أعالم وشخصيات

الشيخ المفيد
فريد عصره
بقلم :د .باسمة شامي بزي

لع� � ّل ع�ص ��ر بن ��ي بويه الذين حكموا في بغداد زم ��ن الع ّبا�سيينُ ،يع ّد واحد ًا م ��ن �أزهى الع�صور التي �شهدت �إنطالق ��ة الفكر ال�شيعي انطالقة
مظ َّف ��رة حفل ��ت بالعدي ��د من الم�ص ّنفات التي تو ّفر عل ��ى و�ضعها ق ّل ٌة من كبار علماء ال�شيعة الإمامية الذين ي�أت ��ي في طليعتهم واح ُد زمانه وفريد
ع�ص ��ره محم ��د ب ��ن محمد بن النعمان المع ��روف بال�شيخ المفيد .فمن ه ��و هذا ال�شيخ الذي و�ض ��ع الع�شرات من الم�ص ّنف ��ات الفقهية والأ�صولية
والتاريخية والكالمية والفل�سفية…؟
والته ،ن�ش�أته ،درا�سته:
ه ��و �أب ��و عب ��د اهلل محمد بن محمد بن النعمان ،العكبري ،ن�سب ًة �إلى عكبرة الواقع ��ة بين بغداد والمو�صل وفيها كانت والدته �سنة 336هـ وقيل
338هـ ،الحارثي ،البغدادي المل ّقب بال�شيخ المفيد.
ن�ش� ��أ وترع ��رع ف ��ي كنف والده الذي كان معلم ًا بوا�سط .من هنا كانت كنيته بابن المعل ��م ،وما �أن تجاوز �سني الطفولة ،و�أتقن مبادئ القراءة
والكتابة حتى ارتحل مع والده �إلى بغداد ،ف�أخذ يتلقى العلم على �شيوخ ذلك الع�صر ،وكبار علمائه الذين �أربوا على الخم�سين.
�شخ�صيته:
تم ّت ��ع ال�شي ��خ المفيد ب�شخ�ص َّية فريدة� ،إذ تح ّلى ب�أخالق عالي ��ة وورع وتقوى ،وعلم ق ّل نظيره ،ما دفع حتى المخالفين �إلى مدحه والثناء عليه
وخير مثال على ذلك ما جاء في كتاب «الإمتاع والم�ؤان�سة» لأبي ح ّيان التوحيدي ،الذي قال« :كان كثير المعروف وال�صدقة ،عظيم الخ�شوع ،كثير
ال�صالة وال�صوم .كان يلب�س الخ�شن من الثياب ،وكان بارع ًا في العلم وتعليمه…».
�سبب ت�سميته بالمفيد:
ل ّم ��ا كان َّ
ال�شي ��خ المفي ��د يدر� ��س على �أ�ستاذه �أبي يا�س ��ر غالم �أبي الحبي�ش ،طلب منه ه ��ذا الأخير �أن يح�ضر در�س علي ب ��ن عي�سى الر ّماني
غا�ص ب�أهله ،وقعدتُ حيث انتهى بي المجل�س ،فل ّما ّ
خف
المعتزلي في الكالم ،فح�ضره ،وبهذا ال�صدد يقول ال�شيخ المفيد :دخلتُ عليه والمجل�س ّ
النا� ��س اقترب ��ت من ��ه ،فدخل عليه داخل من الب�صرة ،وطال الحديث بينهما ،فقال الرجل لعلي بن عي�س ��ى :ما تقول في يوم الغدير والغار .فقال
الر َّماني� :أما خبر الغار فدراية و�أما خبر الغدير فرواية ،والدراية ال توجب ما توجبه الرواية .فان�صرف الب�صري ولم يجد جواب ًا ما يرد به عليه.
هات م�س�ألتك.
فقلت (�أي ال�شيخ المفيد)� :أيها ال�شيخ م�س�ألة .فقالِ :
قل ��ت :م ��ا تق ��ول فيمن قات ََل الإمام العادل؟ فقال الر ّماني� :إ ّنه كافر .ثم ا�ستدرك فقال� :إ ّنه فا�سق .فقلت :ما تقول في �أمير الم�ؤمنين علي بن
�أبي طالب .0
قال ال َّرماني� :إمام .فقلت ما تقول في يوم الجمل وطلحة والزبير .فقال ال َّرماني :تابا .فقلتُ � :أما خبر الجمل فدراية ،و�أما خبر التوبة فرواية.
فقال ال�شيخ :كنت حا�ضر ًا وقد �س�ألني الب�صري؟ فقلت :نعم .رواية برواية ،ودراية بدراية .فقال :بمن تُعرف؟ فقلت� :أُعرف بابن المعلم و�أقر�أ
عل ��ى ال�شي ��خ �أبي عبد اهلل الجع ��ل .فقال :مو�ضعك ،ودخل منزله وخرج ومعه ورقة قدكتبها و�أل�صقها .فق ��ال لي� :أو�صل هذه الرقعة �إلى �أبي عبد
اهلل .فجئ ��ت به ��ا �إلي ��ه ،فقر�أها ،ولم يزل ي�ضحك بينه وبين نف�سه .ثم قال :ماذا جرى لك في مجل�سه ،فقد �أو�صاني بك ،ولق ّبك المفيد ،فذكرت
له المجل�س بق�صته.

من �أ�ساتذته:
ــ ال�شيخ �أبو عبد اهلل الح�سين بن علي بن �إبراهيم الب�صري.
ــ محمـد بن علي بن الح�سين بن بابويه المعروف بال�شيخ ال�صدوق.
ــ �أبـو القا�سم جعفر بن محمد بن قولويه القمي.
ــ ال�شيخ علي بن عي�سى الر ّماني.
ــ �أبـــو حف�ص محمــد بـن عمر بن علـــي ال�صيرفي المعروف بابن الز ّيات.
ــ �إ�سماعيل بن محمد الأنباري.
ــ محمد بن �سهل الديباجي.
ــ محمد بن المظفر الوراق.
ــ علي بن خالد المراغي القالن�سي.
ــ �أبو القا�سم علي بن محمد الرفاء.
ــ �أبو عبيد اهلل محمد بن عمران المرزباني.
من تالمذته:
ــ ال�شيـخ محمد بــــن الح�ســن الطو�ســي ،المل ّقب ب�شيخ الطائفة.
ــ �أبو الفتح الكراجكي.
ــ �أبو الفرج المظفري بن علي بن الح�سين الحمداني.
ــ �أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل العبدي البحراني.
ــ �أبو العبا�س �أحمد بن علي بن �أحمد بن العبا�س النجا�شي.
ــ �أبــو يعلى محمد بن الح�ســن بــن حمزة الجعفري.
ـ� �ـ ال�شري ��ف الر�ضي ،جامع نهج البالغ ��ة و�أخوه المرت�ضى ،وبخ�صو�ص هذين التلميذين الأخيرين ،وهما م ��ن �صافي النجابة وال�سيادة والعلم،
ن ��رى لزام� � ًا علين ��ا �أن نذكر تلك الرواية التي تقول �إن ال�شيخ المفيد ر�أى في منامه �أنّ ال�سيدة فاطمة الزهراء  7دخلت عليه وهو في م�سجده
وتعجب من ذلك .فلما تعالى النهار في �صبيحة
بالكرخ ،ومعها ولداها الح�سن والح�سين  ،6ف�س ّلمتهما �إليه وقالت ع ِّلمهما الفقه ،فانتبه ال�شيخ ّ
تل ��ك الليل ��ة التي ر�أى فيه ��ا الر�ؤيا ،دخلت �إليه فاطمة بنت النا�صر ،وبين يديها ابناها علي المرت�ض ��ى ومحمد الر�ضي وهما �صغيران ،فقام �إليها
وق�ص عليها المنام وتو ّلى تعليمهما.
و�س ّلم عليها ،فقالت له� :أيها ال�شيخ هذان ولداي قد �أح�ضرتهما �إليك لتع ّلمهما الفقه فبكى ال�شيخ ّ
م�صنفاته:
ُع ��رف ال�شي ��خ المفيد بـ «�صاحب الت�صانيف الكثيرة» �إذ فاقت م�ؤلفاته المائتي م�صنف ،في عل ��وم القر�آن والفقه والأ�صول والحديث والفل�سفة
والتاريخ والرجال والأدب .ومن تلك الم�ؤلفات:
ــ المقنعة ،وتعتبر �أكبر م�صنفات ال�شيخ الفقهية ،وهي في ق�سمين :الأ�صول �أي العقائد والفروع.
ــ الأركان في دعائم الدين.
ــ الإف�صاح في الإمــامة ،وينق�ســم �إلــى ق�سمين :الأول في �إمامة علي بن �أبي طالب  0والثاني في �إمامة غيره.
ـ� �ـ الإر�ش ��اد ف ��ي معرف ��ة حجج اهلل على العباد ،في ترجم ��ة حياة الأئمة الأطهار  ،1وترج ��م هذا الكتاب �إلى لغات عدي ��دة منها :الفار�سية
والأرد ّية والإنجليزية.
ــ العيون والمحا�سن :ويحتوي على مناظرات ال�شيخ المفيد مع المخالفين.
ــ الأمالي :وهو عبارة عن مجال�س الحديث التي كان ال�شيخ المفيد يمليها على تالمذته.
ــ المزار :وهو في ق�سمين :الق�سم الأول في ف�ضيلة الكوفة وكربالء وزيارات �أمير الم�ؤمنين  0والإمام الح�سين � ،0أما الق�سم الثاني ففي
ف�ضيلة زيارة الر�سول  وال�سيدة فاطمة  7و�سائر الأئمة.

وجهها ال�شيخ الطو�سي �إلى �أ�ستاذه ال�شيخ المفيد.
ــ الم�ســائل الطو�سية :وهــي م�سائــل فقهيـة ّ
علي مواله».
ــ �أق�سام المولى في الل�سان :وهو عبارة عن درا�سة لغوية لأق�سام كلمة المولى الواردة في حديث النبي « :من كنت مواله فهذا ّ
مف�صل في عقائد المذهب الإمامي مع ذكر من يوافقهم من �سائر ال ِفرق .وهو كتاب كالمي
ــ �أوائل المقاالت في المذاهب المختارات :بحثٌ ّ
ق ّيم.
ال�صدوق ،وقد ناق�شة في بع�ض الآراءُ .ترجم هذا الكتاب �إلى الإنجليزية والفار�سية.
ــ ت�صحيح الإعتقاد :وهـو �شرح لكتـــاب الإعتقاد لل�شيخ ّ
ــ كتـاب الجمل :وهو كتاب تاريخي ي�شرح فيه �سير �أحداث معركة الب�صرة.
ــ تف�ضيـل �أمير الم�ؤمنين  0على �سائر ال�صحابة.
ــ ر�سالة في عدم �سهو النبي .
ــ �إيمان �أبي طالب.
ــ التواريخ ال�شرعية.
ــ الإعــالم فيما اتفقــت عليـه الإمامية من الأحكام ،لما �أجمعت العامة على خالفه.
وفاته:
تُوف ��ي ال�شي ��خ المفيد في بغداد �سن ��ة 413هـ1022/م عن عمر يناهز الخم�سة وال�سبعين عام ًا .وكان ي ��وم وفاته يوم ًا م�شهود ًا ،حيث �ص ّلى
عليه تلميذه ال�شريف المرت�ضى في ميدان الأ�شنان في بغداد ،بح�ضور عدد هائل من الم�ش ّيعين وكان ابن كثير قد ذكر ذلك اليوم حين قال:
«وكان يوم وفاته م�شهود ًا �ش ّيعه فيه ثمانون �ألف ًا من ال�شيعة».
مرقدي
ُدف ��ن ال�شي ��خ المفي ��د بادئ الأمر ف ��ي داره ل�سنين عديدة ،ثم ُنقل جثمانه ال�شري ��ف فيما بعد �إلى الكاظمية ،ل ُيعاد دفن ��ه بالقرب من
ّ
الإمام ْي ��ن الجواد ْي ��ن و�إلى جان ��ب �شيخه العلاّ مة جعفر بن محمد بن قولويه .وقبره اليوم وا�ضح ُيزار .وقد رثاه العديد من ال�شعراء ،منهم ال�شيخ
عبد المح�سن ال�صوري حيث يقول:
يا له طارق ًا من الحدثان
�ألحق ابن النعمان بالنعمان
برئت ذمة المنون من الإيمان
لما اعتدت على الإيمان
ور�أى النا�س حيث حلوا من
الأر�ض وحيث انتحوا من الأوطان
يطلبون المفيد بعدك والأ�سماء
تم�ضي فكيف تبقى المعاني
�صيح ٌة �أ�صبحت تب ّلغ �أهل الـ
�شام �صوت العويل من بغدان
ومنهم �أي�ض ًا ال�شاعر مهيار الديلمي في ق�صيدة جاء فيها:
ما بعد يومك �سلوة لمع ّلل
مني وال ظفرت ب�سمع معدل
�سوّى الم�صاب بك القلوب على الجوى
فيد الجليل على ح�شا المتململ
وت�شابه الباكون فيك فلم يبن
دمع المحقّ لنا من المتع ّمل
كنا نغ ّير بالحلوم �إذا هفت
جزع ًا ونهز�أ بالعيون اله ّمل
فاليوم �صار العذر للفاني � ًأ�سى

وال َّلوم للمتما�سك المتج ّمل
قيل فيه:
ق ��ال عن ��ه تلمي ��ذه ال�شيخ الطو�سي في كتابه معجم رجال الحديث« :محمد بن محمد بن النعمان المفيد المفيد ،يك ّنى �أبا عبد اهلل ،المعروف
باب ��ن المعل ��م ،من جمل ��ة متكلمي الإمامية .انتهت �إليه رئا�سة الإمامية في وقته ،وكان مق َّدم ًا في العل ��م و�صناعة الكالم وكان فقيه ًا متقدم ًا ،فيه
ح�سن الخاطر ،دقيق الفطنة ،حا�ضر الجواب ،وله قريب من مائتي م�صنف كبار و�صغار».
وقال ابن النديم« :ابن المعلم هو �أبو عبد اهلل في ع�صرنا انتهت ريا�سة متكلمي ال�شيعة �إليه ،مق َّدم في �صناعة الكالم ،على مذهب �أ�صجابه،
دقيق الفطنة ،حا�ضر الخاطر� ،شاهدته فر�أيته بارع ًا.»..
القمي فقال فيه« :واتفق الجميع على علمه وف�ضله ،وفقهه وعدالته وثقته وجاللته.»..
�أما ال�شيخ عبا�س
ّ
الم�صادر:
ــ الطهـراني� ،آقا بــزرك :طبقـات �أعالم ال�شيعة ،قم ،مكتبة �إ�سماعيليان.
ــ الطو�سي ،محمد بن الح�سن :الفهر�ست ،تحقيق :جواد القيومي ،م�ؤ�س�سة ن�شر الفقاهة.
ــ ابــن النديم� ،أبو الفرج محمد بن �أبي يعقوب� ،إ�سحاق :الفهر�ست ،تحقيق :ر�ضا تجدد طهران.
ــ الطـــو�سي ،محمد بـــن الح�سن :معجم رجال الحديث.
ــ القمي ،عبا�س :الكنى والألقاب ،من�شورات مكتبة ال�صدر ،طهران.
ــ الأميـــن ،مح�ســن� :أعيان ال�شيعــة .دار التعارف للمطبوعات.

