهــا حلقــة(((.
الــرأي أهــون عـ ّ
ِ
ِ
ِ
الس َلم)(((.
الس َّجاد وال َباقر َّ
والصادق (عليهم َّ
عُدّ من أصحاب األَئ َّمةَّ :
روى عــن :أنــس ،والســائب بــن يزيــد ،وابــن املسـ ّيب ،والقاســم بــن ُم َّمــد بــن

((( ال ّثقات ،ابن ح َّبان :ج ،4ص.232-231
ِ
السـاَم) :ج،1
مؤسســة اإلمــام َّ
الصــادق (عليــه َّ
((( موســوعة طبقــات الفقهــاء ،ال ّلجنــة العلم َّيــة يف َّ
ص.345

((( تاريخ ابن معني ،الدوري ،حييى بن معني :ج.153 ،1
((( ال ّثقات ،ابن ح َّبان :ج ،4ص.232

((( ينظر :مشاهري علامء االمصار ،ابن ح َّبان :ص ،132هتذيب الكامل ،املزي :ج ،9ص.128
((( ينظــر :مشــاهري علــاء االمصــار ،ابــن ح َّبــان :ص ،132وموســوعة طبقــات الفقهــاء ،ال ّلجنــة
ِ
الس َ
ــام) :ج ،1ص.345
مؤسســة اإلمــام َّ
الصــادق (عليــه َّ
العلم َّيــة يف َّ
((( ُينظــر :املســائل املســتحدثة ،الســيد حممــد صــادق الروحــاين :ص ،200موســوعة طبقــات
ِ
الس َ
ــام) :ج ،1ص.345
مؤسســة اإلمــام َّ
الصــادق (عليــه َّ
الفقهــاء ،ال ّلجنــة العلميــة يف َّ
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أيب بكــر ،وروى عنــه :حييــى بــن ســعيد األنصــاري ،وســليامن التّيمــي ،وســفيان
ال ّثــوري ،والليــث بــن ســعد ،ومالــك وعــدّ ة.

(((

4ـ ابن جريج (عبدامللك بن عبد العزيز)

(((

5ـ حجاج بن أرطأة(((:
6ـ األعمش:
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ســليامن بــن مهــران األســدي الكاهــي الكــويف ،املكنَّــى بــأيب حممــد ،املل َّقــب:

السـ َـام)
حل َســن (عليــه َّ
باألعمــش ،احلافــظ الكبــر ،مولــده عــام استشــهاد اإلمــام ا ُ

ســنة إحــدى وســتني ،وتــويف يف ســنة (148هـــ) ،وقدمــوا بــه الكوفــة طفـ ًـا ،وقيل:
محـ ًـا ،وقــرأ القــرآن عــى حييــى بــن و ّثــاب.

وقــد وصفــه مجاعــة مــن أعــام أهــل الســنة بالفضــل والوثاقــة واالســتقامة

والتشــيع ،وأنــه كان عاملــا بالفقــه ،لقــي كبــار التَّابعــن.

وقــد عُــدّ األعمــش مــن أصحــاب اإلمــام أيب عبــد اهلل الص ِ
ــادق (عليــه
َّ

السـ َـام) ،بــل مــن خــواص أصحابــه ،وكان حمدّ ثــا ،مقرئ ـ ًا ،فقيه ـ ًاُ ،مفتي ـ ًا ،عامل ـ ًا
َّ

ّ
يتخشــع ،ويع ّظــم العلــم ،وقــال العجــي :كان ثقــة ثبت ًا
بالفرائــض ،وكان إذا حــدّ ث
يف احلديــث ،وكان فيــه تش ـ ّيع .و ُذكــر ّ
أن تش ـ ّيعه مــن املتســامل عليــه بــن الفريقــن،

السـ َـام) ،ويف فضائــل أمــر املؤمنــن
وقــد روى يف فضائــل أهــل البيــت (عليهــم َّ
ِ
السـاَم) :ج،1
مؤسســة اإلمــام َّ
الصــادق (عليــه َّ
((( موســوعة طبقــات الفقهــاء ،ال ّلجنــة العلميــة يف ّ
ص.345

((( ستمر ترمجته الح ًقا.

((( وردت ترمجته يف ص .199
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خاصــة ،أحاديــث كثــرة.
السـ َـام) َّ
(عليــه َّ

و ّثقــه :النّســائي ،وابــن معــن ،وغريمهــا ،وقــال ابــن املدينــي :حفــظ العلــم
عــى ُأ َّمــة ُم َ َّمــد (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ َّلم) س ـتّة ،فذكــر فيهــم األعمــش.
ِ
ِ
الس َ
ــام)،
ــي ال َباقــر (عليــه َّ
فــروى احلديــث عــن :وأيب َج ْع َفــر ُم َ َّمــد بــن َع ّ

ـري ،واحلكــم
إبراهيــم النخعــي ،وأبــو وائــل ،وحبيــب بــن أيب ثابــت ،ســعيد املقـ ّ

وزبيــد اليامــي ،وزيــد بــن وهــب اجلهنــي ،وســعيد بــن جبــر ،وســلمة بــن
بــن عتيبــةُ ،

ـدي بــن ثابــت ،وعطــاء بــن أيب ربــاح ،وعطــاء بــن الســائب ،وعطيــة بــن
كهيــل ،وعـ ّ

ســعد العــويف ،وأيب إســحاق الســبيعي ،وأيب الزبــر حممــد بــن مســلم املكــي ،ومســلم
البطــن ،وطائفــة.

وروى عنــه :أبــان بــن تغلــب ،وإرسائيــل بــن يونــس ،وحفــص بــن غيــاث،

وســفيان الثــوري ،وســفيان بــن ُعيينــة ،ورشيــك النخعــي ،وعبــد اهلل بــن إدريــس،

وأبــو نُعيــم الفضــل بــن دكــن ،ووكيــع بــن اجلــراح ،وحييــى الق َّطــان ،وأبــو بكــر بــن
عيــاش ،وخلــق كثــر.

ِ
ِ
السـ َـام)،
ـي ال َباقــر (عليهــم َّ
فـ َّـا رواه األعمــش اإلمــام أيب َج ْع َفــر ُم َ َّمــد بــن َعـ ّ

الصــدر :عــن ســليامن بــن مهــران
للسـ ِّيد ُم َّمــد َّ
َّمــا جــاء يف كتــاب مــا وراء الفقــهَّ ،
ِ
السـ َـام) يف حديــث رشائــع
ـي (عليهــم َّ
األعمــش ،عــن أيب َج ْع َفــر بــن ُم َ َّمــد بــن َعـ ّ
السـ َـام) فيــه:
الدِّ يــن ،يقــول (عليــه َّ
«واستعامل التَّق َّية يف درا التَّق َّية واجب».
7ـ االوزاعي:
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االوزاعــي ،املكنَّــى :بــأيب عمــرو(((،
عبــد الرمحــن بــن عمــرو بــن ُيمــد ْ

واالوزاع :بطــن مــن ذي ال ـكَالع مــن اليمــن ،وقيــل :بطــن مــن مهــدان ،واســمه

مرثــد بــن زيــد ،وقيــل :االوزاع قريــة بدمشــق ،نــزل فيهــم أبــو عمــرو فنســب إليهــم
وهــو مــن ســبي اليمــن.

52

فهــو أحــد األعــام أحــد اتبــاع التَّابعــنُ ،ولــد ببعلبـ َّ
ـك ســنة ثــان وثامنــن،
وقيــل غــر ذلــك ،ومنشــؤه بالبقــاع ،ثــم نقلتــه ُأ ّمــه إىل بــروت ،فســكنها مراب ًطــا إىل
أن مــات يف ســنة ســبع ومخســن ومائــة(((.
ِ
ِ
السـ َـام) ،وعطــاء بــن أيب
ـي ال َباقــر (عليهــم َّ
روى عــن :أيب َج ْع َفــر ُم َ َّمــد بــن َعـ ّ
ربــاح ،وقتــادة ،وربيعــة القصــر ،وخلــق كثــر(((.
حــدّ ث عنــه :ابــن شــهاب الزهــري ،وحييــى بــن أيب كثــر ومهــا مــن شــيوخه

وســفيان الثــوري ،وإســاعيل بــن عيــاش ،وعبــد اهلل بــن املبــارك ،وآخــرون.

الشــام يف عــره ،ولــه مذهــب مسـ ّ
وكان فقيــه أهــل َّ
ـتقل عمــل بــه فقهــاء الشــام

واألَندلــس ،ثم انــدرس(((.

ِ
ِ
السـ َـام) ،ممَّــا جــاء يف
ـي ال َباقــر (عليــه َّ
ّ
فمــا رواه عــن أيب َج ْع َفــر ُم َ َّمــد بــن َعـ ّ

((( ينظر :موسوعة طبقات الفقهاءَّ ،
السبحاين :ج ،2ص.45
الشيخ ّ

((( ينظــر :عمــدة القــارئ ،العينــي :ج ،2ص ،75وموســوعة طبقــات الفقهــاء ،ال ّلجنــة العلم َّيــة يف
ِ
السـ َـام) :ج ،2ص.303
مؤسســة اإلمــام َّ
الصــادق (عليــه َّ
ّ
ِ
السـاَم):
مؤسســة اإلمــام َّ
الصــادق (عليــه َّ
((( ُينظــر :موســوعة طبقــات الفقهــاء ،ال ّلجنــة العلم َّيــة يف ّ
ج ،2ص.303
ِ
السـاَم) :ج،2
مؤسســة اإلمــام َّ
الصــادق (عليــه َّ
((( موســوعة طبقــات الفقهــاء ،ال ّلجنــة العلم َّيــة يف ّ
ص.304
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كتــاب الوســائل للحـ ّـر العامــي :عــن القاســم بــن عبــد الرمحــن ،عــن ُم َ َّمــد بــن
ِ
ِ
السـ َـام)  -يف حديــث :-
ـي( ،عليهــا َّ
ـي ،عــن أبيــه عــن ا ُ
حل َســن بــن َعـ ّ
َعـ ّ
«إن رســول اهلل (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه) هنــى عــن خصــال تســعة) :عــن مهــر
َّ
البغــي ،وعــن عســيب الدَّ ابــة  -يعنــي :كســب الفحــل  ،-وعــن خاتــم الذهــب،

وعــن ثمــن الكلــب ،وعــن مياثــر األرجــوان»(((.
8ـ حييى بن أيب كثري:

ِ
ـي،
حييــى بــن أيب كثــر اإلمــام احلافــظ ،أحــد اإلعــام ،املكنَّــى بــأيب نــر ال َّطائـ ّ

ـي((( ،وقيــل :موالهــم الع َّطــار((( ،واســم أيب كثــر :صالــح ،وقيــل
موالهــم الياممـ ّ
يســار ،وقيــل :نشــيط(((.

مــن رواة احلديــث واحل َّفــاظ الثقــات ،فو َّثقــه شــعبة ،فقــال عنــه :هــو أحســن

الزهــري ،فالقــول قــول
الزهــري ،وقــال أمحــد بــن حنبــل إذا خالفــه ّ
حدي ًثــا مــن ّ

حييــى وقــال :أبــو حاتــم ثقــة إمــام ال يــروي إال عــن ثقــة(((.
ِ
ِ
الس َ
ــام)(((،
ــي ال َباقــر (عليهــم َّ
فــروى عــن اإلمــام أيب َج ْع َفــر ُم َ َّمــد بــن َع ّ
روايتــه عــن أيب امامــة الباهــي يف صحيــح مســلم وروايتــه عــن انــس يف صحيــح
ّ
((( وسائل ِّ
العاميل :ج ،17ص.96-95
احلر
السلَم)ّ ،
الشيعة (آل البيت عليهم َّ
((( سري أعالم النبالء ،الذهبي :ص.885

((( التَّعديــل والتَّجريــحُ ،ســليامن بــن خلــف بــن ســعد ،ابــن أيــوب الباجــي املالكــي :ج،3
ص .1398

((( ُينظر :سري أعالم النّبالء ،الذهبي :ص.885
((( ُينظر :تذكرة احل َّفاظَّ ،
الذهبي :ج ،1ص.128
((( ُينظر :مشيخة ابن البخاري ،أمحد بن م ُ َّمد ال َّظاهري احلنفي :ص.184
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النّســائي ،وذلــك مرســل(((.

وروى عــن حفــص بــن عبيــد اهلل بــن أنــس ،وعكرمــة ،و عبــد اهلل بــن أيب

قتــادة(((.

54

وروى عنه :ابن عمر ،عمر بن راشد ،معاوية بن سالم ،وغريهم(((.
ِ
ِ
السـ َـام)َّ ،مــا جــاء
ـي ال َباقــر (عليهــم َّ
وممَّــا رواه عــن أيب َج ْع َفــر ُم َ َّمــد بــن َعـ ّ
يف مشــيخة ابــن البخــاري ألمحــد بــن ُم َّمــد ال َّظاهــري احلنفــي :عــن حييــى بــن أيب
ِ
السـ َـام)] ،عــن أيب هريــرة ،قــال:
ـي [(عليهــا َّ
كثــر ،عــن ُم َ َّمــد بــن َعـ ّ
«قــال رســول اهلل (صـ َّـى اهلل عليــه [وآلــه] وسـ ّلم) :ثــاث دعوات مســتجابات:

دعــوة الصائــم ،ودعــوة املســافر ،ودعوة املظلــوم»(((.
9ـ ليث بن أيب سليم:

ليــث بــن أيب ســليم بــن زنيــم القــريش أبــو بكــر الكــويف مــات ســنة (148

هـ)((( ،أصلــه مــن أبنــاء فــارس ،واســم أبــى ســليم أنــس ،ويقــال :واســم أيب ســليم
أيمــن ،ويقــال :زيــادة ،ويقــال :عيســى((( ،كان مولــده بالكوفــة ،وكان ُمع ِّلـ ًا هبا(((،

((( تذكرة احل َّفاظَّ ،
الذهبي :ج ،1ص.128 :

الصلَتــن ،عبــد ال ّلطيــف
((( ُينظــر :كتــاب األم ،اإلمــام الشــافعي :ج ،1ص ،20واجلمــع بــن َّ
البغــدادي :ص ،287والنَّفــي والتَّغريــبَّ ،
الشــيخ نجــم الدِّ يــن ال ّطبــي :ص .312
((( ُينظــر :املجمــوع ،النَّــووي :ج ،12ص ،26وفتــاوى الســبكي ،الســبكي :ج ،1ص ،410وحــي
عــى خــر العمــل ،حممــد ســامل عــزان :ص.54
((( مشيخة ابن البخاري ،أمحد بن م ُ َّمد ال َّظاهري احلنفي :ص.184
حممد حياة األنصاري :ج ،1ص.190
الرجال واحلديثّ ،
((( معجم ّ

املزي :ج ،24ص.280
((( ينظر :املجروحني ،ابن ح َّبان :ج ،2ص ،231وهتذيب الكاملّ ،
((( املجروحني ،ابن ح َّبان :ج ،2ص.231
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الصحــاح غــر البخــاري وهــو يف التّاريــخ،
أحــد العلــاء والن ّّســاك ،مــن رجــال ّ
صــدوق أحــد العبــاد ،صاحــب س ـنّة((( ،وهــو حســن احلديــث(((.
ِ
السـ َـام)((( ،وعــن طــاووس،
ـي (عليهــا َّ
يــروى عــن أيب َج ْع َفــر ُم َ َّمــد بــن َعـ ّ
وجماهــد وعطــاء ،وعكرمــة ،ونافــع ،وأيب إســحاق الســبيعي ،وأيب الزبــر املكــي،

وأيب بــردة ابــن موســى ،وأشــعث بــن أيب الشــعثاء ،وشــهر بــن حوشــب وثابــت
بــن عجــان وعبــد اهلل بــن احلســن بــن احلســن((( ،روى عنــه روى عنــه الثــورى،
وشــعبة ،وزائــدة ،ورشيــك ،وزهــر بــن معاويــة ،واحلســن بــن صالــح ،وإســاعيل

بــن عليــة ،وأبــو إســحاق الفــزارى(((.

ِ
ِ
السـ َـام)َّ ،مــا جــاء
ـي ال َباقــر (عليهــم َّ
َّ
فمــا روى عــن أيب َج ْع َفــر ُم َ َّمــد بــن َعـ ّ

يف كتــاب بحــار االنــوار َّ
للعلمــة املجلــي (رمحــه اهلل تعــاىل) :عــن ليــث بــن أيب
ِ
السـ َـام) قــال:
ـي (عليهــا َّ
ســليم ،عــن أيب َج ْع َفــر ُم َ َّمــد بــن َعـ ّ
ِ
السـ َـام) محــل البــاب يــوم خيــر،
«حدثنــي جابــر بــن عبــد اهلل أن َعل ًّيــا (عليــه َّ
ح َّتــى صعــد املســلمون عليــه فاقتحموهــا ففتحوهــا ،وإنــه حــرك بعــد ذلــك فلــم

حيملــه أربعــون رج ـاً»(((.
10ـ قرة بن خالد:

((( ينظر :لسان امليزان ،ابن حجر :ج ،7ص ،347وسريتنا وسنتناَّ ،
الشيخ األميني :ص .94
حممد حياة األنصاري :ج ،2ص.433
((( املسانيدّ ،

((( ُينظر :بحار االنوار ،العلَّمة املجليس :ج ،21ص.4

((( هتذيب التَّهذيب ،ابن حجر العسقالين :ج ،8ص.417
((( هتذيب األسامء وال ّلغات ،النَّووي :ج ،2ص.74
((( بحار االنوار ،العلَّمة املجليس :ج ،21ص.4
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ـري ا ُملكنَّــى بــأيب م ُ َّمــد((( ،احلافظ
الســدويس((( ،البـ
ّ
قــرة بــن خالــد بــن خالــد ّ

حل ّجــة مــن رجــال الصحــاح الســتة((( ،مــات قــرة ســنة أربع ومخســن ومئــة(((.
ا ُ

فــكان مــن رواة احلديــث ال ّثقــات ،فقــال عمــه حييــى بــن ســعيد :كان قــرة عندنا

مــن أثبت شــيوخنا(((.

عــن حييــى بــن معــن :ثقــة ،وقــال ابــن أيب حاتــم :ســألت أيب عــن قــرة ،وجريــر
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بــن حــازم ،فقــال :قــرة أحــب إيل ،قــرة ثبــت عنــدي(((.

ِ
ـي بــن
وروى قــرة بــن خالــد عــن :قــرة بــن خالــد ،عــن أيب َج ْع َفــر ُم َ َّمــد بــن َعـ ّ

السـ َـام)((( ،حممــد بــن ســرين ،واحلســن ،ويزيــد بــن عبــد اهلل بــن
احلُ َســن (عليهــم َّ

الشــخري ،وأيب رجــاء العطــاردي ،ومعاويــة بــن قــرة ،ومحيــد بــن هــال ،وســيار أيب
والضحــاك ،وآخــرون(((.
احلكــم ،وعمــرو بــن دينــار ،وقتــادةّ ،

وروى عنــه :حييــى القطــان ،وبــر بــن املفضــل ،وابــن مهــدي ،ومعــاذ بــن

معــاذ ،وخالــد بــن احلــارث ،وحرمــي بــن عــارة ،وأبــو عامــر العقــدي ،وأبــو

عاصــم(((.

((( الكُنى واالسامء ،القشريي النيسابوري :ج ،1ص.281
((( عمدة القارئ ،العيني :ج ،17ص.165

((( معجم رجال احلديث ،م ُ َّمد حياة األنصاري :ج ،1ص.185
((( سري أعالم النّبالءَّ ،
الذهبي :ج ،6ص.534
((( هتذيب التهذيب ،ابن حجر العسقالين :ج ،8ص.372
((( سري أعالم النّبالءَّ ،
الذهبي :ج ،7ص.96

((( ينظر :مسند ّ
الشهاب ،م ُ َّمد بن سالمة القضاعي :ج ،1ص.93
((( ينظر :سري أعالم النّبالءَّ ،
الذهبي :ج ،7ص.96-95
((( ُينظر :املصدر نفسه :ج ،7ص.96
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ِ
السـ َـام)َّ ،مــا أخرجــه ُم َّمــد
فـ َّـا رواه قــرة بــن خالــد ،عــن اإلمــام ال َباقــر (عليــه َّ

ِ
بــن ســامة القضاعــي يف مســند ّ
حل َســن
ـي بــن ا ُ
الشــهاب :عــن أيب َج ْع َفــر ُم َ َّمــد بــن َعـ ّ
السـ َـام) ،قــال:
(عليهــم َّ

«قلــت لعبــد اهلل بــن جعفــر بــن أيب طالــب :حدثنــا شــيئًا ســمعته مــن رســول اهلل

(صـ َّـى اهلل عليــه [وآلــه] وس ـ َّلم) قــال ســمعت رســول اهلل (صـ َّـى اهلل عليــه [وآلــه]
وسـ َّلم) يقــول :صدقــة الـ ّـر تطفــئ غضــب الـ َّـرب»(((.

وغريهــم الكثــر ،وهــؤالء ممــن عرفــوا بالفتيــا بــن أهــل زماهنــم أمــا غريهــم

مــن التفســر واحلديــث وبقيــة العلــوم فيمكــن التعريــف عليهــم يف تاريــخ هــذه
العلــوم وروادهــا.

وقــد ختــم اإلمــام الباقــر (عليــه الســام) هــذه اجلهــود واجلهــاد منتقــ ً
ا إىل

جــوار ربــه شــهيد ًا عــى يــد احلكومــة يف زمانــه التــي اغتالتــه غــدر ًا بالســم يف ســابع

ذي احلــج ســنة اربــع عــرة ومائــة فســام عليــه يــوم ولــد ويــوم استشــهد ويــوم
يبعــث حيــا.

((( مسند ّ
الشهاب ،م ُ َّمد بن سالمة القضاعي :ج ،1ص.93
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املبحث الثاني
جهود اإلمام أبي عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق
(عليه السالم) وجهاده يف حفظ الشريعة احملمدية
اســتاذ الفقهــاء يف زمانــه وشــيخ أئمــة املذاهــب ،وإليــه ينســب الفقــه اجلعفــري

وبــه ســا مذهــب البيــت النبويــة ايب عبــد اهلل جعفــر بــن حممــد بــن عــي بــن احلســن
الشــهيد بــن عــي بــن أيب طالــب (صلــوات اهلل عليهــم وعــى جدهــم وأمهــم
وابنائهــم املعصومــن) الذيــن طهرهــم اهلل مــن كل أثــم فجعلهــم أوعيــة العلــم

وأســاطني احللــم فقــد لــزم اإلمــام جعفــر الصــادق (عليــه الســام) هنــج جــده

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) وبضعتــه النبويــة فاطمــة وآبائــه األئمــة امليامــن يف
حفــظ رشيعــة رب العاملــن؛ فهــا هــو ذا يكافــح وينافــح عــن بســط العلــم وبيــان
الفقــه فتتلمــذ عــى يديــه املئــات مــن أهــل الفضــل ،وروى عنــه اآلالف مــن محلــة
احلديــث والعلــوم املختلفــة ،وكثــر فيــه زمانــه التصنيــف والتدويــن بعــد أن أطلــق

لــه العنــان احلــكام  -كــا روى الزهــري آنفــ ًا  -وتعــددت املــدارس واملشــارب،
وكثــر الــرواة واختلفــت الروايــات وتعــددت اآلراء واالجتهــادات ،فض ـ ً
ا عــن

الوافــدات مــن الثقافــات يف العلــوم اجلديــدة يف الفلســفة ،واملنطــق ،والطــب،
والكيميــاء ،والفلــك ،واهليئــة وغريهــا.
وعليه:
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ال بــد مــن املــرور ببعــض األمــور كــي يطلــع القــارئ ،ويتابــع الباحــث جهــود

اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) وجهــاده يف حفــظ رشيعــة جــده املصطفــى (صــى

اهلل عليــه وآلــه وســلم) ونــر العلــوم وانــاء الفقــه وتطويــر تعليمــه ،وهــي كااليت:
املسألة األوىل :التعريف بشخصه وشطر من سريته (عليه السالم).

ولــد (عليــه الصــاة والســام) يف يــوم الســابع عــر مــن شــهر ربيــع االول،
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ســنة ثامنــن للهجــرة النبويــة ،وقيــل ســنة ثــاث وثامنــن.

الســام) شــطر ًا مــن حياتــه يف العــر
وقــد عــاش االمــام الصــادق (عليــه ّ

األُمــوي ،وهــو يتلـ ّـوى مــن األمل عــى مصــر اإلســام وعــى مــا حـ ّـل باملســلمني

مــن الويــات واملصائــب ،فقــد رأى بعينيــه الكارثــة التــي ح َّلــت بعمــه زيــد بــن
عــي زيــن العابديــن ،الــذي خــرج ثائــر ًا عــى هشــام بــن عبــد امللــك ،فقتــل ،ثــم

نبــش قــره ،وصلــب جثامنــه الطاهــر ،ورأى مقتــل ابنــه حييــى بــن زيــد مــن بعــده،

يتحــن الفــرص املؤاتيــة َلداء رســالته ،ونــر
الســام)
ّ
وكان االمــام (عليــه ّ
علومــه ،بعــد أن حــرص األُمويــون وبــكل الوســائل عــى طمــس آثــار أهــل البيــت
وفقههــم ،حتــى إذا وجــد الدولــة األُمويــة ينتاهبــا الضعــف ،وتســر نحــو االهنيــار،

الســام) بــكل إمكانياتــه ،لنــر أحاديــث جــده (صــى اهلل عليــه وآلــه
هنــض (عليــه ّ
وســلم) ،وعلــوم آبائــه ،فتوافــد عليــه العلــاء وطــاب العلــم حتــى بلغــت اجلامعــة

الســام) قبلــه ،بلغــت يف عــره أوج نشــاطها
أسســها أبــوه الباقــر (عليــه ّ
التــي ّ
وازدهارهــا ،ولقــد أحــى أصحــاب احلديــث أســا َء الــرواة عنــه فكانــوا أكثــر مــن

أربعــة آالف رجــل ،وأدرك منهــم احلســن بــن عــي الوشــاء (وكان مــن أصحــاب
الســام ) تســعامئة شــيخ.
الرضــا -عليــه ّ
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فممــن روى عنــه :أبــان بــن تغلــب ،ومعاويــة بــن عــار الدهنــي ،والســفيانان،
ّ

واحلســن بــن صالــح بــن حــي ،وعبــد العزيــز الــدراوردي ،وحييــى القطان ،ومســلم

الزنجــي ،وشــعبة بــن احلجــاج ،وحفــص بــن غيــاث.
َّ

الســام) مقصــور ًا عــى تدريــس الفقــه
ومل يكــن نشــاط اإلمــام (عليــه ّ

اإلســامي ،وأد َّلــة الترشيــع ،بعــد أن اتّســم ذلــك العــر بظهــور احلــركات

الفكريــة ،ووفــود اآلراء االعتقاديــة الغريبــة ،ودخــول الفلســفة املتأ ّثــرة بالفكــر
الســام) قــد حتــدث يف التوحيــد
اهلنــدي واليونــاين ،بــل نجــد اإلمــام (عليــه ّ

وأركانــه ،والعــدل ،والقــدر ،وإرادة اإلنســان ،وغــر ذلــك ،وحتــدّ ث أيضــ ًا يف

طبائــع األشــياء ،وخــواص املعــادن ،ويف ســائر الكونيــات.

قــال الشــيخ حممــد أبــو زهــرة :وكان يتخــذ مــن ذلــك ذريعــة ملعرفــة اهلل تعــاىل،

وإثبــات وحدانيتــه ،وهــو يف ذلــك يتبــع منهــاج القــرآن الكريــم الــذي دعــا إىل

التأمــل يف الكــون ومــا فيــه.

وقــد تضافــرت أقــوال علــاء التأريــخ عــى صلتــه بجابــر بــن حيــان ،وتتلمــذ
جابــر لــه يف االعتقــاد و ُأصــول ِ
اإليــان.
قــال ابــن خلــكان :وكان تلميــذه أبــو موســى جابــر بــن حيــان الصــويف

الطرســويس قــد أ َّلــف كتابــ ًا يشــتمل عــى ألــف ورقــة تتضمــن رســائل جعفــر

الصــادق ،وهــي مخســائة رســالة.

الســام) مناظــرات مــع الزنادقــة وامللحديــن يف
ولإلمــام الصــادق (عليــه ّ

عــره ،واملتقشــفني مــن الصوفيــة ،وهــي يف حــد ذاهتــا ثــروة علميــة تركهــا االمــام

الســام).
(عليــه ّ
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قــال الشــيخ املفيــد :ونقــل النــاس عنــه مــن العلــوم مــا ســارت بــه الركبــان،

وانتــر ذكــره يف البلــدان ،ومل ينقــل عــن أحــد مــن أهــل بيتــه العلــاء مــا نقــل عنــه،
وال لقــى أحــد منهــم مــن أهــل اآلثــار ونقلــة االخبــار ،وال نقلــوا عنهــم كــا نقلــوا

عــن أيب عبــد اهلل .وقــد بــرز بتعليمــه مــن الفقهــاء واألفاضــل جــم غفــر ،منهــم:
زرارة بــن أعــن ،وأخــواه بكــر ومحــران ،ومجيــل بــن صالــح ،ومجيــل بــن دراج
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وحممــد بــن مســلم الطائفــي ،و ُبريــد بــن معاويــة العجــي ،وهشــام بــن
النخعــيّ ،
ســامل اجلواليقــي ،وأبــو بصــر األســدي ،وغريهــم مــن أعيــان الفضــاء .وأخــذ عنــه

مالــك بــن أنــس ،وانتفــع مــن فقهــه وروايتــه ،وكان أبــو حنيفــة يــروي عنــه أيضـ ًا.
قــال مالــك بــن أنــس :لقــد كنــت آيت جعفــر بــن حممــد فــكان كثــر التبســم،

فــإذا ذكــر عنــده النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) تغـ ّـر لونــه ،وقــد اختلفــت

إليــه زمانـ ًا فــا كنــت أراه َّإل عــى إحــدى ثــاث خصــال ،إ ّمــا مص َّليـ ًا وإ ّمــا صائـ ًا
وإ ّمــا يقــرأ القــرآن ،ومــا رأيتــه حيــدّ ث عــن رســول اهلل َّإل وهــو عــى طهــارة وال
يتك َّلــم فيــا ال يعنيــه ،وكان مــن الع ّبــاد الزهــاد الذيــن خيشــون اهلل تعــاىل.

وذكــر أبــو القاســم الب ّغــار يف مســند أيب حنيفــة :قــال احلســن بــن زياد :ســمعت

أبــا حنيفــة وقــد ســئل :مــن أفقــه مــن رأيــت ؟ قــال :جعفــر بــن حممــدّ ،ملــا أقدمــه
املنصــور بعــث إ ّيل ،فقــال :يــا أبــا حنيفــة ّ
إن النــاس قــد فتنــوا بجعفــر بــن حممــد

فه ّيــئ يل مــن مســائلك الشــداد ،فه ّيــأت لــه أربعــن مســألة ،ثــم بعــث إ ّيل أبــو

جعفــر وهــو باحلــرة فأتيتــه.

فدخلــت عليــه ،وجعفــر جالــس عــن يمينــه ،فلـ ّـا بــرت بــه ،دخلنــي مــن

اهليبــة جلعفــر مــا مل يدخلنــي َليب جعفــر ،فسـ َّلمت عليــه ،فأومــأ إ ّيل فجلســت ،ثــم
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التفــت إليــه فقــال :يــا أبــا عبــد اهلل هــذا أبــو حنيفــة.

قــال« :نعــم أعرفــه» ثــم التفــت إ ّيل فقــال :يــا أبــا حنيفــة ألــق عــى أيب عبــد اهلل

مــن مســائلك ،فجعلــت ألقــي عليــه فيجيبنــي فيقــول « :أنتــم تقولــون كــذا وأهــل

املدينــة يقولــون كــذا » ،فربــا تابعنــا وربــا تابعهــم ،وربــا خالفنــا مجيعـ ًا حتــى أتيــت

عــى األربعــن مســألة ،فــا أخـ ّـل منهــا بــيء.

ثــم قــال أبــو حنيفــة :أليــس أن أعلــم النــاس أعلمهــم باختــاف النــاس وقــال

الشــيخ حممــد أبــو زهــرة :ال نســتطيع يف هــذه العجالــة أن نخــوض يف فقــه اإلمــام
جعفــر ،فـ ّ
ـإن ُأســتاذ مالــك وأيب حنيفــة وســفيان بــن عيينــة ،ال يمكــن أن يــدرس
فقهــه يف مثــل هــذه االملامــة.

وعــن أيب بحــر اجلاحــظ (مــع عدائــه ألهــل البيــت) :جعفــر بــن حممــد الــذي

مــأ الدنيــا علمــه وفقهــه ،ويقــالّ :
إن أبــا حنيفــة مــن تالمذتــه ،وكذلــك ســفيان

الثــوري ،وحســبك هبــا يف هــذا البــاب.

الســام) فقــد بلــغ فيهــا الــذروة ،وارتفــع هبــا
أ ّمــا فضائــل اإلمــام (عليــه ّ
الســام) بنبــل
يف جيلــه حتــى َن َفــس عليــه اخللفــاء منزلتــه ،فقــد أتصــف (عليــه ّ
املقصــد ،ورشف الغايــة ،والتجــرد يف طلــب احلقيقــة مــن كل هــوى.وكان جــواد ًا

يــر العطــاء يف كثــر مــن األحيــان وال يعلنــه.

جاء يف «احللية» :كان جعفر بن حممد يعطي حتى ال يبقي لعياله شيئ ًا.

وكان صابــر ًا خاشــع ًا قانتـ ًا عابــد ًا ،ســمح ًا كريـ ًا ال يقابــل اإلســاءة بمثلهــا ،بــل

يقابلهــا بالتــي هي أحســن.

وكان رفيق ـ ًا مــع كل مــن يعاملــه مــن عــراء وخــدم ،ويــروى يف ذلــك أ ّنــه
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بعــث غالم ـ ًا لــه يف حاجــة فأبطــأ فخــرج يبحــث عنــه فوجــده نائ ـ ًا فجلــس عنــد
رأســه ،وأخــذ يــروح لــه حتــى انتبــه فقــال لــه« :مــا ذاك لــك ،تنــام الليــل والنهــار !

لــك الليــل ولنــا منــك النهــار».

الســام) :هــو مــن عظــاء
قــال حممــد بــن طلحــة الشــافعي يف وصفــه (عليــه ّ

مجــة ،وعبــادة موفــورة ،وأوراد
الســام) ذو علــوم ّ
أهــل البيــت وســاداهتم (عليهــم ّ
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متواصلــة ،وزهــادة ب ّينــة).

وتــاوة كثــرة ،يتبــع معــاين القــرآن الكريــم ويســتخرج مــن بحــر جواهــره،

ويســتنتج عجائبــه.

وقــال الشهرســتاين يف امللــل والنحــل :كان أبــو عبــد اهلل الصــادق ذا علــم غزيــر

يف الديــن ،وأدب كامــل يف احلكمــة وزهــد يف الدنيــا ،وورع تــام عــن الشــهوات.

الســام) واجــه يف
أ ّمــا عــن عالقــة االمــام بحــكام عــره فقــد ُذكــر أ ّنــه (عليــه ّ
أيــام املنصــور مــن املحــن والشــدائد مــا مل يواجهــه يف العهــد األُمــوي ،وكان وجوده
ثقيـ ًـا عليــه ،ألنــه أينــا ذهــب وحيثــا حــل يــراه حديــث اجلامهــر ،ويــرى العلــاء

وطــاب العلــم يتزامحــون مــن كل حــدب وصــوب عــى بابــة يف مدينــة الرســول،
وهــو يزودهــم بتعاليمــه ،ويلقــي عليهــم مــن دروســه وإرشــاداته ،وكانــت الدعــوة

إىل احلـ ّـق ،ومنــارصة العــدل ومســاندة املظلــوم واجتنــاب الظلمــة الذيــن تســلطوا
عــى األُ ّمــة واســتبدّ وا بمقدّ راهتــا وكرامتهــا ،واســتهرتوا بالقيــم واالخــاق ،كانــت
هــذه النواحــي حتتــل املكانــة األُوىل يف تعاليمــه وإرشــاداته.

وكان املنصــور يدعــوه إىل لقائــه كلــا ذهــب إىل احلــج ،ويتّهمــه بــا يســاوره مــن

الســام) ،ولقــد دعــاه مــرة إىل بغــداد
ريــب وظنــون حــول حتـ ّـرك االمــام (عليــه ّ
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عندمــا بلغــه أ ّنــه جيبــي الــزكاة مــن شــيعته وأ ّنــه كان يمــدّ هبــا إبراهيــم وحممــد ًا

ـدي عبــد اهلل بــن احلســن عندمــا خرجــا عليــه.
َو َلـ ْ

احلق ترصحي ًا وتلميح ًا.
السالم) إذا التقى باملنصور يقول ّ
وكان (عليه ّ

روي أن املنصــور اســتدعاه إليــه يعاتبــه عــى قطيعتــه لــه ،وكان قــد زار املدينــة

ومل يدخــل عليــه اإلمــام الصــادق فيمــن زاره مــن الوجــوه واالرشاف ،فقــال لــه :مل َ
الســام):
مل تغشــنا كــا يغشــانا النــاس ،فأجابــه اإلمــام (عليــه ّ
«ليــس لنــا مــن أمــر الدنيــا مــا نخافــك عليــه ،وال عنــدك مــن أمــر اآلخــرة مــا

نرجــوه منــك ،وال أنــت يف نعمــة هننئــك هبــا ،وال يف نقمــة فنعزيــك».
فقال له املنصور :تصحبنا لتنصحنا ،فرد عليه اإلمام بقوله:

«إن من يريد الدنيا ال ينصحك ،ومن أراد اآلخرة ال يصحبك».
ّ
السالم) وحكمه قال:
ومن كلامت اإلمام (عليه ّ

«ثالثــة ال يصيبــون َّإل خــر ًاُ :أولــو الصمــت ،وتاركــوا الــر ،واملكثــرون مــن

ذكــر اهلل».

فإنــا تشــغل القلــب ،وتــورث النفــاق ،ومــن زرع
وقــال« :إ ّياكــم واخلصومــة ّ

العــداوة حصــد مــا بــذر ،ومــن مل يملــك غضبــه مل يملــك عقلــه».

وقــال« :إ ّيــاك وخصلتــن :الضجــر والكســل ،فإ ّنــك إن ضجــرت مل تصــر عــى

حــق ،وإن كســلت مل تــؤد حقـ ًا».

وقــال« :امتحنــوا شــيعتنا عنــد ثــاث :عنــد مواقيــت الصــاة كيــف حمافظتهــم

عليهــا ،وعنــد أرسارهــم كيــف حفظهــم هلــا مــن عدونــا ،وإىل أمواهلــم كيــف
مواســاهتم إلخواهنــم فيهــا».
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وقال« :ال يتم املعروف َّإل بثالثة :بتعجيله ،وتصغريه ،وسرته»(((.
املسألة الثانية :مدرسته العلمية.

للوقــوف عــى دارســة جهــود اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) يف انــاء الفقــه

ونــره وتدريســه يف امــور ثالثــة ،األول ـ تصانيفــه (عليــه الســام) ،والثــاين :ابــرز

الفقهــاء الذيــن انتســبوا إىل مدرســة أهــل البيــت (عليهــم الســام) وتتلمــذوا عــى
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يديــه ،والثالــث :بيــان أبــرز اســاء مــن اخــذوا عنــه افتيــا مــن مجهــور املســلمني،
وهــي كااليت:

ً
أول :تصانيفه (عليه السالم) يف العلوم املختلفة.
تعــددت عنــه التصانيــف يف العلــوم املختلفــة كالعقائــد ،والــكالم ،والفقــه،

واحلديــث ،واالخــاق ،وغريهــا فض ـ ً
ا عــن العلــوم التــي نقلــت عنــه وصنّــف
فيهــا تلميــذه جابــر بــن حيــان ،وغــره مــن العلــاء كابــن إســحاق صاحــب الســر
واملغــازي.

أما تصانيفه (عليه السالم) فهي كااليت:

1ـ كتاب التوحيد.

وهــو الكتــاب الــذي أمــاه اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) عــى املفضــل

بــن عمــر ،ومنــه ســمي هــذا الكتــاب بتوحيــد املفضــل ،وهــو كتــاب احتــوى عــى
مباحــث يف عقيــدة التوحيــد(((.

((( موســوعة طبقــات الفقهاء،اللجنــة العلميــة يف مؤسســة اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) :ج2
ص .11 - 6

((( رجال النجايش :خ  ،416برقم  ،113كتاب الذريعة للطهراين :ج 4ص 483؛ برقم .2156

املبحـث الثاني :جهود اإلمام جعفر الصادق ( )يف حفظ الشريعة احملمدية

2ـ كتاب اإلهليلجة يف التوحيد.

ويتضمــن الكتــاب ردود ًا عــى بعــض امللحديــن املنكريــن للربوبيــة ،وقــد بعثــه

اإلمــام إىل املفضــل بــن عمــر(((.
3ـ كتاب األهوازية.

يتضمــن الكتــاب ردود ًا عــى جمموعــة مــن االســئلة التــي بعثهــا وايل االهــواز

عبــد اهلل النجــايش يف مواضيــع اخالقيــة(((.

4ـ كتاب اجلعفريات.

ويكشــف عنــوان الكتــاب عــن نســبته لإلمــام جعفــر الصــادق (عليــه الســام)

وهــو جمموعــة مــن احاديــث يف ابــواب الفقــه ،وهــي مرتبــة عــى أبــواب ،وقــد رواه

عنــه حفيــده اســاعيل بــن اإلمــام موســى الكاظــم (عليــه الســام).

كــا أن هــذا الكتــاب يمتــاز بميــزة فريــدة ،وهــي أن أســانيده كلهــا متصلــة

عنــه ،ابائــه (عليهــم الســام) عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم).

رواه عنــه  -ايضــ ًا  -حممــد بــن االشــعث الكــويف املــري ،عــن موســى بــن

اســاعيل بــن اإلمــام موســى الكاظــم (عليــه الســام) ،وهلــذا الســبب ســمي

الكتــاب بـــ (االشــعثيات) أيضــ ًا(((.

((( الذريعــة للطهــراين :ج 2ص  ،484برقــم 1901؛ بحــار االنــوار للعالمــة املجلــي :ج 3ص
.196 - 152

((( خامتة املستدرك للنوري :ج 3ص 146؛ الذريعة للطهراين :ج 2ص .485
((( خامتة املستدرك للنوري :ج 1ص  9و ص .15
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5ـ وصية النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم).

رواه عنه مجلة من الرواة ،وذكرها ابن حيان االندليس(((.

6ـ كتاب احلج.

اخرجه عنه النجايش يف رجاله(((.

7ـ كتاب مناسك احلج وفرائضه.
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وقد أخرجه عنه النجايش بثالثة اسانيد

(((

 8ـ كتاب :ابواب يف احلالل واحلرام.
وقد أخرجه وعنه النجايش

(((

 9ـ كتاب برواية الريبوعي البرصي.

وقد أخرجه النجايش برواية عباد بن صهيب الريبوعي(((.

 10ـ كتاب برواية القاسم بن إبراهيم بن اسامعيل.

وهو من احفاد اإلمام الصادق (عليه السالم) وقد اخرجه النجايش(((.

 11ـ كتاب النوادر.

وهو برواية خالد بن يزيد العكيل الكويف ،وقد اخرجه النجايش(((.

((( الفهرسة البن حيان االندليس :ص 277و .138
((( رجال النجايش :ص  14برقم .9

((( رجال النجايش :جربقم  751ص .283
((( رجال النجايش :برقم  12ص .15

((( رجال النجايش :ص  293برقم .719
((( رجال النجايش :ص  314برقم .859
((( رجال النجايش :ص  152برقم .859

املبحـث الثاني :جهود اإلمام جعفر الصادق ( )يف حفظ الشريعة احملمدية

 12ـ كتاب برواية داود بن عطاء املدين.

وقد أخرجه النجايش يف رجاله(((.

 13ـ كتاب برواية مواله عباس بن زيد املدين.

أخرجه النجايش يف رجاله(((.

 14ـ كتاب برواية حممد بن إبراهيم اإلمام.

أخرجه النجايش يف رجاله(((.

 15ـ كتاب برواية ابن هراسة.

وهــو إبراهيــم بــن رجــاء الشــيباين اجلحــدري ،ابــن هراســة ،وقــد أخرجــه

النجــايش(((.

 16ـ كتــاب بروايــة الفضيــل بــن عيــاض البــري ،وقــد أخرجــه
النجــايش (((.
 17ـ كتاب برواية سفيان بن عينية.

أخرجه عنه النجايش يف رجاله(((.

 18ـ كتاب رواه ابن ايب أويس.

((( رجال النجايش :ص  157برقم .412
((( رجال النجايش :ص  872برقم .750
((( رجال النجايش :ص  355برقم .951
((( رجال النجايش :ص  16برقم .16

((( رجال النجايش :ص  310برقم .847
((( رجال النجايش :ص  190برقم .506
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وهو عبد اهلل بن ايب أويس االصبحي ،وقد أخرجه النجايش(((.

 19ـ كتاب برواية الزهري القريش.

وهــو مطلــب بــن زيــاد الزهــري القــريش املــدين ،وقــد أخرجــه النجــايش يف

رجالــه(((.

فضـ ً
ا عــن ذلــك ،فقــد صنّــف تالمذتــه (عليــه الصــاة والســام) العــرات
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مــن الكتــب يف العلــوم املختلفــة ،الذيــن وصفهــم احلســن بــن عــي الوشــاء البجــي
الكــويف الصــريف ،وهــو مــن أصحــاب اإلمــام عــي بــن موســى الرضــا (عليهــم

الســام) بقولــه:

«أدركــت تســعامئة شــيخ مــن أصحــاب اإلمــام الصــادق (عليــه الســام)

بمســجد الكوفــة كل يقــول حدثنــي جعفــر بــن حممــد عليــه الســام)(((.

ولقــد قــام اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) ضمن فرتة قياســية بإنشــاء مدرســة

الكوفــة العلميــة ،التــي كانــت تــدرس العلــوم الدينيــة والطبيعيــة ،كالرياضيــات
والفلــك والكيميــاء وغريهــا ،فــكان مــن ثامرهــا العــامل الكيميائــي((( جابــر بــن

حيــان الصــويف صاحــب املصنفــات الكثــرة يف علــم الكيميــاء((( كـ(كتــاب علــل

((( رجال النجايش :ص  ،224برقم .586
((( رجال النجايش :ص 432برقم .736

((( رجــال النجــايش :ص  ،40الذريعــة للطهــراين :ج 5ص 18؛ معجــم رجــال احلديــث للســيد
اخلوئــي (قــدس رسه) :ج 6ص .38

((( تفسري األلويس :ج ،20ص  ،118وقد سامه بـ(إمام يف هذه الصنعة) أي الكيمياء.

((( الفهرست البن النديم :ص 420؛ معجم املطبوعات أللياس رسكيس :ج ،1ص .665

املبحـث الثاني :جهود اإلمام جعفر الصادق ( )يف حفظ الشريعة احملمدية

املعــادن)((( و(كتــاب احلــدود يف الكيميــاء)((( ،وكتــب كذلــك يف الفلــك والنجــوم
فصنــف كتابــا باســم (الفهرســت)((( وصنــف يف العلــوم الغريبــة((( ،وغريهــا.
وذكر له الياس رسكيس جمموعة من الكتب منها:

 1ــــ أرسار الكيميــاء ،أو كشــف األرسار وهتــك األســتار ،مل يطبــع مــن هــذا

الكتــاب إال ترمجــات باللغــة الالتينيــة ،وطبــع قســم منــه باللغــة العربيــة ضمــن

كتــاب األســتاذ برتولــوا املســمى (La Chimie au Moyen age Vol paris

ــــ .)31893

 2ــ كتاب احلجر.
 3ــ كتاب النور.

 4ــ رسالة يف اإليضاح.

 5ــ كتاب اسطقس االس.

 6ــ كتاب اسطقس االس الثاين.

 7ــ كتاب اسطقس االس الثالث.
 8ــ تفسري كتاب اسطقس.
 9ــ كتاب التجريد.
 10ــ كتاب الرمحة.

((( كشف الظنون حلاجي خليفة :ج ،2ص .1160

((( إيضاح املكنون إلسامعيل باشا البغدادي :ج ،2ص .288
((( فرج املهموم للسيد ابن طاووس :ص .146

((( هدية العارفني إلسامعيل باشا البغدادي :ج ،1ص .249
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ومجيع هذه الكتب يف علم اإلكسري األعظم.

 11ــ كتاب امللك :طبع حجر بمبي ،1892 :ص .35

 12ــــ كتــاب املكتســب :موســوم بنهايــة الطلــب مــع رشحــه للجلدكــي وهــو

باللغــة الفارســية ،طبــع حجــر بمبــي .1307

 13ــــ كتــاب الســموم :وهــو كتــاب نفيــس يف الســموم خمطــوط يف اخلزانــة
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التيموريــة ،نقــل عنــه املرحــوم الدكتــور رصوف عــدة مقــاالت ،ذات فائــدة عظيمة
يف جملــة املقتطــف اجلــزء  58و(((.59

 14ــــ كــا يوجــد يف اخلزانــة التيموريــة خمطوطــة فيهــا مخــس ومخســون رســالة

يف الكيميــاء جلابــر بــن حيــان ،وأصلهــا ســبعون رســالة ،وقيــل :إن مــن هــذه

املجموعــة نســخة خطيــة يف خزانــة املرحــوم نــور الديــن بــن مصطفــى(((.

بــل قــد ذكــر البعــض أن جلابــر بــن حيــان مــن الكتــب مــا جمموعــه ()232

كتابــا(((.

وعــى الرغــم مــن ســفره رمحــه اهلل وتنقلــه إالّ أنــه مل ينقطــع عــن املراســلة مــع

اإلمــام جعفــر بــن حممــد الصــادق (عليــه الســام)(((.

ومــن ثــار هــذه املدرســة التــي أسســها اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) يف

الكوفــة أيضــا شــيخ كتــاب الســرة النبويــة حممــد بــن إســحاق املطلبــي صاحــب
((( معجم املطبوعات العربية إللياس رسكيس :ج ،1ص .665

((( معجم املطبوعات العربية ،إللياس رسكيس :ج ،1ص ( ،665اهلامش).
((( هدية العارفني إلسامعيل باشا البغدادي :ج ،1ص .249

((( مســتدرك الوســائل للنــوري :ج ،1ص  432وج  ،16ص  .445بحــار األنــوار للعالمة املجليس
رمحه اهلل :ج ،59ص .186

املبحـث الثاني :جهود اإلمام جعفر الصادق ( )يف حفظ الشريعة احملمدية

املغــازي والســر التــي اطلــع عليهــا اإلمــام الصــادق عليــه الســام أثنــاء قدومــه

الكوفــة)(((.

ً
ثانيا :أمساء أبرز فقهاء مدرس��ة أهل البيت (عليهم السالم) الذين تتلمذوا
على يديه (عليه السالم).

يعــد كثــر مــن الفقهــاء الذيــن ألتحقــوا بمدرســة اإلمــام الصــادق (عليــه

الســام) كانــوا أنفســهم مــن تالمــذة اإلمــام الباقــر (عليــه الســام) وذلــك لقــر

الســنني التــي بقــي فيهــا اإلمــام الصــادق بعــد أبيــه (عليهــا الســام) ،والبالغــة

أربــع وعــرون ســنة.
وعليه:

مــر ذكرهــا يف مدرســة اإلمــام الباقــر (عليــه
قــد تــرد بعــض األســاء التــي َّ

الســام) أيضــ ًا ،وهــي كااليت نوردهــا بحســب ســنوات وفاهتــم (رمحهــم اهلل):
1ـ أبو بصري ،حييى بن أيب القاسم (ت 150هـ):

مــن أصحــاب الباقــر والصــادق (عليهــا الســام) الفقيــه ،املحــدث ،الثقــة،

الوجيــه وهــو مــن أمجعــت الشــيعة عــى تصديقهــم واالنقيــاد هلــم بالفقــه لــه كتــاب

(يــوم وليلــة) وكتــاب (مناســك احلــج)(((.

2ـ حممد بن مسلم بن رياح الطائفي الثقفي الكويف (ت 150هـ).

((( الشيعة والسرية النبوية للمؤلف :ص .163 - 160

((( ينظــر يف ترمجتــه (رمحــه اهلل) رجــال الربقــي :ص 17؛ رجــال الكــي :ج 2ص 772؛ رجــال
النجــايش :ص  ،441برقــم 1187؛ فهرســت الشــيخ الطــويس :ص  504رقــم 798؛ رجــال
الشــيخ الطــويس :ص .140
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عــده الربقــي يف أصحــاب الباقــر والصــادق (عليهــم الســام) ،قــال يف

املوضــع األول :حممــد بــن مســلم الثقفــي ،طائفــي ،ويف الثــاين :حممــد بــن مســلم

بــن ريــاح ،ثــم الثقفــي الطائفــي ،ثــم انتقــل إىل الكوفــة ،عــريب ،والعامــة تــروي

عنــه .وعــده الشــيخ املفيــد مــن الفقهــاء األعــام املأخــوذ عنهــم احلــال واحلــرام
والفتيــا واألحــكام ،وهــو مــن اجلامعــة الذيــن أمجعــت الشــيعة عــى تصديقهــم
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واالنقيــاد هلــم بالفقــه ،وثقــه حييــى بــن معــن ،وابــن مهــدي ،والعجــي ،وأبــو
داود ،ويعقــوب بــن ســفيان ،وابــن حبــان وغريهــم ،خــرج لــه مســلم واألربعــة
والبخــاري يف التعاليــق ،لــه كتــاب يســمى (األربعامئــة مســألة يف أبــواب احلــال
واحلــرام))(((.

 3ـ هارون بن محزة الغنوي الكويف (ت حدود 150هـ).

مــن أصحــاب الباقــر والصــادق (عليهــم الســام) كان فقيهــ ًا ،حمدثــ ًا ثقــة،

عين ـ ًا ،عــده املفيــد مــن الفقهــاء األعــام املأخــوذ عنهــم احلــال واحلــرام والفتيــا
واألحــكام ،لــه كتــاب رواه مجاعــة(((.

 4ـ حممد بن عيل بن النعامن بن أيب طريقة البجيل الكويف.

((( ينظر:تاريــخ حييــى بــن معــن  -بروايــة الــدوري  61/1 -رقــم  ،304تاريخ البخــاري ،223/1
تاريــخ الثقــات  -للعجــي  414 :-رقــم  ،1503الثقــات  -البــن حبــان  ،399/7 -مشــاهري
علــاء األمصــار 234 :رقــم  ،1176اجلمــع بــن رجــال الصحيحــن  476/2رقــك ،1846
رجــال الربقــي ،17 ،9 :رجــال الكــي  ،507/2الــرد عــى أهــل العــدد والرؤيــة ،27 :رجــال
الشــيخ 135 :و  300و.358

((( ينظر:رجــال الربقــي ،30 :الــرد عــى أهــل العــدد والرؤيــة ،40 :رجــال النجــايش 437 :رقــم
 ،1177رجــال الشــيخ ،139 :فهرســت الشــيخ 496 :رقــم  ،786معــامل العلــاء 129 :رقــم
.866

املبحـث الثاني :جهود اإلمام جعفر الصادق ( )يف حفظ الشريعة احملمدية

أبــو جعفــر األحــول املعــروف عنــد الشــيعة بمؤمــن الطــاق وعنــد اجلمهــور

بشــيطان الطــاق (ت نحــو 160هـــ) عــده الربقــي مــن أصحــاب الصــادق (عليــه
الســام) وقــال :حممــد األحــول أبــو جعفــر ابــن النعــان مؤمــن الطــاق ،عــريب

كــويف ،لــه والء حتالفــي مــع بجيلــة ،كان فقيهـ ًا ،عاملــا باحلديــث ،حاذقـ ًا يف صناعــة
الــكالم ،رسيــع اخلاطــر واجلــواب ،مل يعهــد عنــه أن تفــوق عليــه أحــد مــن خصومــه
يف املناظــرة واجلــدل ،وكان مصاحب ـ ًا أليب حنيفــة رغــم مــا بينهــا مــن اختــاف يف
املذهــب ،لــه مصنفــات عديــدة منهــا:

كتــاب ((اإلمامــة)) ،وكتــاب ((الــرد عــى املعتزلــة يف غاممــة املفضــول))،

وكتــاب ((املعرفــة)) ،وكتــاب ((إثبــات الوصيــة)) ،وكتــاب يف أمــر طلحــة والزبــر
وعائشــة ،وكتــاب جمالســه مــع أيب حنيفــة واملرجئــة ،وكتــاب كالمــه عــى اخلــوارج،

وكتــاب ((إفعــل ال تفعــل)) ،وأخبــاره مشــهورة(((.

5ـ عبــد الغفــار بــن القاســم بــن قيــس بــن فهــد أبــو مريــم األنصــاري الكــويف

(ت حــدود 160هـ).

مــن أصحــاب اإلمامــن الباقــر والصــادق (عليهــم الســام) كان فقيهــا حمدثـ ًا

مكثــر ًا ثقــة ،وثقــه النجــايش ،وأثنــى عليــه شــعبة وابــن عقــدة وقــال :مل أر أحفــظ

منــه ،وقــال أيضـ ًا :لــو نــر علــم أيب مريم وخــرج حديثــه مل حيتــج الناس إىل شــعبة.
أمــا تضعيــف مــن ضعفــه فمرجعــه إىل تشــيعه ،وألنــه كان يتكلــم يف عثــان،

((( ينظر:رجــال الربقــي17 :ن رجــال الكــي  ،435 -423/2فهرســت النديــم ،308 :رجــال
النجــايش 325 :رقــم  ،886رجــال الشــيخ ،302 :فهرســت الشــيخ 388 :رقــم  ،595معــامل
العلــاء 95:رقــم  ،658ســر أعــام النبــاء  ،553/10لســان امليــزان .300/5
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لــه كتــاب رواه مجاعــة(((.

6ـ عمــر بــن حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن أذنيــه بــن ســلمة بــن احلــارث العبــدي

البــري (ت حــدود 169هـ).

مــن أصحــاب اإلمامــن الصــادق والكاظم(عليهــم الســام) ،كان فقيهــ ًا

حمدث ـ ًا ثقــة ،قــال النجــايش عنــه :شــيخ أصحابنــا البرصيــن ووجههــم ،لــه كتــاب
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((الفرائــض)) وغــره(((.

7ـ هشام بن احلكم الكندي الشيباين (ت 179هـ وقيل.)199 :

واســط ،ثــم انتقــل إىل بغــداد ،كان متكلـ ًا حاذقـ ًا ،ومناظــر ًا قديــر ًا ،وهــو ممــن

فتــق الــكالم يف اإلمامــة ،وذهــب املذهــب بالنظــر ،مل يناظر أحــد ًا إال قطعــه ،ويكفيه
فضـ ً
ا قــول اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) لــه :مثلــك فليكلــم النــاس ،ووصفــه

الذهبــي باملتكلــم البــارع ،وكان أيضــ ًا مــرز ًا يف التفســر ،واحلديــث وأصولــه،
الفقــه وأصولــه وعــده الشــيخ املفيــد مــن الفقهــاء األعــام املأخــوذ عنهــم احلــال
واحلــرام والفتيــا واألحــكام ،لــه مصنفــات كثــرة يف الــكالم وغــره ،ذكــر مجلــة

منهــا النديــم ،والنجــايش(((.

((( ينظر:تاريــخ البخــاري  ،122/6اجلــرح والتعديــل  ،53/6الكنــى واألســاء  ،110/2رجــال
الربقــي ،17 :رجــال الكــي  ،469/2رجــال النجــايش 246 :رقــم  649و ص  249رقم ،655
رجــال الشــيخ 99 :و  129و  ،237معــامل العلــاء 138 :رقــم  ،953لســان امليــزان .42/4

((( ينظر:رجــال الربقــي ،47 :رجــال النجــايش 283 :رقــم  ،752فهرســت الشــيخ 324 :رقــم
 ،504معــامل العلــاء 85 :رقــم .585

((( ينظر:رجــال الربقــي ،35 :رجــال الكــي  ،526/2الــكايف 173/1ح  ،4مــروج الذهــب

 ،21/4فهرســت النديــم ،307 :الــرد عــى أهــل العــدد والرؤيــة ،45 :رجــال النجــايش433 :،

رقــم  ،1164رجــال الشــيخ ،329 :فهرســت الشــيخ 493 :رقــم  ،783معــامل العلــاء128 :

املبحـث الثاني :جهود اإلمام جعفر الصادق ( )يف حفظ الشريعة احملمدية

8ـ يزيد بن سليط أبو عامرة الزيدي (ت حدود 183هـ).

أدرك اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) ،وكان مــن خــواص أصحــاب اإلمــام

موســى بــن جعفــر (عليــه الســام) وثقاتــه وأهــل الــورع والعلــم والفقــه مــن

شــيعته(((.

9ـ محيد بن املثنى ،أبو املغرا العجيل الكويف (ت قبل 183هـ).

مــن أصحــاب اإلمامــن الصــادق والكاظــم (عليهــم الســام) كان فقيهــ ًا،

حمدث ـ ًا عامل ـ ًا ،كثــر احلديــث ،جليــل القــدر ،قــال الشــيخ الصــدوق :عــريب كــويف

ثقــة ،ولــه كتــاب ،ووثقــه النجايش والشــيخ الطــويس ،وكتابــه يعد من األصــول(((.
10ـ ظريف بن ناصح.

أبــو احلســن الكــويف ثــم البغــدادي املتــويف (قبــل 183هـــ) مــن أصحــاب

اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) كان فقيه ـ ًا ،حمدث ـ ًا ثقــة ،لــه كتــب منهــا :كتــاب

((احلــدود)) وكتــاب ((الديــات)) وكتــاب ((النــوادر))(((.

11ـ إسحاق بن جرير بن يزيد بن جرير بن عبد اهلل البجيل الكويف.

(ت حــدود 183هـــ) مــن أصحــاب اإلمامــن الصــادق والكاظــم (عليهــم

رقم  ،862سري أعالم النبالء  543/10لسان امليزان .194/6

((( ينظر:رجــال الربقــي ،48 :رجــال الكــي  ،748/2إرشــاد املفيــد  ،248/2رجــال الشــيخ:
 ،363رجــال العالمــة.265 :

((( ينظر:مشــيخة الفقيــه ،65 :رجــال النجــايش 133 :رقــم  ،340رجــال الشــيخ ،179 :فهرســت
الشــيخ 154 :رقــم  ،236رجــال ابــن داود 135 :رقــم  ،528رجــال العالمــة.58 :

((( ينظر:رجــال النجــايش 209 :رقــم  ،553رجــا ل الشــيخ  ،127فهرســت الشــيخ 259 :رقــم
 ،373معــامل العلــاء 61 :رقــم  ،420رال العالمــة ،91 :لســان امليــزان .216/3
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الســام) ،ومــن الفقهــاء األعــام والرؤســاء املأخــوذ عنهــم احلــال واحلــرام والفتيــا

واألحــكام ،الذيــن ال يطعــن عليهــم وال طريــق إىل ذم واحــد منهــم ،لــه كتــاب،

وأخــوه خالــد بــن جريــر مــن أصحــاب اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) أيض ـ ًا(((.
12ـ زكريا بن حممد ،أبو عبد اهلل املؤمن األزدي.

(ت بعــد 183هـــ) روى عــن اإلمامــن الصــادق والكاظــم (عليهــم الســام)
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ولقــى اإلمــام الرضــا (عليــه الســام) ،كان حمدثـ ًا فقيهـ ًا لــه كتــاب(((.
13ـ مجيل بن دراج بن عبد اهلل النخعي الكويف.

(ت بعــد 183هــت) الفقيــه الكبــر ،املحــدث الثقــة ،مــن وجــوه علــاء

الشــيعة ،وهــو أحــد الســتة مــن أحــداث أصحــاب اإلمــام الصــادق (عليــه الســام)
الذيــن أمجعــت الشــيعة عــى تصديقهــم وتصحيــح مــا يصــح عنهــم واإلقــرار هلــم

بالفقــه ،وأفقههــم مجيــل ،وهــو أخــو نــوح بــن دراج القــايض(((.
14ـ أبان بن عثامن.

أبــان بــن عثــان بــن حييــى اللؤلــؤي األمحــر بــري  -مــوىل بجيلــة ،ســكن

الكوفــة  -مــن التابعــن الفضــاء ،روى عــن اإلمامــن الصــادق والكاظــم (كان
مــن الناووســية ثــم صــار مــن اإلماميــة واختــص باإلمــام الصــادق( ،لــه كتــب

((( ينظر:رجــال الربقــي ،28 :رجــال النجــايش71 :رقــم  ،170رجــال الشــيخ 149 :و ،343
فهرســت الشــيخ 39 :رقــم  ،53معــامل العلــاء 26 :رقــم  ،134لســان امليــزان .358/1

((( ينظــر رجــال الربقــي ،42 :فهرســت النديــم ،367 :رجــال النجــايش 172 :رقــم  ،453رجــال
الشــيخ377 :و  ،441فهرســت الشــيخ 206 :رقــم  ،306معــامل العلــاء 52 :رقــم .347

((( ينظر:رجــال الربقــي ،41 :رجــال الــكايش  673/2رقــم  ،705رجــال النجــايش 126 :رقــم ،328
فهرســت الشــيخ 114 :رقــم  ،154رجــال ابــن داود 92 :رقــم  ،342رجــال العالمــة 34 :رقــم.1
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منهــا كتــاب حســن كبــر جيمــع املبتــدأ واملغــازي والوفــاة والــردة ،مــات بعــد

األربعــن واملائــة.

روى أبــان بــن عثــان ،عــن الصــادق (عليــه الســام) عــن الرجــل خيــرج يشــيع

أخــاه مســرة يومــن أو ثالثــة ،فقــال( :إن كان يف شــهر رمضــان فليفطــر ،فســئل

أهيــا أفضــل يصــوم أو يشــيعه؟ قــال :يشــيعه ،إن اهلل  -عــز وجــل  -وضــع الصــوم
عنــه إذا شــيعه).

وعن أبان بن عثامن قال :دعاين الصادق (عليه السالم) فقال:

(بــاع فــان أرضــه؟ فقلــت :نعــم ،فقــال( :مكتــوب يف التــوراة أ ّنــه َم ـ ْن بــاع

أرض ـ ًا أو مــا ًء ومل يضعــه يف أرض ومــاء ذهــب ثمنــه حمق ـ ًا).
15ـ أبو أيوب اخلزاز.

هــو إبراهيــم بــن عيســى اخلــزاز ،وقيــل :إبراهيــم بــن عثــان ،روى عــن

اإلمامــن الصــادق والكاظــم (عليهــا الســام)( ،ثقــة كبــر املنزلــة ،لــه كتــاب

نــوادر ،كثــر الــرواة عنــه)(((.

قــول الصــادق (عليــه الســام) وقــد ســأله أبــو أيــوب اخلــزاز :حدثنــي عــن

العقيــق أوقــت وقتــه رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،أو يشء صنعــه النــاس؟
فقــال (عليــه الســام):

«إن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وقــت ألهــل املدينــة ذا احلليفــة ،ووقــت

ألهــل املغــرب اجلحفــة ،وهــي عندنــا مكتوبــة مهيعــة ،ووقــت ألهــل اليمــن يلملــم،
((( مستطرفات الرسائر :هامش ص.287
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ووقــت ألهــل الطائــف قــرن املنــازل ،ووقــت ألهــل نجــد العقيق ومــا أنجــدت»(((.
وعــن أيب أ ّيــوب اخلـ ّـزاز قــال :أردنــا أن نخــرج فجئنــا نسـ َّلم عــى أيب عبــد اهلل

ـأي
الســام) ،فقــال« :كأنّكــم طلبتــم بركــة االثنــن؟» قلنــا :نعــم ،قــال« :فـ ّ
(عليــه ّ
يــوم أعظــم شــؤما مــن يــوم االثنــن ،فقدنــا فيــه نب ّينــا صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه ،وارتفــع
الوحــي عنّــا ،ال خترجــوا يــوم االثنــن واخرجــوا يــوم الثالثــاء»(((.
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16ـ أبو الصباح الكناين ،إبراهيم بن نعيم العبدي.

ـاين ،نــزل فيهــم فنُســب
إبراهيــم بــن نُعيــم ال َعبـ ّ
ـدي ،الفقيــه أبــو الصبــاح الكنـ ّ

إليهم.

الســام) حديثـ ًا يســر ًا ،وروى عــن أيب عبد
روى عــن أيب جعفــر الباقــر (عليــه ّ

الســام) يســميه
الســام) وأكثــر عنــه ،وكان أبــو عبــد اهلل (عليه ّ
اهلل الصــادق (عليــه ّ

الســام).
امليــزان لثقتــه ،وروى عــن أيب احلســن الكاظــم (عليــه ّ
وروى أيض ًا عن :جابر اجلعفي ،وأيب بصري.

روى عنــه :أبــان بــن عثــان األمحــر ،ومحــاد بــن عثــان ،وســيف بــن عمــرة

ـي ،وعبــد اهلل بــن املغــرة ،وابنــه حممــد ،وحممــد بــن الفضيــل كثــر ًا ،وحييــى
النخعـ ّ
احللبــي ،واحلســن ابــن حمبــوب ،وحنــان بــن ســدير الصــريف ،وصفــوان بــن حييــى

البجــي ،ومعاويــة بــن عــار الدهنــي ،وآخــرون.

وكان مــن ثقــات املحدّ ثــن ،وأعــام الفقهــاء الذيــن يؤخــذ عنهــم احلــال

((( تذكرة الفقهاء (ط.ج) ،العالمة احليل :ج ،7ص.189

((( الفقيــه :ج ،2ص  174احلديــث 777؛ الوســائل :ج ،8ص  254البــاب  4مــن أبــواب آداب

احلــج احلديــث 1؛ منتهــى املطلــب (ط.ج) ،العالمــة احلــي :ج ،10هامــش ص.33
الســفر إىل
ّ
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واحلــرام والفتيــا واالحــكام.

له كتاب ُيعد من األصول وكتب ُأخرى غري ُأصول.

أ ّمــا األصــل فــرواه عنــه صفــوان بــن حييــى وحممــد بــن الفضيــل ،وأ ّمــا غــر

األصــول فرواهــا عنــه عثــان بــن عيســى ،وظريــف بــن ناصــح ،وغريمهــا.

أئمــة العــرة الطاهــرة (عليهــم
كــا وقــع يف إســناد كثــر مــن الروايــات عــن ّ
الســام) تبلــغ ثالثامئــة وعــرة مــوارد يف الكتــب األَربعــة ،روى ج َّلهــا عــن اإلمــام
ّ
الصــادق (عليــه الســام).

تويف بعد السبعني واملائة وهو ابن نيف وسبعني سنة.

قالــه ابــن داود((( ،قــال لــه الصــادق عليــه الســام :أنــت ميــزان ال عــن فيــه(((،

مــن أصحــاب الباقــر((( والصادق((((عليهــا الســام) ،كــا يســتفاد مــن روايــة بريد
العجــي ،قــال :كنــت أنــا وأبــو الصبــاح الكنــاين عنــد أيب عبــد اهلل (عليــه الســام)

((( ينظــر :مــدارك حتريــر الوســيلة ،الشــيخ مرتــى بنــي فضــل :ج ،2ص249؛ موســوعة طبقــات
الفقهــاء :ج ،2ص.42

((( كان يســمى امليــزان مــن ثقتــه ،لــه أصــل ،رواه حممــد بــن إســاعيل بــن بزيــع وحممــد ابــن الفضيــل
وأبــو حممــد صفــوان بــن حييــى بيــاع الســابري الكــويف عنــه ،وروى عنــه غــر األصــول عثــان بــن

عيســى وعــي بــن احلســن بــن ربــاط وحممــد بــن إســحاق اخلــزاز وظريــف بــن ناصــح وغريهــم،
وممــن روى عنــه  -أبــو الصبــاح ،عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام  :-صابــر ومنصــور بــن حــازم
وابــن أيب يعفــور.

حممــد بــن مســعود قــال :قــال عــي بــن احلســن :أبــو الصبــاح الكنــاين ثقــة .وذكــر أخبــارا يف علــو
قــدره .انظــر رجــال الكــي.658 - 654/350 :

((( رجال الكيش :ج ،2ص.123

((( املصدر نفسه :ج ،33ص.156
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فقال:

«كان أصحــاب أيب خــر ًا منكــم ،كان أصحــاب أيب ورقـ ًا ال شــوك فيــه ،وأنتــم

اليــوم شــوك ال ورق فيــه ،فقــال أبــو الصبــاح الكنــاين :جعلــت فــداك ،فنحــن

أصحــاب أبيــك ،قــال عليــه الســام :كنتــم يومئــذ خــر ًا منكــم اليــوم»(((.
17ـ إسامعيل بن أيب زياد السكوين.
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الكويف.
الشعريي،
السكوين
إسامعيل بن أيب زياد ،واسمه :مسلم
ّ
ّ
ّ

كان كثــر الروايــة ،واســع احلديــث ،وقــد ُروي لــه يف الكتــب األَربعــة زهــاء

ألــف ومائــة واثنــن وعرشيــن مــورد ًا.

الســام).
روى مجيعهــا َّإل القليــل منهــا عــن االمــام أيب عبد اهلل الصادق (عليه ّ

وروى أيض ـ ًا عــن :حممــد بــن مســلم الطائفــي ،ورضار بــن عمــر ،والشمشــاطي،
واحلكــم بــن عتيبــة .ولــه كتــاب كبــر ،وكتــاب النــوادر.

روى عنــه :عبــد اهلل بــن املغــرة ،وفضالــة بــن أ ّيــوب ،واجلهــم بــن احلكــم

وحممــد بــن ســعيد بــن غــزوان ،وحممــد بــن
ـيّ ،
دراج النخعـ ّ
املدائنــي ،ومجيــل بــن ّ

عيســى.

النوفــي ،فــروى عنــه زهــاء ثامنامئــة ومخســة
وأكثــر عنــه احلســن بــن يزيــد
ّ

وعرشيــن مــورد ًا مــن املــوارد التــي ذكرناهــا.

ذكــر الشــيخ الطــويس ّ
ـكوين ،ذكــر ذلــك
أن األصحــاب عملــت بروايــات السـ ّ

لكونــه عــى مذهــب اجلمهــور(((.

((( شعب املقال يف درجات الرجال ،مريزا أبو القاسم النراقي :ص.44
((( موسوعة طبقات الفقهاء :ج ،2ص.71
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الســن منســوب إىل قبيلــة مــن العرب
إســاعيل بــن أيب زيــاد الســكوين  -بفتــح ّ

عــرب اليمــن وهــو عامــي املذهــب بغــر خــاف  -وشــيخنا أبــو جعفــر موافــق عىل
ذلــك((( ،قائــل بــه ذكــره يف فهرســت املصنّفــن((( ،ولــه كتــاب يعــد يف األصــول
وهــو عنــدي بخطــي ،كتبتــه مــن خــط ابــن اشــناس البــزاز ،وقــد قــرئ عــى شــيخنا

ـي وجلامعــة رجــال غــره(((.
أيب جعفــر ،وعليــه خطــه إجــازة وســاع ًا لولــده أيب عـ ّ

روى إســاعيل بــن أيب زيــاد عــن أيب عبــد اهلل (عليــه الســام) عــن أبيــه (عليــه

الســام) عــن عــي (عليــه الســام) قــال:

«ســبعة ال يقــرون الصــاة :األمــر الــذي يــدور يف إمارتــه ،واجلــايب الــذي

يــدور يف جبايتــه ،والتاجــر الــذي يــدور يف جتارتــه مــن ســوق إىل ســوق ،والبــدوي

الــذي يطلــب مواضــع القطــر ومنبــت الشــجر ،والراعــي ،واملحــارب الــذي خيــرج

لقطــع الســبل ،والــذي يطلــب الصيــد يريــد بــه هلــو الدنيــا»(((.

يف روايــة إســاعيل بــن أيب زيــاد ،عــن جعفــر ،عــن أبيــه ،عــن عــي (عليــه

الســام) قــال( :يف رجــل يصــي ويــري الصبــي حيثــو إىل النــار أو الشــاة تدخــل

البيــت تفســد الــيء قــال( :فلينــرف وليحــرز مــا يتخــوف ويبنــي عــى صالتــه

مــا مل يتكلــم)(((.

 18ـ ثعلبة بن ميمون أبو إسحاق النحوي.

((( استقصاء االعتبار يف رشح االستبصار ،حممد بن احلسن بن الشهيد الثاين :ج.121 ،2
((( الفهرست :ص.36

((( الرسائر :ج ،5ص.440

((( اخلالف الشيخ الطويس :ج ،1ص.576
((( املعترب ،املحقق احليل :ج ،2ص.259
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ثعلبــة بــن ميمــون مــوىل بنــي أســد ،كان وجه ـ ًا يف أصحابنــا ،قارئ ـ ًا ،فقيه ـ ًا،

لغويــ ًا ،راويــة ،وكان حســن العمــل كثــر العبــادة والزهــد(((.

(كان حيـ ًا  -بعــد  170هـــ) األســدي بالــوالء ،ثــم مــوىل بنــي ســامة ،الفقيــه

الفاضــل الثقــة أبــو إســحاق النحــوي ،الكــويف.

وحــران بــن أعــن ،وحممــد بــن مســلم،
روى عــنُ :بريــد بــن معاويــة العجــيُ ،

84

وزرارة بــن أعــن ،و ُعبيــد بــن زرارة ،ويعقــوب بــن ســامل األمحــر ،ومعاويــة بــن

عــار ،وحممــد بــن مضــارب ،ومعمــر بــن حييــى ،وعمــران بــن عــي احللبــي ،وعــار
الســاباطي ،و ُعبيــد اهلل بــن عــي احللبــي ،واحلــارث بــن املغــرة ،وعبــد اهلل بــن

هــال ،ومحــزة بــن حممــد الطيــار ،وســعيد بــن عمــرو اجلعفــي (اخلثعمــي) ،ومالــك
جل َهنــي ،وأيب أميــة يوســف ابــن ثابــت بــن أيب ســعدة ،وآخريــن.
ا ُ

روى عنــه :أمحــد بــن حممــد بــن أيب نــر البزنطــي ،واحلســن بــن عــي بــن

فضــال ،وحممــد بــن خالــد األصــم ،وظريــف بــن ناصــح ،وعبــد اهلل بــن حممــد

احلجــال ،وحممــد بــن إســاعيل بــن بزيــع ،واحلســن بــن عــي الوشــاء ،وأبــو داود
املســرق ،وغريهــم.

وكان أحــد وجــوه الشــيعة ،قارئـ ًا ،فقيهـ ًا ،لغويـ ًا ،راويــة ،وكان حســن العمــل،

كثــر العبــادة والزهد.

أخــذ العلــوم واملعــارف عــن اإلمــام أيب عبــد اهلل الصــادق ،وولــده االمــام أيب

الســام) وروى عنهــا ،وقــد وقــع يف اســناد كثــر مــن
احلســن الكاظــم (عليهــا ّ
الســام) ،تبلــغ مائتــن واثنــي عــر مــورد ًا ولــه
ئمــة (عليهــم ّ
الروايــات عــن األَ ّ
((( معجم رجال احلديث :ج ،3ص.404
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حل ّجــال.
كتــاب يرويــه عنــه مجاعــة منهــم عبــد اهلل بــن حممــد املزخــرف ا َ

ُروي عــن عــي بــن أســباط ،قــالّ :ملــا أن حــج هــارون الرشــيد ،مـ ّـر بالكوفــة،

فصــار إىل املوضــع الــذي يعــرف بمســجد (ســال) وكان ثعلبــة ينــزل يف غرفــة

عــى الطريــق ،فســمعه هــارون وهــو يف الوتــر ،وهــو يدعــو ،وكان فصيحـ ًا ،حســن
العبــارة ،فوقــف يســمع دعــاءه ،ووقــف مــن قدّ امــه ومــن خلفــه ،وأقبــل يتسـ ّـمع،

ثــم قــال للفضــل بــن الربيــع :مــا تســمع مــا أســمع؟ ثــم قــالّ :
إن خيارنــا بالكوفــة.
روى الشــيخ الكلينــي بســنده عــن ثعلبــة بــن ميمــون عــن إبراهيــم الســندي

الســام) يقــول:
عــن يونــس بــن عــار قــال :ســمعت أبــا عبــد اهلل (عليــه ّ

وإن مــات قبــل ذلــك
إن أيـ َـر قضــاكْ ،
«قــرض املؤمــن غنيمــة وتعجيــل أجــرْ ،

احتســبت بــه مــن الــزكاة»(((.

الســام) عــن الصــاة
وعــن ثعلبــة بــن ميمــون قــال :ســألت أبــا جعفــر (عليــه ّ
خلــف املخالفــن ،فقــال« :مــا هــم عنــدي َّإل بمنزلــة اجلــدر»(((.

19ـ زيد الشحام ،أبو أسامة األزدي.

(كان حي ـ ًا بعــد  148هـــ) زيــد بــن يونــس ،وقيــل :ابــن موســى ،الفقيــه أبــو

الكــويف.
االزدي ،الشــحام،
ُأســامة
ّ
ّ

الســام) ،وأخــذ عنــه احلديــث
اختـ ّ
ـص باإلمــام أيب عبــد اهلل الصــادق (عليــه ّ

بســمو
والفقــه وروى عنــه كثــر ًا ،وجــاءت فيــه بعــض املرويــات التــي تشــهد
ّ
((( موسوعة طبقات الفقهاء :ج ،2ص.90

((( التهذيــب :ج 266 ،3احلديــث 754؛ الوســائل :ج 388 ،5البــاب  10مــن أبــواب صــاة
اجلامعــة احلديــث .1
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منزلتــه وجاللــة قــدره.

الســام) وروى
وكان أبــو ُأســامة قــد أدرك االمــام أبــا جعفــر الباقــر (عليــه ّ

الســام).
عنــه ،وقيــل :روى عــن االمــام أيب احلســن الكاظــم (عليــه ّ

ئمــة منهــم :أبــو بصــر ،ومحــران بــن
ولــه روايــات عــن أجــاء أصحــاب األَ ّ

أعــن ،وعبــد اهلل بــن ســنان ،وحممــد بــن مســلم الطائفــي.
86

روى عنــه :أبــان بــن عثــان األمحــر ،وعمــر بــن ُأذينــة ،وعبــد اهلل بــن مســكان،

و إبراهيــم بــن عبــد احلميــد األســدي ،و إبراهيــم بــن عمــر اليــاين ،واحلســن بــن
ـي ،وعبــد الرمحــن
املختــار القالنــي ،ومحــاد بــن عثــان ،وســيف بــن عمــرة النخعـ ّ

ـي ،وحممــد بــن أيب عمــر ،وحممــد بــن ســنان ،وأبــو مجيلــة املفضل
بــن احلجــاج البجـ ّ
بــن صالــح ،وصفــوان بــن حييــى ،وآخــرون.

وكان أحــد الفقهــاء االعــام املأخــوذ عنهــم احلــال واحلــرام والفتيــا

واالحــكام ،ثقــة عينــ ًا.

أئمــة أهــل البيــت (عليهــم
وقــد وقــع يف اســناد كثــر مــن الروايــات عــن ّ

الســام) ،تبلــغ أكثــر مــن مائتــن وثالثــة ومخســن مــورد ًا ،وصنّــف كتابـ ًا رواه عنــه
ّ

صفــوان بــن حييــى(((.

عــن زيــد الشــحام قــال :قلــت أليب عبــد اهلل (عليــه الســام) :هــل صــام أحــد

مــن آبائــك شــعبان؟ فقــال:

«نعم ،كان آبائي يصومونه ،وأنا أصومه ،وآمر شيعتي بصومه.

فمــن صــام منكــم شــعبان حتــى يصلــه بشــهر رمضــان كان حقــا عــى اهلل أن

((( موسوعة طبقات الفقهاء :ج ،2ص.228-226
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يعطيــه جنتــن ،ويناديــه ملــك مــن بطنــان العــرش عنــد إفطــاره كل ليلــة :يــا فــان

طبــت ،وطابــت لــك اجلنــة ،كفــى بــك إنــك رسرت رســول اهلل (صــى اهلل عليــه

وآلــه) بعــد موتــه»(((.

وعــن زيــد الشــحام عــن أيب عبــد اهلل (عليــه الســام) قــال :قلــت لــه التاجــر

يســوف احلــج؟ قــال:

«إذا سوفه ،وليس له عزم ،ثم مات فقد ترك رشيعة من رشائع اإلسالم»(((.
20ـ سامعة بن مهران احلرضمي.

ســاعة بــن مهــران احلرضمــي الكــويف يكنــى أبــا حممــد بيــاع القزمــات باملدينــة

مــوىل حرضمــوت ويقــال مــوىل خــوالن كــويف(((.

روى عــن أيب عبــد اللّ وأيب احلســن (عليهــا الســام) ،مــات باملدينــة ،ولــه

حديــث كثــر يف الفقــه وروى كثــر ًا مــن زيــارات األئمــة ومــن دعــاء الصــادق

(عليــه الســام) ،ولــه كتــاب رواه عنــه ثقــات الــرواة ،ومنهــم مجاعــة ممّــن أمجعــت

ـح عنهــم ،وقــد نســبوه إىل الوقــف ومل يثبــت ،وعــى
العصابــة عــى تصحيــح مــا يصـ ّ
أي حــال فهــو ثقــة يف الروايــة مــن دون ريــب(((.
ّ

((( الوســائل :ج ،7البــاب  29مــن أبــواب الصــوم املنــدوب ،ح  ،32ص  378 - 377نقــا عــن
الكتــاب؛ املقنعــة ،الشــيخ املفيــد :ص.374

((( الوســائل :ج ،8البــاب  6مــن أبــواب وجــوب احلــج ،ح  6ص  18مــع تفــاوت؛ املقنعــة:
ص .385

((( طرائف املقال ،السيد عيل الربوجردي :ج ،1ص.484

((( اإلمام الصادق (عليه السالم) ،الشيخ حممد حسن املظفر :ج ،2ص.155
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لــه كتــاب روى عــن أيب عبــد اهلل (عليــه الســام)((( ،واقفــي ثقــة ،اال أن أمحــد

الغضائــري ذكــر أنــه مــات ســنة مخــس وأربعــن بعــد املائــة يف حيــاة الصــادق (عليــه

الســام) وهــذا منــاف للوقــف ولروايتــه عــن فــرد احلكايــة ،عنــه عثــان بــن
عيســى(((.

وعــده الربقــي أوال يف أصحــاب الصــادق (عليــه الســام) ،قائــا( :ســاعة بــن
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مهــران مــوىل خــوالن ،كــويف ،حرضمــي).

وثانيــا يف أصحــاب الكاظــم (عليــه الســام) مــن أصحــاب أيب عبــد اهلل (عليــه

الســام).

قائــا( :ســاعة بــن مهــران مــوىل حرضمــوت ويقــال :مــوىل خــوالن ،كــويف)،

وعــده الشــيخ املفيــد يف رســالته العدديــة مــن االعــام الرؤســاء املأخــوذ عنهــم
احلــال واحلــرام والفتيــا واالحــكام ،الذيــن ال يطعــن عليهــم ،وال طريــق إىل ذم
واحــد منهــم.

حمكــي إرشــاده مرســا ،قــال (ســاعة) :دخلــت عــى
وروى الديلمــي يف
ّ

رش النــاس؟ قلــت :نحــن يــا بــن
الصــادق (عليــه الســام) فقــال :يــا ســاعةَ ،مــن ّ

رســول اهلل.

ثــم اســتوى جالســ ًا وكان متّكئــ ًا فقــال :يــا
امحــرت وجنتــاه ّ
فغضــب حتّــى ّ

رش النــاس عنــد النــاس؟ فقلــت :مــا كذبتــك يــا بــن رســول اللّ ،نحــن
ســاعةَ ،مــن ّ
ـم قــال :كيــف بكــم إذا
إيل ثـ ّ
رش النــاس عنــد النــاس ،سـ ّـمونا ك ّفــار ًا ورافضــة ،فنظــر ّ
ّ
((( جامع الرواة ،حممد عيل األردبييل :ج ،1ص.384

((( طرائف املقال ،السيد عيل الربوجردي :ج ،1ص.484

املبحـث الثاني :جهود اإلمام جعفر الصادق ( )يف حفظ الشريعة احملمدية

ســيق بكــم إىل اجل ّنــة وســيق هبــم إىل النــار فينظــرون إليكــم فيقولــون:

إن َمــن
مــا لنــا ال نــرى رجــاال كنّــا نعدّ هــم مــن األرشار ،يــا ســاعة بــن مهــرانّ ،

أســاء منكــم إســاءة مشــينا إىل اللّ بأقدامنــا َفن َُشـ َّفع فيــه فنشــفع ،واللّ ال يدخــل النــار
منكــم عــرة رجــال ،واللّ ال يدخــل النــار منكــم مخســة رجــال ،واللّ ال يدخــل

النــار منكــم ثالثــة رجــال ،واللّ ال يدخــل النــار منكــم رجــل واحــد ،فتنافســوا يف

الدرجــات وأكمــدوا أعدائكــم بالــورع)(((.

عــن ســاعة بــن مهــران ،قــال :كنــت أنــا وأبــو بصــر وحممــد بــن عمــران مــوىل

أيب جعفــر (عليــه الســام) يف منزلــه بمكــة ،فقــال حممــد بــن عمــران :ســمعت

أبــا عبــد اهلل (عليــه الســام) يقــول :نحــن اثنــا عــر حمدثــا ،فقــال لــه أبــو بصــر
ســمعت مــن أيب عبــد اهلل (عليــه الســام)؟ فحلفــه مــرة أو مرتــن أنــه ســمعه ،فقــال
أبــو بصــر :لكنــي ســمعته مــن أيب جعفــر (عليــه الســام)(((.
 21ـ سيف بن عمرية النخعي.

ســيف بــن عمــرة بفتــح العــن النخعــي الكــويف ،وثقــه الشــيخ يف الفهرســت

والعالمــة يف اخلالصــة وابــن شهرآشــوب يف املعــامل غــر أن األخــر قــال بوقفــه،

وقــد حكــى عــن الشــهيد (رمحــه اهلل) أنــه قــال يف رشحــه عــى االرشــاد( :ربــا

ضعــف بعضهــم ســيفا والصحيــح أنــه ثقــة) ولــه كتــاب والطريــق إليــه فيــه احلســن
بــن ســيف وهــو مهمــل(((.

((( موسوعة املصطفى والعرتة (عليهم السالم) ،احلاج حسني الشاكري :ج ،10ص.385

((( الــكايف :ج ،2كتــاب احلجــة  ،4بــاب مــا جــاء يف االثنــي عــر والنــص عليهــم (عليهــم الســام)
 ،126احلديــث .20

((( من ال حيرضه الفقيه ،الشيخ الصدوق :ج ،4هامش ص .492
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مــن أصحــاب الصــادق والكاظــم (عليهــا الســام) كــويف عــريب ،لــه كتــاب

يرويــه مجاعــات مــن أصحابنــا كمحمــد بــن خالــد الطيالــي وعــي بــن احلكــم
وغريمهــا(((.

عــن ابــن عيســى ،عــن عــي بــن ســيف ،عــن أخيــه احلســن ،عــن أبيــه ســيف

بــن عمــرة النخعــي ،عــن خثيمــة قــال :ســألت أبــا عبــد اهلل (عليــه الســام) عــن
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قــول اهلل عــز وجــلُ :
ك ُّل شَ ـيْءٍ هَالِ ـكٌ إِال وَجْهَ ـهُ.

قــال :دينــه وكان رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وأمــر املؤمنــن (عليــه

الســام) ديــن اهلل ووجهــه وعينــه يف عبــاده ،ولســانه الــذي ينطــق بــه ،ويــده عــى

خلقــه ،ونحــن وجــه اهلل الــذي يؤتــى منــه لــن نــزال يف عبــاده مــا دامــت هلل فيهــم

رويــة.

قلــت :ومــا الرويــة؟ قــال :احلاجــة ،فــإذا مل يكــن اهلل فيهــم حاجــة رفعنــا إليــه

فصنــع مــا أحــب)(((.

 22ـ عاصم بن محيد احلناط.

أبو الفضل عاصم بن محيد احلنّاط الكويف موىل بني حنيفة.

قــال النجــايش« :عاصــم بــن محيــد احلنّــاط احلنفــي أبــو الفضــل ،مــوىل كــويف

الســام».
ثقــة عــن صــدوق ،روى عــن أيب عبــد اهلل (عليــه ّ

وجــاء يف رســالة أيب غالــب أمحــد بــن حممــد الــزراري (ت  368 /هـــ)« :وكان

((( قــال النجــايش يف ص 135 :أنــه كــويف ثقــة؛ وســائل الشــيعة ،احلــر العامــي :ج ،19هامــش
ص.376

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،4ص.7

املبحـث الثاني :جهود اإلمام جعفر الصادق ( )يف حفظ الشريعة احملمدية

جــدّ ي أبــو طاهــر أحــد رواة احلديــث ،قــد لقــي حممــد بــن خالــد الطيالــي فــروى

عنــه كتــاب عاصــم بــن محيــد وكتــاب ســيف بن عمــرة وكتــاب العــاء بــن رزين».
أسند إليه النجايش والطويس يف فهرسيهام.
من آثاره:

كتــاب تنتهــي النســخ املوجــودة منــه إىل نســخة اآليب املؤرخــة  374هـــ ،ومنهــا

خمطوطــة اهلمــداين املؤرخــة  1347هـــ ونســخة املشــكاة ،وطبــع مــع األصــول
الســتة عــر باهتــام الشــيخ حســن املصطفــوي بطهــران  1371هـــ ،والختــاف
النســخ(((.

والســند يف نســختنا هكــذا« :حدثنــي أبــو احلســن حممــد بــن احلســن بــن

احلســن بــن أيــوب القمــي أيــده اهلل ،قــال :حدثنــي أبــو حممــد هــارون بــن موســى

التلعكــري أيــده اهلل تعــاىل.
قال :حدثنا.»...

وفيهــا أيضــا« :أبــو حممــد هــارون بــن موســى بــن أمحــد التلعكــري ،قــال:

حدثنــا أبــو عــي حممــد بــن مهــام بــن ســهيل الكاتــب قــال :حدثنــا أبــو القاســم محيــد

بــن زيــاد يف ســنة  309هـــ ،قــال :حدثنــي عبــد اهلل بــن أمحــد بــن مســاور وســلمة،

عــن عاصــم بــن محيــد».

«نســخة منصــور بــن احلســن اآليب مــن أصــل أيب احلســن حممــد بــن احلســن

القمــي أ ّيــده اهلل يف ذي احلجــة لليلتــن مضتــا منــه ســنة  374هـــ يــوم األحــد،

وهــذه الكلــات  -كــا عــن ظاهــر الشــيخ احلــر  -بخــط املــا رحيــم اجلامــي شــيخ
((( ينظر :الذريعة :ج ،2ص.135
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اإلســام».

وقــد استنســخها الشــيخ اهلمــداين ســنة 1374هـ عن نســخة الســيد أيب القاســم

األصفهــاين ســنة 1339هـــ عن نســخة الســيد نــر اهلل احلائري(((.

عــن كتــاب عاصــم بــن محيــد احلنّــاط ،عــن أيب بصــر قــال :ســألت أبــا جعفــر

(عليــه الســام) عــن اخلمــس؟ قــال (عليــه الســام):
92

«هــو لنــا ،هــو إليتامنــا وملســاكيننا والبــن الســبيل منّــا ،وقــد يكــون ليــس فينــا

يتيــم وال ابــن الســبيل ،وهــو لنــا»(((.

وعــن كتــاب عاصــم بــن محيــد احلنــاط عــن أبــى بصــر عــن أيب جعفــر (عليــه

الســام) يف حديــث قــال« :ولنــا األنفــال ،قــال :قلــت لــه :ومــا األنفــال؟ قــال:

املعــادن منهــا ،واآلجــام ،وكل أرض ال رب هلــا ،ولنــا مــا مل يوجــف عليــه بخيــل وال
ركاب ،وكانــت فــدك مــن ذلــك»(((.

بكرام.
23ـ عبد الكريم بن عمرو بن صالح اخلثعمي امللقب ّ

عبــد الكريــم بــن عمــرو بــن صالــح اخلثعمــي موالهــم ،كــويف ،روى عــن

أيب عبــد اهلل وأيب احلســن (عليهــا الســام) ،ثــم وقــف عــى أيب احلســن [عليــه
الســام] ،كان ثقــة ثقــة عينــا ،يلقــب كرامــا.

لــه كتــاب يرويــه عــدة مــن أصحابنــا .أخربنــا أبــو عبــد اهلل بــن شــاذان قــال:

((( ينظر :فهرست الرتاث ،حممد حسني احلسيني اجلاليل :ج ،1ص.152-151

((( مســتدرك الوســائل ،كتــاب اخلمــس ،ب  1مــن أبــواب قســمة اخلمــس ،ح 7؛ كتــاب اخلمــس،
تقريــر بحــث املحقــق الدامــاد لآلمــي :ص.358

((( مســتدرك الوســائل  -بــاب  1مــن األنفــال ،احلديــث 1؛ حمــارضات يف فقــه اإلماميــة (اخلمــس)،
الســيد حممــد هــادي امليــاين ،ص.199
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حدثنــا عــي بــن حاتــم قــال :حدثنــا حممــد بــن أمحــد بــن ثابــت قــال :حدثنــا القاســم

بــن حممــد بــن احلســن بــن خــازم قــال :حدثنــا عبيــس عــن كــرام بكتابــه(((.

قــال محدويــه :ســمعت أشــياخي يقولــون :إن كرامــا هــو عبــد الكريــم بــن

عمــرو ،واقفــي ،رجــال الكــي(((.

ومثــل صحيــح كــرام (عبــد الكريــم) ابــن عمــرو بــن صالــح اخلثعمــي عــن

حممــد بــن مســلم عــن أيب جعفــر (عليــه الســام) يف حديــث قــال :قلــت :لــه أرأيــت
ّ

والرفــث هــو اجلــاع مــا عليــه قــال (عليــه الســام):
بالرفــث ّ
مــن ابتــى ّ
«يسوق اهلدي إىل آخره».

(((

 24ـ عبد اهلل بن بكري بن أعني الشيباين.

قــال عنــه املفيــد يف رســالته العدديــة :مــن الفقهــاء األعــام والرؤســاء املأخــوذ

عنهــم احلــال واحلــرام والفتيــا واألحــكام الذيــن ال يطعــن عليهــم وال طريــق إىل
ذم واحــد منهــم.

روى حممــد بــن أيب عبــد اللّ ،عــن معاويــة بــن حكيــم ،عــن عبــد اللّ بــن املغرية،

ـم تركهــا حتــى
قــال :ســألت عبــد اللّ بــن بكــر عــن رجــل ط ّلــق امرأتــه واحــدة ثـ ّ
ـم تزوجهــا؟ قــال :هــي معــه كــا كانــت يف التزويــج.
بانــت منــه ثـ ّ

قــال :قلــت :فـ ّ
ـإن روايــة رفاعــة إذا كان بينهــا زوج؟ فقــال يل عبــد اللّ :هــذا

((( فهرســت أســاء مصنفــي الشــيعة (رجــال النجــايش) :ص245؛ خالصــة األقــوال ،العالمــة
احلــي :ص.381

((( الفهرست :ص .480 /109

((( براهني احلج للفقهاء واحلجج ،املدين الكاشاين :ج ،3هامش ص.68
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زوج وهــذا ممّــا رزق اللّ مــن الــرأي(((.

السالم) ،قال:
عن عبد اهلل بن بكري بن أعني ،عن أيب عبد اهلل (عليه ّ

«صــم للرؤيــة وأفطــر للرؤيــة ،وليــس رؤيــة اهلــال أن جيــيء الرجــل والرجالن

فيقــوالن :رأينــاه ،إ ّنــا الرؤيــة أن يقــول القائــل :رأيــت ،فيقــول القوم صــدق»(((.
25ـ عبد اهلل بن أيب يعفور العبدي 131( :هـ)
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العبدي ،واسم أيب يعفور واقد ،وقيل :وقدان ،الفقيه أبو حممد الكويف.

روى عن :أخيه عبد الكريم بن أيب يعفور ،وأيب الصامت.

روى عنــه :أبــان بــن عثــان األمحــر ،وثابــت بــن رشيــح ،وعبــد اهلل بن ُمســكان،

وإســحاق بــن عــار ،وجابــر املكفــوف ،وحبيــب اخلثعمــي ،واحلســن بــن عــي بــن

مهــران ،واحلســن بــن املختــار القالنــي ،ومحــاد بــن عثــان ،ومحــاد بــن عيســى
اجلُهنــي ،وعبــد الكريــم بــن عمــرو اخلثعمــي ،وعبــد اهلل بــن ســنان ،وعــي بــن

ـعدي ،والعــاء ابــن ُرزيــن ،وفضالــة بــن أيــوب ،ومنصــور بــن حــازم
السـ ّ
رئــاب ّ

البجــي ،وهشــام بــن ســامل اجلواليقــي ،وموســى بــن أكيــل النُّمــري ،وآخــرون.
وكان حمدث ًا ،فقيه ًا ،قارئ ًا ،ثقة ثقة ،جليل القدر.

الســام) وروى
أخــذ احلديــث والفقــه عــن اإلمــام أيب عبــد اهلل الصــادق (عليه ّ

عنــه ،وكان مــن خــواص أصحابــه ،كريـ ًا عليه.

((( الــكايف :ج ،2ص103؛ هتذيــب األحــكام :ج ،8ص  30ح 8؛ االســتبصار :ج ،3ص  271ح
6؛ موســوعة طبقــات الفقهــاء :ج ،2ص.199

((( التهذيــب :ج ،4ص 164احلديــث 464؛ الوســائل :ج ،7ص 210البــاب  11مــن أبــواب
أحــكام شــهر رمضــان احلديــث .14
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أئمــة أهــل البيــت  -عليهــم
وقــد وقــع يف اســناد كثــر مــن الروايــات عــن ّ

الســام  ،-تبلــغ مائتــن وســتة وعرشيــن مــورد ًا((( ولــه كتــاب يرويــه عنــه عــدّ ة
ّ

مــن االعــام منهــم :ثابــت بــن رشيــح.

وكان ابن أيب يعفور يقرأ يف مسجد الكوفة.

روى الشــيخ الكلينــي بســنده عــن عبــد اهلل بــن أيب يعفــور قــال :قــال أبــو عبــد

الســام):
اهلل (عليــه ّ

«كونــوا دعــاة للنــاس باخلــر بغــر ألســنتكم ،لــروا منكــم االجتهــاد والصــدق

والــورع»(((.

الســام عــن الرجل
وروى أيضـ ًا بســنده عنــه قــال :ســألت أبــا عبــد اهلل  -عليــه ّ

يقطــع صالتــه يشء ممّــا يمـ ّـر بــن يديــه؟ فقال:

«ال يقطع صالة املؤمن يشء ،ولكن ادرؤا ما استطعتم»(((.

الســام):
روي عــن عبــد اهلل بــن أيب يعفــور أ ّنــه قال :قلــت َليب عبــد اهلل (عليه ّ

بــم تُعــرف عدالــة الرجــل بــن املســلمني ،حتــى تُقبــل شــهادته هلــم وعليهــم؟ قــال:
((( وقــع بعنــوان (عبــد اهلل بــن أيب يعفــور) يف اســناد ثامنيــة وســبعني مــورد ًا ،وبعنــوان (ابــن أيب
يعفــور) يف اســناد مائــة وثامنيــة وأربعــن مــورد ًا.
((( الكايف :ج ،2كتاب ِاإليامن والكفر ،باب الصدق وأداء األمانة ،احلديث .10

((( الــكايف :ج ،3كتــاب الصــاة ،بــاب مــا يســترت بــه املصــي ،احلديــث  ،3وفيــه :عــن أيب بصــر ،عــن أيب
الســام  -قــال :ال يقطــع الصــاة يشء ال كلــب وال محــار وال مــرأه ولكــن اســترتوا
عبــد اهلل  -عليــه ّ
بــيء ،فــإن كان بــن يديــك قــدر ذراع رافعـ ًا مــن األرض فقــد اســترتت ،قــال الكلينــي [والفضــل
ـار فــإن مل تفعــل فليــس بــه بــأسَ ،ل ّن
يف هــذا أن تســترت بــيء وتضــع بــن يديــك مــا تتّقــي بــه مــن املـ ّ

الــذي يصـ َّـي لــه املصـ َّـي أقــرب إليــه ممــن يمـ ّـر بــن يديــه ،ولكــن ذلــك أدب الصــاة وتوقريهــا.
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ّ
وكــف البطــن والفــرج واليــد واللســان ،و ُيعــرف
«أن تعرفــوه بالســر والعفــاف
باجتنــاب الكبائــر التــي أوعــد اهلل عليهــا النــار ،مــن رشب اخلمــر ،والزنــا ،والربــا،

وعقــوق الوالديــن ،والفــرار مــن الزحــف ،وغــر ذلــك ،والداللــة عــى ذلــك ك َّله أن
يكــون ســاتر ًا جلميــع عيوبــه ..ويكــون منــه التعاهــد للصلــوات اخلمــس إذا واظــب
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عليهــن ،وحفــظ مواقيتهــن بحضــور مجاعــة مــن املســلمني ،وأال يتخ َّلــف عــن
مجاعتهــم يف َّ
مصلهــم َّإل مــن ع َّلــة »..إىل آخــر احلديــث .وهــو طويــل(((.

ّ
الســام) ســنة
تــوف ابــن أيب يعفــور يف حيــاة اإلمــام الصــادق (عليــه ّ
(((
ترحــم عليــه ،وقــال :إ ّنــه كان يصــدق علينا(((.
الســام) ّ
الطاعــون وروي أ ّنــه (عليــه ّ
26ـ العالء بن رزين القالّء:

العالء بن رزين القالء ،الثقفي وقيل اليشكري بالوالء ،الكويف.

مــن ثقــات حمدثــي االماميــة ،وكان جليــل القــدر معظــا ،ومــن وجــوه الشــيعة

يف وقتــه ،ولــه كتــاب (الصــاة).

عرف بالقالء ألنه كان يقيل السويق.

روى عنــه احلســن بــن حمبــوب ،وحممــد بــن خالــد الطيالــي ،واحلســن بــن

عــي ابــن فضــال وغريهــم(((.

ـدي ،وعبــد
وروى أيضـ ًا عــن :أيب عبيــدة احلــذاء ،وعبــد اهلل بــن أيب يعفــور العبـ ّ

((( وسائل الشيعة :ج ،18كتاب الشهادات ،باب ما ُيعترب يف الشاهد من العدالة ،احلديث .1

((( املراد به طاعون سلمة ،وكان يف سنة ( 131هـ) .انظر قاموس الرجال :ج ،5ص .383
((( ينظر :موسوعة طبقات الفقهاء :ج.357-355 ،2

((( الفائــق يف رواة وأصحــاب اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) ،عبــد احلســن الشيســري :ج،2
ص.383
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ـريف ،وعبــد اهلل بــن بكــر بــن أعــن الشــيباين ،وغريهم.
اهلل بــن ســنان ،وســدير الصـ ّ
البزنطــي ،واحلســن بــن حمبــوب
روى عنــه :أمحــد بــن حممــد بــن أيب نــر
ّ

فضــال ،وصفــوان بــن حييــى البجــي ،وعبــد الرمحــن
ـراد ،واحلســن بــن عــي بــن ّ
الـ ّ

ـي بــن احلكــم،
ـي بــن أســباط ،وعـ ّ
ـاين ،وعـ ّ
بــن أيب نجــران ،وعبــد اهلل بــن جبلــة الكنـ ّ
وحممــد بــن ســنان ،وحممــد بــن عبــد اهلل بــن هــال ،ويونــس بــن عبــد الرمحــن،

ـي ،ومجاعــة.
وجعفــر بــن بشــر البجـ ّ

الروايــة ،غزيــر العلــم ،وجهـ ًا ،جليــل القــدر ،ضبطـ ًا متقنـ ًا،
وكان مــن بحــور ّ

الســام) ،حيــث وقــع
أئمــة أهــل البيــت (عليهــم ّ
روى الكثــر مــن حديــث وفقــه ّ

(((
الســام) يف
يف اســناد أكثــر مــن تســعامئة وســبعة عــر مورد ًا عنهــم (عليهــم ّ
الكتــب األَربعــة.

روى سبعامئة واثنني وستني مورد ًا منها عن حممد بن مسلم.

قال ابن ب َّطة :العالء بن رزين أكثر رواية من صفوان بن حييى(((.

وروى عــن الصــادق (عليــه الســام) وكان وجهـ ًا جليــل القــدر ضبطـ ًا متقنـ ًا

((( وقــع بعنــوان (العــاء بــن رزيــن) يف اســناد ثالثامئــة واثنــن وتســعني مــورد ًا ،وبعنــوان (العــاء
بــن رزيــن القــاء) و (العــاء القــاء) يف اســناد ســبعة مــوارد لــكل منهــا ،ووقــع بعنــوان (العــاء)
يف اســناد مخســائة وأربعــة وتســعني مــورد ًا روى منهــا مخســائة وأحــد عــر مــورد ًا عــن حممــد بــن
مســلم.

قــال الســيد اخلوئــي :العــاء هــذا مشــرك بــن مجاعــة والتميــز إ ّنــا هــو بالــراوي واملــروي عنــه وإن
كان املــراد بــه يف أكثــر املــوارد العــاء بــن رزيــن كــا إذا كان املــروي عنــه حممــد بــن مســلم.

املعجــم :ص  - 11برقــم .7753

((( موسوعة طبقات الفقهاء :ج ،2ص.386
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حممــد بــن
مل يــرد غمــز فيــه مــن أحــد ،بــل متّفــق عــى جاللتــه ووثاقتــه ،صحــب ّ

مســلم وتف َّقــه عليــه ،ولــه كتــب رواهــا عنــه أعيــان الثقــات مــن الــرواة ،وبعضهــم
مــن أصحــاب اإلمجــاع(((.

لــه كتــاب وهــو أربــع نســخ ،منهــا روايــة احلســن بــن حمبــوب ،ومنهــا روايــة

حممــد بــن خالــد الطيالــي ،ومنهــا روايــة حممــد بــن أيب الصهبــان ،ومنهــا روايــة
98

احلســن بــن عــي بــن فضــال(((.

عــن العــاء بــن رزيــن القــاء ،عــن حممــد بــن مســلم ،عــن أيب جعفــر (عليــه

الســام) قــال:

«أيــا مؤمــن دمعــت عينــاه لقتــل احلســن (عليــه الســام) دمعــة حتــى تســيل

عــى خــده بــوأه اهلل هبــا غرفــا يف اجلنــة يســكنها أحقابــا»(((.

وعــن العــاء بــن رزيــن القــاء ،عــن حممــد بــن مســلم قــال :ســألت أبــا جعفــر

(عليــه الســام) عــن القائــم إذا قــام بــأي ســرة يســر يف النــاس؟ فقال«:بســرة مــا
ســار بــه رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) حتــى يظهــر ،اإلســام قلــت :ومــا
كانــت ســرة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)؟ قــال :أبطــل مــا كان يف اجلاهليــة،

واســتقبل النــاس بالعــدل ،وكذلــك القائــم إذا قــام يبطــل مــا كان يف اهلدنــة ممــا كان

يف أيــدي النــاس ،ويســتقبل هبــم العــدل»(((.

27ـ عمران بن عيل بن أيب شعبة احلل ّبي:

((( اإلمام الصادق (عليه السالم) ،الشيخ حممد حسن املظفر :ج ،2ص.163

((( استقصاء االعتبار يف رشح اإلستبصار ،حممد بن احلسن بن الشهيد الثاين :ص.192
((( كامل الزيارات ،جعفر بن حممد بن قولويه :ص.207

((( وسائل الشيعة (آل البيت) ،احلر العاميل :ج ،15ص.77

املبحـث الثاني :جهود اإلمام جعفر الصادق ( )يف حفظ الشريعة احملمدية

(كان حيــ ًا قبــل  148هـــ) عمــران((( بــن ّ
احللبــي ،أبــو
عــي بــن أيب شــعبة
ّ

ـي بــن أيب شــعبة يتّجــر هــو وأبنــاؤه :حممــد ،وعبيــد
الفضــل الكـ ّ
ـويف ،كان أبــوه عـ ّ

اهلل ،وعمــران ،وعبــد االعــى إىل حلــب فغلــب عليهــم النســبة إىل حلــب.

وآل أيب شــعبة ُأرسة علميــة بالكوفــة ،معروفــة بالتمســك والــوالء ل َ
ئمــة
أل ّ

(عليهــم الســام) ،فارتبطــت هبــم ،وهنلــت مــن علومهــم ،واســتضاءت هبدهيــم،
فكانــت مثـ ً
ـال للصــدق والــورع واألمانــة يف نقــل احلديــث.

الســام) ،وروى عنــه كــا يف الكتــب
صحــب عمــران االمــا َم الصــادق (عليــه ّ

األَربعــة واحــد ًا وثالثــن مــورد ًا ،وروى عــن أيب بصــر مــورد ًا واحــد ًا((( روى عنه:

ابنــه حييــى بــن عمــران ،والفقيــه ثعلبــة بــن ميمــون ،والقاســم بــن عــروة ،والنــر

ـي.
بــن ســويد ،ومحــاد بــن عثــان ،ومحــاد بــن عيســى اجلهنـ ّ

وكان أحــد أعــام الفقهــاء الذيــن يؤخــذ عنهــم احلــال واحلــرام والفتيــا

واالحــكام.

روى الشــيخ الصــدوق بســنده عــن عمــران احللبــي أ ّنــه قــال :ســئل أبــو عبــد

الســام) عــن رجــل نــي أن يصــوم الثالثــة األيــام التــي عــى املتمتــع إذا
اهلل (عليــه ّ

مل جيــد اهلــدي حتــى يقــدم إىل أهلــه ،قــال( :يبعــث بــدم)(((.

((( وكنيته أبو الفضل ،فقيه .مشيخة الفقيه :ج ،4ص ،102وفيه :وكنيته أبو اليقظان.
((( وقــع بعنــوان (عمــران احللبــي) يف اســناد اثنــن وعرشيــن مــورد ًا ،وبعنــوان (عمــران بــن عـ ّـي
ـي) يف اســناد تســعة مــوارد وبعنــوان (عمــران بــن عــي) يف اســناد مــورد واحد(.موســوعة
احللبـ ّ

طبقــات الفقهــاء :ج ،2ص .)420

((( مــن ال حيــره الفقيــه :ج ،2بــاب مــا جيــب مــن الصــوم عــى املتمتــع إذا مل جيــد ثمــن اهلــدي،
احلديــث 1511؛ موســوعة طبقــات الفقهــاء :ج ،2ص.421
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28ـ حممد بن عيل بن أيب شعبة (يف حدود  148هـ)

املفــر أبــو جعفــر الكــويف ،كان يتجــر هــو وإخوتــه((( إىل
احللبــي ،الفقيــه
ّ

حلــب ،فغلــب عليهــم النســبة إىل حلــب ،وآل أيب شــعبة احللبيــون خــر شــعبة مــن

شــعب الشــيعة ،وأوثــق بيــت اعتصــم بعــرى أهــل البيــت املنيعــة.

الســام
روى جدهــم (أبــو شــعبة) عــن االمامــن احلســن واحلســن  -عليهــا ّ

100

 ،-وكانــوا مجيعـ ًا ثقــات.

وزرارة بن أعني.
روى أبو جعفر عن :أخيه عبيد اهلل بن عيل احللبيُ ،

روى عنــه :أبــان بــن عثــان األمحــر ،ومنصــور بــن حــازم البجــي ،وإســحاق

ـي ،وأيــوب بــن
بــن عـ ّـار ،ومنصــور بــن يونــس ،وعبــد الرمحــن بــن احلجــاج البجـ ّ
حلـ ّـر ،وعبــد اهلل بــن ُمســكان ،وآخــرون .وكان أحــد وجــوه الشــيعة ،فقيهـ ًا ،ثقــة،
ا ُ

مرجوع ـ ًا إليــه يف القــول.

(((
الســام) وروى عنــه،
أخــذ العلــم عــن االمــام أيب عبــد اهلل الصــادق (عليــه ّ

الســام)
أئمــة أهــل البيــت (عليهــم ّ
ووقــع يف اســناد كثــر مــن الروايــات عــن ّ

تبلــغ مائــة وواحــد ًا وعرشيــن مــورد ًا((( ولــه كتــب منهــا :كتــاب التفســر ،وكتــاب
((( وهم :عبيد اهلل ،وعمران ،وعبد االعىل(.موسوعة طبقات الفقهاء :ج 2ص .)513

الســام)( .موســوعة طبقــات
((( وعــدّ ه الشــيخ الطــويس مــن أصحــاب اإلمــام الباقــر (عليــه ّ
الفقهــاء :ج ،2ص .)513
((( وقــع بعنــوان (حممــد بــن عــي احللبــي) يف أســناد احــدى وأربعــن روايــة ،وبعنــوان (حممــد
احللبــي) يف أســناد ثامنــن روايــة ،كــا وقــع بعنــوان (احللبــي) يف أســناد ألــف ومخســائة وســبعني
روايــة ،ولكــن مــن دون تعيــن ،علـ ًا ّ
أن (احللبــي) ُيطلــق عــى مجاعــة ،أشــهرهم حممــد بــن عــي،
وبعــده أخــوه عبيــد اهلل( .موســوعة طبقــات الفقهــاء :ج ،2ص .)514

املبحـث الثاني :جهود اإلمام جعفر الصادق ( )يف حفظ الشريعة احملمدية

مبـ َّـوب يف احلــال واحلــرام.

الســام) ،غــر ّ
روي ّ
حممــد احللبــي تـ ّ
أن يف
ـوف يف حيــاة أيب عبــد اهلل (عليــه ّ
أن ّ

ســند الروايــة نــر بــن الصبــاح ،وهــو ممــن ال يعتمــد عــى قولــه فيــا قيــل(((.

ـي بــن أيب شــعبة احللبــي قــال :ســئل أبــو عبــد اهلل
ومــن صحيحــة ّ
حممــد بــن عـ ّ

(عليــه الســام) عــن الســواد مــا منزلتــه؟ فقــال« :هــو جلميــع املســلمني ،ملــن هــو

اليــوم وملــن يدخــل يف اإلســام بعــد اليــوم وملــن مل ُيلــق بعــد ،فقلــت :الــراء مــن
يصيهــا للمســلمني ،فــإذا
الدهاقــن؟ قــال :ال يصلــح إالّ أن تــري منهــم عــى أن ّ
ويل األمــر أن يأخذهــا أخذهــا ،قلــت :فــإن أخذهــا منــه؟ قــال :يــر ّد عليــه رأس
شــاء ّ

مالــه ولــه مــا أكل مــن غ ّلتهــا بــا عمــل»(((.

29ـ مؤمن الطاق -حممد بن عيل بن النعامن:

ابــن أيب طريفــة البجــي بالــوالء ،املتك َّلــم املناظــر الفقيــه أبــو جعفــر األحــول،

ســمي
الصــريف ،الكــويفُ ،يلقــب( :مؤمــن الطــاق) و (صاحــب الطــاق) ،وإنّــا ّ
بالطــاق ألنــه كان صريفي ـ ًا يف (طــاق املحامــل) مــن أســواق الكوفــة.
روى عــن :ســام بــن املســتنري ،وأيب الــورد ،وإســاعيل بــن الفضــل ،وغالــب

بــن هذيــل ،وأيب عبيــدة احلــذاء ،وزكريــا النقــاض ،وغريهــم.

روى عنــه :صفــوان بــن حييــى ،واحلســن بــن حمبــوب ،وأبــان بــن عثــان،

وحممــد بــن أيب عمــر ،ويونــس بــن عبــد الرمحــن ،وأبــو الفضــل املكفــوف النحوي،

وآخــرون.

((( موسوعة طبقات الفقهاء :ج ،2ص.514

((( الوســائل :البــاب  21مــن أبــواب عقــد البيــع :ج ،12ص  274احلديــث 4؛ الواليــة اإلهليــة
اإلســامية (احلكومــة اإلســامية) ،الشــيخ حممــد املؤمــن القمــي :ج ،2ص.287
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وكان رأس ًا يف العلم والعمل ،ثقة ،كبري الشأن.

الســام) ،وأخــذ عنــه العلــوم
صحــب االمــام أبــا عبــد اهلل الصــادق (عليــه ّ

واملعــارف ،وروى عنــه ،كــا عــدّ مــن أصحــاب اإلمــام موســى الكاظــم (عليــه

الســام).
ّ

أئمــة أهــل البيــت )عليهــم
وقــد وقــع يف اســناد مجلــة مــن الروايــات عــن ّ

102

الســام( تبلــغ ثامنيــة وثالثــن مــورد ًا((( وكان مــن أحــذق أصحــاب الصــادق
ّ

الســام) أ ّنــه
ـب النــاس إليــه ،وقــد صـ ّ
الســام) ،ومــن أحـ ّ
ـح عنــه (عليــه ّ
(عليــه ّ
أحــب النــاس إ ّيل أحيــا ًء وأمواتــ ًاُ :بريــد بــن معاويــة البجــي،
كان يقــول :أربعــة
ّ
وزرارة بــن أعــن ،وحممــد بــن مســلم ،وأبــو جعفــر األحــول.

متفوق ـ ًا يف معارفــه ،قوي ـ ًا يف حجتــه ،تعــددت
وكان أبــو جعفــر كثــر العلــمّ ،

فيــه نواحــي العبقريــة والنبــوغ ،فهــو عــامل بالفقــه والــكالم واحلديــث ذكــره ابــن
النديــم ،فقــال :كان حســن االعتقــاد واهلــدى ،حاذق ـ ًا يف صناعــة الــكالم ،رسيــع

اخلاطــر واجلــواب.

وعــدّ ه املرزبــاين يف شــعراء الشــيعة ،وأورد لــه بعــض األبيــات ،وقــال :كان مــن

الفصحــاء البلغــاء ،و َمــن ال يطــاول يف النظــر واجلــدال يف اإلمامــة.

قــال أبــو خالــد الكابــي :رأيــت أبــا جعفــر صاحــب الطــاق وهــو قاعــد يف

((( وقــع بعنــوان (حممــد بــن النعــان) يف أســناد ( )14مــورد ًا ،وبعنــوان (أيب جعفــر األحــول) يف
أســناد ( )12مــورد ًا ،وبعنــوان (حممــد بــن النعــان األحــول) يف أســناد ( )6مــوارد ،وبعنــوان
(حممــد بــن النعــان األحــول أيب جعفــر) يف أســناد ثالثــة مــوارد ،وبعنــوان (حممــد بــن عــي بــن
النعــان) و (حممــد بــن النعــان األحــول أيب جعفــر صاحــب الطــاق) ،و (أيب جعفــر األحــول

الطاقــي) يف أســناد روايــة واحــدة لــكل عنــوان.

املبحـث الثاني :جهود اإلمام جعفر الصادق ( )يف حفظ الشريعة احملمدية

الروضــة قــد قطــع أهــل املدينــة أزراره ،وهــو دائــب جييبهــم ويســألونه ،فدنــوت
منــه فقلــتّ :
إن أبــا عبــد اهلل ينهانــا عــن الــكالم.

فقــال :أمــرك أن تقــول يل؟ فقلــت :ال واهلل ،ولكــن أمــرين أال ُأك َّلــم أحــد ًا،

قــال :فاذهــب إليــه وأطعــه فيــا أمــرك.

فدخلــت عــى أيب عبــد ا (عليــه الســام) فأخربتــه بقصــة صاحــب الطــاق ،ومــا

الســام)
فتبســم أبــو عبــد اهلل (عليه ّ
قلــت لــه ،وقولــه يل :اذهــب فأطعــه فيــا أمــركّ ،
وقــال :يــا أبــا خالــد ّ
إن صاحــب الطــاق يك َّلــم النــاس فيطــر وينقــض ،وأنــت إن

قصــوك لــن تطــر.

وكان مؤمــن الطــاق يتمتــع بشــخصية فــذة ،ذا فهــم ثاقــب وفطنــة وذكاء ،وكان

احلجــة ،وكثــرة املناظــرة وخاصــة يف مســألة اإلمامــة،
معروفـ ًا بعلــم الــكالم وقــوة ّ

حيــث كان حم ّبـ ًا ألهــل البيــت منقطعـ ًا إليهــم ،جماهــر ًا برغــم قســوة الظــروف وجور
يتفــوق دائــ ًا يف مناظراتــه ملــا ُعــرف بــه مــن
احلــكام يف القــول بفضلهــم ،وكان
ّ

رسعــة اجلــواب ،وقــوة العارضــة وقــد ذكــر لــه ابــن النديــم واخلطيــب البغــدادي
وغريمهــا عــدة مناظــرات ،فمــن أرادهــا فلريجــع إىل كتبهــم((( وقــد أ َّلــف مؤمــن
الطــاق كتابــ ًا يف مناظراتــه مــع أيب حنيفــة ،كــا أ َّلــف كتبــ ًا ُأخــرى ،منهــا :كتــاب

((( وقــد َد ّونــت بعــض كتــب املناقــب هــذه املناظــرات بصــورة معكوســة وجعلــت مؤمــن الطــاق
هــو املغلــوب فيهــا ،كــا فعــل ابــن البــزاز الكــردري (ت 627 :هـــ) واخلوارزمــي (ت 568 :هـــ)
ولكــن الذيــن ذكــروا هــذه املناظــرات عــى وجههــا الصحيــح كانــوا ســبقوا هــؤالء يف تدوينهــا

بســنني متامديــة كابــن النديــم (ت 385 :هـــ) الــذي ذكرهــا يف «الفهرســت» واخلطيــب البغــدادي

(ت 463 :هـــ) الــذي ذكرهــا يف «تاريــخ بغــداد :ج 13ص .409انظــر اإلمام الصــادق واملذاهب
األَربعــة.73 - 2 :
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اإلمامــة ،كتــاب املعرفــة ،كتــاب الــرد عــى املعتزلــة يف إمامــة املفضــول ،كتــاب يف

أمــر طلحــة والزبــر وعائشــة ،كتــاب يف إثبــات الوصيــة ،كتــاب افعــل ال تفعــل.

ـوف مؤمــن الطــاق يف قــول الــزركيل نحــو  -ســنة ( 160هـــ) وقيــل :تـ ّ
تـ ّ
ـوف -

بعد ســنة (180هـــ)(((.

السالم) قال:
عن مؤمن الطاق ،عن أيب عبد اهلل (عليه ّ
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«ال يســع النــاس حتــى يســألوا ويتفقهــوا ويعرفــوا إمامهــم ويســعهم أن يأخذوا

بــا يقــول وإن كانت تقيــة»(((.

الســام)
عــن مؤمــن الطــاق ،عــن ســام بــن املســتنري ،عــن أيب جعفــر (عليــه ّ

قــال :قــال رســول اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم):

«كفى باملوت موعظة وكفى باليقني غنى وكفى بالعبادة شغال»(((.
30ـ حممد بن قيس البجيل:

ـويف ،صاحــب كتــاب قضايــا أمــر املؤمنــن
ـي ،الفقيــه أبــو عبــد اهلل الكـ ّ
ال َب َجـ ّ

(عليــه الســام) ،و (حممــد بــن قيــس) اســم لعــدّ ة((( أشــخاص ،واملشــهور منهــم

ـي ،وحممــد بــن قيــس أبــو نــر األســدي.
رجــان :حممــد ابــن قيــس البجـ ّ

قيــل :وال شــك يف انــراف حممــد بــن قيــس عنــد اإلطــاق إىل أحدمهــا دون

((( موسوعة طبقات الفقهاء :ج ،2ص.518

((( الوايف ،الفيض الكاشاين :ج ،1ص.180
((( املصدر نفسه :ج ،4ص.356

((( منهــم :حممــد بــن قيــس ،أبــو أمحــد األســدي ،وهــو ضعيــف ،و ُيعــرف بروايــة حييــى بــن زكريــا
عنــه .وحممــد بــن قيــس ،أبــو عبــد اهلل األســدي ،وهــو ممــدوح.
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اآلخريــن غــر املعروفــن.

وكان أبــو عبــد اهلل البجــي مــن عيــون الشــيعة وثقاهتــا ،ومــن أج َّلــة أصحــاب

الســام) ،روى عنــه وعــن اإلمــام أيب جعفــر الباقــر (عليــه
اإلمــام الصــادق (عليــه ّ
الســام).
ّ

وهــو أحــد الفقهــاء االعــام املأخــوذ عنهــم احلــال واحلــرام والفتيــا
واالحــكام .روى لــه أصحــاب الكتــب األَربعــة كثــر ًا((( وصنّــف كتــاب قضايــا

حيــد احلنّــاط ،ويوســف بــن
أمــر املؤمنــن املعــروف((( يرويــه عنــه عاصــم بــن ُ
عقيــل ،وعبيــد ابنــه.

وملحمد بن قيس أيض ًا أصل يرويه عنه ابن أيب عمري(((.

حممــد بــن قيــس البجــي بقرينــة عاصــم بــن محيــد عــن أيب جعفــر (عليــه
عــن ّ

ثــم أشــهد عــى
الســام) ،أنّــه قــال يف رجــل ط َّلــق امرأتــه وأشــهد شــاهدينّ ،

رس ًا منهــا ،واســتكتم الشــهود ،فلــم تعلــم املــرأة بالرجعــة حتــى انقضــت
رجعتهــا ّ
((( وقــع بعنــوان (حممــد بــن قيــس) يف اســناد ثالثامئــة وتســعة ومخســن مــورد ًا ،وهــذا العنــوان
مشــرك بــن البجــي ،وأيب نــر األســدي ،وذكــر الســيد اخلوئــي يف معجمــه ّ
أن البجــي يمتــاز
بروايــة يوســف بــن عقيــل وعبيــد ابنــه ،ويمتــاز األســدي بروايــة ابــن عمــر عنــه ،وأ ّمــا إذا كان
عــي ابــن رئــاب ،وثعلبــة بــن ميمــون ،وغريمهــا فهــو مــر ّدد بــن
الــراوي شــخص ًا آخــر مثــل ّ
ـي واألَســدي ،وال أثــر هلــذا الــردد لثبــوت وثاقــة كل منهــا.
البجـ ّ

((( وهــو كتــاب مشــهور ذكــره علــاء الرتاجــم يف كتــب الرجــال ،وقــد قــام الشــيخ بشــر املحمــدي
املازنــدراين بجمــع وتنســيق روايــات حممــد بــن قيــس البجــي حــول قضايــا أمــر املؤمنــن (عليــه

ســاه « ُمســند حممــد بــن قيــس
الســام) التــي كانــت مبعثــرة يف الكتــب وجعلهــا يف كتــاب ّ
البجــي».

((( موسوعة طبقات الفقهاء :ج ،2ص.520- 519
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عدّ هتــا ،قــال:

ُ
تزوجــت قبــل
«تـ ّـر املــرأةُ ،فـ ْ
ـإن شــاءت زوجهــا وإن شــاءت غــر ذلــك ،وأ ّيــا ّ

أن تعلــم بالرجعــة التــي أشــهد عليهــا زوجهــا فليــس للــذي ط َّلقهــا عليهــا ســبيل،
ْ

وزوجهــا األخــر أحـ ُّـق هبــا»(((.

ـي عــن أيب جعفــر (عليــه الســام) قــال :قــال أمــر
وعــن حممــد بــن قيــس البجـ ّ
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املؤمنــن (عليــه الســام)« :مــن بــاع ســلعة فقــال إن ثمنهــا كــذا وكــذا يــدا بيــد،

وثمنهــا كــذا وكــذا نظــرة ،فخذهــا بــأي ثمــن شــئت واجعــل صفقتهــا واحــدة
فليــس لــه إال أقلهــا وإن كانــت نظــرة»(((.

31ـ ّاهلراء ،معاذ بن مسلم بن أيب سارة 190 - 187( :هـ)

ابــن أيب ســارة اهلَـ ّـراء ،األنصــاري بالــوالء((( الكــويف ،النحــوي ،كان يكنــى أبــا

ـروايس.
ـم أيب جعفر الـ َ
مســلم فولــد لــه ولــد ســاه عليـ ًا فصــار يكنــى بــه ،وهــو ابــن عـ ّ
وآل أيب ســارة((( مــن أجــل بيــوت الشــيعة بالكوفــة ،وهــم أهــل بيــت فضــل

((( الــكايف :ج ،6ص3 /75؛ الرســائل األمحديــة ،الشــيخ أمحــد آل طعــان البحــراين القطيفــي :ج،2
ص.379

((( الوسائل :ج 367 ،12رواية ( )2باب ( )2من أبواب أحكام العقود.
((( كان مــوىل حممــد بــن كعــب القرظــيَ ،
واهلـ ّـراء :بفتــح اهلــاء وتشــديد الــراء ،هــو الــذي يبيــع الثياب
اهلروية.
ـروايس ،وابنــا
((( وهــم احلســن بــن أيب ســارة ،وأخــوه مســلم وابنــه حممــد بــن احلســن املعــروف بالـ َ
ـروايس حمدّ ثـ ًا نحويـ ًا ،روى عــن الباقــر
أخيــه عمــر بــن مســلم ،ومعــاذ بــن مســلم اهلــراء ،وكان الـ َ
الســام  ،-ولــه مصنفــات ،منهــا :كتــاب إعــراب القــرآن ،انظــر ترمجتــه يف
والصــادق  -عليهــا ّ
«رجــال النجــايش» برقــم .884
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ـروايس تفقــه الكســائي((( علــم العــرب واللســان.
وأدب ،وعــى معــاذ والـ َ

الســام)
وكان اهلـ ّـراء مــن شــيوخ أصحــاب اإلمــام أيب عبــد اهلل الصــادق (عليه ّ

وخاصتــه وبطانتــه وثقاتــه الفقهــاء الصاحلــن((( كــا ُعــدّ مــن أصحــاب اإلمــام أيب

الســام).
جعفــر الباقــر (عليــه ّ

الســام) ،وعــن عامر بن موســى الســاباطي،
روى عــن اإلمــام الصــادق (عليــه ّ

أئمــة أهــل البيــت (عليهــم
وغريمهــا ،ووقــع يف اســناد مجلــة مــن الروايــات عــن ّ
الســام) ،تبلــغ ثالثــن مــورد ًا((( روى عنــه :عبــد اهلل بــن املغــرة ،ومعاويــة بــن
ّ

محــاد بــن أيب طلحــة ،وحذيفــة
القمــي ،و ّ
وهــب ،وعبــد اهلل بــن ســنان ،وأبــو الفــرج ّ

بــن منصــور ،ومــرازم بــن حكيــم ،وآخــرون.

وكان نحويــ ًا ،شــاعر ًا ،عارفــ ًا بالقــراءات والفتيــا واالحــكام ،وكان يفتــي

النــاس يف املســجد.

السالم):
روى الكيش بسنده عن معاذ ،قال :قال يل أبو عبد اهلل (عليه ّ

((( هــو أبــو احلســن عــي بــن محــزة الكــويف البغــدادي املقــرئ النحــوي ،أحــد القـ ّـراء الســبعة ،كان إمامـ ًا

يف النحــو واللغــة والقــراءات ،قــرأ عــى معــاذ وروى عنــه .تــويف بالــري ســنة  189وقيــل .179
ورصح الصــدوق قــدّ س ّرسه ّ
ان معــاذ بــن كثــر
((( قالــه الشــيخ املفيــد يف معــاذ بــن كثــر الكســائيّ ،
يقــال لــه :معــاذ بــن مســلم اهلـ ّـراء.

((( وقــع بعنــوان (معــاذ بــن مســلم) يف أســناد مخــس روايــات ،وبعنــوان (معــاذ بــن كثــر) يف أســناد
ثــاين روايــات ،وبعنــوان (معــاذ بيــاع األكســية) و (معــاذ بــن كثــر ب ّيــاع األكســية) و (معــاذ

الفــراء) يف أســناد روايتــن لــكل عنــوان ،وبعنــوان (معــاذ صاحــب األكســية) يف أســناد روايــة
واحــدة ،عل ـ ًا أ ّنــه وقــع بعنــوان (معــاذ اهلــراء) بــدل (معــاذ الفــراء) يف نســخ ُأخــرى مــن كتــب
احلديــث ،وهــو الصحيــح ،فإطــاق الفـ ّـراء عــى معــاذ بــن مســلم اشــتباه باهلـ ّـراء .انظــر «معجــم

رجــال احلديــث».
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(بلغنــي عنــك أ ّنــك تقعــد يف اجلامــع فتفتــي النــاس؟ قــال :قلــت :نعــم ،وقــد

أردت أن أســألك عــن ذلــك قبــل أن أخــرجّ ،إن أقعــد يف اجلامــع فيجيئنــي الرجــل

أعرفــه بحبكــم ومودتكــم ،فأخــره بــا جــاء عنكــم ،وجيــيء الرجــل ال أعرفــه وال
أدري مــن هــو ،فأقــول :جــاء عــن فــان كــذا ،فأدخــل قولكــم فيــا بــن ذلــك،

قــال :فقــال يل :اصنــع كــذا فــاين كــذا أصنــع.
108

ويف رواية ُأخرى قال :رمحك اهلل هكذا فاصنع.

النجــار يف ذيــل تاريــخ بغــداد :كان (أي معــاذ) مــن أعيــان النحــاة،
قــال ابــن ّ

أخــذ عنــه أبــو احلســن الكســائي وغــره ،وصنّــف يف النحــو ،وروى احلديــث عــن
جعفــر الصــادق.

وقــال الســيوطي يف املزهــر :هــو نحــوي مشــهور ،وهــو ّأول مــن وضــع علــم

معمــر ًا ،مــات أوالده وأحفــاده ،وهــو بــاق ،وفيــه يقــول
الترصيــف ،وكان اهلــراء ّ

أبــو الــري ســهل بــن أيب غالــب اخلزرجــي الشــاعر املشــهور:
(((

إنّ معــاذ بــن مســلم رجــل

ليــس

ُق ـ ـ ـ ــل لِمُعــاذ إذا م ـ ـ ـ ــررتَ ب ـهِ

قــد ض ـجّ مــن طــول عمــرك االبَ ـدُ

قد شاب رأسُ الزمان واكتهل الدهرُ
يــا بِ ْ
كـرَ حــواءَ كــم تعيــش وكــم

مليقــات

عُمــره

أمَ ـدُ

وأث ـ ـ ـ ـ ـ ــوابُ عـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــره جُ ـ ـ ـ ـ ـدُد

تســحبُ ذيــلَ البقــاء يــا ُلب ـدُ

()1

وكان معــاذ صديق ـ ًا للكميــت الشــاعر املعــروف ،ونقــل ابــن خلــكان حكايــة
((( قيــلّ :
املرتجــم لــه ،وإ ّنــا قيلــت يف غــره وهــي ملحمــد بــن منــاذر قاهلــا
إن هــذه األبيــات مل تقــل يف
َ
يف معــاذ احلاجــب صاحــب معــاذ بــن عبــد اهلل األســدي ،واألَبيــات يف «احليــوان» منســوبة إىل
حممــد بــن منــاذر ،وبغــر نســبة يف «عيــون األخبــار».

املبحـث الثاني :جهود اإلمام جعفر الصادق ( )يف حفظ الشريعة احملمدية

عنهــا تـ ُّ
ـدل عــى تشــيع معــاذ ومؤاخاتــه للكميــت.
ومن شعر معاذ:

من يرجتي يف العيش من قد طوى

مــن عمــره الذاهــب تســعينا

ال بــد أن يشــرب مــن حوضهــم

وإن تراخ ــي عم ــره حين ــا

أفــــــنى بنيــه وبنيهــم فقــد

جرعـــ ُه
ّ

الدهـــر

االمرينـــا
ّ

تــويف  -ســنة تســعني ومائــة ،وقيــل يف الســنة التــي نُكبــت فيهــا الربامكــة وهــي

 ســنة ســبع وثامنــن ومائــة ،وهــو الصحيــح فيــا قيــل(((.32ـ معاوية بن وهب البجيل:

ـي ،الفقيــه أبــو احلســن ،وقيــل :أبــو القاســم
(كان حي ـ ًا قبــل  183هـــ) البجـ ّ

ـويف ،ومهــا ابنــاه ،أ ّمــا احلســن فقــد روى عــن أبيــه ،وأ ّمــا القاســم فهــو والــد
الكـ ّ
املحــدّ ث اجلليــل موســى بــن القاســم بــن معاويــة البجــي.

الســام)،
ســمع معاويــة احلديــث مــن اإلمــام أيب عبــد اهلل الصــادق (عليــه ّ

ـايش روايتــه عــن اإلمــام أيب احلســن الكاظــم
وروى عنــه فقه ـ ًا كثــر ًا ،وذكــر النجـ ّ

الســام).
(عليــه ّ

الصرييف،
وروى أيضـ ًا عــن :أيب بصــر ،وأيب محــزة الثــايل ،وإســحاق بــن عــار
ّ
وزرارة بــن أعــن الشــيباين ،وأيب ُأســامة زيــد الشــحام ،وعبيــد بــن زرارة بــن أعــن،

اهلــراء ،وميمــون القــداح ،وإســاعيل بــن نجيــح الرمــاح،
ومعــاذ بــن مســلم ّ
وســعيد الســان ،وغريهــم.

((( ينظر ،موسوعة طبقات الفقهاء :ج ،2ص.541-538
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روى عنــه :أمحــد بــن احلســن امليثمــي ،واحلســن بــن حمبــوب ،وأبــو عبــد اهلل

املؤمــن زكريــا بــن حممــد ،وعبــد الرمحــن بــن أيب نجــران ،وعبــد اهلل بــن جنــدب

ـي ،وعبــد اهلل ابــن جبلــة الكنــاين ،ومحــاد بــن عيســى اجلهنــي ،وابنــه احلســن
البجـ ّ
بــن معاويــة ،وحممــد بــن أيب عمــر ،ومعمــر بــن خـ َّـاد ،ويونــس بــن عبــد الرمحــن،

ـي بــن احلكــم النخعــي،
وعبــد اهلل بــن املغــرة ،وفضالــة بــن أيــوب األزدي ،وعـ ّ
110

ومجاعــة.

وكان أحــد ثقــات املحدّ ثــن ،وأعــام الفقهــاء املأخــوذ عنهــم احلــال واحلــرام

والفتيــا واالحــكام ،كثــر الروايــة ،حســن الطريقــة.

احلج رواه عنه حممد بن أيب عمري.
صنّف كتب ًا منها :كتاب فضائل ّ

الســام)،
أئمــة أهــل البيــت (عليهــم ّ
ووقــع يف اســناد كثــر مــن الروايــات عــن ّ

تبلــغ زهــاء مائتــن ومخســن مــورد ًا((( روى العالمــة الكلينــي بســنده عــن معاويــة

بــن وهــب قــال :قلــت لــه((( :كيــف ينبغــي لنــا أن نصنــع فيــا بيننــا وبــن قومنــا
وخلطائنــا مــن النــاس ممــن ليســوا عــى أمرنــا ؟ قــال( :تنظــرون إىل أئمتكــم الذيــن

تقتــدون هبــم فتصنعــون مــا يصنعــون ،فــو اهلل ّإنــم ليعــودون مرضاهــم ويشــهدون
((( بعنــوان (معاويــة بــن وهــب) يف مائتــن وســبعة وأربعــن مــورد ًا ،وبعنــوان (معاويــة بــن وهــب
ـي) يف مورديــن ،ووقــع بعنــوان (معاويــة) يف أربعــة ومخســن مــورد ًا ،وهــذا العنــوان مشــرك
البجـ ّ
بــن مجاعــة والتمييــز إ ّنــا هــو بالــراوي واملــروي عنــه( .ينظــر :موســوعة طبقــات الفقهــاء :ج،2

هامــش ص.)551
((( أي ِ
املرتجــم عــن
الســام  -كــا يظهــر ،لَ ّن كل الروايــات التــي رواهــا
َ
للمــام الصــادق  -عليــه ّ
الســام ( .-ينظــر :موســوعة
الســام  -مشــافهة ،إ ّنــا هــي عــن الصــادق  -عليــه ّ
االمــام  -عليــه ّ
طبقــات الفقهــاء :ج ،2هامــش ص.)551

املبحـث الثاني :جهود اإلمام جعفر الصادق ( )يف حفظ الشريعة احملمدية

جنائزهــم ويقيمــون الشــهادة هلــم وعليهــم ويــؤدون األمانــة إليهــم)(((.

السالم) يقول:
وروى أيض ًا بسنده عنه قال :سمعت أبا عبد اهلل (عليه ّ

«اطلبــوا العلــم وتزينــوا معــه باحللــم والوقــار ،وتواضعــوا ملــن تع َّلمونــه العلــم

وتواضعــوا ملــن طلبتــم منــه العلــم ،وال تكونــوا علــاء جباريــن فيذهــب باطلكــم
بحقكــم»((()(((.

33ـ املفضل بن عمرو اجلعفي( :نحو  100هـ  -قبل  183هـ)
اجلعفي ،الفقيه املحدث أبو عبد اهلل ،وقيل :أبو حممد الكويف.

االول ،يف أيــام اإلمــام حممــد الباقــر  -عليــه
ولــد بالكوفــة يف هنايــة القــرن ّ

الســام.
ّ

روى عــن :أيب أيــوب العطــار ،وإســاعيل بــن أيب فديــك ،وأيب محــزة ثابــت

الثــايل ،وجابــر بــن يزيــد اجلعفــي ،ويونــس بــن ظبيــان ،وغريهــم.

روى عنــه :عبــد الرمحــن بــن ســامل األشــل ،وعبــد اهلل بــن محــاد األنصــاري،

وعبــد اهلل القــاء ،وعثــان بــن ســليامن النحــاس ،وعمــر بــن أبــان الكلبــي ،وحممــد

بــن ســنان ،واملعـ َّـى بــن خنيــس ،وموســى الصيقــل ،ومنصــور بــن يونــس ،واملفضــل

بــن زائــدة ،و إبراهيــم بــن خلــف بــن عبــاد األنامطــي ،وبــكار بــن كــردم ،وآخرون.
وكان مــن كبــار العلــاء ،ومــن فقهــاء الــرواة ،أخــذ العلــوم عــن االمــام أيب

الســام) وروى عنــه وعــن اإلمــام موســى الكاظــم (عليــه
عبــد اهلل الصــادق (عليــه ّ
((( الكايف :ج - 2كتاب  ،4باب  ،1احلديث .4
((( الكايف :ج - 1كتاب  ،2باب  ،5احلديث .1

((( ينظر :موسوعة طبقات الفقهاء :ج ،2ص.552-550
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أئمــة أهــل البيــت (عليهــم
الســام) ،ووقــع يف اســناد كثــر مــن الروايــات عــن ّ
ّ
الســام) تبلــغ مائــة وأحــد عــر مــورد ًا((( وصنّــف عــدّ ة كتــب منهــا :كتــاب «يــوم
ّ

وليلــة» وكتــاب «فكــر» ،وكتــاب «بــدء اخللــق واحلــث عــى االعتبــار» وكتــاب

«علــل الرشائــع».

واتمــه مجاعــة بالغلــو وبغــر ذلــكَّ ،إل ّ
رجــح وثاقتــه ،بل
ّ
أن كثــر ًا مــن العلــاء ّ
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جاللــة قــدره ،ونفــوا عنــه هــذه التهــم فقــد عــدّ ه الشــيخ املفيــد مــن شــيوخ أصحاب

الســام) وخاصتــه وبطانتــه وثقاتــه الفقهــاء الصاحلني.
أيب عبــد اهلل (عليــه ّ

وذكــره الشــيخ الطــويس يف الســفراء املمدوحــن ،حيــث روي ّ
أن اإلمــام

الســام جعلــه وكيلــه بعــد وفــاة عبــد اهلل بــن أيب يعفــور.
الصــادق  -عليــه ّ

الســام) ،تشــر إىل أ ّنــه
ئمــة (عليهــم ّ
كــا رويــت فيــه عــدة روايــات عــن األَ ّ

كان حممــود ًا عندهــم ،فعــن يونــس بــن يعقــوب ،قــال :أمــرين أبــو عبــد اهلل (عليــه

وأعزيــه بإســاعيل وقــال :اقــرأ املفضــل الســام وقــل لــه:
الســام) أن آيت املفضــل ّ
ّ
فص َبنــا فاصــر كــا صربنــا ،إذا أردنــا أمــر ًا وأراد اهلل
«إ ّنــا قــد ُأصبنــا بإســاعيل َ

عـ ّز وجـ ّـل أمــر ًا فسـ َّلمنا ألمــر اهلل عـ ّز وجـ ّـل».

الســام) ،ومل
وعــن موســى بــن بكــر قــال :كنــت يف خدمــة أيب احلســن (عليــه ّ

أكــن أرى شــيئ ًا يصــل إليــه َّإل مــن ناحيــة املفضــل بــن عمــر ولر ّبــا رأيــت الرجــل

جيــيء بالــيء فــا يقبلــه منــه ويقــول :أوصلــه إىل املفضــل.

((( وقــع بعنــوان (املفضــل بــن عمــر) يف أســناد مائــة وســت روايــات ،وبعنــوان (املفضــل بــن عمــر
اجلعفــي) يف أســناد ثــاث روايــات ،وبعنــوان (املفضــل اجلعفــي) يف أســناد روايتــن( .ينظــر:

موســوعة طبقــات الفقهــاء :ج ،2ص.)566
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وروي ّ
ترحــم عليــه ،وقــال :أمــا إ ّنــه قــد
الســام) ّ
أن اإلمــام الكاظــم (عليــه ّ

اســراح.

الســام) إياه
قيــل :يكفــي يف جاللــة املفضــل ختصيــص اإلمــام الصــادق (عليــه ّ

بكتابــه املعــروف بتوحيــد املفضــل ،وهــو الــذي ســاه النجــايش بكتــاب «فكــر» ويف
ذلــك داللــة واضحــة عــى ّ
أن املفضــل كان مــن خــواص أصحابــه ومــورد عنايتــه.

وكتــاب «التوحيــد » هــذا هــو جمموعــة مــن الــدروس ،أمالهــا عليــه اإلمــام

الســام) ،ومنهــا مــن حكــم االرسار ،وأرسار احلكــم مــا خفــي
الصــادق (عليــه ّ

الســام) مــن بدائــع خلــق اهلل تعــاىل
عــى الكثــر علمهــا ،حيــث ذكــر فيهــا (عليــه ّ
وغرائــب ُصنعــه يف اإلنســان واحليــوان والنبــات والشــجر وغــر ذلــك مــا يــدل

عــى قــدرة اهلل تعــاىل يف خلقــه ،وتدبــره ،وإرادتــه((( وللمفضــل بــن عمــر وصيــة

الســام) وآداهبــم وســرهتم ،أوىص
قيمــة حافلــة بأخــاق أهــل البيــت (عليهــم ّ
هبــا إخوانــه ،وهــي طويلــة ،نكتفــي بذكــر بعــض فقراهتــاُ :أوصيكــم بتقــوى اهلل
وحــده ال رشيــك لــه ،وشــهادة أن ال إلــه َّإل اهللّ ،
وأن حممــد ًا عبــده ورســوله ،اتقــوا

اهلل وقولــوا قـ ً
ـول معروفـ ًا ،وابتغــوا رضــوان اهلل ،واخشــوا ســخطه ،وحافظــوا عــى
سـنّة اهلل ،وال تتعــدّ وا حــدود اهلل ،وراقبــوا اهلل يف مجيــع ُأموركــم ،وارضــوا بقضائــه
((( ســمع املفضــل ابــن أيب العوجــاء وإىل جانبــه رجــل مــن أصحابــه يف مســجد النبــي  -صــى اهلل
عليــه وآلــه وســلم  -ومهــا يتناجيــان يف ذكــر النبــي  -صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم  -ثــم انتقــا إىل
ذكــر األصــل فأنكــر وجــوده ابــن أيب العوجــاء ،وزعــم ّ
أن األشــياء ابتــدأت بإمهــال ،فــر ّد عليــه
الســام
املفضــل يف مناظــرة جــرت بينهــا ،ثــم قــام املفضــل ودخــل عــى اإلمــام الصــادق  -عليــه ّ

الســام  -عليــه هــذا
 فأخــره بــا ســمعه مــن الدهريــن وبــا ر ّد عليهــا ،فألقــى االمــام  -عليــه ّالــكالم .انظــر «اإلمــام الصــادق» للشــيخ حممــد احلســن املظفــر ،ص .149؛ موســوعة طبقــات

الفقهــاء :ج ،2ص.568
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فيــا لكــم وعليكــم.

عليكــم بالفقــه يف ديــن اهلل والــورع عــن حمارمــه ،وحســن الصحبــة ملــن

بــر ًا كان أو فاجــر ًا.
صحبكــم ّ

أال وعليكــم بالــورع الشــديد ّ
فــان مــاك الديــن الــورع ،صلــوا الصلــوات

ملواقيتهــا وأ ّدوا الفرائــض عــى حدودهــا.
114

ـإن ســمعت أبــا
أال وال تقــروا فيــا فــرض اهلل عليكــم ،وبــا يــرىض عنكــم ،فـ ّ

الســام) يقــول:
عبــد اهلل (عليــه ّ

«تفقهــوا يف ديــن اهلل وال تكونــوا أعرابـ ًا ،فا ّنــه مــن مل يتفقــه يف ديــن اهلل مل ينظــر

اهلل إليــه يــوم القيامــة».

عليكــم بواليــة آل حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،أصلحــوا ذات بينكــم،

وال يغتــب بعضكــم بعضـ ًا ،تــزاوروا وحتا ّبــوا ول ُيحســن بعضكــم إىل بعض.

ال تغضبــوا مــن احلــق إذا قيــل لكــم ،وال تبغضــوا أهــل احلــق إذا صدعوكــم

بــه ،فـ ّ
ـإن املؤمــن ال يغضــب مــن احلــق إذا صــدع بــه)(((.

34ـ منصور بن حازم البجيل:

(كان حي ًا بعد 148هـ) البجيل ،الفقيه أبو أ ّيوب الكويف.

روى عــن :أبــان بــن تغلــب ،وأيب بصــر األســدي ،وعبــد اهلل بــن أيب يعفــور

العبــدي ،وهشــام بــن ســامل اجلواليقــي ،وأيب الربيع الشــامي ،وعنبســة بــن مصعب،

وحممــد بــن عــي احللبــي ،وســامل األشــل ،وبكــر بــن حبيــب ،وعبــد الرمحــن بــن
((( ينظر :موسوعة طبقات الفقهاء :ج ،2ص.569-566
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ســيابة ،واملثنــى بــن عبــد الســام ،وعمــر بــن حنظلــة ،وغريهــم.

ـي ،وحفص
دراج النخعـ ّ
ـي ،ومجيل بــن ّ
روى عنــه :أبــان بــن عثــان األمحر البجـ ّ

ـي ،وصفــوان بــن حييــى ،وعاصــم بــن
ابــن البخــري ،وســيف بــن عمــرة النخعـ ّ

محيــد احلنــاط ،وعبــد اهلل بــن مســكان ،وعبــد الرمحــن بــن احلجــاج البجــي ،وعــي

بــن رئــاب ،وعبــد اهلل بــن املغــرة ،وحممــد بــن احلســن الطائــي ،ويونــس بــن عبــد
الرمحــن ،وجعفــر ابــن بشــر ،وحممــد بــن أيب ُعمــر ،ويونــس بــن يعقــوب ،وحممــد

بــن ُحــران ،وعــي بــن احلســن بــن ربــاط ،وآخــرون.

وكان مــن أجـ َّـاء الشــيعة ،ومــن عيــون الفقهــاء ثقــة ،صدوقـ ًا ،أخــذ العلم عن

الســام) ،وروى عنــه ،وعــن اإلمــام موســى
االمــام أيب عبــد اهلل الصــادق (عليــه ّ

الســام)((( ،وهــو أحــد الفقهــاء االعــام املأخــوذ منهــم
بــن جعفــر الكاظــم (عليــه ّ
احلــال واحلــرام ،والفتيــا ،واالحــكام.

أئمــة أهــل
وقــد وقــع منصــور بــن حــازم يف اســناد كثــر مــن الروايــات عــن ّ

البيــت (عليهــم الســام) تبلــغ ثالثامئــة وســتني مــورد ًا ،ولــه كتــب منهــا« :أصــول
ـج».
الرشائــع» وكتــاب «احلـ ّ

روى الشــيخ الكلينــي (قــدس رسه) بســنده عــن منصــور بــن حــازم ،عــن أيب

الســام) قــال :قلــت :أي االعــال أفضــل؟ قــال:
عبــد اهلل (عليــه ّ

وبر الوالدين ،واجلهاد يف سبيل اهلل ع ّز ّ
وجل»(((.
«الصالة لوقتهاّ ،

الســام  -وقــد عــدّ ه الشــيخ الطــويس يف
((( وروى أيض ـ ًا عــن االمــام أيب جعفــر الباقــر  -عليــه ّ
الســام -وبقيــة النســخ خاليــة عــن ذكــره.
النســخة املطبوعــة مــن أصحــاب الباقــر  -عليــه ّ
ِ
الرب بالوالدين ،احلديث .4
((( الكايف :ج - 2كتاب اإليامن والكفر ،باب ّ
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وروى أيض ـ ًا بســنده عــن منصــور بــن حــازم قــال :قــال أبــو عبــد اهلل (عليــه

الســام):
ّ

«ال تقرأ يف املكتوبة ّ
بأقل من سورة وال بأكثر»((()(((.
35ـ يعقوب بن سامل األمحر:

الكويف ،أخو أسباط بن سامل.
األمحر،
ّ

116

روى عــن :أيب بصــر ،وحممــد بــن مســلم ،وإســحاق بــن عــار ،وداود بــن

احلرضمــي ،وغريهــم.
فرقــد ،وأيب بكــر
ّ

روى عنــه :إبراهيــم بــن عبــد احلميــد ،وأبــو إســحاق ثعلبــة بــن ميمــون ،ومحاد

ـي بــن أســباط ،وآخرون.
بــن عثــان ،وعبــد اهلل بــن مســكان ،وابــن أخيــه عـ ّ

وكان أحــد الفقهــاء االعــام املأخــوذ عنهم احلــال واحلرام والفتيــا واالحكام،

الســام) وروى عنــه ،كــا عــدّ يف أصحــاب
أخــذ العلــم عــن اإلمــام الصــادق (عليــه ّ

الســام) ،وقــد وقــع يف إســناد مجلــة مــن الروايــات
اإلمــام موســى الكاظــم (عليــه ّ
الســام) تبلــغ مخســة وســتني مــورد ًا((( ولــه كتــاب
ئمــة الطاهريــن (عليهــم ّ
عــن األَ ّ
ـي بــن أســباط(((.
مبـ ّـوب يف احلــال واحلــرام ،يرويــه عنــه ابــن أخيــه عـ ّ

عــن يعقــوب بــن ســامل ،عــن رجــل ،عــن جابــر بــن يزيــد ،عــن أيب جعفــر

((( الكايف :ج - 3كتاب الصالة ،باب قراءة القرآن ،احلديث .12
((( ينظر :موسوعة طبقات الفقهاء :ج ،2ص.572-570

((( وقــع بعنــوان (يعقــوب األمحــر) يف أســناد اثنــن وعرشيــن مــورد ًا ،وبعنــوان (يعقــوب بــن ســامل)
يف أســناد تســعة وثالثــن مــورد ًا ،وبعنــوان (يعقــوب بــن ســامل األمحــر) يف أســناد أربعــة مــوارد.
(موســوعة طبقــات الفقهــاء :ج ،2هامــش ص.)642

((( موسوعة طبقات الفقهاء :ج ،2ص.642
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(عليــه الســام) ،قــال:

«مــن شــهد ان ال إلــه إال اهلل ،ومل يشــهد أن حممــدا رســول اهلل ،كتــب اهلل لــه

عــر حســنات ،فــإن شــهد ان حممــدا رســول اهلل ،كتــب لــه ألفــا ألــف حســنة»(((.
عــن عــي بــن أســباط ،عــن عمــه يعقــوب بــن ســامل ،رفعــه إىل عــي (عليــه

الســام) قــال :قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه):

«إذا نزلتم فسطاطا أو خباء فال خترجوا ،فإنكم عىل غرة»(((.
 -36مجيل بن صالح األسدي:

االسدي ،الكويف.
(كان حي ًا قبل  183هـ)
ّ

الســام ،وروى عنــه
أخــذ العلــم عــن االمــام أيب عبــد اهلل الصــادق  -عليــه ّ

حديث ـ ًا كثــر ًا يف الفقــه وغــره ،كــا روى عــن االمــام أيب احلســن الكاظــم  -عليــه

الســام.
ّ

ـي ،وأيب عبيــدة احلــذاء ،وبريــد
وروى أيضـ ًا عــن :أيب بصــر ،وأيب خالــد الكابـ ّ

ابــن معاويــة العجــي ،وبكــر بــن أعــن ،ومحــزة بــن محــران ،وذريــح بــن حممــد
ـريف ،وعبــد اهلل بــن
املحــاريب ،وزرارة بــن أعــن ،وزيــاد بــن ســوقة ،وســدير الصـ ّ
ـي ،ومجاعــة.
غالــب ،والفضيــل ابــن يســار النّهـ ّ
ـدي ،وحممــد بــن مســلم الطائفـ ّ

ـي بــن رئــاب ،واحلــارث بــن حممــد
روى عنــه :احلســن بــن حمبــوب كثــر ًا ،وعـ ّ

بــن النعــان صاحــب الطــاق ،ومحــاد بــن عثــان ،وحممــد بــن أيب عمــر كثــر ًا،

ـي بــن حديــد ،وآخــرون.
والقاســم بــن حممــد اجلوهــري ،وعـ ّ
((( املحاسن ،الربقي :ج ،1ص.33
((( املصدر نفسه :ج ،2ص.347
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وكان أحــد وجــوه املحدثــن ،ثقــة ،كثــر الروايــة ،لــه نســخة رواهــا عنــه

احلســن بــن حمبــوب ،وحممــد بــن أيب عمــر ،وعــي بــن حديــد.

أئمة أهــل البيــت (عليهم
وقــد وقــع
َ
املرتجــم يف اســناد كثــر مــن الروايات عــن ّ

الســام) تبلــغ أكثــر من مائــة وثامنيــة وأربعني مــورد ًا((( يف الكتــب َاألربعة(((.
ّ
السالم) قال:
عن مجيل بن صالح عن أيب عبد اهلل (عليه ّ

118

«إن أيب كان يقول :أي يشء أقر للعني من التقية ان التقية جنة املؤمن»(((.
 -37حييى بن سعيد األنصاري:

(قبــل  143 - 70هـــ) ابــن قيــس األنصــاري اخلزرجــي ،أبــو ســعيد :قــاض،

حمــدّ ث ،فقيــه ،مــن أهــل املدينــة.
مولده قبل السبعني.

روى عــن :أنــس بــن مالــك ،وعــي بــن احلســن زيــن العابديــن (عليــه
الســام) ،والقاســم ابــن حممــد بــن أيب بكــر ،وأيب ُأمامــة بــن ســهل ،و ُعبيــد بــن
ّ

حنــن ،وطائفــة.

روى عنــه :الزهــري ،وســفيان الثــوري ،والليــث بــن ســعد ،ومالــك ،وشــعبة،

وحييــى القطــان ،وآخــرون.

((( وقــع بعنــوان (مجيــل بــن صالــح) يف اســناد مائــة وثامنيــة وأربعــن مــورد ًا ،وبعنــوان (مجيــل)
يف اســناد ثالثامئــة واثنــن وســبعني مــورد ًا .وهــو مشــرك بــن املرتجــم وبــن مجيــل بــن دراج.
(موســوعة طبقــات الفقهــاء :ج ،2هامــش ص.)104

((( موسوعة طبقات الفقهاء :ج ،2ص.104

((( احلديث  24من الباب  24من أبواب األمر باملعروف من كتاب الوسائل.

املبحـث الثاني :جهود اإلمام جعفر الصادق ( )يف حفظ الشريعة احملمدية

السالم.
وعُدّ من أصحاب اإلمام جعفر الصادق  -عليه ّ

ويل القضــاء باملدينــة يف زمــن بنــي ُأميــة ،ثــم رحــل إىل العــراق حيــث َّ
وله

املنصــور العبــايس قضــاء احلــرة ،وقيــل :قضــاء اهلاشــمية مــن األنبــار.

نقــل عنــه الشــيخ الطــويس يف «اخلــاف» فتــوى واحــدة ،وهــي :ال تثبــت

(((
ـوف باهلاشــمية  -ســنة ثــاث،
الشــفعة باجلــوار ،وإ ّنــا تثبــت للرشيــك املخالــط تـ ّ

وقيــل أربــع وأربعــن ومائــة)

(((

 -38معاوية بن عامر الدهني:

معاوية بن عامر بن أيب معاوية خباب ال َب َجيل الدُّ هني ،أبو القاسم الكويف.

روى عــن :أيب بصــر ،وأيب محــزة الثــايل ،وزيــد الشــحام ،و إبراهيــم بــن

ميمــون ،وإســاعيل بــن يســار ،واحلــارث بــن املغــرة ،وعمــرو بــن عكرمــة ،وأيب
الصبــاح ،وحفــص األعــور ،وميــر ،ونجــم بــن حطيــم الغنــوي ،وآخريــن.

روى عنــه :حممــد بــن أيب عمــر ،وصفــوان بــن حييــى ،وفضالــة بــن أيــوب،

وعبــد اهلل بــن املغــرة ،وثعلبــة بــن ميمــون ،وجعفــر بــن بشــر البجــي ،واحلســن

ـراد ،ومحــاد بــن عثــان ،ومحــاد بــن
بــن عــي بــن فضــال ،واحلســن بــن حمبــوب الـ ّ
عيســى ،ويونــس بــن عبــد الرمحــن ،وســعدان بــن مســلم ،ويونــس بــن يعقــوب،

((( وهــو مــا ذهــب إليــه فقهــاء اإلماميــة ،وبــه قــال عمــر وعثــان وعمــر بــن عبــد العزيــز وســعيد
بــن املســيب وربيعــة ومالــك والشــافعي واألَوزاعــي ،وغريهــم .وذهــب أهــل الكوفــة إىل ّأنــا
تثبــت بالرشكــة واجلــواز لكــن الرشيــك أحــق ،فــإن تــرك فاجلــار أحــق .ذهــب إليــه ابــن شــرمة،
والثــوري ،وأبــو حنيفــة وأصحابــه ،وعبــد اهلل بــن مبــارك( .موســوعة طبقــات الفقهــاء :ج،1

هامــش ص.)550

((( ينظر :موسوعة طبقات الفقهاء :ج ،1ص.550-549
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وزكريــا املؤمــن ،و إبراهيــم بــن أيب البــاد ،وأبــو إســاعيل الــراج ،وعبــد اهلل

بــن جبلــة الكنــاين ،وحممــد بــن احلســن امليثمــي ،وأمحــد بــن حممــد بــن أيب نــر،
وآخــرون.

وكان أحد وجوه الشيعة ،مقدم ًا عندهم ،كبري الشأن ،عظيم املحل ،ثقة.

صحــب االمامــن أبــا عبــد اهلل جعفــر الصــادق ،وأبا احلســن موســى بــن جعفر
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الســام) ،فــكان مــن محلــة علومهــا ،وعــدّ ه (ابــن شهرآشــوب)
الكاظــم (عليهــا ّ
الســام).
مــن خــواص أصحــاب الصــادق (عليــه ّ

أئمــة أهــل
وقــد وقــع معاويــة بــن عــار يف اســناد كثــر مــن الروايــات عــن ّ

البيــت (عليهــم الســام) ،تبلــغ تســعامئة وأربعــة وســتني مــورد ًا.

صنّــف كتب ـ ًا منهــا :الصــاة ،يــوم وليلــة ،احلــج ،الــزكاة ،الطــاق ،الدعــاء،

الســام).
ومــزار أمــر املؤمنــن (عليــه ّ
ذكره ابن حبان يف كتاب «الثقات».

وقال الذهبي وابن حجر :صدوق.

ـج مــن صحيــح مســلم عــن أيب
ـج بــه مســلم والنســائي ،وحديثــه يف احلـ ّ
واحتـ ّ

الزبــر ،وروى عنــه عنــد مســلم حييــى بــن حييــى ،وقتيبــة بــن ســعيد ،ولــه روايــات

عــن أبيــه ،وروى عنــه إســاعيل بــن أبــان الــوراق ،وصالــح بــن عبــد اهلل الرتمــذي،
وعيســى بــن القاســم الثقفــي ،وحممــد بــن عيســى الط ّبــاع ،وســويد بــن ســعيد

املبحـث الثاني :جهود اإلمام جعفر الصادق ( )يف حفظ الشريعة احملمدية

احلدثــاين ،وغريهــم .تـ ّ
ـوف  -ســنة مخــس وســبعني ومائــة((()(((.
روى معاوية بن عامر قال :قلت أليب عبد اهلل (عليه السالم):

«ربــا توضــأت فنفــذ املــاء ،ف فهــؤالء ابــرز الفقهــاء (عليهــم رمحــه اهلل)

الذيــن تتلمــذوا عــى يــدي اإلمــام الصــادق والباقــر (عليهــا الســام) وانتســبوا
ـي باملــاء،
عــى مدرســة أهــل البيــت (عليهــم الســام) .دعــوت اجلاريــة فأبطــأت عـ َّ

وجيــف وضوئــي؟ قــال :أعــد»(((.

فهــؤالء ابــرز الفقهــاء (عليهــم رمحــه اهلل) الذيــن تتلمــذوا عــى يــدي اإلمــام

الصــادق والباقــر (عليهــا الســام) وانتســبوا عــى مدرســة أهــل البيــت (عليهــم

الســام).

ً
ثالث��ا :أمساء أبرز أهل الفتيا الذين رووا عن اإلمام الصادق (عليه الس�لام)
من مجهور املسلمني.

لعــل مــن أبــرز أهــل الفتيــا الذيــن اخــذوا عــن اإلمــام ايب عبــد اهلل الصــادق

(عليــه الســام) مــن فقهــاء مجهــور املســلمني هــم:
إمام املذهب احلنفي ،وإمام املذهب املالكي.

ورجــح الــزركيل يف «االعــام» وفاتــه يف ســنة ( 145هـــ) مع َّل ـ ً
ا ذلــك بروايتــه عــن ســعيد بــن
(((
ّ
جبــر (ت 95 :هـــ) وروايــة ســفيان الثــوري (ت 161 :هـــ) عنــه.

وهــذا وهــم ،فالــذي روى عــن ســعيد بــن جبــر وروى عنــه الثــوري هــو أبــو معاويــة عــار الدهنــي
(ت 133 :هـــ) وليــس املرتجــم لــه( .موســوعة طبقــات الفقهــاء :ج ،2هامــش ص.)548

((( موسوعة طبقات الفقهاء :ج ،2ص.548-547

((( التهذيــب :ج ،1ص  98 ،88حديــث 256 ،231؛ الــكايف :ج ،3ص  35حديــث 8؛
االســتبصار :ج ،1ص 72حديــث .221
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واللــذان ســنتناول دراســتهام يف املبحــث القــادم ،ولكننــا نــورد بعــض االســاء

التــي اشــتهرت بالفتيــا بــن مجهــور العامــة ،وهــم كااليت:
 -1سفيان بن عينية:

أبــو أمحــد .وهــو تابعــي ،اتفقــوا عــى إمامتــه وجاللتــه .قــال :قــرأت القــرآن

وأنــا أبــن ســبع ســنني .ولــد ســنة .((()107
122

كان إمامــا يف علــوم القــرآن والســنة وحديــث احلجازيــن ،ثقــة حجــة ،ولكنــه

تغــر يف آخــر عمــره ،انتقــل مــن الكوفــة إىل مكــة ومــات هبــا ســنة  198ه ـ ودفــن
باحلجــون(((.

السالم) قال:
عن سفيان بن عينيه ،عن أيب عبد اهلل (عليه ّ

ـم تــا قولــه  -تعــاىل :-
«ال ّن ّيــة أفضــل مــن العمــل ،أال ّ
وإن ال ّن ّيــة هــي العمــل .ثـ ّ

ُ قـ ْـل ُ
ك ٌّل يَعْمَـ ُـل عَلــى شــاكِ َلتِهِ ،يعنــي :عــى ن ّيتــه»(((.

الســام) يقــول:
عــن ســفيان بــن عينيــة قــال :ســمعت أبــا عبــد اهلل (عليــه ّ

(وجــدت علــوم النــاس كلهــم يف أربعــة ،أوهلــا أن تعــرف ربــك ،والثــاين أن تعــرف
مــا صنــع بــك ،والثالــث أن تعــرف مــا أراد منــك ،والرابعــة أن تعــرف مــا خيرجــك

مــن دينــك)(((.

((( هتذيب األسامء :ج ،1ص .225

((( الــروض األنــف يف رشح الســرة النبويــة ،أبــو القاســم عبــد الرمحــن بــن عبــد اهلل بــن أمحــد
الســهييل :ج ،1ص.38

((( تفســر كنــز الدقائــق وبحــر الغرائــب ،الشــيخ حممــد بــن حممــد رضــا القمــي املشــهدي :ج،7
ص.499

((( املحاسن ،الربقي :ج ،1ص.233

املبحـث الثاني :جهود اإلمام جعفر الصادق ( )يف حفظ الشريعة احملمدية

 -2عبد امللك بن عبد العزيز150 - 80( :هـ).

وردت ترمجته يف موسوعة طبقات الفقهاء:

ابن ُجريج األُموي بالوالء ،أبو خالد وأبو الوليد املك َّّي ،أصله رومي.

مولده سنة ثامنني.

الســام
روى عــن :أيــوب الســختياين ،وجعفــر بــن حممــد [الصــادق]  -عليــه ّ

وصفــوان بــن
وحبيــب بــن أيب ثابــت ،وزيــد بــن أســلم ،وصالــح بــن كيســانَ ،

ُســليم ،وابــن طــاوس ،وعطــاء بــن أيب ربــاح ،وعمــرو بــن دينــار ،وحممــد بــن عمــر
ـري ،وطائفــة.
بــن عــي بــن أيب طالــب ،وموســى بــن ُعقبــة ،والزهـ ّ

ـي ،وحفــص
روى عنــه :إســاعيل بــن زيــاد ّ
الســكوين ،وثــور بــن يزيــد احلمـ ّ

محاد بــن عيســى اجلهني ،وســفيان
محــاد بــن َسـ َلمة ،و ّ
محــاد بــن زيــد ،و ّ
بــن غيــاث ،و ّ

ـاين ،وعبــد اهلل بــن
الثــوري ،وســفيان بــن عيينــة ،وعبــد الــرزاق بــن ّ
مهــام الصنعـ ّ
املبــارك ،وعبــد اهلل ابــن وهــب ،وحييــى القطــان ،وخلــق كثــر.

ـي ،وتف ّقــه
وكان فقيه ـ ًا ،مفتي ـ ًا ،مصنف ـ ًا ،تف ّقــه عليــه مســلم بــن خالــد الزنجـ ّ

ـي ،أبــو عبــد اهلل الشــافعي.
ّ
بالزنجـ ّ

الســام) ،وقــد
وكان البــن جريــج حمبــة وميــل شــديد ألهــل البيــت (عليهــم ّ

الســام ،ونقــل عنــه الشــيخ الطــويس
ُعــدّ مــن أصحــاب اإلمــام الصــادق  -عليــه ّ
يف «اخلــاف» ثــاث فتــاوى.

وقدم ابن جريج بغداد عىل أيب جعفر املنصور ،وحدّ ث بالبرصة.

ـزوج بســتني
ـي أ ّنــه قــال :كان ابــن جريــج يــرى املتعــة ،تـ ّ
ُروي عــن جريــر الض ّبـ ّ

وروي عــن إســاعيل بــن الفضــل اهلاشــمي أ ّنــه قــال :ســألت أبــا عبــد اهلل
امــرأةُ .
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(عليــه الســام) عــن املتعــة ،فقــال:

مج ـ ًا ،فلقيتــه
«إلــق عبــد امللــك بــن جريــج فســله عنهــا ،فـ ّ
ـإن عنــده منهــا عل ـ ًا ّ

ـي شــيئ ًا كثــر ًا يف اســتحالهلا»(((.
فأمــى عـ ّ

ّ
توف ابن جريج سنة  -مخسني ،وقيل تسع وأربعني ومائة(((.

 -3حاتم بن إسامعيل 186 - 187( :هـ)
124

ـي ،وقيــل :مــوىل
املــدين ،املحــدّ ث أبــو إســاعيل ،مــوىل بنــي عبــد الــدار بــن قـ ّ

عبــد ا َملــدان مــن بنــي احلــارث بــن كعــب.

كان أصله من الكوفة ولكنّه انتقل إىل املدينة فنزهلا.

حــدث كــا يف ســر أعــام النبــاء عــن :هشــام بــن عــروة ،ويزيــد بــن أيب عبيد،

جلعيــد بــن عبــد الرمحــن ،ومعاويــة بــن أيب
وجعفــر الصــادق ،وخثيــم بــن عــراك ،وا ُ

ُمـ َـز ِّرد ،وعمــران القصــر ،وعنــه :القعنبــي ،وقتيبــة ،وإســحاق ،وهنّــاد ،وأبــو بكــر
بــن أيب شــيبة ،وأبــو كريــب ،وعــدد كثــر.

الســام) ،ورواياتــه عنــه
وكان مــن أصحــاب اإلمــام جعفــر الصــادق (عليــه ّ
يف الكتــب األَربعــة تبلــغ مخســة مــوارد ورواهــا عــن أيب إســاعيل :مثنــى احلنــاط،
وســعدان ابــن مســلم ،وابــن العرزمــي.

الســام) يرويــه عنــه عــدّ ة مــن أصحابنــا ،كــا
لــه كتــاب عــن الصــادق (عليــه ّ

ذكــر أبــو العبــاس النجــايش والشــيخ الطــويس.

((( الــكايف :ج ،5كتــاب النــكاح ،أبــواب املتعــة ،بــاب إنّــن بمنزلــة اإلمــاء وليســت مــن األربــع،
احلديــث 6؛ وســائل الشــيعة :ج ،14ص 447؛ موســوعة طبقــات الفقهــاء :ج ،2ص.368

((( موسوعة طبقات الفقهاء :ج ،2ص.368 -367

املبحـث الثاني :جهود اإلمام جعفر الصادق ( )يف حفظ الشريعة احملمدية

و ّثقه العجيل وابن معني والدارقطني ،وغريهم.

الســام عــن
روى الشــيخ الطــويس بســنده عــن حاتــم عــن أيب عبــد اهلل  -عليــه ّ

أبيــه ّ
الســام) كان يقــول:
أن عليـ ًا (عليــه ّ

«إن شاء الرجل أعتق ُأ ّم ولده وجعل عتقها مهرها»(((.

 -4حفص بن غياث 194 - 117( :هـ)

وردت ترمجته يف موسوعة طبقات الفقهاء:

ابن َط ْلق بن معاوية النخعي ،القايض أبو عمر ،وقيل :أبو عمرو الكويف.

مولده سنة سبع عرشة ومائة.

روى عــن :عاصــم األحــول ،وســليامن التَّيمــي ،وحييــى بن ســعيد ،واألعمش،

وهشــام بن حســان ،وجــدّ ه طلــق ،وغريهم.

عمــه َط ْلــق بــن َغنَّــام ،وابنــه عمــر
روى عنــه :عبــد الرمحــن بــن مهــدي ،وابــن ّ

بــن حفــص ،وعمــرو الناقــد ،وابــن نُمــر ،وآخــرون.

وكان حافظ ـ ًا ،حمدّ ث ـ ًا ،فقيه ـ ًاَّ ،
وله الرشــيد قضــاء اجلانــب الرشقــي ببغــداد،

ثــم نقلــه إىل قضــاء الكوفــة.

الســام)،
وقــد عُــدّ مــن أصحــاب اإلمامــن الصــادق والكاظــم (عليهــا ّ

الســام)،
أئمــة أهــل البيــت (عليهــم ّ
ووقــع يف اســناد مجلــة مــن الروايــات عــن ّ
الســام)،
تبلــغ ســبعة وثامنــن مــورد ًا ،رواهــا عــن الصــادق والكاظــم (عليهــا ّ
وعــن ليــث واحلجــاج والزهــري ،ورواهــا عــن حفــص :احلســن ابــن حمبــوب،

((( هتذيب األحكام :ج ،8باب الرساري وملك َاأليامن ،احلديث .708
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دراج ،وعــي بــن شــجرة ،وســليامن بــن داود
وحممــد بــن خالــد الربقــي ،ومجيــل بــن ّ
املنقــري ،وغريهــم.

الســام،
وحلفــص بــن غيــاث كتــاب عــن االمــام أيب عبــد اهلل الصــادق  -عليــه ّ

وهــو ســبعون ومائــة حديــث أو نحوهــا.

وقــد عمــل الشــيعة بروايــات حفــص ،و ُعــدّ كتابــه من الكتــب املعتمــدة ،حيث
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ُذكــر ّ
أن العدالــة املعتــرة يف الــراوي أن يكــون ثقــة متحــرز ًا يف روايتــه عــن الكــذب،
وإن كان خمالفـ ًا يف االعتقــاد.

ُروي عن حييى القطان قال :حفص أوثق أصحاب األعمش.

وقال العجيل :ثقة مأمون فقيه.

كان وكيــع ر ّبــا ُيســأل عــن الــيء ،فيقــول :اذهبــوا إىل قاضينــا ،فاســألوه،

وكان شــيخ ًا عفيفــ ًا مســل ًام.

جالس ،فســمعته
اللحامني فــإذا ُبعل َّيــان
ٌ
ُروي عــن حفــص قــال :مــررت بطــاق ّ

وحــزن اآلخــرة ،فليتمـ ّن ما هــذا فيه.
يقــولَ :مــن أراد رسور الدنيــا ُ
مت قبل أن أ َيل القضاء.
كنت ُّ
متنيت ّأن ُ
فو اهلل لقد ُ

روى الذهبــي بســنده عــن حفــص ،عــن ،..عــن أيب بكــرة ،قــال :قــال رســول

اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم):

الر ِحم»(((.
«ذنبان ُي ّ
عجالن وال ُيغفران :البغي وقطيعة َّ

السالم قال:
وروى الكليني بسنده عن حفص عن أيب عبد اهلل  -عليه ّ

((( سري أعالم النبالء :ج ،9ص .32

املبحـث الثاني :جهود اإلمام جعفر الصادق ( )يف حفظ الشريعة احملمدية

«مــن تع َّلــم العلــم وعمــل بــه وع َّلــم هلل ُدعــي يف ملكــوت الســاوات عظي ـ ًا،

فقيــل :تع َّلــم هلل وعمــل هلل وع َّلــم هلل»((()(((.
 -5حريز بن عبد اهلل السجستاين.

أبــو حممــد األزدي مــن أهــل الكوفــة .أكثــر الســفر والتجــارة إىل سجســتان،

فعــرف هبــا ،وكانــت جتارتــه يف الســمن والزيــت.
قيل :روى عن أيب عبد اهلل (عليه السالم).

وقيل :مل يسمع من أيب عبد اهلل (عليه السالم) إال حديثني.

وقيل :روى عن أيب احلسن موسى (عليه السالم) ومل يثبت ذلك.

وكان ممــن شــهر الســيف يف قتــال اخلــوارج بسجســتان ،يف حيــاة أيب عبــد اهلل

(عليــه الســام) روى أنــه جفــاه ،وحجبــه عنــه.

له كتاب الصالة ،كبري ،وآخر ألطف منه .وله كتاب النوادر.

وما رواه حريز بن عبد اهلل ،عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل (عليه السالم):

(عــن الســورة تصــي يف الركعتــن مــن الفريضــة؟ فقــال :نعــم إذا كانــت ســت

آيــات نصفهــا يف الركعــة األوىل ،والنصــف اآلخــر يف الركعــة الثانيــة).

وما رواه حريز بن عبد اهلل ،عمن أخربه ،عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) قال:

«إذا كنــت يف صــاة الفريضــة فرأيــت غالمــا (لــك قــد أبــق أو غريــا) لــك

عليــه مــال أو حيــة ختافهــا عــى نفســك فاقطــع لصــاة واتبــع الغــام أو الغريــم
((( الكايف :ج ،1كتاب فضل العلم ،باب ثواب العامل واملتع َّلم ،احلديث .6
((( موسوعة طبقات الفقهاء :ج ،2ص.153-151
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واقتــل احليــة».

فهــذه ابــرز اســاء أهــل الفتيــا الذيــن اخــذوا عــن اإلمــام الصــادق (عليــه

الســام) وكانــوا مــن ابنــاء العامــة الذيــن توســعت عــى ايدهيــم وايــدي غريهــم
املدرســة الفقهيــة واعتمــدت فتاواهــم لتبــدأ مرحلــة جديــدة يف تاريــخ الفقــه
اإلســامي ،وهــو ظهــور املذاهــب اإلســامية الفقهيــة وانتشــارها يف عمــوم البــاد
املســلمني؛ وهــو مــا ســنتناوله يف املبحــث القــادم انشــاء اهلل تعــاىل.

الفصل الثاني
ظهور املذاهب اإلسالمية
واستقالليتها االجتهادية
وأبرز رموزها

املبحث األول
عائدية مذهب اإلمامية إىل عصر الرسالة احملمدية
تأسيسًا وتأصي ً
ال
بعــد أن تناولنــا خــال املباحــث الســابقة حركــة التدويــن والتصنيــف وبيــان

اجلهــود التــي بذهلــا أئمــة العــرة النبويــة مــن اإلمــام أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب

طالــب (عليــه الســام) ثــم ولــداه اإلمامــان احلســن واحلســن ،ثــم عــي بن احلســن
ثــم ولــده اإلمــام حممــد الباقــر ،ثــم ولــده اإلمــام جعفــر الصــادق (صلــوات اهلل
عليهــم أمجعــن) ويف عــره وحياتــه ظهــرت املــدارس الفقهيــة واخــذت يف بنــاء
نفســها واســتقالليتها يف الفتيــا واالجتهــاد.

اال أن الذي حيسب للمذهب اإلمامي من امتيازات ،هو:

1ـ انطالقــه مــن حيــث التأســيس والتأصيــل إىل رســول اهلل (صــى اهلل

عليــه وآلــه وســلم) وذلــك يف مجلــة مــن النصــوص النبويــة الرشيفــة املتالزمــة

يف منطوقهــا ومفهومهــا ومصداقهــا ومنهجهــا مــع كتــاب اهلل تعــاىل يف مجلــة مــن
اآليــات املباركــة كآيــة التطهــر ،واملــودة ،املباهلــة ،واالعتصــام ،والصادقــن،

وغريهــا لكثــر جــد ًا ال يســع املقــام إليرادهــا فهــذه النصــوص النبويــة ،أي:

حديــث الثقلــن ،واملــوالة ،والســفينة ،وبــاب حطــة ،وغريهــا يف العمــوم
واخلصــوص يف ســنام العــرة النبويــة وشــيخها أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب
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(عليــه الســام) مــا يعجــز عــن ايــراده القلــم.
وعليه:

فهــذه امليــزة يف التأصيــل والتأســيس إىل عــر النبــوة وشــخص رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) التــي حظيــت هبــا املدرســة اإلماميــة مل يكــن الحــد
مــن املذاهــب الفقهيــة.
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2ـ إن هــذه املالصقــة واملالزمــة ترشــد إىل ميــزة صحــة احلكــم الرشعــي

املأخــوذ مــن صاحــب الرشيعــة فهــا هــو اإلمــام عــي (عليــه الســام) بــاب مدينــة

علــم النبــوة ،الــذي ع ّلمــه رســول اهلل ألــف بــاب مــن العلــم يفتــح لــه مــن كل
بــاب ألــف بــاب ،ومــن ثــم مل يكــن الحـ ٍـد مــن املذاهــب الفقهيــة تأسيسـ ًا واســاتذة
وتالميــذ مثلــا للمدرســة اإلماميــة مــن العلــوم.

3ـ ديموميــة الــدرس الفقهــي منــذ عــر رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه

وســلم) وإىل يومنــا هــذا فقــد مجعــت املدرســة اإلماميــة أثنــى عــر إمامــ ًا نــص

عليهــم رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) وأوىص كل إمــام منهــم إىل الــذي
يليــه مــن بعــده يف تــويل املنصــب الــذي اختــاره اهلل هلــم واجتباهــم لــه ،وهــو منصــب

اإلمامــة.

وَجَعَ ْلنَاهُ ـمْ َأئِمَّ ـ ًة يَهْ ـدُونَ بِ َأمْ ِرنَــا وَ َأوْحَيْنَــا إِ َليْ ِه ـمْ فِعْــلَ الْ َخيْ ـرَاتِ وَإِ َقــامَ الصَّ ـاَةِ

َكا ُنــوا َلنَــا عَابِدِي ـنَ .(((
َّكاةِ و َ
وَإِي َتــاءَ ال ـز َ

ومــن ثــم :فقــد أنتجــت هــذه املدرســة عــر أربعــة عــر قرنــ ًا االلــف مــن

الفقهــاء والطلبــة ،وصنّــف يف الفقــه عــر هــذه الســنني مــا ال يعلمــه إال اهلل تعــاىل.
((( األنبياء.73 : ،
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4ـ االمجــاع فيــا خيــرج عــن أئمــة العــرة (عليهــم الســام) وهــو مــا مل يكــن

مشــاهدته يف بقيــة املذاهــب االخــرى ال ســيام املذاهــب الفقهيــة الســتة املعتمــدة

عنــد مجهــور املســلمني فكانــت مرجعهــم يف معرفــة احــكام دينهــم وأئمتهــم الذيــن
يقدمــون معهــم عــى اهلل يــوم القيامــة.

وهــو مــا ســنتناوله يف فصــول هــذه الدراســة ومباحثهــا ومســائلها وتبايــن

االراء واالجتهــادات يف احلكــم الرشعــي ،بــل يف داللــة اللفــظ ومعنــاه.
ولذا:

فأننــا ســنتوقف عنــد ذكــر جهــود اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) وجهــاده يف

حفــظ رشيعــة جــده صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم وانــاء الفقــه وتدريســه ونــره.

وذلــك إن متابعــة البحــث يف بيــان جهــود بقيــة األئمــة (صلــوات اهلل وســامه

عليهــم أمجعــن) ،اي:

1ـ اإلمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السالم).
2ـ اإلمام عيل بن موسى الرضا (عليه السالم).
3ـ اإلمام حممد بن عيل اجلواد (عليه السالم).

4ـ اإلمام عيل بن حممد اهلادي (عليه السالم).

5ـ اإلمام احلسن بن عيل العسكري (عليه السالم).

6ـ اإلمام املهدي املنتظر بن احلسن العسكري (عجل اهلل تعاىل فرجه).

ســيأخذ  -البحــث والدراســة  -يف جهودهــم جمــاالً واســع ًا وحيــز ًا مــن هــذا

الفصــل الــذي خصــص للتعريــف بتاريــخ الفقــه والتعريــف باملذاهــب اإلســامية،
ومــن ثــم ســيؤدي إىل اخلــروج عــن املقــدار املخصــص هلــذا الفصــل.
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وعليه:

فقــد ظهــرت املذاهــب اإلســامية ظهــور ًا اســتقاللي ًا بعــد وفــاة اإلمــام

الصــادق (عليــه الســام) فــكان أوهلــا املذهــب احلنفــي ثــم املالكــي الــذي تزامــن
مــن حيــث التأســيس مــع املذهــب احلنفــي ،ثــم الشــافعي ،ثــم احلنبــي فضــا عــن

ظهــور املذهــب الزيــدي ،واإلبــايض؛ فهــذه هــي املذاهــب املعتمــدة عنــد عامــة
134

املســلمني والتــي ســنتناول احلديــث عنهــا يف املباحــث القادمــة مــن هــذا الفصــل،

وهــي كااليت:

املبحث الثاني
املذهب احلنفي ومرجعيته الفقهية
املسألة االوىل :التعريف بإمام املذهب.

يرجــع املذهــب احلنفــي تأسيسـ ًا وتأصيـ ً
ا إىل ايب حنفيــة النعــان بــن ثابــت بــن

زوطــي بــن مــاه ،مــوىل تيــم بــن ثعلبــة املتــويف عــام (150هـــ).

نشــأ أبــو حنيفــة يف الكوفــة .وأخــذ الفقــه مــن أهلهــا ،فلــذا فهــو كــويف( ،

أشــتغل منــذ البدايــة بعلــم الــكالم ،ثــم حتــول إىل الفقــه ،وتربــى عــى يــدي محــاد

بــن أيب ســليامن الكــويف (املتــويف 120هـــ) وكان لــه وراء ايب حنفيــة تالميــذ يعلمهــم
الفقــه.

محــاد وهــو بــدوره ورث الفقــه مــن
لقــد اســتقى أبــو حنيفــة فقهــه مــن ُأســتاذه ّ

أعــام الصحابــة والتابعــن الذيــن جــاءوا الكوفــة ونزلــوا هبــا وتع ّلــم منهــم النــاس

فقههــم ،ويف مقدّ متهــم اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) (املتـ ّ
ـوف 40

ـوف  32ه ـ) وعلقمــة بــن قيــس (املتـ ّ
ه ـ) وعبــد اللّ بــن مســعود (املتـ ّ
ـوف  62ه ـ)

ـوف  53ه ـ) وأخــر ًا إبراهيــم النخعــي (املتـ ّ
ومــروق بــن األجــدع (املتـ ّ
ـوف 96

ه ـ) وعامــر بــن رشاحيــل الشــعبي (املتـ ّ
ـوف  104ه ـ).

يقــول الكوثــري :أصبحــت الكوفــة ال مثيــل هلــا بعــد أن ّاتذهــا عــي بــن أيب

طالــب ( كــرم اللّ وجهــه) عاصمــة اخلالفــة ،فكبــار أصحــاب عــي وابــن مســعود
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دونــت ترامجهــم يف كتــاب خــاص ألتــى كتابـ ًا ضخـ ًا ،وليــس هــذا موضــع
هبــا لــو ّ
رسد ألســائهم ،وقــد مجــع شــتات علــوم هــؤالء ،إبراهيــم بــن يزيــد النخعــي،
ودوهنــا بعــد أخــذ ور ّد شــديدين يف املســائل
وقــد مجــع أبــو حنيفــة علــوم هــؤالء ّ
بينــه وبــن أفــذاذ أصحابــه يف جممــع فقهــي كيانــه مــن أربعــن فقيهــ ًا مــن نبــاء

تالميــذه(((.
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روى اخلطيــب البغــدادي عــن أيب مطيــع قــال :قــال أبــو حنيفــة :دخلــت عــى

عمــن اخــرت العلــم ؟ قــال:
أيب جعفــر أمــر املؤمنــن ،فقــال يل :يــا أبــا حنيفــة ّ
قلــت :عــن محــاد ،عــن إبراهيــم ،عــن عمــر بــن اخلطــاب وعــي بــن أيب طالــب
(((
حتمــل ّمحــاد فقــه هــؤالء،
وعبــد اللّ بــن مســعود وعبــد اللّ بــن عبــاس .فقــد ّ

وورثــه تلميــذه أبــا حنيفــة ،ومــن لطيــف الــكالم ا ّنــه كان فقيهـ ًا ويف الوقــت نفســه
ّ
يتّجــر ،ويلمــس مــا جيــري يف األســواق مــن بيــع ورشاء وعقــود ومعامــات(((.

(وقــد غلــب عــى فقهــه القيــاس والــرأي ،ومل يصــح عنــده إال ســبعة عــر

حديثـ ًا ،وكان يــرد أحاديــث بعــض الصحابــة وال يأخــذ هبــا ويضعفهــا وينهــي عــن

االخــذ هبــا منهــم ابــو هريــرة ،وأنس بــن مالك ،وســمرة بن جنــدب ،وغريهــم)(((.
أمــا مــا ورد فيــه مــن أقــوال مــن اتباعــه وخمالفيــه فكثــرة غلــب عليهــا التبايــن

مدحـ ًا وقدحـ ًا ،وغــايل فيــه بعــض أتباعــه.

أمــا رأي أهــل احلديــث يف إمــام املذهــب احلنفــي فيمكــن معرفتــه عرب مــا أورده

((( مقاالت الكوثري ،221 :بتلخيص.
((( تاريخ بغداد.334 / 13 :

((( موسوعة طبقات الفقهاء (املقدمة) للشيخ السبحاين :ج 2ص .63 - 61
((( املنابع املذهبية ،لعبد اهلل ابو زيد ،ص .108
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ابــن حبــان (ت 354هـــ) وغــره مــن أئمة اجلــرح والتعديــل ،وهي.
1ـ قال ابن حبان:

(كان رجــا جــدال ظاهــر الــورع مل يكــن احلديــث صناعتــه ،حــدث بامئــة

وثالثــن حديثــا مســانيد مالــه حديــث يف الدنيــا غريهــا أخطــأ منهــا يف مائــة
وعرشيــن حديثــا .إمــا أن يكــون أقلــب إســناده أو غــر متنــه مــن حيــث ال يعلــم
فلــا غلــب خطــؤه عــى صوابــه اســتحق تــرك االحتجــاج بــه يف االخبــار.

ومــن جهــة أخــرى ال جيــوز االحتجــاج بــه ألنــه كان داعيــا إىل االرجــاء

والداعيــة إىل البــدع ال جيــوز أن حيتــج بــه عنــد أئمتنــا قاطبــة ال أعلــم بينهــم فيــه

خالفــا عــى أن أئمــة املســلمني وأهــل الــورع يف الديــن يف مجيــع األمصــار وســائر

األقطــار جرحــوه وأطلقــوا عليــه القــدح إال الواحــد بعــد الواحــد ،قــد ذكرنــا مــا
روى فيــه مــن ذلــك يف كتــاب التنبيــه عــى التمويــه فأغنــى ذلــك عــن تكرارهــا يف

هــذا الكتــاب غــر أنــى أذكــر منهــا مجــا يســتدل هبــا عــى مــا وراءهــا.

مــن ذلــك مــا حدثنــا زكريــا بــن حييــى الســاجي بالبــرة قــال :حدثنــا بنــدار

وحممــد بــن عــي املقدمــي قــال :حدثنــا معــاذ بــن معــاذ العنــري قــال :ســمعت

ســفيان الثــوري يقــول :اســتتيب أبــو حنيفــة مــن الكفــر مرتــن .أخربنــا أمحــد بــن
حييــى بــن زهــر بتســر قــال :حدثنــا إســحاق بــن إبراهيــم البغــوي قــال حدثنــا
احلســن بــن أيب مالــك عــن أيب يوســف قــال :أول مــن قــال القــرآن خملــوق أبــو

حنيفــة  -يريــد بالكوفــة.

أخربنــا احلســن بــن إدريــس األنصــاري قــال :حدثنــا ســفيان بــن وكيــع قــال:

حدثنــا عمــر بــن محــاد بــن أيب حنيفــة قــال :ســمعت أيب يقــول :ســمعت أبــا حنيفــة
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يقــول :القــرآن خملــوق قــال :فكتــب إليــه ابــن أيب ليــى :إمــا أن ترجــع وإال ألفعلــن

بــك .فقــال :قــد رجعــت فلــا رجــع إىل بيتــه قلــت يــا أبــى أليــس هــذا رأيــك ؟ قال:

نعــم يــا بنــى وهــو اليــوم أيضــا رأيــي ولكــن أعيتهــم التقيــة.

أخربنــا أمحــد بــن عــي بــن املثنــى باملوصــل قــال :حدثنــا أبــو نشــيط حممــد بــن

هــارون قــال :حدثنــا حمبــوب بــن موســى عــن يوســف بــن أســباط قــال قــال أبــو
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حنيفــة :لــو أدركنــي رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) الخــذ بكثــر مــن

قــويل وهــل الديــن إال الــرأي احلســن .أخربنــا عــى بــن عبــد العزيــز األبــي قــال:
حدثنــا عمــرو بــن حممــد االنــس عــن أيب البخــري قــال :ســمعت جعفــر بــن حممــد

يقــول :اللهــم إنــا ورثنــا هــذه النبــوة عــن أبينــا إبراهيــم خليــل الرمحــن وورثنــا

هــذا البيــت عــن أبينــا إســاعيل ابــن خليــل الرمحــن وورثنــا هــذا العلــم عــن جدنــا
حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) فاجعــل لعنتــي ولعنــة آبائــي وأجــدادي عــى
أيب حنيفــة.

أخربنــا حممــد بــن القاســم بــن حاتــم قــال :حدثنــا اخلليــل بــن هنــد قــال :حدثنا

عبــد الصمــد ابــن حســان قــال :كنــت مــع ســفيان الثــوري بمكــة عنــد امليــزاب
فجــاء رجــل فقــال :إن أبــا حنيفــة مــات .قــال :اذهــب إىل إبراهيــم بــن طهــان
فأخــره فجــاء الرســول فقــال :وجدتــه نائــا قــال :وحيــك اذهــب فأنبهــه وبــره

فــإن فتــان هــذه األمــة مــات .واهلل مــا ولــد يف اإلســام مولــود أشــام عليهــم مــن أيب
حنيفــة وواهلل لــكأن أبــو حنيفــة أقطــع لعــروة اإلســام عــروة عــروة مــن قحطبــة

الطائــي بســيفه.

أخربنــا آدم بــن موســى قــال :حدثنــا حممــد بــن إســاعيل البخــاري قــال :حدثنا
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نعيــم ابــن محــاد قــال :حدثنــا أبــو إســحاق الفــزاري قــال :ســمعت ســفيان الثــوري
وجــاء نعــى أبــو حنيفــة فقــال :احلمــد هلل الــذي أراح املســلمني منــه لقــد كان ينقــض

اإلســام عروة عــروة)(((.

2ـ ونقــل ابــن عــدي (365هـــ) :مجلــة مــن أقــوال اجلــرح يف ايب حنيفــة يطــول

ذكرهــا(((.

3ـ وقال أبو نعيم األصبهاين (ت 435هـ):

(النعــان بــن ثابــت ،أبــو حنيفــة ،مــات ببغــداد ســنة مخســن ومائــة ،قــال بخلــق

القــرآن واســتتيب مــن كالمــه الــردئ غــر مــرة كثــر اخلطــأ واألوهــام)(((.

وغريها من األقوال التي وردت يف مصنفات العلامء يف اجلرح والتعديل.

املس��ألة الثاني��ة :آرائ��ه الفقهي��ة وفتاوي��ه ال�تي تفرد به��ا عن بقي��ة املذاهب
السبعة.

انفــرد إمــام املذهــب احلنفــي ومــن ســار بمنهجــه وأصولــه يف الفقــه بجملــة

مــن املســائل والفتــاوى التــي ينفــرد هبــا عــن بقيــة املذاهــب ،وقــد تناوهلــا غــر
واحــد ممــن كتــب يف تاريــخ الفقــه((( ،فضـ ًـا عــن الفقــه املقــارن ،فــكان مــن هــذه

املســائل مــا يــي:

((( املجروحني البن حبان :ج 3ص .64 - 61
((( الكامل يف الضعفاء :ج 7ص .13 - 5

((( الضعفاء ،ايب نعيم االصبهاين :ص.154

((( املنابع املذهبية لعبد اهلل ابو زيد :ص .119 - 117
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1ـ العفو عن مقدار درهم من النجاسات ،واألئمة يوافقونه يف الدم(((.
فقال ابو حنيفة:

(إذا أصــاب اخلــف أو النعــل روث فــرس أو محــار أو اي روث كان ،فغــن

كان اكثــر مــن قــدر الدرهــم البغــي مل جيــز أن يصــي بــه ،وكذلــك أن اصاهبــا عــذرة

إنســان أو دم أو منــي فــإن كان قــدر الدرهــم البغــي فاقــل اجــزأت الصــاة بــه)(((.
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2ـ عدم النية يف الوضوء والطهارة.
قال ابن قدامة (ت 620هـ):

(قــال الثــوري وأصحــاب الــرأي :ال تشــرط النيــة يف طهــارة املــاء ،وانــا

تشــرط يف التيمــم)(((.

3ـ جواز التوضؤ بنبيذ التمر .بل قال :بالوجوب.

قال الرسخيس (ت 483هـ):

(نبيــذ التمــر طهــور مــن ال جيــد املــاء ،والقيــاس يرتك بالســنة ،ويقــول الصحايب

إذا كان فقيه ـ ًا ،فأمــا آيــة التيمــم تتنــاول حــال عــدم املــاء ،وهــذا مــاء رشع ـ ًا كــا

قــال (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ومــاء طهــور ،وانــا مجــع بنيهــا حممــد الن اآليــة

توجــب التيمــم ،واخلــر يوجــب التوضــؤ بالنبيــذ فيجمــع بينهــا احتياطـ ًا)(((.

وملــن اراد متابعــة أقــوال فقهــاء املذهــب يف بقيــة املســائل التــي انفــرد هبــا

((( املبسوط للرسخيس :ج 1ص .60
((( املحيل البن حزم :ج 1ص .94

((( املغني البن قدامة :ج 1ص .91

((( املبسوط للرسخيس :ج 1ص .88
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املذهــب هــي:

4ـ اخلروج من الصالة بام ليس منها(((.

5ـ عدم الطمأنينة يف الصالة ،اال ما رواه أبو يوسف(((.

6ـ القــول طهــارة جلــد الكلــب بالدباغــة((( ،وقــال ابــو يوســف ان جلــد

اخلنزيــر يطهــر بالدباغــة(((.

7ـ جواز الربا يف دار احلرب(((.
8ـ إن للمرأة وآلية النكاح(((.

9ـ قتل النفس بالنفس مطلق ًا(((.

10ـ عــدم جــواز الوقــف يف املنقــول؛((( وســيمر بيــان املســألة يف كتــاب الوقــف

مــن الكتاب.

11ـ عدم القضاء عىل الغائب(((.

((( املحيل البن حزم :ج 3ص 276؛ املبسوط للرسخيس :ج 1ص .170

((( اهلدايــة رشح بدايــة املبتــدئ للمرغينــاين (ت 593هـــ) ط  /دار احلديــث القاهــرة 1415هـــ -
1995م.

((( املبسوط للرسخيس :ج 1ص .202
((( املصدر السابق.

((( املغني البن قدامة :ج 4ص .162

((( املحيل البن حزم :ج 9ص 455؛ املبسوط للرسخيس :ج 5ص .10
((( املبسوط للرسخيس :ج 26ص .131

((( اهلداية رشح بداية املبتدي للمرغيناين :ج 4ص .407
((( املحيل البن حزم :ج 9ص .366
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12ـ مرياث الذين عقدت إيامنكم(((.

وغريهــا مــن املســائل والفتــاوى الفقهيــة التــي انفــر هبــا املذهــب احلنفــي ،وقــد

ختــرج مــن املدرســة التــي أسســها أبــو حنيفــة العديــد مــن الفقهــاء الذيــن انتــروا

يف البــاد ،ولــذا :ســنورد بعــض االســاء التــي انتســبت إىل هــذه املدرســة إىل العــام

(250هـــ) وملــن اراد التعــرف عــى املزيــد فعليــه بالرجــوع إىل مضــان املســألة.
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املس��الة الثالث��ة :أمس��اء أب��رز أهل الفتي��ا الذين انتس��بوا إىل مدرس��ة الرأي
والقي��اس حتى الع��ام ( )250للهجرة.

امتــازت املدرســة بتخــرج مجلــة مــن الفقهــاء الذيــن اختــذوا مــن منهــج ايب

حنفيــة النعــان يف االجتهــاد ونحــن هنــا نــورد بعــض االســاء حتــى منتصــف

القــرن الثــاين للهجــرة ،ففــي ذلــك الكفايــة لبيــان ابــرز الفقهــاء خــال مائــة عــام

بعــد وفــاة إمــام املذهــب احلنفــي ،وهــم كااليت:

1ـ نوح بن أيب مريم يزيد بن جعونة ،أبو عصمة املروزي (ت 173هـ).

لقــب باجلامــع؛ ألنــه أول مــن مجــع فقــه أيب حنيفــة ،كان أبــوه جموســي ًا اســمه

مــا بنــه ،ويل قضــاء مــرو زمــن املنصــور ،وكان شــديد ًا عــى اجلهميــة ،قــال فيــه
البخــاري :ذاهــب احلديــث جــد ًا ،وقــال مســلم وغــره :مــروك احلديــث ،وقــال

ابــن عــدي :عامــة مــا أوردت لــه ال يتابــع عليــه ،وقــال احلاكــم :وضــع أبــو عصمــة

حديــث فضائــل القــرآن الطويــل ،خــرج لــه الرتمــذي ،وابــن ماجــة يف التفســر(((.

((( احلاوي الكبري اليب احلسن املاوردي (ت 450هـ) ط دار الفكر بريوت 1994م.

((( ينظــر :تاريــخ البخــاري  ،111/8اجلــرح والتعديــل  ،484/8ميــزان االعتــدال  ،55/7هتذيــب
التهذيــب  ،486/10تاريــخ الرتاجــم 146 :رقــم  ،81اجلواهــر املضيــة  7/2رقــم .393
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2ـ محاد بن أيب حنيفة النعامن (ت 176هـ).

وصــف باإلمــام ابــن اإلمــام ،تفقــه عــى أبيــه وأفتــى يف زمانــه وهــو مــن طبقــة

أيب يوســف ،وممــد بــن احلســن ،وزفــر ،واحلســن بــن زيــاد ،ضعفــه ابــن عــدي
وغــره(((.

3ـ حفص بن عبد الرمحن البلخي النيسابوري احلنفي (ت 197هـ).

وصــف باإلمــام الفقيــه ،مفتــي خراســان ،ويعــد مــن أفقــه أصحــاب أيب حنيفة

اخلراســانية ،ويل قضــاء نيســابور ،قــال أبــو حاتــم :مضطــرب احلديــث ،وأحتــج بــه

النســائي يف ســننه(((.

4ـ موسى بن سليامن ،أبو سليامن اجلوزجاين (ت بعد 200هـ).

صاحــب الــرأي ،أخــذ عــن أيب يوســف وحممــد بــن احلســن ،وعــرض عليــه

املأمــون القضــاء فأبــى ،وكان يكفــر مــن يقــول بخالــق القــرآن(((.
5ـ اجلارود بن يزيد النيسابوري احلنفي (ت 203هـ).

وصــف بالفقيــه الكبــر ،قــال حييــى بــن معــن :ليــس بــيء ،وقــال البخــاري:

منكــر احلديــث ،وقــال أبــو حاتــم :منكــر احلديــث ،ال يكتــب حديثــه كــذاب ،قــوال

((( ينظــر اجلــرح والتعديــل  ،149/3طبقــات الشــرازي ،129 :ميــزان االعتــدال ،359/2
اجلواهــر املضيــة  153/2رقــم .542

((( ينظر:طبقــات ابــن ســعد  ،375/9تاريــخ البخــاري  ،367/2اجلــرح والتعديــل  ،176/3ســر
أعــام النبــاء  ،310/9اجلواهــر املضيــة يف طبقــات احلنفية137/2رقــم .529

((( ينظر:اجلــرح والتعديــل  ،145/8تاريــخ بغــداد  ،36/13طبقــات الشــرازي ،130 :اجلواهــر
املضيــة  518/3رقــم .1714
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النســائي :مــروك احلديث(((.

6ـ احلســن بــن زيــاد اللؤلــؤي مــوىل األنصــار ،صاحــب أيب حنيفــة (ت

204هـــ).

وصــف بالعالمــة ،فقيــه العــراق ،نــزل بغــداد ،وصنــف ،وتصدر للفقــه ،وكان

رأسـ ًا يف الفقــه ،قــال فيــه حييــى بــن معــن :،كــذاب ،وقــال أبــو داود :كــذاب غــر
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ثقــة ،وقــال ابــن املدينــي :ال يكتــب حديــث ،وقــال النســائي وأبــو حاتــم :ليــس

بثقــة وال مأمــون وقــال الــدار قطنــي :ضعيــف مــروك(((.
7ـ خلف بن أيوب البلخي احلنفي (ت 205هـ).

وصــف باإلمــام املحــدث الفقيــه ،مفتــي الــرق ،عــامل أهــل بلــغ ،ضعفــه

حييــى بــن معــن ،وخــرج لــه الرتمــذي ،وكان مرجئــ ًا(((.

8ـ معــى بــن منصــور الــرازي ،أبــو يعــى احلنفــي نزيــل بغــداد ومفتيهــا (ت

211هـ).

((( ينظر:تاريــخ ابــن معــن  -بروايــة الــدوري  274/2 -رقــم  ،4761تاريــخ البخــاري ،237/2
اجلــرح والتعديــل  ،525/2الضعفــاء واملرتوكــن  -للنســائي  72 :-رقــم  ،102ســر أعــام

النبــاء  ،424/9اجلواهــر املضيــة  6/2رقــم .391

((( ينظر:تاريــخ حييــى بــن معــن  -بروايــة الــدوري  267/1 -رقــم  ،1765الضعفــاء واملرتوكــن-
للنســائي89 :-رقــم  ،158الضعفــاء الكبــر  227/1رقــم  ،276اجلــرح والتعديــل ،15/3
تاريــخ بغــداد  ،314/7طبقــات الفقهــاء  -للشــرازي  ،129 :-ميــزان االعتــدال ،239/2

ســر أعــام النبــاء  ،543/9اجلواهــر املضيــة  56/2رقــم .448

((( ينظــر طبقــات ابــن ســعد  ،378/9تاريــخ البخــاري  ،196/3الضعفــاء الكبــر 24/2رقــم
 ،443اجلــرح والتعديــل  ،370/3ميــزان االعتــدال  ،449/2ســر أعــام النبــاء ،541/9
اجلواهــر املضيــة 170/2رقــم  ،562هتذيــب التهذيــب .147/3
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وصــف باحلافــظ الفقيــه ،وكان صاحــب ســنة واتبــاع كذبــه أمحــد بــن حنبــل،

وخــرج لــه الســتة(((.

9ـ إسامعيل بن محاد بن أيب حنيفة (ت 212هـ).

وصــف باإلمــام بــا مدافعــة تفقــه عــى أبيــه محاد ،واحلســن بــن زيــاد ومل يدرك

جــده ،ويل قضــاء اجلانــب الرشقــي ببغــداد ،وقضــاء البــرة والرقــة ،صنــف مــن

الكتــب(( :اجلامــع)) و ((الــرد عــى القدريــة)) و((اإلرجــاء)) وغريهــا ،ضعفــه

مجاعــة(((.

10ـ برش بن أيب األزهر يزيد ،القايض أبو سهل النيسابوري (ت 213هـ).

الفقيــه احلنفــي ،تفقــه عــى أيب يوســف ،قــال احلاكــم :مــن أعيــان الفقهــاء

الكوفيــن وأدبائهــم ومفتيهــم وزهادهــم(((.

11ـ أمحد بن حفص الكبري البخاري احلنفي (ت 217هـ).

وصــف بالفقيــه العالمــة ،شــيخ مــا وراء النهــر ،فقيــه املــرق وهــو والــد

العالمــة شــيخ احلنفيــة حممــد بــن أمحــد مفتــي بخــارى وعاملهــا ،وهــو الــذي هنــى

البخــاري صاحــب الصحيــح عــن اإلفتــاء يف بخــارى فلــم ينتــه ،حتــى ســئل عــن
((( ينظر:طبقــات ابــن ســعد  ،344/9تاريــخ البخــاري  ،395/7الضعفــاء الكبــر  215/4رقــم
 ،1803اجلــرح والتعديــل  ،334/8تاريــخ بغــداد ،188/13طبقــات الشــرازي ،130 :ميــزان
االعتــدال  ،476/6ســر أعــام النبــاء  ،365/10اجلواهــر املضيــة  492/3رقــم ،1680
هتذيــب التهذيــب .238/10

((( ينظــر اجلــرح والتعديــل  ،165/2تاريــخ بغــداد  ،243/6طبقــات الشــرازي130 :ن ميــزان
االعتــدال  ،382/1اجلواهــر املضيــة  400/1رقــم  ،328هتذيــب التهذيــب .290/1

((( ينظر:اجلواهر املضية  456/1رقم  ،375الطبقات السنية  242/2رقم .569
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صبيــن رشبــا مــن لبــن شــاة ،فأفتــى البخــاري بثبــوت احلرمــة ،فاجتمــع النــاس
وأخرجــوه(((.

12ـ عــي بــن معبــد بــن شــداد الرقــي نــزل مــر ،املــروزي األصــل (ت

218هـــ).

وصــف باإلمــام احلافــظ الفقيــه ،وأنــه مــن كبــار األئمــة ،يذهــب يف الفقــه
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مذهــب أيب حنيفــة ،خــرج لــه أبــو داود والنســائي(((.

13ـ هشام بن عبيد اهلل الرازي السنّي (ت 221هـ).

وصــف بالفقيــه ،أحــد أئمــة الســنة ،وأنــه من بحــور العلــم ،كان مــن أصحاب

الــرأي ،تفقــه عــى أيب يوســف وحممــد بــن احلســن ومــات حممــد بــن احلســن يف

منزلــه الــري ودفــن بمقربهتــم ،لــه كتــاب ((النــوادر)) ل ّينــه ابــن حبــان وذهــب إىل

عــدم االحتجاج بــه(((.

14ـ عيســى بــن أبــان بــن صدقــة بــن عــدي بــن مردانشــاه ،أبــو موســى

(ت221هـــ).

مــن أهــل فســا مــن مــدن فــارس ،وصــف باإلمــام الكبــر ،فقيــه العــراق،

((( ينظر:ســر أعــام النبــاء  ،157/10اجلواهــر املضيــة  ،166/1تاريــخ الرتاجــم 94 :رقــم ،15
الطبقــات الســنية  342/1رقــم .186

((( ينظر:اجلــرح والتعديــل  ،205/6ميــزان االعتــدال  ،190/5ســر أعــام النبــاء
،631/10اجلواهــر املضيــة  ،614/2هتذيــب التهذيــب .384/7

((( ينظر:اجلــرح والتعديــل  ،67/9املجروحــن والضعفــاء  ،90/3طبقــات الشــرازي،130 :
ميــزان االعتــدال  ،83/7ســر أعــام النبــاء  ،440/10تذكــرة احلافــظ  ،387/1اجلواهــر
املضيــة .569/3
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قــايض البــرة ،وصاحــب حممــد بــن احلســن ،قيــل :ليــس يف اإلســام قـ ٍ
ـاض أفقــه

منــه(((.

15ـ إبراهيم بن يوسف ميمون البلخي املاكياين موىل باهلة (ت239هـ).

ومــا يــكان قريــة مــن قــرى بلــخ ،وصــف بالفقيــه ،اإلمــام املشــهور ،شــيخ بلــخ

وعاملهــا ،رمــي باإلرجــاء ،وخــرج له النســائي(((.
16ـ حممد بن مقاتل الرازي (ت 243هـ).

الفقيــه احلنفــي ،قــايض الــري ،مــن أصحــاب حممــد بــن احلســن ،تكلــم يف

بعضهــم(((.

((( ينظــر :فهرســت النديــم ،346 :تاريــخ بغــداد  ،157/11طبقــات الشــرازي ،130 :ســر
أعــام النبــاء  ،440/10اجلواهــر املضيــة  678/2رقــم .1086

((( ينظــر اجلــرح والتعديــل  ،148/2ميــزان االعتــدال  ،206/1ســر أعــام النبــاء ،62/11
اجلواهــر املضيــة  119/1رقــم  ،62هتذيــب التهذيــب  ،184/1الطبقــات الســنية  254/1رقــم

.110

((( ينظر:طبقــات الشــرازي ،131 :ميــزان االعتــدال  ،344/6اجلواهــر املضيــة  372/3رقــم
 ،1546هتذيــب التهذيــب .469/9
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املبحث الثالث
املذهب املالكي
يرجــع أتبــاع املذهــب إىل إمامهــم مالــك بــن أنــس وهــو ثــاين مذاهــب ابنــاء

العامــة مــن املســلمني؛ وللوقــوف عــى معرفــة إمــام املذهــب وأبــرز فقهائهــم،
واملســائل الفقهيــة التــي أمتــاز هبــا ،فــا بــد مــن املــرور بالنقــاط االتيــة:
املسالة االوىل :التعريف بإمام املذهب.

تباينــت اآلراء واألقــوال يف إمــام املذهــب املالكــي مدحــ ًا وقدحــ ًا ،وذهــب

كل فريــق مــن القائلــن إىل بــث الكثــر مــن املنامــات واألحاديــث التــي تثبــت

مدعاهــم ،وهــو أمــر ال خيلــو منــه ذكــر أئمــة املذاهــب األربعــة ،ولــذا :مل نــورد منــه
شــيئ ًا ،وذكرنــا مــا وجدنــاه متطابق ـ ًا مــع منهــج الكتــاب وهــو كااليت:
1ـ امسه ونسبه:
هــو :مالــك بــن أنــس ،بــن أيب عامــر األصبحــي ،مــوىل بــن تيــم (املتــويف ســنة

179هـ).

وقد اختلف يف نسبه إىل بني تيم أو إىل أصبح.

فقــال شــيخ مالــك وأســتاذه ابــن شــهاب الزهــري :بانــه مــوىل التيميــن ،وقــد

جــاء ذلــك يف الروايــة التــي أخرجهــا البخــاري عــن الزهــري ،أنــه قــال:
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حدثني ابن ايب أنس موىل التيميني أن أباه حدثه عن أيب هريرة(((.

وقــد شــكل هــذا الطعــن يف نســبه إىل خــاف بــن إمــام املذهــب وبعــض

معارصيــه وأدت إىل املعــادات فيــا بينــه وبينهــم ،ومــن أولئــك

أ ـ حممد بن إسحاق املطلبي ( ت151هـ) مصنف السرية النبوية األول.

فقــد بلــغ النــزاع فيــا بينــه وبــن مالــك بــن أنــس إىل قيــام إمــام املذهــب بإعــان
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رصح بذلــك.
احلــرب عليــه ونفيــه مــن املدينــة بالقــوة ال ســيام وقــد ّ
(فعن ابن إدريس ،قال :كنت عند مالك ،فقال رجل:

كنــت بالــري عنــد ايب عبيــد اهلل زيــر املهــدي ،فقــال ابــن إســحاق :هاتــوا

أعرضــوا عــي علــوم مالــك ،فــاين أنــا بيطارهــا؛ فقــال مالــك:
(دجال الدجاجلة يقول هذا)!(((؛ (نحن نفيناه من املدينة)(((.

وكان مــن أســباب نفــي مالــك بــن انــس ملحمــد بــن إســحاق هــو طعنــه يف

نســب مالــك ،فض ـ ً
ا عــن اخلــاف العقــدي فيــا بينهــا(((.
ب ـ سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف.

وقد نقل ابن حجر سبب اخلالف فيام بينه وبني إمام املذهب ،فقال:

((( صحيح البخاري :ج 4ص  ،251احلديث 84؛ سنن النسائي :ج 4ص .127
((( سري اعالم النبالء للذهبي :ج 7ص .50

((( اجلــرح والتعديــل للــرازي :ج 1ص  20ط دار الــراث العــريب ،اريــخ بغــداد للخطيــب
البغــدادي :ج 1ص 239؛ ســر اعــام النبــاء :ج 7ص .50

((( ملزيــد مــن االطــاع عــى جمريــات اخلــاف واســبابه ،ينظــر(( :الشــيعة والســرة النبويــة بــن
التدويــن واالضطهــاد؛ للســيد نبيــل احلســني :ص .327 - 324
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حدثنــي أمحــد بــن حممــد ،ســمعت أمحــد بــن حنبــل يقــول :ســعد ثقــة؛ فقيــل

لــه :ان مالــكا ال حيــدث عنــه؟ فقــال :مــن يلتفــت إىل هــذا ســعد ثقــة رجــل صالــح.
ثنــا أمحــد بــن حممــد ســمعت املعيطــي يقــول البــن معــن كان مالــك يتكلــم يف

ســعد ســيد مــن ســادات قريــش ويــروي عــن ثــور وداود بــن احلصــن خارجيــن
خبيثــن قــال الســاجي ومالــك انــا تــرك الروايــة عنــه فامــا أن يكــون يتكلــم فيــه

فــا احفظــه وقــد روى عنــه الثقــات واألئمــة وكان دينــا عفيفــا .وقــال :أمحــد بــن

الربقــي ســألت حييــى عــن قــول بعــض النــاس يف ســعد انــه كان يــرى القــدر وتــرك
مالــك الروايــة عنــه فقــال مل يكــن يــرى القــدر وانــا تــرك مالــك الروايــة عنــه ألنــه

تكلــم يف نســب مالــك فــكان مالــك ال يــروي عنــه وهــو ثبــت ال شــك فيــه)(((.

وهــذه التهمــة ،أي أن ســعد بــن إبراهيــم كان يــرى القــدر مل يكــن هــو الوحيد

الــذي أهتمــه هبــا مالــك بــن أنــس ،بــل كانــت طريقتــه يف مــن خيتلــف معــه ال ســيام

يف نســبه وهــو مــا حــدث أيض ـ ًا مــع حممــد بــن إســحاق فقــد أهتمــه مالــك أيض ـ ًا

بالقــدر.

ج ـ إبراهيــم بــن أيب حييــي املــدين شــيخ الشــافعي ،وكان بــن أنــس يعاديــه؛

وذلــك أن إبراهيــم كان يقــو إن مالــك بــن أنــس مــن مــوايل أصبــح ،يف حــن كان

مالــك ًا يقــول :أننــي منهــم(((.
2ـ والدته ومدة محله.

أختلــف يف أمــه ،فقيــل هــي :العاليــة بنــت رشيــك بــن عبــد الرمحــن ا ألزديــة
((( هتذيب التهذيب البن حجر العسقالين :ج 3ص .404 - 403

((( طبقات املعتزلة ،البن املرتىض (ت 840هـ) :ص  ،42طبع دار مكتبة احلياة /بريوت.
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وقيــل :إهنــا طلحــة مــوالة عبيــد اهلل بــن معمــر.

ومحلت به ثالث سنني عىل املعروف ،وقيل سنتني(((.

3ـ نشوء املذهب املالكي بإمر من اخلليفة العبايس املنصور.

إن مــن احلقائــق التــي حتــدث عنهــا إمــام املذهــب املالكي ،هــي :بيانه لألســباب

التــي أدت إىل نشــوء مذهبــه والعلــة يف انتشــاره بــن املســلمني ومحــل النــاس قهــر ًا
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عــى األخــذ بــه.

وتكشــف الروايــة التارخييــة أن احلكومــة العباســية قــد دبــرت األمــر وحاكــت

لــه مــن قبــل ال ســيام وأن إمــام املذهــب املالكــي كشــف  -كــا ســيمر  -عــن درايــة
احلاكــم العبــايس (املنصــور) بمذاهــب الفقهــاء وحتركاهتــم وآرائهــم ممــا يــدل عــى

أن األمــر األســاس والغايــة املقصــودة هــي مواجهــة مذهــب اإلماميــة بعــد انتشــاره
يف البــاد اإلســامية واتســاع مدرســة اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) وتزاحــم

الــرواة والفقهــاء فيهــا كــا مـ َّـر بيانــه يف املبحــث الســابق.
وعليه:

فــان األمــر مل يكــن حمــض صدفــة أن يتعــرض إمــام املذهــب املالكــي إىل

االعتقــال والتعذيــب عــى يــدي جعفــر بــن ســليامن وايل املدينــة (ســنة 146هـــ)،
فقــد جــرد مالــك ًا ،ومــده ورضبــه بالســياط حتــى أنخلعــت كتفــاه((( ومــن ثــم

يبعــث إليــه املنصــور ليعتــذر إليــه ممــا جــرى ويطلــب منــه أن يكتــب علمــه وينــره
((( املدونــة الكــرى  -ملالــك بــن أنــس :ج 6ص 468؛ الثقــات البــن حبــان :ج 7ص 459؛ التحفــة
اللطيفــة يف تاريــخ املدينــة لشــمس الديــن الســخاوي :ج 2ص .399

((( تاريخ اإلسالم للذهبي :ج 11ص .324

املبحـث الثالث :املذهب املالكي

بــن النــاس؛ وســتقوم الســلطة بإلــزام النــاس عامهــم وخاصهــم باألخــذ بــه.

وممــا ال ريــب فيــه :إن هــذه السياســية مــن الرتهيــب والتعذيــب إىل االعتــذار

والرتغيــب والتهديــدي بالســياط ملــن يأبــى أن يأخــذ بأقــوال مالــك بــن أنــس ،هــي

يف حــد ذاهتــا رســالة إىل نفــس مالــك بــن أنــس وقــد ذاق طعــم ســياط العباســيني
فيــا لــو رفــض أن يمتثــل ألمــر املنصــور.

واليــك أهيــا القــارئ الكريــم مــا حتــدث بــه مالــك بــن أنــس عــن اللقــاء واحلوار

الــذي دار بينــه وبــن اخلليفــة العبــايس املنصــور كــا خيرجهــا ابــن قتيبــة الدينــوري

(ت 276هـــ) ،قائالً:

(وذكــروا :أن مالــك ًا حــج ســنة ثــاث وســتني ومائــة ،ثــم واىف أبــا جعفــر بمنى

أيــام منــى ،فذكــروا أن مطرف ـ ًا أخربهــم ،وكان مــن كبــار أصحــاب مالــك ،قــال:

قــال يل مالــك :ملــا رصت بمنــى أتيــت الرسادقــات ،فأذنــت بنفــي ،فــأذن يل ،ثــم
خــرج إيل اآلذن مــن عنــده فأدخلنــي.

فقلــت لــآذن :إذا انتهيــت يب إىل القبــة التــي يكــون فيهــا أمــر املؤمنــن

فأعلمنــي ،فمــر يب مــن رسادق إىل رسادق ،ومــن قبــة إىل أخــرى ،يف كلهــا أصنــاف

مــن الرجــال بأيدهيــم الســيوف املشــهورة ،واألجــزرة((( املرفوعــة ،حتــى قــال يل
اآلذن :هــو يف تلــك القبــة ،ثــم تركنــي اآلذن وتأخــر عنــي ،فمشــيت حتــى انتهيــت
إىل القبــة التــي هــو فيهــا فــإذا هــو قــد نــزل عــن جملســه الــذي يكــون فيــه إىل البســاط

الــذي دونــه ،وإذا هــو قــد لبــس ثيابــا قصــدة((( ،ال تشــبه ثيــاب مثلــه ،تواضعــا
((( األجرزة :مجع جرز بضم اجليم وهو عمود احلديد.
((( قصدة :غري فخمة وال غالية الثمن.

153

الفصـل الثاني :ظهور املذاهب اإلسالمية واستقالليتها االجتهادية وأبرز رموزها

لدخــويل عليــه ،وليــس معــه يف القبــة إال قائــم عــى رأســه بســيف صليــت((( ،فلــا
دنــوت منــه ،رحــب يب وقــرب.

ثــم قــال :هاهنــا إيل ،فأوميــت للجلــوس .فقــال :هاهنــا ،فلــم يــزل يدنينــي

حتــى أجلســني إليــه ،ولصقــت ركبتــي بركبتيــه .ثــم كان أول مــا تكلــم بــه أن قــال:
واهلل الــذي ال إلــه إال هــو يــا أبــا عبــد اهلل مــا أمــرت بالــذي كان ،وال علمتــه قبــل أن
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يكــون ،وال رضيتــه إذ بلغنــي (يعنــي الــرب).

قــال مالــك :فحمــدت اهلل تعــاىل عــى كل حــال ،وصليــت عــى الرســول (صىل

اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،ثــم نزهتــه عــن األمــر بذلــك ،والرضــا بــه .ثــم قــال :يــا أبــا

عبــد اهلل ،ال يــزال أهــل احلرمــن بخــر مــا كنــت بــن أظهرهــم ،وإين إخالــك أمانــا

هلــم مــن عــذاب اهلل وســطوته ،ولقــد دفــع اهلل بــك عنهــم وقعــة عظيمــة ،فإهنــم مــا
علمــت أرسع النــاس إىل الفتــن ،وأضعفهــم عنهــا ،قاتلهــم اهلل أنــى يؤفكــون ،وقــد

أمــرت أن يؤتــى بعــدو اهلل مــن املدينــة عــى قتــب ،وأمــرت بضيــق جملســه ،واملبالغــة
يف امتهانــه ،وال بــد أن أنــزل بــه مــن العقوبــة أضعــاف مــا نالــك منــه .فقلــت لــه:

عــاىف اهلل أمــر املؤمنــن ،وأكــرم مثــواه ،قــد عفــوت عنــه ،لقرابتــه مــن رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،ثــم منــك.

قــال أبــو جعفــر :وأنــت فعفــى اهلل عنــك ووصلــك .قــال مالــك .ثــم فاحتنــي

فيمــن مــى مــن الســلف والعلــاء ،فوجدتــه أعلــم النــاس بالنــاس ،ثــم فاحتنــي يف
العلــم والفقــه ،فوجدتــه أعلــم النــاس بــا اجتمعــوا عليــه ،وأعرفهــم بــا اختلفــوا

فيــه ،حافظــا ملــا روى ،واعيــا ملــا ســمع ،ثــم قــال يل :يــا أبــا عبــد اهلل ضــع هــذا
((( السيف الصليت :املعد للقطع أو القتل.
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العلــم ودونــه ،ودون منــه كتبــا ،وجتنــب شــدائد عبــد اهلل بــن عمــر ورخــص عبــد

اهلل بــن عبــاس ،وشــواذ ابــن مســعود ،واقصــد إىل أواســط األمــور ،ومــا اجتمــع
عليــه األئمــة والصحابــة لنحمــل النــاس إن شــاء اهلل عــى علمــك وكتبــك ،ونبثهــا

يف األمصــار ،ونعهــد إليهــم أن ال خيالفوهــا ،وال يقضــوا بســواها.

فقلــت لــه :أصلــح اهلل األمــر ،إن أهــل العــراق ال يرضــون علمنــا ،وال يــرون

يف عملهــم رأينــا .فقــال أبــو جعفــر :حيملــون عليــه ،ونــرب عليــه هاماهتــم
بالســيف ،ونقطــع طــي ظهورهــم بالســياط ،فتعجــل بذلــك وضعهــا ،فســيأتيك
حممــد املهــدي ابنــي العــام القابــل إن شــاء اهلل إىل املدينــة ،ليســمعها منــك ،فيجــدك

وقــد فرغــت مــن ذلــك إن شــاء اهلل.

قــال مالــك :فبينــا نحــن قعــود إذ طلــع بنــي لــه صغــر مــن قبــة ،بظهــر القبــة

التــي كنــا فيهــا .فلــا نظــر إيل الصبــي فــزع ،ثــم تقهقــر فلــم يتقــدم .فقــال لــه أبــو

جعفــر :تقــدم يــا حبيبــي ،إنــا هــو أبــو عبــد اهلل فقيــه أهــل احلجــاز ،ثــم التفــت إيل
فقــال :يــا أبــا عبــد اهلل ،أتــدري مل فــزع الصبــي ومل يتقــدم؟ فقلــت :ال .فقــال :واهلل
اســتنكر قــرب جملســك منــي إذ مل يــر بــه أحــدا غــرك قــط ،فلذلــك قهقــر.

قــال مالــك :ثــم أمــر يل بألــف دينــار عينــا ذهبــا ،وكســوة عظيمــة ،وأمــر

البنــي بألــف دينــار ،ثــم اســتأذنته فــأذن يل ،فقمــت فودعنــي ودعــا يل ،ثــم مشــيت
منطلقــا ،فلحقنــي اخلــي بالكســوة فوضعهــا عــى منكبــي ،وكذلــك يفعلــون بمــن

كســوه ،وإن عظــم قــدره ،فيخــرج بالكســوة عــى النــاس فيحملهــا ،ثــم يســلمها إىل
غالمــه ،فلــا وضــع اخلــي الكســوة عــى منكبــي انحنيــت عنهــا بمنكبــي ،كراهــة
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احتامهلــا ،وتــرؤا مــن ذلــك ،فنــاداه أبــو جعفــر :بلغهــا رحــل أيب عبــد اهلل)(((.

(وذكــروا :أن مالــك بــن أنــس ملــا أخــذ يف تدويــن كتبــه ،ووضــع علمــه ،قــدم

عليــه املهــدي بــن أيب جعفــر ،فســأله عــا صنــع فيــا أمــره بــه أبــو جعفــر ،فأتــاه
بالكتــب ،وهــي كتــب املوطــأ ،فأمــر املهــدي باستنســاخها ،وقرئــت عــى مالــك؛
فلــا أتــم قراءهتــا :أمــر لــه بأربعــة االف دينــار ،والبنــه بألــف دينــار)(((.
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4ـ قربه من املنصور العبايس جعل الوالة هيابونه كهيبتهم من املنصور.

إن تقــرب إمــام املذهــب مــن احلاكــم العبــايس تــرك أثــر ًا كبــر ًا يف نفــوس

النــاس ،وانعكــس عــى اخلاصــة منهــم ال ســيام الــوالة يف مكــة واملدينــة والطائــف

وغريهــا ،وهــو أمــر مل يكــن باخلفــي عــى مــن تتبــع تاريــخ املذاهــب وســرة أئمتهــا.
وممــا يــدل عــى هــذا الواقــع مــا رواه إمــام املذهــب الشــافعي وقــد أخــذ كتابـ ًا

مــن وايل مكــة وذهــب ليوصلــه إىل وايل املدينــة ليوصلــه إىل مالــك بــن أنــس فيقول:
(دخلــت إىل وايل مكــة فأخــذت كتابــه إىل وايل املدينــة وإىل مالــك بــن أنــس قال

فقدمــت املدينــة وأبلغــت الكتــاب إىل الــوايل فلــا أن قــرأه قــال واهلل يــا فتــى إن ميش

مــن جــوف املدينــة إىل جــوف مكــة حافيــا راجــا أهــون عــي مــن املــي إىل بــاب

مالــك بــن أنــس فــإين لســت أرى الــذل حتــى أقــف عــى بابــه.

فقلــت :أصلــح اهلل األمــر إن رأى األمــر أن يوجــه إليــه ليحــر فقــال

هيهــات ليتنــي إذا ركبــت أنــا معــك ومــن معــي وأصابنــا مــن تــراب العقيــق نلنــا
حاجتنــا قــال فواعدتــه العــر وركبنــا مجيعــا فــواهلل لقــد كان كــا قــال لقــد أصابنــا

((( اإلمامة والسياسة :ج 2ص  151 - 149بتحقيق الزميني.
((( اإلمامة والسياسة :ج 2ص  151 - 149بتحقيق الزميني.

املبحـث الثالث :املذهب املالكي

مــن تــراب العقيــق قــال فتقــدم رجــل فقــرع البــاب فخرجــت إلينــا جاريــة ســوداء
فقــال هلــا األمــر قــويل ملــوالك إين بالبــاب فدخلــت فأبطــأت ثــم خرجــت فقالــت

إن مــوالي يقرئــك الســام ويقــول إن كانــت مســألة فارفعهــا يف رقعــة خيــرج إليــك
اجلــواب وإن كان للحديــث فقــد عرفــت يــوم املجلــس فانــرف.

فقــال هلــا قــويل لــه معــي كتــاب وايل مكــة إليــه يف حاجــة مهمــة قــال فدخلــت

ثــم خرجــت ويف يدهــا كــريس فوضعــت ثــم إذا أنــا باملــك قــد خــرج وعليــه املهابــة

والوقــار وهــو شــيخ طــوال مســنون((( اللحيــة فجلــس وهــو متطلــس((( فدفــع
الــوايل الكتــاب مــن يــده ثــم قــال يــا ســبحان اهلل وصــار علــم رســول اهلل ( صــى اهلل

عليــه وآلــه وســلم ) يؤخــذ بالرســائل)(((.

5ـ املسائل التي أختص هبا املذهب املالكي.

مثلــا أمتــاز املذهــب احلنفــي ببعــض املســائل التــي تفــرد هبا عــن بقيــة املذاهب،

كــذا هــو احلــال بالنســبة للمذهــب املالكــي أو غــره كام ســيمر الحق ًا.
فقد أمتاز املذهب ببعض املسائل وهي كااليت:

1ـ طهارة الكلب(((.

2ـ جواز القراءة للحائض خوف النسيان(((.
((( مسنون اللحية :طويلها.

((( متطلس :اي البس الطيلسان ،وهو كساء مدور أخرض ال أسفل له.

((( تاريخ مدينة دمشق البن عساكر :ج 51ص .286
((( املدونــة الكــرى :ج 1ص  5ط دار الفكــر بيــوت ،لســنة 1411هـــ 1991 -م؛ املبســوط
للرسخــي :ج 1ص .48
((( بدايــة املجتهــد البــن رشــيد :ج 1ص  ،542ط دار الكتــب العلميــة بــروت لســنة 1316هـــ -
1996م.
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3ـ عدم التوقيت للمسح عىل اخلفني(((.

4ـ قتل املرتد من غري استتابة(((.
5ـ وجوب الغسل للجمعة(((.
6ـ تفضيل املدينة عىل مكة(((.

7ـ جتاوز امليقات بال إحرام إذا عليه ومل يكن له(((.
158

املسألة الثانية :أبرز فقهاء املذهب املالكي حتى نهاية القرن الثالث اهلجري.

مــن بــن الفقهــاء الذيــن بــرزوا يف املذهــب املالكــي نــورد بعض ـ ًا منهــم حتــى

هنايــة القــرن الثالــث اهلجــري ومــن اراد التعــرف عــى املزيــد منهــم فيمكــن الرجوع
إىل مضاهنــا يف املكتــب اإلســامية وهــي كااليت:
1ـ معن بن عيسى:

بن حييى بن دينار ،أبو حييى املدين القزاز موىل أشجع (ت 198هـ).

وصــف باإلمــام احلافــظ الثبــت ،وكان ربيــب مالــك ،قــال عــي بــن املدينــي :أخرج

إلينــا معــن بــن عيســى أربعــن ألــف مســألة ســمعها مــن مالــك ،خرج لــه الســتة(((.
((( بداية املجتهد :ج 1ص .424

((( احلــاوي الكبــر اليب احلســن املــاوردي:ج 16ص  ،408ط دار الفكــر بــروت لســنة 1414هـــ -
1994م.

((( املحيل البن حزن :ج 2ص .8

((( شــر الغــرام الســاكن إىل أرشف األماكــن البــن اجلــوزي (ت 597هـــ) :ص  ،258ط دار الكتب
العلميــة  -بريوت لســنة 1416هـــ .1996 -

((( املبسوط للرسخيس :ج 4ص .170

((( ينظر:طبقــات ابــن ســعد  ،615 /7تاريــخ البخــاري  ،390 /7اجلــرح والتعديــل ،277 /8

املبحـث الثالث :املذهب املالكي

2ـ إسحاق بن الفرات:

أبــو نعيــم املــري مــوىل معاويــة بــن حديــج الكنــدي تلميــذ مالــك (ت

204هـــ) وصــف باإلمــام الكبــر ،فقيــه الديــار املرصيــة وقاضيهــا ،قــال فيــه

الشــافعي :مــا رأيــت أحــد ًا أعلــم باختــاف العلــاء مــن إســحاق بــن الفــرات،

وقــال ابــن عبــد احلكــم :مــا رأيــت فقيهـ ًا أفضــل منــه ،ضعفــه بعضهــم ،وخــرج لــه
الســتة(((.

3ـ عبد اهلل بن نافع الصائغ:

مــوىل بــن خمــزوم (ت 206هـــ) مــن كبــار فقهــاء املدينــة ،ومــن أصحــاب مالك

وكان ال يقــدم عليــه أحــد ًا ،قــال فيــه أمحــد :مل يكــن صاحــب حديــث ،كان ضعيفـ ًا
فيــه ،ولينــه أبــو حاتــم ،خــرج لــه مســلم واألربعــة(((.
4ـ عيسى بن دينار الغافقي القرطبي:

مــوىل يزيــد العتبــي (ت 212هـــ) وصــف باإلمــام ،فقيــه األندلــس ومفتيهــا،

وكان ابــن وضــاح يقــول :هــو الــذي علــم أهــل األندلــس الفقــه(((.

طبقــات الشــرازي ،140 :ترتيــب املــدارك  ،367 /1ســر أعــام النبــاء  ،304 /9هتذيــب
التهذيــب .252 /10

((( ينظر:اجلــرح والتعديــل  ،231 /2ترتيــب املــدارك  ،459 /1ميــزان االعتــدال  ،348 /1ســر
أعــام النبــاء  ،503 /9هتذيــب التهذيــب .246 /1

((( ينظر:طبقــات ابــن ســعد  ،616 /7تاريــخ البخــاري  ،213 /5اجلــرح والتعديــل ،183 /5
ترتيــب املــدارك  ،356 /1ميــزان االعتــدال  ،213 /4ســر أعــام النبــاء  ،371 /10هتذيــب
التهذيــب .51 /6

((( ينظر:أخبــار الفقهــاء واملحدثــن  -للخشــني  205 :-رقــم  ،352ترتيــب املــدارك  ،16 /2ســر
أعــام النبــاء  ،439 /10الديبــاج املذهــب 279 :رقــم  ،362شــذرات الذهــب .28 /2
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5ـ عبد امللك بن عبدا لعزيز ،ابن املاجشون املدين:

مــوىل بــن تيــم (ت 213هـــ) وصــف بالعالمــة الفقيــه ابــن الفقيــه ،مفتــي

املدينــة ،دارت عليــه الفتــوى يف أيامــه إىل موتــه ،ضعفــه الســاجي واألردي ،وســئل

عنــه أمحــد فقــال :هــو كــذا وكــذا ،ومــن يأخــذ عنــه؟ خــرج لــه النســائي وابــن
ماجــة(((.

160

6ـ عبد اهلل بن عبد احلكم املرصي املالكي:

مــوىل عمــرة امــرأة مــن مــوايل عثــان (ت 214هـــ) وصــف باإلمــام الفقيــه،

مفتــي الديــار املرصيــة ،وأنــه أعلــم أصحــاب مالــك ،أفضــت إليــه الرئاســة بمــر

بعــد أشــهب ،قــال الســاجي :كذبــه حييــى بــن معــن ،وخــرج لــه النســائي(((.
7ـ عبد امللك بن مسلمة ،أبو مروان األموي:

موالهــم ( ت 224هـــ) كان فقيهـ ًا مــن أصحــاب مالــك ،ضعفــه ابــن يونــس،

وابــن حبــان(((.

8ـ أصبغ بن الفرج املرصي املالكي:

مــوىل بــن أميــة ( ت 225هـــ) وصــف بالشــيخ اإلمــام الكبــر ،مفتــي الديــار

((( ينظر:طبقــات ابــن ســعد  ،620 /7تاريــخ البخــاري  ،424 /5اجلــرح والتعديــل ،358 /5
طبقــات الشــرازي ،139 :ترتيــب املــدارك  ،360 /1ميــزان االعتــدال  ،403 /4ســر أعــام
النبــاء  ،359 /10هتذيــب التهذيــب .407/6

((( ينظر:تاريــخ البخــاري  ،142/5اجلــرح والتعديــل  ،105/5طبقــات الشــرازي ،142 :ترتيب
املــدارك  ،523 /1ســر أعــام النبــاء  ،220 /10هتذيــب التهذيــب .289 /5

((( ينظر:اجلــرح والتعديــل  ،371 /5املجروحــن والضعفــاء  -البــن حبــان 134 /2 -ن ترتيــب
املــدارك  ،530 /1ميــزان االعتــدال  ،411 /4ســر أعــام النبــاء .445 /10

املبحـث الثالث :املذهب املالكي

املرصيــة وعاملهــا ،وكان صاحــب ســنة ،كان بينــه وبــن ابــن عبــد الكــم مباعــدة،

وكان أحدمهــا يــزي األخــر بالبهتــان ،وقــال ابــن وزيــر :كان أصبغ خبيث اللســان،
خــرج لــه البخــاري ،والرتمــذي ،والنســائي(((.
9ـ عبد الرمحن بن دينار القرطبي:

مــوىل يزيــد العتبــي (ت 227هـــ) كان فقيهـ ًا عاملـ ًا حافظـ ًا ،وهــو الــذي ادخــل

الكتــب املعروفــة باملدينــة إىل املغــرب(((.

 10ـ حييى بن عبد اهلل بن بكري ،أبو زكريا املرصي:

مــوىل بنــي خمــزوم (ت 231هــت) وصــف باإلمــام احلافــظ ،فقيــه الفقهــاء

بمــر يف زمانــه ضعفــه النســائي وحييــى بــن معــن ،وخــرج لــه البخــاري ومســلم
وابــن ماجــة(((.

11ـ حييــى بــن حييــى بــن كثــر بــن ســاس بــن شــمالل بــن منغايــا املصمــودي

الرببــري القرطبــي األندلــي:

مــوىل بــن ليــث (ت 234هـــ) وصــف باإلمــام الكبــر ،فقيــه األندلــس ،مــن

تالمــذة مالــك ،نــال مــن الرئاســة واحلرمــة مــا مل يبلغــه أحــد(((.

((( ينظر:تاريــخ البخــاري  ،36 /2اجلــرح والتعديــل  321 /2طبقــات الشــرازي ،144 :ترتيــب
املــدارك 1م  ،561ســر أعــام النبــاء  ،656 / 10هتذيــب التهذيــب .361 /1

((( ينظر:ترتيب املدارك  ،15 /2الدياج املذهب 243 :رقم .310
((( ينظر:تاريــخ البخــاري  ،285 /8اجلــرح والتعديــل  ،165 /9ترتيــب املــدارك  ،528 /1ســرا
أعــام النبــاء  ،612 /10هتذيــب التهذيــب .237 /11
((( ينظر:أخبــار الفقهــاء واملحدثــن 261 :رقــم  ،493طبقــات الشــرازي ،143 :ترتيــب املــدارك
 ،534 /1ســر أعــام النبــاء  ،519 /10الديبــاج املذهــب ،434 :هتذيــب التهذيــب
.300/11
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12ـ عبد احلكم بن عبد اهلل بن عبد احلكم بن أعني ،أبو عثامن املرصي:

مــن مــوايل عثــان (ت 237هـــ) وصــف بالفقيــه األوحــد ،وهــو أو حممــد

مفتــي مــر ،اهتــم بودائــع لعــي بــن اجلــردي فســجن وعــذب حتــى مــات يف

الســجن ،وكان املتــوكل أمــر بمصــادرة أمــوال بنــي عبــد احلكــم وألزمهــم بأكثــر

مــن ألــف ألــف دينــار ،فنهبــت دورهــم ثــم أمــر بإطــاق رساحهــم ورد بعــض
162

أمواهلــم عليهــم(((.

13ـ حممد بن إبراهيم:

بــن عبــدوس (ت 260هـــ) أصبــه مــن العجــم ،وهــو مــن مــوايل قريــش،

وصــف بفقيــه أهــل املغــرب ،وإمــام وقتــه ،ومــن كبــار أصحــاب ســحنون(((.
14ـ إسامعيل بن إسحاق بن محاد بن زيد القايض ،أبو إسحاق البرصي:

مــوىل األزد (ت 282هـــ) وصــف باإلمــام العالمــة احلافظ ،وشــيخ اإلســام،

فقيــه املالكيــة بالعــراق ،صاحــب التصانيــف(((.
15ـ حييى بن عمر بن يوسف األندليس:

(ت 289هـــ) مــن مــوايل بنــي أميــة ،وصــف باإلمــام ،الفقيــه ،شــيخ املالكيــة،

((( ينظر:اجلــرح والتعديــل  ،36 /6ترتيــب املــدارك  ،60 /2ســر أعــام النبــاء ،162 /11
الديبــاج املذهــب ،268 :لســان امليــزان .393 /3

((( ينظر:طبقــات الشــرازي  ،148ترتيــب املــدارك  ،119 /2ســر أعــام النبــاء ،63 /13
الديبــاج املذهــب.335 :

((( ينظر:اجلــرح والتعديــل  ،158 /2فهرســت النديــم ،340 :تاريــخ بغــداد  ،284 /6طبقــات
الشــرازي153 :ســر أعــام النبــاء  ،339 /13الديبــاج املذهــب.151 :

املبحـث الثالث :املذهب املالكي

مــن كبــار أصحــاب ســحنون ،كان حافظـ ًا للفــروع(((.

16ـ عبيــد اهلل بــن حييــى بــن حييــى بــن كثــر بــن وســاس ،أبــو مــروان الليثــي

موالهــم األندلــي (ت 298هـــ) وصــف بالفقيــه ،اإلمــام مســند قرطبــة(((.
17ـ إبراهيم بن حممود بن محزة ،أبو إسحاق النيسابوري:

(ت 299هـ) الفقيه ،شيخ املالكية بنيسابور ،تلميذ ابن عبد احلكم(((.

18ـ جعفر بن حممد بن احلسن بن املستفاض ،أبو بكر الفريايب القايض:

(ت 301هـــ) وصــف باإلمــام احلافــظ الثبــت ،شــيخ الوقــت ،أحــد أوعيــه

العلــم ،صاحــب التصانيــف ،منهــا ((الســنن)) و ((فضائــل القــرآن))(((.

((( ينظر:طبقــات الشــرازي ،152 :ســر أعــام النبــاء  ،462/13الديبــاج املذهــب،432 :
لســان امليــزان .270 /6

((( ينظر:سري أعالم النبالء  ،531 /13الديباج املذهب ،238 :شذرات الذهب .231 /2

((( ينظر:اإلكــال  -البــن ماكــوال  ،395 /6 -تاريــخ دمشــق  ،218 /7ســر أعــام النبــاء /14
.79

((( ينظر:فهرســت النديــم ،382 :تاريــخ بغــداد ،199 /7ترتيــب املــدارك  ،187 /2تذكــرة
احلفــاظ  ،692 /2ســر أعــام النبــاء  ،96 /14الديبــاج املذهــب.169 :
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املبحث الرابع
املذهب الشافعي
ويعــود تأسيســه إىل حممــد بــن إدريــس؛ وهــو ثالــث مذاهــب ابنــاء العامــة مــن

املســلمني؛ وللوقــوف عــى معرفــة شــخصية إمــام املذهــب ،واملســائل التــي متيــز

هبــا ،وبــرز فقهــاء املذهــب حتــى منتصــف القــري الثالــث اهلجــري ،فــا بــد مــن
املــرور بالنقــاط األتيــة:

املسألة األوىل :التعريف بإمام املذهب.

مل ختلــو ســرة إمــام املذهــب الشــافعي مــن األحاديــث واألقــوال املتباينــة يف

مدحــه والقــدح فيــه ،حيــث أدعــى كل فريــق بــا لديــه ،اال أننــا نــورد هنــا بعــض
النقــاط التــي تنســجم مــع منهــج الكتــاب ،وهــي كااليت:
1ـ اسمه ونسبه.

هــو :حممــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثــان بــن شــافع املطلبــي الشــافعي

(املتــويف ســنة 204هـــ) ،كنيتــه :أبــو عبــد اهلل ،وقــد أشــتهر انــه مــن قريــش إال أن
الفقيــه احلنفــي اجلرجــاين قــد طعــن يف هــذا النســب ونفــى أن يكــون الشــافعي مــن

قريــش فقــال:

إن أصحــاب مالــك ال يســلمون أن نســب الشــافعي مــن قريــش ،بــل يزعمــون

أن شــافع ًا كان مــوىل اليب هلــب ،فطلــب مــن عمــر أن جيعلــه مــن مــوايل قريــش،
165
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فأمتنــع ،فطلــب مــن عثــان ذلــك ففعــل ،فعــى هــذا التقديــر يكــون الشــافعي مــن

مــوايل قريــش ال مــن أنفســهم(((.
2ـ مولده وتنقله يف البالد.

ولــد إمــام املذهــب الشــافعي بغــزة مــن فلســطني ،وقيــل بعســقالن ،وقيــل

باليمــن ،ســنة مخســن ومائــة ،ونشــأ يتيــ ًا فحمــل إىل مكــة و كان عمــرة أنــذاك
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ســنتني ،ويف مكــة حفــظ القــرآن ،ثــم خرجــت بــه أمــه إىل الباديــة فــازم هذي ـ ً
ا
وبقــى فيهــا ســنني عديــدة.

3ـ طلبه للفقه واحلديث.

عــاد حممــد بــن إدريــس مــن االبديــة إىل مكــة فطلــب هبــا الفقــه واحلديــث

فاخــذ عــن مســلم بــن خالــد الزنجــي ،ثــم رحــل إىل املدينــة ،والزم مالــك بــن انــس

وقــد حفــظ املوطــأ وقــراءه عــى مالــك ،وأخــذ عنــه ،وكان مالــك هيتــم بشــؤونه،
وقــد مــرت االشــارة إىل ذلــك انف ًا.-فلــا تــويف مالــك بــن أنــس ذهــب إىل اليمــن
وبقــى فيهــا مخــس ســنوات وقــد أوكل إليــه وايل اليمــن العديــد مــن املهــام .ذهــب

إىل بغــداد مرتــن والتقــى بكثــر مــن علامئهــا ،وحــدث هبــا؛ ومــن بغــداد ســافر إىل

مــر وأنشــأ هبــا مذهبــه اجلديــد ،وتــرك مذهبــه القديــم وهنــى عــن األخــذ بــه إال
أن الفقهــاء اللذيــن خلفــوه كان يعرضــون آراءه.

4ـ شــعره يف مــدح آل البيــت (عليهــم الســام) أحــدث خالفــا يف نســبه إىل

التشــيع ونفيــه.

أشــتهر إمــام املذهــب الشــافعي بإظهــار حبــه آلل البيــت (عليهــم الســام)

((( مناقــب اإلمــام الشــافعي :للفخــر الــرازي :ص  24نــر مكتبــة الكليــات األزهريــة  -مــر،
لســنة 1406هـــ 1986 -م.

املبحـث الرابع :املذهب الشافعي

وانشــاده الشــعر فيهــم ،وممــا روي عنــه يف ذلــك واعقبــه بتهمــة التشــيع ونفيــه عنــه
هــو شــمس الديــن الذهبــي ،فقــد قائ ـاً.

(حدثنــا الربيــع بــن ســليامن ،قــال :حججنــا مــع الشــافعي ،فــا أرتقــى رشفـ ًا،

وال هبــط واديـ ًا ،إال وهــو يبكــي ،وينشــد:
يا راكبا قف باحملصب من منى
سحرا إذا فاض احلجيج إىل منى
إن كان رفضا حب آل حممـد

واهتف بقاعد خيفنا والناهض
فيضا كملتطم الفرات الفائض
فليشهد الثقالن أني رافضي 167

قال الذهبي :قلت :من زعم أن الشافعي يتشيع فهو مفرت ،ال يدري ما

يقول؛ لو كان شيعي ًا وحاشاه من ذلك ملا قال اخللفاء الراشدون مخسة.((().....
ونفــى أمحــد بــن حنبــل عنــه التشــيع وقــد ســئل عــن الشــافعي ،فقــال( :لقــد

مــن اهلل علينــا بــه ،لقــد كان تعلمنــا كالم القــوم ،وكتبنــا كتبهــم ،حتــى قــدم علينــا،
فلــا ســمعنا كالمــه ،علينــا أنــه أعلــم مــن غــره ،وقــد جالســناه اإليــام والليــايل ،فــا

رأينــا منــه إال خــر ًا.

فقيــل لــه :يــا أبــا عبــد ،كان حييــى وأبــو عبيــد ال يرضينــاه  -يشــر إىل التشــيع

واهنــا نســباه إىل ذلــك  -فقــال:

ما ندري ما يقوالن :واهلل ما رأينا منه إال خري ًا)(((.

أما من قال بتشيعه فهم بعض فقهاء الزيدية.
فقد جاء يف رشح األزهار:

((( سري أعالم النبالء 10 :ص .59
((( املصدر السابق.
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(وأمــا تشــيعه فظاهــر وهــو أحــد دعــاة اإلمــام حييــى بــن عبــد اهلل ،وأمتحــن

بســبب ذلــك ،ولــه أشــعار تــدل عــى ذلــك)(((.
أقول:

إن روايــة الشــعر وحدهــا ال تــدل عــى التشــيع هنج ـ ًا وعقيــدة وفقه ـ ًا وســرة

وســلوك ًا وبــراءة ومــواالة واألمــر غــر خفــي عــى املتتبــع ملدرســة العــرة النبويــة
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ومــا أنتجتــه مــن فكــر ،وفقــه ،وعقيــدة ،وأخــاق تصــدى حلملــه أتبــاع هــذه

املدرســة وعليــه فــا الشــعر كاشــف عــن التشــيع ،وعــدم ذكــر اخللفــاء الراشــدون
اخلمســة نافي ـ ًا لــه كــا اســتدل بــه الذهبــي.

5ـ بعض املسائل التي متيز هبا املذهب الشافعي.

أمتــاز املذهــب الشــافعي ببعــض املســائل التــي انفــرد هبــا عــن بقيــة املذاهــب،

وهــي كااليت:

1ـ وجوب قراءة الفاحتة عىل املأموم(((.
2ـ زواج البنت من الزنا(((.

3ـ اختاذ أواين الذهب والفضة من غري أستعامل(((.

4ـ لعب الشطرنج(((.

5ـ نجاسة األبوال مطلق ًا.

((( رشح األزهار ألمحد املرتىض :ج 1ص  33من املقدمة.

((( املغني البن قدامة :ج 1ص 605؛ املحيل البن حزم :ج 3ص .239

((( كتاب األم للشافعي :ج 5ص  ،42وج  7ص 238؛ املبسوط للرسخيس :ج 4ص .206
((( احلاوي الكبري للاموردي :ج 1ص .84

((( كتاب األم للشافعي :ج 6ص  298ط دار الكتب العليمة  -بريوت لسنة 1413هـ 1993 -م.
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املس��ألة الثاني��ة :أمس��اء أب��رز الفقهاء حت��ى منتص��ف القرن الثال��ث للهجرة
النبوية.

1ـ يوســف بــن حييــى ،أبــو يعقــوب البويطــي املــري القــريش موالهــم (ت

231هـ).

وصــف باإلمــام العالمــة ،ســيد الفقهــاء ،صاحــب الشــافعي ،الزمــه مــدة

وختــرج بــه ،محــل إىل بغــداد بســبب حمنة خلــق القرآن وســجن ومات يف الســجن(((.
2ـ حرملة بن حييى بن عبد اهلل بن حرملة بن عمران املرصي.

أبــو حفــص التجيبــي مــوىل بنــي زميلــة بطــن مــن جتيــب (ت 243هـــ) وصــف

باإلمــام الفقيــه مــن أصحــاب الشــافعي ،وعــده بعضهــم صاحــب مذهــب بنفســه،
وكان أعلــم النــاس بابــن وهــب ،ضعفــه ابــن عــدي ،وقــال فيــه أبــو حاتــم :ال حيتج

ب ،خــرج لــه مســلم والنســائي ،وابــن ماجــه(((.

3ـ احلســن بــن عــي بــن يزيــد ،أبــو عــي الكرابيــس املهلبــي مــوىل هلــم (ت

248هـــ).

((( ينظر:اجلــرح والتعديــل  ،235 /9فهرســت النديــم356 :ن تاريــخ بغــداد  ،299 /14طبقــات
الشــرازي ،97 :األنســاب  -للســمعاين  ،417 /1 -وفيات األعيان  ،61 /7طبقات الشــافعية

 لإلســنوي  22 /1 -رقــم  ،4طبقــات الشــافعية  -للســبكي  ،162 /2 -ســر أعــام النبــاء ،58 /12النجــوم الزاهــرة .316 /2

((( ينظر:تاريــخ البخــاري  ،69 /3اجلــرح والتعديــل  ،274 /3الكامــل  -البــن عدي ،458 /2 -
طبقــات الشــرازي ،98 :األنســاب  -للســمعاين  ،165 /3 -تذكــرة احلافــظ  ،486 /2ميــزان
االعتــدال  ،215 /2ســر أعــام النبــاء  ،389 /11هتذيــب التهذيــب  ،229 /2طبقــات ابــن

قــايض شــهبة 112 :رقــم .17

169

الفصـل الثاني :ظهور املذاهب اإلسالمية واستقالليتها االجتهادية وأبرز رموزها

وصــف بالعالمــة ،فقيــه بغــداد ،مــن بحــور العلــم ،صاحــب التصانيــف كان

متكلـ ًا وهــو يف عــداد املجــرة ،وكان مــن أصحــاب الــرأي ثــم تفقــه عــى الشــفعي،
وكان بغمــز عليـ ًا (عليــه الســام) وينــال منــه ،وهــو القائــل يف أمحــد بــن حنبــل :أي

يشء نعمــل هبــذا الصبــي؟ إن قلنــا :خملــوق ،قــال :بدعــة ،وإن قلنــا :غــر خملــوق،
قــال :بدعــة ،فغضــب ألمحــد أصحابــه ،ونالــوا منــه(((.
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4ـ احلســن بــن حممــد بــن الصبــاح الزعفــراين (ت  ،259وقيــل ،249 :وقيــل:

260هـ).

وصــف باإلمــام العالمــة ،شــيخ الفقهــاء واملحدثــن ،قــرأ الشــافعي كتابــه

القديــم ،وخــرج لــه الســتة ســوى مســلم(((.

5ـ حممــد بــن عبــد اهلل بــن عبــد احلكــم ،أبــو عبــد اهلل املــري مــن مــوايل عثــان

(ت 268هـ).

وصــف باإلمــام ،شــيخ اإلســام ،فقيــه أهــل مــر ،عــامل الديــار املرصيــة

ومفتيهــا ،انتهــت إليــه الرئاســه  -يف العلــم  -بمــر قــال ابــن اجلــوزي :كذبــه
الربيــع بــن ســليامن ،وخــرج لــه النســائي(((.

((( ينظر:فهرســت النديــم ،315 :تاريــخ بغــداد  ،64/8طبقــات الشــرازي ،101 :األنســاب
 -للســمعاين  ،42/5 -ســر أعــام النبــاء  ،79/12طبقــات الســبكي  ،117 /2هتذيــب

التهذيــب .359/2

((( ينظر:اجلــرح والتعديــل  ،36 /3فهرســت النديــم ،354 :تاريــخ بغــداد  ،407 /7طبقــات
الشــرازي ،99 :أنســاب الســمعاين  ،153 /3ســر أعــام النبــاء  ،262 /12طبقــات

الشــافعية  -للســبكي  ،114 /2 -هتذيــب التهذيــب .318 /2

((( ينظر:اجلــرح والتعديــل  ،300 /7طبقــات الشــرازي ،98 :ميــزان االعتدال  ،219 /6ســر أعالم
النبــاء  ،497 /12طبقــات الشــافعية  -للســبكي  ،67 /2 :-هتذيــب التهذيــب .260 /9
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6ـ الربيع بن سليامن ،أبو حممد باملرصي املؤذن موىل مراد (ت 270هـ).

صاحــب اإلمــام الشــافعي وناقــل علمــه ،وصــف باإلمــام املحــدث ،الفقيــه

األكــر ،بقيــة األعــام ،روى عنــه األربعــة(((.

7ـ إسحاق بن أيب عمران موسى ،أبو يعقوب األسفراييني (ت 284هـ).
شيخ خراسان وأحد أئمة الشافعية ،وصف باإلمام الفقيه احلافظ(((.

8ـ عبــدان بــن حممــد بــن عيســى ،أبــو حممــد اجلنوجــردي املــروزي الشــافعي

(ت 293هـــ).

وصــف باإلمــام الكبــر ،فقيــه مــرو ،صنــف كتــاب ((املوطــأ)) وغــر ذلــك،

وهــو الــذي أظهــر مذهــب الشــفعي بمــرو(((.

9ـ حممد بن أمحد بن نرص ،أبو جعفر الرتمذي (ت 295هـ).
شيخ الشافعية بالعراق يف وقته ،وصف باإلمام العالمة(((.

10ـ أمحد بن عمر بن رسيج ،أبو العباس القايض الشافعي (ت 306هـ).

وصــف باإلمــام ،شــيخ ٍ
اإلالم ،فقيــه العراقيــن ،صاحــب املصنفــات ،وبــه

((( ينظر:اجلــرح والتعديــل  ،464 /3تذكــرة احلفــاظ  586 /2ســر أعــام النبــاء 12م ،587
طبقــات الســبكي  ،132 /2هتذيــب التهذيــب .245/3

((( ينظر:تاريــخ اجلرجــاين ،518 :تاريــخ دمشــق  ،292 /8ســر أعــام النبــاء ،456 /13
طبقــات الشــافعية  -للســبكي .258 /2 -

((( ينظر:تاريــخ بغــداد  ،135/11أنســاب الســمعاين  ،98 /2تذكــر احلافــظ  ،687 /2ســر
أعــام النبــاء  ،13 /14طبقــات الشــافعية  -للســبكي .297 /2 -

((( ينظر:تاريــخ بغــداد  ،365 /1طبقــات الشــرازي ،102 :ســر أعــام النبــاء ،545 /13
طبقــات الشــافعية  -للســبكي  ،187 /2 -لســان امليــزان .46 /5
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أنتــر مذهــب الشــافعي ببغــداد ،وعــدوه عــى رأس املجدديــن يف املائــة الثالثــة،

كان جــده رسيــج عجمي ـ ًا ال يعــرف بالعربيــة شــيئ ًا ،وذكــروا أنــه رأى البــاري عــز
وجــل يف النــوم وحادثــه بالعجميــة وقــال لــه يف اآلخــر :يــا رسيــج طلــب كــ ْن،

ـر ،قاهلــا ثالث ـ ًا .ومعنــاه :يــا رسيــج اطلــب ،فقــال :يــا رب
س َبـ ْ
فقــال :يــا خــذا َ ْ
رأس بــرأس(((.
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11ـ عبــد امللــك بــن حممــد بــن عــدي ،أبــو نعيــم اجلرجــاين األســراباذي (ت

323هـ).

الفقيــه الشــافعي ،وصــف بأحــد أئمــة املســلمني ،ومــن احلفــاظ لرشائــع

الديــن(((.

12ـ عبــد اهلل بــن حمــد بــن زيــاد ،أبــو بكــر النيســابوري مــوىل بنــي أميــة (ت

324هـ).

وصــف باإلمــام ،احلافــظ ،العالمــة ،شــيخ اإلســام ،صاحــب التصانيــف،

كان إمــام الشــافعيني يف عــره بالعــراق(((.

13ـ أمحد بن أيب أمحد ،ابن القاص أبو العباس الطربي (ت 335هـ).

صاحــب كتــب ((املفتــاح)) و ((أدب القــايض)) و ((املواقيــت)) و

((( ينظر:فهرســت النديــم  ،357تاريــخ بغــداد  ،287 /4طبقــات الشــرازي ،105 :وفيــات

األعيــان  ،66 /1ســر أعــام النبــاء  ،201 /14طبقــات الشــافعية  -للســبكي .21 /3 -

((( ينظر:تاريــخ اجلرجــاين ،276 :تاريــخ بغــداد  ،428 /10طبقــات الشــرازي ،102 :ســر
أعــام النبــاء  ،541 /14طبقــات الشــافعية  -للســبكي .335 /3 -

((( ينظر:تاريــخ بغــداد  ،120 /10طبقــات الشــرازي ،108 :ســر أعــام النبــاء ،65 /15
طبقــات الشــافعية  -للســبكي  ،310 /3 -طبقــات احلافــظ.343 :
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((التلخيــص)) ،وصــف باإلمــام ،الفقيــه ،شــيخ الشــافعية(((.
14ـ إبراهيم بن أمحد ،أبو إسحاق املروزي (ت 340هـ).

وصــف باإلمــام الكبــر ،شــيخ الشــافعية ،فقيه بغــداد ،رشح املذهــب وخلصه،

وانتهــت إليــه رئاســة املذهــب ،انتقــل يف أواخــر عمــره إىل مــر وتــويف هبا(((.

15ـ أمحــد بــن إســحاق بــن أيــوب بــن يزيــد ،أبــو بكــر النيســابوري الصبغــي

(ت 342هـ).

وصــف باإلمــام ،العالمــة ،املنفــي ،املحــدث ،شــيخ اإلســام ،صاحــب

التصانيــف (((.

16ـ حممد بن حممد بن يوسف ،أبو النرص الطويس (ت 344هـ).

شــيخ الشــافعية بخراســان ،وصــف باإلمــام ،احلافــظ ،الفقيــه ،العالمــة،

القــدوة ،شــيخ اإلســام ،مجــع وصنــف وعمــل مســتخرج ًا عــى صحيــح مســلم(((.
17ـ احلسن بن احلسني بن أيب هريرة ،أبو عيل القايض (ت 345هـ).
وصف باإلمام شيخ الشافعية ،انتهت إليه رئاسة املذهب(((.

((( ينظر:طبقــات الشــرازي ،107 :وفيــات األعيــان  ،68 /1ســر أعــام النبــاء ،371 /15
طبقــات الســبكي .59/3

((( ينظر:تاريخ بغداد  ،11 /6وفيات األعيان  ،26 /1سري أعالم النبالء .429 /15

((( ينظــر أنســاب الســمعاين  ،521 /3ســر أعــام النبــاء  ،483 /15طبقــات الشــافعية -
للســبكي .9 /3 -

((( ينظر:تذكرة احلافظ  ،893 /3سري أعالم النبالء  ،490 /15طبقات احلفاظ.366 :

((( ينظر:تاريــخ بغــداد  ،298 /7طبقــات الشــرازي ،108 :ســر أعــام النبــاء ،430 /15
طبقــات الســبكي  ،256 /3شــذرات الذهــب .370/2

173

الفصـل الثاني :ظهور املذاهب اإلسالمية واستقالليتها االجتهادية وأبرز رموزها

18ـ حسان بن حممد ،أبو الوليد النيسابوري (ت 349هـ).

وصــف باإلمــام األوحــد ،احلافــظ ،املفتــي ،شــيخ خراســان ،مصنــف

((األحــكام)) عــى مذهــب الشــافعي ،و((املســتخرج عــى صحيــح مســلم))(((.
19ـ احلسن بن القاسم ،أبو عيل الطربي (ت 350هـ).

وصــف باإلمــام ،شــيخ الشــافعية ،صاحــب ((اإلفصــاح)) و((املحــرر يف
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النظــر)) وغريهــا(((.

((( ينظر:تذكرة احلفاظ  ،895 /3سري أعالم النبالء  ،492 /15طبقات السبكي .226 /3

((( ينظر:تاريــخ بغــداد  ،87 /8طبقــات الشــرازي 110 ::وفيــات األعيــان  ،76 /2ســر أعــام
النبــاء  ،62 /16طبقــات الســبكي .280 /3

املبحث اخلامس
املذهب احلنبلي
ويعــود تأسيســه إىل أمحــد بــن حنبــل((( ،وهــو رابــع مذاهــب أبنــاء العامــة مــن

املســلمني؛ وللوقــوف عــى معرفــة شــخصية إمــام املذهــب ،واملســائل التــي متيــز

هبــا ،وأبــرز فقهــاء املذهــب حتــى هنايــة القــرن الثالــث اهلجــري ،فــا بــد مــن املــرور
ببعــض النقــاط ،وهــي كااليت:

املسألة األوىل :التعريف بإمام املذهب.

مثلــا جــرى املــدح والقــدح يف شــخصية أئمــة املذاهــب الثالثــة الســابقة،

كــذاك هــو حــال إمــام املذهــب احلنبــي فقــد قيــل فيــه مــن املنامــات والكرامــات مــا
يتعــارض بعضهــا مــع البعــض اآلر ممــا ال طائــل يف ذكــره وال لــه فائــدة يف التعريــف
بشــخصيته ومنهجــه وســرته العلميــة.

وعليــه :ســنورد مــا لــه عالقــة مــع منهــج الكتــاب يف الرتكيــز عــى أثــره يف

تأســيس املذهــب فقهــ ًا وعقيــدة ،وهــو كــا يــي:

((( ملزيــد مــن االطــاع ،ينظــر الطبقــات الكــرى البــن ســعد :ج 7ص  ،354معرفــة الرجــال

البــن معــن :ج 2ص 142؛ التاريــخ الكبــر :ج 2ص  5برقــم  1505املعرفــة والتاريــخ :ج1
ص  ،212تاريــخ اليعقــويب :ج 2ص 472؛ الكنــى واالســاء للــرواليب :ج 2ص 53؛ اجلــرح
والتعديــل :ج 2ص  68برقــم .126
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1ـ أمسة ونسبه.

هــو أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل ،أبــو عبــد اهلل الشــيباين املــروزي ،املتــويف (ســنة

241هـ).

وقيــل :ولــد يف مدينــة مــرو بخراســان ،وقيــل :قدمــت بــه أمــه إىل بغــداد وهــي

حامــل بــه ،فولــد هبــا بعــد وفــاة أبيــه.
176

أمــا بالنســبة إىل نســبه ،فقــد وقــع اخلــاف بــن أهــل التحقيــق يف صحــة نســبه

إىل بنــي شــيبان فقــد ذكــر الدمــري أن عمــه كان أحــد وجــوه القــادة اخلراســانية

يف خالفــة املعتصــم العبــايس ممــا شــكل حافــز ًا لــدى املعتصــم يف عــدم قتــل إمــام
املذهــب احلنبــي يف املحنــة التــي أمتحــن هبــا(((.

وقــد أورد الذهبــي يف الســر مــا يكشــف عــن إن إمــام املذهــب مــن أهــل

خراســان ولــه فيهــا أرحــام وأقــارب(((.
2ـ رحلته لطلب العلم وتصانيفه.

نشــأ أمحــد بــن حنبــل يف مدينــة بغــداد ،وكان هلــا األثــر الكبــر يف طلــب العلــم

فســمع مــن شــيوخها ،ثــم أنتقــل منهــا إىل الكوفــة ،ومنهــا إىل البــرة ،واليمــن،
والشــام ،واحلجــاز ،وقــد ســمع مــن شــيوخ احلديــث وحفظتــه يف هــذه املــدن.
أ ـ فسمع من:

وهشــيم بــن بشــر ،ومنصــور بــن ســلمة ،اخلزاعــي ،وايب
إســاعيل بــن ُعليــةُ ،
((( حياة احليوان الكربى للدمريي :ج 1ص  ،79ط دار الفكر  -بريوت.
((( رس أعالم النبالء :ج 11ص .218 - 217
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داود الطبالــي ،ومحــاد بــن خالــد اخليــاط وايب النــر هاشــم بــن القاســم ،وحييــى

بــن ســعيد الق َّطــان ،وحممــد بــن جعفــر غنــدر ،وروح بــن عبــادة ،وايب معاويــة
الرضيــر ،ووكيــع بــن اجلــراح ،وســفيان بــن عينيــة ،وحممــد بــن إدريــس الشــافعي،
وايب مســهر الدمشــقي ،وعبــد الــرزاق بــن مهــام
ب ـ روى عنه:

روى عنــه الكثــر مــن شــيوخ احلديــث مثلــا أخــذ عــن الكثــر ،منهــم ولــداه

عبــد اهلل وصالــح ،وحممــد بــن إســاعيل البخــاري (صاحــب الصحيــح) ومســلم
بــن احلجــاج النيســابوري (صاحــب الصحيــح) ،وابــو داود السجســتاين صحــاب
الســنن ،وابــو زرعــة ،وأبــو حاتــم الــرازي (صاحــب اجلــرح والتعديــل) ،و
إبراهيــم احلــريب ،وعبــد اهلل بــن حممــد البغــوي (صاحــب معــامل التنزيــل) ،موســى

بــن هــارون.

ج ـ تصانيفه:

صنف إمام املذهب احلنبيل عدد ًا من الكتب ،وهي:

1ـ كتاب املسند وهو من أشهر تصانيفه ،حيتوي عىل ( )27100حديث.
2ـ فضائل الصحابة.
3ـ املسائل.

4ـ العلل والرجال.

5ـ الناسخ واملنسوخ.
6ـ التفسري.
7ـ التأريخ.
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وغريهــا مــن التصانيــف ممــا يكشــف عــن قــوة حفظــه فقــد أتقــن الروايــة

واحلديــث فعــزز ذلــك كونــه حمدثـ ًا اكثــر مــن كونــه فقهيـ ًا ،وهــو مــا ســنتناوله فيــا

يــي:

3ـ ما قيل يف فقه إمام املذهب احلنبلي.

مل جيــد بعــض أهــل العلــم أن أمحــد بــن حنبــل كان فقيهـ ًا ،وانــا هــو مــن أئمــة
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احلديــث ،حفظ ـ ًا وروايــة ،ومنهــم:

1ـ ابن جرير الطربي (ت 310هت).

وهــو أحــد أعــام املســلمني يف الفقــه والتفســر واحلديــث والتاريــخ؛ وكان

قــد صنــف كتاب ـ ًا يف الفقــه يعــد مــن أجــل الكتــب الفقهيــة ،فقــد ذكــر ابــن االثــر
يف وصــف الكتــاب وراي ابــن جريــر يف فقــه أمحــد بــن حنبــل ،فقــالّ :
(أن الطــري

مجــع كتــاب ذكــر فيــه اختــاف الفقهــاء مل يصنــف مثلــه ،ومل يذكــر فيــه أمحــد بــن
حنبــل ،فقيــل لــه يف ذلــك؟
فقال:

مل يكن فقيه ًا ،وإنام كان حمدث ًا!!

فأشــتد ذلــك عــى احلنابلــة ،وكانــوا ال حيصــون كثــرة يف بغــداد ،وشــغبوا

عليــه)(((.

أقول:

لعــل املــراد مــن قــول ابــن األثــر يف وصــف كتــاب اختــاف الفقهــاء( :مل
((( الكامل يف التاريخ :ج 8ص .134
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يصنــف مثلــه) هــو ي زمــان ابــن جريــر الطــري ،فضـ ً
ا عــن أن ذلــك فهــو حمصــور

يف حــدود علــم ابــن األثــر.
وعليه:

فقــد صنــف الشــيخ الطــويس (عليــه رمحــة اهلل ورضوانــه) (ت 460هـــ) كتابــه

اخلــاف مجــع فيــه املســائل الفقهيــة واقــوال الفقهــاء يف املســألة الواحــدة ،ثــم بيــان

الدليــل عــى صحــة مــا ذهــب إليــه اإلماميــة (أعــى اهلل شــأهنم).
2ـ أبن حزم االندليس (ت 456هـ).

تعــرض ابــن حــزم االندلــي إىل بيــان أئمــة املذاهــب ألهــل الســنة واجلامعــة،

فعــد ثالثــة منــه وانكــر ان يكــون الرابــع فقيه ـ ًا ،وهــم :مالــك ،والشــافعي ،وأبــو
حنيفــة(((.

3ـ اخلطيب البغدادي (ت 463هـ).

يف الرمــوز التــي مل تعــد أمحــد بــن حنبــل مــن الفقهــاء ،هــو اخلطيــب البغــدادي

فقــد عــدّ ه مــن املحدثــن(((.

4ـ ما قيل يف عقيدة إمام املذهب.

مل حيتــج البحــث يف عقيــدة إمــام املذهــب احلنبــي إىل االســتدالل بأقــوال أهــل

رصح بذلــك وأســس هلــذه األصــول التــي آمــن هبــا وأعتقدهــا ،وكتــب
العلــم ،فقــد ّ

فيهــا وحددهــا يف ثالثــة أصــول ليســر عليهــا مــن جــاء مــن بعــده ،وهــذه الثالثــة ،هــي:
((( االحكام يف أصول األحكام :ج 1ص  192ط دار الكتاب العلمية.

((( تاريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي :ج 6ص  ،67ط مطبعــة الســعادة  -مــر لســنة 1349هـــ -
أوفســيت /دار الكتــب العلميــة  -بــروت.
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1ـ اجلرب.

2ـ التجسيم.
3ـ التشبيه.

بني هذه األصول الثالثة ،يف رسالته (السنّة) ،وهي كااليت:
وقد ّ

أ ـ اجلرب:
180

وقد قال فيه:

ومــره،
(والقــدر خــره ورشه ،وقليلــه وكثــره ،وظاهــره وباطنــه ،وحلــوه ّ

وحمبوبــه ومكروهــة ،وحســنه وســيئة ،وأولــه وآخــره ،مــن اهلل عــز وجــل؛ قــى

قضائــه عــى عبــاده ال جيــاوزون قضــاءه ،بــل هــم كلهــم صائــرون إىل مــا خلقهــم

لــه ،واقعــون فيــا قــدر عليهــم ال حمالــة ،وهــو عــدل منــه عـ ّـز وجــل.

والزنــى ،والرسقــة ،ورشب اخلمــر ،وقتــل النفــس ،واكل مال احلــرام ،والرشك

بــاهلل عــز وجــل ،والذنــوب واملعــايص ،كلهــا بقضــاء وقــدر مــن اهلل عــز وجــل ،مــن

غــر أن يكــون ألحــد مــن اخللــق عــى اهلل حجــة ،بــل هلل عــز وجــل احلجــة البالغــة
ل يُسْـ َـأ ُل عَمَّــا يَ ْفعَـ ُـل وَهُـمْ يُسْـ َـأ ُلونَ ،وعلــم اهلل عــزم وجــل مـ ٍ
عــى خلقــه َ
ـاض يف
خلقــه بمشــيئة منــه ،قــد علــم مــن إبليــس ومــن غــره ممــن عصــاه  -مــن لــدن عصــاه

إبليــس إىل أن تقــوم الســاعة  -املعصيــة وخلقهــم هلــا ،وعلــم الطاعــة مــن أهــل

الطاعــة وخلقهــم هلــا ،فــكل يعمــل بــا خلــق لــه ،وصائــر إىل مــا قــى اهلل عليــه

منــه ،ال يعــدو أحــد منهــم قــدر اهلل عــز وجــل ومشــيئته ،واهلل الفعــال ملــا يريــد.

ومــن زعــم أن اهلل عــز وجــل شــاء لعبــاده الذيــن عصــوا اخلــر والطاعــة ،وأن

العبــاد شــاؤا ألنفســهم الــر واملعصيــة ،فعملــوا عــى مشــيئتهم ،فقد زعم أن مشــيئة

املبحـث اخلامس :املذهب احلنبلي

العبــاد أغلــب مــن مشــيئة اهلل عــز وجــل ،فــأي افــراء عــى اهلل أكــر مــن هــذا؟

ومــن زعــم ان الزنــى ليــس بقــدر ،قيــل لــه :رأيــت هــذه املــرأة محلــت مــن

الزنــى ،وجــاءت بولــد ،هــل شــاء اهلل عــز وجــل أن خيلــق هــذا الولــد؟ وهــل مــى
هــذا يف ســابق علمــه؟ فــإن قــال :ال ،فقــد زعــم أن مــع اهلل تعــاىل خالقـ ًا ،وهــذا هــو

الــرك رصحي ـ ًا.

ومــن زعــم أن الرسقــة ورشب اخلمــر وأكل املــال احلــرام ليــس بقضــاء ،فقــد

زعــم أن هــذا اإلنســان قــادر عــى أن يــأكل رزق غريه وهــذا يضارع قــول املجويس،

بــل كل رزقــه اهلل وقــى اهلل عــز وجــل أن يأكلــه مــن الوجــه الــذي أكلــه.

ومــن زعــم أن قتــل النفــس ليــس بقــدر مــن اهلل عــز وجــل ،فقــد زعــم أن

املقتــول مــات بغــر أجلــه ،وأي كفــر أوضــح مــن هــذا؟ بــل كان ذلــك بقضــاء اهلل

عــز وجــل وقــدره ،وكل ذلــك بمشــيئة يف خلقــه ،وتدبــره فيهــم ،ومــا جــرى مــن

ســابق علمــه فيهــم ،وهــو العــدل احلــق الــذي يفعــل مــا يريــد ،ومــن أقــر بالعلــم
لزمــه اإلقــرار بالقــدر واملشــيئة عــى الصغــر والقمــأ.
ب ـ التجسيم

ويف عقيدته بالتجسيم فقد قال:

(وهلل تعــاىل عــرش ،وللعــرش محلــة حيملونــه ،واهلل عــز وجــل عىل عرشــه ،واهلل

تعــاىل ســميع ال يشــك ،بصــر ال يرتــاب ،عليــم ال جيهــل ،جــواد ال يبخــل ،حليــم
وينظــر ويبــر ،ويضحــك ويفــرح ،وحيــب ويكــره ويبغــض ،ويــرىض ويغضــب

ويســخط ،ويرحــم يعفــو ،ويعطــي ويمنــح ،وينــزل تبــارك وتعــاىل ،كل ليلــة إىل
كمِ ْثلِ ـهِ شَ ـيْءٌ وَهُ ـوَ السَّ ـمِيعُ الْبَصِ ـرُ وقلــوب
الســاء الدنيــا كيــف يشــاء َ ليْ ـسَ َ
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العبــاد بــن إصبعــن مــن أصابــع الــرب عــز وجــل ،يقلبهــا كيــف يشــاء ويوعيهــا
مــا أراد .وخلــق اهلل عــز وجــل آدم (عليــه الســام) بيــده ،والســاوات واألرض
يــوم القيامــة يف كفــه ،وخيــرج قومـ ًا مــن النــار بيــده ،وينظــر أهــل اجلنــة إىل وجهــه،
ويرونــه فيكرمهــم ويتجــى هلــم فيعطيهــم ،ويعــرض عليــه العبــاد يــوم الفصــل
والديــن ،ويتــوىل حســاهبم بنفســه ،ال يــويل ذلــك غــره عــز وجــل...
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وكلــم اهلل موســى تكلي ـ ًا ،مــن اهلل ســمع موســى يقين ـ ًا ،وناولــه التــوراة مــن

يــده ،ومل ينــزل اهلل متكلـ ًا عاملـ ًا ،تبــارك اهلل أحســن اخلالقــن .والرؤيــا مــن اهلل عــز
وجــل حــق ،إذا رأى صاحبهــا شــيئ ًا يف منامــه يقصهــا عــى عــامل ،وقــد كانــت الرؤيــا
مــن األنبيــاء وحي ـ ًا(((.
ج ـ التشبيه.

وقــد ســاق أمحــد بــن حنبــل مجلــة مــن األحاديــث التــي يســتدل هبــا عىل التشــبيه

يف معــرض رده عــى اجلهميــة ،منها:

1ـ عــن أيب هريــرة قــال :إذا رضب أحدكــم فليجتنــب الوجــه ،فــان اهلل خلــق

آدم عــى صورتــه.

2ـ وعنه أيض ًا( :إن اهلل خلق آدم عىل صورته وطوله ستون ذراع ًا).

3ـ عــن عمــر بــن اخلطــاب ،قــال( :إذا جلــس تبــارك وتعــاىل عــى الكــريس

ســمع لــه أطيــط كأطيــط الرحــل اجلديــد.
وغريها من األحاديث(((.

((( السنة ألمحد بن حنبل :ص  50 - 46نيش  -السلفية.

((( املزيــد مــن االطــاع ،ينظــر كتــاب :الســنة ألمحــد بــن حنبــل :ص  ،470 - 454حتقيــق الدكتــور

املبحـث اخلامس :املذهب احلنبلي

وممــا ال ريــب فيــه أن هــذه العقيــدة قــد رد عليهــا الكثــر مــن أهــل العلــم منــذ

صدورهــا وإىل يومنــا هــذا وقــد أحتملهــا ودافــع عنهــا الكثــر أيض ـ ًا ،واألمــر ال

خيفــى عــى الباحــث املتتبــع يف ذلــك.

5ـ املسائل الفقهية التي أمتاز هبا املذهب احلنبيل.

أمتــاز املذهــب احلنبــي ببعــض املســائل الفقهيــة عــن بقيــة املذاهــب اإلســامية

الســابقة ،وهــي كااليت:

 1ـ وجوب املضمضة واالستنشاق(((.

 2ـ وجوب غسل اليدين عند القيام من النوم(((.

 3ـ االقتصار عىل املفصل يف اليد يف مسح التيمم قياس ًا عىل الرسقة(((.

 4ـ مؤاخذ املقر بإقراره ،وإن استثنى أنه أعطى فال يقبل منه ،وان كانت البينة(((.
املس��ألة الثاني��ة :أمس��اء أب��رز فقه��اء املذه��ب احلنبل��ي حتى متص��ف القرن
الثال��ث للهجرة.

اشتهر بعض الفقهاء الذين تتلمذوا يف املدرسة احلنبلية وخترجوا منها ،منهم:

1ـ أمحــد بــن احلســن بــن جنيديــب ،أبــو احلســن الرتمــذي الكبــر (ت قبــل

250هـ).

سعيد القحطاين ،ط دار ابن القيم ،لسنة 1406هـ 1986 -م الدمام  /السعودية.

((( املغني البن قدامة :ج 1ص .102

((( املغني البن قدامة :ج 1ص 80؛ بداية املجتهد البن رشد :ج 1ص .350
((( املغني البن قدامة :ج 1ص .102

((( املجموع رشح املهذب للنووي :ج 20ص  ،289ط مطبعة التضامن /مرص لسنة 1344هـ.
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وصــف باإلمــام احلافــظ املجــود الفقيــه ،بأمحــد بن حنبــل وروى عنــه البخاري

والرتمذي(((.

2ـ إســحاق بــن منصــور بن هبــرام ،أبــو يعقوب الكوســج املروزي النيســابوري

(ت 251هـــ) .وصــف باإلمــام الفقيــه ،احلافــظ احلجــة ،وهــو الــذي دون عــن أمحد
بــن حنبــل املســائل يف الفقــه ،روى عنه الســتة ســوى أيب داود(((.
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3ـ حممد بن عبد امللك بن زنجويه ،أبو بكر الغزال (ت 258هـ).

وصــف باحلافــظ اإلمــام الفقيــه ،صاحــب أمحــد بــن حنبــل ،خــرج لــه

األربعــة (((.

4ـ أمحد بن حممد بن هاين ،أبو بكر األثرم اإلسكايف (ت 260هـ).

تلميــذ اإلمــام أمحــد وصاحــب الســنن ،وصــف اإلمــام احلافــظ العالمــة،

قــال حييــى بــن معــن :كان أحــد أبــوي األثــرم جن ّيـ ًا ،وقــال ابــن حبــان :أصلــه مــن
خراســان ،روى عنــه النســائي(((.

5ـ حممد بن مسلم بن عثامن ،ابن وارة عبد اهلل الرازي (ت 270هـ).

وصــف باحلافــظ اإلمــام املجــود ،أحــد األعــام ،وكان يــرب لــه املثــل يف

((( ينظر:اجلــرح والتعديــل  ،47/2طبقــات احلنابلــة  ،39/1ســر أعــام النبــاء ،156 /12
تذكــرة احلفــاظ  ،536/2هتذيــب التهذيــب .24/1

((( ينظر:تاريــخ البخــاري  ،404/1اجلــرح والتعديــل  ،234/2تاريــخ بغــداد  ،362/6طبقــات
احلنابلــة 106/1رقــم ،133ســر أعــام النبــاء  ،258/12تذكــرة احلفــاظ .524/2

((( ينظر:اجلــرح والتعديــل  ،5/8تاريــخ بغــداد 345/2طبقــات احلنابلــة  283/1رقــم ،429
ســر أعــام النبــاء  ،346/12هتذيــب التهذيــب .315/9

((( ينظر:اجلــرح والتعديــل  ،72/2الثقــات  -البــن حبــان  ،36/8 -فهرســت النديــم،379 :
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احلفــظ ،عــى محــق فيــه وتيــه ،روى عنــه النســائي(((.

6ـ أمحد بن حممد بن احلجاج ،أبو بكر املروذي (ت 273هـ).

صاحــب اإلمــام أمحــد ،كان والــده خوارزميـ ًا وأمــه مروذيــة ،وصــف باإلمــام،

القــدوة الفقيــه ،املحدث ،شــيخ اإلســام(((.

7ـ عبــد امللــك بــن عبــد احلميــد امليمــوين الرقــي مــوىل بنــي أســد (ت 274هـــ).

كان حــده ميمــون بــن مهــران شــيخ اجلزيــرة أعتقتــه امــرأة مــن بنــي نــر بــن

معاويــة بالكوفــة ،وصــف باإلمــام العالمــة ،احلافــظ الفقيــه ،عــامل الرقــة ومفتيهــا يف

زمانــه ،روى عنــه النســائي(((.

8ـ إسحاق بن إبراهيم بن هاين النيسابوري (ت 275هـ).

وصــف بالفقيــه ،وأنــه مــن العلــاء العاملــن لــه عــن أمحــد ســؤاالت يف

جملــدة(((.

9ـ حرب بن إسامعيل الكرماين (ت 280هـ).

طبقــات الشــرازي  ،159طبقــات احلنابلــة  ،65/1ســر أعــام النبــاء  ،623/12هتذيــب
التهذيــب  ،78/1طبقــات احلفــاظ.259 :

((( ينظر:اجلــرح والتعديــل  ،79/8تاريــخ بغــداد  ،256/3طبقــات احلنابلــة  ،299/1تاريــخ
دمشــق  ،388/55ســر أعــام النبــاء .28/13

((( ينظر:تاريــخ بغــداد  ،423/4طبقــات الشــرازي ،159 :طبقــات احلنابلــة  ،57/1تذكــرة
احلفــاظ  ،631/2ســر أعــام النبــاء .173/13

((( ينظر:اجلــرح والتعديــل  ،358/5طبقــات احلنابلــة  ،202/1تذكــرة احلفــاظ 603/2ن ســر
أعــام النبــاء  ،89/13هتذيــب التهذيــب .400/6

((( ينظر:تاريخ بغداد  ،376/6طبقات احلنابلة  ،102/1سري أعالم النبالء .19/13
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تلميــذ أمحــد بــن حنبــل وصاحــب كتــاب ((املســائل) ،وصــف باإلمــام،

العالمــة ،الفقيــه(((.

10ـ إبراهيــم بــن إســحاق ،أبــو إســحاق احلــريب وأصلــه مــن مــرو (ت

285هـــ).

وصــف باإلمــام ،احلافــظ ،العالمــة ،شــيخ اإلســام ،صاحــب التصانيــف،
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قاســه بعضهــم بأمحــد بــن حنبــل(((.

11ـ أمحد بن حممد بن هارون ،أبو بكر اخلالل (ت 311هـ).

صاحــب كتــب ((العلــل)) و ((الســنة)) و((أحــكام أهــل امللــل)) أصلــه مــن

مــرو وهــو غنــي عــن التعريــف(((.

 12ـ احلسن بن عيل بن خلف ،أبو حممد الربهباري (ت 323هـ).

شــيخ احلنابلــة ،وصــف بالفقيــه القــدوة ،اإلمــام كان جمــر ًا ،جمس ـ ًا ،مشــبه ًا،

ولــه أتبــاع كثــر ،غالبــ ًا مــا يثــرون الفتــن واملشــاغبات ،حتــى طلبــه الســلطان،
فاختفــى مــدة وأوقــع بأصحابــه(((.

((( ينظر:اجلــرح والتعديــل  ،253/3طبقــات احلنابلــة  ،136/1تاريــخ دمشــق  ،309/12تذكــرة
احلفــاظ  ،613/2ســر أعــام النبــاء .244/13

((( ينظر:فهرســت النديــم ،381 :تاريــخ بغــداد  ،27/6طبقــات الشــرازي ،160 :طبقــات
احلنابلــة  ،83/1تذكــرة احلفــاظ  ،584/2ســر أعــام النبــاء  ،356/13طبقــات احلفــاظ:
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((( ينظر:تاريــخ بغــداد  ،112/5طبقــات الشــرازي ،160 :طبقــات احلنابلــة  ،11/2تذكــرة
احلفــاظ  ،785/3ســر أعــام النبــاء .297/14

((( ينظر:طبقــات احلنابلــة 16/2رقــم  ،588املنتظــم  ،207/8ســر أعــام النبــاء ،90/15
شــذرات الذهــب .319/2

املبحـث اخلامس :املذهب احلنبلي

13ـ أمحد بن سلامن بن احلسن بن إرسائيل ،أبو بكر النجاد ( ت 328هـ).

وصــف باإلمــام احلافــظ ،الفقيــه ،املفتــي ،شــيخ العــراق ،صاحــب ((مســند

عمــر)) كان جمس ـ ًا حشــوي ًا(((.

14ـ عبدالعزيز بن جعفر بن يزداد ،أبو بكر غالم اخلالل (ت 363هـ).

شــيخ احلنابلــة ،صاحــب كتــب ((الشــايف)) و ((املقنــع)) و ((اخلــاف مــع

الشــافعي)) و ((خمتــر الســنة)) وصــف باإلمــام العالمــة(((.

((( ينظر:تاريــخ بغــداد  ،189/4طبقــات الشــرازي ،161 :ميــزان االعتــدال  ،238/1ســر
أعــام النبــاء  ،502/15طبقــات احلنابلــة .7/2

((( ينظر:تاريــخ بغــداد 459/10ن طبقــات الشــرازي ،161 :ســر أعــام النبــاء 143/16ن
شــذرات الذهــب .45/3
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املبحث السادس
املذهب الزيدي
ويرجــع اتبــاع املذهــب الزيــدي إىل إمــام املذهــب الشــهيد زيــد بــن اإلمــام عــي

بــن احلســن زيــن العابديــن (عليهــم الســام) وللوقــوف عــى معرفــة ســرة إمــام
املذهــب وأبــرز الفقهــاء حتــى القــرن الرابــع اهلجــري ،وهــي كااليت:
ً
وشطرا من سريته.
املسألة األوىل :التعريف بشخصيته

1ـ امسة وكنيته.
هــو :زيــد بــن عــي زيــن العابديــن ،بــن احلســن الشــهيد بــن أمــر املؤمنــن

اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (عليهــم الســام) ،يكنــى بــايب احلســن ،الثائــر عــى

الباطــل ،الشــهيد عــى أيــدي أشــياع أميــة بأمــر هشــام بــن عبــد امللــك األمــوي.
2ـ والدته ونشأته.
ولــد (عليــه الســام) يف حجــر أبيــه اإلمــام الســجاد ،وتتلمــذ عــى يديــه وعــى

يــدي أخيــه اإلمــام الباقــر (عليهــم الســام) فــكان فقيهـ ًا ،قارئـ ًا ،مناظــر ًا ،خطيبـ ًا،

معروفـ ًا بالفصاحــة ،ورسعــة اجلــواب ،ووضــوح البيــان ،واللقــاء احلجــة.
3ـ الراوون عنه.

روى عنــه :األجلــح بــن عبــد اهلل الكنــدي ،وإســاعيل بــن عبــد الرمحــن
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الســدي ،وبســام الصــريف ،وأبــو محــزة ثابــت بــن أيب صيفــة الثــايل ،وابنــاه احلســن
ّ

وعيســى ،وزبيــد اليامــي ،وســليامن األعمــي ،وشــبعة بــن احلجــاج وعمــرو بــن

خالــد الواســطي ،وكثــر النـ ّـواء ،وحممــد بــن مســلم بــن شــهاب الزهــري ،وهــارون
بــن ســعد العجــي ،وهاشــم بــن الربيــد ،وغريهــم(((.
4ـ بعض ما قيل فيه.
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كثــرة هــي األقــوال التــي قيلــت يف شــخصه وســجاياه احلميــدة ،ال ســيام مــا

ورد عــن أئمــة أهــل البيــت (عليهــم الســام) وهــي كااليت:

1ـ قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) لإلمــام احلســن (عليــه

الســام):

«خيــرج مــن صلبــك رجــل ،يقــال لــه :زيــد يتخطــا هــو واصحابــه رقــاب الناس

يدخلــون اجلنــة بغري حســاب»(((.

2ـ وقال (صىل اهلل عليه وآله وسلم) يف اإلمام احلسني (عليه السالم):

«إنــه خيــرج مــن ولــده رجــل يقــال لــه زيــد :يقتــل بالكوفــة ويصلــب بالكناســة،

خيــرج مــن قــره نبشــا ،تفتــح لروحــه ابــواب الســاء ،يبتهــج بــه أهــل الســاوات»(((.
3ـ قــال أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،وقــد وقــف عــى موضــع

صلبــه بالكوفــة فبكــى وبكــى أصحابــه ،فقالــوا لــه :مــا الــذي أبــكاك؟!

((( موســوعة طبقــات الفقهــاء  -اللجنــة العلميــة يف مؤسســة اإلمــام الصــادق عليــه الســام :ج2
ص .223

((( عيون اخبار الرضا عليه السالم للصدوق :ج 1ص .326
((( األمايل للصدوق :ص .94

املبحـث السادس :املذهب الزيدي

قال:

«إن رجـ ً
ا مــن ولــدي يصلــب يف هــذا املوضــع ،مــن ريض أن ينظــر إىل عورتــه

اكبــه اهلل عــى وجهــه يف النــار»(((.

4ـ قال اإلمام الباقر (عليه السالم):

«لقد أنجبت أ ّم ولدتك يا زيد ،اللهم أشدد أزري بزيد»(((.
5ـ ودخل عليه يوم ًا فلام رآه ،تال:

«يــا اهيــا اللذيــن كونــوا قوامــن بالقســط شــهداء هلل ثــم قــال :انــت واهلل يــا زيــد

مــن أهل ذلــك»(((.

6ـ قال اإلمام الصادق (عليه السالم):

«فــإن زيــد كان عاملــ ًا ،وكان صدوقــ ًا ومل يدعكــم إىل نفســه ،إنــا دعاكــم إىل

الرضــا مــن آل حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ولــو ظهــر لــوىف بــا دعاكــم إليــه
انــا خــرج إىل ســلطان جمتمــع لينقضــه»(((.

7ـ قال اإلمام عيل بن موسى الرضا (عليه السالم):

«إنــه كان مــن علــاء آل حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) غضــب هلل عــز

وجــل فجاهــد أعدائــه حتــى قتــل يف ســبيله»(((.
((( املالحم والفتن البن طاووس :ص .244

((( االغاين اليب الفرج االصفهاين :ج 24ص .258
((( الغدير.70/3 :

((( الكايف للكليني :ج 8ص .264

((( عيون اخبار الرضا عليه السالم للشيخ الصدوق :ج 1ص .225
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املسألة الثانية :موقف علماء اإلمامية من زيد الشهيد (عليه السالم).

لقــد حتــدث علــاء اإلماميــة عــن زيــد الشــهيد وجهــاده وواجهــوا االفــراءات

التــي قيلــت فيــه ،ويف موقفهــم منــه والتــي أطلقهــا اشــياع بنــي أميــة قــال العالمــة
االمينــي (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف بيــان موقــف علــاء اإلماميــة (أعــى اهلل

شــأهنم) وشــعرائهم يف زيــد الشــهيد:
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(وأمــا نصــوص العلامء فدونك كلمة الشــيخ املفيد يف إرشــاده ،واخلــزار القمي

يف كفايــة األثــر ،والنســابة العمــري يف املجــدي ،وابــن داود يف رجالــه ،والشــهيد
األول يف قواعــده ،والشــيخ حممــد بــن الشــيخ صاحــب املعــامل يف رشح االســتبصار،

واألســرآبادي يف رجالــه ،وابــن أيب جامــع يف رجالــه ،والعالمــة املجلــي يف مــرآة

العقــول ،ومــرزا عبــد اهلل األصبهــاين يف ريــاض العلــاء ،والشــيخ عبــد النبــي

الكاظمــي يف تكملــة الرجــال ،و الشــيخ احلــر العامــي يف خامتــة الوســائل ،والســيد
حممــد جــد آيــة اهلل بحــر العلــوم يف رســالته ،والشــيخ أيب عــي يف رجالــه ،وشــيخنا
النــوري يف خامتــة املســتدرك ،وشــيخنا املامقــاين يف تنقيــح املقــال.

إىل كثرييــن مــن أمثاهلــم فقــد اتفقــوا مجيعــا عــى معنــى واحــد هــو تنزيــه

ســاحة زيــد عــن أي عــاب وشــية ،وإن دعوتــه كانــت إهليــة ،وجهــاده يف ســبيل
اهلل .ويعــرب عــن رأي الشــيعة مجعــا ،قــول شــيخهم هبــاء امللــة والديــن العامــي يف
رســالة إثبــات وجــود اإلمــام املنتظــر :إنــا معــر اإلماميــة ال نقــول يف زيــد بــن عــي
إال خــرا ،والروايــات عــن أئمتنــا يف هــذا املعنــى كثــرة .وقــال العالمــة الكاظمــي

يف التكملــة :اتفــق علــاء اإلســام عــى جاللــة زيــد وورعــه وفضلــه.

وأمــا شــعراء الشــيعة فللكميــت مــن هاشــمياته قصيــدة يرثــي هبــا زيــد بــن عــي

املبحـث السادس :املذهب الزيدي

وابنــه احلســن ويمــدح بنــي هاشــم مطلعها:
أال هــل عــم يف رأيــه متأمــل؟!

وله قوله يف زيد:

وهــل مدبــر بعــد اإلســاءة مقبــل؟!

(((

أصاب ابنه أمس من يوسف
وإن قلــت :زانــن .مل أقــذف

يعــز علــى أمحــد بالــذي
خبيــث مــن العصبــة األخبثــن

()1

وقال سديف بن ميمون يف قصيدة له:
(((

ال تقيلــن عبــد مشــس عثــارا
واذكــروا مصــرع احلســن وزيــد

وقال أبو حممد العبدي الكويف:

حســبت أميــة أن ســرضى هاشــم
كال ورب حممــد وإهلــه
وتــذل ذل حليلــة حلليلهــا
وقال السيد احلمريي:

بــت ليلــي مســهدا
ولقــد قلــت قولــة
لعــن اهلل حوشــبا
وي ـ ــزي ـ ـ ـ ــدا ف ـ ـ ــإنـ ـ ـ ــه
ألف ألف وألف ألف

واقطعــوا كل حنلــة وغــراس
()2
وقتـ ـ ـ ــيال جبـ ـ ـ ــانب امله ـ ـ ــراس
عنهــا ويذهــب زيدهــا وحســينها
حتــى تبــاع ســهوهلا وحزوهنــا
باملشــريف وتســرد ديوهنــا
ســاهر الطــرف مقصدا
وأطـ ـ ـل ـ ــت الت ـ ــبل ـ ــدا
وخ ــراش ـ ــا وم ـ ــزبدا
كان أعتــى وأعنــدا
مــن اللعــن ســرمدا

((( يوسف بن عمر الثقفي عامل هشام عىل العراق وهو قاتل زيد.

((( ماء بجبل أحد والقتيل بجنبه محزة بن عبد املطلب سالم اهلل عليهام.
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إهنــم حاربــوا االلــه
شــركوا يف دم املطهــر
ثــم عالــوه فــوق جــذع
يا خراش بن حوشــب

وآذوا مـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــمدا
تـ ـعـ ـ ـ ـنـ ـ ــدا
زي ـ ـ ـ ـ ــد
ص ـ ــري ـع ـ ــا م ـ ـ ـ ــجردا
()1
أنت أشــقى الورى غدا

ورثــاه الفضــل بــن عبــد الرمحــن بــن ربيعــة بــن احلــارث بــن عبــد املطلــب

(((
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(املتــوىف 129هـــ)
بقصيدة أوهلا:

أال يــا عــن ال ترقــي وجــودي
غــداة ابــن النــي أبــو حســن

بدمعــك ليــس ذا حــن اجلمــود

صليــب بالكناســة فــوق عــود

وأبو ثميلة صالح بن ذبيان الراوي عن زيد بقصيدة مستهلها:

أأبــا احلســن أعــار فقــدك لوعــة

والوزير الصاحب بن عباد بمقطوعة أوهلا:

بدى من الشــيب يف رأســي تفاريق
هــذا فــا هلــو مــن هــم يعوقــي
وقال أبو احلسن ابن محاد:

ودليــل ذلــك قــول جعفــر عندمــا

لــو كان عمــي ظافــرا لوفــى مبــا

مــن يلــق مــا القيــت منهــا يكمد
وحــان للهــو متحيــق وتطليــق
بيــوم زيــد وبعــض اهلــم تعويــق

عــزي بزيــد قــال كاملســتعرب

قــد كان عاهــد غــر أن مل يظفــر

والشيخ صالح الكواز يف قصيدة يرثي هبا اإلمام السبط قوله:
((( يقال :إن خراش بن حوشب هو الذي أخرج جسد زيد الشهيد من مدفنه الرشيف

املبحـث السادس :املذهب الزيدي

آلبائه الغر الكرام األطايب

وزيد وقد كان اآلباء سجية

تشكل فيه شبه عيسى لصالب

كأن عليه القي الشيخ الذي

وقال الشيخ يعقوب النجفي (املتوىف ):1329

وإن زيــدا بســهم واحــد ضربــا

يبكــي اإلمــام لزيــد حني يذكره

رأى ابنــه لنبــال القــوم قــد نصبــا؟!

فكيف حال علي بن احلسني وقد

وللشيخ مريزا حممد عيل األوردبادي قصيدة يف مدحه ورثائه أوهلا:

فلــم تقــر لــه نفــس مضامــه

أبــت عليــاؤه إال الكرامــة

وللسيد مهدي األعرجي قصيدة يف رثائه مطلعها:

ألســقيه إن شــح احليــا هاطــل الدمــع

خليلــي عوجــا بــي علــى ذلــك الربــع

ورثاه السيد عيل النقي النقوي اللكهنوي بقصيدة استهلها:

سوى أن ميوتوا يف ضالل الصوارم

أبى اهلل لألشراف من آل هاشم

وللشيخ جعفر نقدي قصيدة يف رثائه أوهلا:

ي ـ ــا منــزل بالبل ـ ـ ـ ــاغينب أرمس ـ ــه

يبكيــه شــجوا علــى بعــد متيمــه

وأفــرد غــر واحــد مــن أعــام اإلماميــة تأليفــا يف زيــد ويف فضلــه ومآثــره،

فمنهــم:

 - 1إبراهيم بن سعيد بن هالل الثقفي (املتوىف ،) 283له كتاب أخبار زيد.
 - 2حممد بن زكريا موىل بني غالب املتوىف  ،298له كتاب أخبار زيد.
 - 3احلافظ أمحد بن عقدة ،له كتاب من روى أخبار زيد ومسنده.
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 - 4عبد العزيز بن حييى اجللودي املتوىف  ،368له كتاب أخبار زيد.
 - 5حممد بن عبد اهلل الشيباين املتوىف  ،372له كتاب فضايل زيد.

 - 6الشيخ الصدوق أبو جعفر القمي املتوىف  ،381له كتاب يف أخباره.
 - 7مريزا حممد االسرتآبادي صاحب الرجال الكبري.
 - 8السيد عبد الرزاق امل ّقرم.
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فهــذا زيــد ومقامــه وقداســته عند الشــيعة مجعــاء ،فلســت أدري أين يكــون إذن

مقيــل قــول ابــن تيميــة مــن مســتوى احلقيقــة :إن الرافضــة رفضــوا زيــد بــن عــي بــن
احلســن ومــن وااله وشــهدوا عليــه بالكفــر والفســق؟!((( وتبعــه عــى هــذه اهلفــوة

الســيد حممــود اآللــويس يف رســالته املطبوعــة يف كتــاب (الســنة والشــيعة) وقــال:

الرافضــة مثلهــم كمثــل اليهــود الرافضــة يبغضــون كثــرا مــن أوالد فاطمــة

ريض اهلل عنهــا بــل يســبوهنم كزيــد بــن عــي ،وقــد كان يف العلــم والزهــد عــى
جانــب عظيــم .وأخــذ عنــه القصيمــي هــذه األكذوبــة وذكرهــا يف كتابــه (الــراع
بــن اإلســام والوثنيــة).

ذكــر هــؤالء عزوهــم املختلــق هــذا إىل الشــيعة يف عــداد مســاوهيم فشــنوا

عليهــم الغــارات ،أال مــن يســائلهم عــن أن الشــيعة متــى هلجــت هبــذه ؟! ومــن ذا
الــذي حكاهــا ؟! وعــى أي كتــاب تســتند مزعمتهــم ؟! ومــن ذا الــذي شــافههم

هبــا حيــث خلــت عنهــا الكتــب؟!.

نعــم :مل يقصــدوا إال إســقاط حمــل الشــيعة هبذه السفاســف فكشــفوا عن ســوءة

إفكهــم وإذا كان الكاتــب عــن أي أمــة ال يعــرف شــيئا مــن معاملهــم وأحواهلــم ،أو
((( منهاج السنة  2ص .126
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يعرفهــا ثــم يقلبهــا ظهــرا لبطــن ،يكــون مثــل هــؤالء الكتبــة مــوردا للمثــل :حــن

قــدح ليــس منهــا .وكأن هــؤالء املدافعــون عــن ســاحة قــدس زيــد حيســبون القــراء
جهــاء بالتاريــخ اإلســامي ،وأهنــم ال يعرفــون شــيئا منــه ،وختفــى عليهــم حقيقــة
هــذا القــول املــزور .أال مــن مســائل هــؤالء عــن أن زيــدا إن كان عندهــم وعنــد

قومهــم يف جانــب عظيــم مــن العلــم والزهــد فبــأي كتــاب أم بأيــة ســنة حاربــه
أســافهم وقاتلــوه وقتلــوه وصلبــوه و وأحرقــوه وداروا برأســه يف البــاد؟!
أليس منهم ومن قومهم أمري مناوئيه وقاتله :يوسف بن عمر ؟!
أو ليس منهم صاحب رشطته :العباس بن سعد ؟!.

أو ليس منهم قاطع رأسه الرشيف :ابن احلكم بن الصلت ؟!

أو ليس منهم مبرش يوسف بن عمر بقتله :احلجاج بن القاسم ؟!
أو ليس منهم خراش بن حوشب الذي أخرج جسده من قربه؟!

أو ليس من خلفائهم اآلمر بإحراقه :وليد أو هشام بن عبد امللك؟!

أو ليس منهم حامل رأسه إىل هشام :زهرة بن سليم ؟ !

أو ليــس مــن خلفائهــم هشــام بــن عبــد امللــك وقــد بعــث رأس زيــد إىل مدينــة

الرســول فنصــب عنــد قــر النبــي يومــا وليلــة ؟!

أو ليــس هشــام بــن عبــد امللــك كتــب إىل خالــد القــري يقســم عليــه أن يقطــع

لســان الكميــت شــاعر أهــل البيــت ويــده بقصيــدة رثــى هبــا زيــد بــن عــي وابنــه
ومــدح بنــي هاشــم؟!

أو ليــس عامــل خليفتهــم باملدينــة :حممــد بــن إبراهيــم املخزومــي ،كان يعقــد

حفــات هبــا ســبعة أيــام وخيــرج إليهــا وحيــر اخلطبــاء فيهــا فيلعنــون هنــاك عليــا
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وزيــدا وأشــياعهم ؟!

أو ليس من شعراء قومهم احلكيم األعور؟ ! وهو القائل:

صلبنــا لكــم زيــدا علــى جذع خنلة

وقســتم بعثمــان عليــا ســفاهة

ومل نــر مهديــا علــى اجلــذع يصلــب
وعثمــان خــر مــن علــي وأطيــب

أو ليس سلمة بن احلر بن احلكم شاعرهم هو القائل يف قتل زيد؟!
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وأهلكنــا جحاجــح مــن قريــش
وك ـ ـ ــنا أس مـ ـل ـك ـ ــهم ق ـ ــدميا

فأمسى ذكرهم كحديث أمس
ومـ ـ ــا مـ ـل ـ ــك يـ ـقـ ـ ـ ــوم ب ـ ـغـ ــر أس

ضمنــا منهــم نــكال وحزنــا ولكــن ال حمالــة مــن تــأس أو ليــس منهــم مــن يقــول

بحيــال رأس زيــد وهــو مصلــوب باملدينــة؟!:
أال يــا ن ـ ــاقض امليثــاق

نقضــت ال ـ ــعهد وامليثــاق
لقــد أخلــف إبليــس الــذي

أبشــر

بالــذي

ســاكا

ك ـ ــان

منـ ــاكا

قدمــا كـ ــان قدمــاكا

قــد

هذه حقيقة احلال ،فاقض ما أنت قاض.

ْكــونَ ( )60وَ َأنْ ُتـمْ
َكــونَ و ََل تَب ُ
(َ أ َفمِـنْ هَـ َـذا الْحَدِيـثِ تَعْجَبُــونَ ( )59وَتَ ْضح ُ

سَــامِدُونَ ،(((انتهــى كالمــه رمحــه اهلل)(((.

املسألة الثالثة :أمساء أبرز فقهاء املذهب الزيدي حتى نهاية القرن الرابع اهلجري

بــرز جمموعــة مــن فقهــاء املذهــب الزيدي منــذ منتصــف القــرن األول اهلجري؛
((( النجم.61 - 60 : ،

((( الغدير :ج 3ص .76 - 69
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فــكان كثــر ًا منهــم قــد تتلمــذ عــى أيــدي أئمــة العــرة النبويــة كالباقــر والصــادق

والكاظــم (عليهــم الســام)

وسأوردهم زمني ًا حتى هناية القرن الرابع للهجرة النبوية ،وهم كااليت:

1ـ أبو اجلارود (ت 150هـ).

هــو زيــاد بــن املنــذر اهلمــداين اخلــاريف ،ويقــال الثقفــي ،الكــويف ،األعمــى،

أحــد فقهــاء الزيديــة ،وإليــه تنســب اجلاروديــة

الســام) ،وروى عنــه كثــر ًا ،وروى
صحــب االمــام أبــا جعفــر الباقــر (عليــه ّ

الســام) ،وعــن أيب إســحاق
أيضــ ًا عــن االمــام أيب عبــد اهلل الصــادق (عليــه ّ

الســبيعي ،وأيب ســعيد عقيصــا التميمــي ،واألصبــغ بــن نباتــة.
ّ

أئمــة أهــل البيــت (عليهــم
وقــد وقــع يف اســناد كثــر مــن الروايــات عــن ّ

الســام) ،تبلــغ زهــاء املائــة مــورد((( روى عنــه :حممــد بــن ســنان كثــر ًا ،واحلســن
ّ

بــن حمبــوب ،وعبــد اهلل بــن مســكان ،وأبــان بــن عثــان األمحــر ،وحريــز بــن عبــد
ـي ،ومالك
اهلل ،وأبــو إســحاق ثعلبــة بــن ميمــون الفقيــه ،وعبــد اهلل بــن املغــرة البجـ ّ

االزدي ،وربعــي بــن عبــد اهلل ،وآخــرون.
بــن عطيــة األمحــي ،وحممــد بــن ســليامن
ّ
ويف هتذيــب التهذيــب :روى عــن عطيــة العــويف ،وأيب اجلحــاف داود بــن أيب

عــوف ،وأيب الزبــر ،واألصبــغ بــن نباتــة ،وأيب بــردة بــن أيب موســى ،وأيب جعفــر
الباقــر ..،وعنــه :مــروان بــن معاويــة الفــزاري ،ويونــس بــن بكــر ،وعــي بــن

ـذي حديث ـ ًا واحــد ًا .صنّــف أبــو اجلــارود كتــاب
هاشــم الربيــد ..وروى لــه الرتمـ ّ

تفســر القــرآن الكريــم ،رواه عــن اإلمــام الباقــر (عليــه الســام) ،ولــه كتــاب
((( بعنوان ( أيب اجلارود ) يف اثنني وتسعني مورد ًا ،والباقي بعنوان ( زياد بن املنذر ).
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ـاري أ ّنــه ذكــره يف فصــل مــن
أصــل .تــويف  -ســنة مائــة ومخســن ،ونُســب إىل البخـ ّ
مــات مــن اخلمســن إىل الســتني ومائــة)(((.

2ـ احلسن بن صالح((( (ت 169هـ).

هــو :احلســن بــن صالــح ،ابــن حــي اهلمــداين الثــوري ،الفقيــه املتكلــم ،أبــو

عبــد اهلل الكــويف.
200

ولد يف سنة مائة.

الســام)،
ُعــدّ مــن أصحــاب اإلمامــن :حممــد الباقر وجعفــر الصــادق (عليهام ّ

وروى عنهــا ،وعــن شــهاب بــن عبــد ر ّبه.

روى عنــه احلســن بــن حمبــوب ،وعــي بــن حممــد بــن ســليامن النوفــي((( وقــد

((( موســوعة طبقــات الفقهــاء  -اللجنــة العلميــة بــأرشاف الشــيخ جعفــر الســبحاين :ج 2ص 219
.220 -

((( الطبقــات الكــرى البــن ســعد  ،375 - 6التأريــخ الكبــر  ،295 - 2املعــارف  ،284املعرفــة
والتاريــخ  ،805 - 2الضعفــاء الكبــر للعقيــي  ،229 - 1مشــاهري علــاء األمصــار ،268

الثقــات البــن حبــان  ،164 - 6الفهرســت البــن النديــم  ،267حليــة األوليــاء ،327 - 7

طبقــات الفقهــاء للشــرازي  ،85املنتظــم  ،313 - 8الكامــل يف التأريــخ  ،76 - 6هتذيــب

الكــال  ،177 - 6ســر أعــام النبــاء  ،361 - 7العــر  ،190 - 1ميــزان االعتــدال - 1
 ،496هتذيــب التهذيــب  ،285 - 2تقريــب التهذيــب  ،167 - 1طبقــات احلفــاظ  ،98شــذرات
الذهــب  ،262 - 1جامــع الــرواة  ،204 - 1أعيــان الشــيعة  ،119 - 5تنقيــح املقــال ،285 - 1

معجــم رجــال احلديــث برقــم  ،2873 ،2872قامــوس الرجــال  ،180 - 3معجــم املؤلفــن
.231 - 3

الســام  -كــا يف الكتــب َاألربعــة عنــد
((( روى
َ
املرتجــم عــن اإلمــام الباقــر والصــادق  -عليهــا ّ
اإلماميــة عــدّ ة روايــات تبلــغ ســبعة وأربعــن مــورد ًا ،وروى عــن شــهاب بــن عبــد ر ّبــه يف مــورد
واحد.انظــر معجــم رجــال احلديــث.
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الســام).
ُعــدّ أيض ـ ًا مــن أصحــاب اإلمــام الكاظــم (عليــه ّ

وروى احلســن كــا يف هتذيــب الكــال عــن :جابــر بــن يزيــد اجلعفــي ،وســلمة

احلجــاج ،وعاصــم األحــول ،وعطــاء بــن الســائب،
ابــن كهيــل ،وشــعبة بــن ّ
ومنصــور بــن املعتمــر ،وأيب إســحاق الســبيعي ،وغريهــم.

وروى عنــه :عبــد اهلل بــن املبــارك ،وأخــوه عــي بــن صالــح ،وأبــو نعيــم

الفضــل بــن دكــن ،ووكيــع بــن اجلــراح ،ومصعــب بــن املقــدام ،وحييــى بــن أيب

ُبكــر ،وآخــرون.

وكان فقيه ًا ،حمدّ ث ًا ،عابد ًا ،من كبار الشيعة الزيدية.

قــال وكيــع :كان احلســن بــن صالــح وأخــوه و ُأ ّمهــا قــد جـ ّـزأوا الليــل ثالثــة
أجــزاء ،فــكل واحــد منهــم يقــوم ثلث ـ ًا ،فامتــت ُأمهــا ،فاقتســا الليــل ،ثــم مــات

عــي ،فقــام احلســن الليــل ك َّلــه.

و ّثقه أبو حاتم والنسائي وغريمها.

وقال أبو زرعة :اجتمع فيه اتقان وفقه ،وعبادة وزهد.

وقــد طعــن فيــه مجاعــة ملــا كان يــراه مــن اخلــروج بالســيف عــى أئمــة اجلــور،

ولرتكــه اجلمعــة ،فأ ّمــا اخلــروج بالســيف فأجــاب عنــه ابــن حجــر بقولــه(( :وهــذا
مذهــب للســلف قديــم ،لكــن اســتقر االمــر عــى تــرك ذلــك ملــا رأوه قــد أفــى

إىل أشــد منــه ،ففــي وقعــة احلـ َّـرة ،ووقعــة ابــن األشــعث وغريمهــا عظــة ملــن تد ّبــر،
وبمثــل هــذا الــرأي ال يقــدح يف رجــل قــد ثبتــت عدالتــه.))..

قــال الســيد حمســن العامــي يف تعقيبــه عــى كالم ابــن حجــر :واســتقرار االمــر

عــى تــرك ذلــك ال يفهــم لــه معنــى ،فلــو اســتقر االمــر عــى تــرك واجــب مل يســقط
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وجوبــه وكان تاركــوه مأثومــن ،وإذا كان أهــل وقعــة احلـ ّـرة مل ينجحــوا ملخامــرة

ـتقر أمرهــم عــى تــرك االمــر
بعضهــم أو لغــر ذلــك مل يسـ ّـوغ ذلــك للنــاس أن يسـ ّ
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ومقاومــة الظلــم.

وأ ّمــا تــرك اجلمعــة فقــد قــال فيــه ابــن حجــر(( :ففــي مجلــة رأيــه ذلــك أن ال

يصحــح واليــة االمــام الفاســق.)) ..
يصـ َّـي خلــف فاســق وال
ّ
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وللحســن بــن صالــح كتــب منهــا :التوحيــد ،إمامــة ولــد عــي مــن فاطمــة،

واجلامــع يف الفقــه.

وله أصل((( ال يرويه عنه احلسن بن حمبوب.

روى الشــيخ الطــويس بســنده عــن احلســن بــن صالــح عــن أيب عبــد اهلل  -عليــه

الســام قــالّ :
الســام) أمــر قنــر أن يــرب رجـ ًـا
إن علي ـ ًا أمــر املؤمنــن (عليــه ّ
ّ

حــد ًا فغلــط قنــر فــزاده عــى الثامنــن ثالثــة أســواط ،فأقــاده أمــر املؤمنــن (عليــه
الســام) مــن قنــر فجلــد قنــر ثالثــة أســواط.
ّ

تــويف احلســن بــن صالــح بالكوفــة ســنة ثــان ،وقيــل  -تســع وســتني ومائــة،

الســام) يف موضع
وكان اختفــاؤه مــع عيســى بــن زيــد بــن عــي بــن احلســن (عليــه ّ
واحــد ســبع ســنني ،واملهــدي العبــايس جــا ٌّد يف طلبهــا)(((.
اجلراح((( (ت 197هـ).
3ـ وكيع بن ّ

يتمــل كونــه ( يعنــي األصــل ) هــو اجلامــع يف الفقــه بعينــه .أعيــان
((( قــال الســيد حمســن العامــي :و ُ
الشــيعة.123 - 5 :

((( موسوعة طبقات الفقهاء بأرشاف الشيخ جعفر السبحاين :ج 2ص .131 - 129

((( الطبقــات الكــرى البــن ســعد  ،394 - 6التأريــخ الكبــر  179 - 8برقــم  ،2618املعــارف
 283و  ،341اجلــرح والتعديــل  37 - 9برقــم  ،168الثقــات البــن حبــان  ،562 - 7حليــة
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الروايس ،أبو سفيان الكويف.
هو :ابن مليح بن عدي َ

ولد سنة تسع وعرشين ومائة ،وقيل :سنة ثامن وعرشين.

روى عــن :ســليامن األعمــش ،وإســاعيل بــن أيب خالــد ،وعبــد الرمحــن

األوزاعــي ،وســفيان الثــوري ،ورشيــك النخعــي ،وخلــق كثــر.

روى عنــه :عبــد الرمحــن بــن مهــدي ،وعبــد اهلل بــن املبــارك ،وحييــى بــن َمعــن،

وهشــام بــن عــار الدمشــقي ،وعــدّ ة.

وكان حافظ ـ ًا ،حمدث ـ ًا ،فقيه ـ ًا ،مفتي ـ ًا ،قــدم بغــداد وحــدث هبــا ،وأراد الرشــيد

أن يوليــه قضــاء الكوفــة فامتنــع ورعـ ًا ،وذكــر أمحــد بــن حنبــل يومـ ًا وكيعـ ًا ،فقــال:

مــا رأت عينــاي مثلــه قــط ،حيفــظ احلديــث جيــد ًا ،ويذاكــر بالفقــه فيحســن مــع
ورع واجتهــاد ،وال يتكلــم يف أحـ ٍـد.
روي ّ
أن رجـ ًـا أغلــظ لــه ،فدخــل بيت ـ ًا ،فع ّفــر وجهــه ثــم خــرج إىل الرجــل،
طت عليــه.
فقــالِ :ز ْد وكيع ـ ًا بذنبــه ،فلــواله مــا ُس ـ ِّل َ
وقــد نــص ابــن املدينــي عــى ّ
أن يف وكيــع تشــيع ًا ،وعــدّ ه ابــن قتيبــة يف رجــال

الشــيعة ،وكان مــروان بــن معاويــة ال يرتــاب يف ّ
أن وكيعـ ًا (رافــي) ،دخــل عليــه
األوليــاء  ،368 - 8تاريــخ بغــداد  ،466 - 13االنســاب للســمعاين  ،97 - 3املنتظــم البــن
اجلــوزي  ،42 - 10صفــة الصفــوة  ،170 - 3الكامــل يف التأريــخ  ،277 - 6هتذيــب األســاء

واللغــات  ،144 - 2هتذيــب الكــال  ،462 - 30تذكــرة احلفــاظ  ،306 - 1ميــزان االعتــدال

 ،335 - 4تاريــخ اإلســام للذهبــي ( ســنة  ،438 ) 197دول اإلســام  ،124 - 1العــر
 ،253 - 1ســر أعــام النبــاء  ،140 - 9مــرآة اجلنــان  ،457 - 1البدايــة والنهايــة - 10
 ،251اجلواهــر املضيئــة  ،208 - 2هتذيــب التهذيــب  ،123 - 11تقريــب التهذيــب ،331 - 2

شــذرات الذهــب  ،349 - 1األعــام للــزركيل  ،117 - 8معجــم املؤلفــن .166 - 13
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حييــى ابــن َمعــن مــر ًة فوجــد عنــده لوحـ ًا فيــه فــان كــذا ،وفــان كــذا ،ومــن مجلــة
مــا كان فيــه ،وكيــع رافــي ،فقــال لــه ابــن معــن :وكيــع خــر منــك ،قــال :منّــي ؟
فقــال لــه :نعــم.

وقــد َعــدّ ه بعضهــم يف رجــال الشــيعة الزيديــة «  » 1ومــن كتــب وكيــع :تفســر

القــرآن ،الســنن ،املعرفــة والتاريــخ ،والزهــد.
204

ومن كالمه :إنّام العاقل من عقل عن اهلل أمره ،ليس من عقل أمر الدنيا.

وقالَ :من مل يأخذ أهبة الصالة قبل وقتها مل يكن و ّقرها.

جربت مثله للحفظ.
وسئل عن أدوية احلفظ ،فقال :ترك املعايص ،ما ّ

تــويف ب َف ْيــد وهــي ُبليــدة يف نصــف طريــق مكــة مــن الكوفــة قافـ ًـا مــن احلــج -

ســنة ســبع وتســعني ومائــة ،وقيــل :ثــان وتســعني)(((.
4ـ القاسم الريس((( (ت 246هـ).

هــو :القاســم بــن إبراهيــم طباطبــا بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن احلســن

بــن احلســن بــن عــي بــن أيب طالــب ،أبــو حممــد العلــوي ،املعــروف ب (الـ َّـر ِّس).
((( موسوعة طبقات الفقهاء:ج  2ص .613 - 612

((( الطبقــات الكــرى البــن ســعد  ،394 - 6التأريــخ الكبــر  179 - 8برقــم  ،2618املعــارف
 283و  ،341اجلــرح والتعديــل  37 - 9برقــم  ،168الثقــات البــن حبــان  ،562 - 7حليــة
األوليــاء  ،368 - 8تاريــخ بغــداد  ،466 - 13االنســاب للســمعاين  ،97 - 3املنتظــم البــن
اجلــوزي  ،42 - 10صفــة الصفــوة  ،170 - 3الكامــل يف التأريــخ  ،277 - 6هتذيــب األســاء

واللغــات  ،144 - 2هتذيــب الكــال  ،462 - 30تذكــرة احلفــاظ  ،306 - 1ميــزان االعتــدال
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املبحـث السادس :املذهب الزيدي

أحــد أئمــة الزيديــة روى عــن :أبيــه ،وإســاعيل بــن أيب ُأويــس ،وأيب ســهل

املقــرئ وآخريــن.

روى عنــه :أوالده حممــد ،واحلســن ،واحلســن ،وســليامن ،وداود ،وحممــد بــن

منصــور املــرادي ،وجعفــر النــرويس ،وغريهــم أقــام بمــر عــر ســنني ،فاشــتدّ

عليــه الطلــب مــن عبــد اهلل بــن طاهــر((( فغادرهــا إىل بــاد احلجــاز وبـ ّ
ـث دعاتــه يف
فو ِّجهــت يف طلبــه اجليــوش،
األمصــار والبلــدان ،وبايعــه كثــرون ،فانتــر خــرهُ ،
ـي مــن البــدو ،واســتخفى فيهــم ،ومل يــزل عــى تلــك احلــال ،متغربـ ًا،
فانحــاز إىل حـ ّ

مــردد ًا يف النواحــي ،حتــى هتيــأت مقدمــات ظهــوره ،فبويــع البيعــة اجلامعــة يف
منــزل حممــد بــن منصــور املــرادي بالكوفــة وذلــك يف ســنة (  219هـــ)َّ ،إل أن

ـرس (جبــل أســود بأطــراف املدينــة بالقــرب مــن ذي
دعوتــه فشــلت ،فانتقــل إىل الـ ّ
احلليفــة) يف آخــر أيامــه ،وتــويف هبــا ســنة  -ســت وأربعــن ومائتــن((( وكان فقيهـ ًا،

عامل ـ ًا ،زاهــد ًا ،عفيف ـ ًا ،ذكــره املرزبــاين يف الشــعراء ،وأورد لــه شــعر ًا.

صنَّــف كتبـ ًا يف الفقــه والــكالم ،منهــا :الفرائــض والســنن ،الطهــارة ،األرشبــة،

العــدل والتوحيــد ،الدليــل الكبــر ،الدليــل الصغــر ،الــر ّد عــى النصــارى،

والناســخ واملنســوخ وذكــر أبــو العبــاس النجــايش يف رجالــه ّ
أن لــه كتاب ـ ًا يرويــه
عــن أبيــه وغــره ،عــن اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) ورواه هــو عــن اإلمــام
شذرات الذهب  ،349 - 1األعالم للزركيل  ،117 - 8معجم املؤلفني .166 - 13

((( عبــد اهلل بــن طاهــر بــن احلســن اخلزاعــي :أمــر خراســان ،ومــن أشــهر الــوالة يف العــر
العبــايس ،ويل إمــرة الشــام مــدة ،ونقــل إىل مــر ســنة (  211ه ) ،فأقــام ســنة ،ونقــل إىل الدينــور،
ثــم َّ
وله املأمــون خراســان ،تــويف ســنة (  230ه ) .االعــام93 - 4 :

((( ينظر بحوث يف امللل والنحل393 - 7 :
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الكاظــم (عليــه الســام)(((.

5ـ حممد منصور (ت 290هـ).

ـويف ،أحــد كبــار
هــو :حممــد بــن منصــور ،ابــن يزيــد ا ُملـ ّ
ـرادي ،أبــو جعفــر الكـ ّ

الزيديــة روى عــن :ابــن جريــج ،وحممــد بــن إســاعيل األمحــي ،وأيب كريــب،

أئمــة الزيديــة منهــم :القاســم بــن إبراهيــم بــن إســاعيل بــن
وعــن مجاعــة مــن ّ
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احلســن املثنــى ابــن احلســن الســبط ،وعبــد اهلل بــن موســى بــن عبــد اهلل بــن احلســن

املثنــى بــن احلســن (عليــه الســام) ،وأمحــد بــن عيســى بــن زيــد الشــهيد أخــذ عنــه

مفــر ًا صنّــف كتبــ ًا كثــرة ،وهــي
النــارص للحــق كثــر ًا وكان فقيهــ ًا ،مؤرخــ ًاّ ،

اثنــان وثالثــون كتاب ـ ًا ،منهــا :الطهــارة ،الصــاة ،وغــر ذلــك عــى تــاوة كتــب
الفقــه ولــه أيضـ ًا كتــاب التفســر الكبــر ،وكتــاب التفســر الصغــر ،وكتــاب ســرة
ئمــة العادلــة تـ ّ
ـوف ســنة  -ن ّيــف وتســعني ومائتــن)(((.
األَ ّ
6ـ اهلادي إىل احلق (ت 298هـ)

هــو :حييــى بــن احلســن بــن القاســم بــن إبراهيــم بــن إســاعيل بــن إبراهيــم

عــي بــن أيب طالــب  -عليــه الســام  -اهلاشــمي
بــن احلســن ابــن احلســن بــن ّ
أئمــة الزيديــة ولــد باملدينــة ســنة
ـرس ،اهلــادي إىل احلــق ،أحــد ّ
احلســني العلــوي الـ ِّ

عرشيــن ومائتــن ،وكان يســكن « الفــرع » مــن أرض احلجــاز.

وكان فقيه ـ ًا عامل ـ ًا ورع ـ ًا ذا شــجاعة وبطولــة دعــاه أبــو العتاهيــة (مــن ملــوك

اليمــن) إىل بــاده ،فقصدهــا ،ونــزل ب (صعــدة)

(((

ســنة  283هـــ يف أيــام

((( موسوعة طبقات الفقهاء :ج 3ص .438 - 437
((( موسوعة طبقات الفقهاء :ج 3ص .561

((( مدينة باليمن بينها وبني صنعاء ستون فرسخ ًا .معجم البلدان.406 - 3 :

املبحـث السادس :املذهب الزيدي

املعتضــد ،وبايعــه أبــو العتاهيــة وعشــائره وبعــض قبائــل خــوالن وبنــي احلــارث

بــن كعــب وبنــي عبــد املــدان خوطــب ب (أمــر املؤمنــن) ،وتل ّقــب باهلــادي إىل
احلــق ،وفتــح نجــران((( وأقــام هبــا مــدةً ،ثــم قاتلــه عـ ّال بنــي العبــاس ،فظفــر بعــد

حــروب وملــك صنعــاء ســنة (288هـــ) وامتــدّ ملكــه ُُ ،
فخطــب لــه بمكــة ســبع
(((
وضبــت الســ َّك ُة باســمه ويف أ ّيامــه ظهــر عــي بــن الفضــل القرمطــي
ســننيُ ،
وقصــد الكعبــة ليهدمهــا ،فقاتلــه اهلــادي إىل احلــقَّ ،إل ّ
أن الوفــاة عاجلتــه ،ثــم

قــام بعــده ولــده حممــد املل ّقــب ب ( ا ُملــرىض ) ،وقيــل ّ
ان أكثــر َمــن ملــك اليمــن
أئمــة الزيديــة هــم مــن ذر ّيتــه لــه كتــب منهــا :اجلامــع((( املســالك يف ذكــر
بعــده مــن ّ
الناجــي مــن الفــرق واهلالــك ،تثبيــت اإلمامــة ،درر األحاديــث النبويــة باألســانيد

اليحيويــة ولــه رســائل كثــرة منهــا :الــرد عــى أهــل الزيــغ ،العــرش والكــريس،
خطايــا األنبيــاء ،الــرد عــى مــن زعــم ّ
أن القــرآن قــد ذهــب بعضــه ،األمــايل ،الــرد

عــى املجـ ّـرة والقدريــة ،وصيــة (مــن كالمــه) تـ ّ
بصعــدة ســنة  -ثــان وتســعني
ـوف َ
ومائتــن .و ُدفــن بجامعهــا)(((.

7ـ أمحد بن إبراهيم احلسني (ت 353هـ).

هــو :أمحــد بــن إبراهيــم بــن احلســن بــن عــي بــن إبراهيــم بــن حممــد بــن

ســليامن ،بــن داود ،بــن احلســن بــن احلســن املجتبــى (عليــه الســام) أبــو العبــاس
((( مدينة باليمن من ناحية مكّة .معجم البلدان.266 - 5 :
ضخــا وقتــل خلقــ ًا كثــر ًا ،ا ّدعــى النبــوة ثــم
((( وهــو أحــد املتغلبــن عــى اليمــن ،ملــك ملــك ًا
ً
وســمه طبيــب اســمه رشيــف مــن أهــل بغــداد ،دام حكمــه  13ســنة ،وتــويف ســنة
األلوهيــة،
ّ
 .303األعــام للــزركيل319 - 4 :

((( وهو كتاب األحكام يف احلالل واحلرام والسنن َ
واألحكام.
((( موسوعة طبقات الفقهاء :ج 3ص .617 -616
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اهلاشــمي ،احلســني.

حــدث عنــه :أيب زيــد عيســى بــن حممــد العلــوي ،وعبدالرمحــن بــن أيب حامــد،

وحييــى بــن حممــد اهلــادي ،وكان فقيهـ ًا ،مناظــر ًا.

قال اجلنداري :وكان أمامي ًا ثم رجع إىل مذهب الزيدية ،وقيل مل يرجع.

لــه مؤلفــات ،منهــا :رشح االحــكام ،سلســل األحاديــث ،رشح اإلبانــة
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واملصابيــح.

تويف سنة ثالث ومخسني وثالثامئة(((.

 8ـ ابن عقدة (ت 332هـ)

هــو :أمحــد بــن حممــد بن ســعيد بــن عبــد الرمحــن ،الفقيــه ،أبــو العبــاس الكويف،

املعــروف بابــن عقــدة ،أحــد مشــاهري احلفــاظ ،وعقــدة لقــب ألبيــه النحــوين حممــد

بــن ســعيد ،ولقــب بذلــك لتعقيــده يف الترصيــف.
ولد سنة تسع وأربعني ومائتني.

وروى عــن :احلســن بــن ُمكــرم ،وحييــى بــن أيب طالــب ،وعبــد اهلل بــن روح

املدائنــي ،وإســاعيل بــن إســحاق القــايض ،وحممــد بــن أمحــد بــن احلســن ال َق َطواين،

وعبــد اهلل بــن أمحــد بــن املســتورد ،وأمحــد بــن حييــى الصــويف ،و إبراهيــم بــن أيب

بكــر بــن أيب شــيبة ،وطائفــة.

روى عنــه :أبــو أمحــد احلاكــم ،وأبــو بكــر اجلعــايب ،وأبــو عبيــد اهلل املرزبــاين،

وأبــو القاســم الطــراين ،وأبــو احلســن الدارقطنــي ،وأبــو حفــص بــن شــاهني،
((( موسوعة طبقات الفقهاء :ج 4ص .32

املبحـث السادس :املذهب الزيدي

وأمحــد بــن حممــد ابــن الصلــت األهــوازي ،وعبــد اهلل بتلــن عــدي اجلرجــاين،

وغريهــم كثــر.

وكان مــن بحــور العلــم ،وأحــد أعــام احلديــث ،مشــهور ًا باحلفــظ ،ذائــع

الصيــت ،كثــر التصانيــف.

وقد رويت أخبار كثرية يف حفظه وسعة روايته.

قــال أبــو بكــر بــن أيب دارم احلافــظ :ســمعت أبــا العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن

ســعيد يقــول :أحفــظ َلهــل البيــت ثالثامئــة ألــف حديــث وقــال الدارقطنــي :كان

أبــو العبــاس بــن عقــدة يعلــم مــا عنــد النــاس ،وال يعلــم النــاس مــا عنــده .وكان ابن
عقــدة مــن علــاء الشــيعة الزيديــةَّ ،إل أ ّنــه اختلــط كثــر ًا بعلــاء االماميــة ،وروى

عنهــم كثــر ًا .وكان يمــي يف جامــع براثــا ببغــداد ،وكان قــد دخلهــا ثــاث مــرات.
روى لــه الشــيخ الصــدوق يف «مــن ال حيــره الفقيــه » والشــيخ الطــويس يف «

هتذيــب األحــكام » و « اإلســتبصار » ،نحــو مخســة ومخســن مــورد ًا مــن روايــات

فقــه أهــل البيــت (عليهــم الســام) رواهــا ابــن عقــدة عــن :أمحــد بــن احلســن بــن

عبــد امللــك األودي ،وجعفــر بــن عبــد اهلل املحمــدي العلــوي ،وجعفــر بــن مالــك
الفــزاري ،وعــي بــن احلســن ابــن فضــال ،وغريهــم.

القمــي ،وأبــو عبــد اهلل حممــد بــن حممــد
ورواهــا عنــه :حممــد بــن أمحــد بــن داود ّ

بــن طاهــر املوســوي ،وأبــو حممــد هــارون بــن موســى التلعكــري ،وأمحــد ابــن
حممــد بــن الصلــت األهــوازي ،وآخــرون.

وصنّــف كتبــ ًا كثــرة يف التأريــخ والرجــال واحلديــث منهــا :التأريــخ وذكــر

مــن روى احلديــث ،مــن روى عــن أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)َ ،مــن روى عــن
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فاطمــة (عليهــا الســام) مــن أوالدهــا ،مــن روى عــن احلســن واحلســن (عليمهــا

الســام) ،مــن روى عــن عــي بــن احلســن (زيــن العابديــن) (عليــه الســام)،
َّ

َمــن روى عــن أيب جعفــر ] الباقــر [ (عليــه الســام)َ ،مــن روى عــن زيــد بــن عــي
خــم ،اجلهــر
ومســنده ،أخبــار أيب حنيفــة ومســنده ،الواليــة ومــن روى غديــر ّ

ببســم اهلل الرمحــن الرحيــم ،الشــيعة مــن أصحــاب احلديــث ،صلــح احلســن (عليــه
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الســام) ومعاويــة ،تفســر القــرآن ،رآه النجــايش ووصفــه بأنّــه كتــاب حســن،
مســند عبــد اهلل بــن بكــر بــن أعــن الســنن ،وحديــث الرايــة ،وغريهــا.

وصنّــف كتــاب الرجــال ،وهــو كتــاب مــن روى عــن جعفــر الصــادق (عليــه

دون فيــه مــن رجالــه املعروفــن مــن الفريقــن أربعــة آالف رجــل،
الســام)ّ ،
َّ
وأخــرج فيــه لــكل رجــل احلديــث الــذي رواه)(((.
9ـ املرتىض لدين اهلل (ت 310هـ).

هــو :حممــد بــن حييــى (اهلــادي إىل احلــق) بــن احلســن بــن القاســم بــن إبراهيم،

العلــوي ،احلســني؛ امللقــب باملرتــى لديــن اهلل ،مــن أئمــة الزيديــة باليمن.
ولد سنة ثامن وسبعني ومائتني.
وأخذ عن والده كتبه.

وكان فقيه ـ ًاُ ،أصولي ـ ًا ،خطيب ـ ًا ،شــاعر ًا ،قــام باألمــر بعــد وفــاة والــده يف ســنة

بص ْعــدة ويف يــده بــاد مهــدان ،ونجــران ،وخــوالن،
ثــان وتســعني ومائتــن وأقــام َ
ـم ختــى عــن احلكــم بعــد
وســر جنــوده لقتــال القرامطــة ،واســتقامت لــه األُمــور ،ثـ ّ
ســنتني.

((( موسوعة طبقات الفقهاء :ج 4ص .80 - 77

املبحـث السادس :املذهب الزيدي

ألخيه النارص بعد أن رأى أشياء ساءته من عشريته.

صنّــف كتبـ ًا يف الفقــه منهــا :اإليضــاح ،النــوازل وجــواب مســائل ابــن مهــدي.

ولــه قصيــدة مطلعهــا:

حى مهدان ّ
فضلكم بنرص آل رسول اهلل يف الكتب)(((.
إن اهلل ّ
يا ّ

 10ـ املؤيد باللهن (ت 411هـ)

:

هــو :أمحــد ،بــن هــارون بــن احلســن ،بــن حممــد بــن القاســم بــن احلســن ،بــن

زيــد بــن احلســن املجتبــى (عليــه الســام) بــن عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام).
أبو احلسني ،احلسني ،اهلاروين ،أحد أئمة الزيدية ،امللقب باملؤيد باهلل.

ولــد :بآمــل طربســتان ،ســنة اثنتــن أو ثالثــن وثالثامئــة ،واخــذ فقــه الزيديــة،

والــكالم عــن ايب العبــاس أمحــد بــن إبراهيــم بــن حممــد احلســني وأخــذ فقــه
ـي بــن إســاعيل بــن إدريــس.
الزيديــة واحلنفيــة عــن أيب احلســن عـ ّ
وكان كثري العلم ،فقيه ًاُ ،أصولي ًا ،متكل ًام ،صاحب تصانيف.

بويــع لــه بالديلــم وخــرج ً
أول ســنة ثامنــن وثالثامئــة ،فهزمــه أبــو الفضــل

النــارص ،وأخــذه أســر ًا ،ومحلــه إىل بغــداد.

ثــم ُخـ ِّـي عنــه ،فعــاد إىل آمــل ،ثــم ملــك بعــد ذلــك ،إىل أن تــويف يف ســنة -

إحــدى عــرة وأربعامئــة ،وكانــت مــدة ملكــه عرشيــن ســنة.

وقــد صنّــف املؤيــد بــاهلل عــدّ ة كتــب ،منهــا :رشح التجريــد يف فقــه الزيديــة،

البلغــة ،اإلفــادة ،إعجــاز القــرآن ،األمــايل ،وسياســة املريديــن.
((( موسوعة طبقات الفقهاء :ج 4ص .473
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وكان عارف ـ ًا باللغــة ،والنحــو ،شــاعر ًا ،ولــه قصيــدة يف مــدح الصاحــب بــن

عبــاد ،أوردهــا حســام الديــن املحــي يف كتابــه « احلدائــق الورديــة » )(((.
وغريهم من الفقهاء الذين يرجع إليهم اتباع املذهب الزيدي.
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((( موسوعة طبقات الفقهاء :ج 5ص .24 - 23

املبحث السابع
املذهب اإلباضي
املس��ألة األوىل :االختالف فيمن أس��س املذهب ،وحقيقة نسبته لعبد اهلل
بن إباض.

(اختلــف اإلباضيــون يف النســبة إىل مؤســس املذهــب بــن رجلــن ،ومهــا عبــد

اهلل بــن إبــاض وجابــر بــن يزيــد ،وعــى هــذا االختــاف ذهبــت احــدى الدراســات
إىل أن :عبــد اهلل بــن إبــاض املقاعــي املــري التميمــي املتــويف حــدود ســنة 86هـــ

هــو رأس اإلباضيــة التــي تنتــر اليــوم يف عــان وزنجبــار واجلزائــر وليبــا واملغــرب
وغريهــا مــن مــدن شــال القــارة االفريقيــة ورشقهــا ،وان أســم اإلباضيــة ،أســم

للتميــز وليــس للترشيــع)(((.

ويقول أحد الباحث املعارصين:

(اإلباضيــون منســوبون إىل إمامهــم يف الديــن عبــد اهلل بــن إبــاض بن تيــم الالت

بــن ثعلبــة التميمــي مــن بنــي مــرة بــن عبيــد ،رهــط األخنــف بــن قيــس ،وهــو الــذي
فــارق مجيــع الفــرق (الضالــة) عــن احلــق ،وهــم املعتزلــة والقدريــة ،والصفانيــة
واجلهميــة ،واخلــوارج ،والروافــض ،والشــيع؛ وهــو أول مــن بــن مذاهبهــم ونقــض

((( موســوعة طبقــات الفقهــاء  -اللجنــة العلميــة يف مؤسســة االمــام الصــادق عليــه الســام :ج1
ص .428
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فســاد اعتقاداهتــم باحلجــج الظاهــرات واآليــات املحكــات النــرات الشــاهرات،

نشــأ يف زمــان معاويــة بــن ايب ســفيان ،وعــاش إىل زمــان عبــد امللــك بــن مــروان،
وكتــب إليــه بالســرة املشــهورة ،والنصائــح املعروفــة)((( .أنتهــى كالمــه.

أوال :حقيقة احتجاجه على مجيع الفرق ونقض اعتقاداتها.
يف حــن أننــي بذلــت جهــد ًا مضنيـ ًا يف البحــث عــن هــذه احلجــج التــي وصفهــا
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الكاتــب باهنــا (ظاهــرات ،واآليــات املحكــات النــرات ،الشــاهرات) يف أمــات
الــراث اإلســامي الــذي عليــه مجيــع الفــرق واملذاهــب اإلســامية واملتــداول

اليــوم فيــا بــن النــاس فلــم أعثــر عليــه ،فلــو كان لــه وجــود لتــم نــره للنــاس يف

تنــوع الفكــر اإلســامي وتعــدد ارائــه ال ســيام يف العقيــدة.

فضـ ً
ا عــن ذلــك فــإن مدعــاه أن عبــد اهلل بــن أباض قــد فــارق اخلــوارج  -ومن

ثــم يلــزم ان يكــون اتباعــه عــى هنجــه وعقيدتــه وفكــره  -ال يســتند إىل الصحــة
فهــا هــو الكاتــب يصــف اخلــوارج الذيــن أعلنــا احلــرب عــى اإلمــام عــي (عليــه
الســام) وشــهروا الســيوف والرمــاح بوجهــه بأهنــم( :أهــل الشــوكة ،والفضــل،

والزهــد ،والثقــات)(((.

وهــا هــو الشــاخي((( (ت 928هـــ) الــذي يعــد مــن كبــار علــاء اإلباضيــة يف

((( العقــود الفضيــة يف أصــول اإلباضيــة ،للشــيخ ســامل بــن محــد احلارثــي العــاين ،مراجعــة إبراهيــم
بــن حممــد العســاكر :ص  ،131الطبعــة الثانيــة بعــع وزارة الــراث القومــي والثقــايف  -ســلطنة

عــان  -لســنة 1438هـــ 2017 -م.

((( العقود الفضية يف أصول اإلباضية لسامل احلارثي :ص .44

((( أمحــد بــن ايب عثــان ،ســعيد بــن عبــد الواحــد ،بــن ســعيد بــن ايب الفضــل الشــاخي ،وهــو مــن
أرسة ايب ســاكن عامــر بــن عــي بــن عامــر الشــاخي (صاحــب كتــاب اإليضــاح) ،ولــه غــر

املبحـث السابع :املذهب اإلباضي

املغــرب العــريب وشــال افريقيــا يصــف أهــل حــروراء والنهــروان باهنــم( :خيــار

أهــل األرض يومئــذ وقراؤهــم وزهادهــم)(((.
وعليه:

لــو وصلــت احتجاجــات أبــن أبــاض إىل بــدر الديــن الشــاخي ألظهرهــا

واحتــج هبــا يف اثبــات أن الذيــن حاربــوا اإلمــام عــي (عليــه الســام) هــم خــر

أهــل األرض وال أعلــم مــن أيــن جــاءت اخلرييــة ألهــل النهــروان وقــد قــال

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ) وهــو يف كل يــوم يــأيت إىل بيــت عــي
وفاطمــة واحلســن واحلســن (صلــوات اهلل عليهــم أمجعــن) حينــ ًا مــن الزمــن،
وجيللهــم بالكســاء ،حينـ ًا آخــر ،وهــو خياطبهــم كــا يــروي ابــن أيب شــيبة الكــويف

(((

(املتــويف ســنة 235هـــ) ،والرتمــذي(((( ،املتــويف ســنة 275هـــ) وابــن ماجــه (املتويف

272هـــ)((( وصححــه ابــن حبان((( (املتويف ســنة 354هـــ) واحلاكم النيســابوري

(((

يف املســتدرك عــى الصحيحــن (املتــويف ســنة 405هـــ) عــن زيــد بــن أرقــم( :أن
النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم قــال لعــي وفاطمــة وحســن وحســن
«إنا حرب ملن حاربتم وسلم ملن ساملتم».

كتــاب الســر بعــض الكتــب ،منهــا ((خمتــر العــدل واالنصــاف)) و ((رشح مــرج البحريــن))

تــويف يف مدينــة نفوســه بليبــا ســنة  928للهجــرة ،ينظــر( :كتــاب الســر ،املقدمــة).

((( كتاب السري :ص .47

((( املصنف :ج 7ص .512

((( سنن الرتمذي :ج 5ص .36
((( سنن بن ماجة :ج 1ص .52

((( صحيح ابن حبان :ج 15ص .534
((( مستدرك احلاكم :ج 3ص .149
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وبلفــظ آخــر أخرجــه إمــام احلنابلــة ((((ت 241هـــ) ،واملحامــي((((ت

330هـــ) ،والطــراين((( (ت 360هـــ) ،عــن زيــد بــن أرقــم ،وأيب هريــرة ،واللفــظ
ألمحــد بــن حنبــل ،يرفعــه:

(نظــر النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) إىل عــي واحلســن واحلســن

وفاطمــة ،فقــال:
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«أنا حرب ملن حاربكم ،وسلم ملن ساملكم».

فحســبك يف كاشــفية هــذه اخلرييــة املدعــاة أهنــم حــرب لرســول اهلل (صــى اهلل

عليــه وآلــه وســلم) وهــو حــرب هلــم.

ثانيا :ما يؤكد انتساب اإلباضية إىل عبدا هلل بن إباض.
ان ممــا يؤكــد هــذه النســبة ،اي :إن اإلباضيــة يعــودون يف مذهبهــم إىل عبــد

اهلل بــن أبــاض مــا نــص عليــه مجلــة مــن املصنفــن يف التاريــخ واجلــرح والتعديــل
والطبقــات ،والفــرق واملذاهــب واللغــة ،وهــم كااليت نوردهــم بحســب التسلســل

الزمنــي:

1ـ ابن قتيبة الدينوري (املتويف سنة 276هـ) ،قال:

(اإلباضية :من اخلوارج؛ ينسبون إىل عبد اهلل بن إباض)((( ،قال:

2ـ أمحد بن حييى البالذري (املتويف سنة 279هـ):
((( مسند أمحد :ج 2ص .442
((( أمايل املحاميل :ص .447

((( املعجم االوسط :ج 3ص .179
((( املعارف ص .622

املبحـث السابع :املذهب اإلباضي

قال يف ترمجة عبد اهلل بن حييى وأخباره:

(اإلباضية وهم أصحاب عبد اهلل بن أباض التميمي)(((.

3ـ اجلوهري (املتويف سنة 393هـ) ،قال:

(اإلباضية :فرقة من اخلوارج ،أصحاب عبد اهلل بن إباض التميمي)(((.

4ـ عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن حممــد بــن الغــدادي (املتــويف ســنة 429هـــ)،

قــال:

(أمجعت اإلباضية عىل القول بإمامة عبد اهلل بن أباض)(((.

5ـ ابن عبد الرب (املتويف سنة 463هـ) ،قال يف بيان معنى أسم اخلوارج:

(إنــا قيــل هلــم خــوارج لقولــه (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ألصحابــه خيــرج

فيكــم ،ومعنــى قولــه :فيكــم ،اي عليكــم كــا قــال اهلل تعــاىل:
وع النَّخْ ِل.(((
فِي ج ُُذ ِ

وكان خروجهــم ومروقهــم يف زمــن الصحابــة فســموا اخلــوارج ،وســموا

املارقــة بقــول يف هــذا احلديــث:

«يمرقون من الدين كام يمرق السهم من الرمية».

وقوله (صىل اهلل عليه وآله وسلم):

«تقتل طائفتان من أمتي مترق منهام مارقة تقتلها أوىل الطائفتني باحلق».

((( أنساب األرشاف :ج 9ص .285
((( الصحاح :ج 3ص .1063

((( الفرق بني الفرق :ص .103
((( طه.17 : ،
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فهــذا أصــل مــا ســميت بــه اخلــوارج واملارقــة ،ثــم أســتمر خروجهــم عــى

الســاطني فاكــدوا االســم ،ثــم افرتقــوا فرقـ ًا هلــا أســاء منهــم اإلباضيــة أتبــاع عبــد

اهلل بــن إبــاض.((()...

6ـ الشهرستاين (املتويف سنة 548هـ) ،قال:

(اإلباضية ،أصحاب عبد اهلل بن إباض)(((.

218

7ـ ابن منظور (املتويف سنة 711هـ) ،قال:

(واإلباضيــة :قــوم مــن احلروريــة ،هلــم هــوى ينســبون إليــه ،وقيــل :اإلباضيــة

فرقــة مــن اخلــوارج أصحــاب عبــد اهلل بــن إبــاض التميمــي)(((.
8ـ ابن حجر العقسالين (املتويف سنة 852هـ) ،قال:

عبــد اهلل بــن إبــاض التميمــي اإلبــايض ،رأس اإلباضيــة مــن اخلــوارج ،وهــم

فرقــة كبــرة؛ وكان هــو فيــا قيــل :رجــع عــن بدعتــه فتــرأ أصحابــه منــه واســتمرت

نســبتهم إليــه)(((.

وغريهــم ممــن أثبــت نســبتهم إىل عبــد اهلل بــن إبــاض يف حــن ذهــب بعــض

اإلباضيــة إىل أن اصــل املذهــب يعــود إىل جابــر بــن زيــد ،وهــو مــا ســنتناوله فيــا

يــي:

((( اإلستذكار :ج 2ص .498

((( امللل والنحل :ج 1ص .134
((( لسان العرب :ج 7ص .111
((( لسان امليزان :ج 3ص .248
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املسألة الثانية :أبو الشعثاء جابر بن زيد األزدي (ت 93هـ).

أرجــع بعــض علــاء اإلباضيــة نســبت املذهــب إىل التابعــي جابــر بــن زيــد

وليــس إىل عبــد اهلل بــن إبــاض ،فقــد قــال الشــاخي (ت 927هـــ) يف الســر يف ذكــر

رمــوز اخلــوارج:

(ومنهــم جابــر بــن زيــد األزدي ،بحــر العلــم ،ورساج الديــن ،أصــل املذهــب

وأســه الــذي أقامــت عليــه أطامــه ،صاحــب ابــن عبــاس)(((.
يف املقابل حينام ذكر عبد اهلل بن إباض ،قال:

(ومنهــم عبــد اهلل بــن أبــاض إمــام أهــل التحقيــق ،والعمــدة عنــد شــغب أوىل

التفريــق ((()...ومــن الواضــح انــه مل يعــده إمامـ ًا للمذهــب وأصلــه ومرجعــه.
أوال :أمسه وروايته.

هــو :جابــر بــن زيــد األزدي ،اليحمــدي ،اجلــويف ،البــري((( ،واجلــوف

ناصيــة يف عــان وأمــا نســبته إىل االزد انــه كان ينــزل البــرة يف األزد(((.

روى عــن :أبــن عبــاس ،وابــن عمــر ،وابن الزبــر ،واحلكــم بن عمــر ،ومعاوية

بــن ايب ســفيان ،وعكرمــة ،وغريهــم روى عنــه :قتــادة ،وعمــرو بــن دينــار ،ويعــي
بــن مســلم ،وايــوب السجســتاين ،وعمــر و بــن هــرم ،ومجاعــة(((.

((( كتاب السري :ص .67

((( املصدر السابق :ص.72

((( هتذيب التهذيب البن حجر :ج 2ص .34
((( الثقات البن حبان :ج 1ص .101
((( املصدر السابق :ج 2ص .34

219

الفصـل الثاني :ظهور املذاهب اإلسالمية واستقالليتها االجتهادية وأبرز رموزها

ثانيا :تربئه من اإلباضية ونفي إنتسابهم إليه.
إن هــذه النســبة التــي أدعاهــا اإلباضيــة يف أرجــاع تأســيس املذهــب وأصلــه

وقيامــه إىل جابــر بــن زيــد االزدي ،نســبة غــر صحيحــة ،بــل خمالفــة للواقــع الــذي
نقلــه علــاء املســلمني والــذي يــدل عــى إقــرار جابــر بــن زيــد وترصحيــه ملــن يســأله

عــن دعــوى اإلباضيــة يف انتســاهبم إليــه فــرد قائـاً :أبــرا إىل اهلل مــن ذلــك
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ومما يدل عليه ما ييل:

1ـ فقد روى ابن سعد (ت 230هـ) قائالً:

(كان بريئ ـ ًا ممــا يقولــون ،اي جابــر بــن زيــد ممــا يقولــون ،وكانــت اإلباضيــة

ينتحلونــه)(((.

2ـ وقــال ابــن حبــان (ت354هـــ) وابن معــن (ت 233هـ) (وكانــت اإلباضية

تنتحلــه ،وكان هــو يتــرأ من ذلــك)(((.

3ـ وقــال ابــن ســعد ،يف دخــول احلســن وثابــت البنــاين عــى ايب الشــعثاء وهــو

حيتــر ،فقــال لــه احلســن  -وهــو أحــد أخوتــه  ( -إن اإلباضيــه تتــوالك؟ قــال ،فقال:
أبــرأ إىل اهلل منهــم قــال :فــا تقــول يف أهــل النهــر؟ قــال ،فقــال( :ابــرأ اهلل منهــم)(((.

4ـ وقــال ابــن ايب حاتــم (ت 327هـــ) عــن عــزرة ،قــال (دخلــت عــى جابــر بن

زيــد ،فقلــت هــؤالء القــوم يتنحلونــك ،يعنــي اإلباضيــة ،قال:
أبراء إىل اهلل من ذلك)(((.

((( الطبقات :ج 7ص .181

((( الثقات :ج 1ص 101؛ تاريخ ابن معني :ج 1ص .120
((( الطبقات :ج 7ص .182

((( اجلــرح والتعديــل :ج 2ص 495؛ هتذيــب التهذيــب البــن جحــر :ج 2ص 34؛ هتذيــب الكــال
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5ـ وروى ابــن عســاكر (ت571هـــ) يف ترمجــة هنــد بنــت املهلــب بــن ايب صفرة

وهــي ممــن روى مــن جابــر بــن زيــد قــال( :ذكــروا عندهــا جابــر بــن زيــد ،قالــوا:
انــه كان إباضي ـ ًا؟ قالــت :كان جابــر بــن زيــد أشــد النــاس انقطاع ـ ًا إ ّيل وإىل أمــي،
فــا أعلــم شــيئ ًا كان يقربنــي إىل اهلل اال أمــرين بــه وال شــيئ ًا يباعــدين عــن اهلل إال هنــاين

عنــه ،ومــا دعــاين إىل اإلباضيــة قــط وال أمــرين هبــا(((.

وهــو مــا يكشــف إن رجــوع اإلباضيــة إىل عبــداهلل بــن أبــاض وجابــر بــن

زيــد هــي نســبة غــر ثابتــه؛ بــل هــي دعــوى يدعيهــا اإلباضيــة ،فــا هــم متفقــون
وجيمعــون عــى ارجــاع املذهــب يف أصلــه وتأسيســه إىل عبــد اهلل بــن إبــاض وال إىل

جابــر بــن زيــد اجلــويف ثــم البــري وال هــو يقــر بذلــك ،بــل يــرأ إىل اهلل منــه.
ولعل مرد هذه الدعوى إىل أمرين:

األول :إن الفكــر اإلبــايض والعقــدي يرجــع إىل عبــد اهلل بــن إبــاض الــذي

ـم:
تضافــرت النصــوص بانــه أحــد زعــاء اخلــوارج كــا مــر بيانــه آنف ـ ًا  -ومــن ثـ َّ
فالنســبة هــي عقديــة.

األمــر الثــاين :إن دعــوى النســبة إىل التابعــي جابــر بــن زيــد مردهــا إىل أنــه

عــاين وأن التجــاء اإلباضيــة إىل عــان ســهل إلصــاق املذهــب بــه عــى الرغــم مــن

أنــه قــى حياتــه يف البــرة فــكان مــن اشــهر فقهائهــا واهــل الفتيــا فيهــا ولعلهــم

كانــوا يأتــون إىل حلقتــه يف أخــذ الفتيــا والفقــه((( ،لكــن تــرأ مــن عقائدهــم ومل
يكــن عــى مذهبهــم ،وهــو مــا ســنتناوله فيــا يــي:
للمزي :ج 4ص.436

((( تاريخ دمشق :ج 70ص .192

((( موسوعة طبقات الفقهاء ،بأرشاف الشيخ السبحاين :ج 1ص .305
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ثالثا :خمالفته لنهج اخلوارج وفكرها.
أشــارت بعــض الدراســات إىل أن جابــر بــن زيــد مل يكــن عــى هنــج اخلــوارج

بفرقهــا املتعــددة ومل خيــرج عــى ســلطان او خيالفــه ،بــل كان متفرغـ ًا للفقــه والفتيــا يف

البــرة وقــد أســس حلقــة لذلــك تقيــده أهــل البــرة ومــن جاورهــا ،وقــدم إليهــا.
(ومل يعــرف عــه أنــه كان ضمــن الذيــن خرجــوا عــى اإلمــام عــي بــن أيب طالب
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(عليــه الســام) ،أو اعتزلــوه ،أو متــردوا عليــه ،ومل يســمع أحــد شــيئ ًا عنــه اال بعــد
انتهــاء هــذه األحــداث ،اي احــداث متــرد اخلــوارج بعــد التحكيــم ،ومعركــة

النهــروان حلــوايل اربعــن عامـ ًا عندمــا أتــى احلجــاج الثقفــي إىل العــراق واليـ ًا عليــه
مــن قبــل عبــد امللــك بــن مــروان عــام (75هـــ).

ومل يكــن ضمــن هــؤالء الذيــن رفعــوا الســيف يف وجــه الدولــة؛ بــل كان

يأتلــف معهــا ،فقــد كان يأخــذ عطــاءه مــن احلجــاج وحيــر جملســه ،ويصــي
خلفــه ،وعــرض عليــه احلجــاج أن يوليــه القضــاء؛ فرفــض)(((.

ّ
إن أدعــاء اإلباضيــة انتســاهبم إليــه فقهــا وعقيــدة قــد أدى إىل اهتامــه باالنتحــال

ملذهــب اخلــوارج فأثــار الظنــون مــن حولــه ال ســيام عنــد زيــاد بــن أبيــه ،فقــد حبســه

رصح بــه جابــر بــن زيــد حينــا أشــكل عــى زيــاد بــن أبيه
عــى هــذه التهمــة وهــو مــا ّ
احلكــم يف اخلنثــى فقيــل لــه ســل جابــر بــن زيــد فبعــث إليــه واخــرج مــن الســجن؛

كــا يــروي ســعيد بــن منصــور (املتــويف ســنة 227هـــ) يف ســننه بســنده ،عــن جابــر
بــن زيــد ،قــال:

((( موسوعة طبقات الفقهاء ،بأرشاف الشيخ السبحاين :ج 1ص .306

املبحـث السابع :املذهب اإلباضي

(أن زيــادا كان حبســة يف الظنــة ،فاختصــم إىل زيــاد يف اخلنثــى ،فأرســل زيــاد إىل

جابــر يســأله كيــف يورثــه؟ فقــال جابر:

( يتهمونــا وحيبســونا ،ويســئلونا عــا ينــزل هبــم مــن أمــر دينهــم ،فأرســل إليــه:

أن يورثــه مــن قبــل مبالــه)(((.

وهــذا احلكــم مل يكــن جابــر يــن زيــد هــو أول مــن أفتــى بــه وحــل معضلـ ُه ،بــل

هــو :مــوىل املوحديــن وامــر املؤمنــن اإلمــام عــي بــن ايب طالــب (عليــه الصــاة
والســام) ،فقــد اخــرج ســعيد بــن منصــور بطريقــن.

األول :عنه ،عن هشيم ،عن حجاج ،عن شيخ من فزارة قال:

(سمعت عليا يقول:

«احلمــد هلل الــذي جعــل عدونــا يســألنا عــا نــزل بــه مــن أمــر دينــه ،إن معاويــة

إيل يســألني عــن اخلنثــى ،فكتبــت إليــه أن يورثــه مــن قبــل مبالــه»(((.
كتــب ّ

واآلخــر :عنــه ،عــن هشــيم ،عــن مغــرة ،عــن الشــعبي ،عــن عــي (عليــه

الســام) مثــل ذلــك(((.

وهبــذا الســند اخــرج الدارمــي((( (ت255هـــ) يف ســننه؛ وابن ايب شــيبة الكويف

(ت 235هـ) يف مصنفه(((.

((( سنن سعيد بن منصور :ج 1ص  ،62برقم (.)123
((( سنن سعيد بن منصور :ج 1ص  ،63برقم (.)125
((( املصدر السابق.

((( سنن الدارمي :ج 2ص  ،365من باب :الكاللة.

((( املصنف البن ايب شيبة :اخلنثى يموت كيف يورث؛ ج 7ص .374
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املس��ألة الثالث��ة :مس��لم ب��ن ابي كرمي��ة إمام اإلباضي��ة وفقيهه��م (املتويف
حن��و 145هـ؛ وقيل س��نة 135هـ).

بعــد بيــان االختــاف يف حقيقــة مؤســس املذهــب اإلبــايض وإمامهــم يف

الفقــه بــن عبــد اهلل بــن إبــاض ،وجابــر بــن زيــد العــاين البــري ،وعــدم ثبــوت

هــذه النســبة إىل اي منهــا ســوى مــا ثبــت يف كوهنــم مــن اخلــوارج فكــر ًا وعقيــدة
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فانتســبوا إىل أبــن إبــاض وشــاع ذلــك بــن املســلمني فســموا بـــ (اإلباضيــة) بقــي

الســؤال قائ ـ ًا :وهــو ملــن يعــود املذهــب اإلبــايض يف أصولــه الفقهيــة؟

فظهر :إن إمامهم يف الفقه هو أبو عبيدة مسلم بن أيب كريمة؛ فمن هو؟

أوال :أمسة وكنيته.
مسلم بن أيب كريمة التميمي بالوالء ،البرصي ،أبو عبيدة(((.

وقيل أسمة مسلم بن كرزين(((؛ ويقال له :القفاف((( ،وكان أعور.

ثانيا :مرجع اإلباضية يف الفقه.
ذهــب اإلباضيــة إىل أن مســلم ابــن أيب كريمــة هــو (ثالــث اإلركان ،وحامــل

لــواء العلــم واإلمامــة للمذهــب اإلبــايض للمغــرب ،وحرضمــوت ،وعــان)(((.

واملقصــود بــاألركان ،هــم :عبــد اهلل بــن أبــاض ،وجابــر بــن زيــد ،والثالــث

((( األعالم للزركيل :ج 7ص .222

((( البيان والتبني للجاحظ :ص .183

((( األعالم للزركيل :ج 7ص 222؛ كتاب السري للشامخي :ص .78

((( العقود الفضية يف أصول اإلباضية ،تأليف سامل احلارثي :ص .149
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هــو :أبــو عبيــدة.

قال الشامخي (ت 927هـ):

(تعلم العلوم وعلمها ،ورتب روايات احلديث وأحكمها)(((.

وقال احلارثي العامين:

(أخــذ العلــم مــن جابــر بــن زيــد ،وزمــاء زيــد ،وتالمذتــه كضــام بن الســائب

العبــدي ،وجعفــر بــن الســاك العبــدي ،ويقــال أنــه أخــذ مــن هذيــن اكثــر ممــا أخــذه
مــن جابــر ،وأخــذ أيضـ ًا من صحــار بــن العبــاس)(((.
وقال الزركيل:

(فقيــه ،مــن علــاء اإلباضيــة ،أخــذ املذهــب عــن جابــر بــن زيــد؛ ثــم صــار

مرجعــ ًا فيــه تشــد إليــه الرحــال)(((.
وقال اجلاحظ:

(ومن اخلوارج ،من علامئهم ،ورواهتم ،أبو عبيدة ،وكان أباضي ًا)(((.

رصح أبو عبيدة يف مرجعيته الفقيهة فقال:
وقد ّ

(كل صاحــب حديــث ليــس لــه إمــام يف الفقــه فهــو ضــال ،فلــوال أن اهلل تعــاىل

مـ َّن علينــا بجابــر بــن زيــد لضللنــا)(((.
((( السري :ص .78

((( العقود الفضية :ص .149
((( األعالم :ج 7ص .222

((( البيان والتبني :ص .183

((( العقود الفضية للحارثي :ص .150
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وتدل هذه األقوال عىل ما ييل:

1ـ إن الشــياع الــذي حلــق بجابــر بــن زيــد يف كونــه إباضيــ ًا مرجعــه إىل أيب

عبيــدة فقــد أخــذ عنــه الفقــه وأفتــى بإســمه ،ونســب إليــه احلكــم واحلديــث فــرى

ذلــك بــن النــاس ال ســيام يف البــرة بأنــه إباضي ـ ًا ،ممــا دعــاه إىل أن ينفــي التهمــة

وهــذه النحلــة عــن نفســه كــا مـ َّـر بيانــه ســابق ًا  -وهــو يكــرر ذلــك إىل آخــر حلظــات
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حياتــه حينــا دخــل عليــه أخــوه احلســن بــن زيــد.

2ـ ّ
إن الرتويــج اليب عبيــدة ونــر مذهبــه اإلبــايض مــع بــراءة جابــر بــن زيــد

منــه وتنزيــه عنــه ،فضـ ً
ا عــن أن ابــا عبيــدة ابــن ايب كريمــة قــد عــاش حياتــه متخفيــا

 كــا ســيمر  -ليطــرح العديــد مــن األســالة يف رواج املذهــب اإلبــايض ،أو جعلــهمذهبــ ًا بــن النــاس يســر جنبــ ًا إىل جنــب مــع املذاهــب الســتة االخــرى ،أي:
اإلماميــة ،واحلنفيــة ،واملالكيــة ،والشــافعية ،واحلنبليــة والزيديــة.

فضــ ً
ا عــن اختــاف اإلباضيــة  -وهــي احــد فــرق اخلــوارج  -مــع مجيــع

املذاهــب الفكريــة والعقديــة وتدينهــم باخلــروج عــى الســاطني ممــا جعــل دائــرة

حتركاهتــم ضيقــة جــد ًا؛ ومــن ثــم فــإن الســؤال االســاس يف البحــث :كيــف انتــر
املذهــب اإلبــايض مــن بــن فــرق اخلــوارج فعــدَّ أحــد املذاهــب الفقهيــة الســبعة يف

اإلســام؟

هذا ما سنتناوله فيام ييل:

ثالثا :هل كان البي جعفر املنصور ً
يدا يف ظهور املذهب اإلباضي.
إن ممــا جــاء يف ســرة ايب عبيــدة بــن ايب كريمــة انــه (عــاش زمانـ ًا طويـ ً
ا متخفي ًا

يف غــار خوف ـ ًا عــى نفســه وعــى الديــن أن يذهــب ،وكان طلبــة العلــم يتهافتــون
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عليــه كالنحــل ،فقــد أقبــل بعضهــم مــن القــروان ،وبعضهــم مــن عــان ،وبعضهــم

مــن مــر ،وبعضهــم مــن خراســان ،وبعضهــم مــن املدينــة كمحمــد بــن ســلمة،
وحممــد بــن حبيــب ،وبعضهــم مــن حرضمــوت ،فهــذا صــادر وهــذا وارد((()...؛

وقيــل( :وأخــذ عنــه خلــق كثــر ،وعنــه محــل العلــم إىل املغــرب ،وإىل املــرق)(((.
فهــذه الســرة التــي يروهيــا اإلباضيــون عــن ايب عبيــدة لتثــر مجلــة مــن االســئلة

واالســتفهامات ،وهــي:

1ـ مل تعــرف أرض البــرة اهنــا كانــت حتتــوي عــى جبــال كــي يلتجــئ إىل

أحدهــا ابــو عبيــدة فيتخفــى يف غــار؟!

2ـ ّ
ر عنــه منتــج النــص بانــه (زمان ـ ًا طوي ـاً) كيــف
إن هــذا التخفــي الــذي ع ـ َّ

امكنــه مــن احلضــور يف حلقــة جابــر بــن زيــد التــي أنشــئها يف البــرة ليأخــذ عنــه

الفقــه ويتعلــم الفتيــا ال ســيام وانــه كان خائف ـ ًا عــى نفســه؟!

3ـ ملــاذا قيــد بقــاء الديــن بشــخص ايب عبيــدة ،أهــو مطلــق الديــن ،أم ديــن

اإلباضيــة؟! فــإن كان مطلــق الديــن فيــان يكــون بقيــة املذاهــب اإلســامية ،ومــا

هــو تصنيفهــا عنــد منتــج النــص؟

4ـ ّ
إن اغــرب مــا ورد يف ســرة ايب عبيــدة انــه مــع كونــه متخفيــ ًا يف غــار يف
ٍ
ٍ
طويــل ،لكنّــه مــع هــذا،
ولزمــان
احــد اجلبــال التــي مل يعــرف يف اي أرض هــي

هــو معــروف ومشــهور يف مــدن الــرق والغــرب واجلنــوب ،فمــن القــروان يف
بــاد املغــرب العــريب إىل جنــوب البــرة ثــم عــان ،وإىل الشــال الغــريب يف مــر،

((( العقود الفضية يف أصول اإلباضية ،للحارثي العامين ،ص .155
((( كتاب السرية للشامخي :ص .80
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إىل أقــى الــرق يف خراســان ،ثــم إىل الغــرب يف دار اهلجــرة وموضــع الروضــة
النبويــة عــى ســاكنها وآلــه صلــوات اهلل ومالئكتــه وانبيائــه وعبــادة املؤمنــن.

ثــم إىل اجلنــوب الغــريب للبــرة يف مدينــة حرضمــوت ،ومــن ثــم فقــد ُعــرف

هــذا الرجــل يف معضــم البــاد اإلســامية ال ســيام بــن طبقــة طــاب العلــم وانــه
يشــد إليــه الرحــال يف كل مــكان.
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وعليه:

كيــف يتناســب اخلــوف عــى النفــس والديــن والعيــش يف اجلبــال وااللتجــاء

إىل غــار فيهــا مــع هــذه الشــهرة واحلضــور لطلبــة العلــم (فهــذا صــادر وهــذا وارد)
وهــم (كالنحــل) كــا وصفهــم منتــج النــص؟! مــن ثــم :فنحــن أمــام أمريــن ال

ثالــث هلــا:

األول :إمــا أن تكــون هــذه الســرة مــن نســيج خيــال الكاتــب فلــم يلتفــت إىل

أهنــا متضاربــة يــرب بعضهــا بعضـ ًا ومتعارضــة فتســقط مجيعهــا.

الثــاين :إن هــذه الشــخصية مل تكــن متخفيــه باملعنــى الــذي صاغــه منتــج النــص

بكونــه (خائــف عــى نفســه وعــى الديــن) ،بــل هــي حمــل اعتنــاء مــن الســلطة
العباســية وان بينهــا وبــن مــع هــذا التخفــي وســيط ينقــل إليــه اهتــام ايب جعفــر
املنصــور واجاللــه لــه ودعمــه لنــر مذهبــه يف مجيــع بــاد اإلســامية مــن خراســان

إىل القــروان؛ ومــن حرضمــوت إىل مــر.

ال ســيام وأن احلاكــم العبــايس املنصــور قــد عــرف عنــه تتبعــه الدقيــق ملجالــس

العلــم وأهــل الفتيــا ،وقــد مـ َّـر يف املبحــث عنــد حديثنــا عــن املذهــب املالكــي كيــف

أصبــح إمــام املذهــب املالكــي مهابـ ًا مــن الــوالة والنــاس ال ســيام وايل املدينــة الــذي
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وقــف ذليـ ً
ا ببــاب مالــك ابــن انــس يلتمــس منــه الــرد عــى رســالة الســلطة.

والن احلاكــم العبــايس املنصــور مل يكــن غافــا عــى اخلالفــة بــن عقيــدة

اخلــوارج وفكرهــم وبقيــة املذهــب والفــرق اإلســامي فشــاء ان يكــون هــذا

الدعــم مســترت ًا بــن ايب عبيــدة وبينــه عــر حاجبــه ،وهــو مــا كشــفه النــص االيت:
قال احلارثي العامين:

(قــال أبــو ســفيان :وقــع غــام كان حلاجــب عنــد ايب جعفــر املنصــور ،فســأله

مل كان؟

فقــال :حلاجــب ،وكان عاملـ ًا بــه وبــأيب عبيــدة ،فدخــل عليــه يومـ ًا فــرأه حزينـ ًا،

فســأله؟ فقــال :مــوالي الــذي كنــت لــه مــات ،يعنــي حاجــبّ ،فرجــع أبــو جعفــر

فقــال :رحــم اهلل حاجبـ ًا.

ثم دخل عليه بعد ذلك فراه حزين ًا فقال مايل اراك حزين ًا؟ فقال:،

مات صديق ملوالي ،يقال له ابو عبيدة األعور ،قال:

انه قد مات؟!! ،قال :نعم.

ّفرجع وقال :ذهبت اإلباضية )(((.

وترشد مقاصدية النص إىل مجلة من األمور ،وهي:

1ـ إن مــا اشــتهر بــن املؤرخــن  -ال ســميا  -مــا روي عــن إمــام املذهــب

املالكــي حينــا بعــث إليــه املنصــور الدوانيقــي إن يلقــاه يف موســم احلــج بعــد أن

تعــرض للــرب واجللــد والتعذيــب عــى يــد وايل املدينــة ،وســوقه ،اي مالــك ابــن
((( العقود الفضية يف أصول اإلباضية :ص .155
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أنــس ملجريــات الذهــاب وكيــف يصــف حــال املنصــور الدوانيقــي يف كثــرة احلرس
ودخولــه يف خيــم عــدة حتــى وصــل إىل جملــس احلاكــم العبــايس ليضــع العديــد مــن

الســات يف بيــان حــال هــذا احلاكــم وشــدة بأســه وســطوته.

ومــن ثــم فــإن اهتاممــه بحال غــام كان حلاجبــه كل هــذا االهتامم فيتفقــد أموره

ويســأل عــن أحوالــه إلمــر غريــب مــع حــال ايب جعفــر املنصــور إال أن يكــون هــذا
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الغــام موضــع اهتــام ملــا يؤديــه للحكومــة العباســية مــن مهــام خاصــه تســتحق
هــذه التتبــع واالهتــام ،ولعلهــا هــي :تلــك النافــذة التــي يطلــع مــن خالهلــا احلاكــم
العبــايس عــى شــأن أيب عبيــدة األعــور.

2ـ ورد يف النــص لفــظ( :كان عاملــ ًا بــه وبــايب عبيــدة) وهــذا ليثبــت حقيقــة

متابعــة املنصــور العبــايس ألحــوال أيب عبيــدة وصاحبــه حاجــب ،وممــا ال ريــب

فيــه إن احلــكام ال هيتمــون إال باثنــن ،األول :مــن يكــون يف خدمــة الســلطان
ودوام ســلطانه ،واآلخــر :مــن يكــون معارضــا أو يشــكل هتديــد ًا عــى الســلطات

والســلطنة؛ وإال فعامــة النــاس ،أو أهــل العلــم الذيــن رصفــوا حياهتــم خدمــة

للعلــم وطالبــه فهــم أبعــد النــاس عــن الســاطني ،وإال فمــن ثبــت أنــه وقــف عــى
باهبــم فهــو مــن وعاظهــم الذيــن باعــوا اآلخــرة بالدنيــا.

3ـ ورد يف النــص (اســتفهام املنصــور العبــايس مــن الغــام وهــو متافجــئ ملــا

ســمع أن ابــا عبيــدة قــد مــات ،فقــال( :وإنــه قــد مــات) وكأنــه يفقــد صديقـ ًا محيـ ًا
أو عزيــز ًا موافق ـ ًا فــرد الغــام :نعــم ويؤكــد للمنصــور إن أيب عبيــدة األعــور قــد

مــات ،فحينهــا يســرجع مــردد ًا :إنــا هلل وانــا إليــه راجعــون وهــي كلمــة ال تقــال -
وبحســب النــص القــرآين  -إال إذا أصيــب اإلنســان بمصيبــة ،فــأي مصيبــة نزلــت
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بــايب جعفــر املنصــور الــذي تقطــر مــن ســيوف ســلطانه دمــاء املســلمني ومل يعــرف

عنــه التاريــخ مواطــن الرمحــة بالرعيــة.

4ـ فــإذا كان ابــو عبيــدة األعــور مــن الســالكني لنهــج اخلــوارج ومحــل عــى اكتافه

املذهــب اإلبــايض الــذي ســلك بعــض رجاالتــه اخلــروج عــى احلاكــم كيــف لــه أن

حيــى هبــذه املنزلــة مــن ايب جعفــر املنصــور حتــى يســرجع عنــد ســاعه خــر موتــه.

5ـ إن الشــهادة التــي شــهد هبــا ابــو جعفــر املنصــور بقــول( :ذهبــت اإلباضيــة)

بمــوت أيب عبيــدة األعــور لتــدل عــى حقيقــة قيــام املذهــب اإلبــايض عــى يــد أيب
عبيــدة األعــور ،وأن قيامــه كان باهتــام أيب جعفــر املنصــور ورعايتــه ومتابعتــه
كــا كان مهت ـ ًا بإمــام املالكيــة واجــر النــاس عــى االخــذ بــه رضب ـ ًا بالســياط عــى

ظهورهــم كــا رصح بنفســه ملالــك بــن أنــس كــا مـ ّـر بيانــه.
عليه:

فقــد مــات أبــو عبيــدة األعــور يف خالفــة املنصــور الدوانيقــي ،لكــن مذهبــه

اإلبــايض مل يذهــب كــا يقــول الــراوي نقــ ً
ا عــن املنصــور ،فقــد قيــل إنــه نقــل

فتــاواه ،وآرائــه وحديثــه إىل تلميــذه (ابــو عمــرو الربيــع بــن حبيب)وهــو مــا

ســنتناوله يف ثالثــ ًا.

املس��ألة الرابع��ة :أب��و عم��رو الربيع بن حبيب ومس��نده املوس��وم ب��ـ (اجلامع
الصحي��ح) (ت ح��دود 180هـ).

يعــد الربيــع بــن حبيــب الشــخصية الثالثــة التــي اقيــم عــى أيدهيــا املذهــب

اإلبــايض ،وقــد ترجــم لــه اإلباضيــة يف كتبهــم ،أمــا ابنــاء العامــة واجلامعــة فلــم يــرو

لــه ذكــر عندهــم ال يف الرجــال وال الرتاجــم وال احلديــث وال اجلــرح والتعديــل
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كــا ســيمر بيانــه  -ســوى مــا أورده الــزركيل نق ـ ً
ا عــن اإلباضيــة ،ومــن ثــم يبقــى
الرجــل حمصــور ًا يف الــراث اإلبــايض فقــط ،وهــو كااليت:

أوال :أمسه وسريته.
لعــل مــن أفضــل مــا كتــب عنــه مــن شــيوخ اإلباضيــة هــو احلارثــي العــاين يف

عقــوده الفضيــة ،فقــال:
232

(أبــو عمــرو ،الربيــع بــن حبيــب بــن عمــرو الفراهيــدي ،الطــود االشــم والبحر

اخلضــم ،أصلــه يف فراهيــد مــن غضفــان ،ونــزل البــرة يف حملــه يقــال هلــا احلربيــة،

مل يتحقــق معنــا مولــده وموتــه يف اي شــهر ،ويف اي ســنة.

إال أن الثابــت وجــوده يف زمــان جابــر بــن زيــد املتــوىف عــام ثــاث وتســعني

هجريــة؛ إذ أدركــه والربيــع شــاب ،وروى عنــه يف املســند حديثــ ًا وصــى عليــه

موســى بــن زيــد ايب جابــر (املتــوىف عــام 181هـــ) ،فهــو مــا بــن هاذيــن التارخيــن.
وشــيوخه كثــر يبلــغ عددهــم مخســة وعرشيــن شــيخ ًا؛ وغالــب رواياتــه عــن

ضــام بــن الســائب العــاين ،وأبــو عبيــدة مســلم)(((.
ثانيا :مسنده.

فهــو عمــدة املذهــب اإلبــايض ،وإليــه تعــود أحكامهــم يف أصوهلــا وفروعهــا؛

إال أنــه حمــل خــاف وجــدل واســع بــن النفــي واإلثبــات ،ولعــل مــن الغرابــة أن

يعــرض عــن ذكــره الشــاخي (ت 928هـــ) يف ترمجتــه لرجــال اإلباضيــة وهــو يعلم
حمــل هــذا الكتــاب عنــد اإلباضيــة واكتفــى بقــول أيب عبيــدة األعــور يف الثنــاء عــى

الربيــع بــن حبيــب وتوثيقهــن وقــد ذكــروا الربيــع عنــده ،فقــال:
((( العقود الفضية يف أصول اإلباضية :ص .161
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(تقينا ،وأميننا ،وثقتنا)(((.

عــى الرغــم مــن أن الشــاخي قــد تعــرض لذكــر بعــض فتــاوي الربيــع بــن

حبيــب ،لكنــه مل يــورد حتــى أســم املســند.

أما احلارثي العامين فقد حتدث عن مسند الربيع ،فقال:

(عمــدة املذهــب اإلبــايض - ،فيــه  -مــن روايــة الربيــع عــن أيب عبيــدة ثامنيــة

وثامنــون حديثــ ًا ،ومجلــة مــا يف اجلزئيــن األولــن مــن املســند ســتامئة وأربعــه
ومخســون حديث ـ ًا؛ منهــا مائــه ومخســون حديث ـ ًا البــن عبــاس ،وحديــث ايب ســعيد

اخلــدري ســتون حديثـ ًا ،وروى مراســيل جابــر بــن زيــد التــي تبلــغ أربعـ ًا وثامنــن
ومائــة حديثـ ًا ،وهــذا كلــه غــر مــا رواه عــن ايب ايــوب ،وعبــادة بــن الصامــت ،وأيب

مســعود ،وعــي بــن ايب طالــب [ -عليــه الســام] -هــذا مجيــع مــا يف املســند املتــداول

بايــدي رجــال املذهــب اإلبــايض)(((.

وقــد احلــق بالســند أحاديــث مجعهــا أبــو يعقــوب يوســف بــن إبراهيــم

الورجــاين املغــريب ،كــا يقــول احلارثــي:

(أحاديــث واثــار أحتــج هبــا الربيــع عــى خمالفيــه يف مســائل االعتقــاد وغريهــا،

جعلهــا يف اجلــزء الثالــث مــن الكتــاب ،ثــم أنــه ضــم إىل ذلــك روايــات حمبــوب

بــن الرحيــل بــن ســيف بــن هبــرة القــريش عــن الربيــع ،ورايــات أفلــح بــن عبــد

الوهــاب الرســتمي عــن ايب غانــم بــر بــن غانــم اخلراســاين ،ومراســيل جابــر،
وجعــل اجلميــع يف اجلــزء الرابــع مــن الكتــاب ،فكانــت اجــزاء الكتــاب أربعــة،

((( السري :ص .95

((( العقود الفضية.161 :
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األوالن يف احــكام الرشيعــة مــن أوهلــا إىل أخرهــا بالســند العــايل)(((.

ووصفــت هــذه األحاديــث مــن احــد مشــايخ اإلباضيــة بأهنــا (أحاديــث

صحــاح يعــرف اخلصــم بصحتهــا)

(((

1ـ مل يــرح القائــل ،وهــو نــور الديــن الســاملي مــن هــم اخلصــوم الذيــن

اعرتفــوا بصحــة هــذه األحاديــث.
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2ـ إن الظاهــر مــن هــذا القــول إن اخلصــوم هــم مــن أهــل االختصــاص

باحلديــث والرجــال وإال ال يمكــن احلكــم عــى هــذه األحاديــث مــن انــاس هــم
بعيديــن عــن علــم احلديــث والرجــال واجلــرح والتعديــل وعليــه:

فلنأخــذ أحــد هــؤالء اخلصــوم وننظــر مــاذا يقــول يف هــذه األحاديــث التــي

وردت يف مســند الربيــع

قال األلباين (ت 1420هـ) يف مسند الربيع:

1ـ (مشــحون باألحاديــث املنكــرة والباطلــة ،التــي تفــرد هبــا هــذا املســند ،دون

العــرات ،بــل االلــوف مــن كتــب الســتة املطبوعــة منهــا واملخطوطــة ،واملشــهور

مؤلفوهــا بالعدالــة والثقــة واحلفــظ ،بخــاف الربيــع هــذا فانــه ال يعــرف مطلق ـ ًا
إال يف بعــض كتــب اإلباضيــة املتأخــرة التــي بينهــا وبــن الربيــع قــرون ،ومــع ذلــك
فليــس فيهــا ترمجــة عنــه وافيــه نق ـ ً
ا عمــن كانــوا معارصيــن أو قريب ـ ًا مــن عــره

مــن احلفــاظ املشــهورين)(((.
((( العقود الفضية :ص .162

((( املصدر السابق :ص .163 - 162

((( سلسلة األحاديث الضعيفة واثرها اليسء يف األمة :ج 13ص .106
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2ـ (ال هلــذا املســند ذكــر يف يشء مــن كتــب احلديــث والتخاريــج التــي تعــذو إىل

كتــب قديمــة ال يــزال الكثــر منهــا يف عــامل املخطوطــات ،أو عــامل الغيــب ،وكذلــك
مل يذكرهــا هــذا املســند يف كتــب املســانيد التــي ذكرهــا الشــيخ الكنــاين يف الرســالة
املســتطرقة ،وهــي اكثــر مــن مئــة)(((.

3ـ وقــال فيــا قــام بــه أبــو يعقــوب يوســف بــن إبراهيــم الورجــاين مــن

إضافــة األحاديــث إىل منســد بــن الربيــع يف اجلــزء الثالــث والرابــع ،ورشحــه

الشــيخ الســاملي((( .فكــذر يف مقدمــة املســند (ص )4هــذه املســألة ،اي :مــا قــام بــه
ابــو يعقــوب الورجــاين مــن إضافــة للمســند ،فقــال االلبــاين معلقــ ًا:

(يبــدوا جليـ ًا لــكل متأمــل أن الشــيخ نفســه ال يعلــم الــروي لـــ (مســند الربيع)،

وإال لذكــره كــا ذكــر الــراوي حمبوبـ ًا للضميمــة وهي تشــمل اجلــزء الثالــث والرابع

منــه ،وحمبــوب هــذا جمهــول عندنــا ،وبــل عندهــم فيــا أظــن ،وإذا كان كذلــك :فــا

حيــق لنــا أن نتســأل :أفــا جيــوز أن يكــون الــراوي لـــ ((املســند)) يف جــزءه االول

والثــاين منــه ،روايــا كمحبــوب هــذا :جمهــوالً أو أســوء ؟ فكيــف يصــح االعتــاد
عليــه ،بــل أن يقــال هــو أصــح كتــاب بعــد القــرآن  -كــا قــال الشــيخ املذكــور مــن
مقدمــة صفحتــه املذكــورة؟! تــاهلل ان هــذا هلــو التعصــب االعمــى مهــا كان شــأن

قائلــه فضـ ً
ا وعلـ ًا))(((.

((( املصدر السابق.

((( نــور الديــن الســاملي الضبــي ال عــاين ،حمقــق وشــاعر ،ومــؤرخ مــن شــيوخ القــرن التاســع عــر
امليــادي.

((( سلسلة األحاديث الضعيفة :ج 13ص .106
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إذن:

مل يعــرف خصــوم اإلباضيــة بصحــة األحاديــث الــواردة يف مســند الربيــع؛

بــل :مل يقــروا بوجــود صاحــب املســند مــن االســاس فعــدوه مــن املجاهيــل الذيــن
مل تلدهــم أرحاهــم النــاس ،ومل يثبــت عنــد اإلباضيــة تاريــخ مولــده ووفاتــه؛ ومل

يقــوم احــد مــن رجــال اجلــرح والتعديــل والرتاجــم واحلديــث بتوثيــق شــيخ الربيــع
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بــن حبيــب ،ابــو عبيــدة مســلم بــن ايب كريمــة ،وهــذه بعــض أقواهلــم:
1ـ ابن ايب حاتم الرازي (ت 327هـ)

(روى عــن عــي بــن ايب طالــب (عليــه الســام) ســمعت ايب يقــول ذلــك،

ويقــول هــو :جمهــول)(((.

2ـ شمس الدين الذهبي (ت 748هـ):

أورده يف الضعفاء بالرقم (6221هـ)(((.
وقال يف امليزان:

(جمهول)(((.

3ـ ابن جمر العسقالين (ت 852هـ)

(جمهول)(((.

أما ابن حبان فيبدوا أنه قد أثبته وذلك لقوله:

((( اجلرح والتعديل :ج 8ص .193
((( املغني :ج 2ص .404

((( ميزان االعتدال :ج 4ص .106
((( لسان امليزان :ج 6ص .32
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(اين ال اعتمــد عليــه ألجــل التشــيع)((( والرجــل أبعــد النــاس عــن التشــيع كــا

ال خيفــى.

وعليه:

فــإن املذهــب اإلبــايض مل يكــن لــه رجــال معروفــون بالفقــه واالجتهــاد والفتيــا

إال فيــا بينهــم ،منــذ نشــوء املذهــب وإىل يومنــا هــذا وأمــا أئمــة املذاهــب اإلســامية

الســتة ،اي :اإلمامــي ،واحلنفــي ،واملالكــي ،والشــافعي ،واحلنبــي ،والزيــدي فلــم
يأخــذوا عنهــم شــيئ ًا كــا هــو حــال ايب حنيفــة واملالكــي اللــذان أخــذا عــن اإلمــام
الصــادق (عليــه الصــاة والســام) ،وأخــذ الشــافعي عنهــا وأخــذ أمحــد عــن

الشــافعي ،وأخــذ زيــد بــن عــي عــن أبيــه وأخيــه وعــن جــده اإلمــام احلســن وأخيه
احلســن ووالدمهــا عــي عــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم).
ولعل مرد ذلك إىل أمور:

1ـ اإلختــاف الفكــري والعقــدي بــن أئمــة اإلباضيــة وبقيــة أئمــة املذاهــب

اإلســامية الســتة ،إذ أطلــق اإلباضيــة عــى مذهبهــم ســمة (أهــل االســتقامة)
ومــن ثــم يتعــذر عليهــم وجــود مــن هــم هبــذه الســمة التــي وســموا هبــا مذهبهــم

ومجاعتهــم.

2ـ تــايش هــذه الســر مــع رجاهلــا وذلــك إمــا لقلــة النســخ ،بــل :الكتابــة

والتدويــن مــن األســاس كــا مـ َّـر بيانــه يف البحــث األول ،أو إلنشــغاهلم بالفتــن منــذ
مروقهــم ومتردهــم عــى أمــر املؤمنــن مــوىل املوحديــن اإلمــام عــي بــن ايب طالــب

((( املصدر السابق.
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(عليــه الصــاة والســام) وحرهبــم لــه((( .وتفرقهــم إىل فــرق عــدة حتــى اســتقر

هبــم النــوى يف عــان واملغــرب العــريب ،فــكان أهــل املغــرب مــن اإلباضيــة االكثــر
حرصـ ًا واهتاممـ ًا ومتابعــة لرجــال املذهــب اإلبــايض ،ويف ذلــك يقــول املفتــي العــام

لســلطنة عــان ،الشــيخ أمحــد بــن محــد اخلليــي:

(وإن ممــا يدعــوا إىل األســف أن يكــون هــذا اجلانــب مــن الثقافــة مل ينــل عنايــة
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كافيــة مــن اصحابنــا  -أهــل اإلســتقامة  -فقــد ضــاع كثــر مــن تراجــم علامئهــم
املحققــن وأئمتهــم الصاحلــن ،وقادهتــم امللهمــن إمــا إلمهــال هــذه الرتاجــم ذاهتــا

حرصـ ًا عــى هضــم النفــس ،والبعــد عــن املفاخــرة ،واإلشــتغال بالعمــل ال بالقول.
وإمــا لتــايش مــا دون مــن ذلــك ،إمــا بقلــة النســخ ،وإمــا بعوامــل الفتــن،

فأصبــح الــذي يريــد أن يكتــب عــن حيــاة أحــد هــؤالء األعــام جيــد العــر

واملشــقة مــا ليــس بعــده.

ولعــل اخواننــا مــن أهــل املغــرب هــم أوفــر نصيب ـ ًا يف العنايــة هبــذا اجلانــب،

واكثــر حظ ـ ًا يف بقــاء مــا دونــه يف هــذا البــاب)(((.

ـر،
مل يكــن اإلباضيــة يف املغــرب هــم االوفــر نصيبـ ًا مــن العامنيــن يف كتــاب السـ َّ

بــل االوفــر يف كتابــة الفقــه أيض ـ ًا ،فلــو ال أبــو يعقــوب الورجــاين يف مجــع مســند
((( مل يــزل كثــر مــن مشــايخ اإلباضيــة يرتضــون ويرتمحون عــى أهل النهــروان وحــروراء ويصفوهنم
بخــر أهــل األرض كــا مـ َّـر بيانــه يف البحــث ومل يــزل موقفهــم مــن اإلمــام عــي بــن ايب طالــب
(عليــه الســام) كــا هــو ســواء مــن صـ ّـوب املحكمــة األول أو مــن خطئهــا .

((( كتــاب الســر للشــاخي أمحــد بــن ســعيد بــن عبــد الواحــد ،حتقيــق أمحــد بــن ســعود الســيايب
ص :أ -ب مــن املقدمــة ،نــر وزارة الــراث القومــي والثقــايف ســلطنة عــان لســنة - 1407

1987م.
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الربيــع وإضافــة جزئيــن اخريــن إليــه مــا عــرف اإلباضيــون هــذا املســند ،ومل يكــن

لــراه أعينهــم بغــض النظــر عــن القــدح فيــه ويف الربيــع بــن حبيــب.

ولــوال أبــو ســاكن الشــاخي وتدوينــه لإليضــاح ملــا اطلــع اإلباضيــون عــى

فقههــم.

بــل :ولــوال الشــيخ حممــد أطفيــش اجلزائــري ملــا عــرف اإلباضيــون أول

املوســوعات الفقهيــة فكانــت حمــل اعتامدهــم؛ ومرج ـ ٍع اســاس يف الترشيــع لــدى
اإلباضيــة يف عــان واملغــرب.
وبناء عليه:
ً

تــم اعتامدهــم ،اي كتــايب اإليضــاح ورشح كتــاب النيــل يف هــذه الدراســة التــي

بــن ايدينــا.
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ومــن املذاهــب التــي ظهــرت يف اإلســام وبــرز هلــا أئمــة يف الفقــه لكنهــا مل

يكتــب هلــا الــدوام فانتهــت يف القــرن الســادس اهلجــري ألســباب مل يســعنا الوقــت

يف دراســتها والتحقيــق فيهــا.

إال أن الــذي هيمنــا يف هــذا املبحــث هــو بيــان هــذه املذاهــب وذكــر ائمتهــا

الرتباطهــا بموضــوع الكتــاب ومنهــج الدراســة ،فكانــت كااليت:
املسألة االوىل :املذاهب السبعة املنقرضة.

أوال :مذهب االوزاعي(ت  157هـ).

وهــو :عبــد الرمحــن بــن عمــروا بــن حيمــد األوزاعــي فقيــه أهــل الشــام (ت

157هـــ) كان مــن ســبي أهــل اليمــن وأصلــه مــن الســند ،وكان مــن أئمــة املذاهــب
وأصحــاب الــرأي واالجتهــاد وبقــي مذهبــه معمــوالً بــه حتــى ســنة 302هـــ ،قــال

أبــو إســحاق الفــزاري :لــو خــرت هلــذه األمــة الخــرت هلــا األوزاعــي .وهــو أول
مــن صنــف بالشــام ،خــرج لــه الســتة(((.

مــرت ترمجتــه يف حيــاة اإلمــام الباقــر (عليــه الســام) يف الفقــرة جيــم (اســاء

((( ينظــر :تاريــخ البخــاري الكبــر  ،326/5تاريــخ البخــاري الصغــر  ،125 - 124/2مشــاهري
علــاء األمصــار 285 :رقــم  ،1425طبقــات الشــرازي ،71 :تاريــخ دمشــق  ،147/35ســر

أعــام النبــاء  ،107/7هتذيــب التهذيــب .238/6
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الذيــن افتــوا عنــه مــن فقهــاء اجلمهــور).
ثانيا :مذهب سفيان الثوري((( (ت 161هـ).
( 161 - 97هـــ ) ســفيان بــن ســعيد بــن مــروق الثــوري ،مــن بنــي ثــور بــن

عبــد منــاة ،أبــو عبــد اهلل الكــويف.

ولــد ســنة ســبع وتســعني ،وطلــب العلــم وهــو حــدث باعتنــاء والــده ســعيد

242

الــذي يعــد مــن صغــار التابعــن ،وكان جــده مــروق قــد شــهد وقعــة اجلمــل مــع

الســام).
اإلمــام عــي (عليــه ّ

الســختياين ،وأيب إســحاق
الســدّ ي ،وأيــوب َّ
روى ســفيان عــن :إســاعيل ُّ

الســبيعي ،وصفــوان بــن ُســليم ،وســلمة بــن كُهيــل ،وعــار الدُّ هنــي ،ومحــران بــن
َّ

أعــن ،وجابــر اجلعفــي ،ومنصــور بــن املعتمــر ،وســليامن األعمــش ،وزيــد بــن
أســلم ،وخلــق كثــر.

((( الطبقــات الكــرى البــن ســعد  ، 371 - 6معرفــة الرجــال البــن معــن  115 - 1برقــم ،556
التأريــخ الكبــر  ، 92 - 4املعــارف  ، 278املعرفــة والتاريــخ  ، 713 - 1اجلــرح والتعديــل
 ، 55 - 1الثقــات البــن حبــان  ، 401 - 6مشــاهري علــاء األمصــار  268برقــم  ، 1349تاريــخ
أســاء الثقــات البــن شــاهني  ، 154 - 2الفهرســت البــن النديــم  ، 67حليــة األوليــاء - 6
 ،356رجــال الطــويس  212برقــم  ، 162تاريــخ بغــداد  ، 151 - 9طبقــات الفقهــاء للشــرازي
 ، 84االنســاب للســمعاين  ، 517 - 1الكامــل يف التأريــخ  ، 56 - 6اللبــاب  ، 244 - 1هتذيــب
األســاء واللغــات  ، 222 - 1وفيــات األعيــان  ، 386 - 2هتذيــب الكــال  ، 154 - 11تذكــرة
احلفــاظ  ، 203 - 1العــر  ، 181 - 1ســر أعــام النبــاء  ، 229 - 7تاريــخ اإلســام للذهبــي
( ســنة  ) 170 161ص  ، 222اجلواهــر املضيئــة  ، 250 - 1البدايــة والنهايــة ، 137 - 10
هتذيــب التهذيــب  ، 111 - 4النجــوم الزاهــرة  ، 39 - 2طبقــات احلفــاظ  ، 95جامــع الــرواة
 ، 366 - 1طبقــات املفرسيــن للــداودي  ، 193 - 1شــذرات الذهــب  ، 250 - 1معجــم رجــال
احلديــث  ، 161 ، 151 - 8قامــوس الرجــال . 389 - 4
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ويقــالّ :
إن عــدد شــيوخه ســت مائــة شــيخ .وقــد ُعــدّ مــن أصحــاب اإلمــام

الســام وروى عنــه((( :جريــر بــن عبــد احلميــد ،ومحــاد بــن
الصــادق  -عليــه ّ

عيســى اجلهنــي ،وعبــد اهلل بــن املبــارك ،وعبيــد اهلل بــن موســى ،وعــي بــن اجلعــد،
وأبــو نُعيــم الفضــل بــن دكــن ،ومالــك ابــن أنــس ،ووكيــع بــن اجلــراح ،ويزيــد بــن

ُز َريــع ،وحييــى القطــان ،وطائفــة .وكان حافظ ـ ًا ،حمدث ـ ًا ،فقيه ـ ًا.

ئمــة املجتهدين.
وقــد ُعــدّ يف أصحــاب الــرأي قــال ابن خلــكان :وهــو أحــد األَ ّ

روي ّ
أن عاصــم بــن أيب النجــود كان جيــيء إليــه يســتفتيه ويقــول :يــا ســفيان أتيتنــا

صغــر ًا وأتينــاك كبري ًا.

وذكر أنّه كان ُيبيح النبيذ الذي كثريه مسكر .ويقال :رجع عن ذلك.

ُروي عــن ابــن مهــدي قــال :يزعمــون ّ
أن ســفيان كان يــرب النبيــذ ،أشــهد

لقــد ُوصــف لــه دواء ،فقلــت :نأتيــك بنبيــذ ؟ فقــال :ال ،ائتنــي بعســل ومــاء.

بعــي وكان ينكــر
قــال الذهبــي يف « ســره » :وفيــه تشــيع يســر ،كان يث ِّلــث
ّ

عــى امللــوك ،وال يــرى اخلــروج أصـ ًـا ،وكان يد َّلــس يف روايتــه ،ور ّبــا د َّلــس عــن

الضعفــاء .وكان املنصــور قــد راود ســفيان عــى القضــاء فأبــى ،وخــرج مــن الكوفــة
فســكن مكــة واملدينــة ،ثــم طلبــه املهــدي ،فتــوارى وانتقــل إىل البــرة ،فــات هبــا
مســتخفيا .لــه مــن الكتــب« :اجلامــع الكبــر» و «اجلامــع الصغــر» كالمهــا يف
احلديــث ،وكتــاب يف « الفرائــض » .ومــن كالم ســفيان :اصحــب مــن شــئت ،ثــم

أغضبــه ،ثــم ُد ّس إليــه مــن يســأله عنــك.

الســام  -عــى عثــان ،علـ ًـا ّ
أن أربــاب املعاجــم الشــيعية مل يعــدوا
((( أي :كان يفضــل عليـ ًا  -عليــه ّ
ســفيان يف رجــال الشــيعة.
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وقــال :مــا رأيــت الزهــد يف يشء أقــل منــه يف الرئاســة ،تــرى الرجــل يزهــد يف

املطعــم واملــال والثيــاب ،فــان نــوزع الرئاســة ،حامــى عليهــا وعــادى .تــويف  -ســنة
إحــدى وســتني ومائــة ،ومل ُي ْع ِقــب)(((.

ً
ثالثا :مذهب الليث بن سعد((( (ت 175هـ):

(  175 - 94هـــ ) ابــن عبــد الرمحــن الفهمــي بالــوالء ،عــامل الديــار املرصية أبو

244

قر َق َشــندة((( ســنة أربــع وتســعني ،وقيل :ســنة ثالث وتســعني.
احلــارث .ولــد َب ْ
ويقالّ :
إن أصله من أصبهان.

ــري ،وصفــوان بــن
روى عــن :بكــر
ّ
االشــج ،وربيعــة الــرأي ،وســعيد ا َمل ْق ُ

ُســليم ،وأيب الزنــاد عبــد اهلل بــن ذكــوان ،وعبــد امللــك بــن جريــج ،وعبــد العزيــز
((( موســوعة طبقــات الفقهــاء ،ملؤسســة االمــام الصــادق عليــه الســام ـ قــم املقدســة :ج 2ص 241
.243 -

((( الطبقــات الكــرى البــن ســعد  ،517 - 7التأريــخ الكبــر  ،246 - 7املعــارف  ،283املعرفــة
والتاريــخ  ،441 - 2اجلــرح والتعديــل  ،179 - 7مــروج الذهــب  ،198 - 4الثقــات البــن

حبــان  ،360 - 7مشــاهري علــاء األمصــار  303برقــم  ،1536تاريــخ أســاء الثقــات 275

برقــم  ،1134الفهرســت البــن النديــم  ،395تاريــخ اجلرجــاين  ،122حليــة األوليــاء - 7
 ،318تاريــخ بغــداد  ،3 - 13صفــة الصفــوة  ،309 - 4الكامــل يف التأريــخ  ،124 - 6وفيــات
األعيــان  ،127 - 4هتذيــب الكــال  ،255 - 24تاريــخ اإلســام للذهبــي ( ســنة ،302 ) 175
دول اإلســام  ،83 - 1تذكــرة احلفــاظ  ،224 - 1ميــزان االعتــدال  ،423 - 3ســر أعــام

النبــاء  ،136 - 8العــر  ،206 - 1مــرآة اجلنــان  ،369 - 1البدايــة والنهايــة ،171 - 10
اجلواهــر املضيئــة  ،416 - 1هتذيــب التهذيــب  ،459 - 8تقريــب التهذيــب  ،138 - 2النجــوم

الزاهــرة  ،82 - 2شــذرات الذهــب .285 - 1

((( وهي قرية بأسفل مرص ،بينها وبني القاهرة مقدار ثالثة فراسخ.
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الســدويس ،وغريهــم.
املاجشــون ،وعطــاء بــن أيب ربــاح ،وقتــادة بــن دعامــة ّ

روى عنــه :حممــد بــن عجــان شــيخه ،وعبــد اهلل بــن هليعــة ،وعبــد اهلل بــن

املبــارك ،وعبــد اهلل بــن مســلمة ،القعنبــي ،وعــي بــن نــر اجلهضمــي ،وهشــيم بــن

بشــر ،ووهــب ابــن جريــر بــن حــازم ،وآخــرون.

وكان أحــد كبــار الفقهــاءُ ،يســن القــرآن والنحــو ،وحيفــظ احلديــث ،وكان

مــن الكرمــاء األجــواد .وقــد قــدم بغــداد وحــدّ ث هبــا .وأراده املنصــور أن يــي إمــرة

مــر فامتنــع.

الشافعي :الليث أفقه من مالك َّإل ّ
أن أصحابه مل يقوموا به.
قال
ّ

وقال حييى بن بكري :الليث أفقه من مالك ،ولكن احلظوة ملالك.

وقيــل :كان كبــر الديــار املرصيــة ورئيســها وأمــر َمــن هبــا يف عــره ،بحيــث
ّ
إن القــايض والنائــب مــن حتــت أمــره ومشــورته.
وكان الليث جيهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم يف صالته.

ّ
توف بمرص  -سنة مخس وسبعني ومائة)(((.
ً
رابعا :مذهب سفيان بن عينية((( (ت 198هـ)

(198 - 107هـــ) ابــن أيب عمــران ،واســمه :ميمــون اهلــايل بالــوالء ،أبــو

حممــد الكــويف .ولــد بالكوفــة ســنة ســبع ومائــة ،وســكن مكــة ومــات هبــا.

((( موســوعة طبقــات الفقهــاء ،ملؤسســة االمــام الصــادق عليــه الســام ـ قــم املقدســة :ج 2ص 471
.472 -

((( الطبقــات الكــرى البــن ســعد  ،497 - 5املعــارف  ،283املعرفــة والتاريــخ  ،185 - 1الكنــى
واألَســاء للــدواليب  ،56 - 2اجلــرح والتعديــل  ،32 - 1اختيــار معرفــة الرجــال ( رجــال الكيش
(  ،399الفهرســت البــن النديــم  ،330حليــة األوليــاء  ،271 - 7رجــال الطــويس  ،203رجــال
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السـ ْ
ـختياين،
روى عــن :أبــان بــن تغلــب ،وإســاعيل بــن أيب خالــد ،وأيــوب َّ

وثــور بــن يزيــد احلمــي ،وجابــر بــن يزيــد اجلعفــي ،وزيــد بــن أســلم ،وســفيان
الثــوري ،وأيب حــازم ســلمة بــن دينــار ،وعبــد امللــك بــن أعــن ،وعطــاء بــن

الســائب ،وفطــر بــن خليفــة ،وطائفــة.

روى عنــه :أمحــد بــن حنبــل ،وإســحاق بــن راهويــه ،واحلســن بــن صالــح بــن
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مهــام
ـي ،وعبــد اهلل بــن املبــارك ،وعبــد الرمحــن بــن مهــدي ،وعبــد الــرزاق بــن ّ
حـ ّ

الصنعــاين ،وعــي بــن املدينــي ،وأبــو نُعيــم الفضــل بــن دكــن ،وهشــام بــن عــار
الدمشــقي ،وحييــى بــن ســعيد القطــان ،وخلــق كثــر.
مفس ًا.
وكان كثري احلديث ،فقيه ًاّ ،

له من الكتب« :اجلامع» يف احلديث ،وكتاب يف « التفسري ».

وقال النجايش :له نسخة عن جعفر بن حممد [ الصادق ( عليه السالم)].
روي عنه أنّه قال :ما كتبت شيئ ًا َّإل حفظته قبل أن أكتبه.

ولســفيان يف الكتــب األَربعــة عنــد اإلماميــة اثنتــن وعرشيــن روايــة ،رواهــا
النجــايش  ،426 - 1تاريــخ بغــداد  ،174 - 9طبقــات الفقهــاء للشــرازي  ،64املنتظــم البــن
اجلــوزي  ،66 - 9الكامــل يف التأريــخ  ،301 - 7وفيــات األعيــان  ،391 - 2رجــال ابــن داود

 ،104هتذيــب الكــال  ،177 - 11ســر أعــام النبــاء  ،454 - 8ميــزان االعتــدال ،170 - 2

تذكــرة احلفــاظ  ،262 - 1تاريــخ اإلســام للذهبــي ( حــوادث  ،189 ) 200191العــر 1
  ،254هنايــة االعتبــار  ،148اجلواهــر املض ّيــة  ،250 - 1غايــة النهايــة  ،308 - 1هتذيــبالتهذيــب  ،117 - 4تقريــب التهذيــب  ،312 - 1النجــوم الزاهــرة  ،158 - 2طبقــات احلفــاظ

 ،119طبقــات املفرسيــن للــداودي  ،196 - 1شــذرات الذهــب  ،354 - 1جامــع الــرواة 1
  ،367أعيــان الشــيعة  ،266 - 7تنقيــح املقــال  ،39 - 2االعــام  ،105 - 3معجــم رجــالاحلديــث .157 - 8
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الســام) ،وعــن عــار الدهنــي ،ومســعر
عــن االمــام أيب عبــد اهلل الصــادق (عليــه ّ
بــن كــدام ،والزهــري ،والســندي ،ورواهــا عــن ســفيان :أبــو حممــد اجلوهــري،
وســليامن بــن داود املنقــري.

ـدي إىل يشء مــن التشــيع ،ولكــن َّ
العلمــة احلــي
قــال ابــن حجــر :نســبه ابــن عـ ّ

وهــو أحــد كبــار علــاء الشــيعة قــال :إ ّنــه ليــس مــن أصحابنــا.

وقــال الذهبــي :وقــد كان ســفيان مشــهور ًا بالتدليــس ،عَمــدَ إىل أحاديــث

ُرفعــت إليــه مــن حديــث الزهــري ،فيحــذف اســم مــن حدّ ثــه ،ويد ِّلســهاَّ ،إل إ ّنــه
ال يد َّلــس َّإل عــن ثقــة عنــده.

ِ
روي ّ
الســام):
أن ســفيان بــن عيينــة قــال للمــام أيب عبــد اهلل الصــادق (عليــه ّ

إ ّنــه يــروى ّ
الســام) كان يلبــس اخلشــن مــن الثيــاب،
أن عــي بــن أيب طالــب (عليــه ّ

وأنــت تلبــس القوهــي((( املــروي.

قــال :وحيــك ّ
الســام ) كان يف زمــان ض ّيــق فــإذا اتســع الزمــان
إن عليـ ًا (عليــه ّ

فأبــرار الزمــان أوىل بــه((( روى الشــيخ الكلينــي بســنده عــن ســفيان بــن عيينــة،

الســام) يقــو :وجــدت علــم النــاس ك َّلــه يف
قــال :ســمعت أبــا عبــد اهلل (عليــه ّ

أربــعّ :أوهلــا أن تعــرف ر ّبــك ،والثــاين أن تعــرف مــا صنــع مــا بــك ،والثالــث أن
تعــرف مــا أراد منــك ،والرابــع أن تعــرف مــا خيرجــك مــن دينــك((( وروى أيض ـ ًا
((( القوهــي :ثيــاب بيــض تنســج ِ
بقوهســتان وهــو تعريــف كوهســتان ،ومعنــاه موضــع اجلبــال،
ّ
ـروي » :نســبة إىل مــرو مــن بــاد
واملشــهور هبــذا االســم اجلبــال التــي بــن هــراة ونيســابور .و « املـ ّ

قوهســتان .معجــم البلــدان.416 - 4 :

((( وقد رويت هذه احلكاية يف سفيان الثوري ال يف سفيان بن عيينة
((( الكايف :ج :1كتاب فضل العلم ،باب النوادر ،احلديث .11
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الســام قــال :إذا جــازت الــزكاة
بســنده عــن أيب عيينــة ،عــن أيب عبــد اهلل  -عليــه ّ
العرشيــن دينــار ًا ففــي كل أربعــة دنانــر ُعــر دينــار ومــن كالم ســفيان :الزهــد يف
الدنيــا :الصــر وارتقــاب املــوت.

وقال :من رأى أنّه خري من غريه فقد استكرب ،ثم ذكر إبليس.

وروي ّ
أن النــاس اجتمعــوا إليــه فقــال :مــن أحــوج النــاس إىل العلــم ؟ فســكتوا،
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ثــم قالــوا :تك َّلــم يــا أبــا حممــد ،قال :أحــوج النــاس إىل العلــم العلــاء ،وذلــك ّ
أن اجلهل

هبــم أقبــحَ ،ل ّنــم غايــة النــاس ،وهــم ُيســألون .تـ ّ
ـوف  -ســنة ثــان وتســعني ومائــة)(((.

ً
خامسا :مذهب اسحاق بن راهوية((( (ت 238هـ)

(  238 - 161هـــ ) إســحاق بــن إبراهيــم بــن َم ْ َلــد بــن إبراهيــم التميمــي

ـروزي املعــروف ب ( ابــن راهويــه )ُ ،ل ِّقــب أبــوه بذلــك
احلنظــي ،أبــو يعقــوب ا َملـ
ّ
((( موسوعة طبقات الفقهاء،ملؤسسة االمام الصادق عليه السالم  :ج 2ص .246 - 243
((( التأريــخ الكبــر  379 - 1برقــم  ،1209اجلــرح والتعديــل  209 - 2برقــم  ،714مــروج
الذهــب  45 - 5برقــم  ،2975ثقــات ابــن حبــان  ،115 - 8فهرســت ابــن النديــم  ،335ذكــر
أســاء التابعــن  27 - 2برقــم  ،79حليــة األوليــاء  234 - 9برقــم  ،454تاريــخ بغــداد - 6
 345برقــم  ،3381طبقــات الفقهــاء للشــرازي  ،94االنســاب للســمعاين  ،34 - 3املنتظــم 11
  259برقــم  ،1411وفيــات األعيــان  199 - 1برقــم  ،85خمتــر تاريــخ دمشــق 271 - 4برقــم  ،258هتذيــب الكــال  373 - 2برقــم  ،332تاريــخ اإلســام ( ســنة 80 ) 240 231
برقــم  ،51ســر أعــام النبــاء  358 - 11برقــم  ،79تذكــرة احل ّفــاظ  433 - 2برقــم ،440
الــوايف بالوفيــات  386 - 8برقــم  ،3825مــرآة اجلنــان  ،121 - 2طبقــات الشــافعية الكــرى 2
  83برقــم  ،19البدايــة والنهايــة  ،331 - 10النجــوم الزاهــرة  ،290 - 2هتذيــب التهذيــب 1  216برقــم  ،408طبقــات احل ّفــاظ  191برقــم  ،418طبقــات املفرسيــن للــداودي 103 - 1برقــم  ،95كشــف الظنــون  442 - 1و  1678 - 2و  ،1685شــذرات الذهــب  ،89 - 2هديــة
العارفــن  ،197 - 1االعــام  ،292 - 1معجــم املؤلفــن 228 - 2

املبحـث الثامن :مذاهب مل يكتب هلا الدوام

َل َّنــه فيــا قيــل ُولــد يف طريــق مكــة ،فقالــت املــراوزة :راهويــه((( ُولــد ســنة احــدى
وســتني ومائــة ،ورحــل إىل العــراق ســنة أربــع وثامنــن ومائــة ،وإىل احلجــاز،
والشــام ،واليمــن ،وإىل بغــداد غــر مـ ّـرة ،وجالــس ُح ّفــاظ أهلهــا ،وذاكرهــم ،وعاد
إىل خراســان فاســتوطن نيســابور إىل أن تـ ّ
ـوف هبــا ،وانتــر علمــه عنــد اخلراســانيني

ســمع مــن :جريــر بــن عبــد احلميــد الــرازي ،وإســاعيل بــن ُعل ّيــة ،وســفيان بــن
عيينــة ،ووكيــع بــن اجلــراح ،وأيب معاويــة ،وبق ّيــة بــن الوليــد ،وعبــد الــرزاق

الصنعــاين ،وعبــد العزيــز الــدراوردي ،وأيب نُعيــم الفضــل بــن ُدكــن ،وطائفة روى

عنــه :حممــد بــن إســاعيل البخــاري ،وإســحاق بــن منصــور الكوســج ،ومســلم بــن
احلجــاج النيســابوري ،وحممــد بــن نــر املــروزي ،وأبــو عيســى الرتمــذي ،وأمحــد
ّ
بــن ســلمة ،ومــن أقرانــه أمحــد بــن حنبــل ،ومــن شــيوخه حييــى بــن آدم وبق ّيــة بــن

الوليــد ،وآخــرون وكان فقيهـ ًا ،حافظـ ًا ،كثــر احلفــظ ،مفتيـ ًا ،مفـ ِّـر ًا قــال حممــد بن
أســلم الطــويس :لــو كان ســفيان الثــوري يف احليــاة ،الحتــاج إىل إســحاق ُعــدَّ يف
أصحــاب الشــافعي ،وكان قــد ناظــره يف مســألة جــواز بيــع دور م َّكــة.

ُروي ّ
أن اإلمــام عــي بــن موســى الرضــا (عليه الســام) حــن دخل نيســابور

(((

كان يف قبــة مسـ ّـورة عــى بغلــة شــهباء ،فعــرض لــه خالئــق ال ُيصــون مــن طلبــة
العلــم وأهــل احلديــث والروايــة ،منهــم إســحاق بــن راهويــه ،وســألوه أن يرهيــم
وجهــه امليمــون وأن حيدّ ثهــم حديث ـ ًا عــن آبائــه عــن جــدّ ه حممــد (صـ َّـى اهلل عليــه

((( و ( راه ) معناه الطريق بالفارسية ،و ( ويه ) معناه ُو ِجدَ .
وفيات األعيان

((( مـ ّـر  -عليــه الســام  -بنيســابور يف طريقــه إىل مــرو ،حــن أشــخصه املأمــون العبــايس مــن املدينــة
ّملــا جعلــه و ّيل عهــده
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وآلــه وســ َّلم) ،يذكرونــه بــه ،فحدّ ثهــم (عليــه الســام) باحلديــث الــذي ُيعــرف

بسلســلة الذهــب.

قــال أبــو نعيــم األصبهــاين ( بعــد أن روى حديــث سلســلة الذهــب ) :هــذا

حديــث ثابــت مشــهور هبــذا االســناد مــن روايــة الطاهريــن عــن آبائهــم الطيبــن،
قــرى هــذا
وكان بعــض ســلفنا مــن املحدّ ثــن إذا روى هــذا االســناد قــال :لــو
َ
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االســناد عــى جمنــون َلفــاق((( صنّــف ابــن راهويــه :املســند ،الســنن يف الفقــه،
والتفســر تــويف ســنة  -ثــان وثالثــن ومائتــن ،وقيــل غــر ذلــك يف تاريــخ وفاتــه

ويف مولــده 809.إســحاق بــن بكــر ((()(((.

ً
سادسا :مذهب داود بن علي الظاهري(((( :ت270هـ)
عــي بــن خلــف ،أبــو ســليامن ،األَ
صبهــاين ،البغــدادي ،املعــروف
ّ
داود بــن ّ

بالظاهــريّ ،أول مــن أظهــر انتحــال الظاهــر ،وهــو عراقــي وإنّــا قيــل لــه
ّ
((( حلية األولياء 192 - 3 :برقم 241

((( التأريــخ الكبــر  383 - 1برقــم  ،1224اجلــرح والتعديــل  ،214 - 2ثقــات ابــن حبــان - 8
 ،113هتذيــب الكــال  413 - 2برقــم  ،343تاريــخ اإلســام ( ســنة  ) 220 211ص  63برقــم

 ،30العــر  ،294 - 1الــوايف بالوفيــات  407 - 8برقــم  ،3856هتذيــب التهذيــب 227 - 1

برقــم  ،420تقريــب التهذيــب  ،56 - 1شــذرات الذهــب 44 - 2

((( موسوعة طبقات الفقهاء ،ملؤسسة االمام الصادق عليه السالم :ج 3ص .116 - 114

((( فهرســت ابــن النديــم  ،317ذكــر أخبــار أصبهــان  ،312 - 1تاريــخ بغــداد  369 - 8برقــم
 ،4473طبقــات الفقهــاء للشــرازي  ،92االنســاب للســمعاين  ،99 - 4املنتظــم البــن اجلــوزي

 235 - 12برقــم  ،1756الكامــل يف التأريــخ  ،412 - 7هتذيــب األســاء واللغــات 182 - 1

برقــم  ،156وفيــات األعيــان  255 - 2برقــم  ،223تاريــخ اإلســام ( ســنة 90 ) 280 261
برقــم  ،65ســر أعــام النبــاء  97 - 13برقــم  ،55دول اإلســام  ،120 - 1العــر ،389 - 1
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األَصبهــاينَ ،ل ّن أ ّمــه أصبهانيــة ،وقيــل :هــو أصبهــاين األصــل ولــد بالكوفــة ســنة

مائتــن ،وقيــل :ســنة اثنتــن ومائتــن ،ونشــأ ببغــداد ،وأخــذ العلــم عــن إســحاق

ـي ،وســمع منهــا،
بــن راهويــه وكان قــد رحــل إليــه إىل نيســابور وأيب ثــور الكلبـ ّ
ومــن :ســليامن بــن حــرب ،والقعنبــي ،ومســدّ د بــن مرسهــد ،وغريهــم.

الســاجي ،ويوســف بــن يعقــوب
روى عنــه :ابنــه حممــد ،وزكريــا بــن حييــى ّ

الــداودي ،والعبــاس بــن أمحــد املذكــر ،وآخــرون وكان مــن املتعصبــن للشــافعي،
وصنّــف يف مناقبــه كتابــن ،وكان صاحــب مذهــب مســتقل ،وتبعــه مجــع كثــر
ُيعرفــون بالظاهريــة ،وقــد ســميت بذلــك َلخذهــا بظاهــر الكتــاب والســنّة،

فاملصــدر الفقهــي عندهــم هــو النصــوص ،وإذا مل يكــن النــص موجــود ًا أخــذوا
باإلباحــة األصليــة وقــد ناقــش َّ
العلمــة الشــيخ الســبحاين هــذا املذهــب ،وبســط

الــكالم يف الــر ّد عليــه بأســلوب واضــح قائــم عــى احلجــج(((.

ميــزان االعتــدال  14 - 2برقــم  ،2636الــوايف بالوفيــات  473 - 13برقــم  ،579مــرآة اجلنــان

 ،184 - 2طبقــات الشــافعية الكــرى  284 - 2برقــم  ،66البدايــة والنهايــة  ،51 - 11اجلواهــر
املض ّيــة  ،419 - 2النجــوم الزاهــرة  ،47 - 3لســان امليــزان  422 - 2برقــم  ،1842طبقــات
املفسيــن للــداودي  ،171 - 1كشــف الظنــون ،1839 - 2
احل ّفــاظ  257برقــم  ،571طبقــات ّ

شــذرات الذهــب  ،158 - 2روض اجلنــات  302 - 3برقــم  ،295األعــام للــزركيل - 2
 ،333معجــم املؤلفــن .139 - 4

((( يف كتابــه « بحــوث يف امللــل والنحــل » ،157 - 3 :وفيــه مــا ملخصــهّ :
إن اجلمــود عــى حرفيــة
النصــوص يشء ،والتع ّبــد بالنصــوص وعــدم اإلفتــاء يف مــورد ال يوجــد فيــه أصــل وداللــة يف «
االول ،والفقهــاء عــى الثــاين ،وألَجــل ايضــاح
الكتــاب والس ـنّة » يشء آخــر ،فالظاهريــة عــى ّ

ذلــك نــأيت بمثــال :مــا يســميه الفقهــاء بلحــن اخلطــاب ،وإن كان شــيئ ًا غــر مذكــور يف نفــس

اخلطــاب ،ولكنّــه مــن اللــوازم الب ّينــة لــه ،بحيــث يتبــادر إىل الذهــن مــن ســاعه ،فــإذا خاطبنــا
ســبحانه بقولــهَ  :فــا تَ ُقـ ْـل َلهُمــا ُأ ٍّ
ف (االرساء ) 23 :يتوجــه الذهــن إىل حرمــة رضهبــا
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مجــة ،أورد ابــن النديــم أســاءها ،منهــا :الطهــارة،
وللظاهــري تصانيــف ّ

احليــض ،الصــاة ،القبلــة ،الســهو ،الــزكاة ،النــكاح ،الطــاق ،البيــوع ،الضــان،

احلــدود ،الطــب ،اجلهــاد ،ســهم ذوي القربــى ،املتعــة ،إبطــال القيــاس ،خــر
الواحــد ،الفرائــض ،الغصــب ،إبطــال التقليــدِ ،
واإليضــاح ،وغريهــا تـ ّ
ـوف ببغــداد

ســنة  -ســبعني ومائتــن) موســوعة طبقــات الفقهــاء)(((.
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ً
سابعا :مذهب ابن جرير الطربي(((( :ت 310هـ)
وشــتمهام بطريــق أوىل ،ولكــن الفقيــه الظاهــري يأبــى االخــذ بــه بحجــة كونــه غــر منصــوص،

ثــم قــال :وهــذا النــوع مــن اجلمــود جيعــل النصــوص غــر كافلــة الســتخراج الفــروع الكثــرة،
وتصبــح الرشيعــة ناقصــة ،وفاقــدة للمرونــة ّ
إن االكتفــاء بأخــذ االحــكام مــن ظواهــر النصــوص
لــه تفســران :أحدمهــا صحيــح ،واآلخــر باطــل ،فــإن ُأريــد منــه نفــي الظنــون التــي مل يــدل عــى

أئمــة
ّ
ـي ،فالشــيعة االماميــة بفضــل النصــوص الوافــرة عــن ّ
صحــة االحتجــاج هبــا دليــل ،قطعـ ّ
أهــل البيــت املتصلــة أســانيدها بالرســول األكــرم َّ
صــى اهلل عليــه وآلــه وســ َّلم اســتطاعت أن
تســتخرج أحــكام املوضوعــات الكثــرة منهــا ،وامتنعــت عــن العمــل بالقيــاس واالستحســان
وغريهــا مــن األدلــة الظنّيــة ،وإن ُأريــد هبــا لــوازم اخلطــاب ،أي أن يكــون يف نظــر العقــاء

كاملذكــور أخــذ ًا بقوهلــم « الكنايــة أبلــغ مــن الترصيــح » فليــس ذلــك عمـ ًـا بغــر النصــوص،
نعــم ليــس عمـ ًـا بالظاهــر احلــريف ،ولكنّــه عمــل هبــا بــا يفهمــه املخاطبــون ،وعــى ذلــك تكــون
لــوازم اخلطــاب حجــة إذا كانــت املالزمــة ثابتــة ب ّينــة ،كادعائهــا بــن وجــوب الــيء ووجــوب
مقدمتــه ،أو حرمــة ضــده ،أو امتنــاع اجتــاع وجوبــه مــع حرمتــه إىل غــر ذلــك.

((( موسوعة طبقات الفقهاء ،ملؤسسة االمام الصادق عليه السالم  :ج 3ص .243 - 241

((( املعجــم الصغــر للطــراين  415برقــم  ،1005فهرســت ابــن النديــم  ،340تاريــخ اجلرجــاين
 ،254 253تاريــخ بغــداد  162 - 2برقــم  ،589االنســاب للســمعاين  ،46 - 4املنتظــم - 13
 215برقــم  ،2199معجــم األُدبــاء  40 - 18برقــم  ،17الكامــل يف التأريــخ  ،134 - 8اللبــاب
 ،274 - 2هتذيــب األســاء واللغــات  78 - 1برقــم  ،8وفيــات األعيــان  191 - 4برقــم ،570

ميــزان االعتــدال  498 - 3برقــم  ،7306العــر  ،460 - 1تاريــخ اإلســام ( حــوادث 301
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حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر((( بــن غالــب ،أبــو جعفــر الطــري

املــؤرخ املشــهور ،صاحــب كتــاب « تاريــخ
اآلمــي((( ،الفقيــه املجتهــد ،املفــر،
ّ
األُمــم وامللــوك» املعــروف بتاريــخ الطــري .ولــد ســنة أربــع وعرشيــن ومائتــن

بآمــل ،وطلــب العلــم بعــد األربعــن ومائتــن ،وأكثــر الرتحــال ،وأدرك األســانيد
العاليــة بمــر ،والشــام ،والعــراق ،والكوفــة ،والبــرة ،والــري.

أخــذ فقــه الشــافعي عــن الربيــع بــن ســليامن املــزين بمــر ،واحلســن بــن حممــد

الزعفــراين ببغــداد وأخــذ فقــه مالــك عــن يونــس بــن عبــد األعــى ،وحممــد وعبــد

الرمحــن وســعد بنــي عبــد احلكــم.

وأخذ فقه أيب حنيفة عن أيب مقاتل بالري.

وســمع مــن :ابــن أيب الشــوارب ،ويعقــوب الدورقــي ،وأمحــد بــن منيــع

البغــوي ،وحممــد بــن ُحيــد الــرازي ،وأيب ســعيد األشــج ،وعمــرو بــن عــي
َّ
الفــاس ،وإســحاق بــن أيب إرسائيــل ،وكثــر غريهــم.

حــدّ ث عنــه :أمحــد بــن كامــل القــايض ،وحممــد بــن عبــد اهلل الشــافعي ،وخم َّلــد

 279 ) 320برقــم  ،486ســر أعــام النبــاء  267 - 14برقــم  ،175دول اإلســام ،137 - 1

تذكــرة احلفــاظ  710 - 2برقــم  ،728الــوايف بالوفيــات  284 - 2برقــم  ،720مــرآة اجلنــان - 2

 ،261طبقــات الشــافعية الكــرى للســبكي  120 - 3برقــم  ،121البدايــة والنهايــة ،156 - 11

لســان امليــزان  100 - 5برقــم  ،344النجــوم الزاهــرة  ،205 - 3طبقــات املفرسيــن للســيوطي
 82برقــم  ،93طبقــات احلفــاظ  310برقــم  ،703جممــع الرجــال  ،172 - 5روضــات اجلنــات
 292 - 7برقــم .645

((( ويف فهرست ابن النديم :خالد ،بدل كثري.
بســتان ،يف الســهل ،لَ ّن طربســتان ســهل وجبــل .معجــم
((( نســبة إىل آمــل :أكــر مدينــة يف َط َ
البلــدان.57 - 1 :
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بــن جعفــر ،وأبــو القاســم الطــراين ،وأبــو شــعيب احلـ ّـراين ،وأبــو املفضــل حممــد بن

عبــد اهلل الشــيباين ،وأمحــد بــن القاســم ّ
اخلشــاب ،وآخــرون.
استوطن بغداد ،وأقام هبا إىل حني وفاته.

ٌ
حافــظ لكتــاب
وكان قــد مجــع علومــ ًا شــتّى ،وتفنّــن بعــدة معــارف ،فهــو

عــارف بأقــوال
بصــر بمعانيــه ،فقيــه يف أحكامــه ،عــامل بالســنن ،وطرقهــا،
اهلل،
ٌ
ٌ
254

ـارف بأ ّيــام النــاس
الصحابــة والتابعــن و َمـ ْن بعدهــم ممّــن خالفهــم يف االحــكام ،عـ ٌ

وأخبارهــم وتوارخيهــم.

وهو إىل ذلك ك َّله مضطلع باللغة والنحو والشعر واألَدب.

تفرد هبا.
وكان جمتهد ًا مطلق ًا ،له مذهب يف الفقه ،ومسائل ّ

وللطــري تصانيــف كثــرة ،منهــا :التأريــخ املشــهور ،التفســر ،هتذيــب اآلثــار،

واختــاف الفقهاء.

وله كتابان جامعان يف الفقه:

االول :لطيــف القــول يف أحــكام رشائــع اإلســام ،وهــو مذهبــه الــذي اختاره،
ّ

وجـ ّـوده واحتــج لــه ،وقيــل هــو ثالثــة وثامنــون كتاب ًا.

يتمــه ،لكــن الــذي خــرج منــه عــدّ ة كتــب ،منهــا:
والثــاين :البســيط ،ومل ّ

َّ
والســجلت ،الوصايــا ،أدب القــايض ،الطهــارة ،الصــاة،
الــروط ،املحــارض
والــزكاة.

خم.
وصنّف كتاب ًا مجع فيه أحاديث غدير ّ

خــم ،يف أربعــة أجــزاء،
قــال الذهبــي يف ســره :مجــع طــرق حديــث غديــر ّ

وجزمــت بوقــوع ذلــك.
رأيــت شــطره ،فبهــرين َســ َع ُة رواياتــه،
ُ
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وقــال ابــن كثــر يف البدايــة والنهايــة :رأيــت لــه كتابـ ًا مجــع فيــه أحاديــث غديــر

ـم يف جملديــن ضخمــن ،وكتابـ ًا مجــع فيــه طــرق حديــث الطــر.
خـ ّ
ومما ُيروى له من الشعر ،قوله:

إذا أعســرتُ مل ُأعلِ ـمْ رفيقــي
حيائــي حافـ ٌـظ يل مــاء وجهــي
ولــو أ ّنــي مسح ـتُ ببــذل وجهــي
وله أيض ًا:

ـان ال أرضــى طريقهمــا
خُلقـ ِ
فــإذا َغنِيْ ـتَ فــا تكــن بَطِــر ًا

وأســتغين

فيســتغين

صديقــي

ورفقــي يف مطالبــي رفيقــي
لكنـتُ إىل الغنــى ســهل الطريــق

ب ََط ـرُ

الغِنــى

َّ
ومذلـ ُـة

ال َف ْق ـ ِر

وإذا افتقــرتَ َفتِــه ْ علــى الدَّهْ ـ ِر

ِّ
شوال سنة عرش وثالثامئة ،وحرض تشييعه والصالة عليه خلق كثري)(((.
توف يف ّ
املسألة الثانية :الفقهاء السبعة اجملتهدون واملستقلون:

 -1أبو حممد البياين القرطبي((( (ت276 :هـ):

(ابــن القاســم بــن حممــد بــن ســ ّيار األُ
مــوي بالــوالء ،أبــو حممــد الب ّيــاين
ّ

(((

((( موسوعة طبقات الفقهاء ،ملؤسسة االمام الصادق عليه السالم  :ج 4ص .378 - 375

((( تاريــخ علــاء األندلــس  597 - 2برقــم  ،1047جــذوة املقتبــس  524 - 2برقــم  ،764ترتيــب
املــدارك  ،442 - 3بغيــة امللتمــس  587 - 2برقــم  ،1297تاريــخ اإلســام ( ســنة ) 280 271

 ،418ســر أعــام النبــاء  327 - 13برقــم  ،150العــر  ،398 - 1تذكــرة احلفــاظ ،648 - 2
املذهــب - 2
مــرآة اجلنــان  ،190 - 2طبقــات الشــافعية الكــرى  344 - 2برقــم  ،73الديبــاج ّ

 ،143طبقــات احلفــاظ  ،288شــذرات الذهــب  ،170 - 2ايضــاح املكنــون  ،302 - 1األعــام

للــزركيل  ،181 - 5معجــم املؤلفــن 122 - 8
((( نسب ًة إىل ( ب ّيانة ) من مدن األندلس .معجم البلدان518 - 1 :
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األندلــي القرطبــي رحــل وســمع مــن :احلــارث بــن مســكني ،وإبراهيــم بــن املنذر
احلزامــي ،وأيب طاهــر الــرح ،وإبراهيــم بــن حممــد الشــافعي ،ويونــس بــن عبــد

األعــى ،وأيب إبراهيــم املــزين ،ومجاعــة ولــزم حممــد بــن عبــد اهلل بــن عبــد احلكــم،

وأبــا إبراهيــم ا ُملـ َـز ّين ،وتف ّقــه هبــا روى عنــه :ســعيد بــن عثــان االعناقــي ،وأمحــد بن

حلبــاب ،وحممــد بــن عمــر بــن ُلبابــة ،وابنــه حممــد بــن القاســم ،وحممــد
خالــد بــن ا ُ

256

احلجــة والنظــر،
بــن عبــد امللــك بــن أعــن ،ومجاعــة وكان ُمدِّ ثـ ًا فقيهـ ًا ،يذهــب إىل ّ
وتــرك التقليــد ،ويميــل إىل مذهــب الشــافعي.

ولــه حت ّقــق هبــذا املذهــب ،ومؤلفــات يف الــر ّد عــى خمالفيــه ،منهــا :كتــاب «

اإليضــاح » يف الــرد عــى املق ِّلديــن ،وكتــاب يف الــر ّد عــى حييــى بــن إبراهيــم بــن

ـي ،ولــه كتــاب يف خــر الواحــد تـ ّ
ـوف بقرطبــة
ُم َز ْيــن وعبــد اهلل بــن خالــد وال ُعتبـ ّ
ســنة  -سـ ٍ
ـت وســبعني ومائتــن ،وقيــل غــر ذلــك)(((.
 -2أبو عبد اهلل املروزي((( (ت279 :هـ):

وزي ســمع مــن :هدبــة بــن خالــد،
(حممــد بــن جابــر ابــن ّ
محــاد ،أبــو عبــد اهلل ا َملـ ْـر ّ

وعــي بــن املدينــي ،وشــيبان بــن فــروخ ،وأمحــد بــن حنبــل ،وأيب مصعــب الزهــري،

وإســحاق بــن راهويــه ،وأمحــد بــن صالــح ،وغريهــم حــدّ ث عنــه :ابــن خزيمــة ،وأبو

الع ّبــاس الدغــويل ،وأبــو العبــاس املحبــويب ،وأبــو حامد ابــن الرشقي ،وآخــرون)(((.
((( موسوعة طبقات الفقهاء ،ملؤسسة االمام الصادق عليه السالم :ج 3ص .442 - 441

((( خمتــر تاريــخ دمشــق  57 - 22برقــم  ،63تاريــخ اإلســام ( ســنة  440 ) 280 271برقــم
 ،550ســر أعــام النبــاء  281 - 13برقــم  ،134تذكــرة احلفــاظ  286برقــم  ،641طبقــات
احلفــاظ  286برقــم  ،641شــذرات الذهــب 175 - 2

((( موسوعة طبقات الفقهاء ،ملؤسسة االمام الصادق عليه السالم :ج 3ص .485 - 484

املبحـث الثامن :مذاهب مل يكتب هلا الدوام

 -3القايض ابو اسحاق النّسفي((( (ت295 :هـ):

(إبراهيــم بــن معقــل ابــن احلجــاج ،أبــو إســحاق النَّســفي ،و « ن ََســف » مدينــة

كبــرة بــن جيحــون وســمرقند ،وهــي ن َ
َخشــب نفســها رحــل فســمع مــن :قتيبــة

بــن ســعد ،وهشــام بــن عــار الدمشــقي ،وأمحــد بــن منيــع ،وغريهــم حــدث

عنــه :عــي بــن إبراهيــم الطغامــي ،وعبــد املؤمــن بــن خلــف ،وحممــد بــن زكريــا،
وآخــرون وكان فقيهــ ًا ،حافظــ ًا ،عارفــ ًا باختــاف العلــاء ،ويل قضــاء نســف،

وكتــب الكثــر ،وصنــف «املســند» و «التفســر» وغــر ذلــك تـ ّ
ـوف ســنة  -مخســة

وتســعني ومائتــن)(((.

 -4يوسف بن يعقوب القايض((( (ت297 :هـ):

(يوســف بــن يعقــوب((( بــن إســاعيل بــن ّمحــاد بــن زيــد بــن درهــم األزدي
((( خمتــر تاريــخ دمشــق  163 - 4برقــم  ،167تاريــخ اإلســام ( ســنة  ) 300 291ص 102
برقــم  ،107ســر أعــام النبــاء  493 - 13برقــم  ،241العــر  ،428 - 1الــوايف بالوفيــات
املفسيــن
 149 - 6برقــم  ،2593النجــوم الزاهــرة  ،164 - 3طبقــات احل ّفــاظ  ،302طبقــات ّ
للــداودي  ،24 - 1كشــف الظنــون  ،80 - 1شــذرات الذهــب  ،218 - 2هديــة العارفــن - 1
 ،4األعــام للــزركيل  ،74 - 1معجــم املؤلفــن .114 - 1

((( موسوعة طبقات الفقهاء ،ملؤسسة االمام الصادق عليه السالم :ج 3ص .54 - 53

((( تاريــخ بغــداد  310 - 14برقــم  ،7630املنتظــم البــن اجلــوزي  103 - 13برقــم ،2049
الكامــل يف التأريــخ  ،59 - 8تاريــخ اإلســام للذهبــي ( ســنة  327 ) 300 291برقــم ،560

ســر أعــام النبــاء  85 - 14برقــم  ،45العــر  ،434 - 1تذكــرة احلفــاظ  660 - 2برقــم
 ،680دول اإلســام  ،132 - 1مــرآة اجلنــان  ،230 - 2البدايــة والنهايــة  ،119 - 11النجــوم
الزاهــرة  ،171 - 3طبقــات احلفــاظ  ،291شــذرات الذهــب  ،227 - 2األعــام للــزركيل

 ،258 - 8معجــم املؤلفــن .344 - 13

((( كان قايض املدينة.
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بالــوالء ،أبــو حممــد البــري ثــم البغــدادي ســمع مــن :مســلم بــن إبراهيــم،
وســليامن بــن حــرب ،وعمــرو بــن مــرزوق ،وحممــد بــن كثــر ،وحييــى بــن حبيــب
بــن عــريب ،وحممــد بــن أيب بكــر املقدمــي ،وحممــد بــن عبيــد اهلل بــن حســاب،
ومســدَّ د ،وهدبــة بــن خالــد ،وأيب الربيــع الزهــراين ،ومجاعــة روى عنــه :أبــو

عمــرو بــن السـ ّـاك ،وأبــو ســهل بــن زيــاد ،وعبــد الباقــي بــن قانــع ،وإســاعيل بــن
258

عــي اخلطبــي ،ودعلــج بــن أمحــد ،وأبــو بكــر الشــافعي ،وأبــو حممــد ابــن مــايس،
وغريهــم)(((.

 -5حممد بن داود بن عيل الظاهري(((( :ت297:هـ):

حممــد بــن داود بــن عــي بــن خلــف الظاهــري ،أبــو بكــر ،األَصبهــاين األصــل،

ـدادي ،وهــو ابــن داود الــذي ُينســب إليــه املذهــب الظاهــري ولــد ببغــداد ســنة
البغـ ّ

أربــع ومخســن ومائتــن.

ِ
الرقــايش ،وأمحــد بــن أيب
وحــدّ ث عــن :أبيــه ،وعبــاس الــدوري ،وأيب قالبــة َّ

خيثمــة ،وحممــد بــن عيســى املدائنــي ،وغريهــم حــدّ ث عنــه :نفطويــه ،والقــايض
((( موسوعة طبقات الفقهاء ،ملؤسسة االمام الصادق عليه السالم :ج 3ص .634-633

((( مــروج الذهــب  196 - 5برقــم  3404و  3405و  ،3430فهرســت ابــن النديــم  ،319تاريــخ
بغــداد  256 - 5برقــم  ،2750طبقــات الفقهــاء للشــرازي  ،175املنتظــم البــن اجلــوزي - 13
 98برقــم  ،2042الكامــل يف التأريــخ  ،59 - 8وفيــات األعيــان  259 - 4برقــم  ،604تاريــخ

اإلســام ( ســنة  263 ) 300 291برقــم  ،414ســر أعــام النبــاء  109 - 13برقــم ،56
تذكــرة احل ّفــاظ  660 - 2ذيــل رقــم  ،680العــر  ،433 - 1الــوايف بالوفيــات  58 - 3برقــم

 ،952مــرآة اجلنــان  ،228 - 2البدايــة والنهايــة  ،117 - 11كشــف الظنــون  962 - 2و 1394
و  1399و ،شــذرات الذهــب  ،226 - 2ايضــاح املكنــون  ،620 - 1هديــة العارفــن ،22 - 2

األعــام للــزركيل  ،120 - 6معجــم املؤلفــن .296 - 9
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أبــو عمــر حممــد بــن يوســف ،وحممــد بــن موســى الرببــري ،وابنــه القاســم ،ومجاعــة

وكان فقيهـ ًا جمتهــد ًا ال يق َّلــد أحــد ًا ،وشــاعر ًا فصيحـ ًا ،وعاملـ ًا مناظــر ًا وكان يناظــر
الفقيــه الشــافعي أبــا العبــاس بــن رسيــجَ ،
وخ َلــف أبــاه يف حلقتــه قــال أبــو العبــاس

اخلُـ َـري :كنــت جالس ـ ًا عنــد أيب بكــر حممــد بــن داود ،فجاءتــه امــرأة ،فقالــت:
مــا تقــول يف رجــل لــه زوجــة ،ال هــو ُيمســكها ،وال هــو ُيط َّلقهــا ؟ فقــال أبــو

بكــر :اختلــف يف ذلــك أهــل العلــم ،فقــال قائلــون :ت َُومــر بالصــر واالحتســاب،
ويبعــث عــى التط َّلــب واالكتســاب ،وقــال قائلــون :يؤمــر باالنفــاقَّ ،
وإل ُحــل

عــى الطــاق ،فلــم تفهــم املــرأة قولــه ،فأعــادت ســؤاهلا عليــه ،فقــال :يــا هــذه
ـت بســلطان فأمــي ،وال قـ ٍ
ـاض فأقــي ،وال ٍ
زوج فــأريض،
قــد أجبتــك ..ولسـ ُ
وحكــي ّ
أن رجـ ًـا جــاء
انــريف رمحــك اهلل قــال :فانرصفــت املــرأة ومل تفهــم جوابــه ُ

إىل جملــس حممــد بــن داود ورفــع لــه رقعــة ،فتأ ّملهــا طويـ ًـا ،وظ ـ ّن تالمذتــه ّأنــا

مســألة ،فكتــب عليهــا ور ّدهــا إىل صاحبهــا ،فــإذا الرجــل ابــن الرومــي الشــاعر
املشــهور ،وإذا يف الرقعــة:

يــا ابــن داود يــا فقيــه العــراق

ـروح قصــاصٌ
هــل عليهــن يف اجلـ ِ
وإذا اجلواب:

كيــف يفتيك ـمُ قتيـ ٌـل صري ـعٌ

وقتيــل التــاقِ أحســن حـ ً
ـال

أفتِنــا يف قواتــل االحــداقِ

أم مُبــاح هلــا دمُ العشّــاقِ
بســهام الفــراقِ واالشــتياقِ
عنــد داود مــن قتيــل الفــراق

صنّــف املرتجــم كتبـ ًا منهــا :اختــاف مســائل الصحابــة ،الوصــول إىل معرفــة

ـي يف الفقــه.
األُصــول ،الفرائــض ،املناســك ،والتقـ ّ
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(((
ـوف ببغــداد ســنة  -ســبع
وصنّــف كتــاب « الزهــرة » يف اآلداب والشــعر تـ ّ

وتســعني ومائتــن)(((.

 -6ابن املنذر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري((( (ت318 :هـ):

(حممــد بــن إبراهيــم بــن املنــذر ،أبــو بكــر النيســابوري ،نزيــل م َّكــة .ولــد يف

حــدود ســنة إحــدى وأربعــن ومائتــن .وروى عــن :الربيــع بــن ســليامن ،وحممــد
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بــن عبــد اهلل بــن عبــد احلكــم ،وحممــد ابــن إســاعيل ،وحممــد بــن ميمــون ،وعــي
بــن عبــد العزيــز ،وغريهــم.

حــدّ ث عنــه :حممــد بــن حييــى بــن عـ ّـار الدمياطــي ،وأبــو بكــر بــن املقــرئ،

واحلســن واحلســن ابنــا عــي بــن شــعبان .وكان حافظـ ًا ،عارفـ ًا باحلديــث ،جمتهــد ًا

ال يق َّلــد مذهب ـ ًا بعينــه.

الســبكي يف طبقاتــه الكــرىّ :
املحمديــن األَربعــة
أن ابــن املنــذر هــو أحــد
ّ
ذكــر ُّ

رجهــم ذلــك عــن كوهنــم مــن
ا َّلذيــن بلغــوا درجــة االجتهــاد املطلــق ،ومل ُي ْ
أصحــاب الشــافعي ،لوفــاق اجتهادهــم اجتهــاده.

فإنــم وإن خرجــوا عــن رأي االمــام األعظــم ( الشــافعي ) يف كثــر
ـم قــالّ :
ثـ ّ

مــن املســائل ،فلــم خيرجــوا يف األغلــب ،فاعــرف ذلــك ،واعلــم ّأنــم يف أحــزاب
((( قيــل إ ّنــه صنّــف هــذا الكتــاب مــن أجــل وهــب بــن جامــع الصيــدالين ،وكان حممــد بــن داود قــد
أح ّبــه ُ
وشــغف بــه ،حتــى مــات مــن ُح ّبــه .ســر أعــام النبــاء115 - 13 :

((( موسوعة طبقات الفقهاء ،ملؤسسسة االمام الصادق عليه السالم :ج 3ص .501-499

((( فهرســت ابــن النديــم  ،316طبقــات الفقهــاء للشــرازي  ،108هتذيــب األســاء واللغــات - 2

 196برقــم  ،301وفيــات األعيــان  ،207 - 4تاريــخ اإلســام ( حــوادث 568 301 ) 320

برقــم  ،386ســر أعــام النبــاء  490 - 14برقــم  ،275ميــزان االعتــدال  450 - 3برقــم
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الشــافعية معــدودون ..إىل آخــر كالمــه.

إن يف كالمــه هتافتـ ًا ظاهــر ًا ،فـ ّ
أقــولّ :
ـإن الزم كونــه جمتهــد ًا مطلقـ ًا كونــه مطلــق

املذهــب أيض ـ ًا ،غــر معــدود يف عــداد مذهــب بعينــه ،وال ينــايف ذلــك كونــه ممّــن

أخــذ الفقــه عــن أصحــاب الشــافعي أو غريهــم قبــل اجتهــاده ،وال ينــايف أيضــ ًا
موافقــة اجتهــاده الجتهــاد الشــافعي أو غــره يف النتائــج.

هــذا ،وقــد صنّــف ابــن املنــذر كتبـ ًا ،منهــا :االمجــاع ،املبســوط ،خ االرشاف يف

اختــاف العلــاء .تـ ِّ
ـوف ســنة  -ثــاين عــرة وثالثامئــة ،وقيــل غــر ذلــك)(((.
 -7ابن حزم االندليس((( (ت456 :هـ)

عــي بــن أمحــد بــن ســعيد بــن حــزم األُمــوي بالــوالء ،أبــو حممــد األندلــي

مــروج املذهــب الظاهــري ،ومن ّقحــه ،واملحامــي
القرطبــي ،الفــاريس األصــلِّ ،

عنــه ،ونــارشه يف الغــرب بعــد انحســاره عــن الــرق.
ولد بقرطبة سنة أربع وثامنني وثالثامئة.

وولــع بــاألدب والشــعر واملنطــق والفلســفة ،وتـ َّ
ـول الــوزارة كــا وليهــا أبــوه
 ،7123تذكــرة احلفــاظ  782 - 3برقــم  ،775الــوايف بالوفيــات  336 - 1برقــم  ،210طبقــات

الشــافعية الكــرى للســبكي  102 - 3برقــم  ،117طبقــات الشــافعية البــن قــايض شــهبة - 1
 98برقــم  ،44لســان امليــزان  27 - 5برقــم  ،104طبقــات احل ّفــاظ  330برقــم  ،746طبقــات
الشــافعية البــن هدايــة اهلل  ،59كشــف الظنــون  ،103 - 1شــذرات الذهــب  ،280 - 2ايضــاح
املكنــون  ،349 - 1االعــام  ،294 - 5معجــم املؤلفــن .330 - 8

((( موسوعة طبقات الفقهاء ،ملؤسسة االمام الصادق عليه السالم :ج 4ص .338-336
((( الصلــة  605 - 2برقــم  ،898معجــم ُاألدبــاء  ،235 - 12وفيــات األعيــان  ،325 - 3ســر
أعــام النبــاء  ،184 - 18تذكــرة احلفــاظ  ،1146 - 3مــرآة اجلنــان  ،79 - 3البدايــة والنهايــة
 ،98 - 12لســان امليــزان  ،198 - 4النجــوم الزاهــرة  ،75 - 5طبقــات احلفــاظ  435برقــم
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مــن قبــل للمســتظهر بــاهلل ،واملعتمــد بــاهلل ،ثــم ِ
زهــد فيهــا ،وأقبــل عــى طلــب
العلــم ،فتف ّقــه ً
أول للمذهــب الشــافعي ،ثــم عــدل إىل قــول أصحــاب الظاهــر

مذهــب داود بــن عــي ،فخدمــه ،ووضــع الكتــب يف بســطة.

وكان أبو حممد فقيه ًا ،حافظ ًا ،باحث ًا ،ذا باع طويل يف اآلداب والشعر.

ســمع مــن :حييــى بــن مســعود بــن وجــه اجلنــة ،وأمحــد بــن حممــد بــن اجلســور،
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ويونــس بــن عبــد اهلل بــن مغيــث ،وابــن عبــد الــر ،وأيب عمــر الطلمنكــي ،وعبــد
اهلل بــن ربيــع التميمــي ،وغريهــم.

حلميــدي ،وأبــو احلســن ُشيــح بــن
حــدّ ث عنــه :ابنــه الفضــل ،وأبــو عبــد اهلل ا ُ

حممــد ،وآخــرون.

َّ
املحــى يف أحــد عــر جــزء ًا يف الفقــه ،الفصــل
وصنّــف كتبــ ًا كثــرة ،منهــا:
يف امللــل واألَهــواء والنحــل ،مجهــرة االنســاب ،حجــة الــوداع ،التقريــب حلــد
املنطــق واملدخــل إليــه ،فضائــل األندلــس ،واالحــكام ألصــول االحــكام((( ولــه

رســائل كثــرة ،منهــا :طــوق احلاممــة ،أســاء اخللفــاء ،الغنــاء امللهــي ،اإلمامــة،
مــداواة النفــوس ،الــرد عــى الكنــدي الفيلســوف((( وكان كثــر االنتقــاد للعلــاء

والفقهــاء (ويقــال إ ّنــه كان ســليط اللســان ) فتاملئــوا عــى بغضــه ،وأمجعــوا عــى
تضليلــه ،وحـ ّـذروا ســاطينهم مــن فتنتــه ،فأقصتــه امللــوك وطاردتــه ،فرحــل إىل
 ،981نفــح الطيــب  ،77 - 2كشــف الظنــون  ،466 - 1شــذرات الذهــب  ،299 - 3هديــة
العارفــن  ،690 - 1االعــام  ،254 - 4معجــم املؤلفــن  ،16 - 8بحــوث يف امللــل والنحــل

للســبحاين .157 - 3

((( ومجيع هذه الكتب مطبوعة ،وله أيض ًا خمطوطة ،كام ُأحرقت بعض كتبه.

((( وللدكتور إحسان عباس «رسائل ابن حزم األندليس» أربعة أجزاء ،مجع فيه ()22رسالة.
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باديــة ( َل ْب َلــة) فتــويف هبــا يف ســنة  -ســت ومخســن وأربعامئــة.

والبــن حــزم آراء شــاذة ،تصــدّ ى هلــا العلــاء باملناقشــة((( منهــا :إفتــاؤه ببطــان
االجتهــاد يف اســتخراج االحــكام الفقهيــة ،مسـ ً
ـتدل بقولــه ســبحانه :مــا َفر َّْطنــا

ـاب مِـنْ شَـيْءٍ .(((ومــن شــعره:
فِــي الْكِتـ ِ
هــل الده ـرُ َّإل مــا عَرفنــا و َأدْر ْ
َكنــا
(((

إذا أمكن ـتْ فيــه مس ـرّة ســاعةٍ

كأن الــذي كنــا ُنسَـرُّ بكونــه

فج ـ ــائعُه ت ُـ ــبق ـ ـ ــى ،ولـ ـ ــذا ُته تـ ـ ــفنى

َّ
كمَرِّ ال َطرْفِ واستخ َلفتْ حُزْنا
تولتْ َ
()3
ٌ
إذا حقّق ْتــه ُ النف ـسُ لفــظ بــا معنــى 263

((( انظر عىل سبيل املثال :بحوث يف امللل والنحل للسبحاين.
((( االنعام.38 :

((( موسوعة طبقات الفقهاء،ملؤسسة االمام الصادق عليه السالم :ج 5ص .231-229

ختامه مسك
ويف هنايــة احلديــث فــان خــر مــا نختــم بــه هــذه املقدمــة العلميــة هــو قــول أمــر

املؤمنــن اإلمــام عــي بــن ايب طالــب (عليــه الصــاة والســام):
اختِـ َـا ِ
« َفيــا عجبـ ًا ومــا ِل َل َأعجـ ِ
ف ُح َج ِ
ج َهــا
ـن َخ َطـإِ َهـ ِـذه ا ْل ِفـ َـر ِقَ ،عـ َـى ْ
ـب مـ ْ
ْ َ ُ
َ َ َ
َ َ
ون بِعمـ ِ ِ
ـون بِ َغ ْيـ ٍ
ـب َ
صَ ،
ـي َ
ول
ول ُي ْؤ ِم ُنـ َ
ِف ِدين ِ َهــاَ ،ل َي ْقت َُّصـ َ
ول َي ْق َتــدُ َ َ َ
ـون َأ َثـ َـر َنبِـ ٍّ
ـل َو ٍّ
ِ
ِ ِ
ــن َع ْي ٍ
ون ِف َّ
ــون ِف ُّ
وف
ــر ُ
ــر َ
ــبَ ،ي ْع َم ُل َ
َي ِع ُّف َ
الش َ
ــون َع ْ
ــه َوات ،ا َْل ْع ُ
الشــ ُب َهات و َيس ُ
يهــم مــا عر ُفــوا وا ُْل ْن َكــر ِعنْدَ هــم مــا َأ ْن َكــروا ،م ْف َزعهــم ِف ا ُْلع ِضـ َـا ِ
ِ
ت إىل َأ ْن ُف ِسـ ِـه ْم،
ْ
ُ َ ُُ ْ
ُ ْ َ
ُ
ف ِ ْ َ ََ
ِ
ِ
ِ
ـم إِ َمــا ُم َن ْف ِســهَ ،قــدْ َأ َخـ َـذ
ـم ،ك ََأ َّن ك َُّل ْامـ ِـر ٍئ من ُْهـ ْ
ـم ِف ا ُْل ِهـ َّـات َعـ َـى َآرائ ِهـ ْ
و َت ْع ِوي ُل ُهـ ْ
م َكــا ٍ
ِمنْهــا فِيــا يــرى بِعــرى ثِ َقـ ٍ
ـات َ
وأ ْس ـ َب ٍ
ت»(((.
َ
ُ ً
َ َ َ
اب ُ ْ َ
وقــال أمــر املؤمنــن ومــوىل املوحديــن اإلمــام عــي بــن ايب طالــب (عليــه

الصــاة والســام):

«احلق جديد وإن طالت عليه األيام والباطل خمذول وإن نرصه أقوام»(((.
كافِ ِرين.(((
رَبَّنَا َأ ْف ِر ْغ عَ َليْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ َأ ْقدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَ َلى الْ َقو ِْم الْ َ
رَبَّنَا تَ َقب َّْل مِنَّا إَِّنكَ َأنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.(((

ونســأله برمحتــه وســابق لطفــه أن يمــن علينــا باملزيــد مــن فضلــه وفضــل

رســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)وهبذا نكــون قــد انتهينــا مــن املقدمــة العلميــة
((( هنج البالغة اخلطبة ،88 :ص  ،121بتحقيق صبحي الصالح؛ الكايف للكليني :ج 8ص .64

((( وسائل الشيعة للعاميل :ج 17ص  ،245أبواب :احياء املوات ،باب 17 :ح.3
((( البقرة .250 :
((( البقرة .127:
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للكتــاب ويليــه بعــون اهلل تعــاىل البــاب األول مــن أبــواب فقــه هنــج البالغــة عــى
املذاهــب الســبعة ،وهــو :مقدمــة العبــادات.
واحلمد هلل رب العاملني.

إِنَّ وَلِيِّيَ َّ
اللهُ َّالذِي نَزَّلَ الْكِ َتابَ وَهُوَ يَ َتوََّلى الصَّالِحِينَ
َ ف ِإنْ تَوََّلوْا َف ُق ْل حَسْ ِبيَ َّاللهُ َل إِ َلهَ إَِّل هُوَ عَ َليْهِ تَو َّ
َك ْلتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَر ِْش الْعَظِيمِ.(((
(((

نبيل السيد قدوري السيد حسن احلسين الكربالئي
-17صفر اخلري1441-هـ املوافق 2019-10-17م
كربالء اإلمام احلسني (عليه الصالة والسالم)

((( األعراف.196 :
((( يونس.129 :
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