الشيخ المفيد
ودوره في الحركة العممية في عصره
ما بيف يديؾ أخي القارئ عبارة عما بث عمى قناة األنوار الفضائية في شير رمضاف المبارؾ مف
عاـ 4759ىػ عف حيػاة الشػيخ المفيػد رضػواف ا عميػو بمناسػبة مػرور الػذكرل السػنوية لوفايػو فػي

الثالث مف شير رمضاف سنة 746ىػ ،وبطبيعة الحاؿ فإف بعض األجوبة المنشورة ىنا أشمؿ مما
يـ بثو وذلؾ ألنني كنػت أثنػا اليصػوير أ ارعػي اخخيصػار فػي طػرح بعػض النقػاط بموجػب ضػيؽ

وق ػػت البرن ػػام وم ارع ػػاة الذىني ػػة العام ػػة لممش ػػاىد ،كم ػػا أنن ػػي ل ػػـ أيع ػػرض أساس ػػا لنقطي ػػيف ىم ػػا
محاوخت اخنيقاص مف الشيخ المفيد ووفاة الشيخ المفيد ،أوردييما ىنا ليعميـ الفائدة.
* مولده ونسبو وكنييو ولقبو
سؤاؿ ىؿ يمكف أف يعرفنا بنبذة عف الشيخ المفيد؟ مف ىو؟
الجواب

الشيخ المفيد مف أىـ أعالـ الطائفة وعممائيا الكبار.

وىػػو مػػف أصػػؿ عربػػي ،فػػإف يمميػػذه النجاشػػي الػػذم يعػػد خريػػت فػػف عمػػـ الرجػػاؿ فػػي عصػره ،وكػػاف

كثيػ ػػر مػ ػػف العممػ ػػا يقػ ػػدموف أريػ ػػو عمػ ػػى رأم لي ػ ػره عنػ ػػد يعػ ػػارض األق ػ ػواؿ لمػ ػػا اميػ ػػاز بػ ػػو معرفػ ػػة
خصوصيات مف ييرجـ ليـ ،يورد اسـ الشيخ المفيد كامال ويقوؿ ىو محمد بف محمد بف النعماف
بف عبد السالـ ،ثـ يذكر بعد ذلؾ 63واسطة مف أسػما األجػداد إلػى أف يصػؿ النسػب إلػى يعػرب

بف قحطاف( .معجـ رجاؿ الحديث ج 4:ص)535

كنييو أبو عبد ا وكما ذكر ذلؾ الشيخ الطوسي( .معجـ رجاؿ الحديث ج 4:ص)539

وقد لقب بعدة ألقاب ،فقد لقب بالحارثي نسبة إلى أحد أجداده وىو الحارث بف مالؾ بف ربيعة.

ولقب بالعكبرم ألنو ولد في بمػدة عكبػ ار  ،وىػي بمػدة صػةيرة يقػ عمػى الضػفة الشػرقية لنيػر دجمػة
مير ،وقد ولػد فييػا عػاـ ;66ىجريػة،
فرسخ أم ما يقارب  88كيمو ا
بينيا وبيف بةداد مسافة عشرة ا

وقيؿ 669ىػ.

ولقب بالكرخي (العبػر فػي خبػر مػف لبػر ج 5ص )558ألنػو عػاش فػي منطقػة الكػرخ مػف بةػداد،
وىي مف المناطؽ الشيعية فييا.

ولقب بابف المعمـ في بدايات عمره ألف والده كاف معمما بواسط.

ولقػب بعػػد ذلػػؾ بمقػػب المفيػػد واشػػيير بػػو ،ومنشػػه ىػذا المقػػب يػػوعز إلػػى اثنػػيف مػػف المعيزلػػة أحػػدىما

أسػػياذه عمػػي بػػف عيسػػى الرمػػاني ،واآلخػػر ىػػو القاضػػي عبػػد الجبػػار ضػػمف قصػػييف يػػدلالف عمػػى
نباىة وفطنة الشيخ المفيد وسػرعة بديييػو ،وسػهخيار منيػا القصػة والمنػاظرة اليػي جػرت بينػو وبػيف

القاضي عبد الجبار حوؿ مسهلة الرواية والد اريػة ،حيػث سػهؿ الشػيخ المفيػد القاضػي مػا يقػوؿ فػي
الخبر الذم يرويػو طائفػة مػف الشػيعة "مػف كنػت مػوخه فعمػي مػوخه" أىػو مسػمـ صػحي عػف النبػي

(ص) يػػوـ الةػػدير؟ فقػػاؿ القاضػػي نعػػـ ،خبػػر صػػحي  ،فقػػاؿ الشػػيخ مػػا الم ػراد بمفػػظ المػػولى فػػي
الخبر؟ فقاؿ ىو بمعنى أولى؟ قاؿ الشيخ فما ىذا الخالؼ والخصومة بيف الشيعة والسنة؟ فقػاؿ

القاضػػي أييػػا األخ ىػػذا الخبػػر روايػػة وخالفػػة أبػػي بكػػر د اريػػة( ،أم أمػػر معمػػوـ) والعاقػػؿ خ يعػػادؿ
الرواية بالدراية ،فقاؿ الشػيخ المفيػد مخاطبػا القاضػي عبػد الجبػار فمػا يقػوؿ فػي قػوؿ النبػي (ص)

لعمػػي (ع) "حربػػؾ حربػػي وسػػممؾ سػػممي"؟ فقػػاؿ القاضػػي الحػػديث صػػحي  ،فقػػاؿ فمػػا يقػػوؿ فػػي
أصػػحاب الجمػػؿ؟ فقػػاؿ القاضػػي أييػػا األخ إنيػػـ يػػابوا ،فقػػاؿ الشػػيخ أييػػا القاضػػي ،الحػػرب د اريػػة
واليوبة رواية ،وأنت قد قررت في حديث الةدير أف الرواية خ يعارض الد اريػة ،فبيػت القاضػي ولػـ

يحر جوابا ،ووض رأسو سػاعة ثػـ رفػ أرسػو وقػاؿ مػف أنػت؟ فقػاؿ لػو الشػيخ خادمػؾ محمػد بػف
محمد بف النعماف الحارثي ،فقاـ القاضي مف مقامو ،وأخػذ بيػد الشػيخ وأجمسػو عمػى مسػنده ،فقػاؿ

أنػػت المفيػػد حقػػا ،فيةيػػرت وجػػوه عممػػا المجمػػس ممػػا فعمػػو القاضػػي بالشػػيخ المفيػػد ،فممػػا أبصػػر

القاضػػي ذلػػؾ فقػػاؿ أييػػا الفضػػال العممػػا  ،إف ىػػذا الرجػػؿ ألزمنػػي ،وأنػػا عجػػزت عػػف جوابػػو ،فػػإف
كاف أحد منكـ عنده جواب عما ذكره فميذكره ليقوـ الرجؿ إلى مكانو ،فسكيوا ويفرقوا.

وىناؾ رواية ثانية ينسب لقب المفيد إلػى رسػالة مػف اإلمػاـ الحجػة عجػؿ ا يعػالى فرجػو الشػريؼ

إليػػو ،ومػػا قيػػؿ حػػوؿ ىػػذه الرسػػالة مػػف اسػػيبعادات مػػف قبيػػؿ أنػػو خيمكػػف أف يحصػػؿ يواصػػؿ فػػي
عصػػر الةيبػػة الكبػػرل بػػيف اإلمػػاـ الحجػػة (عجػػؿ) ونوابػػو أجػػاب عني ػا كػػؿ مػػف السػػيد األجػػؿ بحػػر

العموـ (رجاؿ السيد بحر العموـ ج 6ص )653والمحدث النورم.
يقوؿ المحدث النورم

"ونح ػػف أوض ػػحنا جػ ػواز الرؤيػ ػة ف ػػي الةيب ػػة الكب ػػرل بم ػػا خ مزي ػػد عمي ػػو ،ف ػػي رس ػػالينا جن ػػة الم ػػهول
(الممحقة بالجز الثالػث والخمسػيف مػف بحػار األنػوار) وفػي كيػاب الػنجـ الثاقػب ،وذكرنػا لػو شػواىد
وقػرائف خ يبقػػى معػػو ريبػػة ،ونقمنػػا عػػف السػيد المريضػػى وشػػيخ الطائفػػة وابػػف طػػاووس (رحميػػـ ا )

اليصري بذلؾ ،وذكرنا لما ورد ـ يكذيب الرؤية ضروبا مف اليهويػؿ يسػيظير مػف كممػاييـ (عمػييـ

السالـ) فالحظ.

ىػػذا ومػػف أراد أف يجػػد وجػػدانا مفػػاد قػػوؿ الحجػػة (ع) فػػي حقػػو " أييػػا الػػولي المميػػـ لمحػػؽ" فمػػيمعف

النظػػر فػػي مجػػالس مناظريػػو م ػ أربػػاب المػػذاىب المخيمفػػة وأجوبيػػو الحاض ػرة المفحمػػة الممزمػػة،
وكفاؾ في ذلؾ كياب الفصوؿ لمسيد المريضػى الػذم لخصػو مػف كيػاب العيػوف والمحاسػف لمشػيخ،

ففيو مػا قيػؿ فػي مػدح بعػض األشػعار يسػكر بػال شػراب ،ويطػرب بػال سػماع ،وقػد عثرنػا فيػو عمػى

بع ػػض األجوب ػػة المس ػػكية الي ػػي يبع ػػد ع ػػادة إع ػػداده قب ػػؿ ى ػػذا المجم ػػس"( .مس ػػيدرؾ الوس ػػائؿ ج6

ص<)55
* شيوخو وأسايذيو
سؤاؿ ومف ىـ أسايذيو؟
الجواب

مف يالحظ مف ييممذ الشػيخ المفيػد عمػييـ يممػس حالػة اخنفيػاح العممػي ،فمػـ يمنػ حالػة اخخػيالؼ

المذىبي والعقائدم مف أف يهخذ الشيخ المفيد العمـ مف أسايذة ينيموف إلػى مػدارس أخػرل خ يػؤمف

بيا ،فمعرفة العمـ وما يقولو األسياذ خ يعني القبوؿ بما يقولػو ،ومػف ىنػا ظػؿ الشػيخ المفيػد ارسػخا
في معيقده بؿ وأفحـ أسايذيو م اسيم ارره في اليعمـ عندىـ.

فإنػػو بعػػد د ارسػػيو القػػرف عمػػى يػػد والػػده رحػػؿ إلػػى بةػػداد ودرس عنػػد الشػػيخ المعيزلػػي أبػػي عبػػد ا

البصرم المعروؼ بجعؿ ،ثـ عند الميكمـ اإلمامي طاىر لالـ أبػي الجػيش وىػو الػذم أرشػده إلػى

أخذ عمـ الكالـ مف عمي بف عيسى الرماني المعيزلي.

وكذلؾ نالحظ أيضا الينوع في مجػاخت العمػـ فمػـ يقيصػر عمػى مجػاؿ عمػـ الكػالـ فقػط بػؿ شػممت

أيضػػا العمػػوـ اخسػػالمية األخػػرل ،فقػػد أخػػذ الحػػديث عنػػد جممػػة مػػف كبػػار المحػػدثيف مثػػؿ عمػػر بػػف
محمػػد بػػف سػػالـ الجعػػابي الػػذم يعػػد م ػف أقػػدـ شػػيوخو ،ويقػػدر اآللػػا بػػزرؾ الطي ارنػػي عمػػر الشػػيخ

المفيد حيف يمقيو منو  4:عاما أو < 4عاما يبعا لالخيالؼ في سنة مولد الشيخ المفيد المردد بيف

669ىػ و ;66ىػ( .طبقات أعالـ الشيعة – النابس في القرف الخامس ص)4;:

وكػػذلؾ أخػػذ الحػػديث مػػف الش ػريؼ الحسػػف بػػف حم ػزة العمػػوم والشػػيخ الصػػدوؽ محمػػد بػػف عمػػي بػػف
بابويو ،وجعفر بف محمد بف قولويو صاحب كياب كامؿ الزيارة.

وكاف مف جممػة مشػايخو جمػ اشػييروا بالفقاىػة مثػؿ الشػيخ الصػدوؽ ومحمػد بػف أحمػد بػف المفيػد

اإلسػػكافي المعػػروؼ بػػابف الجنيػػد وأحمػػد بػػف إب ػراىيـ بػػف أبػػي ارف ػ األنصػػارم الصػػيمرم ،أمػػا مػػف
اشػػيير مػػنيـ بػػاألدب واألخبػػار واآلثػػار فيػػو محمػػد بػػف عم ػراف المرزبػػاني صػػاحب معجػػـ الشػػع ار
وأخبار الميكمميف.

وبسػػبب نبولػػو وعبقرييػػو فقػػد بػػرز فػػي ىػػذه المجػػاخت مػ يضػػم ويمكػػف فييػػا بحيػػث بيػػر أسػػايذيو
واعيرفوا بفضمو ،قاؿ الذىبي

"كاف صاحب فنوف وبحوث وكالـ ،واعيزاؿ وأدب .ذكره ابف أبػي طػي فػي يػاريخ اإلماميػة فهطنػب

وأسيب وقاؿ

"كاف أوحد في جمي فنوف العمـ األصميف ،والفقو ،واألخبػار ،ومعرفػة الرجػاؿ ،واليفسػير ،والنحػو،

والشعر"( .سير أعالـ النبال ج 4:ص)677
ونقؿ الذىبي عف ابف أبي طي قولو أيضا

"كاف بارعا في العمـ ويعميمو ،ومالزما لممطالعة والفكرة ،وكاف مػف أحفػظ النػاس"( .يػاريخ اإلسػالـ

ج 4ص)5<;9
* يالمذيو والميخرجوف عمى يديو
سؤاؿ وىؿ يمكف أف يحدثنا عف يالمذيو وطالبو؟
الجواب

مف األمور اليػي يعػرؼ بيػا المسػيول العممػي لمشػخص ومػا خصػو ا يعػالى مػف يوفيػؽ مػا ينيجػو

لممجيمػ مػػف عممػػا نػػابةيف ،وقػػد يخػػرج عمػػى يػػدم الشػػيخ المفيػػد جم ػ مػ ظيػػور يفػػوقيـ العممػػي
س ػوا فػػي الفقػػو أو الكػػالـ أو الرجػػاؿ أو اليفسػػير أو الحػػديث ،وكػػاف بعضػػيـ قػػد جم ػ اليفػػوؽ فػػي

جمي ىذه المجاخت كشيخ الطائفة الطوسي رحمو ا .
ومف يالمذيو المعروفيف والميميزيف

الش ػريؼ الرضػػي جػػام ني ػ الباللػػة ،الفقيػػو السػػيد المريضػػى أخػػوه صػػاحب المصػػنفات الكثي ػرة،

الفقيػػو حم ػزة بػػف عبػػد العزيػػز المعػػروؼ بسػػالر (سػػاخر) الػػديممي صػػاحب كيػػاب الم ارسػػـ ،الشػػيخ
الجميػػؿ أحمػػد بػػف عمػػي النجاشػػي صػػاحب كيػػاب رجػػاؿ النجاشػػي ،الفقيػػو محمػػد بػػف عمػػي الكراجكػػي
صاحب كياب كنز الفوائد ،الفقيو عبد العزيز بف البراج الطرابمسي صاحب كيػاب الميػذب ،صػير
الشيخ المفيد والجالس مجمسو محمد بف الحسف بف حمػزة الجعفػرم ،والثقػة العػيف جعفػر بػف محمػد

الدوريسيي (دوريست قرية مف قرل الرم) ،والمظفر بف عمي الحمداني ،والحافظ أبو محمد الحسف
بف أحمد السبيعي الحمبي ،وليرىـ.

والمالح ػػظ عم ػػى الش ػػيخ المفي ػػد أف يالمذيػ ػو ى ػػـ ال ػػذيف يص ػػدوا لزعام ػػة الطائف ػػة م ػػف بع ػػده ،فالس ػػيد

المريضػػى الميػػوفى سػػنة 769ىػ ػ ومػػف بعػػده الشػػيخ الطوسػػي الميػػوفى سػػنة 793ىػ ػ يحمػػال أعبػػا
يسيير األمور المريبطة بالزعامة الدينية.
* ما قيؿ فيو مف مدح مف قبؿ معاصريو
سؤاؿ ىؿ يمكف أف يحدثنا عما قيؿ فيو مف قبؿ ليره مف العمما ؟

الجواب

يمكف يقسيـ ما قيؿ فيو إلى قسميف

القسـ األوؿ يخيص بما قيؿ فيو مف قبؿ معاصريو.
وأعػػرؼ النػػاس ب ػهم شػػخص ىػػـ يالمذيػػو ومعاصػػروه والمقربػػوف منػػو ،والشػػيخ المفيػػد وصػػفو أقػػرب

الناس إليو ،فقاؿ عنو يمميذه النجاشي

"شػػيخنا وأسػػياذنا رضػػي ا عنػػو ،فضػػمو أشػػير م ػف أف يوصػػؼ فػػي الفقػػو والكػػالـ والروايػػة والثقػػة

والعمـ"( .معجـ رجاؿ الحديث ج 4:ص)535

أما يمميذه اآلخر الشيخ الطوسي فيصفو بالقوؿ

"محمػد بػف محمػد بػف النعمػاف المفيػد المفيػد ،يكنػػى أبػا عبػد ا  ،المعػروؼ بػابف المعمػـ ،مػف جممػػة
ميكممػػي اإلماميػػة ،انييػػت إليػػو رئاسػػة اإلماميػػة فػي وقيػػو ،وكػػاف مقػػدما فػػي العمػػـ وصػػناعة الكػػالـ،
وكػػاف فقييػػا ميقػػدما ،فيػػو حسػػف الخػػاطر ،دقيػػؽ الفطنػػة ،حاضػػر الج ػواب ،ولػػو قريػػب مػػف مػػائيي

مصنؼ كبار وصةار"( .معجـ رجاؿ الحديث ج 4:ص)539
وقاؿ عنو في موض

خر "جميؿ ثقة"( .معجـ رجاؿ الحديث ج 4:ص)53:

وقاؿ عنو معاصره ابف النديـ

"ابف المعمـ أبو عبد ا  ،في عصرنا انييت رئاسة ميكممػي الشػيعة إليػو ،مقػدـ فػي صػناعة الكػالـ

عمى مذىب أصحابو ،دقيؽ الفطنة ماضي الخاطر ،شاىديو فرأييو بارعا"( .الفيرست ص)585

ويرل اآللا بزرؾ الطيراني أف الشيخ المفيد كاف في منيصؼ عمره حيف قاؿ ابػف النػديـ فػي حقػو

ىػػذه العبػػارة ،أم بحػػدود الثامنػػة والثالثػػيف مػػف العمػػر( .طبقػػات أعػػالـ الشػػيعة – النػػابس فػػي القػػرف
الخامس ص)4;:

القسـ الثػاني فيمػا نقمػو مػف يػهخر عنػو زمانػا ممػا بمةػو عػف السػابقيف ،فقػد قػاؿ ابػف إدريػس الحمػي

(الميػػوفى سػػنة ;<8ى ػػ) قبػػؿ أف يػػورد مػػا اسػػيطرفو مػػف كيػػاب العيػػوف والمحاسػػف لمشػػيخ المفيػػد مػػا
يمي

"وك ػػاف ى ػػذا الرج ػػؿ كثي ػػر المحاس ػػف ،حدي ػػد الخ ػػاطر ،ج ػػـ الفض ػػائؿ ،لزي ػػر العم ػػـ"( .السػ ػرائر ج6

ص;)97

ونقؿ الذىبي (الميوفى ;:7ىػ) عف أبي الفضؿ يحيى ابف أبي طػي الحمبػي الميػوفى سػنة 963ى ػ

فيمػػا كيبػػو فػػي يػػاريخ اإلماميػػة فػػي وصػػؼ الشػػيخ المفيػػد أنػػو" كػػاف قػػوم الػػنفس ،كثيػػر البػػر ،عظػػيـ

الخشػػوع ،كثيػػر الصػػالة والصػػوـ ،يمػػبس الخشػػف مػػف الثيػػاب" (سػػير أعػػالـ النػػبال ج 4:ص)677
في إشارة إلى زىده م ما يجيم إليو األمواؿ بحكـ رئاسيو لمشيعة.

وقاؿ الذىبي أيضا

"وكاف خاشعا ميعبدا ميهليا"( .دوؿ اإلسالـ ج 4ص 4;3طبعػة الينػد الثانيػة عػاـ 4697ىػػ ،عنػو

يصحي اعيقادات اإلمامية ص)483

وقاؿ ابف حجر العسقالني (الميوفى سنة ;85ىػ)

"كاف المفيد كثير اليقشؼ واليخش واإلكباب عمى العمـ  ...إلى أف يقوؿ وقاؿ الشريؼ أبو يعمى

الجعفػػرم وكػػاف يػػزوج بنػػت المفيػػد "مػػا كػػاف المفيػػد ينػػاـ مػػف الميػػؿ إخ ىجعػػة (أم نومػػة خفيفػػة) ثػػـ

يقوـ يصمي أو يطال أو يدرس أو ييمو القرف"( .لساف الميزاف ج 8ص;)69
* محاوخت فاشمة لالنيقاص

وىنا أحب أف أقؼ قميال عند ما قيؿ فػي الشػيخ المفيػد مػف ذـ صػدر فػي كممػات بعػض معاصػريو

وىي يقطر حسدا وحقدا ،فيذا الخطيب البةدادم الميوفى سنة 796ىػ يقوؿ فيو

""شػػيخ الرافضػػة والمػػيعمـ عمػػى مػػذاىبيـ ،صػػنؼ كيبػػا كثي ػرة فػػي ضػػالخييـ والػػذب عػػف اعيقػػاداييـ
ومقاخييـ ،والطعف عمى السمؼ الماضيف مف الصحابة واليابعيف وعامة الفقيا المجييديف ،وكاف

أحػػد أئمػػة الضػػالؿ ،ىمػػؾ بػػو خمػػؽ مػػف النػػاس إلػػى أف أراح ا المسػػمميف منػػو"( .يػػاريخ بةػػداد ج6
ص)564

وكما يالحظ عمى كالمو ىذا أنو لـ يهت بهم نقيصة في حؽ الشػيخ المفيػد سػول اعيقػاد الخطيػب
نفسػػو بػػبطالف معيقػػدات الشػػيخ المفيػػد ،وأمػػا ضػػعفو فػػي بيػػاف معيقػػده فيػػذا مػػا لػػـ يػػيمكف الخطيػػب

البةػػدادم مػػف إثبايػػو ،والعمػػة فػػي ذلػػؾ بينػػة فػػإف الشػػيخ المفيػػد (رض) اشػػيير بقويػػو فػػي المنػػاظرة
واخحيجاج وعجز مف خالفو الرأم كهبي بكر الباقالني وأبي حامد اخسفرائيني عف مقارعيو ،وليذا

األمر كانوا يكنوف لو البةض والشحنا بؿ ويظيرونيػا أحيانػا حيػى أف بعضػيـ كػاف ييرقػب األيػاـ
لمويو ،وينقؿ الخطيب البةدادم ومف بعده ابف كثير الدمشػقي أف أبػا القاسػـ الخفػاؼ عبيػد ا بػف

الحسيف المعروؼ بابف النقيب حينما بمةو موت الشيخ المفيد سجد

شكرا ،وجمس لميينئػة وقػاؿ

مػػا أبػػالي أم وقػػت مػػت ،بعػػد أف شػػاىدت مػػوت ابػػف المعمػػـ( .يػػاريخ بةػػداد ج 43ص ،6;5البدايػػة
والنياية ج 45ص;)4

ويوفػػاه ا بعػػد مػػا يقػػرب مػػف سػػنييف مػػف وفػػاة الشػػيخ المفيػػد فػػي شػػعباف مػػف عػػاـ 748ىػ ػ (يػػاريخ

بةداد ج 43ص ،)6;5واليحؽ كؿ بمواليو وساديو!!

وىكػػذا نالحػػظ أنػػو لػػـ يكػػف ليػػـ مطعػػف فيػػو سػػول دع ػواىـ الضػػالؿ وكونػػو المحػػامي عػػف مػػذىب

الشيعة ،فال حديث عف ضعؼ في الحجة أو المناظرة ،وخ كالـ عف صفة أخالقية ذميمة.

ولعػػؿ مػػف أسػػباب الحسػػد اليػػي ظيػػرت فػػي كػػالـ الخطيػػب البةػػدادم والخفػػاؼ ىػػو يفوقػػو عمػػى مػػف
يكبره سنا مػف مناظريػو ،وعمػى سػبيؿ المثػاؿ نػاظر الشػيخ المفيػد شػيخ الشػافعية بػالعراؽ أبػا القاسػـ

الداركي والميوفى في بةداد سنة  6:8ىػ عف نيؼ وسبعيف عاما ،وبما أف مولد الشيخ المفيد كاف

في عاـ ;66ىػ فإف اليفاوت بينيما أثنا المناظرة يزيد عف  68عاما يقريبا.

ومف الثقيؿ جدا عمى الشػيخ الػذم كبػر فػي يمقػي العمػوـ اوالقائيػا أف ييفػوؽ عميػو شػاب فػي بػدايات

عمره!!

وىناؾ قصة أوردىا الخطيب البةدادم في يرجمة أبي بكر الباقالني الذم أفحمو الشيخ المفيد فػي

مناظرايو يريد مف خالليا إسقاط شخصية الشيخ المفيد ،ىذا نصيا

"وحدث أف ابف المعمـ شيخ الرافضػة وميكمميػا ،حضػر بعػض مجػالس النظػر مػ أصػحاب لػو ،إذ

أقبػػؿ القاضػػي أبػػو بكػػر األشػػعرم ،فاليفػػت ابػػف المعمػػـ إلػػى أصػػحابو وقػػاؿ قػػد جػػا كـ الشػػيطاف،

فسم القاضي كالميـ – وكاف بعيدا عف القوـ – فمما جمس أقبؿ عمى ابف المعمـ وأصحابو وقاؿ
ليػػـ قػػاؿ ا يعػػالى نإنػػا أرسػػمنا الشػػياطيف عمػػى الكػػافريف يػػؤزىـ أزاا أم إف كنػػت شػػيطانا فػػهنيـ
كفار"( .ياريخ بةداد ج 8ص<)6:

وكؿ مف جا بعد الخطيب البةدادم أخذ ىذه القصة منو وىو يعدىا في محاسف البػاقالني ومػرثره

وقويو في الحوار( .راج األنساب لمسمعاني ج 4ص ،599يبييف كذب المفيرم خبف عساكر ج4

ص;)54

وىذه قصة مفيعمة بال شؾ ،فالخطيب البةدادم اواف كاف أدرؾ برىة مف حياة الشيخ المفيد إخ أنو
لػػـ يػػدرؾ ىػػذه القصػػة حيػػث أف وخدة الخطيػػب كانػػت عػػاـ 6<5ىػ ػ أم أف عم ػره حػػيف وفػػاة الشػػيخ
المفيػػد كانػػت واحػػدا وعش ػريف عامػػا ،وحيػػث أف البػػاقالني يػػوفي عػػاـ 736ىػ ػ ف ػإف عمػػر الخطيػػب

سػػيكوف  44عامػػا فقػػط حػػيف وفايػػو ،ويفيػػرض أف يكػػوف عم ػره أثنػػا القصػػة المزعومػػة بػػيف الشػػيخ
المفيد والباقالني أصةر مف ذلؾ ،ونقؿ طفؿ لقصة مثؿ ىذه أمر صعب اليصديؽ!!

ومما يدلؿ عمى بطالف القصة أف الخطيب البةدادم نقؿ كؿ مػا أورده مػف قصػص عػف البػاقالني

بواسػػطة أحػػد مشػػايخو مثػػؿ عمػػي بػػف الحسػػف الػػدقاؽ ومحمػػد بػػف عم ػراف الخػػالؿ وعمػػي بػػف محمػػد
الحربػػي المػػالكي ممػػا يعن ػػي أنػػو لػػـ يدركػػو أص ػػال ،ولكنػػو فػػي قصػػة م ػػا جػػرل بػػيف الشػػيخ المفي ػػد
والباقالني أرسميا مف دوف أف ينقميا عف أحد!!!

وخ يمكف ألم منصؼ أف يقبػؿ بمثػؿ ىكػذا قصػة وخاصػة إذا انفػرد بنقميػا شػخص لػـ يخػؼ حقػده

عمى الشػيخ المفيػد كالخطيػب البةػدادم حينمػا قػاؿ عنػو "وكػاف أحػد أئمػة الضػالؿ ،ىمػؾ بػو خمػؽ

مف الناس إلى أف أراح ا المسمميف منو".

ومم ػػا يع ػػزز أف الخطي ػػب البة ػػدادم ى ػػو ال ػػذم افيع ػػؿ القص ػػة ونس ػػبيا زو ار إل ػػى الش ػػيخ المفي ػػد أف

القاضي عياض (الميوفى 877ىػ) قاؿ

وحكى لير الخطيب أف الحكاية جػرت لمبػاقالني مػ أىػؿ مجمػس فنػا خسػرو (وىػو عضػد الدولػة)
مف شيوخ المعيزلة ،وأنو كاف داخال إذ سمعيـ يذكروف أمره ،فقاؿ لو بعضيـ ما ىو إخ شيطاف،

فوصػػؿ إلػػييـ وىػػو ييمػػو اآليػػة( .إعجػػاز القػػرف لمبػػاقالني ص ،98بيقػػديـ أحمػػد صػػقر ،نقػػال عػػف

يرييب المدارؾ لمقاضي عياض)

كمػػا أف مضػػموف القصػػة المزعومػػة خ يػػدخؿ فػػي بػػاب المنػػاظرة حيػػى يقػػاؿ أف البػػاقالني قػػد يفػػوؽ
عمى الشيخ المفيػد بػؿ فػي بػاب إظيػار السػخرية بالمحػاور ،وىػذا مػا يينػافى مػ جميػ مػا ورد مػف

مناظرات الشيخ المفيد مف مراعايو األدب الجـ م محاوريو ،فضال عما ورد مف يصري في حقو

مػػف قبػػؿ أحػػد معاص ػريو مػػف أىػػؿ السػػنة وىػػو أبػػو حيػػاف اليوحيػػدم (الميػػوفى سػػنة 733ى ػػ) حيػػث
وصفو بهنو "حسف المساف والجدؿ" و"صبو ار عمى الخصـ" و"جميؿ العالنية".

واألكثر افيضاحا مف القصة السػابقة مػا نقمػو القاضػي عيػاض أنػو سػم مػف بعػض الشػيوخ يحكػي

أف الشػػيخ المفيػػد يكمػػـ م ػ البػػاقالني يومػػا ،فممػػا احيػػد الكػػالـ بينيمػػا رمػػاه ابػػف المعمػػـ بكػػؼ بػػاقال

(فػػوؿ) أعػػده لػػو ،يعػػرض لػػو بمػػا ينسػػب إليػػو ،ليخجمػػو بػػذلؾ ويحصػره ،فػػرد القاضػػي لمحػػيف يػػده فػػي

كمو ورماه بدرة أعدىا لو ،فعجب مف فطنيو اواعػداده لممػور أشػباىيا قبػؿ وقييػا!! (إعجػاز القػرف
ص)98
وىػػذه قصػػة يشػػبو مػػا ييسػػامر بػػو البطػػالوف الكػػذابوف فػػي السػػيرات ،فعػػالـ معػػروؼ يرمػػي منػػاظره
ببػػاقال يعػػرض فييػػا بمقبػػو ومينيػػو!! واآلخػػر يخبػػك فػػي كمػػو سػػوطا يعػػرض بمينػػة والػػد خصػػمو

(حيث كاف والد الشيخ المفيد معمما)!!

وىػػذه القصػػة كسػػابقييا فػػي عػػدـ يحديػػد الشػػيخ الػػذم رواىػػا ،فضػػال عػػف كونيػػا مرسػػمة إذ خ يمكػػف

لمقاضػي عيػػاض الميػوفى سػػنة 877ى ػ أف ينقػػؿ عػف قصػػة جػرت فػػي عيػد البػػاقالني الميػوفى سػػنة
736ىػ بواسطة واحدة.

ويبػػدو أف ىػػذه القصػػة افيعمػػت فػػي مقابػػؿ مػػا جػػرل بػػيف الشػػيخ المفيػػد والبػػاقالني بمػػا خيخػػرج عػػف

المباقة والظرافة ،فبعد أف أفحـ الشيخ المفيد الباقالني في المناظرة ،قػاؿ البػاقالني لػؾ أييػا الشػيخ
في كؿ قدر مةرفة!! يعػرض بػو مػف جيػة أنػو يقحػـ نفسػو فػي كػؿ عمػـ ،فػرد عميػو الشػيخ نعػـ مػا

يمثمػػػت بػ ػػو أييػ ػػا القاضػ ػػي بػ ػػهداة أبيػ ػػؾ ،فضػ ػػحؾ الحاضػ ػػروف وخجػ ػػؿ القاضػػػي( .أوائػ ػػؿ المقػ ػػاخت

ص)595

* دوره في الحركة العممية في عصره
سؤاؿ ما دوره في الحركة العممية في عصره؟

الجواب

نسيطي أف نيممس دور الشيخ المفيد في إيجاد وينشيط الحركة العممية في عصره مػف خػالؿ عػدة

ممارسات يمثمت في أرض الواق

 – 4إلقا الدروس ونشػر العمػـ ممػا يريبػب عميػو يخػرج عػدد كبيػر مػف العممػا مػف ذوم الكفػا ات

العالية عمى يديو في مخيمؼ العموـ والمجاخت.

وكانػػت لييمنيػػو العمميػػة مػػف جيػػة وإلنفياحػػو العممػػي عمػػى مػػف يخالفػػو المعيقػػد أثػره الكبيػػر فػػي كػػوف

مجمػػس درسػػو حاويػػا عمػػى المنيسػػبيف لمخيمػػؼ الييػػارات والمػػذاىب المنيشػرة نػػذاؾ فػػي مركػػز العػػالـ
اإلسالمي بةداد ،وقد وصؼ مجمسو ابف كثير فقاؿ "وكاف مجمسو يحضره خمؽ كثير مف العمما
مف سائر الطوائؼ"( .البداية والنياية ج 45ص)48

وىنا يعميؽ لطيؼ لمعالمة األميني عمى عبارة ابف كثير حيث يقوؿ أنيا ينـ عنو أنو "شيخ األمة

اإلسالمية خ اإلمامية فحسب"( .الةدير ج 6ص;)5:

وىذا ما يمكػف اسػينياجو بسػيولة مػف قػوؿ ابػف حجػر العسػقالني "وبػرع فػي المقالػة اإلماميػة حيػى
كاف يقاؿ لو عمى كؿ إماـ منة"( .لساف الميزاف ج 8ص;)69
 – 5يصػػديو ليػػهليؼ الكيػػب المفيػػدة فػػي مجػػاؿ الفقػػو والحػػديث والكػػالـ والمنػػاظرة والػػردود والسػػيرة
وليػػر ذلػػؾ ،وقػػد يمي ػػزت كيبػػو بالدقػػة والميان ػػة وجػػودة اخسػػيدخؿ وحس ػػف اليرييػػب واليبويػػب ،وق ػػد

ناىزت المائييف كيابا ،وقػد بقيػت ىػذا الكيػب منبعػا رئيسػيا لمػف أراد الركػوف إلييػا ،حيػى أف بعػض
عمما السػنة فػي الحػديث والرجػاؿ كػابف حجػر العسػقالني اسيشػيد فػي يرجمػة الصػحابي خالػد بػف

عرفطة برواية الشيخ المفيد عنو في اإلرشاد( .اإلصػابة فػي يمييػز الصػحابة ج 5ص 577ط دار

الجيؿ ،واإلرشاد ج 4ص< 65ط مؤسسة ؿ البيت)

كما أنو وصؼ يصانيؼ الشيخ المفيد بػ "البديعة"( .لساف الميزاف ج 8ص;)69
 – 6حرصػػو عمػػى اكيشػػاؼ الطاقػػات العمميػػة وبػػذؿ المػػاؿ والجيػػد عمػػى ينميييػػا ورعايييػػا ،فينقػػؿ

الذىبي عف ابف أبي طي الحمبي أنو قاؿ

"كػػاف مػػف أحػػرص النػػاس عمػػى اليعمػػيـ ،كػػاف يػػدور عمػػى المكايػػب وحوانيػػت الحاكػػة فيػيمم الصػػبي

الفطف فيسيهجره مف أبويو ،وبذلؾ كثر يالمذيو"( .سير أعالـ النبال ج 4:ص)677
 – 7يهسيس مدرسة عممية يجم بيف العقؿ والنقؿ ،فال ىي يمةي النقؿ أويقمؿ منو ،وخ ىي يةفػؿ
عف دور العقؿ ،وذلؾ بوض كؿ واحد منيما في مجالو الصحي .

ففي المجاؿ العقمي كاف يؤكد عنػد ينػاوؿ مسػهلة عقائديػة مػا أف العقػؿ خ يمنػ منيػا ولكػف ذلػؾ خ
يكفي لالعيقاد بيا ألف العقيدة مبنية عمى اليقيف وىو لـ يجد فيما ورد مف األخبار ما يبعػث عمػى

اليقيف ،مف جية عدـ يوايرىا واسيفاضييا وليذا كاف ييوقؼ فييا مف دوف أف يردىا.

(راج عمى سبيؿ المثػاؿ أوائػؿ المقػاخت ص ::فػي مسػهلة معرفػة األئمػة بجميػ الصػناي وسػائر
المةات ،ويصحي اخعيقاد ص; 53في مسهلة خمػؽ األرواح قبػؿ األجسػاد ،وص 554فػي مسػهلة
كيفية محاسبة المالئكة لمعبد ،وص 565في مسهلة الموح والقمـ ،وص 565في مسهلة كيفية نػزوؿ

القرف ومدة ذلؾ ،وص 566فيمػا ورد فػي يفسػير قولػو يعػالى نوخ يعجػؿ بػالقرفا ،وص; 56فػي
ش ػػيادة م ػػا ع ػػدا أمي ػػر الم ػػؤمنيف والس ػػبطيف واإلم ػػاـ الك ػػاظـ والرض ػػا عم ػػييـ الس ػػالـ ،اإلرش ػػاد ج5

ص 6;:في عدد سنوات مدة دولة القائـ الميدم (ع) ووجود دولة بعد دوليو).

ول ػػيس ىن ػػا مق ػػاـ البح ػػث ف ػػي المس ػػائؿ الفائي ػػة وى ػػؿ أف األخب ػػار الػ ػواردة فيي ػػا يبم ػػد ح ػػد اليػ ػواير أو

اخسيفاضة أـ أنيا أخبار حاد ،إذ يحياج كؿ مسهلة منيا إلى بحث منفرد.

وكذلؾ كاف الشيخ المفيد يؤكػد فػي جممػة مػف القضػايا أف العقػؿ يسػيقؿ بمعرفييػا مػف دوف الحاجػة
إلػى األخبػػار وأف األخبػار يػػهيي ليعضػد الػػدليؿ العقمػي ويؤكػػده ( .ارجػ عمػػى سػبيؿ المثػػاؿ يصػػحي
اخعيقاد ص 555في مسهلة رجوع الحياة إلى مف يحاسبو المالئكة).

أما في المجاؿ النقمي فنراه يؤكد في العديد مف المسائؿ عمى أف العقؿ ليس لو سبيؿ إلييا،فال ىو
يمن منيا وخ ىو يثبييا ،ولذلؾ خبد مف ورود السماع بذلؾ وبما أنو قد ورد النقؿ المعيمد المعيبر
بيا ولذا يبناىا( .راج عمى سػبيؿ المثػاؿ أوائػؿ المقػاخت ص ::فػي عمػـ األئمػة (ع) بالضػمائر،

ص; :في عدـ وجػود نبػي بعػد نبينػا (ص) ،ص< :فػي ظيػور المعجػزات عمػى األئمػة (ع) ،فػي
سػػماع األئمػػة (ع) لكػػالـ المالئكػػة ،ص ;4فػػي صػػدؽ منامػػات األنبيػػا واألئمػػة (ع) ،ص ;5فػػي
أفضػػمية األئم ػػة (ع) عم ػػى األنبي ػػا (ع) ،يص ػػحي اخعيقػػاد ص 553ف ػػي مس ػػهلة م ػػف ين ػػزؿ عمي ػػو

المالئك ػػة م ػػف األمػ ػوات ،وص 557ف ػػي مس ػػهلة األعػ ػراؼ ومكاني ػػا ف ػػي القيام ػػة ووق ػػوؼ حجػ ػ ا
عمييا).

ونراه أيضا ييعرض وبهلفاظ شديدة عمى كؿ مف يعيرض عمى الروايات الواردة في معجزات اإلماـ

عمي (ع) بعد ورود الخبػر المسػيفيض الميظػافر فييػا ،كمػا فػي قصػة محاربػة أميػر المػؤمنيف (ع)

لمجػػف ،أو فػػي ظيػػور الجػػف بصػػورة الثعبػػاف ويحػػدث أميػػر المػػؤمنيف معػػو (ع) ،أو يسػػميـ األسػػماؾ
عميػػو (ع) بعػػدما لػػاض مػػا الفػرات بعػػد أف ضػربو بعصػػاه ،أو رجػػوع الشػػمس إليػػو ،مػرة فػػي حيػػاة

النبي (ص) وأخرل بعد وفايو( .اإلرشاد ج 4ص<)683 – 66
فيو ينيقد المعيزلة بشدة إلنكارىا بعض يمؾ األخبار ويقوؿ

"والمعيزلة لميميا إلػى مػذىب البراىمػة يدفعػو ،ولبعػدىا عػف معرفػة األخبػار ينكػره ،وىػي سػالكة فػي

ذلؾ طريؽ الزنادقة فيما طعنت بو في القرف"( .اإلرشاد ج 4ص)674

فالمعيزلػػة كػػانوا مػػف المبػػالةيف فػػي اسػػيخداـ مػػا يظنونػػو مػػف حكػػـ العقػػؿ فػػي ليػػر مػػورده ،ومػػف ىنػػا
كػانوا يؤلػوف أو ينفػوف مػا ورد فػي بعػض الروايػػات حيػى شػبييـ الشػيخ المفيػد بالبراىمػة ،والبراىمػػة

فرق ػػة م ػػف كف ػػار الين ػػد نفػ ػوا النبػ ػوات بحج ػػة اليمس ػػؾ بالعق ػػؿ واألدل ػػة العقمي ػػة والخ ػػروج ع ػػف حػ ػريـ
البييمية!! (ينقؿ الشيرسياني في الممؿ والنحؿ ج 5ص;58

"وىؤخ البراىمػة إنمػا انيسػبوا إلػى رجػؿ مػنيـ يقػاؿ لػو "بػراىـ" ،وقػد ميػد ليػـ نفػي النبػوات أصػال،

وقػرر اسػيحالة ذلػؾ فػػي العقػوؿ بوجػوه ،منيػا أف قػػاؿ إف الػذم يػهيي بػو الرسػػوؿ لػـ يخػؿ مػف أحػػد
أمريف إما أف يكوف معقوخ ،اواما أف خ يكوف معقوخ ،فإف كاف معقوخ فقد كفانا العقؿ الياـ بإدراكو
والوصوؿ إليو ،فهم حاجة لنا إلى الرسوؿ؟ اواف لـ يكف معقوخ فال يكػوف مقبػوخ ،إذ قبػوؿ مػا لػيس
بمعقوؿ خروج عف حد اإلنسانية ،ودخوؿ في حريـ البييمية ....الخ).

والسر في ذلؾ أف ىذا ليس مف مجاؿ إنكار العقؿ حيى يزعـ مف يعيرض عمييا أف اليصديؽ بيا
ينافي العقؿ ،بؿ ىو يوىـ مػف المعيػرض وعنػاد ،فيػي ليسػت مػف األمػور المنافيػة لمعقػؿ بػؿ العقػؿ

يجيزىػا ويحيمميػا ،ويبقػى ورورد الخبػر والسػماع بيػا ،وبمػا أف الخبػر مسػيفيض ومشػيور بيػا فيػي

ثابية.

وفي كالـ الشيخ المفيد السابؽ إشارة لطيفة فيػو يصػرح بػهف الميهمػؿ فػي األخبػار ىػو الػذم يػؤمف
بيمؾ المعجزات ،وأف مف أنكرىا بحجة العقؿ ىو البعيد عف معرفة األخبار والروايات.
وسهكيفي بنقؿ عبارة أخرل لمشيخ المفيد في ىذا الشهف أكثر يوضيحا ،يقوؿ (رض)

" اواذا بطؿ اعيراض الزنادقة في ذلؾ بيجويز العقوؿ وجود الجف ،اوامكاف يكميفيـ ،وثبوت ذلؾ مػ
إعجاز القرف واألعجوبة الباىرة فيو ،كاف مثؿ ذلؾ ظيور بطالف طعوف المعيزلة في الخبر الذم
روينػػاه ،لعػػدـ اسػػيحالة مضػػمونو فػػي العقػػوؿ ،وفػػي مجيئػػو مػػف ط ػريقيف مخيمفػػيف وبروايػػة ف ػريقيف
ميبػػاينيف برىػػاف صػػحيو ،ولػػيس فػػي إنكػػار مػػف عػػدؿ عػػف اإلنصػػاؼ فػػي النظػػر – مػػف المعيزلػػة

والمجبرة – قدح فيما ذكرناه مف وجوب العمؿ عميو.

كما أنو ليس في جحد المالحدة وأصناؼ الزنادقة والييود والنصارل والمجوس والصابئيف ما جػا

مجيئػػو مػػف األخبػػار بمعج ػزات النبػػي (ص)  -كانشػػقاؽ القمػػر ،وحنػػيف الجػػذع ،ويسػػبي الحصػػى،

وشػػكول البعيػػر ،وكػػالـ الػػذراع ،ومجػػي الشػػجرة ،وخػػروج المػػا مػػف بػػيف أصػػابعو فػػي الميضػػهة،
اواطعػػاـ الخمػػؽ الكثيػػر مػػف الطعػػاـ القميػػؿ – قػػدح فػػي صػػحييا وصػػدؽ رواييػػا وثبػػوت الحجػػة بيػػا
 ،.........وخ أزاؿ أج ػػد الجاى ػػؿ م ػػف الناص ػػبة والمعان ػػد يظي ػػر العج ػػب م ػػف الخب ػػر بمالق ػػاة أمي ػػر

المؤمنيف (ع) الجف وكفو شرىـ عػف النبػي (ص) وأصػحابو ،وييضػاحؾ لػذلؾ ،وينسػب الروايػة لػو
إلى الخرافات الباطمة ،ويصن مثؿ ذلؾ في األخبار الػواردة بسػول ذلػؾ مػف معج ازيػو (ع) ويقػوؿ

إنيػػا مػػف موضػػوعات الشػػيعة ،ويخػػرص مػػف افي ػراه مػػنيـ لميكسػػب بػػذلؾ أو اليعصػػب ،وىػػذا بعينػػو

مقػػاؿ الزنادقػػة وكافػػة أعػػدا اإلسػػالـ فيم ػا نطػػؽ بػػو القػػرف مػػف خبػػر الجػػف اواسػػالميـ وقػػوليـ نإنػػا
سمعنا قرنا عجبا * ييدم إلى الرشدا وفيما ثبت بو الخبر عف ابف مسعود في قصيو ليمة الجػف،
ومشاىديو ليـ كالزط ،وفي لير ذلؾ مف معجزات الرسوؿ (ع) ،فإنيـ يظيروف العجب مف جمي

ذلؾ ،وييضاحكوف عند سماع الخبػر بػو واخحيجػاج بصػحيو ،ويسػييزؤوف ويمةطػوف فيمػا يسػرفوف
بو مف سب اإلسالـ وأىمو ،ووض األباطيؿ ،فمينظر القوـ ما جنوه عمى اإلسػالـ بعػداوييـ ألميػر

المػػؤمنيف (ع) واعيمػػادىـ فػػي دف ػ فضػػائمو ومناقبػػو و يايػػو عمػػى مػػا ضػػاىوا بػػو أصػػناؼ الزنادقػػة

والكفار ،مما يخرج عػف طريػؽ الحجػاج إلػى أبػواب الشػةب والمسػافيات"( .اإلرشػاد ج 4ص،675
)677

ومما خ ينبةي الةفمة عنو فيمػا يخػص موقػؼ الشػيخ المفيػد مػف العقػؿ والنقػؿ أنػو فػي نفػس الوقػت

الػػذم ينيقػػد يعػػض مػػف لػػـ يػػيمعف ولػػـ ييػػدبر فػػي دخلػػة األخبػػار ويصػػفيـ بػػ "الحشػػوية" نجػػده ينيقػػد
بعض اإلمامية حيى البعض ممف كاف ينيسب إلى الشيخوخة والعمـ فػي مسػيول معػرفييـ الميػدني

بمقامػػات األئمػػة (ع) ويصػػفيـ ب ػ "المقصػريف"( .أوائػػؿ المقػػاخت ص ;7و ،;9ويصػػحي اخعيقػػاد
ص; 53و 55:و)574
 – 8خمؽ مناخ حوارم م المذاىب واخيجاىات األخػرل ،فكػاف ينػاظر أىػؿ كػؿ عقيػدة وييواصػؿ
معيػػـ مباشػ ػرة م ػػف دوف أف يشػػكؿ اخخ ػػيالؼ ح ػػاج از يمن ػ م ػػف اخس ػػيماع لكممػػات اآلخػػريف ،ق ػػاؿ

الذىبي

"عػالـ الشػػيعة اوامػػاـ الرافضػػة ،صػػاحب اليصػػانيؼ الكثيػرة ،قػاؿ ابػػف أبػػي طػػي فػػي يػػاريخ اإلماميػػة
ىػػو شػػيخ مشػػايخ الطائفػػة ،ولسػػاف اإلماميػػة ،ورئػػيس الكػػالـ والفقػػو والجػػدؿ ،وكػػاف ينػػاظر أىػػؿ كػػؿ
عقيدة"( .العبر في خبر مف لبر ج 5ص)558

وكانت حوارايو ييمي بإضفا حالة مف الجو العممي اليي ينهل بالحوار عف اإلنجرار نحو اإلسا ة

الشخصية وكما نممسو اليوـ في كثير مف المناظ ارت المبثوثة عمى القنوات الفضائية أو في لرؼ
الباليوؾ في اخنيرنت.

وخ يعنػي حرصػػو عمػى إيجػػاد المنػاخ الحػوارم المالئػػـ مػ مػػف يخػالفيـ الػرأم اليسػاىؿ فيمػػا يعيقػػد،
فقػػد كػػاف صػػمبا فػػي معيقػػده ،وكػػاف شػػديدا عمػػى أىػػؿ البػػدع واألفكػػار المنحرفػػة ،ويمكػػف فػػي يمػػؾ

المنػاظرات مػػف إسػػكات أصػوات الباطػػؿ وعػػرض صػوت الحػػؽ ،ولػػـ يجػد خصػػومو عميػػو ضػػعفا أو
مةم از أو انيزاما في مناظرة حيى ييخذوا ذلؾ ذريعة لمنيؿ منو أو إضعاؼ مكانيو العممية.

ىػػذا وقػػد نػػاظر الشػػيخ المفيػػد العديػػد مػػف الشخصػػيات العمميػػة الميواجػػدة فػػي قمػػب العػػالـ اإلسػػالمي

بةداد ،والمنيمية لممذاىب المينوعة.

قاؿ لا بزرؾ الطيراني

"المجالس المحفوظة في فنػوف الكػالـ ،قػاؿ النجاشػي أنػو لمشػيخ أبػي عبػد ا محمػد بػف محمػد بػف

النعماف المفيد الميوفى 746ىػ ،وذكر في "كشؼ الحجب" أف فيو مناظريو م القاضػي أبػي بكػر

أحمد بف سيار وأبي عمرو الشطوم وأبػي الحسػيف الخيػاط والػوراؽ وليػرىـ مػف المعيزلػة والناصػبة
والحشوية والمرجئة واإلسماعيمية والكيسانية والفطحية ...الخ"( .الذريعة ج< 4ص)698

وقد أحصى بعض المييبعيف عدد مجالس المناظرات اليي جرت بيف الشيخ المفيد وليره فبمةت ما
يزيد عف العشريف مجمسا( .مقدمة ييذيب األحكاـ ج 4ص)4:

ومػػف المعيزلػػة ال ػػذيف نػػاظرىـ الشػػيخ المفي ػػد الكيبػػي ،أب ػػو عمػػرو الشػػطوم ،عر ازل ػػة ،أبػػو محم ػػد

العماني ،أبو بكر بف الدقاؽ.

ومف األشاعرة قاضي قضاة بةداد ورئيس األشاعرة والمالكية أبي بكر الباقالني.

قاؿ عبد الجميؿ الرازم بما معربو

"بيػػت البػػاقالني أكبػػر عممػػا األشػػعرية م ػرات عديػػدة أثنػػا المنػػاظرات اليػػي كانػػت يعقػػد بينػػو وبػػيف

الشيخ المفيد"( .مقدمة كياب النوادر لمراوندم ص)73

ومف أىؿ السنة (وقد يكوف لبعضيـ ميال خاصا لبعض المذاىب إخ أف المصادر لـ يشر لذلؾ)

الجراحي (ولعمو القاضي عمي بف الحسف الجراحي الميوفى في بةداد سنة 6:9ىػ ،وكاف مف أىػؿ

الحديث) ،أبو العباس ىبة ا بف المػنجـ ،القاضػي أبػو بكػر أحمػد بػف سػيار ،أبػو بكػر بػف صػرايا
(ولعمو مف المعيزلة حيث أف المفيد ناظره في مجمس كاف فيو جماعة مػف ميكممػي المعيزلػة) ،أبػو
القاسـ عبد العزيز بف عبد ا بف محمد الداركي الشافعي الميوفى في بةداد سنة  6:8ىػ (ونسب

إليػػو ميػػؿ لالعي ػزاؿ) ،الورثػػاني (نسػػبة إلػػى قريػػة مػػف قػػرل شػػيراز ،أو بمػػدة مػػف بمػػداف ذربيجػػاف)،
ورجؿ مف أصحاب الحديث يذىب مذىب الكرابيسي.
ومف اإلسماعيمية ابف لؤلؤ.

ومف الزيدية الطبراني.

والمناظرات السابقة كانت وليػدة سػاعييا ومػف دوف أف يكػوف ىنػاؾ يرييػب اواعػداد مسػبؽ ليػا ،ممػا
يكشؼ عف عبقرية مميزة لمشػيخ المفيػد ،وكانػت يػيـ فػي مجػالس بعػض الشخصػيات المعروفػة فػي

بةداد مثؿ الشريؼ محمد بف محمد بف طاىر الموسوم والنقيب أبي الحسف العمرم وأبي منصور
بػف المرزبػاف والشػريؼ أبػي الحسػف أحمػد بػػف القاسػـ العمػوم المحمػدم والشػريؼ أبػي الحسػف عمػػي

بف أحمد بف إسحاؽ وأبي الحسف عمي بف نصػر الشػاىد وأبػي اليػذيؿ سػبي بػف المنبػو المخيػارم،
وك ػػاف بعض ػػيا يعق ػػد ف ػػي دار بع ػػض قػ ػواد الدول ػػة أو مجم ػػس بع ػػض القض ػػاة أو مجمػ ػ لق ػػوـ م ػػف

الرؤسا  ،وكاف بعضيا بحضور عدد كبير مف األشراؼ مف العمػوييف والعباسػييف أو وجػوه اليجػار
أو جماعة مف ميكممي المعيزلة.

ولك ػػف م ػػف جي ػػة ح ػػرص الش ػػيخ المفي ػػد عم ػػى أف يك ػػوف مج ػػالس المن ػػاظرات والبح ػػث مس ػػيمرة فق ػػد

خصػػص فػػي منزلػػو مجمسػػا لمنظػػر ،يقػػوؿ ابػػف الجػػوزم ضػػمف حديثػػو عمػػف يػػوفي سػػنة 746ى ػ مػػف
األكابر

"شيخ اإلمامية وعالميا ،صنؼ عمى مذىبيـ ،ومف أصحابو المريضى ،وكاف خبف المعمػـ مجمػس
نظر بداره – بدرب رياح – يحضره كافة العمما "( .المنيظـ ج 48ص)48:

وكاف الشيخ المفيد ييمي بهخالقية حوارية عالية .وفي ىذا يقوؿ معاصره أبو حياف اليوحيدم

" كػػاف ابػػف المعمػػـ حسػػف المسػػاف والجػػدؿ ،صػػبو ار عمػػى الخصػػـ ،ضػػنينا بالسػػر ،جميػػؿ العالنيػػة".

(اإلمياع والمؤانسة ج 4ص)474

وكاف يحرص أوخ وقبؿ البد في المناظرة والحوار أف ييعرؼ عمى ما يقولو اآلخروف.
قاؿ ابف أبي طي الحمبي في ياريخ اإلمامية

"ح ػػدثني رش ػػيد ال ػػديف المازن ػػدراني ح ػػدثني جماع ػػة مم ػػف لقي ػػت أف الش ػػيخ المفي ػػد م ػػا ي ػػرؾ كياب ػػا

لممخالفيف إخ وحفظو وباحث فيػو ،وبيػذا قػدر عمػى حػؿ شػبو القػوـ"( .يػاريخ اإلسػالـ ص،5<;9

وراج أيضا سير أعالـ النبال ج 4:ص)677

اواذا أراد المػػر أف يعػػرؼ اليفػػاوت بػػيف الشػػيخ المفيػػد فػػي سػػعة أفقػػو والػذىبي فػػي ضػػيؽ أفقػػو فعميػػو
بالوقوؼ عمى قوؿ الذىبي "وقيؿ بمةت يواليفو (أم المفيد) مائييف ،لـ أقؼ عمى شي منيا و

الحمد!!"( .سير أعالـ النبال ج 4:ص)677
 – 9إشػػباع الحاجػػات الفكريػػة والعمميػػة لممػػة ،ويالحػػظ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ عػػدد خ يسػػيياف بػػو مػػف
يرليفػػو اليػػي يجػػاوزت األربعػػيف مؤلفػػا ،وكانػػت عبػػارة عػػف إجابػػة عػػف أسػػئمة ممحػػة جػػا ت إليػػو مػػف
أصػػقاع العػػالـ اإلسػػالمي مثػػؿ جرجػػاف وخ ػوارزـ وح ػراف وشػػيراز وطبرسػػياف وصػػالاف ومازنػػدراف
والرقػة وسػارية والموصػؿ ونيشػػابور وسػارية ودينػور ونوبنػدجاف وخوزسػػياف وجنػبال ممػا يػدؿ عمػػى

سعة دائرة يواصؿ الشيخ المفيد وصييو الكبير في أرجا العالـ اإلسالمي وكثرة مقمديو وأيباعو.

وكذلؾ أجػاب عػف أسػئمة وردت إليػو مػف شخصػيات عمميػة وسياسػية ،مػف قبيػؿ ابػف واقػد السػني،
يمميذه الكراجكي ،أبو الفرج ابف إسحاؽ ،الكرماني ،المافروخي ،ابف الحمامي ،الخطيب ابف نباية،

أبو جعفر القمي ،أبو جعفر محمد بف الحسيف الميثي ،أبو الحسف سبط المعػافي ،األميػر أبػو عبػد
ا  ،األميػػر طػػاىر ،الحاجػػب أبػػو الميػػث بػػف سػراج األوانػػي ،البرقعػػي ،ابػػف عرقػػؿ ،عمػػي بػػف نصػػر
العبدجاني ،أبو عبد ا محمد بف عبد الرحمف الفارسي ،محمد بف الخضر الفارسي.

وكذلؾ نجد حالػة اليرصػد عنػد الشػيخ المفيػد لمػا ينشػر فػي األجػوا الفكريػة العامػة ،فكػاف ييصػدل

لمواجية اخنحرافات والشبيات المطروحػة ويفنػدىا بالحجػة والػدليؿ ،وقػد ألػؼ عػددا مػف الكيػب فػي
ىذا الخصوص ،إذ لديو ; 4ردا و 46نقضا ألقواؿ أو كيب.
ومف جممة ردوده عمى الحشوية

الرد عمى ابف كالب في الصػفات ،وىػو عبػد ا بػف سػعيد بػف محمػد بػف كػالب القطػاف البصػرم،
أحد الميكمميف في أياـ المهموف ،قاؿ عنو ابف النديـ أنو مف نابية الحشوية ،وقاؿ العبادم أنو مػف

فقيػا الشػافعية ،لػو كيػاب الصػػفات وخمػؽ األفعػاؿ والػرد عمػى المعيزلػػة ،وكػاف يقػاؿ لػو ابػف كػػالب
بضـ الكاؼ ويشديد الالـ نسبة إلى كالب المالبس وسمي بذلؾ ألنو كاف يجر الخصـ إلػى نفسػو
ببيانو وبالليػو ،وأصػحابو ىػـ الكالبيػة .قػاؿ عنػو الػذىبي والرجػؿ أقػرب الميكممػيف إلػى السػنة بػؿ

ىو مف مناظرييـ( .راج سير أعالـ النبال ج 44ص ،4:7ولساف الميزاف ج 6ص)5<3
ومف جممة ردوده عمى المعيزلة

 - 4الرد عمى ابف األخشيد في اإلمامة.

وابف األخشيد ىو أبو بكر أحمد بف عمي بف معجور ،ويكيبيا بعضيـ كابف حجر ابػف األخشػاذ،
انييػػت إليػػو رئاسػػة المعيزلػػة ،درس عنػػد أبػػي عبػػد ا محمػػد بػػف عمػػر الصػػيمرم البصػػرم ،وسػػكف
ببةػػداد ،ومػػف يالمذيػػو موسػػى بػػف ربػػاح المعيزلػػي ،وأحمػػد بػػف محمػػد بػػف حفػػص الخػػالؿ البصػػرم،

لػػو مػػف الكيػػب مخيصػػر يفسػػير الطبػػرم ،اإلجمػػاع ،المبيػػدم ،يػػوفي سػػنة 659ىػ ػ عػػف  89عامػػا.
أورد الش ػػيخ المفي ػػد اس ػػمو ف ػػي كياب ػػو المس ػػائؿ الس ػػروية عن ػػد بحث ػػو ع ػػف ماىي ػػة اإلنس ػػاف( .معج ػػـ

المػػؤلفيف ج 5ص ،56الفيرسػػت خبػػف النػػديـ ص 6:و< 54و ،554لسػػاف المي ػزاف ج 6ص589
وج 8ص ،654المسائؿ السروية ص.)8:

 – 5الرد عمى أبي عبد ا البصرم في يفضيؿ المالئكة عمى األنبيا .
وىػػو أسػػياذ الشػػيخ المفيػػد والمعػػروؼ بجعػػؿ ،اسػػمو الحسػػيف بػػف عمػػي بػػف إبػراىيـ الكالػػذم ،انييػػت

إليو رئاسة المعيزلة ،يوفي عاـ <69ىػ( .األعالـ لمزركمي ج 5ص)577
 – 6الرد عمى الجبائي في اليفسير.

 – 7الكالـ في المعدوـ والرد عمى الجبائي.

والجبػػائي ىػػو أبػػو عمػػي محمػػد بػػف عبػػد الوىػػاب بػػف سػػالـ البصػػرم ،ولػػد سػػنة 568ى ػ ويػػوفي سػػنة

636ىػ ،لقب بالجبػائي نسػبة إلػى جبػا بخوزسػياف ،انييػت إليػو رئاسػة المعيزلػة ،ويفػرد بػر ار فيبعيػو
جماعػػة مػػنيـ سػػموا بالجبائيػػة ،كػػاف لػػو كيػػاب فػػي اليفسػػير مػػف عش ػرة أج ػ از نقػػؿ عنػػو السػػيد ابػػف

طػػاووس فػػي سػػعد السػػعود( .ذيػػؿ كشػػؼ الظنػػوف ص ،65األعػػالـ ج 9ص ،589معجػػـ المػػؤلفيف
ج 43ص<)59

 – 8الرد عمى المعيزلة في الوعيد.
 – 9الرد عمى الجاحظ في العثمانية

 – :النقض عمى الجاحظ في فضيمة المعيزلة.

والجػػاحظ ىػػو أبػػو عثمػػاف عمػػرو بػػف بحػػر بػػف محبػػوب البصػػرم الميػػوفى سػػنة  583أو  588ى ػػ،
درس عند جم مف المعيزلة منيـ ثمامة بف أشرس البصػرم ،وأبػو إسػحاؽ النظػاـ ،لػو كيػب كثيػرة

مني ػػا فض ػػيمة المعيزل ػػة( .س ػػير أع ػػالـ الن ػػبال ج 43ص 537و ،874وج 44ص ،859األع ػػالـ

لمزركمي ج 8ص):7

; – النقض في اإلمامة عمى جعفر بف حرب.

وأبػػو الفضػػؿ جعفػػر بػػف حػػرب اليمػػداني الميػػوفى سػػنة 567ى ػ مػػف ميكممػػي المعيزلػػة ببةػػداد ،سػػمي
أيباعػػو بالجعفريػػة ،أخػػذ الكػػالـ عػػف أبػػي اليػػذيؿ العػػالؼ ،ولػػو كيػػاب األصػػوؿ( .يػػاريخ بةػػداد ج:

ص ،4:6سير أعالـ النبال ج 43ص< ،87بحار األنوار ج 7ص< 8اليامش)
< – نقض كياب األصـ في اإلمامة.

والظػاىر أنػو أبػػو بكػر عبػد الػػرحمف بػف كيسػاف األصػػـ ،الميػوفى فػي حػػدود ; 56وىػو مػف معيزلػػة

البصرة ،وكاف يخطك عميا في كثير مػف أفعالػو ويصػوب معاويػة فػي بعػض أفعالػو( .األعػالـ ج6
ص ،656لساف الميزاف ج 6ص)75:

 – 43النقض عمى عمي بف عيسى الرماني في اإلمامة.
والرمػاني ىػػو أبػػو الحسػف عمػػي بػػف عيسػى الرمػػاني الميػػوفى 6;7ىػػ ،أخػػذ عػػف الزجػاج وابػػف دريػػد،
اشيير بالنحو ،وصنؼ في المةة والنحو واليفسير والكالـ ،ولػو نحػو مائػة مصػنؼ ،منيػا الجمػؿ،

شرح كياب سيبويو ،األسما والصفات( .سير أعالـ النبال ج 49ص)866
 - 44نقض في الخمسة عشرة مسهلة عمى البمخي.

والظاىر أنو أبو القاسـ عبد ا بف أحمد بف محمػود الكعبػي الميػوفى 646ى ػ فػي مدينػة بمػخ ،مػف

ميكممػػي المعيزلػػة البةػػدادييف ،لػػو كيػػاب المسيرشػػد فػػي اإلمامػػة كيبػػو نقضػػا لكيػػاب اإلنصػػاؼ فػػي
اإلمامة الذم كيبو الميكمـ الشػيعي ابػف قبػة الػرازم ،لػو مػف الكيػب أيضػا الػنقض عمػى الػرازم فػي

الفمسفة اإلليية ،الجدؿ ،السنة والجماعة ،وقد أورد الشيخ المفيد اسمو مكر ار فػي أوائػؿ المقػاخت.
(ياريخ بةداد ج< ص ،6<5الذريعة ج 5ص ،668سير أعالـ النبال ج 47ص)646
ومف جممة ردوده عمى الصوفية

الرد عمى أصحاب الحالج.

وىػػو أبػػو عبػػد ا الحسػػيف بػػف منصػػور بػػف محمػػي الفارسػػي البيضػػاوم ،نسػػبت إليػػو الكثيػػر مػػف

األقواؿ الباطمة كالحموؿ( .راج يفصيؿ ذلؾ في سير أعالـ النبال ج 47ص)646

كما رد الشيخ المفيد عمى أسما مف أىؿ السنة لـ أيمكف مف يحديد ىويييـ بالضبط مثؿ

الػػرد عمػػى الطمحػػي فػػي الةيبػػة ،الػػرد عمػػى ابػػف رشػػيد فػػي اإلمامػػة ،الػرد عمػػى العقيقػػي فػػي الشػػورل،
النقض عمى الواسطي (ولعمو أبو عبد ا محمد بف زيد الواسطي الميػوفى سػنة 639ى ػ ،وىػو مػف

المعيزلػػة ومػػف يالمػػذة الجبػػائي ،كػػاف لػػو كيػػاب اإلمامػػة) ،الػػرد عمػػى الخالػػدم فػػي اإلمامػػة (ولعمػػو
الحػػافظ الرحػػاؿ أبػػو عمػػي منصػػور بػػف عبػػد ا الػػذىمي اليػػروم) ،الػػنقض عمػػى لػػالـ البح ارنػػي فػػي
اإلمامة ،النقض عمى النصيبي في اإلمامة.

ورد عمى أسما معروفة مف السنة

أ  -الرد عمى الكرابيسي في اإلمامة.

والظاىر أنو الحسيف بف عمي بف يزيد الكرابيسي البةدادم الميػوفى سػنة 578ىػػ ،لقػب بالكرابيسػي

لبيعػػو الك ػرابيس وىػػي الثيػػاب الةميظػػة ،وىػػو مػػف أصػػحاب الشػػافعي وأحفظيػػـ لمذىبػػو ،رد السػػيد
المريضى رواييو في مسهلة خطبة أمير المؤمنيف بنػت أبػي جيػؿ فػي كيابػو ينزيػو األنبيػا بػالقوؿ

"ولو لـ يكف في ضعفو إخ رواية الكرابيسػي لػو واعيمػاده عميػو ،وىػو مػف العػداوة ألىػؿ البيػت (ع)

والمناصػػبة ليػػـ واإلز ار عمػػى فضػػائميـ ومػػرثرىـ مػػا ىػػو مشػػيور لكفػػى" ،وكػػاف مػػف المجب ػرة ،ولػػو

كياب اإلمامة( .الصراط المسيقيـ ج 5ص ،5<6األعالـ ج 5ص ،577ينزيو األنبيا ص;)58

ب  -الرد عمى القييبي في الحكاية والمحكي.

وىػػو عبػػد ا بػػف مسػػمـ بػػف قييبػػة الػػدينورم صػػاحب المصػػنفات ( .ارجػ سػػير أعػػالـ النػػبال ج46

ص)5<9

ج  -الرد عمى الشعبي.

وىو عامر بف شراحيؿ اليمداني ،ولو يرجمة مفصمة في كيب الرجاؿ.

د  -الرد عمى ثعمب في يات القرف.

وثعمب ىو أبو العباس أحمد بف يحيى بف يزيد الشيباني البةدادم ،الميوفى سنة 5<4ىػ ،لو كياب

الق ار ات ومعاني القرف ،اشيير بالمةة وعموميا وخاصة النحو( .سير أعالـ النبال ج 47ص)8
ومف جممة ردوده عمى الزيدية الرد عمى الزيدية.

ولـ يقيصر مسهلة الردود عند الشيخ المفيد عمى مخالفي اإلمامية بؿ كاف ينيقد ويفند أيضا بعض
اآل ار اليي يبنييا بعض اإلمامية

كالشػػيخ الصػػدوؽ حيػػث عمػػؽ عمػػى اعيقادايػػو ،أو الشػػيخ ابػػف الجنيػػد حيػث ألػػؼ الػػنقض عمػػى ابػػف

الجنيػػد فػػي اجييػػاد ال ػرأم ،وكيػػب أيضػػا المسػػائؿ الموصػػمية ردا عمػػى طريقيػػو فػػي مسػػهلة القيػػاس
واليعامؿ م الروايات الميعارضة بالظػاىر ،أو ابػف عػوف األسػدم حيػث رد عميػو فػي مسػهلة خمػؽ

األفعاؿ وعالقة ذلؾ بالجبر .وكذلؾ رد عمى بني نوبخت كثي ار في كيابو أوائؿ المقاخت.
* خالفو م األشاعرة
سؤاؿ ما أىـ األمور اليي اخيمؼ فييا الشيخ المفيد م األشاعرة؟

الجواب

ىناؾ نقاط كثيرة اخيمؼ فييا اإلمامية عف األشاعرة ،لير أف الشيخ المفيد أشػار إلػى بعضػيا فػي

يرليفػػو ،وأنػػا أشػػير إلييػػا كػػرؤوس أقػػالـ فقػػط مػػف دوف اليعػػرض ليفاصػػيميا ألنيػػا مسػػائؿ يخصصػػية
ويحياج كؿ واحدة منيا إلى بحث مفرد ومقدمات عديدة ليوضيحيا ،وخ يس وقت البرنام والمقا

لذلؾ ،منيا

أ  -اإلقناع في وجوب الدعوة ،أم وجوب البعثة حيث أف اإلماميػة يػرل أف اليكميػؼ خ يصػ إخ
بالرسؿ وأف العقؿ خبد أف يعضد بالسم مف قبؿ األنبيا ( .أوائؿ المقاخت ص 83اليامش )4

ب – فػػي مسػػهلة إيمػػاف بػػا النب ػػي (ص) اوايمػػاف أمػػو منػػة وعم ػػو أبػػي طالػػب( .نفػػس المص ػػدر
ص 84و)85
ج  -فػ ػػي مسػ ػػهلة الج ػ ػواىر وىػ ػػؿ يخمػ ػػو مػ ػػف األع ػ ػراض؟ وىػ ػػي مسػ ػػهلة فمسػ ػػفية( .أوائػ ػػؿ المقػ ػػاخت

ص)535

د  -خالفو م معاصره األشعرم أبي بكر الباقالني في مسهلة شيئية المعدوـ المبينية عمى أصػؿ
الحاؿ بيف الوجود والعدـ ،وىي مسهلة فمسفية أيضا( .نفس المصدر ص)53:

ىػ  -ىؿ اخسـ عيف المسمى ،خالفا خبػف فػورؾ مػف ميكممػي األشػاعرة ،وييريػب عمييػا األثػر فػي
مسهلة قدـ القرف( .نفس المصدر ص)54:

و  -اخيمػؼ معيػـ فػي مسػػهلة العالقػة بػيف األسػباب والمسػػببات الخارجيػة والذىنيػة والسػنخية بينيػػا
فػػإف األشػػاعرة ينفػػوف وجػػود أم يػػالزـ بينيمػػا فيقولػػوف عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ أنػػو خ يوجػػد عالقػػة بػػيف

النار واإلحراؽ ،وقالوا مف الممكف أف ينشه اإلحػراؽ مػف النػار ومػف اليػراب عمػى حػد سػوا ( .نفػس

المصدر ص)674

ز – واخيمؼ معيـ في لزوـ وجود إماـ في كؿ زماف يحي ا عز وجؿ بو عمى عباده وأنو خبػد
أف يكػػوف معصػػوما مػػف مخالفػػة ا عالمػػا بجمي ػ عمػػوـ الػػديف كػػامال فػػي الفضػػموأنيا خ يثبػػت إخ

بػالنص والمعجػػز ،وأف الرسػػوؿ اسػػيخمؼ أميػػر المػػؤمنيف (ع) فػػي حيايػػو ونػػص عميػػو باإلمامػػة بعػػد
وفايو( .نفس المصدر ص 7:و;)7

ح -في مسهلة أف إرادة ا ألفعالو ىؿ ىي عيف أفعالو أـ خ.
ط  -وكذلؾ اخيمؼ معيػـ فػي مسػهلة قػدـ القػرف فػإف األشػاعرة يقولػوف بػهف القػرف قػديـ وأنػو عػيف
ذايو بينما يذىب الشيعة أنو حادث وأنو لير ذايو يبعا لمػا جػا عػف أىػؿ البيػت (ع) ،ومػف جممػة

مؤلفات الشيخ المفيد في ىذه المسهلة كيابو الكالـ في حدوث القرف.
م – اخيمؼ معيـ في مسهلة جواز رؤية ا بالعيف المجردة.

ؾ – اخيمؼ معيـ في أف صفات ا ىؿ ىي عيف ذايو أـ خ.
وكانت لمشػيخ المفيػد منػاظرات كثيػرة مػ رئػيس األشػاعرة القاضػي أبػي بكػر البػاقالني ،كػذلؾ ألػؼ

رسالة في الرد عمى الباقالني  ،حيث أنو سهؿ الشيخ المفيد النص عمى عمي أكثير أـ قميؿ؟

فػػإف قمػػيـ قميػػؿ ،قيػػؿ لكػػـ فػػال ينكػػروف أف ييواطػػؤوا عمػػى الكػػذب ألف إفيعػػاؿ الكػػذب يجػػوز عمػػى

القميؿ.

اواف قميـ كثير ،قيؿ لكـ فما باؿ أمير المػؤمنيف (ع) لػـ يقايػؿ بيػـ أعػدا ه خ سػيما وأنػيـ يػدعوف
أنو لو أصاب أعوانا لقايؿ.

فهلؼ رسالة "مسهلة في النص عمى عمي (ع)" ردا عمى سؤالو ىذا.

مما يجدر اإلشارة إليو ،أنني لـ أعثر – وفي حدود بحثي – في أم كياب مف كيػب الشػيخ المفيػد
ذك ار خسـ األشاعرة صريحا!!! وقد يكوف منشه ذلؾ ىو ضمور دورىـ في عصره.

* مؤلفات الشيخ المفيد
سؤاؿ ىؿ يمكف أف يذكروا لنا مالم مف كيبو وأىميييا؟
الجواب

يمكف يقسيـ مؤلفات الشيخ المفيد اليي يربو عمى المائييف مصنفا إلى عدة أبواب

الباب األوؿ في مجاؿ الفقو

لو كيب عديدة أشيرىا كياب المقنعة المطبوع ،ولو أيضا  67كيابا خر ليػره وىػي األركػاف فػي

دعايـ الديف ،اإلشراؼ في عمـ فرائض اإلسالـ،أحكاـ النسا  ،واإلعالـ فيمػا ايفقػت عميػو اإلماميػة
مف األحكاـ ،اإلقيصار عمى الثابت في الفييا ،اإلنيصار ،وجمؿ الفرائض ،وجواب أبػي الفػرج ابػف
إسحاؽ فيمػا يفسػد الصػالة ،وجػواب أىػؿ جرجػاف فػي يحػريـ الفقػاع ،وجػواب أىػؿ الرقػة فػي األىمػة

والعػػدد ،وجوابػػات البرقعػػي فػػي فػػروع الفقػػو ،وجوابػػات الش ػرقييف فػػي فػػروع الػػديف ،وج ػواب المسػػائؿ

الموصػ ػػميات فػ ػػي العػ ػػدد والرؤيػ ػػة ،وجوابػ ػػات النصػ ػػر بػ ػػف بشػ ػػير فػ ػػي الصػ ػػياـ ،وجوابػ ػػات المسػ ػػائؿ
الص ػػالانية والنيش ػػابورية نس ػػبة إل ػػى بم ػػديي ص ػػالاف ونيش ػػابور ،ورد الع ػػدد الش ػػرعية ،وال ػػرد عم ػػى

الصػػدوؽ فػػي عػػدد شػػير رمضػػاف ،والػػرد عمػػى مػػف حػػد الميػػر ،والرسػػالة الكافيػػة فػػي الفقػػو ،وعػػدد
الصػػوـ والصػػالة ،والعػػويص فػػي األحكػػاـ ،والفػرائض الشػػرعية فػػي مسػػهلة المواريػػث ،ولمػ البرىػػاف
في عدـ نقصاف شير رمضاف وىو رد عمى شػيخو محمػد بػف أحمػد بػف داود القمػي القائػؿ بػدخوؿ

الػػنقص عمػػى شػػير رمضػػاف وانيصػػا ار لشػػيخو اآلخػػر ابػػف قولويػػو القائػػؿ بعػػدـ النقصػػاف ،ومخيصػػر

فػي الفػرائض ،والمخيصػر فػي الميعػػة ،ومسػهلة فػي يحػريـ ذبػائ أىػػؿ الكيػاب ،ومسػهلة فػي الميػػر،
ومسهلة في البموغ ،ومسهلة في المواريث ،ومسهلة في الوكالة ،ومسهلة في نكػاح الكيابيػة ،ومناسػؾ

الح  ،اليداية في الفقو.

الباب الثاني في مجاؿ أصوؿ الفقو

ولو أصوؿ الفقو الذم أدرجو يمميذه الكراجكي في كيابو كنز الفوائد.

الباب الثالث في مجاؿ يفسير القرف وعمومو

ولػػو البيػػاف عػػف لمػػط قطػػرب فػػي القػػرف ،البيػػاف فػػي يػػهليؼ القػػرف ،وجوابػػات أبػػي الحسػػف سػػبط
المعافي ابف زكريا في مسهلة إعجاز القرف ،والرد عمى الجبائي في اليفسير ،والرد عمى ثعمب فػي
يات القرف ،القوؿ في دخئؿ القرف،الكالـ في وجوه إعجاز القرف ،والنصرة في فضؿ القرف.

الباب الراب

في مجاؿ الحديث وعمومو

ولو اخسيبصار فيما جمعو الشافعي مػف األخبػار ،اخخيصػاص المنسػوب إليػو ،المػزار ،األمػالي،

جواب مسائؿ اخيالؼ األخبار ،مقابس األنوار في الرد عمػى أىػؿ األخبػار ،المػزوريف عػف معػاني
األخبار.

الباب الخامس في مجاؿ السيرة والياريخ

ولػػو اإلرشػػاد فػػي معرفػػة حج ػ ا عمػػى العبػػاد ،مسػػار الشػػيعة ،والنص ػرة لسػػيد العي ػرة فػػي حػػرب

البصرة.

الباب السادس في مجاؿ األدب
ولو اخييار الشع ار .

الباب الساب

في مجاؿ الفمسفة وعمـ الكالـ والعقائد والنقوض

ولػو أقسػػاـ المػػولى فػػي المسػػاف ،اإلفصػػاح فػػي اإلمامػػة ،أوائػػؿ المقػػاخت فػػي المػػذاىب والمخيػػارات،

واإليض ػػاح ف ػػي اإلمام ػػة ،اوايم ػػاف أب ػػي طال ػػب ،ويفض ػػيؿ األئم ػػة عم ػػى المالئك ػػة ،ويفض ػػيؿ أمي ػػر
المؤمنيف (ع) عمى سائر األصحاب ،وجواب الكرماني عمى فضؿ نبينا (ص) عمى سائر األنبيا
(ع) ،الجوابات في خروج الميدم ،وجوابات الفارقييف في الةيبة ،وجوابات الفيمسوؼ في اخيحػاد،
وجوابات مقايػؿ بػف عبػد الػرحمف عمػا اسػيخرجو مػف كيػب الجػاحظ ،جوابػات المسػائؿ فػي المطيػؼ

مف الكالـ ،الرد عمػى ابػف األخشػيد فػي اإلمامػة ،الػرد عمػى ابػف رشػيد فػي اإلمامػة ،الػرد عمػى ابػف

عػػوف فػػي المخمػػوؽ (وابػػف عػػوف ىػػو أبػػو الحسػػيف محمػػد بػػف جعفػػر بػػف محمػػد بػػف عػػوف األسػػدم
الكوفي ساكف الرم ،وكاف مف اإلمامية الذيف كانت ليـ بعض اآل ار الباطمة في مسهلة الجبر ولو

كياب الجبر واخسيطاعة)  ،الرد عمى ابف كالب في الصفات (وابف كالب ىو عبد ا بػف محمػد
بػػف كػػالب القطػػاف صػػاحب كيػػاب الصػػفات ،وىػػو مػػف رؤسػػا الحشػػوية) ،الػػرد عمػػى أبػػي عبػػد ا

البصػػرم فػػي يفضػػيؿ المالئكػػة عمػػى األنبيػػا  ،الػػرد عمػػى كيػػاب الجػػاحظ فػػي العثمانيػػة ،الػػرد عمػػى

الخالدم في اإلمامة ،الػرد عمػى الزيديػة ،الػرد عمػى العقيقػي فػي الشػورل ،الػرد عمػى الكرابيسػي فػي
اإلمامة ،الرد عمى المعيزلة في الوعيد ،الرسالة المقنعة في وفاؽ البةدادييف مف المعيزلػة لمػا روم
عػف األئمػػة ،العمػػدة فػػي اإلمامػػة ،قضػية العقػػؿ عمػػى األفعػػاؿ ،الكامػػؿ فػي الػػديف ،كيػػاب فػػي إمامػػة

أمير المؤمنيف مف القرف ،كياب في قولو (ص) "أنت مني بمنزلة ىاروف مف موسى" ،كياب فػي
قولو يعالى "فاسئموا أىؿ الذكر" ،كيػاب فػي الةيبػة ،كيػاب فػي القيػاس ،الكػالـ فػي حػدوث القػرف،

الكػػالـ فػػي المعػػدوـ والػػرد عمػػى الجبػػائي ،الكػػالـ فػػي أف المكػػاف خ يخمػػو مػػف مػػيمكف ،المبػػيف فػػي
اإلمامػػة ،المسػػهلة الكافيػػة فػػي إبطػػاؿ يوبػػة الخاطئػػة ،المسػػهلة الموضػػحو عػػف أسػػباب نكػػاح أميػػر
المؤمنيف (ع) ،مسهلة في اإلرادة ،مسهلة فػي األصػم  ،مسػهلة فػي ميػراث النبػي (ص) ،مسػهلة فػي

اإلجمػػاع ،مسػػهلة فػػي العي ػرة ،مسػػهلة فػػي رجػػوع الشػػمس ،مسػػهلة فػػي المع ػراج ،مسػػهلة فػػي انشػػقاؽ

القمػػر ويكمػػـ الػػذراع ،مسػػهلة فػػي وجػػوب الجنػػة لمػػف ينيسػػب بوخديػػو إلػػى النبػػي (ص) ،مسػػهلة فػػي
معرف ػػة النب ػػي (ص) بالكياب ػػة ،مس ػػهلة ف ػػي معن ػػى قول ػػو (ص) "اص ػػحابي ك ػػالنجوـ" ،مس ػػهلة ف ػػي
القيػػاس ،المسػػهلة الموضػػحة فػػي يػػزوي عثمػػاف ،المسػػهلة المقنعػػة فػػي إمامػػة أميػػر المػػؤمنيف (ع)،

المسائؿ في أقضى الصحابة ،المسائؿ العشػر فػي الةيبػة ،مسػهلة فػي خبػر ماريػة القبطيػة ،مسػائؿ
في الرجعة ،مسهلة في سبب اسييار الحجة ،مسهلة فيمف مات ولـ يعرؼ إماـ زمانو ،مسهلة الفرؽ

بػػيف الشػػيعة والمعيزلػػة ،المنيػػر فػػي اإلمامػػة ،نقػػض فػػي اإلمامػػة عمػػى جعفػػر بػػف حػػرب ،نقػػض فػػي

الخمسة عشرة مسهلة عمى البمخي ،النقض عمى ابف عبػاد فػي اإلمامػة ،الػنقض عمػى الجػاحظ فػي
فضػػيمة المعيزلػػة ،الػػنقض عمػػى الطمحػػي فػػي الةيبػػة ،الػػنقض عمػػى عمػػي بػػف عيسػػى الرمػػاني فػػي

اإلمامػػة ،الػػنقض عمػػى لػػالـ البح ارنػػي فػػي اإلمامػػة ،الػػنقض عمػػى النصػػيبي فػػي اإلمامػػة ،نقػػض
فضيمة المعيزلة ،نقض كياب األصـ في اإلمامة ،نقض المروانية ،النكػت اخعيقاديػة ،نيػ العمػوـ

إلى نفي المعدوـ.

* الشيخ المفيد والحوزة العممية
سؤاؿ ما دوره اليوـ؟ وماذا يسيفيد منو الحوزة؟

الجواب

شكؿ الشيخ المفيد منعطفا ىاما بالنسبة ليرسيخ دعائـ الحوزة العممية الشيعية ،وببركيو انيقؿ الثقؿ

الحػػوزوم األكبػػر فػػي عص ػره إلػػى بةػػداد وفػػي قمػػب العػػالـ اإلسػػالمي مسػػيفيدا مػػف المنػػاخ السياسػػي
وبعػػض الظػػروؼ المسػػاعدة اليػػي كانػػت يسػػم بممارسػػة بعػػض األنشػػطة الفكريػػة ،وقػػد بقػػي أثػػر

اخسيفادة مف ذلؾ الجو قبؿ ألؼ عاـ يقريبا إلى يومنا ىذا.

وفي رأيي فإف ىذا ما ينبةي لمحوزة العممية اخسيفادة منػو ،أم اسػيةالؿ الفرصػة المواييػة ،فػالحوزة
ليسػػت ليػػا مسػػؤولية نحػػو مػػف يعػػيش فػػي زمانيػػا بػػؿ نحػػو اليشػػي واألجيػػاؿ الالحقػػة ،وأم خطػػوة
إيجابية يؤسس في ىذا اليوـ سيكوف ليا أكبر األثر بعد عشرات ومئات السنيف.

وقد قاـ المؤيمر العالمي الذم عقد بمناسبة مرور ألؼ سػنة عمػى وفػاة الشػيخ المفيػد أم فػي العػاـ
4746ىػ وفي جيد يشكر عميو بيحقيؽ ما لـ يحقؽ مف كيب الشيخ المفيد وضـ ذلػؾ مػ مػا كػاف
محققا مػف قبػؿ وطباعيػو فػي موسػوعة واحػدة بعنػواف موسػوعة مؤلفػات الشػيخ المفيػد ،ولكننػى أرل

أف ذلػػؾ لي ػػر كػػاؼ فكي ػػب الشػػيخ المفي ػػد و ارئ ػػو يحيػػاج لممزي ػػد مػػف يس ػػميط األض ػوا والمزي ػػد م ػػف
الدراسات والبحوث.
* الشيخ المفيد وعامة الناس

سؤاؿ وكيؼ نسيفيد منو نحف العواـ؟
الجواب

يمكػػف لعامػػة النػػاس أف ييعممػوا مػػف الشػػيخ المفيػػد الكثيػػر ،ففضػػال عػػف الفائػػدة اليػػي سػػيجنونيا مػػف

ق ار ة كيبو لما فييا مف دقة وجودة وعمؽ ،فإف الشيخ المفيد  -وكما نقمت مػف قبػؿ كػالـ ابػف أبػي

طػػي الحمبػػي عنػػو  -أنػػو كػػاف حريصػػا عمػػى معرفػػة مػػا يقولػػو الةيػػر قبػػؿ الخػػوض فػػي أم نقػػاش،
فالنقػػاش والمنػػاظرة لػػيس مػػف شػػهف أم كػػاف ،ولربمػػا أسػػا المنػػاظر إلػػى المػػذىب بسػػبب قمػػة باعػػو
ومعمومايو وبديييو ،وخبد لكؿ شخص أف يعرؼ حجمو حيى خ ييسبب في اإلسا ة إلػى المػذىب.
وىذا ما نممسػو اليػوـ فػي بعػض المنػاظرات اليػي يجػرم فػي الفضػائيات أو فػي لػرؼ البػاليوؾ فػي

اخنيرنػػت جيػػث يخػػوض فييػػا الػػبعض مػػف عامػػة النػػاس مػػف الػػذيف لػػـ ييسػػمحوا بمػػا يكفػػي مػػف العمػػـ

لػدخوؿ الحػوار .فػػنحف أصػحاب حجػػة ودليػؿ قػػوم ،والشػيخ المفيػػد كػاف مػػف أبػرز عممائنػػا الػذيف لػػـ
يػػيمكف خصػػوـ اإلماميػػة مػػف إيجػػاد ثةػرة عميػػو ،ولكػػف لكػػؿ شػػي سػػببا ،ومػػف أسػػباب يفػػوؽ الشػػيخ
المفيد سعة اطالعو بما يقوؿ الخصـ ومعرفة مبانيو ،فكاف قاد ار عمى النقض عمى الخصـ بمباني

الخصـ خ بمبانيو ىو.

كمػػا أننػػا نػػيعمـ منػػو أخالقػػو العاليػػة فػػي الػػدعوة لمحػػؽ م ػ عػػدـ المسػػاومة م ػ أحػػد عمػػى حسػػاب

المذىب الحؽ.

* المفيد وبمورة عقائد الشيعة
سؤاؿ ما أىـ رائو اليي ساىمت في بمورة عقائد الشيعة

الجواب

عقائد الشيعة اإلمامية كانت مف األساس عقائد راسخة وميينة ولكننا نجزـ بهنو كػاف لمشػيخ المفيػد

رضواف ا عميو دور ميـ في يثبيػت يمػؾ العقائػد بمػا أعطػي مػف موىبػة إلييػة ،كمػا أنػو بمناقشػيو

بعض المعيقدات قد جعؿ كؿ مف يهيي بعده يحسب ألؼ حساب لما سيقولو.

وىنػاؾ عػدـ مالحظػػات يمكػف أف يق أرىػا الميػػاب لشخصػية الشػػيخ المفيػد فيمػا يخػػص ىػذا الجانػػب،

أم بمورة عقائد الشيعة والدف بيا نحو المزيد مف الميانة واخسيحكاـ.

 - 4نالحػػظ عمػػى الشػػيخ المفيػػد أنػػو ركػػز عمػػى مسػػهلة أساسػػية فػػي مسػػهلة عقائػػد الشػػيعة ،وىػػي
اريكازىػػا عمػػى األمػػور اليقينيػػة ،فالعقيػػدة مػػهخوذة مػػف انعقػػاد القمػػب عمػػى الشػػي  ،ومػػف ثػػـ رد عمػػى
الشيخ الصدوؽ وبعض أىؿ األخبار فػي اعيبػار بعػض القضػايا مػف العقائػد وقػاؿ أف مػا ورد فييػا

خ يصؿ إلى حد إيجاب اليقيف فيي أخبػار حػاد ،والخبػر الواحػد اواف كػاف حجػة فػي بػاب األحكػاـ

الشػػرعية ،ولكنػػو لػػيس بحجػػة فػػي بػػاب العقائػػد ،ومػػف ثػػـ نالحػػظ يوقػػؼ الشػػيخ المفيػػد فػػي بعػػض

القضايا عند الحديث عف دوره في الحركة العممية في عصره.

أما ىؿ أنو ما ذكره الشيخ الصدوؽ كاف مبينيا عمى أخبػار اآلحػاد أـ األخبػار الموجبػة لالطمئنػاف

فػػذلؾ شػػهف خػػر؟ الميػػـ أف الشػػيخ المفيػػد فػػي البػػاب فػػي ىػػذه القضػػية ،ويحقيػػؽ أف الحػػؽ م ػ أم
واحد منيما في كؿ مسهلة سيحياج إلى بحوث مسيقمة.

 - 5كما نالحظ أنو ركػز بشػكؿ أساسػي عمػى مسػهلة اإلمامػة مػف بػيف المعيقػدات ،فػرد عمػى عػدد
كبيػػر مػػف المعيزلػػة واألشػػاعرة فػػي مسػػهلة اإلمامػػة ،ولػػو م ػا يقػػرب مػػف  76مؤلفػػا فػػي اإلمامػػة ومػػا

ييصؿ بيا.

 – 6ونالحظ أيضا عمى الشيخ المفيد أنو رجػ القػوؿ بصػحة جممػة مػف العقائػد مػف قبيػؿ معرفػة
النبي (ص) بالكيابة ،ينزيو القرف عػف اليحريػؼ بالنقصػاف ،يفضػيؿ أميػر المػؤمنيف وسػائر األئمػة
(ع) عمى أولي العزـ مف الرسؿ ،رجعة مف بمةػوا الةايػة فػي اإليمػاف والفسػاد بهشخاصػيـ إلػى دار

الدنيا عند قياـ دولة اإلماـ الميدم (ع) ،اخيصاص الشفاعة في اآلخرة بالشيعة.
* وفايو

يوفي الشيخ المفيد ببةداد ليمة الجمعة في الثالث مف شير رمضاف المبارؾ سنة 746ىػ عف عمر

ينػػاىز الخامسػػة والسػػبعيف عامػػا ،ونقػػؿ ابػػف عم ػاد الحنبمػػي عػػف ابػػف أبػػي طػػي الحمب ػي "جنازيػػو
مشيورة ،شيعو ثمانوف ألفا مف الرافضة والشيعة"( .شذرات الذىب ج 6ص<<)4
وفيما ىو منقوؿ عف ابف أبي طي موضعاف لميهمؿ

األوؿ إف ابف طي الحمبي واسمو يحيى بف ظافر بف عمي (ويسمى أيضا يحيى بف حميدة نسبة
ألمو) مف الشخصيات الشيعية ،وقد أورد السيد محسف األميف يرجميو في موسوعيو أعياف الشيعة

ج 43ص ،5;9كمػ ػػا أورد لػ ػػا بػ ػػزرؾ الطي ارنػ ػػي ياريخػ ػػو ضػ ػػمف موسػ ػػوعيو القيمػ ػػة الذريعػ ػػة ج6

ص<.54

فكيػػؼ يعبػػر عػػف المشػػيعيف أنيػػـ مػػف الرافضػػة ،م ػ أف كممػػة الرافضػػة درج مخػػالفو الشػػيعة عمػػى

إطالقيا عمى الشيعة في مقاـ الذـ.

ومما يؤكد عمى أف ىذه الفقرة مف إضافات ابف عماد الحنبمػي أو مػف سػبقو وليسػت مػف كػالـ ابػف

أبي طػي ،يعػدد صػيد النقػؿ عنػو ،فػابف العمػاد الحنبمػي نقػؿ صػيةة كػالـ الحمبػي بالشػكؿ السػابؽ،
أما الذىبي فقد نقؿ كالـ ابف أبي طي مف دوف إضافة "مف الرافضة والشيعة" فقاؿ

"مات سنة ثالث عشرة وأربعمائة ،وشيعو ثمانوف ألفا"( .سير أعالـ النػبال ج 4:ص )678بينمػا
نقؿ اليافعي العبارة ىكذا

"وكانت جنازيػو مشػيودة ،شػيعو ثمػانوف ألفػا مػف الرافضػة والشػيعة ،وأراح ا منػو"!! (مػرة الجنػاف

ضمف أحداث سنة 746ىػ)

أم بإضافة "وأراح ا منو" ،ولكنو صرح بػهف العبػارة لةيػر ابػف أبػي طػي ،حيػث قػاؿ وقػاؿ ليػره

(أم لير ابف أبي طي) ...الخ.

الثػػاني شػػيادة ابػػف طػػي اواف كانػػت ييضػػمف اعي ارفػػا بكث ػرة الشػػيعة فػػي بةػػداد نػػذاؾ ليػػر أف فييػػا
إشارة بهف المشيعيف كانوا مف الشيعة فقط وىذا ما خ ينسجـ م موق المفيد العممػي وفضػمو عمػى
مخيمػػؼ اإليجاى ػات والمػػذاىب وكمػػا ذكرنػػا ش ػواىده نفػػا ،وكمػػا يينػػافى م ػ شػػيادة يمميػػذه الشػػيخ
الطوسي الػذم قػاؿ "وكػاف يػوـ وفايػو يومػا لػـ يػر أعظػـ منػو مػف كثػرة النػاس لمصػالة عميػو وكثػرة

البكا مف المخالؼ والموافؽ"( .معجـ رجاؿ الحديث ج 4:ص)539

صػػمى عمػػى جثمػػاف الشػػيخ المفيػػد يمميػػذه الش ػريؼ عمػػي بػػف الحسػػيف المريضػػى بميػػداف األشػػناف،
وضاؽ عمى الناس م سعيو .دفف أوخ في داره سنيف ،ثـ نقؿ إلى مقابر قػريش ودفػف بػالقرب مػف
اإلماـ أبي جعفر محمد بف عمي الجواد (ع) مما يمي الرجميف إلى جانب شيخو أبػي القاسػـ جعفػر

بف محمد بف قولويو.

رثاه يمميذه السيد المريضى (الميوفى سنة 796ىػ) بهبيات منيا
ولقد زادني فهرؽ عيني

حادث أقعد الحجى وأقاما

حدت عنو فزادني حيدم عنو

لصوقا بدائو واليزاما

فخذ اليوـ مف دموعي وقد كف

جمودا عمى المصاب سجاما

وكهني لما حممت بو الثقؿ

إف شيخ اإلسالـ والديف والعمـ

والذم كاف لرة في دجى األياـ

كـ جموت الشكوؾ يعرض في نص
وخصـ لد ممييـ بالحؽ

يحممت يذبؿ وشماما
يولى فهزع اإلسالما
أودل فهوحش األياما

وصي وكـ نصرت إماما

في حومة الخصاـ خصاما

عاينوا منؾ مصميا ثةرة النحر

وما أرسمت يداؾ سياما

مف إذا ماؿ جانب مف بنا

الديف كانت لو يداه دعاما

وشجاعا يفرم الم ار وما كؿ
اواذا أزور جائر عف ىداه

شجاع يفرم الطمى والياما
قاده نحوه فكاف زماما

مف لفضؿ أخرجت منو خبيثا

ومعاف فضضت عنيا خياما

مف لسو ميزت عنو جميال

وحالؿ خمصت منو حراما

مف ينير العقوؿ مف بعد ما كف

مف يعير الصديؽ رأيا إذا ما

ىمودا ويني األفياما

سمو في الخطوب كاف حساما

فامض صف ار مف العيوب وكـ باف

رجاؿ ثروا عيوبا وذاما

ورثػػاه أيضػػا شػػاعر أىػػؿ البيػػت مييػػار بػػف مرزويػػو الػػديممي البةػػدادم الميػػوفى سػػنة ;75ى ػ ضػػمف

قصيدة طويمة جا فييا

كـ قد ضممت لديف ؿ محمد

مف شارد وىديت قمب مضمؿ

وعقمت مف ود عمييـ ناشط

لو لـ يرىنو مالطفا لـ يعقؿ

خ يطبيؾ ماللة عف قولة

يرول عف المفضوؿ حؽ األفضؿ

فميجزينؾ عنيـ ما لـ يزؿ

يبمو القموب ليجيبي وليبيمي

ولينظرف إلى عمي رافعا

صنيعؾ يوـ البعث ينظر مف عؿ

يا ثاويا وسدت منو في الثرل
جدثا لدل الزو ار بيف قصورىا

عمما يطوؿ بو البقا اواف بمي
أجمميو عف بطف قاع ممحؿ

أىـ المصادر

اإلرشاد في معرفػة حجػ ا عمػى العبػاد – محمػد بػف محمػد بػف النعمػاف المفيػد – يحقيػؽ ونشػر

مؤسسة ؿ البيت – قـ – الطبعة األولى – 4746ىػ.

اإلصػػابة فػػي يمييػػز الصػػحابة – أحمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر العسػػقالني – دار الجيػػؿ – بيػػروت –
يحقيؽ عمي محمد البجاوم – الطبعة األولى – 4745ىػ.

إعجػػاز القػػرف – أبػػو بكػػر محمػػد بػػف الطيػػب البػػاقالني – يحقيػػؽ أحمػػد صػػقر – دار المعػػارؼ –

القاىرة – الطبعة الثالثة.

األعالـ – خير الديف الزركمي – دار العمـ لممالييف – بيروت – الطبعة الخامسة – .4<;3

أعياف الشيعة – السيد محسف األميف – يحقيؽ حسف األميف – دار اليعارؼ – بيػروت – طبعػة
عاـ 4736ىػ.

األنسػػاب – عبػػد الكػريـ بػػف محمػػد بػػف منصػػور اليميمػػي السػػمعاني – يقػػديـ ويعميػػؽ عبػػدا عمػػر

البارودم – دار الجناف – بيروت – الطبعة األولى 473; -ىػ.

أوائؿ المقاخت – محمد بف محمد بف النعماف – دار المفيد – بيروت – الكبعة الثانية 4747ىػ.
ياريخ بةداد – أحمد بف عمي بف الخطيب البةدادم – دار الكيب العممية – بيروت.

اليبيػػاف فػػي يفسػػير القػػرف – محمػػد بػػف الحسػػف الطوسػػي – يحقيػػؽ أحمػػد قصػػير العػػاممي – دار
إحيا اليراث العربي – بيروت.

يبيػػيف كػػذب المفيػػرم فيمػػا نسػػب إلػػى أبػػي الحسػػف األشػػعرم – عمػػي بػػف الحسػػف بػػف ىبػػة ا بػػف

عساكر الدمشقي – دار الكياب العربي – بيروت – الطبعة الثالثة – 4737ىػ.

ينزيو األنبيا – الشريؼ المريضػى – يحقيػؽ فػارس حسػوف – الطبعػة األولػى 4755ى ػ  -مركػز

النشر الياب لمكيب اإلعالـ اإلسالمي – قـ.

خايمػػة مسػػيدرؾ الوسػػائؿ – الشػػيخ حسػػيف النػػورم الطبرسػػي – يحقيػػؽ ونشػػر مؤسسػػة ؿ البيػػت

إلحيا اليراث – قـ – الطبعة األولى 4749ىػ.

الذريعة إلى يصانيؼ الشيعة – لا بزرؾ الطيراني – مؤسسة إسماعيمياف – قـ – الطبعة الثالثة
– ;473ىػ.

ذيػ ػػؿ كشػ ػػؼ الظنػ ػػوف – لػ ػػا بػ ػػزرؾ الطي ارنػ ػػي – يرييػ ػػب محمػ ػػد ميػ ػػدم السػ ػػيد حسػ ػػف الموسػ ػػوم
الخرساف.

السرائر الحاوم ليحرير الفياوم – محمد بف منصور بف أحمد بف إدريػس الحمػي – يحقيػؽ ونشػر

مؤسسة النشر اإلسالمي – قـ – الطبعة الثانية – 4744ىػ.

سير أعالـ النبال – شمس الديف محمػد بػف أحمػد الػذىبي – يحقيػؽ شػعيب األرنػؤوط – الطبعػة

الرابعة 4739ىػ  -مؤسسة الرسالة – بيروت.

طبقات أعالـ الشيعة – الشيخ لا بزرؾ الطيراني – مؤسسة إسماعيمياف – قـ – الطبعة الثانية.

العبػػر فػػي خبػػر مػػف لبػػر – الحػػافظ أحمػػد بػػف محمػػد الػػذىبي – يحقيػػؽ وضػػبط أبػػو ىػػاجر محمػػد
السعيد بف بسيوني زلموؿ – دار الكيب العممية – بيروت.

الفيرست – محمد بف أبي يعقوب إسحاؽ المعروؼ بالوراؽ – يحقيؽ رضا يجػدد ،وطبعػة أخػرل
صادرة مف دار المعرفة – بيروت – ;.4<:

لسػػاف المي ػزاف – أحمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر العسػػقالني – مؤسسػػة األعممػػي – بيػػروت – الطبعػػة

الثانية – .4<:4

مجم ػ البيػػاف فػػي يفسػػير القػػرف – الفضػػؿ بػػف الحسػػف الطبرسػػي – يقػػديـ السػػيد محسػػف األمػػيف

العاممي – مؤسسة األعممي – بيروت.

المسائؿ السروية – محمد بف محمد بف النعماف المفيد – يحقيؽ صائب عبد الحميد.
معجـ المؤلفيف – عمر رضا كحالو – دار إحيا اليراث العربي – بيروت.

معجـ رجاؿ الحديث – السيد أبو القاسـ الخوئي – دار الزى ار لمطباعة والنشر – بيروت.
معمـ الشيعة الشيخ المفيد – الشيخ محمػد ىػادم األمينػي – دار اليعػارؼ – بيػروت – طبعػة عػاـ

4746ىػ.

مقدمة أمالي الشيخ المفيد – عمي أكبر الةفارم – دار المريضى والييار الجديد – بيروت.
مقدمػػة ييػػذيب األحكػػاـ – السػػيد حسػػف الموسػػوم الخرسػػاف – دار الكيػػب اإلسػػالمية – طي ػراف –

الطبعة الثالثة – .4<;8

مقدمة المقنعة لمشيخ المفيد – يحقيؽ مؤسسة النشر اإلسالمي – طبعة عاـ 4743ىػ قـ.

الممػػؿ والنح ػػؿ – محم ػػد بػػف عب ػػدالكريـ الشيرس ػػياني – يحقي ػػؽ محمػػد ف ػػي ا ب ػػدراف – الشػػريؼ
الرضي – قـ – الطبعة الثالثة – ;;< 4عف طبعة مكيبة اخنجمو المصرية.

المنيظـ في ياريخ المموؾ واألمـ – أبو الفرج عبدالرحمف بػف عمػي بػف محمػد بػف الجػوزم الميػوفى

 – 8<:يحقيػػؽ محمػػد عبػػدالقادر عطػػا ومصػػطفى عبػػدالقادر عطػػا – مراجعػػة ويصػػحي
زرزور – دار الكيب العممية – بيروت.

نعػػيـ

النػ ػوادر – فض ػػؿ ا ب ػػف عم ػػي الحس ػػني الراون ػػدم – يحقي ػػؽ س ػػعيد رض ػػا عس ػػكرم – نش ػػر دار

الحديث – قـ  -الطبعة األولى ;<<.4

