
أصحاب اإلمجاع..

قراءة فكرية وتارخيية للتشيع 
الشيخ زكريا داوود*

حتدثنا يف دراسة سابقة، عن أصحاب اإلمجاع من الطبقة الثانية، ويف هذه الدراسة 
العقل  تكوين  يف  التأثري  ابلغ  هلم  كان  اللذين  اإلمجاع  أصحاب  حول  دراستنا  نكمل 

اإلسالمي.
ونبدأ هنا باحلديث عن أصحاب اإلمجاع من الطبقة الثالثة...

الطبقة الثالثة من أصحاب اإلمجاع
قال الشيخ الطوسي يف >اختيار معرفة الرجال< وهو يعد أصحاب اإلمجاع من الطبقة 
أمجع   :F الرضا احلسن  وأيب   F الكاظم احلسن  أيب  عن  رووا  الذين  وهم  الثالثة 
أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤالء وتصديقهم، وأقروا هلم بالفقه والعلم، وهم ستة 
نفر آخر دون الستة نفر الذين ذكرناهم يف أصحاب أيب عبداهللا F، منهم يونس بن 
عبدالرمحن، وصفوان بن حيىي بياع السابري، وحممد بن أيب عمري، وعبداهللا بن املغرية، 

واحلسن بن حمبوب، وأمحد بن حممد بن أيب نصر.
وقال بعضهم مكان احلسن بن حمبوب: احلسن بن علي بن فضال، وفضالة بن أيوب.

وقال بعضهم مكان ابن فضال: عثمان بن عيسى.
.
وأفقه هؤالء يونس بن عبدالرمحن، وصفوان بن حيىي(١)

* رئيس التحرير - عامل دين وباحث - السعودية.
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يونس بن عبدالرمحن.. رائد مدرسة العترة
مرت اجلماعة املوالية ملدرسة الوحي اليت قادها أهل البيت D مبخاضات عديدة 
داخلية، وكانت الرؤى املخالفة تسعى لتشتيت وعي ووجود اجلماعة، وعلى العكس أدت تلك 
املخاضات إىل منو الوعي السياسي، والتفكري يف رؤى تستبطن التعايش مع الواقع، وتؤدي 

لتصحيحه، فقد كان التشيع يف وعي اجلماعة األوىل حركة تصحيحية ملسار األمة.
وكانت اإلمامة يف تكوينها وشرائطها ووظيفتها، متثل خمرجًا حقيقيًا لتخطي األزمات 
اليت انزلقت إليها األمة، ومل تكن اإلمامة جمرد ظاهرة احتجاجية سياسية، بل رأت اجلماعة 
أهنا االمتداد الواقعي احلقيقي ملشروع بناء دولة الرسالة وفق تصورات ثابتة ومتكيفة مع 
طموحات األمة، وقد واصل فقهاء مدرسة الوحي تبشريهم ֲדذه القيم، وكانت املؤسسة 

السياسية ترقب تلك التحركات وتتوجس خيفًة من مؤداها.
وشخصية يونس بن عبدالرمحن، الذي ولد يف هناية حكم اخلليفة هشام بن عبدامللك 
و(١٢٥هـ/ (١٠٥هـ/٧٢٤م)  األعوام  بني  حكم  الذي  (٧١-١٢٥هـ/٦٩٠-٧٤٣م)،  األموي 

سوف  واليت  والسياسية،  الفكرية  الرؤية  تلك  محلت  اليت  الشخصيات  تلك  من  ٧٤٣م)، 
تضطر املؤسسة السياسية العباسية ظاهرًا للقبول ֲדا، حالָד لتفادي املطالبات الشعبية ֲדا، 
 F عندما يقوم املأمون العباسي (١٧٠هـ - ٢١٨هـ/ ٧٨٦- ٨٣٣م) بذلك مع اإلمام الرضا

حيث يوليه العهد عام ٢٠١هـ.
ولتأسيس وعي عامة اجلماعة وفق تلك البىن واألصول الفكرية والدينية، كان على 
حتقيق  يف  االزدواجية  تلك  ساعدته  وقد  العامة،  ومن  القيادة  من  أكثر  يقترب  أن  يونس 
جناحات كبرية ويف تركيز وتدعيم مبدأ اإلمامة يف املجتمع الكويف والعراقي بشكل عام، 
وهناك عوامل أخرى كقربه من الداعية العباسي يقطني بن موسى، وابنه علي الذي أصبح 
يف عهد هارون وزيرًا للخراج (= املالية)، لذا يصفه النجاشي يف كتابه بالقول: يونس بن 
عبدالرمحن موىل علي بن يقطني بن موسى، موىل بين أسد، >أبو حممد<، كان وجهًا يف 

.
أصحابنا، متقدمًا، عظيم املرتلة(٢)

يونس ومواجهة التيارات الفكرية:
يظهر للمتأمل يف مسرية الفكر واملعرفة، كثرة االنعطافات اليت أدت إىل غياب احلقائق، 
وتشويه العديد من املبادئ، ومن بني املنعطفات اليت انزلق فيها املفكرون وعلماء املعرفة 
البشرية هي مراحل التواصل املعريف اليت أحدثتها حركة الترمجة والفتوحات العسكرية ملدن 
احلضارتني الفارسية والبيزنطية، حيث تسربت أفكار وعقائد املدن املفتوحة للوسط الثقايف 
والفكر اإلسالمي، ومل ميتلك العديد من العلماء والفقهاء الذين ابتعدوا عن مدرسة الوحي 
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بقيادة أئمة أهل البيت D احلصانة الكافية اليت حتافظ على نقاء الفكر واملعتقد لديهم.
آل  توجيه  حتت  الوحي  مدرسة  فقهاء  به  قام  ما  هو  واملهم  األكرب  الدور  كان  هنا 
الرسول C، فقد تصدوا بقوة لتلك األفكار الدخيلة، وكان العقل والوحي رائدي الفقهاء يف 
التعاطي احلواري مع التيارات املخالفة، واليت ميكن حتديد توجهاִדا ومنطلقاִדا يف تيارات 

رئيسة ثالثة هي:
الفكرية  األمة  منظومة  خارج  من  الوافد  الوثين  الفلسفي  الفكر  األول:  التيار 

واملعرفية، وقد مثلته حركة الزندقة واإلحلاد وأصحاب الديانات األخرى. 
التيار الثاين: الفكر السلطوي الذي تنتجه مدرسة اخللفاء، ومتثل يف الفكر السين 
الذي غذته السلطة ليكون بديًال أو منافسًا لفكر مدرسة الوحي واإلمامة، وقد تأثر عامة 
الناس به، بل غاب عن قطاعات عديدة من فئات األمة فكر ومنظومة املعرفة آلل الرسول 

C، بسبب ما مارسته السلطة من كبت وترهيب لفقهاء مدرسة الوحي واإلمامة.
التيار الثالث: الفكر املنحرف عن مدرسة الوحي، املنطلق من داخل اجلماعة، ومتثل يف 
تلك الفرق اليت خرجت عن مسار مدرسة الوحي واإلمامة، كالزيدية واإلمساعلية والواقفة. 
ومخسني  أربعًا  عبدالرمحن  بن  يونس  حج  ٢٦٠هـ):  شاذان (ت  بن  الفضل  يقول 
حجة، واعتمر أربعًا ومخسني عمرة، وألف ألف جلد ردًا على املخالفني، ويقال: انتهى علم 
األئمة D إىل أربعة نفر: أوهلم سلمان الفارسي، والثاين جابر، والثالث السيد، والرابع 

.
يونس بن عبد الرمحن(٣)

الكويف(ت  احلكم  بن  هشام  املتكلم  الفقيه  تالميذ  أحد  هو  يونس  أن  عرفنا  وإذا 
١٩٠هـ)،- الذي يعد من كبار أصحاب الصادق F، وعرف برباعته يف احلوار واملناظرة 
وهو شاب، وفاق الكثري من شيوخ مدرسة الوحي واإلمامة - ميكننا أن ندرك تلك املكانة 
والقدرة الكبرية على تناول العديد من املواضيع الفلسفية والفقهية والعلمية واملعرفية، وهذا 
ما يقرره النص املتقدم، وهذا النص الذي ينقله الطوسي يف كتابه (اختيار معرفة الرجال) 
عندما يتطرق لشخصية يونس، حيث يقول سهل بن حبر، مسعت الفضل بن شاذان يقول: 
ما نشأ يف اإلسالم من سائر الناس كان أفقه من سلمان الفارسي، وال نشأ رجل بعده أفقه 

.
من يونس بن عبدالرمحن Hع(٤)

ولعلمه وفقاهته املشهودة أصبح يونس ملجًأ ليس لعامة الناس فحسب، بل حىت للكثري 
من فقهاء وعلماء مدرسة الوحي واإلمامة، فهذا عبدالعزيز بن املهتدي القمي، الذي يصفه 
 :F الفضل بن شاذان بأنه خري قمي رآه، يقول وقد كان وكيًال من وكالء اإلمام الرضا
ْن من آخذ معامل ديين؟ قال  سألت الرضا F فقلت: إين ال ألقاك يف كل وقت، فعمَّ

.
F: خذ من يونس بن عبدالرمحن(٥)
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يونس وهشام يف دار الربمكي:
ينقل لنا يونس بن عبدالرمحن حادثة حتمل الكثري من الدالالت وتوضح بعض ما 
تعرض له فقهاء مدرسة الوحي واإلمامة، قال: كان حيىي بن خالد الربمكي قد وجد علي 
هشام بن احلكم شيئًا من طعنه على الفالسفة، وأحب أن يغري به هارون ويضريه على 
القتل، وكان هارون ملا بلغه عن هشام مال إليه، وذلك أن هشامًا تكلم يوما بكالم عند 
حيىي بن خالد يف إرث النيب C فنقل إىل هارون فأعجبه، وقد كان قبل ذلك حيىي 
يشرف أمره عند هارون ويرده عن أشياء كان يعزم عليها من إيذائه، فكان ميل هارون 
إىل هشام أحد ما َغيَّر قلب حيىي على هشام فسبه عنده، وقال له: يا أمري املؤمنني! إين 
قد استبطنت أمر هشام فإذا هو يزعم أن هللا يف أرضه إمامًا غريك مفروض الطاعة، قال: 
سبحان اهللا، قال: نعم، ويزعم أنه لو أمره باخلروج خلرج، وإمنا كنا نرى أنه ممن يرى 
اإللباد باألرض. فقال هارون ليحىي: فامجع عندك املتكلمني وأكون أنا من وراء الستر بيين 
وبينهم، ال يفطنون يب، وال ميتنع كل واحد منهم أن يأيت بأصله هليبيت، قال: فوجه حيىي 
فأشحن املجلس من املتكلمني، وكان فيهم ضرار بن عمرو، وسليمان بن جرير، وعبداهللا 
بن يزيد األباضي، وموبذان موبذ، ورأس اجلالوت. قال: فسألوا وتكافوا وتناظروا وتناهوا 
إىل شاذ من مشاذ الكالم، كل يقول لصاحبه: مل جتب، ويقول: قد أجبت، وكان ذلك من 
حيىي حيلة على هشام، إذ مل يعلم بذلك املجلس واغتنم ذلك لعله كان أصاֲדا هشام بن 

احلكم.
فلما أن تناهوا إىل هذا املوضع، قال هلم حيىي بن خالد: ترضون فيما بينكم هشامًا 
حكما؟ قالوا: قد رضينا أيها الوزير فأىن لنا به وهو عليل، قال حيىي: فأنا أوجه إليه 
فأسأله أن يتجشم املجيء، فوجه إليه فأخربه حبضورهم، وأنه إمنا منعه أن حيضره أول 
املجلس اتِّقاًء عليه من العلة، فإن القوم قد اختلفوا يف املسائل واألجوبة، وتراضوا بك حكمًا 

بينهم، فإن رأيت أن تتفضل وحتمل على نفسك فافعل.
فلما صار الرسول إىل هشام: قال يل: يا يونس قليب ينكر هذا القول، ولست آمن أن 
يكون هاهنا أمر ال أقف عليه، الن هذا امللعون حيىي بن خالد قد تغري عليَّ ألمور شىت، 
وقد كنت عزمت إْن َمنَّ اُهللا عليَّ باخلروج من هذه العلة أن أشخص إىل الكوفة وأحرم 

الكالم بتة وألزم املسجد، ليقطع عين مشاهدة هذا امللعون يعين حيىي بن خالد.
قال: فقلت: جعلت فداك ال يكون إال خريًا، فتحرز ما أمكنك، فقال يل: يا يونس 
أتري أحترز من أمر يريد اهللا إظهاره على لساين أىن يكون ذلك، لكن قم بنا علي حول 

اهللا وقوته.
فركب هشام بغًال كان مع رسوله، وركبت أنا محارًا كان هلشام، قال: فدخلنا املجلس 
فإذا هو مشحون باملتكلمني، قال: فمضى هشام حنو حيىي فسلم عليه وسلم على القوم 
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وجلس قريبًا منه، وجلست أنا حيث انتهى يب املجلس، قال: فأقبل حيىي على هشام بعد 
ساعة، فقال: إن القوم حضروا وكنا مع حضورهم حنب أن حتضر، ال ألن تناظر بل ألن 
نأنس حبضورك إذ كانت العلة تقطعك عن املناظرة وأنت حبمد اهللا صاحل ليست علتك 

بقاطعة عن املناظرة، وهؤالء القوم قد تراضوا بك حكمًا بينهم.
قال: فقال هشام للقوم: ما املوضع الذي تناهيتم به يف املناظرة؟ فأخربه كل فريق 
منهم مبوضع مقطعه، فكان من ذلك أن حكم لبعض على بعض، فكان من املحكومني عليه 

سليمان بن جرير فحقدها على هشام.
قال: مث إن حيىي بن خالد قال هلشام: إنا قد غرضنا من املناظرة واملجادلة منذ 
اليوم، ولكن إن رأيت أن تبني عن فساد اختيار الناس إلمام، وان اإلمامة يف آل الرسول دون 
غريهم؟ قال هشام: أيها الوزير العلة تقطعين عن ذلك، ولعل معترضا يعترض فيكتسب 

املناظرة واخلصومة.
فقال: إن اعترض متعرض قبل أن تبلغ مرادك وغرضك فليس ذلك له، بل عليه أن 
يتحفظ املواضع اليت له فيها مطعن فيقفها إىل فراغك وال يقطع عليك كالمك، فبدأ هشام 

وساق الذكر لذلك وأطال، واختصرنا منه موضع احلاجة. 
حيىي  قال  لإلمام،  الناس  اختيار  فساد  يف  الكالم  من  فيه  ابتدأ  قد  مما  فرغ  فلما 
لسليمان بن جرير: سل أبا حممد عن شيء من هذا الباب، فقال سليمان هلشام: أخربين 
عن علي بن أيب طالب مفروض الطاعة؟ فقال هشام: نعم. قال: فإن أمرك الذي بعده 
باخلروج بالسيف معه تفعل وتطيعه؟ فقال هشام: ال يأمرين، قال: ومل إذا كانت طاعته 
مفروضة عليك وعليك أن تطيعه؟ قال هشام: عد عن هذا فقد تبني فيه اجلواب، قال 
سليمان: فلم يأمرك يف حال تطيعه ويف حال ال تطيعه؟ فقال هشام: وحيك مل أقل لك:

أين ال أطيعه، فتقول: إن طاعته مفروضة، إمنا قلت لك: ال يأمرين.
ال  أنه  الواجب  على  ليس  اجلدل  سلطان  سبيل  على  إال  أسألك  ليس  سليمان:  قال 
يأمرك، فقال هشام: كم حتول حول احلمى، هل هو إال أن أقول لك: إن أمرين فعلت، 
فينقطع أقبح االنقطاع، وال يكون عندك زيادة، وأنا أعلم مبا حتت قويل وما إليه يؤول 
جوايب، قال: فتعمر هارون، وقال هارون: قد أفصح، وقام الناس، واغتنمها هشام فخرج 
على وجهه إىل املدائن. قال: فبلغنا أن هارون قال ليحىي: شد يدك ֲדذا وأصحابه، وبعث 
إىل أيب احلسن موسى F فحبسه، فكان هذا سبب حبسه مع غريه من األسباب، وإمنا 
أراد حيىي أن يهرب هشام، فيموت خمتفيًا مادام هلارون سلطان، قال: مث صار هشام إىل 

الكوفة وهو بعقب علته، ومات يف دار ابن شرف بالكوفة رمحه اهللا.
فبلغ هذا املجلس حممد بن سليمان النوفلي وابن ميثم ومها يف حبس هارون، فقال 
النوفلي: ترى هشامًا ما استطاع أن يعتل؟ فقال ابن ميثم: بأي شيء يستطيع أن يعتل 
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وقد أوجب أن طاعته مفروضة من اهللا؟ قال: يعتل بأن يقول: الشرط عليَّ يف إمامته أن ال 
يدعو أحدًا إىل اخلروج حىت ينادي مناد من السماء، فمن دعاين ممن يدعي اإلمامة قبل 
ذلك الوقت علمت أنه ليس بإمام، وطلبت من أهل هذا البيت ممن ال يقول إنه خيرج وال 

يأمر بذلك حىت ينادي مناد من السماء فأعلم أنه صادق.
فقال ابن ميثم: هذا من حديث اخلرافة، ومىت كان هذا يف عقد اإلمامة، إمنا يروى 
هذا يف صفة القائم F، وهشام اجدل من إن حيتج ֲדذا، على أنه مل يفصح ֲדذا اإلفصاح 
الذي قد شرطته أنت، إمنا قال: إن امرين املفروض الطاعة بعد علي F فعلت، ومل يسم 
فالنًا دون فالن، كما تقول: إن قال يل طلبت غريه، فلو قال هارون له وكان املناظر له: 
َمْن املفروض الطاعة؟ فقال له: أنت، مل ميكن إن يقول له: فان أمرتك باخلروج بالسيف 
تقاتل أعدائي تطلب غريي وتنتظر املنادي من السماء، هذا ال يتكلم به مثل هذا، لعلك لو 
كنت أنت تكلمت به، قال: مث قال علي بن إمساعيل امليثمي: إنا اهللا وإنا إليه راجعون على 

.
ما ميضي من العلم إن قتل، فلقد كان عضدنا وشيخنا واملنظور إليه فينا(٦)

: F يونس أول املؤمنني بالرضا
تعرض الفقهاء واملوالني ملدرسة الوحي واإلمامة، بعد وفاة الصادق والكاظم E ملحنة 
عصفت بالكثري من أعيان وأقطاب الشيعة، وكانت أصعب مرحلة مر ֲדا الشيعة، لكن وعي 
العديد من أعيان وأقطاب هذه املدرسة فوت الفرصة على السلطة والنفعيني الذين أرادوا 

اغتنام حالة البلبلة لتحقيق مكاسب مادية آنية.
ويف مثل تلك املحنة يتميز حقيقة اإلميان وعمق الوعي واإلدراك، وكان يونس من 
الشخصيات اليت تشربت علمًا وفهمًا من األئمة الطاهرين D، وأثبت شدة بصريته يف 
معرفة سبيل احلق يف وقت انطمست فيه احلقائق، وخفيت معامل الدين، وقد عرف األئمة 
D هذه احلقيقة من يونس قبل حدوث املحنة، فنوه اإلمام الكاظم F إىل هذه احلقيقة 

ألعالم مدرسة الوحي واإلمامة.
قال أمحد بن حممد األقرع، لقيت حممد بن احلسن فحدثين ֲדذا احلديث، قال: كنا 
يف جملس عيسى بن سليمان ببغداد، فجاء رجل إىل عيسى، فقال: أردت أن أكتب إىل أيب 
احلسن األول F يف مسألة أسأله عنها: جعلت فداك عندنا قوم يقولون مبقالة يونس 
فأعطيهم من الزكاة شيئًا؟ قال، فكتب إيل: نعم أعطهم فإن يونس أول من جييب عليًا إذا 
 ،F دعا، قال: كنا جلوسًا بعد ذلك فدخل علينا رجل، فقال: قد مات أبو احلسن موسى
وكان يونس يف املجلس، فقال يونس: يا معشر أهل املجلس إنه ليس بيين وبني اهللا إمام إال 

 .
علي بن موسى F فهو إماميع(٧)

وقد جاهر يونس مع شدة ووطأة الواقع السياسي واالجتماعي مبواالته لإلمام الرضا 
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F، وحارب تلك األفكار اهلدامة اليت تبنتها التوجهات الفكرية املنحرفة كالواقفة الذين 
جبهود  فقام  واإلمامة،  الوحي  مدرسة  فقهاء  وبني  املجتمع  يف  الوقف  فكرة  يبثون  أخذوا 
كبرية يف توضيح معامل الدين وتوجيه الناس لإلمام الرضا F، فقد ألف ما يقارب ١٠٠٠ 
وغريه، كما قام  العراقي  املجتمع  نبتت يف  اليت  واملذاهب  الفرق  تلك  الرد على  رسالة يف 

بتأليف كتاب يف اإلمامة، ولعله يصب يف هذا املنحى. 
قال يونس بن عبد الرمحن H: مات أبو احلسن F وليس من ُقوامه(وكالئه) 
أحد إال وعنده املال الكثري فكان ذلك سبب وقفهم وجحودهم ملوته وكان عند زياد القندي 
سبعون ألف دينار وعند علي بن أيب محزة ثالثون ألف دينار، قال: فلما رأيت ذلك وتبني 
احلق وعرفت من أمر أيب احلسن F ما علمت تكلمت ودعوت الناس إليه، قال: فبعثا 
إيلَّ وقاال: ما يدعوك إىل هذا؟ إن كنت تريد املال فنحن نغنيك وضمنا يل عشرة آالف 
دينار وقاال يل: كف، فأبيت وقلت هلم: إنا روينا عن الصادقني D أهنم قالوا: إذا ظهرت 
البدع فعلى العامل أن يظهر علمه فإن مل يفعل سلب منه نور اإلميان، وما كنت ألدع اجلهاد 

.
يف أمر اهللا على كل حال، فناصباين وأضمرا يل العداوة(٨)

يونس يواجه العاصفة:
مدرسة  ونصرة  احلق،  خدمة  يف  يونس  ֲדا  قام  اليت  الكبري  اجلهود  تلك  وبسبب 
لتشويه  منظمة  حبملة  املنحرفة  التوجهات  من  وغريهم  الواقفة  قامت  واإلمامة،  الوحي 
صورة يونس وإبعاد تأثريه عن املجتمع العراقي، وفعًال جنحت بعض تلك اجلهود، وأثرت 
يف استدراج العديد من فقهاء وعلماء املجتمع العراقي وغريه، كما نلحظ ذلك عند القميني 

الذين رووا يف يونس الكثري من النصوص اليت تذمه وتقدح يف مكانته.
وقد وردت نصوص كثرية تتعرض ملكانة يونس، قسمها علماء الرجال والفقهاء إىل 

جمموعتني مها:
١ـ النصوص اليت تشيد مبكانة يونس وإميانه.

٢ـ النصوص اليت تقدح فيه وتذمه.
لكن ما الحظه الذين تعرضوا للنصوص هو كثرة واستفاضة الروايات املادحة وصحتها، 
وقلة الروايات الذامة وضعفها لكوهنا إما مراسيل، أو رواִדا من املقدوحني والضعفاء، وهلذا 
هذه  من  فيتعجب  الناظر  فلينظر  القادحة:  الروايات  تلك  أورد  أن  بعد  قال  الكشي  فإن 
األخبار اليت رواها القميون يف يونس، وليعلم أهنا ال تصح يف العقل، وذلك أن أمحد بن 
يونس،  الوقيعة يف  رجوعهما عن  الفضل من  ذكر  حديد قد  وعلي بن  حممد بن عيسى 
ولعل هذه الروايات كانت من أمحد قبل رجوعه، ومن علي مدارة ألصحابه، فأما يونس بن 
ֲדمن: فممن كان أخذ عن يونس بن عبدالرمحن أن يظهر له مثلبة فيحكيها عنه، والعقل 
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ينفي مثل هذا، إذ ليس يف طباع الناس إظهار مساويهم بألسنتهم على نفوسهم، وأما حديث 
احلجال الذي رواه أمحد بن حممد: فإن أبا احلسن F أجل خطرًا وأعظم قدرًا من أن 
يسب أحدًا صراحًا، وكذلك آباؤه D، من قبله وولده من بعده، ألن الرواية عنهم خبالف 

 .
هذا، إذ كانوا قد هنوا عن مثله وحثوا على غريه مما فيه الزين للدين والدنيا(٩)

بلغت حدة التشويه واملواجهة ليونس من قبل الفئات املخالفة واملنحرفة درجة كبرية 
مشلت مجاعات عديدة، وكلما بعدت هذه اجلماعات جغرافيًا عن حركة يونس كان تأثرها 
حيث  واإلمامة،  الوحي  مدرسة  أتباع  من  فيها  ومن  البصرة  ألهل  حدث  كما  وأشد  أكرب 
 ،F أصبحت جزءا من تلك الدائرة العريضة، وسعى كثري منهم إىل إعالم اإلمام الرضا
مبا يتصورون أنه احلق، من آراء تقدح يف يونس وحتط من مكانته، فقد ذكر جعفر بن 
عيسى قائًال: كنا عند أيب احلسن الرضا F وعنده يونس بن عبدالرمحن، إذ استأذن 
عليه قوم من أهل البصرة، فأومى أبو احلسن F إىل يونس: ادخل البيت! -فإذا بيت 
مسبل عليه ستر- وإياك أن تتحرك حىت يؤذن لك! فدخل البصريون وأكثروا من الوقيعة 
والقول يف يونس، وأبو احلسن F مطرق، حىت ملا أكثروا وقاموا فودعوا وخرجوا فأذن 
ليونس باخلروج، فخرج باكيًا فقال: جعلين اهللا فداك! إين ُأحامي عن هذه املقالة وهذه 
حايل عند أصحايب! فقال له أبو احلسن F: يا يونس وما عليك مما يقولون إذا كان 
إمامك عنك راضيًا! يا يونس! حدث الناس مبا يعرفون، واتركهم مما ال يعرفون، كأنك 
تريد أن تكذب على اهللا يف عرشه، يا يونس! وما عليك أن لو كان يف يدك اليمىن درة مث 
قال الناس بعرة أو قال الناس درة، أو بعرة فقال الناس درة، هل ينفعك ذلك شيئًا؟ فقلت: 
ال، فقال: هكذا أنت يا يونس، إذ كنت على الصواب وكان إمامك عنك راضيًا مل يضرك 

.
ما قال الناس(١٠)

عوامل وأسباب حركة التشويه:
بن  يونس   D البيت  أهل  مدرسة  فقيه  استهدفت  اليت  التشويه  حركة  تكن  مل 
عبدالرمحن H دون أسباب ومقدمات، ومل تكن تستهدف يف كل جتلياִדا يونس فقط بل 
كانت جزءا من حركة استهدفت مدرسة فكرية وخطًا تصحيحيًا بأكمله، فيونس أحد الفقهاء 
الذين ميثلون مدرسة الوحي واإلمامة اليت تسعى لنشر قيم اإلسالم بشكلها احلقيقي بعيدًا 
عن تشكيالִדا السلطوية، ومؤثرات وتصورات البشر املتأثرين بعوامل املحيط البعيدين عن 
بصائر القرآن والسنة، وباألخص املؤسسة الدينية السلطوية اليت انضوى حتت لوائها ما 

عرف فيما بعد بفقهاء السنة واجلماعة.
وميكننا بعد قراءة متأنية للنصوص التارخيية والدينية اليت تعرضت ليونس أن نرصد 
أربعة اجتاهات شاركت يف عملية التشويه، يشترك بعضها يف الغاية واهلدف، وقد خيتلفون 
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يف املنطلق، أما األسباب والعوامل فهي: 

١ـ عداء االجتاهات املخالفة له:
وتنقسم لتوجهات ثالثة رئيسة هي:

أ- التوجه التابع للسلطة وفقهائها، وقد غذته خلفية فكرية سلفية، وسوف نلحظ ذلك 
.D بشكل واضح يف عالقة فقهاء مدرسة الرأي مع بعض أصحاب األئمة

حضره  الذي  احلوار  جملس  يف  رأينا  كما  السلطة  رعته  الذي  الفلسفي  التوجه  ب- 
الفقيه املتكلم هشام بن احلكم وكيف حتالفت السلطة ممثلة يف حيىي بن خالد الربمكي(ت 
١٩٠هـ/٨٠٥م) مع سليمان بن جرير، ومن الطبيعي أن حضور يونس برفقة هشام الذي 
تسعى السلطة لإليقاع به سوف يلفت عيون الربمكيني الذين عرفوا بشدة الذكاء وتوقد 

الذهن، والبد من معرفة حجم عالقته ֲדشام.
ت- الواقفة الذين رأوا يف نشاط يونس خطرًا حمدقًا بوجودهم ومصاحلهم، وقد مر 

احلديث عنهم.
٢ـ تأثر شرائح اجتماعية بآراء حركة الواقفية:

والفكرية  السلوكية  اخللفيات  وفهم  وعي  على  الناس  قدرة  تتفاوت  احلال  بطبيعة 
للحركات والتيارات االجتماعية، ويسبب ذلك نوعًا من االستالب جتاهها، ويتمظهر يف التأثر 
واإلميان بقناعات وآراء تلك احلركات دون حتليل وتدقيق ودون وعي ملنابع فكرها ومعارفها، 
وكلما كانت هذه احلركات ذات سلطة روحية أو سياسية وأمنية، فإن تأثريها يف الفئات 
لشخصيات  إرجاعية  عمليات  الغالب  يف  الروحية  احلركات  ومتارس  يتصاعد،  االجتماعية 
وأزمان تلبسها طابع مقدس، وهنا تتم عملية استالب شبه مطلق للفئات االجتماعية، وقد 
تفتقد بعض احلركات بعدها التارخيي فتضطر لصنع وخلق رأي تلبسه القداسة، وتضفي 
خبلق  فقاموا  والشرعي  التارخيي  البعد  افتقدوا  الذين  للواقفة  حدث  كما  الشرعية،  عليه 
شرعية دينية اعتمدت على تأويل النص، أو وضع نصوص أخرى، ومن الفئات اليت تأثرت 
بفكر هذه احلركة الفكرية هم البصريون كما الحظنا ذلك من خالل النص املتقدم ذكره. 

٣ـ االختالف الفكري بني يونس وبعض الفئات االجتماعية:
التعدد  إىل  أسبابه  أحد  يف  ذلك  ويرجع  والفقهي  الفكري  بالتنوع  الكوفة  اصطبغت 
اجليش  جنود  فيها  يتجمع  منطقة  تأسيسها  بدء  يف  الكوفة  كانت  حيث  والطائفي،  العرقي 
اإلسالمي، ويلحظ ذلك يف تسميتها بكوفان اجلند، وبالطبع كان اجلنود الذين يتقاطرون 
عليها متعددي االنتماءات القبلية واملناطقية، وبعد فترة من الزمن أصبحت الكوفة عاصمة 
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 F وقد هاجر الكثري من املسلمني املحبني لعلي ،F ألمري املؤمنني علي بن أيب طالب
إىل الكوفة لنصرة احلق والدفاع عن اإلسالم، وأدى تنوع هذه اهلجرات إىل حدوث تنوع 

فكري واختالف فقهي.
وقد  وتفسريه،  وتأويله  الديين  النص  فهم  إىل  راجع  منبعه  االختالف  يكون  وقد 
ينشأ االختالف بسبب البيئة الثقافية واالجتماعية اليت يرجع إليها اإلنسان واليت نشأ يف 
أحضاهنا، وحنن هنا نرصد فئتني عارضت يونس بن عبدالرمحن وذلك من خالل الرجوع 
للروايات اليت تعرضت لعالقة يونس مع هاتني الفئتني، وميكننا أن نرجع االختالف إىل 

تباين التفسري والتأويل للنص الديين، وهاتان الفئتان مها:
١ـ العلماء والفقهاء القميون.

٢ـ أتباع الفقيه علي بن حديد الكويف.
اإلمامني  تالميذ  من  كان  فقد  الثالثة،  الطبقة  من  اإلمجاع  أصحاب  أفقه  يونس  ُعدَّ 
الكاظم والرضا E، كما تتلمذ وأخذ الفقه والرواية عن أكثر من ستني شخصًا كان منهم 
مجيل بن دراج الذي ُعدَّ أفقه أصحاب اإلمجاع يف الطبقة الثانية، وهشام بن احلكم الفقيه 
املتكلم الذي قال عنه هارون العباسي اخلليفة املستبد الطاغي بعد ذلك احلوار الذي جرى 

.
عند حيىي الربمكي: إن لسان هشام بن احلكم أوقع يف النفوس من ألف سيف(١١)

هشام  بعد  الكالم  يف  الثانية  الشخصية  اعترب  الذي  سامل  بن  هشام  عند  تتلمذ  كما 
والربهان  والدليل  احلجة  بقوة  ُعِرفا  وقد   F الصادق أصحاب  من  وكالمها  احلكم  بن 
يف مقابل خصوم أهل البيت D، ومن الطبيعي أن يكون يونس بعد تتلمذه على األئمة 
الطاهرين D وكبار فقهاء مدرسة الوحي واإلمامة أن يكون شخصية عظيمة وذا فقه 
وعلم ومعرفة عميقة، وكان هذا أحد األسباب اليت أدت إىل االختالف الفكري بينه وبني 
القميني وعلي بن حديد وأتباعه، وهنا يرشد اإلمام الرضا F يونس إىل احلديث مع 
مراعاة تفاوت درجات عقول الناس، كما الحظنا ذلك عندما ابتدأ اإلمام الرضا F يونس 
بعد أن خرج البصريون الذين جاؤوا ذامني وشاكني يونس عند اإلمام F حيث قال له 
اإلمام F: يا يونس وما عليك مما يقولون إذا كان إمامك عنك راضيًا! يا يونس حدث 
الناس مبا يعرفون، واتركهم مما ال يعرفون، كأنك تريد أن تكذب على اهللا يف عرشه(١٢)، 
ويف رواية أخرى يأمر اإلمام الرضا F يونس مبراعاة مستويات عقول الناس ومراتب 
إدراكهم لألمور، فعن أيب حممد الفضل بن شاذان، قال حدثين أبو جعفر البصري، وكان 
ثقة فاضًال صاحلًا، قال، دخلت مع يونس بن عبدالرمحن على الرضا F فشكا إليه ما 

.
يلقى من أصحابه من الوقيعة! فقال الرضا F: دارهم فإن عقوهلم ال تبلغ(١٣)

كما أن اإلمام الكاظم F كان يأمر يونس أن يراعي تفاوت األفهام والعقول، ألن 
ذلك خيفف من حدة وشدة االختالف بينه وبني الفئات االجتماعية وكذا الفقهاء التابعني 
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ملدرسة الوحي واإلمامة، فقد ذكر يونس أن اإلمام الكاظم F قال له: يا يونس! أرفق 
ֲדم فإن كالمك يدق عليهم، قلت: إهنم يقولون يل: زنديق! قال يل F: وما يضرك 
أن يكون يف يدك لؤلؤة يقول الناس: هي حصاة، وما كان ينفعك أن يكون يف يدك حصاة 

.
فيقول الناس: لؤلؤة(١٤)

لكن بعض القميني وعلي بن حديد قد رجعوا عن بث تلك الصورة املشوهة عن يونس، 
فقد ذكر الفضل بن شاذان أن أمحد بن حممد بن عيسى تاب واستغفر اهللا من وقيعته 
يف يونس لرؤية رآها، وقد كان علي بن حديد يظهر يف الباطن امليل إىل يونس وهشام(١٥)، 
وهنا يقول الفضل أن عليًا كان مييل يف الباطن ليونس وهشام، وهو أمر حيمل داللة مهمة 
وهي أن تلك األقوال اليت كان يطلقها علي مل تكن عن إميان واقتناع، بل قد تكون ملصلحة 
أمنية تقتضي ابتعاده هو وأتباعه من العاملني والفقهاء عنه، فعند وصول تلك األقوال عنه 
جتاه تلك اجلماعة اليت غضبت عليها السلطة فأخذت تطارد هشام ويونس كان أحد أصحابه 
املقربني بل كان هشام ويونس يشكالن فريقًا واحدًا كما نلحظ ذلك من خالل الروايات 
اليت يسأل فيها عن يونس وهشام، حيث توحي بالتشابه الكبري يف نظرة البعض إليهما، 
هنا كان من احلكمة أن تصل للسلطة وجواسيسها أن عليًا وأتباعه ال يرتبطون ال ֲדشام 

وال بيونس.
ولعل أحد أسباب تشبيه يونس بسلمان الفارسي (ت ٣٥هـ/٦٥٥م) هو ما كان ميتاز به 
 ،C سلمان من العلم واملعرفة اللذين جعاله الشخصية األوىل يف أصحاب الرسول األكرم
بعد علي بن أيب طالب F، وعندما سئل علي F عن سلمان قال: امرؤ منا وإلينا أهل 
البيت، من لكم مبثل لقمان احلكيم، َعِلَم العلم األول والعلم اآلخر، وقرأ الكتاب األول والكتاب 
اآلخر، وكان حبرًا ال يرتف..(١٦)، وقد جاء مدح يونس مشاֲדًا ملا ُمِدَح به سلمان الفارسي، 
فعن علي بن حممد القتييب، قال حدثين الفضل بن شاذان، قال مسعت الثقة يقول مسعت 

.
الرضا F يقول: يونس بن عبدالرمحن يف زمانه كسلمان الفارسي يف زمانه(١٧)

ولذا  واالجتماعية،  واملعرفية  العلمية  اجلوانب  يف  كبريًا  كان  يونس  تأثري  أن  ويبدو 
كانت شخصيته تثري تساؤالت عديدة حىت بعد وفاته بأكثر من عشرين سنة، حيث تعدد 
السؤال عنه من قبل فقهاء مدرسة الوحي واإلمامة، فكان بعضهم يسأل اإلمام اجلواد Fع 
العسكري Fع  اإلمام  على  يونس  كتب  يعرض  آخر  وبعض  (١٩٥-٢٢٠هـ/٨١١-٨٣٥م) 
(٢٣١-٢٦٠هـ/٨٤٥-٨٧٣م)، وكان اجلواب ثناًء كبريًا على شخصية يونس وعلى ما قام به 

خدمة للحق وأتباعه.
من  قال:  يونس؟  يف  تقول  ما   :F جعفر أليب  قلت  قال،  القاسم،  بن  داود  عن 
يونس؟ قلت بن عبدالرمحن، قال: لعلك تريد موىل بين يقطني؟ قلت: نعم، فقال: رمحه 

.
اهللا فإنه كان على ما حنب(١٨)
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ويكتب عبد العزيز املهتدي أحد أصحاب اإلمام اجلواد F يسأل عن يونس، فيأيت 
جواب اإلمام F حممًال بدالالت كثرية، أمهها أنه يربز حالة اجتماعية عامة ال زالت 
يقول  احلقيقة،  عن  بعيدة  مشوهة  نظرًة  ليونس  تنظر  سنني  مضي  بعد  حىت  سائدة 
إيلَّ  فكتب  عبدالرمحن؟  بن  يونس  يف  تقول  ما   F جعفر أيب  إىل  كتبت  عبدالعزيز: 

 .
خبطه: أِحبَُّه وترّحم عليه وإن كان خيالفك أهل بلدك(١٩)

وبالطبع عندما يتم السؤال عن يونس، فإن ذلك سوف يتركز على العديد من األمور، 
كالصالة خلفه وكفقهه وعلومه اليت يبثها يف املجتمع اإلسالمي، وككتبه اليت يتداوهلا العلماء 
والفقهاء، ألن يونس كان مشهورًا بكثرة املؤلفات، حيث بلغت الكتب اليت ألفها أكثر من ٣٠ 

كتابًا، وقد أورد النجاشي ثبتًا بأمساء هذه الكتب.

مؤلفات يونس وكتبه:
ذكر النجاشي أن ليونس تصانيف كثرية منها:

١ـ كتاب السهو.
٢ـ كتاب األدب والداللة على اخلري.

٣ـ كتاب الزكاة.
٤ـ كتاب جوامع اآلثار.

٥ـ كتاب الشرائع.
٦ـ كتاب الصالة.

٧ـ كتاب العلل الكبري.
٨ـ كتاب اختالف احلج.

٩ـ كتاب االحتجاج يف الطالق.
١٠ـ كتاب علل احلديث.

١١ـ كتاب الفرائض.
١٢ـ كتاب الفرائض الصغري.

١٣ـ كتاب اجلامع الكبري يف الفقه.
١٤ـ كتاب التجارات.

١٥ـ كتاب تفسري القرآن.
١٦ـ كتاب احلدود.
١٧ـ كناب اآلداب.
١٨ـ كتاب املثالب.

١٩ـ كتاب علل النكاح وحتليل املتعة.
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٢٠ـ كتاب البداء.

٢١ـ كتاب نوادر البيوع.
٢٢ـ كتاب الرد على الغالة.

٢٣ـ كتاب ثواب احلج.
٢٤ـ كتاب النكاح.
٢٥ـ كتاب املتعة.

٢٦ـ كتاب الطالق.
٢٧ـ كتاب املكاسب.
٢٨ـ كتاب الوضوء.
٢٩ـ كتاب الديات.

٣٠ـ كتاب البيوع واملزارعات.
٣١ـ كتاب يوم وليلة.

٣٢ـ كتاب اللؤلؤة يف الزهد.
٣٣ـ كتاب اإلمامة.

.
٣٤ـ كتاب فضل القرآن(٢٠)

ملدرسة  التابعني  خصوصًا  والعلماء  الفقهاء  لدى  متداولة  الكتب  هذه  كانت  وبالطبع 
الوحي واإلمامة، لكن ولألسف الكثري منها أصبح امسًا بعد عني والسبب يعود لتلك الغارات 
اليت استهدفت علوم أهل البيت D باإلتالف والتضييع واملحاربة، حيث كانت مكاتب علماء 
الشيعة غالبًا ما يطاهلا احلرق واإلتالف كما حدث أيام غارة املغول على بغداد، وقبل ذلك 
دخول السالجقة الذين تعصبوا ملدرسة الرأي، أو ما عرف مبدرسة السنة واجلماعة، فقد 

.
أحرق السالجقة اآلالف من الكتب اليت احتوִדا مكتبة الشيخ الطوسي Hع(٢١)

املخالفة يف  الفكرية  واالجتاهات  التيارات  قادִדا  هجوم  إىل محلة  الكتب  هذه  تعرضت 
لكن  فيها،  ما  صدقية  يف  تشكك  اليت  النصوص  بعض  رويت  وقد  والبصرة،  وبغداد  الكوفة 
الفقهاء وعلماء الرجال شككوا يف صحة هذه املرويات خصوصًا أن بعضها ال ميكن أن يصدر 
أو  أثرت  النصوص  هذه  مثل  بالطبع  لكن   ،D املعصومني األئمة  عن  الكشي-  كما -قال 
أدخلت الشك لدى البعض يف صحة ما يرويه يونس وما هو موجود يف كتبه، من ذلك ما نقله 
عبداهللا بن جعفر احلمريي، قال، قال لنا أبو هاشم داوود بن القاسم اجلعفري H: عرضت 
على أيب حممد صاحب العسكر F: كتاب يوم وليلة ليونس، فقال يل: تصنيف من هذا؟ 

 .
فقلت: تصنيف يونس موىل آل يقطني، فقال: أعطاه اهللا بكل حرف نورًا يوم القيامة(٢٢)

تويف يونس يف حياة اإلمام الرضا F، يف مدينة الرسول C، ودفن يف بقيع الغرقد، 
وقد َعدَّ اإلمام الرضا F هذا األمر داللة على حب اهللا ليونس، ألنه ختم حياته جماورًا 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٠Z

O

لرسول اهللا C، فقد نقل احلسن بن علي بن فضال، عن أيب احلسن الرضا F قال: 
.
انظروا إىل ما ختم اهللا ليونس، قبضه باملدينة جماورًا لرسول اهللا Cع(٢٣)

تالميذ يونس والرواة عنه:
جم  علم  ذا  يونس  أصبح  حىت  عليهم،  وتتلمذ  يونس  عنهم  أخذ  الذين  كثرة  مع 
وشخصية عظيمة يف املجتمع العراقي وباألخص يف الكوفة، لكن ما يلفت النظر هو قلة 
الذين رووا عنه وتتلمذوا عليه، ولعل أحد أسباب ذلك يرجع حلملة التشويه اليت أثريت 
حول شخصيته وحتركه، ومع كثرة الكتب اليت ألفها إال أن الروايات اليت وقع يف إسنادها ال 
تناسب حجم الشخصية وكثرة الكتب اليت ألفها، فقد ذكرت الكتب الرجالية اليت تعرضت 
لترمجة يونس أنه وقع يف إسناد روايات بلغت مئتني وثالثة وستني موردًا، أما تالميذه فقد 

بلغ عددهم ما يقارب مخسة وعشرين شخصًا، وهم:
١ـ أبو عبداهللا الربقي.

٢ـ حممد بن أيب عمري.
٣ـ أمحد بن أيب عبداهللا.

٤ـ أمحد بن الفضل.
٥ـ أمحد بن هالل.

٦ـ إمساعيل بن مرار.
٧ـ احلسن بن إبراهيم.

٨ـ احلسني بن علي.
٩ـ احلسني بن عمر بن يزيد.

١٠ـ شاذان بن خليل النيسابوري.
١١ـ صاحل بن أيب محاد.

١٢ـ صاحل بن سعيد.
١٣ـ العباس بن معروف.

١٤ـ العباس بن موسى البغدادي.
١٥ـ العباس بن موسى الوراق.

١٦ـ عبداجلبار بن املبارك.
١٧ـ عبداهللا بن الصلت.

١٨ـ حممد بن أسلم اجلبلي.
١٩ـ حممد بن خالد.

٢٠ـ حممد بن اخلطاب الواسطي.
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٢١ـ حممد بن سليمان.

٢٢ـ حممد بن عيسى بن عبيد اليقطيين.
٢٣ـ مسمع.

٢٤ـ منيع بن احلجاج.
٢٥ـ موسى بن جعفر.

حممد بن أيب عمري.. فقه وجهاد
من الشخصيات الفقهية اليت أثرت يف تكوين الفقه لدى مدرسة الوحي واإلمامة، هو 
حممد بن زياد بن عيسى األزدي (ت ٢١٧هـ) املعروف بابن أيب عمري، الذي ُيعد الشخصية 
الثانية يف الطبقة الثالثة من أصحاب اإلمجاع، وقد أدرك اإلمام الكاظم F لكنه مل يرو 
عنه شيئًا، وقال النجاشي: بل روى عن الكاظم F، حيث يوجد له روايات يف كتاب متام، 

.F واإلمام اجلواد F وروى عن اإلمام الرضا
اتفق علماء الرجال على وثاقته فقد قال العالمة املامقاين عند حبثه عنه: ال خالف 
يف وثاقته وال غمز فيه بوجه(٢٤)، لكن آراءهم تباينت يف نسبه، مع أهنم اتفقوا على كونه 
موىل، فقال النجاشي: إنه من موايل املهلب بن أيب صفرة (ت ٨٣هـ/ ٧٠٢م)، وهو أحد 
أتباع مصعب بن الزبري حيث واله البصرة، كما كان واليًا لبين أمية على خراسان من قبل 
اخلليفة األموي عبدامللك بن مروان (٢٦-٨٦هـ/ ٦٤٦-٧٠٥م)، ونسب كذلك إىل بين أمية، 
ويبدو أن هذه النسبة لكونه ينسب ألحد والִדم، لكن املعروف واملشهور يف نسبته إىل األزد 

القبيلة املعروفة يف العراق.
نشأ ابن أيب عمري H يف بغداد وأقام ֲדا، وكان شخصية معروفة عند مجيع املذاهب 
وله احترام ومكانة اجتماعية وعلمية كبرية، كما أنه كان تاجرًا يبيع السابري وهو نوع من 
األقمشة اليت راجت يف ذلك العصر، وهو من أجود األنواع اليت راجت حيث ميتاز بكونه 
قماشًا رقيقًا يشتريه علية القوم، ولذا ذكر أن ابن أيب عمري كان غنيًا جدًا حيث وافته املنية 

وعنده ٥٠٠٠٠٠ درهم، وقد ساعده على ذلك كونه يف بغداد عاصمة اخلالفة العباسية.
اختلف علماء الرجال يف كون ابن أيب عمري متعدد أو هو واحد، وسبب ذلك هو وجود 
روايات ينقلها ابن أيب عمري عن اإلمام الصادق F، وسوف نورد أدلة كال الرأيني لنرى 

أيهما أقرب إىل الصحة. 

الرأي األول: الوحدة ونفي التعدد:
يذهب هلذا الرأي عدة من علماء الرجال والفقهاء وقد نسب تقي الدين بن داود احللي 
(ت٧٠٧هـ) ذلك إىل الشيخ الطوسي، كما استظهر األردبيلي االحتاد، لكن العالمة املامقاين 
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ينفي هذه النسبة إىل الشيخ بعدم الوجدان، ومع نفيه ذلك يذهب إىل كون ابن أيب عمري 
قد روى عن الصادق F، وعمدة األدلة هو:

١ـ وجود الرواية يف الكايف وكتاب الشيخ:
ففي باب أوقات صالة اجلمعة والعصر من الكايف يورد هذه الرواية اليت يرويها ابن 
أيب عمري عن اإلمام الصادق F وهي ֲדذا السند: عن حممد بن حيىي عن أمحد بن 
حممد عن حممد بن خالد عن القسم بن عروة عن حممد بن أيب عمري قال سألت أبا 
عبداهللا F، فإنه مبقتضى لفظه نص يف لقائه اإلمام الصادق F وروايته عنه وال 
استبعاد يف ذلك حبسب التاريخ حىت يكشف عن اإلرسال ألن آخر زمان الصادق F سنة 
مائة ومثان وأربعني وابن أيب عمري مات سنة مائتني وسبع عشر وهي قبل وفاة اجلواد 
F بثالث سنني وبني التارخيني تسع وستون سنة فإذا أضيف إىل ذلك مثان عشر سنة 
ليكون أدرك الصادق F ثالث سنني بعد بلوغه، بلغت سبعة ومثانني سنة وذلك عمر 

.
غري مستنكر، فال داعي لاللتزام باإلرسال(٢٥)

مث يناقش املامقاين بعد ذلك القول بكون السند مقلوب وينفي القلب يف السند، إذ 
ال وجه ملا ִדكم به بعضهم من القلب يف السند بأن يكون حممد هذا مؤخرًا عن تقدمي 
والقاسم مقدمًا واألصل كون السند هكذا: عن حممد بن أيب عمري عن القاسم بن عروة 

قال سألت أبا عبداهللا F ألن ذلك يؤدى للوقوع يف حماذير عديدة منها:
أ- إن فتح هذا الباب يستدعي رفع اليد عن أصالة عدم السهو وعدم الغفلة وغريمها 

من األصول العقالئية من دون مقتضى وال قرينة.
رواية  يذكروا  ومل  عروة  بن  القاسم  عن  يروي  عمري  أيب  ابن  أن  ذكروا  أهنم  ب- 
القاسم بن عروة عنه، فكذا ذكروا رواية حممد بن خالد عن القاسم بن عروة ومل يذكروا 
روايته عن ابن أيب عمري، فداللة ما ذكروه على تأخر القاسم هنا عن حممد معارضة 
بداللة وجود حممد بن خالد يف السند على كون القاسم قبل ابن أيب عمري لتحقق رواية 

 .
حممد بن خالد عنه(٢٦)

ومما يؤيد القول بأن حممد بن أيب عمري روى عن الصادق F هو إمكانية لقائه 
باإلمام خصوصًا مع القول بكونه أكرب عمرًا من يونس بن عبدالرمحن الذي قال أصحاب 
الكتب الرجالية أنه رأى الصادق F لكنه مل يرِو عنه، فقد نقل نصر بن الصباح أن حممد 

 .
بن أيب عمري أسن من يونس(٢٧)

الرأي الثاين: التعدد ونفي الوحدة:
رجال  معجم  كتابه  يف  اخلوئي  السيد  عليه  األدلة  ويورد  ويقويه  الرأي  هلذا  مييل 
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احلديث، حيث يبحثه حتت عنوان حممد بن أيب عمر(أيب عمرة) (أيب عمري)، البزاز بياع 
السابري: الذي يروي عنه احلسن بن حممد بن مساعة، ويعده من أصحاب اإلمام الصادق 
F، ويورد الروايات اليت وقع حممد هذا يف سندها واملروية عن الصادق F، وفيما 

يلي األدلة على التعدد.
 F الدليل األول: كثرة الروايات اليت يرويها حممد بن أيب عمري هذا عن الصادق

بال واسطة، والقول باإلرسال يف الروايات غري ممكن.
الدليل الثاين: أن حممد بن أيب عمري البزاز بياع السابري هذا تويف يف حياة اإلمام 

الكاظم F، وحممد بن زياد تويف يف حياة اإلمام اجلواد F سنة ٢١٧هـ.
هذا،  البزاز  عن  مساعة  بن  حممد  بن  احلسن  رواية  إمكانية  عدم  الثالث:  الدليل 
 F كما قلنا تويف يف حياة الكاظم F ألن ابن أيب عمري الذي هو من أصحاب الصادق
واحلسن بن حممد بن مساعة تويف سنة ٢٦٣هـ، فيكون احلسن قد روى عن أيب أمحد 

حممد بن زياد.
يقول السيد اخلوئي: إن الشيخ L ذكر أن احلسن بن مساعة يروي عن حممد بن 
أيب عمري هذا، ولكن ما ذكره L غري قابل للتصديق، فإن احلسن بن حممد بن مساعة، 
وإن كان ميكن أن يروي عن أصحاب الصادق F وقد وقع ذلك يف غري مورد، إال أنه 
ال ميكن روايته عن حممد بن أيب عمري هذا خبصوصه، فإنه قد مات يف حياة الكاظم 
F على ما عرفت، فلنفرضه يف آخر سنة من حياة الكاظم F، وهي سنة مائة وثالث 
ومثانني، فكيف ميكن أن يروي عنه احلسن بن حممد بن مساعة املتوىف سنة مائتني وثالث 
وستني، والذي نطمئن به أن األمر اشتبه على الشيخ L فإن احلسن بن حممد بن مساعة 

 .
يروي عن حممد بن أيب عمري، زياد بن عيسى، ال هذا(٢٨)

الدليل الرابع: يؤكد التعدد ما تقدم عن الكشي يف ترمجة زرارة بن أعني بإسناده، 
عن بنان بن حممد بن عيسى، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، عن حممد بن أيب 
عمري، قال: دخلت على أيب عبداهللا F فقال كيف تركت زرارة؟ فقلت: تركته ال يصلي 
العصر حىت تغيب الشمس، فقال: فأنت رسويل إليه فقل له فليصلي يف مواقيت أصحابه 
قال: فأبلغته ذلك، فقال: أنا واهللا أعلم بأنك مل تكذب عليه، ولكنه أمرين بشيء فأكره أن 
أدعه(٢٩)، فإن هذه الرواية صرحية يف أن ابن أيب عمري الراوي عن هشام مغاير ملحمد بن 

.
أيب عمري الذي يروي عنه هشام بن سامل، وضعف السند يف مثل املقام ال يضر(٣٠)

:H السلطة العباسية تسجن حممد بن زياد
حممد بن أيب عمري شخصية بارزة يف املجتمع العراقي، فقد كانت عالقاته متشعبة، 
فلكونه كونه ميارس التجارة فقد كانت عالقاته التجارية واسعة سواء مع طبقة التجار أو 
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الفئات األخرى يف املجتمع العراقي، كالفقهاء الذين التف حوله الكبار منهم وتتلمذ على يده 
العديد، وكذلك عالقاته واسعة مع املعارضة السياسية والثورية اليت متارس العمل السري، 
ولكل ذلك كان من الطبيعي أن ترصد السلطة العباسية عرب عيوهنا حركة الفقيه الكبري يف 

عاصمة اخلالفة العباسية.
مرت حياة حممد بن أيب عمري بفترتني اختلفت مالحمهما السياسية واألمنية، كانت 
الفترة األوىل يف زمن هارون العباسي اخلليفة املستبد الذي جعل اهلدف األساس لسياسته 
هو القضاء على احلركة املعارضة واليت متثلت يف اجتاهات عديدة كان أحدها العلويون، فقد 
أقلقت حركتهم وثوراִדم هارون فأصبح يطارد القيادات اليت تقف خلفها، ومل يدخر وسعًا 
يف اتباع أي أسلوب يف سعيه للقضاء عليها، فكان القتل والتشريد واحلبس يف الطوامري حتت 
األرض، ودفن املعارضني وهم أحياء سواء عرب هدم دورهم عليهم، أم من خالل وضعهم 
يف حفر سجنوا فيها وعندما حيني الوقت يأمر بدفنهم فيها، وغريها الكثري من األساليب 

اإلرهابية اليت تعرضت هلا الروايات التارخيية. 
أما املرحلة الثانية فتميزت ببعض اهلدوء والراحة من مالحقة السلطة، وهي الفترة 
اليت تلت وفاة هارون العباسي، وباألخص بعد أن استتب للمأمون العباسي احلكم، ويبدو 
أن حممد بن زياد قد ناله السجن يف كال الفترتني، وإن اختلفت األسباب يف الفترة الثانية 

عن األوىل.
سجن حممد بن أيب عمري زياد يف عهد هارون وقد ناله من الشدة والعذاب الكثري، 
مما  هارون  حبضور  تعذيبه  اليهودي  شاهك  بن  السندي  بقيادة  اجلالدون  يتوىل  وكان 
يدلل على األمهية اليت كان يوليها لشخصية حممد بن زياد، وأمهية ما يعرفه عن حركة 
املعارضة السياسية والثورية، قال الفضل بن شاذان: ُسعي مبحمد بن أيب عمري زياد إىل 
فامتنع،  يسميهم!  أن  السلطان  فأمره  بالعراق،  الشيعة  عامة  أسامي  يعرف  انه  السلطان 
فجرد وعلق بني العقارين وضرب مائة سوط، قال الفضل فسمعت ابن أيب عمري يقول: 
، فكدت أن ُأمسي، فسمعت نداء  ملا ُضربت فبلغ الضرب مائة سوط، أبلغ الضرب األمل إيلَّ
حممد بن يونس بن عبدالرمحن يقول: يا حممد بن أيب عمري اذكر موقفك بني يدي اهللا 
تعاىل، فتقويت بقوله فصربت ومل أخرب، واحلمد هللا، قال الفضل: فأضر به يف هذا الشأن 

 .
أكثر من مائة ألف درهم(٣١)

من خالل حتليل هذا النص ميكننا أن نصل إىل املعطيات التالية:
١ـ أن السجن كان سببه وهدفه معرفة أسامي عامة الشيعة يف العراق، وذلك لسجنهم 
أكثرهم  يكن  مل  الذين  العوام  الشيعة  بعامة  يقصد  أن  ميكن  وال  حتركاִדم،  مراقبة  أو 

جمهولني، بل القصد هم أولئك الذين يقودون املعارضة.
وعلم  معرفة  على  كان  حيث  الشيعة  عند  حممد  ֲדا  حيظى  اليت  الكبرية  املكانة  ٢ـ 
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بالشيعة، فإن كان املقصود بعامة الشيعة هم عوام الناس فهو يدلل على املكانة االجتماعية، 
فيها  كان  بغداد  ألن  والعسكري،  السياسي  العمل  بقيادات  علمه  هو  املقصود  بالطبع  لكن 

اآلالف من عوام الشيعة وال يتصور معرفته ֲדم مجيعًا.
ألهنا  عمري،  أيب  بن  حممد  مبكانة  السلطانية  والسياسية  األمنية  املؤسسة  علم  ٣ـ 

حددت التهمة وهو معرفته بعامة الشيعة.
٤ـ اهتمام هارون العباسي بقضية حممد ومباشرته بنفسه عملية التحقيق، كما نلحظ 
خشبة  مائة  ُضرب  وقد  فامتنع(٣٢)،  يسميهم  أن  السلطان  فأمره  الفضل:  قول  من  ذلك 

 .
وعشرين أمام هارون، وتوىل ضربه السندي بن شاهك على التشيع(٣٣)

٥ـ سجن جمموعة من فقهاء وعلماء مدرسة الوحي واإلمامة معه، وقد صرح بأحدهم 
وهو حممد بن يونس بن عبدالرمحن، الفقيه الورع، فقوله: مسعت، يدل على كونه قد 

حبس معه، وسبب السجن أمران: 
أ- اִדامهم مبواالة أهل البيت D، وكانت هذه حبد ذاִדا تسبب السجن أو القتل يف 

زمن هارون وغريه.
ب- معرفة عامة الشيعة وباألخص قيادات العمل السياسي والعسكري.

لرغبات  يرضخا  مل  حيث  يونس،  بن  وحممد  عمري  أيب  بن  حممد  إميان  عمق  ٦ـ 
السلطة العباسية يف اإلفصاح بأسامي عامة الشيعة، ألن ذلك قد يؤدي إىل قتلهم أو سجنهم 
وتعذيبهم، مع شدة األمل الذي عانياه من التعذيب والسجن، فقد سجن حممد بن أيب عمري 
أربع سنوات، صادرت فيها السلطة الكثري من أمواله وممتلكاته، وباألخص ثروته العلمية 
من كتب مجع فيها ما مسعه أو رواه عن األئمة الطاهرين D، وقد ذكر النجاشي أن ُأخته 
دفنت كتبه يف حالة استتاره وكونه يف احلبس أربع سنني، فهلكت الكتب، وقيل: بل تركتها 
يف غرفة فسال عليها املطر فهلكت فحدث من حفظه، ومما كان سلف له يف أيدي الناس، 

.
فلهذا أصحابنا يسكنون إىل مراسيله(٣٤)

٧ـ غىن حممد بن أيب عمري، فمع أن السلطة صادرت كل أمواله إال أنه بقي له ما 
يفدي به نفسه للخروج من السجن. 

٨ـ اهتمام السلطة باملال، حيث سال لعاب املتنفذين ملا كان ميلك، فلم يتخلص من 
السجن إال بعد أن دفع ١٢١ ألف درهم. 

الغدر  بعد  كانت  فقد  السجن،  عمري  أيب  بن  حممد  فيها  دخل  اليت  الثانية  املرة  أما 
أن  ذكر  الصباح:  بن  نصر  يقول  حيث  العباسي،  املأمون  قبل  من   ،F الرضا باإلمام 
حممد بن أيب عمري ُأخذ وحبس، وأصابه من اجلهد والضيق والضرب أمر عظيم، وُأخذ 
كل شيء، وكان صاحبه املأمون، وذلك بعد موت الرضا Fع(٣٥)، ويبدو أن السجن هذه 
املرة مل يكن سببه الرغبة يف معرفة أسامي عامة الشيعة، بل رغبة السلطة يف االستفادة 
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من مكانة ووجاهة حممد بن أيب عمري عرب توليته أمر القضاء الذي يبدو أن حممدًا قد 
رفضها، فأثار غضب املأمون، فحبسه وضيق عليه.

يقول الفضل بن شاذان: أخذ يومًا شيخي بيدي وذهب يب إىل ابن أيب عمري، فصعدنا 
إليه يف غرفة، وحوله مشايخ له يعظمونه، فقلت أليب: من هذا؟ قال: هذا ابن أيب عمري، 
قلت: الرجل الصاحل العابد؟ قال: نعم، ومسعه يقول: ُضرب ابن أيب عمري مائة خشبة 
وعشرين خشبة، بأمر هارون لعنه اهللا، توىل ضربه السندي بن شاهك على التشيع، وحبس 
فأدى مائة وواحدًا وعشرين ألفًا حىت ُخليَّ عنه، فقلت: وكان متموًال؟ قال: نعم كان رب 

.
مخسمائة ألف درهم(٣٦)

:H الفكر السياسي عند حممد بن زياد
يف كتاب املعيشة يف املجلد اخلامس من الكايف ينقل الكليين H (ت ٣٢٩هـ) حتت 
 F عنوان >عمل السلطان وجوائزهم< مخسة عشر حديثًا روى أغلبها عن اإلمام الصادق
وحديثني عن أبيه الباقر F، وهي مبجموعها تنهى املوالني ملدرسة الوحي واإلمامة عن 
العمل يف وظائف الدولة األموية والعباسية لكوهنما أبرز مصاديق الظامل الذي ورد النهي من 
اهللا ورسوله باالبتعاد عنه وعدم إعانته يف ظلمه، وبالطبع يعد العمل يف دواوين السلطات 
 ،H الظاملة من أبرز مصاديق اإلعانة، لكن ما يلفت النظر يف الروايات اليت ينقلها الكليين

هو أن ثلثها قد دخل ابن أيب عمري يف سندها وعد من رواִדا.
وتتضمن هذه النصوص فكرًا سياسيًا وموقفًا معارضًا من األنظمة االستبدادية، فهي 
مبجموعها تنفي املشروعية عن هذه السلطات اليت استبدت باألمر ومتادت يف الظلم جتاه 
أبناء األمة، وكان بقائها يعتمد على سياسة البطش والتنكيل باملفكرين والعلماء وخصوصًا 
أصحاب وأتباع مدرسة الوحي واإلمامة، وتوضح هذه النصوص الفكر السياسي الذي تبنته 

.E املعارضة الشيعية وخصوصًا يف حياة اإلمامني الباقر والصادق
السلطات  وظائف  يف  العمل  حرمة  أصالة  النصوص  هذه  من  الفقهاء  استفاد  وقد 

الظاملة، ألن السلطة يف فقه مدرسة الوحي واإلمامة تستمد شرعيتها من أمرين:
١ـ قبول اإلمام املعصوم بالسلطة ودعمه هلا، ويف حال غيابه تكون بإذن الفقيه اجلامع 

للشرائط.
٢ـ رضا األمة واملجتمع ֲדا، وتفقد السلطة كل شرعيتها إذا فقدت هذين األمرين، 
وباألخص عندما تفقد رضا األمة، ومتارس االستبداد والكبت إلرادة الناس، وعندما نبحث 
عن هذين الشرطني جندمها مفقودين لدى السلطة األموية والعباسية، وكانتا متارسان كل 
أنواع القهر واإلذالل ألبناء األمة، وبطبيعة احلال مل يكن فكر اإلسالم املتمثل يف مدرسة 
الوحي واإلمامة قادرًا على التفاعل مع هذه األنظمة، ألهنا يف نشأִדا وحركتها ومنطلقها 
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خمالفة لألسس واألصول اإلسالمية، وهذا ما توضحه النصوص التالية اليت رواها حممد 

بن أيب عمري H وشكلت لديه عقيدة سياسية جتاه كل األنظمة اليت تفتقد الشرعية.
ولعل هذه النصوص وغريها هي اليت شكلت لديه قناعة التحرك للتغيري واإلصالح، 
وهي اليت جعلته يتخذ موقف الرفض جتاه سلطة هارون العباسي الذي سجنه ومارس أشد 
أنواع التعذيب جتاهه، كما أن هذه اخللفية السياسية الدينية هي اليت جعلته يرفض منصب 
القضاء عندما عرضه عليه املأمون العباسي وكان ذلك الرفض سببًا لسجنه ومصادرة كل 

ممتلكاته.

الفكر السياسي والنص الديين:
هذه جمموعة من النصوص اليت شكل بعضها الوعي السياسي لدى حممد بن أيب 
عمري H، بل وضعت األساس الفكري والسياسي للفقهاء الذين جاؤوا بعده، ونستعرضها 

هنا دون أن نعلق عليها.
بن  وحممد  سامل،  بن  هشام  عن  عمري،  أيب  ابن  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  علي 
محران، عن الوليد بن صبيح قال: دخلت على أيب عبد اهللا F فاستقبلين زرارة خارجا 
من عنده، فقال يل أبو عبد اهللا F: يا وليد أما تعجب من زرارة سألين عن أعمال هؤالء 
أي شيء كان يريد أيريد؟! أن أقول له: ال، فريوي ذلك عين. مث قال: يا وليد مىت كانت 
الشيعة تسأل عن أعماهلم إمنا كانت الشيعة تقول: يؤكل من طعامهم ويشرب من شراֲדم 

.
ويستظل بظلهم، مىت كانت الشيعة تسأل عن هذا(٣٧)

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، عن أيب بصري 
قال: سألت أبا جعفر F عن أعماهلم فقال يل: يا أبا حممد! ال، وال مدة قلم، إن أحدهم 
ال يصيب من دنياهم شيئًا إال أصابوا من دينه مثله، أو قال: حىت يصيبوا من دينه مثله 

 .
- الوهم من ابن أيب عمري(٣٨)

ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، عن حممد بن مسلم قال: كنت قاعدًا عند أيب 
جعفر F على باب داره باملدينة فنظر إىل الناس ميرون أفواجًا فقال لبعض من عنده: 
إن  فقال:  يهنئونه،  الناس  فغدا  واٍل  املدينة  ويل  فداك  جعلت  فقال:  أمر؟  باملدينة  حدث 

.
الرجل ليغدى عليه باألمر ُيهنَّأ به وإنه لباب من أبواب النار(٣٩)

ابن أيب عمري، عن بشري، عن ابن أيب يعفور قال: كنت عند أيب عبد اهللا F إذ 
الضيق  منا  الرجل  أصاب  رمبا  إنه  اهللا  أصلحك  له:  فقال  أصحابنا  من  رجل  عليه  دخل 
أو الشدة فُيدَعى إىل البناء يبنيه أو النهر يكريه أو املسناة يصلحها فما تقول يف ذلك؟ 
فقال أبو عبد اهللا F: ما أحب أين عقدت هلم عقدة أو وكيت هلم وكاء وإن يل ما بني 
البتيها ال وال مدة بقلم، إن أعوان الظلمة يوم القيامة يف سرادق من نار حىت حيكم اهللا 
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 .
بني العباد(٤٠)

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن داود بن زريب قال: أخربين موىل 
لعلي بن احلسني F قال: كنت بالكوفة فقدم أبو عبد اهللا F احلرية فأتيته فقلت له: 
جعلت فداك لو كلمت داود بن علي أو بعض هؤالء، فأدخل يف بعض هذه الواليات، فقال: 
ما كنت ألفعل. قال: فانصرفت إىل مرتيل فتفكرت فقلت: ما أحسبه منعين إال خمافة أن 
أظلم أو أجور، واهللا آلتينه وألعطينه الطالق والعتاق واألميان املغلظة أال أظلم أحدًا وال 
أجور وألعدلن، قال: فأتيته، فقلت: جعلت فداك إين فكرت يف إبائك عليَّ فظننت أنك إمنا 
منعتين وكرهت ذلك خمافة أن أجور أو أظلم، وإن كل امرأة يل طالق وكل مملوك يل حر 
عليٌّ وعليָד إن ظلمت أحدًا أو جرت عليه وإن مل أعدل؟ قال: كيف قلت؟ قال: فأعدت عليه 

.
األميان فرفع رأسه إىل السماء فقال: تناول السماء أيسر عليك من ذلك(٤١)

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، عن جهم بن 
محيد قال: قال يل أبو عبد اهللا F: أما تغشى سلطان هؤالء؟ قال، قلت: ال، قال: 
لك  سلم  اآلن  يل:  فقال  نعم،  قلت:  ذلك؟  على  فعزمت  قال:  بديين،  فرارًا  قلت:  ومل؟ 

 .
دينك(٤٢)

أساتذة حممد بن زياد ومن أخذ عنه:
حلفظها  جهد  بكل  وسعى   ،D البيت أهل  بعلوم   H عمري أيب  بن  حممد  اهتم 
وتعليمها، ويالحظ املتتبع لسريته شدة اهتمامه حبفظ أحاديث أهل البيت D، وقد قام 
تلفت  لكنها  مصنفًا،   ٩٤ ألفها  اليت  كتبه  وبلغت  والعلماء،  الفقهاء  منها  ليستفيد  بكتابتها 
عندما سجن يف عهد هارون العباسي، واملأمون، حيث قامت أخته بدفن هذه الكتب وتلفت 
بسبب طول مدة سجنه وهي أربع سنوات، وقيل: إن أخته خبأִדا يف غرفة فسال عليها 
املطر وتلفت، ووصل إلينا أمساء بعض هذه الكتب، وهي كما ذكرها النجاشي عند تعرضه 

لسريته.
١ـ كتاب املغازي.

٢ـ كتاب الكفر واإلميان.
٣ـ كتاب االحتجاج يف اإلمامة.

٤ـ كتاب احلج.
٥ـ كتاب فضائل احلج.

٦ـ كتاب البداء.

٧ـ كتاب املتعة.
٨ـ كتاب االستطاعة.
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٩ـ كتاب املالحم.

١٠ـ كتاب يوم وليلة.
١١ـ كتاب الصالة.

١٢ـ كتاب مناسك احلج.
١٣ـ كتاب الصيام.

١٤ـ كتاب اختالف احلديث.
١٥ـ كتاب املعارف.
١٦ـ كتاب التوحيد.
١٧ـ كتاب النكاح.

١٨ـ كتاب الطالق.
١٩ـ كتاب الرضاع.

وقد أشاد الكثري ممن تعرض لسرية حممد بن أيب عمري H بعلمه وورعه وتقواه، 
وقد وصفه يونس بن عبدالرمحن H بأنه >حبر طارس باملوقف واملذهب<(٤٣)، وقد كان 
له جملس للدرس جيتمع فيه الكثري من طلبة العلم، بل العديد من فقهاء مدرسة الوحي 
واإلمامة لينقلوا ويتلقوا ما مسعه من األئمة D وما رواه عن أصحابه، وكان هذا املجلس 
يف مرتله يف بغداد، وهذا الفضل بن شاذان يصف لنا كيف كان جملسه وكيف هي تقواه 
وورعه وعبادته، وهكذا كان أصحاب األئمة الطاهرين D مثاًال للطهارة والنقاوة والزهد، 
يقول: دخلت العراق فرأيت واحدًا يعاتب صاحبه، ويقول له: أنت رجل عليك عيال وحتتاج 
أن تكتسب عليهم، وما آمن أن تذهب عيناك لطول سجودك! فلما أكثر عليه، قال: أكثرت 
عليَّ وحيك، لو ذهبت عني أحد من السجود لذهبت عني ابن أيب عمري، ما ظنك برجل 
سجد سجدة الشكر بعد صالة الفجر فما رفع رأسه إال عند زوال الشمس، ومسعته يقول: 
أخذ يومًا شيخي بيدي وذهب يب إىل ابن أيب عمري، فصعدنا إليه يف غرفة وحوله مشايخ 
يعظمونه ويبجلونه، فقلت أليب: من هذا؟ قال: هذا ابن أيب عمري، قلت: الرجل الصاحل 

.
العابد؟ قال: نعم(٤٤)

والبد أن نورد أمساء من أخذ عنهم حىت ميكننا أن نعرف أبعاد شخصية ابن أيب 
عمري، وكي نقترب للدور الذي اضطلع به يف بناء املنظومة املعرفية لدى مدرسة الوحي 

واإلمامة، وسوف نستعرض هؤالء مع بعض التوضيح لبعضهم، وهم:
١ـ أبو األعز النخاس.

٢ـ ابراهيم بن عيسى اخلزاز. 
٣ـ أبو بصري. 

٤ـ أيب جعفر الشامي. 
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٥ـ سليم الفراء.
٦ـ أبو علي احلراين.

٧ـ أبو املغراء.
٨ـ عمر ابن أذينة. 

٩ـ عبداهللا ابن مسكان.
١٠ـ أبان بن عثمان األمحر.

١١ـ إبراهيم بن أيب زياد الكرخي.
١٢ـ إبراهيم بن عبد احلميد األسدي.

١٣ـ إبراهيم اخلزاز. 
١٤ـ إسحاق بن عبد اهللا األشعري.

١٥ـ إسحاق بن عمار بن حيان الساباطي.
١٦ـ إسحاق بن هالل. 

١٧ـ إمساعيل بن رباح الكويف.
١٨ـ بكار بن كردم. 

١٩ـ بكري بن أعني الشيباين.
٢٠ـ جعفر األزدي.

٢١ـ جعفر بن عثمان الرواسي.
٢٢ـ مجيل بن دراج.

٢٣ـ مجيل بن صاحل. 
٢٤ـ حذيفة بن منصور اخلزاعي.
٢٥ـ حريز بن عبداهللا األزدي. 

٢٦ـ احلسني بن أيب العالء اخلفاف.
 .D ٢٧ـ احلسني بن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب

٢٨ـ احلسني بن نعيم الصحاف >له كتاب يرويه عنه حممد<.
٢٩ـ حفص بن البختري >له كتاب يرويه عنه<.

٣٠ـ احلكم بن مسكني >له كتاب يرويه عنه حممد<.
٣١ـ احلكم بن أمين اخلياط الكويف >له كتاب يرويه عنه<.

٢٣ـ احلكم بن حكيم الصرييف الكويف >له كتاب يرويه عنه<.
٣٣ـ احلكم بن علباء األسدي.

٣٤ـ محاد بن عثمان (ورواياته عنه تبلغ مثانية وستني موردًا).
٣٥ـ محزة بن محران بن أعني موىل بين شيبان الكويف.
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٣٦ـ حنان بن سدير الصرييف الكويف >له كتاب يرويه حممد عنه<.

٣٧ـ خالد بن أيب العالء اخلفاف.
٣٨ـ خالد بن خلف املقري >له كتاب يرويه عنه حممد<.

٣٩ـ داود بن زريب >له كتاب يرويه عنه حممد<.
٤٠ـ ذريح بن يزيد بن حممد املحاريب >له كتاب يرويه عنه حممد<.

٤١ـ رفاعة بن موسى النخاس.
٤٢ـ رومي بن زرارة.

٤٣ـ زياد بن سوقة البجلي الكويف.
٤٤ـ زيد الزراد النرسي الكويف >له كتاب يرويه عنه حممد<.
٤٥ـ سعد بن أيب خلف الكويف >له كتاب يرويه عنه حممد<.

٤٦ـ سعدان بن مسلم (عبدالرمحن بن مسلم) العامري.
٤٧ـ سعيد بن غزوان األسدي الكويف >له كتاب يرويه عنه حممد<.

٤٨ـ سفيان بن صاحل >له كتاب يرويه عنه حممد<.
٤٩ـ سلمة بن حمرز الكويف.

٥٠ـ سيف بن عمرية النخعي الكويف.
٥١ـ عامر بن نعيم القمي.

٥٢ـ عبد الرمحن بن أيب عبد اهللا ميمون البصري.
٥٣ـ عبد الرمحن بن احلجاج البجلي الكويف بياع السابري >له كتاب يرويه عنه حممد<.

٥٤ـ عبد اهللا بن بكري بن أعني الشيباين.
٥٥ـ عبد اهللا ابن سليمان الصرييف.

٥٦ـ عبد اهللا بن سنان.
٥٧ـ عبد اهللا بن القاسم.

٥٨ـ عبد اهللا بن لطيف التفليسي.
٥٩ـ عبد اهللا بن املغرية البجلي. 

٦٠ـ العالء بن سيابة الكويف. 
٦١ـ علي بن أيب محزة البطائين (أحد أعمدة الوقف) >له كتب رواها عنه حممد<.

٦٢ـ علي بن عطية احلناط >له كتاب يرويه عنه حممد<.
٦٣ـ علي الصرييف.
٦٤ـ عمر بن يزيد.

٦٥ـ عيسى بن خليد الفراء.
٦٦ـ غياث بن إبراهيم.
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٦٧ـ الفضل بن يونس الكاتب >له كتاب يرويه عنه حممد بواسطة احلسن بن حمبوب<.
٦٨ـ كردويه اهلمداين.

٦٩ـ حممد بن أيب محزة ثابت بن أيب صفية الثمايل >له كتاب يرويه حممد عنه<.
٧٠ـ حممد بن إسحاق بن عمار.

٧١ـ حممد بن احلكم (أخو هشام بن احلكم).
٧٢ـ حممد بن محران بن أعني >له كتاب يرويه عنه حممد<.

٧٣ـ حممد بن عمران العجلي.
٧٤ـ حممد بن النعمان بن أيب طريفة.

٧٥ـ حممد بن يونس. 
٧٦ـ مرازم بن حكيم األزدي املدائين.

٧٧ـ معاوية ابن عمار الدهين الكويف >له كتب يرويها عنه حممد بن أيب عمري<.
٧٨ـ معاوية بن وهب البجلي.

٧٩ـ منصور بن يونس.
٨٠ـ موسى بن بكر الواسطي.

٨١ـ وهب بن عبد ربه موىل بين أسد كويف. 
٨٢ـ هاشم بن املثىن الكويف >له كتاب يرويه عنه حممد<.

٨٣ـ هشام بن احلكم >له كتب يرويها حممد<.
٨٤ـ هشام بن سامل اجلواليقي >له كتاب يرويه حممد عنه<.

٨٥ـ حيىي بن موسى الصنعاين.
٨٦ـ يعقوب بن عثيم.

.
٧٨ـ يونس بن يعقوب بن قيس الدهين(٤٥)

مالمح رجال الفكر يف مدرسة ابن أيب عمري:
كانت حياة حممد بن زياد H حافلة بالعمل واجلهاد من أجل توصيل معارف أهل 
البيت D لألمة، وبسبب جهده املتواصل أصبح من قادة الفكر واملعرفة يف املجتمع العراقي 
ولدى مدرسة الوحي واإلمامة، لكن موقفه املتشدد من السلطة الظاملة ومناصرته لقضايا 
وترى  الرأي  حرية  من  تتوجس  اليت  األمنية،  السلطة  ألجهزة  دائمًا  هدفًا  جعلته  األمة 
يف الرأي املخالف موقفًا سياسيًا رافضًا، من هنا صنفت السلطة العباسية ابن أيب عمري 
H شخصيًة معارضًة، وبطبيعة احلال سوف تتواصل إجراءات السلطة جتاهه، ومتثل هذه 

اإلجراءات مصدر قلق ملريدي ابن أيب عمري H، وقد سببت هذه املواقف السلطوية حذرًا 
من االقتراب منه.
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هذا ما نلحظه عند البحث يف سرية الفقيه حممد بن أيب عمري H، فمع كونه حبرًا 
 ،H طارسًا باملوقف واملذهب، ومع أن البعض رآه أكثر فقهًا من يونس بن عبدالرمحن
إال أن من أخذ العلم والفقه عنه ال يتناسب مع مكانته، وسوف نورد بعض من أخذ العلم 

واملعرفة عنه ومن تتلمذ عليه وهم:
١ـ أبو عبداهللا الربقي.

٢ـ عبدالرمحن بن أيب جنران.
٣ـ إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي له كتب، ويعد أول من نشر حديث الكوفيني 

يف قم، أصله كويف سكن قم.
٤ـ أمحد بن حممد بن عيسى بن عبداهللا األشعري، كان من كبار الفقهاء القميني، وقد 
روى ٢٢٩٠ رواية، كما أنه حتت عنوان: أمحد بن عيسى وردت يف كتب احلديث ما يقارب 
٧١٦٤ وقع أمحد بن عيسى يف إسنادها، وحتت العنوان ذاته روى عن حممد بن أيب عمري 

٢١٨ رواية.
٥ـ وأمحد بن هالل العربتائي (١٨٠- ٢٦٧هـ)، فاسد املذهب ورد الذم فيه، وال يقبل 
علماء الرجال روايته، عرف بالتصوف، حج لبيت اهللا ٥٤ حجة، عشرين منها كان ماشيًا.

٦ـ وأيوب بن نوح بن دراج، فقيه عظيم املرتلة، كان أبوه قاضيًا يف الكوفة، وعمه الفقيه 
 ،F الكبري مجيل بن دراج، لكنه مل يرو عن أبيه وال عن عمه، من أصحاب اإلمام الرضا

واإلمام اجلواد F، واإلمام اهلادي F، وكان وكيًال عنهم، وقع يف إسناد ٢٥١ رواية.
٧ـ واحلسن بن حممد بن مساعة.

من  الرواية  كثري  األهوازي،  مهران  بن  سعيد  بن  محاد  بن  سعيد  بن  واحلسني  ٨ـ 
أصحاب اإلمام الرضا F، ألف باالشتراك مع أخيه ثالثني كتابًا، يقول عنها الرجاليون 
أهنا معتمدة، وقد روى عن اإلمام الرضا واجلواد واهلادي D، وقع احلسني بن سعيد يف 

إسناد الكثري من الروايات بلغت مخسة آالف وستة وعشرين موردًا. 
٩ـ السندي بن الربيع البغدادي، روى عن اإلمام الكاظم F، وله كتاب يرويه عنه 

صفوان بن حيىي، وقد وصف تارة بكونه بغدادي وأخرى بأنه كويف.
١٠ـ عبد اهللا ابن أمحد.

١١ـ عبد اهللا بن عامر بن عمران.
املتقدم، قيل إن  األشعري  أخو أمحد  األشعري،  ١٢ـ عبد اهللا بن حممد بن عيسى 
امسه بنان، وقيل أنه لقب له، وقع عبداهللا يف إسناد ٤٤ رواية، ووقع باسم بنان يف أحد 

عشر موردًا.
١٣ـ وعلي بن السندي، وقع يف إسناد أربعة ومثانني موردًا، وقد اختلف فيه علماء 
الرجال هل هو متحد مع علي بن إمساعيل، أو متحد مع علي بن إمساعيل امليثمي، وقد 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٤Z

O

نفى االحتاد مع كال االمسني السيد اخلوئي يف معجم رجال احلديث. 
١٤ـ علي بن مهزيار األهوازي، قيل: إن أصله من موايل اهلند، كان يف قرية من قرى 
 F فارس مث سكن األهواز، عظيم الشأن عند األئمة الطاهرين، وكان من خواص الرضا
واجلواد F واهلادي F، وكان وكيًال عنهم، له العديد من الكتب بلغت ثالثة وثالثني 

كتابًا رواها عنه أخوه إبراهيم.
 F ١٥ـ الفضل بن شاذان األزدي النيشابوري (ت ٢٦٠هـ)، من أصحاب اإلمام اجلواد
 ،D فقيه متكلم له مرتلة عظيمة عند األئمة الطاهرين ،F والعسكري F واهلادي

له من الكتب مائة ومثانني كتابًا، أغلبها يف الرد على الفرق الضالة. 
١٦ـ وحممد بن إمساعيل بن بزيع، وردت روايات بلغت أربعمائة ومثاين وسبعني رواية 
وقع حممد بن إمساعيل يف إسنادها، وقد روى عن اإلمام الكاظم والرضا واجلواد واهلادي 

D، وهو أحد كبار فقهاء مدرسة الوحي واإلمامة. 
١٧ـ حممد بن احلسني.

من  كثري  إسناد  يف  خالد  بن  حممد  بعنوان  ورد  وقد  الربقي،  خالد  بن  حممد  ١٨ـ 
 .F الروايات بلغت أربعمائة وثالث روايات، وقد روى عن اإلمام الصادق

١٩ـ حممد بن الزيات.
٢٠ـ حممد بن عبد اجلبار الشيباين.

٢١ـ حممد بن عبد اهللا، يقول السيد اخلوئي يف رجاله: حممد بن عبداهللا هذا مشترك 
 .

بني مجاعة، والتمييز إمنا هو بالراوي واملروي عنه(٤٦)
الروايات  الكثري من  إسناد  العنوان يف  ֲדذا  ورد  زرارة،  حممد بن عبد اهللا بن  ٢٢ـ 
بلغت مخسة وستني موردًا، ويعد من الشخصيات املحترمة يف املجتمع البغدادي وعند فقهاء 
مثنها  وحيمل  تباع  أن  ميوت  عندما  تركته  بكل  أوصى  أنه  كما  واإلمامة،  الوحي  مدرسة 

 .F لإلمام أيب احلسن
٢٣ـ حممد بن علي، ورد ֲדذا العنوان يف إسناد كثري من الروايات تبلغ ثالمثائة وأربعة 
عشر موردًا، وهو مشترك بني مجاعة والتمييز إمنا يتم من خالل معرفة الراوي واملروي 

 .
عنه(٤٧)

ألف  عددها  بلغ  الروايات  من  الكثري  يف  العنوان  ֲדذا  ورد  عيسى،  بن  حممد  ٢٤ـ 
واثنني وتسعني موردًا، وهو مشترك بني حممد بن عيسى بن سعد وحممد بن عيسى بن 

.
عبيد(٤٨)

٢٥ـ حممد بن عيسى بن عبيد.
٢٦ـ معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمار الدهين، روى عن الرضا F، وله العديد 
من الكتب، كما أنه روى الكثري من األصول بلغت أربعة وعشرين أصًال مل يروها غريه. 
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٢٧ـ موسى بن احلسن بن عامر األشعري القمي، ورد بعنوان موسى بن احلسن يف 
إسناد العديد من الروايات بلغت ستة وسبعني موردًا، كما أن األشعري هذا يعد من أعيان 

الطائفة وقد صنف ثالثني كتابًا. 
٢٨ـ موسى بن عمر، ورد ֲדذا العنوان يف روايات عديدة بلغت مخسة ومخسني موردًا، 

وهو مشترك بني مجاعة والتمييز إمنا يتم عرب معرفة الراوي واملروي عنه.
٢٩ـ موسى بن عمران النخعي.
٣٠ـ نوح بن شعيب اخلراساين.

٣١ـ هارون بن مسلم السامرائي الكاتب، أصله من األنبار، وقد سكن بغداد ومات ֲדا، 
وقع بعنوان هارون بن مسلم يف العديد من الروايات بلغت مائة وتسعة ومثانني موردًا، وقد 
 .F وصفه النجاشي بأن له مذهب يف اجلرب والتشبيه، عد من أصحاب اإلمام العسكري

٣٢ـ يعقوب بن يزيد بن محاد السلمي األنباري، من كتاب اخلليفة العباسي املنتصر 
(٢٢٣- ٢٤٨هـ/٨٣٨ ـ ٨٦٢م)، وثقه علماء الرجال، وعدوه من أصحاب األئمة الطاهرين 

الكاظم والرضا واجلواد واهلادي D، له العديد من الكتب.

اهلوامش:
(١) اختيار معرفة الرجال، مصدر سابق، ص٥٩٩.
(٢) رجال النجاشي، مصدر سابق، ج٢، ص٤٢٠-

.٤٢١
(٣) معجم رجال احلديث، ج٢١، ص٢١٣.
(٤) اختيارمعرفة الرجال، ص٥٣٨-٥٣٩.

(٥) املصدر السابق، ص٥٣٨.
ص٣٣٢-٣٣٣-٣٣٤- الرجال،  معرفة  اختيار   (٦)

.٣٣٥-٣٣٦
(٧) املصدر السابق، ص٥٤٢.

الواقفية..  حبيب،  حممد  رياض  الناصري،   (٨)
لإلمام  العاملي  املؤمتر  نشر  حتليلية،  دراسة 
مهر- املطبعة  املقدسة،  مشهد   - F الرضا

قم، الطبعة األوىل عام ١٤٠٩هـ، ج١ ص٨٢.
سابق،  مصدر  الرجال،  معرفة  اختيار   (٩)

ص٥٤٨.
(١٠) املصدر السابق، ص٥٤٠- ٥٤١.

الصادق،  جعفر  اإلمام  عبداحلليم،  اجلندي،   (١١)

الطبعة األوىل، سنة النشر ١٣٩٧هـ، ص٢٢٢.
(١٢) املصدر السابق.

(١٣) املصدر السابق، ص٥٤٢.

(١٤) املصدر السابق، ص٥٤١.

(١٥) املصدر السابق، ص٥٤٧.
(١٦) آل فقيه، الشيخ حممد جواد، سلمان الفارسي، 
الطبعة الثالثة،، عام ١٤٠٥هـ، منشورات مؤسسة 

األعلمي - بريوت، ص١٤٩.
(١٧) اختيار معرفة الرجال، ص٥٤١.

(١٨) املصدر السابق، ص٥٤٠.

(١٩) املصدر السابق، ص٥٤٢.
(٢٠) رجال النجاشي، ج٢، ص٤٢٢.

عام  بغداد  مدينة  يف  باهللا  القادر  أحرق  لقد   (٢١)
كتب  خال  ما  الكتب،  من  محًال  مخسني  ٤٢٠هـ 
«املعتزلة» و «الباطنية» و «الشيعة». و أحرق 
مكتبة  ٤٤٩هـ  العام  السالجقة  أمري  بك  طغرل 
العام  أنشأها  واليت  «الكرخ»  حملة  يف  الشيعة 
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الدولة  ֲדاء  وزير  سابور  نصر  أبو  ٣٨١هـ 
عشرة  من  أكثر  تضّم  كانت  واليت  البويهي، 
آالف كتاب كلها خبطوط األئمة املعتربة، ومن 
هذا  مقلة.  ابن  خبط  مصحف  مائة  مجلتها 
إضافة إىل حرق مكتبة شيخ الطائفة أيب جعفر 
حممد بن احلسن الطوسي وكرسيه الذي كان 
جيلس عليه للتدريس. كل ذلك ألهنم ترددوا يف 
إضافة قول: «الصالة خري من النوم» يف أذان 
هوالكو  غزو  أن  التاريخ  أكد  وقد  أسحارهم. 
الوثين لبالد املسلمني يف العراق وقسم كبري من 
إيران جاء بتحريض من قاضي قضاة املسلمني  
على  للقضاء  القزويين  الدين  مشس  حينه  يف 
هذا  هوالكو  فجعل  الشيعة.  اإلمساعيليني 
بغداد  خزائن  يف  يومئذ  املوجودة  الكتب  من 
جسرًا على هنر دجلة يعرب عليه جنوده للفتك 
وقد  منها.  تبّقى  ما  بإحراق  أمر  و  باملسلمني، 
الطوسي  الدين  نصري  الشيخ  استطاع  ما  بلغ 
H مجعه من فلول تلك الكتب أربعمائة ألف 

جملد استودعها يف مكتبة مراغة. وأحرق املغول 
املصاحف  غزوهم  أثناء  خان  جنكيز  بقيادة 
املدن  من  وغريها  خبارى  مدينة  يف  ومزقوها 
حىت صنعوا من أغلفتها الثمينة مذاود خليلهم. 
وكذلك أصدر جنكيزخان أمرًا إىل جنوده بردم 
بربعات  «خبارى»  يف  حبصن  املحيط  اخلندق 

القرآن الكرمي وباملنابر.
(٢٢) رجال النجاشي، مصدر سابق، ج٢ ص٤٢٢.

(٢٣) اختيار معرفة الرجال، ص٥٤٠.
(٢٤) تنقيح املقال يف علم الرجال، مصدر سابق، 

ج٢ ص٦٢.
(٢٥) املصدر نفسه، ج ٢ ص٦٢.

(٢٦) املصدر السابق.
(٢٧) اختيار معرفة الرجال، ص٦٢٨.

ج١٥  سابق،  مصدر  احلديث،  رجال  معجم   (٢٨)
ص٢٨٨-٢٨٩.

(٢٩) تنقيح املقال يف علم الرجال، مصدر سابق، 
ج٢ ص٦٣.

(٣٠) معجم رجال احلديث، ج١٥، ص٢٨٨.
(٣١) اختيار معرفة الرجال، ص٦٢٩.

(٣٢) املصدر نفسه.
(٣٣) تنقيح املقال يف علم الرجال،ج٢ ص٦٢.

(٣٤) رجال النجاشي، ج٢ ص٢٠٦.
(٣٥) معجم رجال احلديث، ج١٥ ص٢٩٤.

(٣٦) املصدر السابق، ج١٥ ص٢٩٥.
حتقيق  الكايف،  يعقوب،  بن  حممد  الكليين،   (٣٧)
الطبع  سنة  الثالثة،  الطبعة  غفاري،  أكرب  علي 
الكتب  دار  الناشر  حيدري،  املطبعة:  ١٣٦٧هـ، 

اإلسالمية - آخوندي، ج ٥ ص ١٠٥
(٣٨) املصدر السابق، ص١٠٧.

(٣٩) املصدر نفسه.

(٤٠) املصدر نفسه.
(٤١) املصدر نفسه، ص ١٠٨.
(٤٢) املصدر السابق، ص١٠٨.

علم  يف  املقال  مساء  اهلدى،  أبو  الكلباسي،   (٤٣)
الرجال، حتقيق السيد حممد احلسيين القزويين، 
املطبعة أمري - قم، سنة الطبع ١٤١٩هـ، الطبعة 
األوىل، الناشر: مؤسسة ويل العصر للدراسات 

اإلسالمية - قم، ج٢ ص ٣٤١.
(٤٤) اختيار معرفة الرجال، مصدر سابق، ص٦٣٠.
ص٢٩٨- ج١٥،  احلديث،  رجال  معجم  راجع   (٤٥)
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(٤٦) معجم رجال احلديث، ج١٧ ص٢٤٤.

(٤٧) راجع معجم رجال احلديث، ج١٧ ص٣١٤.
(٤٨) املصدر السابق، ج١٨ ص١١٣.




