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كلمة الناشر

كلمة الناشر
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني

والصالة والسالم عىل سيد األنبياء وخاتنم املرسلني
حممد وآله الطيبني الطاهرين ،شجرة النبوة ،وموضع

الرسالة ،وخمتلف املالئكة ،ومعدن العلم ،وأهل بيت
الوحي ،والفلك اجلارية يف اللجج الغامرة ،يأمن من

ركبها ،ويغرق من تركها ،املتقدم هلم مارق ،واملتأخر
عنهم زاهق ،والالزم هلم الحق ،وبعد :

لقد جتلت عظمة األنبياء واألئمة يف انتهاجهم

سبيل الدعوة إىل اهلل بإشفاقهم عىل أقوامهم وصربهم
عىل أذاهم ،إىل جانب تشابه مواقف أولئك األقوام
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يف إعراضهم وسوء استقباهلم ألنبيائهم.وقد بني اهلل
عز ّ
وجل أنه سينرص أنبياءه ومن تبعهم يف النهاية،
ّ

مهام نزل هبم من أذى ،وطاف حوهلم من البالء،
وهيلك أولئك املكذبني مهام تفنّنوا يف اإليذاء أو

الصدّ والعناد.
ابتكروا من ألوان ّ

إن ثبات هؤالء العظامء وسادة اخلليقة يف طريق

الدعوة إىل اهلل وصربهم عىل حتمل أذى أقوامهم،

ملن شأنه أن يبعث يف نفوس من اتّبعهم من املؤمنني
الطمأنينة والثقة بنرص اهلل تعاىل.

رصح القرآن هبذا الغرض .ومن ذلك
ولقد ّ
ِ
قوله تعاىل{ :وك اًُّل َن ُقص ع َلي َ ِ
الر ُس ِل
َ
ك م ْن َأنْباء ُّ
ُّ َ ْ
ت بِ ِه ُفؤاد َك وجاء َك يِف ِ
هذ ِه حَْ
ال ُّق َو َم ْو ِع َظ ٌة
ما ُن َث ِّب ُ
َ َ َ
ِ ِِ
ِ
ني}((( وأي أذى يقاس بام جرى عىل
َوذكْرى ل ْل ُم ْؤمن َ

أئمة أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني
إذ كذبوا وأسيئ إليهم وحوربوا وقتلوا يف حياهتم
ترع فيهم احلرمة حتى بعد مماهتم وهم من قرنت
ومل َ

مودهتم بأجر الرسالة يف القرآن الكريم ،قال تعاىل:
((( سورة هود ،اآلية.120 :
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{ ُقل اَّل َأ ْس َأ ُلك ُْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا إِ اَّل ا مَْل َو َّد َة يِف ا ْل ُق ْر َب ٰى}(((.
وملن أوضح وأجىل صور الظلم الذي وقع

عليهم هو انتهاك حرمة قبورهم وهدم مراقدهم
الطاهرة بالبقيع الغرقد؛ كام أن بعض املسلمني

اليعرفون عنهم إال النزر اليسري مع أهنم من قادة
اإلسالم وأئمة املسلمني.

من هذا املنطلق ،ويف سعيها احلثيث لنرش ثقافة

وعلوم أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم

أمجعني ،وإحيا ًء ألمرهم تعمل خيمة املعارف
احلسينية عىل إنتاج سلسلة منارات البقيع .والتي
تتناول جوانب من حياة أئمتنا األربعة الثاوين بأرض
البقيع الذين وإن حرمنا من لثم تراهبم الطاهر فإننا

ماعدمنا أفضاهلم وبركاهتم.

وكجزء من هذه السلسلة يأيت هـذا الكتاب

الذي بـني أيديكـم بعنـوان (اإلمام الباقر 

وتأسيس جامعة أهل البيت العلمية) لسامحة الشيخ

الدكتور عبداهلل اليوسف (حفظه اهلل).
((( سورة الشورى ،اآلية.23 :
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نرقب من هذا العمل القليل رضا الباري عز

وجل وصالح جمتمعاتنا ونسأله أن يتقبل هذا العمل
منا و من سامحة الشيخ وأن ينفعنا و إياه به يوم ال

ينفع مال و البنون.

خيمة املعارف احلسينية
الثالثاء 1436/10/22هـ
2015/8/8م
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المقدمة

المقدمة

اإلم�����ام حم��م��د ب���ن ع�ل�ي ال��ب��اق��ر 

(114-57ه��ـ732-676/م) هو اإلمام اخلامس
من أئمة أهل البيت  ،وهو من أبرز أعالم
العلم والفكر يف اإلسالم .وقد كان له دور بارز
ومهم ومؤثر يف نرش العلوم واملعارف اإلسالمية،
ويف تأسيس النهضة العلمية الكربى يف زمانه ،تلك
أثرها إىل ما بعد رحيله ؛ فقد
النهضة التي امتدَّ ُ
ترك بصامت قوية يف املسرية العلمية لألمة.
وقد تفرغ اإلمام حممد الباقر  إىل بسط
العلم ،ونرش الفقه اإلسالمي ،وتأسيس جامعة أهل
البيت ،وتربية العلامء والفقهاء ،وتدوين احلديث،
وبيان املعارف اإلسالمية ،والتصدي للتيارات
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الفكرية املنحرفة كالغالة واملرجئة والقدرية
واخلوارج وغريهم.

وقد سنحت الظروف السياسية واالجتامعية
والثقافية والعلمية لإلمام الباقر  بمامرسة
أنشطته وفعالياته العلمية والثقافية واملعرفية إىل حد
كبري؛ فبالرغم مما عاناه اإلمام الباقر  من حكام
بني أمية وقسوهتم يف التعامل مع الرأي اآلخر،
إال أن ما حدث بعد ثورة اإلمام احلسني  من
تداعيات كبرية  ،جعلت الناس تتفاعل بصورة أكرب
مع منهج وخط أهل البيت ،كام أن الدولة األموية
بدأت تضعف تدرجيي ًا مما أتاح لإلمام الباقر 
الفرصة لنرش العلوم اإلسالمية ،وتأسيس جامعة
كربى لتخريج أجيال من الفقهاء والعلامء والرواة
وال ُكتَّاب.
ويركز هذا البحث املوجز عىل البعد العلمي
واملعريف لإلمام حممد الباقر  ، وعىل إبراز ما قام
به من إسهامات مهمة يف نرش العلوم اإلسالمية من
خالل تأسيسه جلامعة أهل البيت العلمية ،وختريج
أجيال من الفقهاء والعلامء وال��رواة واملفرسين
والكتّاب؛ وهو األمر الذي ساهم بشكل فاعل يف
إيصال العلوم واملعارف اإلسالمية إىل احلوارض
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المقدمة

واملراكز العلمية ،مما ساهم يف االرتقاء املعريف
والعلمي لألمة.
وقد تضمن هذا الكتاب املحاور التالية:

* املكانة العلمية لإلمام الباقر .

* اإلمام الباقر وتأسيس جامعة أهل البيت.
* خصائص ومميزات مدرسة أهل البيت.

* آثار جامعة أهل البيت.

وختام ًا ...أبتهل إىل اهلل تعاىل أن جيعل هذا
الكتاب يف ميزان أعاميل ،وأن ينفعني به يف آخريت،
ُون * إِ اَّل َم ْن َأتَى اللهََّ بِ َق ْل ٍ
ب
{ َي ْو َم اَل َين َف ُع َم ٌال َو اَل َبن َ
َسلِيمٍ}((( ،إنه  -تبارك وتعاىل ُّ -
حمط الرجاء ،وغاية
األمل ،وينبوع الرمحة والفيض والعطاء.
واهلل املستعان
عبداهلل أمحد اليوسف
احللة  -القطيف
الثالثاء 1436/10/19هـ
2015/8/4م
((( سورة الشعراء ،اآليتان.89 - 88 :
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المكانة العلمية لإلمام الباقر 
اشتهر اإلمام حممد الباقر  يف زمانه ،شهر ًة
عظيمة ،بمكانته العلمية الراقية ،مما جعل العلامء
والفقهاء والرواة يفدون إىل جملسه ؛ لالستفادة من
نمري علومه ،وملا ُع ِرف عنه من تنوع معارفه ومن
تضلعه يف خمتلف العلوم اإلسالمية.
وقد أكد عىل هذه احلقيقة الشيخ املفيد بقوله:
«ومل يظهر عن أحد من ولد احلسن واحلسني 
من علـم الدين واآلثـار والسنة ،وعلم القرآن
والسـرية ،وفنـون اآلداب ،ما ظهـر عـن أيب
جعفر  .وروى عنه معامل الدين بقايا الصحابة
ووجوه التابعني ورؤساء فقهاء املسلمني ،وصار
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بالفضل به عل ًام ألهله ترضب به األمثال ،وتسري
بوصفه اآلثار واألشعار»(((.
ومل تقترص شهرة اإلمام الباقر  العلمية عىل
منطقة احلجاز التي كان يعيش فيها اإلمام  ،بل
امتدت شهرته عىل نطاق واسع يف احلوارض العلمية
واملهمة كالعراق وخراسان وغريها.

وقد أجاد كامل الدين وهو يصف علم اإلمام
الباقر  عندما قال« :هو باقر العلم وجامعه،
وشاهر علمه ورافعه ،ومتفوق دره وراضعه ،ومنمق
دره وواضعه»(((.
ومـام يشـري إىل املكانة العلمية لإلمام حممد
بن عيل  أيض ًا ما اشتهر به من لقب (الباقر)؛
فبالرغم من أن لإلمام الباقر  ألقاب ًا متعددة ،إال
أنه اشتهر بلقب (الباقر) ،وذلك لبقره العلوم بقر ًا.
وقد سامه هبذا اللقب الرسول األعظم ؛ فقد
ورد بطرق كثرية عن سعيد بن املسيب ،وسليامن
األعمش ،وأب��ان بن تغلب ،وحممد بن مسلم،
وزرارة بن أعني ،وأيب خالد الكابيل ،أن جابر بن عبد
((( اإلرشاد ،الشيخ املفيد ،ص .294 - 293
((( كشف الغمة ،العالمة اإلربيل ،ج ،2ص .274

المكانة العلمية لإلمام الباقر 
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اهلل األنصاري كان يقعد يف مسجد رسول اهلل 

ينادي :يا باقر العلم يا باقر العلم ،فكان أهل املدينة
يقولون :جابر هيجر .وكان يقول :واهلل ما أهجر؛
ولكني سمعت رسول اهلل يقول :إنك ستدرك رج ً
ال
من أهل بيتي اسمه اسمي ،وشامئله شامئيل ،يبقر
العلم بقر ًا ،فذاك الذي دعاين إىل ما أقول.

قال :فلقي يوم ًا كتاب ًا فيه الباقر  فقال :يا
غالم أقبل ،فأقبل ،ثم قال له :أدبر ،فأدبر.
فقال :شامئل رسول اهلل والذي نفس جابر بيده،
يا غالم ما اسمك؟
قال :اسمي حممد.
قال :ابن من؟
قال :ابن عيل بن احلسني.
فقال :يا بني فدتك نفيس فإذ ًا أنت الباقر؟
قال :نعم فأبلغني ما محلك رسول اهلل ،فأقبل
إليه يقبل رأسه وقال :بأيب أنت وأمي أبوك رسول
اهلل يقرؤك السالم.
قال :يا جابر عىل رسول اهلل ما قامت الساموات
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واألرض وعليك السالم يا جابر بام بلغت السالم.

قال :فرجع الباقر إىل أبيه وهو ذعر فأخربه باخلرب
فقال له :يا بني قد فعلها جابر؟
قال :نعم.
قال :يا بني الزم بيتك .فكان جابر يأتيه طريف
النهار وأهل املدينة يلومونه ،فكان الباقر يأتيه عىل
وجه الكرامة لصحبته من رسول اهلل .
قال :فجلس حيدثهم عن أبيه عن رسول اهلل،
فلم يقبلوه ،فحدثهم عن جابر فصدقوه ،وكان جابر
واهلل يأتيه ويتعلم منه(((.
وتسمية الرسول األعظم  لإلمام حممد بن عيل
 بالباقر له دالالت مهمة؛ إذ يدل عىل املكانة العلمية
املميزة لإلمام الباقر  وسعة علومه ومعارفه.
ومعنى الباقر  ،كام ورد يف كتب اللغة :التبحر
والتوسع يف العلم؛ ففي الصحاح :التبقر التوسع يف
العلم .ويف القاموس :الباقر حممد بن عيل بن احلسني
لتبحره يف العلم .ويف لسان العرب :لقب به ألنه بقر
((( املناقب ،ابن شهر آشوب ،دار األضواء ،بريوت ،الطبعة
الثانية 1412هـ 1991 -م ،ج ،4ص .213-212

المكانة العلمية لإلمام الباقر 
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العلم ،وعرف أصله ،واستنبط فرعه ،وتوسع فيه،
والتبقر التوسع(((.
وعن العلة التي من أجلها سمي أبو جعفر
حممد بن عيل ( الباقر) ،ورد يف كتب احلديث
عن عمرو بن شمر قال :سألت جابر بن يزيد
سم َي الباقر باقر ًا؟
اجلعفي فقلت له :مل ِّ

قال :ألنه بقر العلم بقر ًا  -أي شقه شق ًا وأظهره
إظهار ًا.(((-

وقد أشار اإلمام الصادق 

الباقر فضيلة اختصت بأبيه (((.

إىل أن لقب

وقد أكد الباحثون عىل أن اإلمام الباقر 

مستحق بجدارة هلذا اللقب (الباقر)؛ إذ تقول
الباحثة (الرزينة ر.الالين):
«يربز الباقر يف الكتب املتنوعة ،الشيعية وغري
الشيعية ،كعامل جامع للفنون ،ومتضلع ليس يف
((( أعيان الشيعة ،السيد حمسن األمني ،دار التعارف
للمطبوعات ،بريوت ،الطبعة اخلامسة 1418هـ -
1998م ،ج ،2ص.493
((( علل الرشائع ،الشيخ الصدوق ،ج ،1ص  ،228رقم .1
((( االختصاص ،الشيخ املفيد ،ص .62
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مسائل الطقوس والشعائر فحسب ،بل يف تفسري
القرآن ومسائل ختص الفقه ،إضافة إىل موضوعات
دينية ذات طبيعة زمنية وروحية أيض ًا .كام أنه من
األمهية بمكان مالحظة أن العلم الشيعي قبل الباقر
كان حمدود ًا ،يف حني امتاز عهده بفيض مفاجئ من
املعرفة حول مسائل متنوعة .فكان ،هبذا الشكل،
أول إمام للشيعة تصلنا منه مجلة ضخمة من أدب
احلديث .أما اللقب ،فيؤكد ،بغض النظر عن أصوله،
الدور الذي لعبه الباقر يف بث العلم إىل اجلمهور
العام ،إضافة إىل موقعه يف أدب الشيعة» (((.

وال شك أن شهرة اإلمام الباقر  العلمية
ومكانته بني العلامء ،والظروف السياسية التي
عارصها ،ساعدت عىل نرشه للعلوم اإلسالمية
املختلفة ،إال أن قول الباحثة« :من األمهية بمكان
مالحظة أن العلم الشيعي قبل الباقر كان حمدود ًا»
ليس دقيق ًا عىل إطالقه؛ فيكفي االطالع عىل ما
ورد عن أمري املؤمنني  من العلوم واملعارف
اإلسالمية ما ينقض قوهلا ،إال إذا كان املقصود َّ
أن
((( الفكر الشيعي املبكر :تعاليم اإلمام حممد الباقر،
الرزينة ر.الالين ،دار الساقي ،بريوت – لبنان ،الطبعة
األوىل 2004م ،ص. 66-65
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المكانة العلمية لإلمام الباقر 
اإلمام الباقر  استطاع أن يمتد بتأثريه العلمي

إىل أغلب احلوارض اإلسالمية الكربى ،وبناء جامعة
إسالمية كبرية ،وختريج أعداد كبرية من العلامء
والفقهاء والرواة ،وتدوين احلديث ونرشه.

وقد أضحى جملس اإلم��ام الباقر  قبلة
للعلامء والفقهاء والرواة وغريهم ،يأخذون عنه
العلوم ،ويتتلمذون عليه يف كل فروع املعرفة،
ويتعلمون منه معامل الدين وأحكامه.

اإلمام الباقر  وتشييد جامعة أهل البيت
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اإلمام الباقر  وتشييد جامعة أهل البيت
من اإلنجازات املهمة التي قام هبا اإلمام حممد
الباقر  ،تأسيسه جلامعة أهل البيت العلمية؛ إذ
وجد اإلمام احلاجة ماسة جد ًا لرتبية كفاءات علمية
متميزة يف كافة احلقول املعرفية والرشعية بام يساهم
يف نرش العلوم واملعارف اإلسالمية عىل أكرب مساحة
ممكنة.
وكان مقر اجلامعة يف املدينة املنورة يف داره ويف
املسجد حيث يأيت إليه الطالب من كل مكان ألخذ
العلوم واملعارف اإلسالمية منه .يقول السيد هاشم
معروف احلسني:
«ال أحسب أح��د ًا بريئ ًا من م��رض اجلهل
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والتعصب يتهمني بالغلو أو التحيز إذا أعطيت
لتلك احللقات التي كانت جتتمع يف مسجد املدينة
إىل اإلمام أيب جعفر الباقر بالذات ،اسم (اجلامعة)؛
ألهنا كانت جتمع بني احلني واآلخر املئات من خمتلف
األقطار لدراسة الفقه واحلديث والفلسفة والتفسري
واللغة وغري ذلك من خمتلف العلوم ،وخترج منها
منذ أن أسسها اإلمام الباقر حتى آخر مرحلة من
نموها وتكاملها يف عهد ولده اإلمام الصادق آالف
العلامء يف خمتلف املواضيع.
وق��د وصفها األستاذ عبد العزيز بقوله:
وأرسلت الكوفة والبرصة وواسط واحلجاز إىل
جامعة أهل البيت أفالذ أكبادها ،وخترج منها كبار
العلامء واملحدثني والرواة ،وقد أدرك احلسن بن عيل
الوشا تسعامئة شيخ يف مسجد الكوفة يتدارسون
ويروون احلديث عن جعفر بن حممد وأبيه .(((»

وكان مقر جامعة أهل البيت املدينة املنورة،
وكان يأيت إليها فقهاء احلجاز وعلامؤه ،فيأخذون
عنه ،ويدونون ما أخذوه .ويأتيه الناس من مجيع
((( سرية األئمة االثني عرش ،هاشم معروف احلسني،
دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ،الطبعة السابعة
1428هـ 2007 -م ،ج ،2ص.193
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اآلفاق من العراق ومن قم وغريمها يف موسم احلج،
فيقيمون مدة يف املدينة ويأخذون عنه ويسألونه عام
أشكل عليهم ،وإذا عادوا إىل بالدهم حدثوا عنه بام
سمعوه منه ودونوه ،وكانوا يف بحر السنة حيفظون ما
أشكل عليهم ،فإذا وردوا املدينة سألوه عام حفظوه
من املسائل ،ومن مل حيج أوىص من حيج أن يسأل له
عام أشكل عليه(((.
وهذا يعني أن هذه اجلامعة قد حتولت إىل مركز
إشعاع علمي مهم ،ومركز فكري يستقطب الباحثني
عن العلم والفكر واملعرفة ،وهو األمر الذي ساهم
يف تعميق نتائج مهمة عىل صعيد نرش املعارف اإلهلية،
والعلوم الرشعية.
وقد ساعدت الظروف السياسية التي عارصها
اإلمام حممد الباقر  يف تأسيس جامعة أهل البيت
(احلوزة العلمية)؛ ففي عرص اإلمام الباقر ،
بدأت النقمة العارمة ضد احلكم األموي ،وكانت
الثورات واالنتفاضات يف أكثر من مكان ،وكان
األمويون يواجهون معارضة شديدة ،مما جعلهم
((( أعيان الشيعة ،السيد حمسن األمني ،دار التعارف
للمطبوعات ،بريوت ،لبنان ،الطبعة اخلامسة
1418هـ 1988 -م ،ج ،1ص.141
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يتعاملون مع اإلمام الباقر  بصورة أكثر اعتداالً

من ذي قبل ،مما سهل لإلمام تأسيس اجلامعة،
وتدريس الطالب ،ونرش العلوم اإلسالمية.

وجاء من بعده اإلمام جعفر الصادق
الذي قاد املسرية العلمية بعد أبيه ،وأصبحت جامعة
أهل البيت يف عرصه أكثر اتساع ًا وضخامة بحيث
استوعبت ما يزيد عىل أربعة آالف طالب ،وهو عدد
كبري جد ًا بمقاييس ذلك الزمان.
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خصائص ومميزات مدرسة أهل البيت
متتاز مدرسة أهل البيت العلمية بخصائص
ومميزات عديدة متيزها عن غريها من املدارس
العلمية األخرى ،أبرزها ما ييل:

ً
أوال -االتصال بالرسول األكرم :
أئمة أهل البيت  ينقلون روايات النبي
 بالسند املتصل إليه  ،وهذا هو السند
الذهبي الذي ال يوجد أصح منه سند ًا وال وثاقة.
وأئمة أهل البيت ،الذين أذهب اهلل عنهم
الرجس وطهـرهـم تطهـري ًا ،اعتربهم الرسول
األعظم  سفن النجاة ،وعدالء القرآن الكريم،
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كام تواترت الروايات واألخبار بام يؤكد ذلك.

وقد أشار اإلمام الباقر  إىل أن حديثهم
مسند إىل رسول اهلل ؛ فعندما ُسئل عن احلديث
يرسله وال يسنده ،قال« :إذا حدثت احلديث فلم
أسنده ،فسندي فيه عن جدي عن أبيه عن جده
رسول اهلل  عن جربئيل عن اهلل عز وجل»(((.
ويف إعالم الورى بأعالم اهلدى ،قال :
«إذا حدثت باحلديث فلم أسنده ،فسندي فيه أيب
زي ُن العابدين ،عن أبيه احلسني الشهيد ،عن أبيه عيل
بن أيب طالب ،عن رسول اهلل  ،عن جربئيل،
عن اهلل عز وجل»((( .وهذه اخلصيصة وامليزة غري
موجـودة هبـذا السند إال عـن طـريق أئمة أهل
البيت ؛ فهم ورثة علم األنبياء .يقول جابر بن
يزيد اجلعفي إذا روى عن حممد بن عيل ً
نبأ« :حدثني
ويص األوصياء ،ووارث علم األنبياء»(((.
وكان اإلمام الباقر  يقول« :نحن أهل بيت
الرمحة ،وشجرة النبوة ،ومعدن احلكمة ،وخمتلف
((( اإلرشاد ،الشيخ املفيد ،ص.299
((( إعالم الورى بأعالم اهلدى ،ص.311
((( كشف الغمة يف معرفة األئمة ،ج ،2ص.281
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فمن أراد أن يأخذ العلوم واملعارف اإلسالمية
من منبعها الصايف والنقي ،فليأخذها عن طريق أئمة
أهل البيت  ؛ فهم الذين يروون أحاديثهم عن
رسول اهلل بالسند املتصل إليه.

ً
ثانيا -فتح باب االجتهاد:
يمثل االجتهاد يف عرص الغيبة الكربى الوسيلة
الوحيدة لبيان أحكام الدين ،واإلج��اب��ة عىل
تساؤالت املكلفني ،وتوضيح رأي اإلسالم جتاه
املستجدات احلادثة .فاالجتهاد ،كام يعرفه علامء
الوس ِع يف حتصيل احلجة عىل
األًصول :استفرا ُغ
ْ
احلكم الرشعي ،وبعبارة أخرى :يف حتصيل احلجة
عن مدرك رشعي.
وبدون ممارسة االجتهاد ال يمكن معرفة الكثري
من أحكام اللهَّ عز وجل؛ فاملجتهد هو وحده القادر
عىل استنباط األحكام الرشعية من أدلتها.
ٍ
ويقوم املجتهدون
مه ّية عالية ،بل
بدور ذي أ ّ
ٍ
رضوري ،لبيان احلالل واحلرام ،واإلجابة
بدور
ّ

((( اإلرشاد ،الشيخ املفيد ،ص.299
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عىل االستفتاءات املختلفة ،وتوضيح رأي الشارع
املقدس جتاه خمتلف القضايا املطروحة .إال أن
رضورة االجتهاد تبدو أكثر وضوح ًا عندما تالمس
قضايا الواقع ،ومشكالت احلارض ،ومستجدات
(احل��وادث الواقعة) التي تتزايد وتريهتا بصورة
تصاعدية نتيج َة التقدم اهلائل يف خمتلف املعارف
والعلوم ،ونتيج َة انفجار املعلومات بشكل مذهل؛
مما أوجد الكثري من اإلشكاليات اجلديدة ،واملسائل
املستجدة ،التي تتطلب من املجتهدين أجوبة مفصلة؛
كي يسري الناس وفق هدهيا.

وقد متيزت مدرسة أهل البيت بجعل باب
االجتهاد مفتوح ًا ،فيام أغلقت املدارس الفقهية
األخرى هذا الباب ،مما جعلهم يعانون من مفاعيل
اإلغالق ،وهو األمر الذي جعل بعض الفقهاء من
املذاهب اإلسالمية األخرى ينادون برضورة فتح
باب االجتهاد.
يقول السيد رشيد رضا« :وال نعرف يف ترك
االجتهاد منفعة ما ،وأما مضاره فكثرية ،وكلها ترجع
إىل إمهال العقل ،وقطع طريق العلم ،واحلرمان من
استغالل الفكر .وقد أمهل املسلمون كل علم برتك
االجتهاد؛ فصاروا ما نرى».
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ويقول الكاتب املرصي أمحد أمني« :وقد أصيب

املسلمون بحكمهم عىل أنفسهم بالعجز وقوهلم
بإقفال باب االجتهاد؛ ألن معناه مل يبق يف الناس من

تتوفر فيه رشوط املجتهد ،وال يرجى أن يكون ذلك
يف املستقبل .وإنام قال هذا القول بعض املقلدين؛

لضعف ثقتهم بأنفسهم ،وسوء ظنهم بالناس»(((.

ويقول يف كتابه (ظهر اإلسالم) ما نصه« :إن

املقلدين حجروا عىل الفكر والفتيا ،وقالوا :مل يبق

يف األرض عامل منذ العصور املتقدمة ،وليس ألحد

أن خيتار بعد أيب حنيفة وأيب يوسف وزفر وحممد بن
احلسن من أصحاب أيب حنيفة ،وال مالك والشافعي

وأصحاهبم .وقالوا :ال حيل ألحد بعد هؤالء األئمة،
أن يستنبط األحكام من كتاب اهلل وال من سنة

رسوله ،وأحالوا أن يوجد جمتهد يستطيع استنباط
األحكام من الكتاب والسنة.

لم يدع من مضى للذي قد غبر
فضل علم سوى أخذه باألثر
((( موسوعة سرية أهل البيت :اإلمام حممد الباقر ،
باقر رشيف القريش ،دار املعروف ،قم ،الطبعة األوىل
1430هـ 2009 -م ،ج ،17ص.230 -229
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وقالوا{ :إِنَّا َو َجدْ نَا آ َباءنَا َع ىَل ُأ َّم ٍة َوإِنَّا َع ىَل
آ َث ِ
ون}((( .مع أن األحاديث مجعت،
ار ِهم ُّم ْقتَدُ َ
وحتصيل العلوم ،وأقوال من تقدم عرضت ،فأصبح
االجتهاد اليوم أيرس مما كان ،ولكنها النفوس
صغرت ،واهلمم اضمح َّلت»(((.
والشك يف أن فتح باب االجتهاد ،بعد وضوح

آلياته وضوابطه العلمية ،مهم جد ًا؛ ملواكبة التطورات
الفكرية،ولإلجابة عىل التساؤالت الفقهية اجلديدة،

وهو األمر الذي جعل مدرسة أهل البيت تتفوق عىل
غريها يف مواكبة متغريات كل عرص.

ويشمل االجتهاد مجيع ما يرتبط بفقه األفراد،

وفقه احلياة ،وفقه االقتصاد ،وفقه السياسة ،وغريها

من األبواب الرئيسة بام جيعل الفقه ،كام الفكر ،قادر ًا
عىل مواكبة املتغريات الزمانية واملكانية.

((( سورة الزخرف ،اآلية.23 :
((( ظهر اإلسالم ،أمحد أمني ،املكتبة العرصية ،بريوت
– لبنان ،الطبعة األوىل  1427هـ 2006 -م ،ج،4
ص .383
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تشهد حياتنا املعارصة قفزات نوعية يف خمتلف

العلوم واملعارف؛ مما أوجد العديد من املتغريات يف
حياتنا ،وطريقة تفكرينا ،ونوعية سلوكياتنا .كام أن
ثقافتنا العامة قد دخل عليها العديد من التغريات
والتبدالت؛ نتيجة للتطور الثقايف والعلمي ،وارتفاع
مستوى الوعي املجتمعي؛ مما َو َّل��دَ الكثري من

اإلشكاليات اجلديدة ،والتساؤالت الشائكة ،التي
حتتاج إىل أجوبة واضحة من قبل املراجع والفقهاء

وأهل العلم والرأي.

ولكي يواكب فكرنا وثقافتنا وفقهنا متغريات

العرص وتطوراته ،ويجُ يب عىل أسئلة العرص وقضاياه؛

البد من التجديد يف ثقافتنا وفكرنا ،واالجتهاد يف

القضايا املعارصة ،وهو األمر الذي ساعد عليه فتح
باب االجتهاد يف مدرسة أهل البيت.

يقول املحقق الشيخ باقر رشيف القريش (رمحه
اهلل):
«وفقه أهل البيت  يساير احلياة ،ويواكب
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التطور ،وال يشذ عن الفطرة ،ويتامشى مع مجيع
متطلبات احلياة ،فليس فيه  -واحلمد هلل  -حرج وال

ضيق ،وال رضر وال رضار ،وإنام فيه الصالح العام،

والتوازن يف مجيع مناحي ترشيعاته ،وقد نال إعجاب
مجيع رجال القانون ،واعرتفوا بأنه من أثرى ما قنن

يف عامل الترشيع عمق ًا وأصالة وإبداع ًا»(((.

واملرونة واالنفتاح التي تتميز هبا مدرسة
أهل البيت ،سواء يف الفقه أم يف غريه من احلقول
املعرفية والفكرية والعلمية ،ال تعني االعتامد عىل
االستحسان الذوقي ،أو األخذ بالقياس ،أو اتباع
الرأي؛ وإنام املقصود بذلك أن أئمة أهل البيت 
قد وضعوا القواعد الرئيسة التي باالرتكاز عليها
يستطيع املجتهد املطلق أن يستنبط األحكام الرشعية،
وجييب عىل مجيع أسئلة العرص وإشكالياته.

ً
رابعا -دور العقل يف التشريع:
من أعظم ما خلقه اهلل سبحانه وتعاىل يف اإلنسان

العقل؛ فبه يستطيع اإلنسان أن يميز بني األمور،

((( موسوعة سرية أهل البيت :اإلمام حممد الباقر ،
باقر رشيف القريش ،دار املعروف ،قم ،الطبعة األوىل
1430هـ 2009 -م ،ج ،17ص.229
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ويعرف اخلري من الرش ،واحلق من الباطل ،واحلسن
من القبيح؛ هلذا اعتُرب – أي العقل – حجة باطنية

عىل اإلنسان .فعن اإلمام الكاظم  قال« :إن هلل

عىل الناس ُحجتني :حجة ظاهرة ،وحجة باطنة .فأما
الظاهرة فالرسل واألنبياء واألئمة  ،وأما الباطنة
فالعقول»((( .وعنه  أيض ًا أنه قال« :إن اهلل عز
وجل أكمل للناس احلجج بالعقول»((( .فبالعقل

ُيستدل عىل األشياء ،وال ُيستدل باألشياء عليه ،إذ

ال سبيل ملعرفة العقل إال بالعقل نفسه.

وللعقل مكانة عظيمة يف الفكر اإلسالمي؛

فقد نص القرآن احلكيم عىل فضله ورشفه يف آيات
ؤت حِْ
كثرية ،كقوله تعاىلُ { :ي يِ
الك َْم َة َمن َي َشاء َو َمن
ي ْؤ َت حِْ
ُ يِ
وت َخيرْ ً ا كَثِ ًريا َو َما َي َّذك َُّر إِالَّ ُأ ْو ُلو ْا
ُ
الك َْم َة َف َقدْ أ َ
ِ
األَ ْل َب ِ
{هدً ى َوذك َْرى ُألو يِل
اب}((( ،ويقول تعاىلُ :
األَ ْل َب ِ
اب}(((.

ونصت السنة كذلك عىل فضل العقل وعظمته
ّ
((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل ،ج ،15ص  ،207رقم.6
((( أصول الكايف ،الشيخ الكليني ،ج ،1ص  ،130رقم.12
((( سورة البقرة ،آية .269
((( سورة غافر ،آية .54
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يف روايات متواترة ،ومنها – عىل سبيل املثال – ما
ورد عن اإلمام عيل  من قوله« :العقل أقوى

أساس»((( ،وقوله « :العقل رسول احلق»(((،

وقوله « :ال غنى أكرب من العقل»((( ،وقوله

« :ال مال أعود من العقل»((( ،إىل ما هنالك

من آيات وروايات تشري إىل مكانة وعظمة العقل،
ودوره املهم يف اإلحساس واإلدراك والتفكري
واالختيار والتوجيه واإلرشاد.

وقد اعترب علامء األصول أن املصدر الرابع من
مصادر الترشيع اإلسالمي هو العقل ،واملراد من
الدليل العقيل املقابل للكتاب والسنة – كام يرى
الشيخ املظفر – هو :كل حكم للعقل يوجب القطع
باحلكم الرشعي ،وبعبارة ثانية هو :كل قضية عقلية
يتوصل به إىل العلم القطعي باحلكم الرشعي(((.
فاملقصود بحكم العقل إذن هو إدراك العقل
لألحكام الرشعية من غري طريق النقل.
((( ميزان احلكمة ،ج ،5ص .2033
((( ميزان احلكمة ،ج ،5ص .2033
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج ،75ص .111
((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل ،ج ،1ص  ،103رقم .14
((( أصول الفقه ،الشيخ حممد رضا املظفر ،منشورات
مكتبة الزواد بالقطيف ،ج ،2ص.125
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وحجية العقل – يف واقعها – من األمور
ّ
ال َبدَ ِه َّية التي ال تفتقر إىل برهان؛ ألن العقل هو
الدليل األساس للعقيدة اإلسالمية ،التي منها ينبثق
الترشيع اإلسالمي .فمن اعتباره دلي ً
ال أساسي ًا
للعقيدة نستطيع أن ندرك ،بسهولة وبداهة ،حجية
اعتباره دلي ً
ال للترشيع؛ وذلك ألن العقيدة أهم من
الترشيع ألهنا أصل الدين.
ومما فهمناه من أن دليل العقل هو الذي ينهي إىل
القطع بحكم الرشع ،نستطيع أن ندرك حجيته أيض ًا؛
حجة بالبداهة(((.
وذلك ألن القطع ّ

وقد اعترب العالمة الشيخ (حممد جواد مغنية)
سمي بالدليل
العقل من أبرز مظاهر االجتهاد؛ وهلذا ّ
االجتهادي .ويقول :لقد وجد علامء الشيعة فيه
ميدان ًا فسيح ًا الجتهادهم؛ فأحدث املتأخرون قواعد
فقهية جديدة ،وعدّ لوا كثري ًا من القواعد القديمة،
وق ّلموا وط ّعموا مجيع أبواب الفقه من العبادات
واملعامالت.
إن االجتهاد يكون مع وجود األدلة األربعة،

((( مبادئ أصول الفقه ،د .عبد اهلادي الفضيل ،ط الثالثة
1404هـ 1984 -م ،ص.80

38

اإلمام الباقر  وتأسيس جامعة أهل البيت العلمية

فمع نصوص القرآن يكون يف الفهم واالستنباط،
ومع السنّة يكون يف سند احلديث ،وفهم ألفاظه،
ويكون يف اإلمجاع ،يف إمكان حتققه ،أما الدليل الرابع
فكام قدمنا من أبرز مظاهر االجتهاد ،حيث ال نص
وال إمجاع.
وقد أخذت مذاهب السنّة باالستصحاب
والرباءة واالحتياط والتخيري يف كثري من املوارد،
كام أخذت الشيعة باالستصالح والعلة املنصوصة
ومفهوم املوافقة ،ولكن أركان الدليل الرابع وأقسامه
الرئيسية عند أولئك هي القياس واالستحسان
واالس��ت��ص�لاح ،وعند ه��ؤالء االستصحاب
واالحتياط والتخيري(((.
مما تقدم ،يتأكد لنا دور العقل يف منظومة
االجتهاد يف إطار الترشيع اإلسالمي.

وإذا كان العقل ُيع َتبرَ ُ الدليل الرابع من أدلة
الترشيع اإلسالمي ،كام يؤكد ذلك علامء األصول،
وأن للعقل دور ًا ال يمكن إنكاره يف بناء (احلقل
((( مع الشيعة اإلمامية ،الشيخ حممد جواد مغنية ،ط
الثالثة 1410هـ 1990 -م ،دار التيار اجلديد -
بريوت ،ص.531

خصائص ومميزات مدرسة أهل البيت

39

الترشيعي) ،فمن األوىل جواز استعامل العقل يف
القضايا العامة مما يرتبط بمصالح الناس.

وقد متيزت مدرسة أهل البيت باعتبار العقل
أحد األدلة األربعة يف استنباط األحكام الرشعية،
وقد استنبط الفقهاء الكثري من األحكام الرشعية
ارتكاز ًا عىل حكم العقل ،فقد حيكموا بوجوب
مقدمة الواجب ،وأن األمر باليشء يقتيض النهي
عن ضده ،وحجية الظن املطلق بناء عىل احلكومة ال
عىل الكشف ،وغري ذلك من القواعد األصولية التي
سامهت يف حيوية الفقه اإلسالمي وتطوره.

آثار جامعة أهل البيت
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آثار جامعة أهل البيت
حققت جامعة أهل البيت العلمية التي أسسها
اإلمام الباقر  الكثري من النتائج واآلثار والثامر
اإلجيابية عىل الصعيد العلمي واملعريف ،من أبرزها ما ييل:

ً
أوال  -نشر العلوم واملعارف اإلسالمية:
من أبرز اآلثار العلمية التي حققتها جامعة أهل
البيت ،نرش العلوم واملعارف اإلسالمية؛ فقد كانت
املنبع األصيل للعلوم الرشعية واملعارف
اجلامع ُة
َ
الدينية ،وكان اإلمام حممد الباقر  املرجع الوحيد
يف عرصه للعلامء والفقهاء والرواة من خمتلف البالد
اإلسالمية ،وكان يستفيد من علومه العلام ُء من مجيع
املذاهب اإلسالمية.
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وكان علامء الصحابة يستفتونه ويرجعون إليه.

أخرج أبو نعيم يف احللية أن رج ً
ال سأل ابن عمر

عن مسألة ،فلم يدر ما جييبه؛ فقال« :اذهب إىل
ذلك الغالم» ،وأشار إىل الباقر« ،فسله ،وأعلمني
بام جييبك» .فسأله ،وأجابه .فأخرب ابن عمر ،فقال:

«إهنم أهل بيت مفهمون».

وأخرج أبو نعيم يف احللية أيض ًا عن مالك بن

عطاء املكي« :ما رأيت العلامء عند أحد قط أصغر
منهم عند أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني ،ولقد

رأيت احلكم بن عتيبة مع جاللته يف القوم ،وكان

ال جلي ً
عامل ًا نبي ً
ال يف زمانه ،بني يديه كأنه صبي بني

يدي معلمه»  .ويف رواية« :كأنه عصفور مغلوب».
وقد قال عنه أبو زرعة الرازي من أعاظم علامء

السنة« :لعمري إن أبا جعفر ملن أكرب العلامء ،وإهنم
أهل الذكر».

وقال حممد بن مسلم الثقفي الطائفي« :سألته

عن ثالثني ألف حديث» ،حكاه ابن شهرآشوب
يف املناقب .وقال جابر اجلعفي« :حدثني أبو جعفر

سبعني ألف حديث» ،رواه املفيد يف االختصاص

آثار جامعة أهل البيت

43

بسنده عن جابر .وقد رجع إىل قوله ابن أيب ليىل
القايض ملا اختصم إليه يف اجلارية التي ليس عىل

ركبها شعر بأن ذلك عيب ألن العيب كلام زاد يف
اخللقة أو نقص.

وهو الذي أشار عىل عبد امللك بن مروان

برضب الدراهم والدنانري يف اإلسالم ملا أحرجه ملك

الروم يف خرب رواه البيهقي يف املحاسن واملساوي،
وحاصله :إن القراطيس كانت للروم ،وكانت تعمل

بمرص وتطرز بالرومية أبا وابن ًا وروح ًا قديس ًا .فلام
كان زمن عبد امللك ،رأى الطراز فأنكره؛ فأمر أن

تطرز بسورة التوحيـد والشهـادة بالوحدانية .فبلـغ
ذلك مـلك الـروم؛ فغضـب وبعـث إىل عبد امللك:

َّ
آلمرن بنقش
لتأمرن برد الطراز إىل ما كان ،أو
الدراهم والدنانري بشتم نبيك.

وكانت ال تنقش إال ببالد الروم؛ فعظم ذلك عىل

عبد امللك ،واستشار الناس .فلم يكن عندهم خمرج؛
فقال له روح بن زنباع :إنك لتعلم الرأي واملخرج.

قال :من؟ قال :الباقـر مـن أهل بيت النبي .

فاستحرضه ،فقال« :ال يعظم َّن هذا عليك» ،وأشار
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عليه برضب الدراهم والدنانري ،وبني له كيفيته،
فعمل به ،ودفع اهلل عن اإلسالم واملسلمني بذلك

رشا عظي ًام((( .
ًّ

وهذا يدل عىل أن اإلمام الباقر  كان مقصد
كبار العلامء والفقهاء ،وكان اإلمام يستثمر كل سؤال
ُّ
وحيث عىل
لنرش العلوم واملعارف اإلسالمية ،بل
بذل العلم وإشاعته بني الناس حتى ال يبقى جاهل
ينترش العلم والوعي الديني بني
يف املجتمع ،وحتى
َ
اجلميع .يقول « :إن الذي تعلم العلم منكم
له مثل أجر الذي يعلمه ،وله الفضل عليه .تعلموا
العلم من محلة العلم ،وعلموه إخوانكم كام علمكم
العلامء»((( .وقوله « :زكاة العلم أن تعلمه عباد
اهلل»(((.

وكان اإلمام الباقر ُّ 
حيث أصحا َب ُه وتالمذته
عىل التعلم والسؤال من أهل العلم ،إذ يقول :
«العلم خزائن ،واملفاتيح السؤال؛ فاسألوا يرمحكم
((( أعيان الشيعة ،السيد حمسن األمني ،دار التعارف
للمطبوعات ،بريوت  -لبنان ،الطبعة اخلامسة
1418هـ 1998 -م ،ج ،1ص .141
((( بحار األنوار ،الشيخ املجليس ،ج ،1ص  ،174رقم .36
((( أصول الكايف ،الشيخ الكليني ،ج ،1ص  ،91رقم.3
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اهلل ،فإنه يؤجر يف العلم أربعة :السائل ،واملتكلم،
واملستمع ،واملحب هلم»(((.
وكان اإلمام الباقر



حيرض طالبه عىل

التفقه يف الدين ،وتعلم مسائل احلالل واحلرام؛ ألنه

بذلك يصل إىل الكامل ،إذ يقول « :الكامل كل

الكامل ،التفقه يف الدين ،والصرب عىل النائبة ،وتقدير
املعيشة»((( ألن التفقه يف الدين ،واستيعاب املفاهيم

الدينية ،ومعرفة احلالل من احلرام ،حيفظ توازن
السوي،
اإلنسان املؤمن ،ويساعده عىل السلوك
ِّ
والسري يف طريق اهلدى واحلق واخلري.

فاإلمام الباقر  استطاع من خالل جامعته

الكربى أن ينرش العلوم واملعارف اإلسالمية من
خالل تدريسه يف تلك اجلامعة ،واإلرشاف عليها،

ونرش العلم بني الناس ،وحث طالبه وتالمذته
عىل بذل العلم وإشاعته ،وأيض ًا من خالل االلتقاء
((( اخلصال ،الشيخ الصدوق ،مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ،بريوت ،الطبعة األوىل 1410هـ -
1990م ،ص  ،245 – 244رقم .101
((( أصول الكايف ،الشيخ الكليني ،دار التعارف
للمطبوعات ،بريوت – لبنان ،طبع عام 1419هـ -
1998م ،ج  ،1ص  ،80رقم .4
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بكبار العلامء ،واإلجابة عىل تساؤالهتم العلمية،
وإشكالياهتم املعرفية ،هو األمر الذي ساهم كثري ًا
يف نرش العلم ،وزيادة مساحة الوعي بمفاهيم الدين
وأحكامه.

ً
ثانيا -إعداد الفقهاء والعلماء:
قامت جامعة أهل البيت بإعداد وتأهيل
وتربية جيل من الفقهاء والعلامء والرواة واملفرسين
وال ُكتَّاب ،وقد خترج من هذه اجلامعة علامء كبار يف
جماالت علمية متنوعة كالفقه والتفسري واحلديث
والكالم ،وكان لكل واحد منهم ثقله العلمي
واملعريف.
وكان من أبرز تالمذة اإلمام الباقر  الذين
خترجوا من جامعته ومحلوا آثارها إىل خمتلف األقاليم
اإلسالمية ،أبان بن تغلب بن رياح بن سعيد البكري
الذي عارص ثالثة من أئمة الشيعة وأخذ عنهم .ويبدو
ممن كتبوا يف أحوال الرواة أن صلته باإلمام الباقـر
كانـت أطـول مـن صالته بالسجاد والصادق ،
وأنَّه قد أخذ عنه أكثر مما أخذ عنهام.
وروى النجايش عن إبراهيم بن يزيد النخعي
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أن أبان بن تغلب كان مقدم ًا يف كل فن من العلوم،
وعدَّ منها الفقه واحلديث واألدب واللغة والنحو،
وأضاف إىل ذلك أنه ألف كتب ًا كثرية ،منها :كتاب
يف تفسـري غريب القرآن .وقال له اإلمام أبو جعفر
الباقر  :اجلس يف مسجد املدينة ،و َأ ْف ِ
ت الناس؛
فإين أحب أن ُي َرى يف شيعتي مثلك.

ونص املؤلفون يف علمي الدراية والرجال أنه
ّ
روى عن اإلمامني الباقر والصادق أكثر من ثالثني
ألف حديث يف خمتلف املواضيع وأكثرها يف الفقه،
وقال ملن عاتبه يف روايته عن اإلمام الباقر :كيف
تلومني يف روايتي عن رجل ما سألته عن يشء إال
قال :قال رسول اهلل؟!
وقال اإلمام الصادق لسليم بن أيب حيةِ :
ائت
أبان بن تغلب؛ فإنه قد سمع مني حديث ًا كثري ًا .فام
روى لك فاروه عني.

وقد و َّثقه علامء السنة وحمدثوهم مع اعرتافهم
بتشيعه ،ووصفه الذهبي يف ميزان االعتدال بالصالبة
يف تشيعه وصدق احلديث ،وقال :لنا صدقه وعليه
بدعته .ويعني الذهبي بالبدعة تفضيله لعيل 
عىل كبار الصحابة ،ومواالته له.
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وقد عد له ابن النديم يف الفهرست ثالثة كتب:
كتاب يف القراءات ،وكتاب يف معاين القرآن ،وكتاب
يف أصول احلديث عىل مذهب الشيعة(((.

خترجوا من جامعة
ومن العلامء األفذاذ الذين َّ

اإلمام الباقر  ،وتتلمذوا عىل يديه :زرارة بن

رجع إليه يف الفقه واحلديث .وكان
أعني الذي كان ُي َ
اإلمام الصادق  جي ُّله وحيرتمه .يقول  عنه:

«رحم اهلل زرارة بن أعني ،لوال زرارة بن أعني ،لوال
زرارة ونظراؤه ،الندرست أحاديث أيب .(((»

وقال اإلمام الصادق  أيض ًا فيه ويف مجاعة

من تالمذة اإلمام الباقر  ما نصه« :ما أحد أحيى

ذكرنا وأحاديث أيب إال زرارة وأبو بصري املرادي
وحممد بن مسلم و ُب َريد بن معاوية ،ولوال هؤالء ما

كان أحد يستنبط هذا .هؤالء حفاظ الدين ،وأمناء
أيب عىل حالل اهلل وحرامه ،وهم السابقون إلينا يف

((( سرية األئمة االثني عرش ،هاشم معروف احلسني،
دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ،الطبعة السابعة
1428هـ 2007 -م ،ج ،2ص .197 -196
((( اختيار معرفة الرجال ،الشيخ الطويس ،طهران – إيران،
الطبعة األوىل 1382هـ.ش ،ص  ،219رقم .217
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وقد صنَّف زرارة كتابني :أحدمها يف اجلرب
والتفويض ،والثاين :يف االستطاعة .وهو أحد الستة
من أصحاب اإلمام الباقر  الذين أمجع الرواة
عىل صحة رواياهتم.
ومن تالمذة اإلمام الباقر  البارزين:
حممد بن عيل بن النعامن امللقب بمؤمن الطاق،
وكان قوي احلجة والدليل ،وجمادالً متمرس ًا عىل
اجلدال ،مل جيادله أحد إال قطعه ،واهنزم أمام قوته
العلمية ،وأدلته املنطقية.
ومن تالمذة اإلمام الباقر  املعروفني:
جابـر بن يزيـد اجلعفي الذي روى عن اإلمام
الباقر  ما يزيد عن مخسني ألف حديث يف
خمتلف املواضيع ،وقيل :روى سبعني ألف حديث.
ويعد جابر من أكثر تالمذة اإلمام  رواية
عنه؛ فقلام جتد باب ًا من أبواب الفقه وغريه من العلوم
اإلسالمية إال وجتد له رواية أو أكثر فيه.
((( اختيار معرفة الرجال ،الشيخ الطويس ،طهران – إيران،
الطبعة األوىل 1382هـ.ش ،ص  ،219رقم .219
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يقول اإلمام الصادق  عن جابر اجلعفي:
«رحم اهلل جابر اجلعفي ،كان يصدق علينا»(((.

ويطول احلديث عن تالمذة وطالب اإلمام الباقر
 الذين تتلمذوا عىل يديه ،وخترجوا من جامعته،
ونرشوا علومه ومعارفه ،ومنهمُ :ب َريدُ بن معاوية العجيل،
والفضل بن يسار ،وأبو بصري األسدي ،وأبان بن عثمـان
األمحـر ،وحـريز بن عبداهلل ،وعبداهلل بن جندب،
وصفوان اجلامل ،وعيل بن النعامن ،وغريهم.

وثمة مالحظة هامة ،وهي :إن جامعة أهل البيت
مل تقترص عىل أتباع مدرسة أهل البيت ،بل كان املجال
مفتوح ًا للدراسة فيها للطالب من خمتلف املذاهب
اإلسالمية؛ ولذلك التحق هبا عدد كبري من طالب
العلم من خمتلف األقاليم والبالد اإلسالمية ،وأخذ
كبار علامء املسلمني عىل
العلم عن اإلمام الباقر ُ 
اختالف مشارهبم واجتاهاهتم الفكرية واملذهبية،
منهم :عطـاء بن أيب رياح ،وعمرو بن دينار ،وربيعة
الرأي ،وابن جريح ،والزهري ،واألوزاعي ،وبسام
الصرييف ،وأبو حنيفة ،وغريهم كثري.

((( اختيار معرفة الرجال ،الشيخ الطويس ،طهران ،الطبعة
األوىل 1382هـ.ش ،ص  ،265- 264رقم .336
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ثالثا  -نشر مذهب أهل البيت:
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سامهت جامعة أهل البيت التي أسسها اإلمام
حممد الباقر  يف نرش مذهب أهل البيت بني
حمارب ًا بشدة من قبل السلطة
الناس ،بعدما كان َ
األموية ،رغم َّ
أن جامعة أهل البيت تأسست يف
وقت كانت الدولة األموية حتيط هبا األخطار من
مجيع جهاهتا .وقد اتسعت اجلامعة ألكثر من أربعة
آالف طالب ،ولكن ذلك قد كان بعد أن مىض عىل
املسلمني أكثر من قرن من الزمن ال عهد هلم فيه بفقه
خيتص بأهل البيت ،وال بحديث يتجاهر الرواة يف
نسبته إليهم ،سوى ما كان يروى عنهم أحيان ًا بطريقة
الكتابة يف الغالب؛ ألن األمويني كانوا جا ِّدين يف
القضاء عىل كل آثارهم ،ويف التنكيل بكل من ُيت ََّه ُم
بوالئهم.

ولو أتيح لألئمة  بعد اإلمام عيل 

أن ينرصفوا إىل الناحية التي اجته هلا اإلمامان الباقر
والصادق ،لكان فقه أهل البيت هو الفقه السائد
واملعمول به عند عامة املسلمني؛ ألنه من فقه أمري
املؤمنني  ،وأمري املؤمنني كان صاحب الرأي
األول واألخري يف الفقه والقضاء بال منازع ،وقد
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ترك منه يف املدينة والكوفة ما يكفي حلل مجيع ما
يعرتض املسلمني من املشاكل حيث كانوا.
ولك َّن خصو َم ُه عملوا عىل طمس آث��اره،
وخلقوا له األنداد واألضداد بوسائلهم املعروفة ،كام
وقفوا ألبنائه من بعده ،ولشيعتهم ،باملرصاد ،وكانوا
حياسبون ويعاقبون كل من ينسب إليهم رأي ًا أو يروي
عنهم حديث ًا ،يف حني أهنم أباحوا لكل متعلم أو عامل
أن يقول ويروي ما يشاء ويفتي بام يريد يف العواصم
اإلسالمية الكربى وغريها.

فسامل بن عبد اهلل بن عمر ،وعروة بن الزبري،
والزهري ،وحممد بن شهاب ،وحييى بن سعيد،
وعطاء ،وغريهم من املوايل واألحرار ،كانوا أئمة
اإلفتاء يف مكة واملدينة ،وإبراهيم النخعي ،والشعبي،
كانا  -باإلضافة إىل غريمها  -يف الكوفة ،بالرغم من
أن النخعي قد أخذ الفقه ممن أخذه عن عيل ،
ولكنه كان ينسب رأي عيل  أحيان ًا لنفسه؛
فعدوه هلذه الغاية ممن جينحون إىل العمل بالرأي،
كام كان فقيه البرصة احلسن البرصي ،وفقيه اليمن
طاووس.
وهكذا فرضوا لكل بلد عامل ًا أو أكثر؛ لريجع إليه

آثار جامعة أهل البيت

53

الناس يف احلالل واحلرام .أما فقهاء الشيعة الذين
عارصوا هذه الطبقة تقريب ًا ،كسعيد بن املسيب،
والقاسم بن حممد ،وأمثاهلام ،فمع أهنم كانوا من
البارزين بني علامء ذلك العرص يف الفقه وغريه ،إال
أنه مل يكن لفقههم صبغة التشيع الرصيح .وقد شاع
عن سعيد بن املسيب أنه كان جييب أحيان ًا برأي غريه
من علامء عرصه ،أو برأي من سبقه من الصحابة
والتابعني؛ خمافة أن يصيبه ما أصاب سعيد بن جبري
وحييى بن أم الطويل وغريمها ممن تعرضوا للقتل
والترشيد ،ال ليشء سوى تش ّيعهم لعيل وبنيه .

وجممل القول ،لقد شاء اهلل جلامعة أهل البيت أن
تعيش آمنة مطمئنة ،ولو لفرتة من الزمن .تلك الفرتة
ليست شيئ ًا بالنسبة ملا تركته من اآلثار يف رشق البالد
وغرهبا يف ثلث قرن من الزمن تقريب ًا ال أكثر(((.
وقد استطاع اإلمام حممد الباقر  أن ينرش
فقه أهل البيت وعلومهم ومنهجهم ومذهبهم بني
الناس من خالل تالمذته وطالبه الذين خترجوا من
جامعته ،وكان لدورهم وجهودهم العلمية أكرب
((( سرية األئمة االثني عرش ،هاشم معروف احلسني،
دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ،الطبعة السابعة
1428هـ 2007 -م ،ج ،2ص .196 - 194
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األثر يف ِّ
بث علوم ومعارف أهل البيت بني اخلاصة
والعامة ،والعلامء وغريهم ،والكبار والصغار ،مما
ساهم كثري ًا يف انتشار مذهب أهل البيت يف املدينة
املنورة وغريها من املدن اإلسالمية الكربى.
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١-١خري ما نبتدىء به :القرآن الكريم.

٢ -٢أمين ،أمح�د (ت  1954م) ،ظه�ر اإلسلام،
املكتب�ة العرصي�ة ،بيروت ـ لبن�ان ،الطبع�ة

األوىل 1427هـ ـ 2006م.

٣ -٣األمين ،الس�يد حمس�ن (ت  1371ه�ـ ـ
1952م) ،أعي�ان الش�يعة ،حقق�ه وأخرج�ه

وعلق عليه :السيد حسن األمني ،دار التعارف

للمطبوعات ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة اخلامسة

1418هـ ـ 1998م.

٤ -٤اإلربلي ،أب�و احلس�ن علي بن عيس�ى ب�ن أيب
الفت�ح (ت  693هـ) ،كش�ف الغمة يف معرفة
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األوىل 1427هـ ـ 2006م.
٥اب�ن ش�هر آش�وب ،أبو جعف�ر حمم�د بن عيل
السروي املازن�دراين(ت  588ه�ـ) ،مناق�ب
آل أيب طال�ب ،حتقي�ق وفهرس�ة :د  .يوس�ف
البقاعي ،دار األضواء ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة
الثانية 1412هـ.
٦احل�ر العاملي ،حممد ب�ن احلس�ن (ت 1104
هـ) ،تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل
الرشيعة ،مؤسس�ة آل البيت إلحي�اء الرتاث،
بيروت ـ لبن�ان ،الطبع�ة األوىل  1413ه�ـ ـ
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٧احلسني ،هاشم معروف ،سيرة األئمة االثني
عشر ،دار التع�ارف للمطبوع�ات ،بريوت-
لبنان ،الطبعة السابعة 1428هـ2007 -م.
٨الري ش�هري ،حممد ،ميزان احلكمة ،مؤسس�ة
دار احلديث الثقافي�ة ،بريوت  -لبنان ،الطبعة
الثانية 1419هـ.
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اخلص�ال ،مؤسس�ة األعلى للمطبوع�ات،
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بيروت  -لبن�ان ،الطبع�ة األوىل 1410ه�ـ-
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١٠١٠الصدوق ،أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسين
بن بابويه القمي (ت  381هـ) ،علل الرشائع،
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58

اإلمام الباقر  وتأسيس جامعة أهل البيت العلمية

التع�ارف للمطبوعات ،بيروت ـ لبنان ،طبع
عام 1419هـ ـ 1998م.
١٥١٥الالين ،الرزين�ة.ر ،.الفك�ر الش�يعي املبك�ر:
تعالي�م اإلمام حممد الباقر  ،دار الس�اقي،
بريوت -لبنان ،الطبعة األوىل 2004م.
١٦١٦املظف�ر ،حممد رضا ،أصول الفقه ،منش�ورات
مكتب�ة ال�زواد ،القطي�ف -الس�عودية ،غير
مذكور تاريخ الطبع وال عدد الطبعة.
١٧١٧مغني�ة ،حمم�د ج�واد ،م�ع الش�يعة اإلمامي�ة،
دار التي�ار اجلدي�د  -بيروت ،الطبع�ة الثالث�ة
1410هـ 1990 -م.
١٨١٨املفي�د ،أبو عب�داهلل حممد بن حممد ب�ن النعامن
العكبري البغدادي (ت 413هـ) ،اإلرش�اد،
املطبع�ة احليدري�ة ،النجف ـ الع�راق ،الطبعة
الثانية 1392هـ ـ 1972م.
١٩١٩املفي�د ،أب�و عب�داهلل حمم�د ب�ن حمم�د ب�ن
النعمان العكبري البغ�دادي (ت 413ه�ـ)،
االختصاص ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
بيروت ـ لبن�ان ،الطبع�ة األوىل 1430ه�ـ ـ
 2009م.

59

المحتويات

المحتويات
كلمة النارش7.........................................

املقدمة11..............................................
املكانة العلمية لإلمام الباقر 15......................

اإلمام الباقر  وتشييد جامعة أهل البيت23...........
خصائص ومميزات مدرسة أهل البيت 27...............
أو ً
ال -االتصال بالرسول األكرم 27..............

ثاني ًا -فتح باب االجتهاد29..........................
ثالث ًا -املرونة واالنفتاح 32...........................

رابع ًا -دور العقل يف الترشيع 34.....................

آثار جامعة أهل البيت41...............................
أو ً
ال  -نرش العلوم واملعارف اإلسالمية 41...........

ثاني ًا -إعداد الفقهاء والعلامء 46......................
ثالث ًا  -نرش مذهب أهل البيت 50....................

ثبت املصادر واملراجع 55...............................

للتوا�صل مع الم�ؤلف

www.alyousif.org

:الموقع على اإلنترنت

:البريد اإللكتروني
alyousif@alyousif.org
alyousif50@gmail.com
http://instagram.com/
dabdullahalyousif

:انستغرام

:صفحة الفيس بوك
http://www.facebook.com/alyousif.org
:صفحة التويتر
https://twitter.com/#!/alyousiforg
:قناة اليوتيوب
http://www.youtube.com/alyousiforg

