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المقدمة

م���ن ال�صعب اأن يكتب الإن�صان ع���ن �صخ�صيٍة فّذة اأمثال العالم���ة ال�صيخ بهاء الدين 

محم���د بن ال�صيخ ح�صين بن عبد ال�صم���د العاملي المعروف)بالبهائي(، �صاحب العلوم 

المتع���ددة في الفقه والأ�صول والحديث والكالم والفل�صف���ة والريا�صيات والفلك والأدب 

واللغة، رجل الإ�صالح والوحدة في اإيران ما يقرب من ن�صف قرن.

ولد ال�صيخ البهائي في قرية )اإيعات( من بعلبك كما هو الم�صهور �صنة 953 ه� الموافق 

ل� 8 �صباط 1547م، وهي ال�صنة التي عاد فيها والده ال�صيخ ح�صين مع اأ�صتاذه ال�صيخ زين 

الدي���ن الجباعي المعروف)بال�صهي���د الثاني( من عا�صمة الدول���ة العثمانية، بعدما نال 

كّل واح���د منهم���ا وظيفة التدري�س في بغداد وبعلب���ك، وكان ال�صهيد الثاني هو من اختار 

المدر�ص���ة )النورية( في بعلبك، عل���ى خلفية م�صروع الوح���دة الإ�صالمية والتقريب بين 

المذاه���ب، وعّبر ع���ن تلك ال�صنوات التي ق�صاها في بعلبك بخّط���ه ال�صريف واأّنها كانت 

م���ن اأجم���ل الأيام وكان ُيفتي الم�صلمين على طبق مذاهبه���م، كما جاء في الر�صالة التي 

�صّنفه���ا تلميذه ابن العودي حول اأحوال ال�صهي���د، وثّبتها حفيد ال�صيخ ح�صن ابن ال�صهيد 

الثاني ال�صيخ علي في كتابه الدّر المنثور. 

وفي �صن���ة 955 ه�، اإ�صطر ال�صهيد الثاني لمغادرة بعلب���ك على وجه ال�صرعة والعودة 
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رين من وحدة الم�صلمين الذين  اد والمت�صرِّ اإلى جبل عامل نتيجة ُخبْث ولوؤم بع�س الُح�صَّ

و�صْوا به اإلى الوالي العثماني في )دم�صق(، مّما ا�صطره للتخفي والتواري عن الأنظار في 

جباع وجزين عند تلميذه اإبن العودي، حتى �صنة 965 هـ.

وبع���د مقت���ل ال�صهيد الثاني في عا�صم���ة الدولة العثمانية اأم���ام الوزير الأعظم في 8 

�صعب���ان 965 ه�، كما قال الرحال���ة ال�صيخ قطب الدين النهروالي الذي وقف على �صهادة 

ال�صهيد الثاني ف���ي ا�صطنبول، وروى كيف و�صى بال�صهيد الثاني، وكيف اعتقل وقتل اأمام 

الوزي���ر الأعظم. وكي���ف َدبَّ الذعر في علماء المنطقة، مما ا�صط���ر ال�صيخ ح�صين عبد 

ال�صمد )والد ال�صيخ البهائي( اإلى مغادرة )بعلبك( والتوجه اإلى اإيران مع عائلته ونجله 

البهائي، الذي كان له من العمر ما يقرب من اثنتي ع�صرة �صنة.

المحطة الأولى كانت في )اأ�صفهان(، ويومها لم تكن عا�صمة الدولة ال�صفوية، وكان 

ي�صك���ن فيها ال�صيخ عل���ي بن هالل الكركي المعروف ب�)المن�ص���ار(، فنزل ال�صيخ ح�صين 

ب���ن عب���د ال�صمد في دار ال�صيخ الكرك���ي، وكان ال�صيخ ح�صين معروف���ًا من اأجّلة تالميذ 

ال�صهي���د الثان���ي، الذي ذاع �صيت���ه وكان من العلماء الأعالم لهذه الأم���ة بال منازع، مما 

انعك����س اإيجابًا على تالمذته، لهذا نرى كيف يقدم ال�صيخ علي الكركي ال�صيخ ح�صين بن 

عبد ال�صمد اإلى ال�صاه ال�صفوي وُيعّرفه اأنه من تالمذة ال�صهيد الثاني، فرّحب ال�صاه به 

كثيرًا وعّينه �صيخًا لالإ�صالم في عا�صمة الدولة ال�صفوية )قزوين(.

ن�ص���اأ ال�صي���خ البهائي في كن���ف والده في )قزوي���ن(، كما ا�صتفاد م���ن من�صب والده 

وم�صتندًا على ذكائ���ه للح�صول على مختلف العلوم على كبار العلماء في قزوين، ناهيك 

ع���ن العناية الإلهية بهذا ال�صاب الياف���ع وما اأوقعه اهلل تعالى في قلوب هوؤلء العلماء من 

العناية الخا�صة به لما له من م�صتقبل �صوف تنتفع به الأمة الإيرانية في الم�صتقبل.

در����س ال�صيخ البهائي المنطق وعلم ال���كالم وعلم المعاني والبيان على ال�صيخ �صهاب 

الدي���ن ح�صين اليزدي المعروف بالماّل عبد اهلل، ودر�س الطب على الحكيم عماد الدين 

محم���ود، الذي هو من اأ�صهر الأطباء في اإيران والطبيب الخا�س لل�صاه طهما�صب الأول، 
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المقدمة

ودر����س الريا�صي���ات والحكمة على ال�صيخ اأحم���د النهمني الكهدمي، ث���م قراأ من جديد 

الريا�صيات وعلم الكالم والفل�صفة على اأف�صل القائني.

و�صوف يطلع القارئ على الإنج���ازات العلمية والفكرية والأدبية والفنية والإجتماعية 

وغيرها من خالل الأبحاث التي قدمها ال�صادة الأعزاء، والمدّونة في هذا الكتاب.

اإن الإنج���ازات الت���ي حققها ال�صيخ البهائي في اإيران عل���ى مدار ما يقرب من ن�صف 

ق���رن، وح�ص���وره الدائم بين النا�س، دلي���ل على اأهمية ما قام به البهائ���ي في كل اإيران، 

وخ�صو�ص���ًا في اأ�صفه���ان التي كان فيها �صيخًا لالإ�صالم بعدم���ا اأ�صبحت عا�صمة الدولة 

ال�صفوية.

ه���ذا م�صاف���ًا، اإذا اأخذنا بالإعتب���ار اأهمية �صخ�صية ال�صيخ البهائ���ي كونه واحدًا من 

الن�صي���ج الإيراني، حيث ن�صاأ �صغير ال�صن في اإيران، واختلط بالملوك والأمراء في حياة 

والده ال�صيخ ح�صين بن عبد ال�صمد، فلم يعد ُينظر اإليه اأنه �صيخ قادم من بالد العرب، 

كم���ا كان يحل���و للبع����س اأن يعّبر عن بع����س العلماء عندما ل���م ُيعج���ب بمواقفهم كونها 

تتناق�س مع اأهوائهم.

ومما �صاعد اأي�صًا، �صيخنا البهائي  على تحقيق تلك الإنجازات، اإ�صتفادته من المكتبة 

ذات الأربعة اآلف كتاب التي ورثتها زوجته عن اأبيها ال�صيخ علي بن هالل الكركي الذي 

جاء بها من)الهند( بعد تركه لها، وعودته اإلى اإيران، ول اأعرف اإذا كان في بطون هذه 

الكتب ما يتعّلق بالعلوم الغريبة.

عم���د ال�صيخ البهائي ف���ي اإيران اإلى مواجهة الفكر ال�صوف���ي، من خالل تقوية الفقه 

والحدي���ث والتف�صير، ون�صر الأدب باللغتين العربي���ة والفار�صية، ولعّل ال�صيخ البهائي هو 

من اأكثر العلماء في اإيران ت�صنيفًا وكان موفقًا في جميعها.

ُعرف ال�صيخ البهائي بكثرة اأ�صفاره داخل اإيران والوقوف على م�صاكل النا�س و�صيا�صة 

الأم���راء، وكان يعي�س الدرو�صة والب�صاطة في حياته، وله���ذا اتهمه خ�صومه بالت�صوف، 

واعتر�ص���وا عليه اأمام ال�صاه ال�صفوي، ولكنه كان يمتلك من الح�صور والقوة والثقة عند 
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ال�ص���اه ما يعّطل كل هذه الإفتراءات. اأما مقولة اأنه �صاح ثالثين �صنة خارج اإيران، بعيدة 

ع���ن ال�صحة، وربما اأ�صفاره خارج اإي���ران لم تتعّد ال�صنتين، فحّج بيت اهلل الحرام، وزار 

م�ص���ر وفل�صطين، ومّر على لبنان في طريق العودة من فل�صطين والتقى نجل اأ�صتاذ اأبيه 

ال�صي���خ ح�صن �صاحب المعالم اإبن ال�صهيد الثاني، وكان ذلك في )كرك نوح( البقاعية، 

ولم يمر حتى على م�صقط راأ�س اأبيه واآبائه في )جباع(.

عا�صر ال�صيخ البهائي العديد من الملوك ال�صفويين.

1 �� ال�صاه طهما�صب الأول )930 ــ 984 هـ / 1523 ــ 1576م(.

2 �� ال�صاه اإ�صماعيل الثاني )984 ــ 985 هـ / 1576 ــ 1577م(.

3 �� ال�صاه محمد خدا بنده )985 ـ 995 هـ / 1577 ــ 1587م(.

4 �� ال�صاه عبا�س الكبير )995 ــ 1038 هـ / 1587 ــ 1628م(.

ف���اإن الفت���رة الأ�صا�صية والمهمة لل�صي���خ البهائي، كانت في عهد ال�ص���اه عبا�س الكبير 

اأ�صه���ر ملوك الدول���ة ال�صفوية الذي ارتبط ا�صمه با�صم ال�صي���خ البهائي، وعرفت البالد 

ف���ي عهده الإ�صتقرار الداخلي حيث عاد مع���ه الأمن المفقود اإلى البالد، كما نجح ال�صاه 

عبا�س بفر�س هيبة الدولة الإيرانية وجعلها مرهوبة من جميع جيرانها خ�صو�صًا بعد اأن 

ا�صتعاد الأرا�صي التي كان قد تنازل عنها في بداية حكمه، وقام اأي�صًا بالإهتمام بعمران 

الب���الد وتطورها، ف���كان بالرغم من الق�صاوة والغلظة الم�صه���ور بها عطوفًا في عالقاته 

م���ع عامة النا�س، حري�صًا على الأخذ بيده���م وم�صاعدتهم، وقد تولى في عهده م�صيخة 

الإ�ص���الم ف���ي اأ�صفهان ال�صيخ البهائي ال���ذي كان يلقى الكثير من الح���ب والإحترام من 

ال�صاه عبا�س. 

وفي الختام، هذا الكتاب ) ال�صيخ البهائي: العالم العارف والفقيه الأديب(، هو نتاج 

مجموع���ة من الأبحاث حول �صخ�صية ال�صي���خ البهائي في جوانبها المختلفة، التي ت�صكل 

اإطالل���ة عل���ى نتاجه العلم���ي والأدبي، من خالل ه���ذا الموؤتمر الذي عقدن���اه في بيروت 

بالتع���اون مع الم�صت�صارية الثقافية للجمهورية الإ�صالمية والمجمع العالمي للتقريب بين 
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المقدمة

المذاهب الإ�صالمية والمجمع العالمي لأهل البيتR، وبرعاية �صماحة الأمين العام 

لحزب اهلل حجة الإ�صالم والم�صلمين �صماحة ال�صيد ح�صن ن�صر اهلل. 

لقد �صّكل هذا الموؤتمر الكبير للعالمة ال�صيخ بهاء الدين محمد بن ال�صيخ ح�صين عبد 

ال�صمد المعروف )بالبهائي(، وما �صبقه من موؤتمر فكري عقدناه في ذكرى موؤتمر وادي 

الحجي���ر، وموؤتمر ال�صهيدين الذي عقدن���اه في اأيار 2011م، وبقية الموؤتمرات والندوات 

العلمي���ة الأخرى، منعطفًا مهمًا على الم�صتوى الإعالمي والإجتماعي عند كافة ال�صرائح 

للتعّرف عل���ى اأهمية التاريخ ال�صيعي، وعلى ح�صوره الممّيز، حيث اأّن الكثير من مختلف 

ال�صرائح يجهلون تاريخنا الم�صّرف، وراحوا اليوم يت�صاءلون ب�صغف عن �صبب غياب هذه 

الأفذاذ التي لم يعرفوا عنها اإل القليل. 

تاأت���ي اأهمية ه���ذا الموؤتمر لحظة الإنق�ص���ام المذهبي الحاد ليكون ناف���ذًة ُينظر من 

خاللها على اأهمية دور علماء ال�صيعة في الوحدة الإ�صالمية والتقريب بين المذاهب.

لقد ح���اول وّعاظ ال�صالطين اإقناع الق���ادة الجهلة من العثمانيي���ن اأّن علماء ال�صيعة 

���ب المذهب���ي واأنهم يحّر�ص���ون الدولة  وبالأخ����س علم���اء جب���ل عامل، يعي�ص���ون التع�صّ

ال�صفوي���ة عل���ى ال�صّنة، بينما الواق���ع الخارجي ُيكّذب كل هذه الإدع���اءات، و�صيخ علماء 

جب���ل عامل )المحقق الكركي( هو اأول من اعتر�س عل���ى ال�صاه ال�صفوي بعد فتح هراة 

�صنة 916 ه�، عندما قام بع�س الجند بقتل �صيخ الإ�صالم هناك، قائاًل له: »لماذا و�صعت 

ال�صي���ف مو�ص���ع الح���وار؟ فل���و اأّنن���ا حاورناه���م لجعلنا ُيذع���ن ِلمْنِطقنا الح���ق كل من 

َمْنطقة )خرا�صان( ومن وراء النهر«.

وال�صي���خ البهائي القادم مع اأبي���ه ال�صيخ ح�صين عبد ال�صمد اإل���ى اإيران، على خلفية 

القت���ل والحقد الذي قام ب���ه )العثمانيون( والذي اأّدى اإلى قت���ل �صيخ الوحدة الإ�صالمية 

ال�صهي���د الثان���ي ال�صيخ زين الدين الجباعي ف���ي 8 �صعبان 965 ه� اأم���ام الوزير الأعظم 

ف���ي )ا�صطنبول( عا�صمة الدول���ة العثمانية، لم ن�صم���ع اأّن البهائي واأب���اه حّر�صا الدولة 

ال�صفوي���ة عل���ى الإنتقام والثاأر، بل على العك�س تمامًا، فق���د لعبا دورًا اأ�صا�صيًا في مدينة 
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)هراة( المح�صوبة على اأهل ال�صنة وكذلك في بقية المناطق لجمع كلمة الم�صلمين.

وهنا يمكن تدوين المالحظات التالية في اإنجاز هذا الموؤتمر:

الأول���ى: لق���د اأ�صاء هذا الموؤتمر على التاريخ ال�صيعي الم�ص���رق منذ مئات ال�صنين، وما 

حققناه اليوم في لبنان من اإنت�صارات باهرة، وخ�صو�صًا في عدوان تموز 2006م، 

كان امتدادًا طبيعيًا لتلك الحقبات التي اأ�صاءت �صماء العالم العربي والإ�صالمي.

الثاني���ة: اأعادت هذه الموؤتمرات والندوات العلمية والفكرية العالقة العاطفية مع رجال 

الدين التي تاأرجحت في الفترة الأخيرة.

الثالث���ة: لق���د تمكنا من و�صع ه���ذا الموؤتمر في ال�صياق التقريب���ي، والذي �صاعدنا على 

ذل���ك، كلمة نائب الأمين العام لحزب اهلل �صماح���ة ال�صيخ نعيم قا�صم التي اأ�صاء 

فيها على الدور الم�صّرف والمن�صجم معنا للطائفة ال�صنية الكريمة.

الرابع���ة: لق���د �صّلط ه���ذا الموؤتمر ال�صوء مج���ددًا على العالقات التاريخي���ة بين اإيران 

ولبنان، والذي ر�ّصخ هذا التوا�صل هم علماء جبل عامل على امتداد مئات ال�صنين، 

والت���ي لم تك���ن هذه العالقة محكومة في يوم من الأي���ام لم�صلحة خا�صة، واليوم 

باتت الجمهورية الإ�صالمية تج�ّصد الدولة العادلة المهتمة بق�صايا الم�صلمين.

الخام�ص���ة: لق���د تمّك���ن ال�ص���ادة الباحثون في ه���ذا الموؤتمر، من الإ�ص���اءة على المنهج 

العلم���ي والفكري في مختلف العلوم لل�صيخ محم���د البهائي، فكانت هناك العديد 

من الأبحاث في الفقه، والأ�ص���ول، واللغة وعلم الحديث والريا�صيات، والهند�صة 

والفل���ك، وهناك اإطاللة عل���ى العهد ال�صفوي، واخترنا له���ذه العناوين نخبة من 

الباحثين من علماء واأ�صاتذة جامعات من لبنان واإيران وم�صر والمغرب والعراق 

والكويت وال�صعودية.

ال�صاد�ص����ة: لق���د �ص���ّكل هذا الموؤتم���ر وبقية الأن�صطة ف���ي مختلف المناط���ق حالة توا�صل 

وا�صتنها�س، من خالل التفاعل الوا�صح، والح�صور الجيد وخ�صو�صًا في المناطق 

المح�صوبة على هوؤلء العلماء الأجاّلء، فالجل�صة الخام�صة من اأعمال هذا الموؤتمر 
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الت���ي عقدناها في بلدة )اإيع���ات( البقاعية المجاورة لمدين���ة )بعلبك(، وكما هو 

مع���روف فاإّن ال�صيخ البهائي ولد فيها �صن���ة 953 ه� وبقي فيها حتى �صنة ا�صت�صهاد 

ال�صهي���د الثان���ي 965ه�، حيث ا�صطرت العائل���ة للمغادرة اإلى اإي���ران، فكانت تلك 

الجل�ص���ة مهرجانًا تفاعل معها كل اأبناء البلدة والجوار، وهذا ُيدّلل على مدى حّب 

وارتب���اط هوؤلء النا�س بعلمائهم وتاريخهم، و�صغفهم لمعرفة ماذا حدث مع هوؤلء 

العلماء الأجاّلء وماذا قالوا وماذا فعلوا؟

الخال�ص���ة: لق���د جمعت ه���ذه الموؤتمرات له���وؤلء العلم���اء الأجالء، بي���ن تكريمهم 

وتبجيله���م وتعريف النا�س به���م، وبين اإظهار الح�صور ال�صيعي وق���وة تاريخ ال�صيعة. كما 

اأكد هذا الموؤتمر اأّن ال�صيعة وعلماءهم من دعاة الوحدة الإ�صالمية، ومن حماة الإ�صالم 

الحري�صي���ن على وحدة الم�صلمين، في قبال اأهل الفتن وم�صاريع اأ�صحاب ال�صالل، كما 

�صّكل هذا الموؤتمر ا�صتنها�صًا للطاقات و�صغفًا لمعرفة ما حدث مع هوؤلء الأعالم.

م�صوؤول اإحياء تراث علماء ال�صيعة في حزب اهلل

ال�صيخ ح�صن بغدادي العاملي
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ó

والحم���د هلل رب العالمي���ن، وال�ص���الة وال�صالم عل���ى اأ�صرف الخلق مولن���ا وحبيبنا 

وقائدنا اأبي القا�صم محمد وعلى اآل بيته الطيبين الطاهرين و�صحبه الأبرار المنتجبين، 

وعل���ى جميع الأنبي���اء وال�صالحين اإلى يوم الدي���ن. ال�صالم عليكم اأيه���ا ال�صادة العلماء 

والمفكرون، اأيها الأخوة والأخوات ورحمة اهلل وبركاته.

موؤتم���ر ال�صيخ البهائ���ي موؤتمٌر يربط بي���ن دول العالم المختلفة ليو�صلن���ا اإلى قا�صم 

الفكر الم�صترك الذي هو فكر الإ�صالم المحمدي الأ�صيل، ولد ال�صيخ البهائي في لبنان، 

وترعرع في اإيران، واأينعت اأغ�صان �صجرته في اأ�صفاره التي اأم�صاها في بلدان المنطقة، 

وترك لنا اآثارًا اأ�صاءت على م�صتوى الأمة الإ�صالمية من دون اأن تفرق بين مذهٍب واآخر 

اأو بي���ن بل���ٍد واآخر. ال�صيخ البهائي م���ن علماء جبل عامل ولبنان، حي���ث انتقل اإلى اإيران 

ليوج���د �صلة و�صل ل تعت���رف بالحدود طالم���ا اأن الجامع الم�صترك ه���و الفكر والإيمان 

وم�صلحة الإن�صان. 

نائب الأمين العام لحزب اهلل.  (1(
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م���اذا اأقول عن هذا ال�صي���خ الذي ذاع �صيته في اإيران ولبن���ان وفي العالم الإ�صالمي 

بتنوع علومه واإمكانات���ه الكبيرة، اخت�صر فاأذكر بع�س المحطات التي ت�صيء قلياًل على 

م���ا يعنيه دور ال�صي���خ البهائي في منطقتنا وفي العالم، واأب���داأ بتقريظ قاله عنه ال�صهيد 

مرت�صى مطهري)ر�س( »اإن لفقهاء جبل عامل بتاأ�صي�صهم الحوزة الفقهية في اأ�صفهان 

حقاً كبيراً على ذمة الأمة الإيرانية« وهذا ما ُيظهر المكانة التي يراها الإيرانيون لعلم 

العالمة ال�صيخ البهائي)ر�س(. هذا ال�صيخ الجليل تميَّز ب�صخ�صية متوا�صعة على الرغم 

من هذا العلم الوفير، فقد كان يهتم ب�صوؤون النا�س كما يهتم بموقعه في الفتوه وم�صيخة 

الإ�ص���الم على زمن ال�صاه عبا�س، وفي يوم من الأيام اأراد ال�صاه اأن يطالبه بعمٍل قام به، 

اإذ تناهى اإليه اأن ال�صيخ نزل اإلى الأ�صواق واختلط بعامة النا�س، وكان يرى ال�صاه اأن هذا 

العم���ل ل يليق بهذا العال���م الكبير، ف�صاأله »لق���د �صمعت اأن اأحد كب���ار العلماء يكون مع 

الفق���راء والأراذل ف���ي اأكواخهم وهذا اأم���ر غير لئق. فاأجابه ال�صي���خ البهائي)ر�ض(: 

هذا الأمر غير �صحيح، فاأنا كثيراً ما اأكون في تلك الأماكن، ولم يحدث اأن راأيُت اأحداً 

م���ن كب���ار العلم���اء هن���اك«، ففي اإجابته اللطيف���ة ا�صتطاع اأن يو�صل الر�صال���ة اإلى ال�صاه 

عبا�س، ليقول له باأني �صاأكون مع الفقراء والم�صت�صعفين.

وه���و عندم���ا ت�صلم م�صيخة الإ�صالم لم يكن راغبًا وُمقب���اًل، بل كان يعتقد اأن هذا هو 

تكليفه، وهو يعبر عن مرارته من الموقع الذي هو فيه، فيقول: »م�صاحُب المِلك مح�صوٌد 

بي���ن الأن���ام من الخا�ض والع���ام، لكنه في الحقيقة مرحوم، لما ي���رد عليه من الهموم 

لع النا�ض عليها، ول ت�ص���ل اأنظارهم اإليها، ولذلك قال الحكماء:  الخفي���ة، الت���ي ل يطَّ

�صاحب ال�صلطان كراكب الأ�صد، بينما هو فر�صه اإذ هو فري�صته، فال تكن مغروراً من 

جلي����ض المل���ك واأني�ص���ه، بما ت�صاهد م���ن ظاهر حال���ه، وانظر بعين الباط���ن اإلى توزع 

باله، و�صوء ماآله، وتقلب اأحواله«. 

ا�صته���ر ال�صي���خ البهائ���ي كم���ا ا�صته���ر علم���اء عام���ل ولبن���ان بدعوتهم اإل���ى الوحدة 

الإ�صالمي���ة، حتى اأن البع�س لم يتمكن من معرفة مذهب ال�صيخ عندما كان يلتقي به في 
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بع�س البلدان الإ�صالمية، وفي هذا يقول المحدث الت�صتري: »اإن كل طائفة من طوائف 

الم�صلمين كانت تن�صبه اإليها... ويقول �صمعت ال�صيخ الفا�صل، ال�صيخ عمر من علماء 

الب�ص���رة يق���ول: اإن بهاء الدين محمداً من اأهل ال�صنة والجماعة«، هذا لأن ما عر�صه 

ال�صيخ البهائي} كان من�صجمًا مع الأ�صالة الإ�صالمية التي ل تتحزب اإلى مذهب، ول 

تح���اول اأن تناف�س من موقع الع�صبية، واإنم���ا كان يريد تحقيق الإ�صالم بنقائه وعظمته. 

ه���ذا ما راأيناه في اإيران الإ�صالم مع قيام الثورة الإ�صالمية المباركة، ومع اإن�صاء الدولة 

الإ�صالمي���ة المباركة عندما تحرك الإم���ام الخميني} كرائد للوحدة ي�صدح بها في 

الآفاق، ويدعو اإلى اجتماع الم�صلمين، ويحث على موؤتمراتهم، ويرفع ق�صاياهم المحقة، 

ويرك���ز البو�صل���ة نح���و فل�صطي���ن، كل ذلك في اإط���ار وح���دة اإ�صالمية دعا اإليه���ا الإمام 

الخميني}، ليق���ول على طريقة ال�صيخ البهائي اأن ل حدود جغرافية بين الم�صلمين، 

واأي�صًا ل حدود مذهبية بين الم�صلمين، اإنما يجتمعون على طاعة اهلل، ويعملون في �صبيل 

اهلل، فم���ن رف���ع راية محمٍد P رفع راية الإ�صالم، ولي�س م���ن رفع الراية المذهبية في 

مناف�صة ع�صبية ل يقبل بها اهلل، ول يريدها ل من قريب ول من بعيد.

وتاب���ع الإمام الخامنئي{ هذا النهج الوحدوي، وبذل الكثير الكثير اأمام العالم، 

متحديًا كل المتطرفي���ن والمغالين من المذاهب كافة، ليقول للعالم باأ�صره باأننا نعمل 

لإحي���اء كلم���ة اهلل تعال���ى وليتعّبد كٌل عل���ى مذهبه، فل�صن���ا من الذين يري���دون تحويل 

الم�صلمي���ن م���ن مذهٍب اإلى اآخر، واإنم���ا نحن من الذين يريدون اإع���ادة الم�صلمين اإلى 

دينه���م وكرامته���م و�صرفهم حت���ى نتو�صل اإلى اإحي���اء حياتنا وا�صتقاللن���ا في مواجهة 

التحديات المختلفة.

م�ص���ار الوح���دة الإ�صالمي���ة م�ص���ار ال�صيخ البهائ���ي وال�صهي���د الأول وال�صهي���د الثاني 

والمحق���ق الكرك���ي والإمام الخميني والإم���ام الخامنئي، كل هوؤلء ف���ي منهج واحد فال 

تمي���ز بينه���م اإن كان الواحد منهم اإيرانيًا اأو لبنانيًا اأو م���ن بلٍد اآخر موؤكدين مجددًا باأن 

هذا النهج هو الذي يجب اأن ن�صتمر عليه. 
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علين���ا اأن نعم���ل للوحدة الإ�صالمية وللوح���دة الوطنية، هذه الوح���دة الإ�صالمية التي 

ُتُكْم  ّمَ
ُ
تجمعنا هي لحماية معتقداتنا واأجيالنا واأر�صنا وحقوقنا من الأغيار، {ِإَوّنَ َهِذهِ أ

نَا َرّبُُكْم فَاّتَُقوِن}، كما ندعو اأي�صًا اإل���ى الوحدة الوطنية التي تبني وطنًا 
َ
��ًة َواِحَدةً َوأ ّمَ

ُ
أ

ل���كل اأبنائه ل يتناف�صون عليه، ب���ل يتناف�صون من اأجله ليجتمعوا معًا من اأجل ا�صتقاللهم 

وكرامتهم {َوَتَعاَونُوا َعلَى الْبِّرِ َوالّتَْقَوى َواَل َتَعاَونُوا َعلَى اإِلثِْم َوالُْعْدَواِن}.

ليك���ن معلوم���ًا اأن الخالفات التي نراه���ا اليوم في العالم الإ�صالم���ي لي�صت خالفات 

ديني���ة، ول مذهبيه، اإنما هي خالفات �صيا�صية بامتي���از، ي�صتغلها الحكام من اأجل اإثارة 

الع�صبي���ات وتحري���ك المذهبيات والطائفي���ة كي ي�صلوا اإلى مبتغاه���م، هذه الخالفات 

ال�صيا�صية وُي�صتخدم فيها الدين �صعارًا للعب على وتر ال�صعفاء، �صعفاء النفو�س، وكذلك 

لأولئك الذين ل يدركون الحقائق ويعتقدون اأن زعماءهم ين�صفونهم، ولكن لالأ�صف هذا 

ت�صويٌق لروؤية خاطئة. 

حي���ث وجدتم الوح���دة فهناك الإ�صالم، وحيث وجدتم التفرق���ة فال عالقة لالإ�صالم 

ل م���ن قري���ب ول من بعي���د، وحيث وجدتم الدع���وة اإلى اإلغاء المذهبي���ات في المواجهة 

ال�صيا�صية وفي تحقيق ال�صتقالل فهناك العمل في �صبيل اهلل تعالى، وحيث وجدتم اإثارة 

الم�صاع���ر المذهبية م���ن اأجل اإبعاد النا�س ع���ن بع�صهم واإثارة الفتن���ة فهناك ل عالقة 

ل�صبي���ل اهلل ول عالق���ة لم�صلح���ة الإن�صان، هذا عمٌل م���ن اأعمال ال�صيط���ان مهما �صماه 

اأ�صحابه في طريقة العمل.

الموقف من األاداث:

ليكن معلومًا اأننا اليوم في ع�صٍر نحتاج فيه اإلى المقاومة، المقاومة الفاعلة، والمقاومة 

البن���اءة، وهن���ا اأود اأن اأذكر هذا الأمر الهام والح�صا�س، نح���ن نعتبر اأن الطائفة ال�صنية 

المترامي���ة الأطراف في عالمنا العربي والإ�صالمي، هي طائفة المقاومة، ويريد البع�س 

اأن ُيحرفه���ا ع���ن هذا التجاه ولن ي�صتطيع ذلك، هي اأول من ب���داأ في مواجهة اإ�صرائيل، 
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وهي اأول من علَّم وربى على المقاومة، ولها ال�صبق في ذلك ول يمكن اخت�صارها ببع�س 

ال�صخ�صيات اأو التيارات، ول اأن نحملها وزر مواقفهم، اإذ ل ُيعبر عنها من يقتل الأطفال 

والأبري���اء بال�صيارات المفخخة دون تمييز بين م�صلٍم واآخر اأو بين م�صلٍم وم�صيحي وبين 

اإن�صاٍن واآخر، كما ل ُيعبر عنها من يخدم الم�صروع الإ�صرائيلي الأمريكي، هذا ما ل نقبله 

من اأحد مهما كانت طائفته اأو مذهبه.

 من 
ٍ
���ز في م�صروع المقاومة بين مق���اوٌم واآخر، ول نرى فرق���ًا بين مقاوم نح���ن ل نميِّ

اأبن���اء ح���زب اهلل ومقاوٌم م���ن اأبناء حما����س وفل�صطي���ن والجهاد الإ�صالم���ي، كلهم في 

المقاوم���ة واحد، وكلهم في الهدف واح���د، مذاهبهم في خدمة م�صروعهم، وم�صروعهم 

تحرير الأر�س، وتحرير الأر�س لإر�صاء اهلل تعالى، وعندما يكونون كذلك ل بد اأن يكونوا 

موحدين.

م���ع احترامي لما يمثله الرئي����س �صعد الحريري في رئا�صته لح���زب الم�صتقبل، لكنه 

لي����س ممث���اًل ح�صريًا لل�صنة ل ف���ي لبنان ول في المنطق���ة، ول تتحمل الطائف���ة ال�صنّية 

م�صوؤولي���ة خياراته، هناك من يحمل هّم الوحدة الإ�صالمية، ومقاومة العدو الإ�صرائيلي، 

ل من بع�س  وع���دم ال�صير في م�صاري���ع ت�صوق لها اأمري���كا وتخدم م�صروع اإ�صرائي���ل وتموَّ

الدول النفطية، نحن نفتخر اأننا نتعاون معهم، وي�صرفنا اأن نكون واإياهم في خندٍق واحد 

م���ن دون اأن ننظر اإلى الهوية المذهبية، لأننا ننظر اإلى هوية ال�صرف التي يحملونها في 

مواجهة العدو الإ�صرائيلي، وحا�صرون للتعاون مع كل من يحمل هذه الروؤية، بل مع الذين 

يتبنونها بعد ابتعاد.

اأم���ا قانون انتخابات ال�صتين في لبنان ع���ام 2009، والذي يحاول البع�س اأن يتم�صك 

به، فهو قانوٌن ي�صادر التنوع وي�صب في م�صلحة المحادل الطائفية، فاإذا ما اأ�صفنا اإليه 

ر اإرادة ال�صعفاء والمحتاجين ت�صبح النتائج  اإف�ص���اد النا�س بالمال النتخابي الذي ي���زوِّ

عطيت عن���وان النتخابات، فقاتل اهلل قان���ون ال�صتين واأ�صاأل اهلل 
ُ
م���زورة بالكام���ل، ولو اأ

تعالى اأن نتوفق جميعًا لندفنه اإلى غير رجعة.
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اأم���ا ال�صالح، فهو الذي طّهر اأر�صنا من رج����س ال�صهاينة، وحرر بلدنا، هذا ال�صالح 

�صري���ف وعزيز ب�صرف وع���زة لبنان ال�صيد الحر الم�صتقل بثالث���ي قوته المتينة: الجي�س 

وال�صع���ب والمقاومة. لن���ا فخٌر اأن نكون من حملة �صالح المقاوم���ة، و�صنعتز اأمام العالم 

اأننا �صنبقى رافعين له بوجه اإ�صرائيل ولن ن�صقطه ولن ندفنه ولن نتخلى عنه مهما َعَلْت 

الأ�صوات وال�صراخات، فلت�صرخ اأمريكا فلن ي�صمعها اأحد.

ل يقب���ل اأي �صريف اأن تكون اأر�صنا مغت�صب���ة ون�صكت عن ا�صترداد حقوقنا، ول يقبل 

اأي �صاح���ب كرامة اأن يتحول بلدن���ا مطية لم�صاريع ال�صرق الأو�صط الجديد، ول يقبل اأي 

حر اأن يكون ماأمورًا من اأ�صحاب الأموال النفطية خدمة للم�صروع الإ�صرائيلي؟ اأين اأنتم 

ي���ا اأ�صح���اب الكرامات اأمام الأمعاء الخاوي���ة التي تنتف�س في فل�صطي���ن �صد اإ�صرائيل، 

واأ�صلحتك���م واأموالكم واإمكاناتك���م في خدمة اأمريكا واإ�صرائيل ب���دل اأن تقفوا ولو موقفًا 

واحدًا يقول: ل لما تفعله اإ�صرائيل، ونعم لالأمعاء الفل�صطينية ال�صريفة البطلة التي تعمل 

في �صبيل اهلل تعالى.

م���ن يريد تجري���د المقاومة م���ن �صالحها يعل���م اأن ل مقاومة بال �ص���الح، فال داعي 

���روا علينا بالمقاومة ال�صلبية والمقاوم���ة الإيجابية، والمقاومة الثقافية، والمقاومة  لتنظِّ

الأخالقي���ة، فم���ن دون �صالح ل معن���ى للمقاومة عل���ى الإطالق، ولو حملته���ا كل و�صائل 

الإع���الم والمفكري���ن، لأن ال�صالح هو الذي ُيخرج العدو من الأر����س المحتلة. من يريد 

تجري���د المقاومة من �صالحها يعلم اأن ل مقاومة ب���ال �صالح، وهو يريد اأن يك�صف لبنان 

اأم���ام اإ�صرائي���ل، لتنفذ م�صروعها التو�صع���ي الذي ي�صمل بن���اء الم�صتوطنات في الجنوب 

اللبنان���ي والبقاع الغربي، وتوطين الفل�صطينيين، واإعدام لبنان الم�صتقل، وجعله محمية 

اإ�صرائيلي���ة. ل���ن نر�صى بعد ع���ٍز �صنعه مجاه���دو المقاومة الإ�صالمية ف���ي لبنان، وبعد 

تحري���ر عام 2000م وانت�صار ع���ام 2006م العظيمين اأن نرجع اإل���ى الوراء، واأن ن�صتمع 

اإل���ى الن�صائ���ح الفا�صدة الت���ي يطلقها البع�س، م���ن ي�صوب على ال�ص���الح يريد اإ�صقاط 

المقاوم���ة، يعني اأنه يخ���دم الم�صروع الإ�صرائيلي الأمريك���ي، واإلَّ فليقل لنا كيف يترجم 
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ر ونحن لم ن�صمع منه على م���دى ال�صنوات موقفًا  مواجهت���ه لالحتالل ب�صكل ناف���ع ومحرِّ

واحدًا بوجه اإ�صرائيل.

�صالح حزب اهلل �صالح مقاومة، ولي�س له وظيفة داخلية، ما ح�صل في 5 اأيار 2008م 

ه���و الجريمة بعينها، ل�صرب �صبكة ات�ص���الت المقاومة، ما يعني �صرب بنية اإدارة النار 

وال�صيطرة، وكانت هذه خدمة مجانية لإ�صرائيل.

اأم���ا م���ا ح�صل ف���ي 7 اأيار بعد يومي���ن، فهو ا�صتب���اك م�صلح بين طرفي���ن، حيث كان 

ل���دى حزب الم�صتقبل ثالث���ة اآلف م�صلح منت�صرين في منطقة بيروت الغربية في ال�صقق 

والمبان���ي، وبادروا باإط���الق النار بعد تهدي���د م�صيرة الإتحاد العمال���ي العام من ال�صير 

عل���ى خ���ط المزرعة في بيروت ب�صربها بقذائف الآر بي جي، وق���د اأبلغتنا القوى الأمنية 

بذل���ك، كما اأبلغت الإتح���اد العمالي العام فاألغى م�صيرته، ث���م فوجئنا باإطالق النار من 

بع����س الزواريب فكان ل بد من اأن نتخ���ذ موقفًا، وكنا اأ�صد الحري�صين باأن ل تت�صع هذه 

الفتنة، فانتهت الإ�صتباكات خالل �صاعات معدودة وا�صتلم الجي�س اللبناني، لقد كنا في 

اإط���ار الدفاع وواأد الفتنة، ولم نعتدي عل���ى اأحد، ووجهة �صالحنا نحو العدو الإ�صرائيلي، 

واإ�صرائي���ل تعل���م ذل���ك ومن ل يعلم فلي�ص���األ اإ�صرائي���ل فهي تجيبه. ه���ذه �صفحة طويت 

بالن�صبة اإلينا، وعلينا فتح �صفحات للتالقي والبناء والمقاومة.

موؤتمر ال�صيخ البهائي هو موؤتمر التوا�صل بين اأ�صحاب المنهج الحق، واأحيي �صماحة 

الأخ العزيز ال�صيخ ح�صن بغدادي ع�صو المجل�س المركزي في حزب اهلل، والم�صرف على 

هذا الموؤتمر، وكما اأحيي الم�صت�صارية الثقافية الإيرانية، والمجمع العالمي لأهل البيت، 

ومجم���ع التقريب بين المذاهب، عل���ى اإحياء هذا الموؤتمر وهذه الذكرى التي تعيدنا اإلى 

الأ�صالة وتذكرنا بهذا المنهج العظيم، وفقكم اهلل تعالى لكل خير. 
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ó

ٌة على �صنا بهاِئِه، ولأنَّ م���داَد العاِلِم يرت�صُف محاِبَرُه ِمن �صواطئ  لأنَّ َكلَّ ُحُروِف���ِه َبِهيَّ

 تعالى: {إِّنََما يَْخَشى 
ُ
ال�صرمديَّة، ولأنَّ مقاَم العقوِل عيٌن على م�صارِف الُمُثْل، حتى قال اهلل

َة الك���ون، وهيَئاِتها، تت�صاَوى  يخ البهائي، اأنَّ مادَّ ���َد ال�صَّ َ ِم��ْن ِعَبادِهِ الُْعلََماء}، فقَد اأكَّ الّلَ
ة، ِب�َصَعِة  تِق، والفْتِق، والتَّكويِن والتَّكويْر، فاإذا اتَّحَدت الهيئُة والمادَّ ب�ص���رِط الِعلَّة، ِمن الرَّ

اِظَم  ح�صوِده���ا، وَزْحَمِة وجوده���ا، َدّلت �صورُة اعتياِدها، و�صرورُة انقياِده���ا، على اأنَّ النَّ

َر قاِئْم، غنيٌّ اأحْد، قيُّوٌم �صمْد، فطَر القلوَب على معرفِتْه،  َعاِل���ْم، والَباِني َحاِكْم، والُمَدبِّ

ًة اإلى الأبد.  ِتْه، فاإْن هي اأقبلْت عليه، �صمَّ لها ذراَع الُخلد لتحَيا حرَّ َبها على مودَّ وطيَّ

���د ال�صيخ الَبَهاِئ���ي، اأنَّ العبَد الُحرَّ قطع���ٌة ِمن حروِف  ولأنَّ الوج���وَد ه���ذا بياُن���ْه، فقد اأكَّ

ُروِحْه.  ُتُه عن روِحِه، ومواِقُفُه عن �صُ الإعجاْز، وكلمٌة ِمن لوِح الألَغاز، ل يمكُن اأْن تنف�صَل مادَّ

ُح َمْنَهَل ال�صماء رغم طاحونة الأر�س وحكومة الأدعياء.  ِمن هنا، فاإنَّ مقولته ظلَّت تتو�صَّ

المفت���ي الجعفري الممتاز، ممث���اًل والده العالمة ال�صيخ عبد الأمير قبالن نائ���ب رئي�س المجل�س الإ�صالمي   (1(

ال�صيعي الأعلى.
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ُذِن والعين، 
ُ

ُه ِمن ِقلٍَّة، جمعوا كتاَب الخلق على �صرِط الأ د اأنَّ اِته، يتاأكَّ ���ْع عينيَّ وَم���ن يَتَتبَّ

َخ ُقبَيل  ل ُقْطَبًا في فلك الأ�صاطين، ثمَّ ُلَيوؤرِّ َور، ُثمَّ ليتحوَّ َة الحرف، بُلَغِة ال�صُّ ليحكي �َصْيِئيَّ

نيا، فلي�س  ٍة في هذا الكون دليُلُه، واإْن اأردتَّ الدُّ ، فكلُّ ذرَّ
َ
تَّ اهلل َردَّ

َ
وفاِتِه بقليٍل قائاًل: اإْن اأ

�صيٌئ قاِتَلَك مثَلَها.

ة،  على اأنَّ َمن ُيعيد �صبَر التَّاريخ، يجد اأنَّ فترة القرنين العا�صر والحادي ع�صر هجريَّ

ة بدا اأنَّ فقَه  ولِة ال�صفويَّ ل���ت نموذجًا اآخر ِمن محن���ِة العاَلم الإ�صالمي، وَمع ن�صاأة الدَّ �صكَّ

ِتِه،  ق الكركي، الذي اتَّقَن فهم الوجود من باِب اأبديَّ َم بَعَتَب���ة عقل المحقِّ يا�َص���ة اعت�صَ ال�صِّ

ة فقَهَنة الوجود، ومحلِّها ِمن غاية الأبد،  ولِة وظيفًة واإجراءات، على �صكَّ �ص�َس الدَّ
ُ
َر اأ فق���رَّ

ماء على  وا خدم���َة ال�صَّ وِلَتْمكي���ِن ه���ذه الغاية، فقد بعث اإل���ى الفقهاء العامليي���ن، اأُن ُيوؤدُّ

ُل  ، ِبُلَغِة العاب���ِر اإليه، وبذلك ُت�َصكِّ
َ
طريق���ة تطويع مه���ارات اأهِل الأر�س، علَّها تخاطُب اهلل

الدول���ُة خادمًا ولي�س مخدومًا، على طريقِة الُحجِج والأولياء، ولتطويِع هذا المعنى، فقد 

َل اأدوارِه التي افتتحها  ي���خ اأوَّ �َس ِل�َوَل���ِدِه ال�صَّ ق، ليوؤ�صِّ يخ البهائ���ي بالمحقِّ الَتَح���َق وال���ُد ال�صَّ

بمقولة: تطويْع الأر�ِس والإن�صاِن، ما بين َفَلِك التَّدبيْر، وَفَلِك التَّقديْر.

ف���كاَن اأْن �َص���قَّ حروَف فل�صفِت���ِه على قاعدة الأب���واب المن�صوبة، وال���ذراع المطلوبة، 

 �صرُف 
ُ
لَب يكوُن ِلَمْفُق���وْد... فيما اهلل ، لأنَّ الطَّ

ْ
رًا اأنَّك ل�ص���َت بحاجٍة لأْن َتطُل���ب اهلل ُمَك���رِّ

الآياِت وعيُن الوجوْد. 

وع���ن �ِصرِّ الخلق، علََّق في تنبيهاِت���ِه: اأنَّ �صورَة العاَلم اأْمَكن ِمن عد�صة العيْن، وما هو 

اْت، والخلُق اأكبر  ا تراُه البا�صرْة، والوج���وُد اأعمُّ ِمن الح�صيَّ َنن، اأكبر ِممَّ م�صك���وٌن في ال�صُّ

َك اأنَواُرْه.  ، فال َتُفوَتنَّ
ْ
اْت، واأينما ارتع�َس القلْب، فذلَك �صرُّ اإ�صراقِة اهلل ِمن الماديَّ

���اِزف، ب�صيحِتِه  يخ البهائي، ال���ذي عاَي�َس فترَة الوجِع النَّ به���ذا يمكننا اأْن نفه���م ال�صَّ

، ل 
ْ
، ل يمكُنُه اأن يك���ون عبدًا لغيرْه، واأنَّ َم���ن َعزَّ باهلل

ْ
الم�صه���ورة: اأنَّ َم���ن كاَن عب���دًا هلل

لطان الذي  َد اأنَّ ال�صُّ  والإن�صاْن، اأكَّ
ِ
ظام ولِة والنِّ يوف الَقاِطَعاْت، ُثمَّ عن ِفْطَنِة الدَّ تذلُُّه ال�صُّ

يعتا�ُس على الدمِّ والأ�صالء، وُروؤو�ِس العلماء، ُثمَّ يت�صتَّر بقناِع المذهبيَّات، لهو اأخطُر على 
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ة،  لطنة العثمانيَّ ًة اأنَّ تجرب���ة ال�صَّ ي���وف، وقواِرع الحتوف،خا�صَّ ِة ِمن قواطع ال�صُّ ه���ذه الأمَّ

ِة في  دت اأنَّ مقَتَل الأمَّ التي هزَمْت دولَة المماليك، والتي امتدَّ نفوذها اإلى بالد ال�صام اأكَّ

وَلة، واأنَّ  ة ولي�س بالدَّ د ال�صيخ البهائي اأنَّ عبادَة اهلِل تبداأ بالأمَّ تها، وعن الطاعة، اأكَّ ع�صبيَّ

اِلم،  مَت على الظَّ ، �صتقتلها الجولْت، واأنَّ ال�صَّ عيف، وياأَمُن القوّيْ دول���ًة يخاُف فيها ال�صَّ

اُمُه،  مت اأيَّ ُتُه، ت�صرَّ َع وطنًا، واأنَّ َمن َجاعت رعيَّ يَّ ���َع َنْف�َصًا، �صَ يَّ مقتل���ٌة للمظلوم واأنَّ َمن �صَ

ْول، واأنَّ الأمم على حدوِدها، فاإْن اأِمَن  ُل َهاِدَماُت ال���دُّ واأنَّ َم���ن كاَب���َر، فقْد قاَتْل. وتلك اأوَّ

���ة، وا�صتاأَثر القوي، وتظلَّم  ���ُة، و�َصِبَعت الخا�صَّ الحاِك���ُم، وخاَف المحكوْم، وجاَعت العامَّ

ار، وِهَياَجِة الأم�صار، ولو بعَد ِحْين.  عيف، فاأب�صروا با�صِطالم النَّ ال�صَّ

���َد �صرورَة وجوِد الفقيه، على معاِقِد  ِل َمن اأكَّ يخ البَهاِئي، كان ِمن اأوَّ والالف���ت اأنَّ ال�صَّ

نن،  اَم اهلِل على ال�صُّ كِب على قانون الم�صير، ولأنَّ الأم�َس كاليوم، ولأنَّ اأيَّ ولة، �صبطًا للرَّ الدَّ

لها:   اأوَّ
ِ
ِتنا، عاَد كيوم ومطاِلَبُه على الِمَحن، فاإنَّ وجَع اأمَّ

ْة، في اأوطاٍن �صجوُنَها اأكثُر ِمن مدار�صها،  ائفيَّ اٌم يت�صتَّروَن الطَّ ْة، وُحكَّ �صع���وٌب بال هويَّ

ماء، دوَن اأْن نثاأَر ِمن قاتلها،  ودموُعَها اأكثر من ُدُروِعَها، فيما �صراخاُت �صعوبنا تمالأ ال�صَّ

���ًة �َصَكَتْت عن ُظالمِة القد�س، ُثمَّ تَجاهلت مذابَح  اأو ننتق���م من عاِقِلَها، وهذا يعني اأنَّ اأمَّ

اِر الهوجاء والفتنِة الكاأداء التي تلتهم جثث  اأفغان�صتان والعراق، هي نف�ُصَها لن تكترَث للنَّ

ُد الأمريكي  وريين، والليبيين، فيما زعاَماُت الح�صون، تتودَّ الم�صريي���ن، واليمنيين وال�صُّ

ُه الوحيد  القاِت���ل، ثمَّ ُت�ص���اِرع لدفع اأكبر الِكَلف، لبن���اء نظام درع �صاروِخي اإقليم���ي، همُّ

َرْت ثاأَرْت، واإْن 
َ
اإع���الُن حرٍب �صاملة على طهراْن، واأنَّى َلُهم؟ وكيف َلُهم؟ وطه���راُن اإْن َزاأ

قالْت فَعَلت، وما بين َعاِقَدْيَها كلُّ �صروِط الإنت�صار، )اإْن �صاء اهلل(، لذلك، ولأنَّ خ�صومَة 

ة اأوروبيَّة، عادت  ة، وب���اإدارٍة اأمريكيَّ الأو�ص���ِط اليوم، ع���اَدْت كما بداأْت، ولأنَّ مذابَح الهويَّ

ل ناظَم ال�صيا�صيات، فاإنَّ هذا الخطر الهائل، يفتر����سُ ب�الأزهِر والنَّجِف وقم، اأْن  لُت�ص���كِّ

ل مي���زاَن الكلمة، و�صَط ن���اٍر لَح دخاُنها، وُحُمْوَلٍة اإْن هي انقدح���ت �صرارُتها، �َصَوِت  ُت�َص���كِّ

ماء. يَر في كبِد ال�صَّ الطَّ
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ة  ة التُّركيَّ ولأنَّ ق�صم���َة الأو�ص���ط، على حالها، واليَد الأطل�صيَّة، ُتحيك الخن���ادق العربيَّ

اِعَم �صريٌك  ول، ل وجوَد له، واأنَّ القاِت���َل والدَّ اإل���ى حدِّ الإنفجار، فهذا يعن���ي اأنَّ عزَل الدُّ

ًة اأنَّ الأطل�ص���ي يعمل على خو�ِس حرٍب ب�الأقنَع���ة، و�صط فتنٍة َوُقوُدَها  ف���ي الحرب، خا�صَّ

���د اأنَّ ثاأَرَها مع تل  ُتنا، لُتوؤكِّ ���اُت والتَّكفي���ر، ِمن هنا، يجب اأْن تنه����س اأمَّ الم���اُل والمذهبيَّ

ِة بلداننا التي تتالعب بها اأجندة الإ�صتخبارات  اأبيب والإدارة الأمريكيَّة، ولي�صت بين اأزقَّ

ة.  الغربيَّ

ماَء ب�خ�صاِب ُمَقاوِمْيَه���ا، لن ُتعيد يَدَها عن  َجت ال�صَّ وه���ذا يعني، اأنَّ بيروت، الت���ي َتوَّ

ُج هاَمَتَها. ولأنَّ القراَر ال�صيا�صي، �صرورٌة لأيِّ حدٍث كبير. فلن  َزَناِدَه���ا واإلَّ وثاأُر اهلِل يت���وِّ

نقَبل بتفويت اأيِّ فر�صٍة حا�صمة، و�صَط زلزاٍل يبدو اأنَّ َهَيَجاَنُه طويْل. 

َن ِمن  نا لن ُنَمكِّ ولأنَّ الخيان���َة، والعَماَل���ة اأ�صحت ِوْجَهَة نظٍر، ومدعاًة للُمَفاَخ���َرة، فاإنَّ

كيَن ِمن َمذَبِحْه. َن ال�صِّ اأعناقنا، تحَت اإيِّ اإ�صٍم اأو �َصكْل. لأنَّ الغبيَّ َمن َمكَّ

ًة للقاتِل اأو �َصِريِكْه.  َمُه هديَّ وما داَفْعَنا عنه ب�َحرِّ النَّحِر، والقاماِت الَقِطيَعات، لن ُنَقدِّ

واأنَّ زَمن التَّ�صويات مقبوٌل، اإلَّ اأْن َيقُتَلَنا. واأنَّ َمن ل َيْرَكُع اإلَّ هلِل اإْن َقاَل، َفَعْل.

يخ البهائ���ي: اإيَّاك والمظلوْم، ف���اإنَّ َيَدُه اإْن َرَم���ْت، طاوعْتَها يُد  وف���ي الماأث���وِر عن ال�صَّ

ماْء..  ال�صَّ
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ó

الحمد هلل رب العالمين وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف الخلق واأعز المر�صلين �صيدنا 

ونبين���ا وحبيب قلوبنا اأبي القا�صم محمد بن عب���د اهلل وعلى اآل بيته الطيبين الطاهرين 

واأ�صحابه الأخيار المنتجبين.

ال�ص���ادة اأ�صحاب ال�صماح���ة والف�صيلة وال�صعادة اأيها الحف���ل الكريم ال�صالم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته... قال تعالى في محكم كتابه العزيز:

وتُوا الْعِلَْم َدرََجاٍت } 
ُ
ُ اّلَِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َواّلَِذيَن أ ب�صم اهلل الرحمن الرحيم: {  يَْرفَِع الّلَ

َ ِمْن ِعَبادِهِ الُْعلََماُء} {قُْل َهْل يَْسَتوِي اّلَِذيَن َيْعلَُموَن َواّلَِذيَن اَل َيْعلَُموَن  {إِّنََما يَْخَشى الّلَ
لَْباِب}.

َ
ولُو الْأ

ُ
ُر أ إِّنََما َيَتَذّكَ

وفي الحديث ال�صريف عن النبي الأعظم محمد P: »العلماء ورثة الأنبياء« واأقرب 

النا����س م���ن درجة النب���وة اأهل الجهاد والعلم، وع���ن اأمير الموؤمنين عل���ي بن اأبي طالب 

Q: »مات خزان المال وهم اأحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر، اأعيانهم مفقودة 

واأمثالهم في القلوب موجودة وهم باقون ما بقي الليل والنهار«.

�صفير الجمهورية الإ�صالمية في بيروت.  (1(
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اأيها ال�صادة: 

في البداية ا�صمحوا لي اأن اأوجه تحية �صكر وتقدير اإلى جمعية الإمام ال�صادق Q التي 

داأبت برئا�صة ع�صو المجل�س المركزي في حزب اهلل �صماحة ال�صيخ العزيز ح�صن بغدادي على 

اإحياء �صيرة ال�صلف ال�صالح من علماء الإ�صالم الأجالء... ورثة الأنبياء واأمناء اهلل تعالى على 

خلق���ه لننتفع بعلمهم ونهتدي بهديه���م ونقتدي ب�صيرتهم في الدعوة اإل���ى اهلل بالكلمة الطيبة 

والدع���وة ال�صادقة والعم���ل ال�صالح اأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنك���ر خدمة ً لالإن�صان الذي 

رِْض َخلِيَفًة} لتك���ون الحياة الدنيا حياة 
َ
كرم���ه اهلل تعالى بالإ�صتخ���الف، {إِنِّى َجاِعٌل فِى األ

عامرة بالخير والمحبة والرحمة والقيم الإلهية التي دعا اإليها الُر�ُصل والأنبياء والأئمة وال�صلف 

ال�صال���ح من علمائنا الأجالء ومن نتكرم اليوم بتكريمه »العال���م الرباني الكبير ال�صيخ بهاء 

الدين محمد بن ال�صيخ ح�صين عبد ال�صمد الحارثي العاملي المعروف بال�صيخ البهائي«. 

�صي���خ الإ�صالم به���اء الملة والدين واأ�صتاذ الأ�صاتذة والمجتهدي���ن... الفقيه المحقق والحكيم 

المتاأله والعارف البارع والموؤلف المبدع والأديب ال�صاعر وال�صليع في الفنون باأ�صرها وهو اأحد 

نوابغ الأم���ة الإ�صالمية والأوحدي من عباقرتها الأماثل �صاحب الت�صانيف والتحقيقات فكان 

بح���ق اأم���ة م�صتقلة في الأخذ باأطراف العلوم والت�صلع بدقائ���ق الفنون لذا فاإن مقامه ومكانته 

في تاريخ الح�ص���ارة الإ�صالمية ل تخفى على اأ�صحاب النظر والمحققين من اأهل المعرفة... 

فه���و كما اأ�صرنا العالم الفا�صل الملتزم والفيل�صوف �صاحب النظر والعارف والوا�صل المحقق 

والريا�ص���ي الماهر المدقق والفقيه البارع المجتهد والأ�صتاذ المربي... خ�صب العطاء وذلك 

�صيمة العلماء الإ�صالميين ممن يمكن اأن يقال عنهم اأنهم علماء مو�صوعيون... هذا اإلى جانب 

ما تحلت به �صخ�صيته الكريمة من قريحة وقادة وكريم �صجية وحميد اأخالق ومناعة طبع... 

فه���و بم���ا اأولي م���ن مواهب وملكات يقف عل���ى قدم الم�صاواة م���ع عظماء ال�صل���ف كاإبن �صينا 

والفاراب���ي والغزال���ي ومن لف لفهم من اأرب���اب الل�صانين واأجاد عالًما اأديًب���ا باللغتين العربية 

والفار�صية، وهو من مفاخر جبل عامل في لبنان ال�صقيق العزيز، هذا الجبل الأ�صم منبع العلم 

والعلم���اء على مدى التاريخ الإ�صالم���ي... علماوؤه منارة ت�صع علًما وفقًها واإيمانا وجهاًدا اأمثال 

ال�صهي���د الأول وال�صهيد الثان���ي... وغيرهم المئات من العلماء الذي���ن اأغنوا الفكر الإ�صالمي 
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ا للظلم وعوًنا للحق فكان  والثقاف���ة الإن�صانية بعلومهم وثقافتهم التي تجذرت في الأر�س رف�صً

لبنان وجب���ل عاملة ع�صًيا على القهر والظلم والحتالل، عنواًنا للمقاومة وال�صرف والإباء... 

دفاًع���ا عن القيم الإلهية الحقة واإعزازًا للدين الحني���ف، والروابط التاريخية التي تربط بين 

اإي���ران ولبنان تعود اإلى مئات ال�صنين منذ هجرة ال�صيخ البهائي واأمثاله من العلماء العامليين 

الأوائ���ل الذي���ن ن�صروا العل���م والثقافة الإلهية في رب���وع اإيران التي اأ�صح���ت ببركة اهلل تعالى 

وجه���ود الثل���ة الطاهرة من علماء جبل عامل اأمثال �صيخنا الكبي���ر تنعم بحب اأهل بيت النبوة 

وتدي���ن بالولء لمحم���د واآل محمد �صل���وات اهلل عليهم اأجمعين.  وا�صتم���ر التوا�صل والتفاعل 

الثقاف���ي والح�صاري بين اإيران ولبنان قروًنا طويلة زاخرة بالعلم والثقافة وكان لبنان ل�صيما 

اأه���ل عامل���ة اأكثر اأهل الدنيا فرًح���ا وا�صتب�صاًرا بانت�صار الثورة الإ�صالمي���ة في اإيران و�صقوط 

النظ���ام ال�صاهن�صاه���ي وقيام الجمهورية الإ�صالمي���ة الإيرانية على يد العب���د ال�صالح الإمام 

الخمين���ي} الذي اأر�صى بدولت���ه المباركة دعائم الحرية وال�صي���ادة والإ�صتقالل الحقيقي 

بالتبعي���ة هلل وحده...واأعاد لالإ�ص���الم جوهره الحقيقي باأنه م���الذ الإن�صانية وملجاأها و�صبيل 

�صعادته���ا دون كافة العقائ���د المادية والو�صعية الت���ي اأثبتت ف�صلها واأ�صح���ى الإمام الخميني 

العال���م الرباني الكبير ورائ���د ال�صحوة الإ�صالمي���ة بثورته المباركة قدوة الأح���رار وال�صعوب 

المظلومة والمقهورة ونموذجًا مباركًا يحتذى في ال�صبر والإيمان والجهاد والمقاومة.

اأيها ال�صادة:

 اإنن���ا في الجمهورية الإ�صالمي���ة الإيرانية وفي ظل القيادة الحكيمة للولي القائد الإمام 

ال�صي���د علي الخامنئي{ ال�صريف وحكومة الرئي�س الدكت���ور محمود اأحمدي نجاد نوؤكد 

وقوفنا اإلى جانب المقاومة ال�صريفة لل�صعبين اللبناني والفل�صطيني مباركين للبنان و�صعبه 

ومقاومته حلول �صهر الإنت�صار اأيار الذي تزين بعيد المقاومة والتحرير عندما �صجل لبنان 

بمقاومت���ه ال�صريف���ة البا�صلة اأول هزيمة �صد الكيان ال�صهيون���ي الغا�صب بان�صحابه المذل 

ف���ي 25 اأي���ار عام 2000م وبانت�ص���اره الإلهي المبارك في تموز ع���ام 2006م عندما اأثبتت 

المقاوم���ة و�صعبها باأنها نتاج العل���م والإيمان والقيم والكرامة وال�صهامة والإباء الذي زرعه 

ف���ي النفو�س علماء ربانيون اأمثال �صيخنا البهائي الذين رغم تباعد ال�صنين ما زالوا اأحياء 
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باقون ما بقي الدهر والليل والنهار في جهاد المقاومة ودماء �صهدائها وعظمة انت�صاراتها 

الع�صية على القهر... الثابتة ثبات الجبال في مواجهة الرياح العاتية لت�صنع للبنان والأمة 

انت�صاراتها القادمة عًزا ون�صًرا وتحريًرا في لبنان والقد�س وفل�صطين. واإننا في الجمهورية 

الإ�صالمية الإيرانية ن�صع كل اإمكانياتنا الدفاعية والردعية في خدمة الأمن وال�صتقرار في 

منطق���ة ال�صرق الأو�صط ون���رى اأن ما يحفظ الأمن وال�صلم العالمي وال�صتقرار الداخلي هو 

تخل���ي الدول الم�صتكب���رة عن فر�س اإرادتها وخياراتها ال�صيا�صي���ة على الآخرين واعترافها 

بح���ق ال�صعوب وقدرتها عل���ى العمل مجتمعة ً في بناء نف�صها وح���ل م�صاكلها واإدارة �صوؤونها 

بنف�صها بعيًدا عن التدخل الأمريكي ال�صافر ل�صيما في �صوريا ال�صامدة نظاًما و�صعًبا اأمام 

الموؤامرات الدولية التي ف�صلت اأمام وحدة ال�صعب ال�صوري وتما�صكه قيادةً  و�صعًبا.

 مجددين ا�صتعداد اإيران الدائم لم�صاعدة لبنان في جميع المجالت والوقوف اإلى جانبه 

ف���ي مختلف الظ���روف، واأكرر ما اأعلنه النائ���ب الأول لفخامة رئي����س الجمهورية الإ�صالمية 

الإيراني���ة الدكت���ور محمد ر�صا رحيم���ي اإلى لبنان من اأن اإي���ران م�صممة على حماية ودعم 

لبنان حكومة ً و�صعًبا ومقاومة وعلى ربط �صبكة الكهرباء الإيرانية بال�صبكة في لبنان واإي�صال 

الكهرب���اء اإلى كل اللبنانيي���ن والعر�س الإيراني جاد ب�صرورة الإ�ص���راع والتعجيل لحل اأزمة 

الكهرباء في لبنان متطلعين اإلى اإ�صاءة واإنارة كل بيت من بيوت اللبنانيين عبر طريقتين:

الأولى: نقل الكهرباء عبر �صوريا اإلى لبنان.

الثاني���ة: عبر بناء محطات للكهرباء في لبنان ونحن على ا�صتعداد للعمل فوًرا بتنفيذ 

م�صروع الكهرباء الذي ناأمل اأن يب�صر النور لتنير بيوت اللبنانيين بالكهرباء والتي اأنارت 

�صماء الأمة بالعزة والن�صر والمقاومة.

في الختام:

 اأج���دد ال�صكر والتقدير للجه���ات الراعية لهذا الموؤتمر المب���ارك المنعقد حول فكر 

ال�صي���خ البهائ���ي متمنًي���ا لأعماله النج���اح وللم�صاركين التوفي���ق وال�ص���داد تكريًما للعلم 

والعلماء الدعاة اإلى اهلل تعالى وتوحيده وخدمة عباده.
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الشيخ اسن بغدادي)))

ó

راع���ي موؤتمرنا الأمين العام لح���زب اهلل حجة الإ�صالم والم�صلمي���ن �صماحة ال�صيد ح�صن 

ن�صر اهلل، ُمَمثاًل بنائب الأمين العام لحزب اهلل �صماحة العالمة ال�صيخ نعيم قا�صم. 

ُممثل �صماحة الإمام القائد ال�صيد الخامنئي { �صماحة اآية اهلل ال�صيخ دري نجف اآبادي.

ال�صادة العلماء، ال�صادة الح�صور، الأخوة والأخوات ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

ف���ي افتتاحي���ة الموؤتمر ليمك���ن الغو�س ف���ي تفا�صيل الجوان���ب العلمي���ة والفكرية لهذه 

ال�صخ�صية الفّذة ال�صيخ بهاء الدين محمد بن ال�صيخ ح�صين عبد ال�صمد العاملي المعروف 

)بالبهائ���ي( رائ���د العلوم ف���ي الحديث والفق���ه والأ�ص���ول والهند�صة والفل���ك والريا�صيات 

والفل�صفة والأدب، واإنما ُيت���رك الحديث لل�صادة الباحثين الذين ن�صكرهم على الجهود التي 

بذلوها ف���ي البحث والتنقيب حول الجوان���ب العلمية العقلية والنقلية، له���ذا العالم الرباني 

ال�صي���خ البهائ���ي. ولعّل ما مّيز ال�صيخ البهائي عن غيره من بقي���ة علماء جبل عامل هو تعدد 

ه���ذه المواه���ب، والح�صول على العديد م���ن مختلف العلوم العقلية والنقلي���ة ول غرابة فهو 

نج���ل ال�صيخ ح�صين عب���د ال�صمد الذي هو من تالمذة ال�صهيد الثان���ي والذي لزمه في حّله 

ع�صو المجل�س المركزي في حزب اهلل والم�صرف على اأعمال الموؤتمر.  (1(
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وترحال���ه، فكان من الطبيع���ي اأن ي�صتفيد ال�صيخ البهائي من وال���ده �صواء في بلدة )اإيعات( 

البقاعي���ة التي ترع���رع فيها، اأو في ال�صن���وات التي ق�صاها والده ك�صي���ٍخ لالإ�صالم في اإيران 

حي���ُث لزمه في تلك الفترة، وخ�صو�صًا الفر�صة التي اأتيحت له في قزوين، حيث در�س على 

العدي���د م���ن علمائها فدر����س الحكمة والمنطق عل���ى المال عبد اهلل، كم���ا در�س الطب عند 

اأ�صهر اأطباء ايران عماد الدين محم���ودة، ودر�س الريا�صة والكالم والفل�صفة والريا�صيات، 

م�صافًا للمكتبة التي ورثتها زوجته عن اأبيها ال�صيخ علي بن هالل الكركي حدود اأربعة اآلف 

كتاب جاء بها من الهند.

لقد انخرط ال�صيخ البهائي في الن�صيج الإيراني منذ طفولته، فلم يعد اأحد في ال�صلطة ال�صيا�صية 

اأو الأعي���ان ينظ���ر اإليه اأنه ط���ارئ على ن�صيجهم، كما كان���وا ينظرون اإلى المحق���ق الكركي وغيره، 

فالبهائي هو اإبن اإيران على �صعيد اللغة والعارف بتفا�صيل تركيبة الدولة والمجتمع.

له���ذا ن�صاه���د ال�صيخ البهائي ق���د تحّول اإلى رم���ٍز في الن�صي���ج الإيراني وعن���وان التكوين 

الإجتماع���ي لالأمة اليرانية، بعيدًا عن اأي �صلطة تحكم ه���ذا الن�صيج، كيف اإذا كانت ال�صلطة 

ق���د ولدت من رحم هذا ال�صع���ب كما هي اليوم في اإيران، فلم تهبط ه���ذه ال�صلطة بالبر�صوت 

)المظل���ة( على �صعب اإيران، وما وج���ود الم�صت�صارية الإيرانية والمجمع العالمي للتقريب بين 

المذاهب والمجمع العالمي لأهل البيتR معنا اإّل دليل على �صحة ما نقول. 

 اأيها الحفل الكريم : 

مخطئ من يظن اأّن وجود علماء لبنان في اإيران بالعهد ال�صفوي هو �صهوة �صلطة اأو هروب 

م���ن الم�صوؤولي���ة، بقدر ما كانت م�صوؤولي���ة �صرعية تفر�س عليهم الإ�صتف���ادة الق�صوى من هذه 

ال�صلط���ة لت�صحيح الم�صار العقائدي، ولالأمر بالمع���روف والنهي عن المنكر وت�صييد المدار�س 

الفقهي���ة وبناء الم�صاج���د اإلخ..، واإل ماذا نف�ّص���ر اأن يرف�س ال�صهيد الأول الذه���اب اإلى اإيران 

بدع���وة من حاك���م خرا�صان علي بن الموؤّي���د ليكون مرجعًا للم�صلمين ال�صيع���ة هناك، وال�صهيد 

الثان���ي لم ي���زر حتى الإم���ام الر�صا Q ك���ي ل ُي�صّجل عليه باأن���ه التقى باأحد م���ن ال�صلطة 

ال�صفوية، بل ف�صل البقاء في جبل عامل رغم المخاطر واللجوء اإلى التخفي بين جباع وجزين 

والمحقق الكركي يعتر�س على ال�صيا�صة الخاطئة لل�صاه بعد فتح هراة �صنة 916 ه� على اأثر قتل 
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الشيخ اسن بغدادي

الجن���د لبع�س الم�صلمين ال�صّن���ة، قائاًل له: »اإنك و�صعت ال�صيف في مو�ص���ع الحوار«، وال�صيخ 

البهائي القادم اإلى اإيران على خلفية القتل والحقد الذي لحق ب�صيخ الوحدة ال�صالمية ال�صهيد 

الثان���ي، لم ن���راه يحّر�س على العثمانيي���ن ولم ي�صتغل ه���ذا النفوذ بل اأكم���ل ذات النهج الذي 

كان علي���ه وال���ده واأ�صتاذه ال�صهيد الثاني، وظهر ذلك في م�ص���ر وفل�صطين، فبعد اأداء منا�صك 

الح���ج �صنة 992 ه� توج���ه اإلى م�صر لالأخذ عن �صيوخها وعلمائها، بهدف التوا�صل والإ�صتفادة 

فالتقى العالم الجليل ال�صيخ محمد بن اأبي الح�صن البكري، �صاحب الأخالق الرفيعة، والعلوم 

المتعدّدة، ل�صيما في التف�صير والحديث.

ف���ي الختام، ياأتي موؤتمر نا ه���ذا ومنطقتنا تعي�س الت�صنج المذهبي على خلفية الم�صالح 

والمفا�صد التي ترعاها اأمريكا في المنطقة، بعدما ف�صلت في العراق واأفغان�صتان وفي عدوان 

تموز 2006م على لبنان. نحن نقول لهم كما خ�صرتم وانهزمتم في كل هذه المحطات �صوف 

تنهزم���ون مجددًا في حربكم الطائفية، ومجتمعنا الإ�صالم���ي يدرك موؤامراتكم والمخاطر 

المترتبة عليها، وعلى قاعدة {وعسى أن تكرهوا شىء وهو خير لكم} فما نمّر فيه اليوم 

ه���و  فر�صة لخ���راج المنهج التكفيري من مجتمعن���ا الإ�صالمي، وليعل���م الجميع اأن الخطر 

التكفي���ري الوهابي وح���ده الذي يكون معبرًا لتفتيت وحدة الأم���ة وهو ال�صيف الم�صلط على 

رقبة الم�صلمين باأيدي الغرب واأعداء الدين.

اإذًا ه���ذا هو ال�صيخ البهائي، الذي ق�صى حيات���ه بالعلم والزهد وخدمة النا�س وت�صحيح 

م�ص���ار الدولة، من دون اأن يتاأثر ببهارجها، ولم يمنعه زهده من التوا�صل مع الملوك وخدمة 

النا����س، والقي���ام بالوظيفة ال�صرعية من تعليم النا�س الأح���كام واحياء المنا�صبات الدينية، 

كم���ا كانت له مهم���ة الإ�صراف على بناء الح���رم المطهر لالإمام الر�ص���اQ اإلى اأن كان 

منت�ص���ف �صنة 1030ه� وبينما كان م���ع جمع من تالمذته واأ�صحابه ي���زور مقبرة اأ�صفهان، 

واإذا ب���ه ي�صمع �صوتًا من داخل القبر وكان بالقرب منه تلميذه ال�صيخ محمد تقي المجل�صي، 

ف�صاألهم البهائي هل �صمعتم ذلك ال�صوت؟ فقالوا: ل، وحينها قال ال�صيخ البهائي لهم: »اإني 

اأخب����رت بالإ�صتع����داد للموت والرحي����ل«، ثم ا�صتغل بالبكاء والت�ص���ّرع وتوفي بعد ذلك ب�صتة 

اأ�صهر، وكيف ل يكون كذلك وهو القائل »اإّن اأباءنا واأجدادنا في جبل عامل كانوا دائماً اأهل 
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علم وكرامات«، وتوفي رحمه اهلل �صنة 1030ه� عن 77 �صنة و�صارك في ت�صييعه في اأ�صفهان 

.Q اأكثر من خم�صين األفًا، ثم نقل جثمانه بعد ذلك اإلى م�صهد المام الر�صا

ف���ي الختام ل ي�صعني اإل اأن اأ�صكركم جميعًا، ال�ص���ادة العلماء، والجهات المتعاونة معنا: 

الم�صت�صارية الثقافية للجمهورية الإ�صالمية في اإيران ب�صخ�س �صماحة ال�صيد محمد ح�صين 

رئي����س زاده، والمجم���ع العالمي للتقريب بين المذاهب الإ�صالمي���ة ب�صخ�س اأمينه العام اآية 

اهلل ال�صيخ محمد علي الت�صخيري الذي حّملني �صالمًا خا�صًا اإليكم. 

واأ�صكر المجمع العالمي لأهل البيتR ب�صخ�س اأمينه العام حجة الإ�صالم والم�صلمين 

ال�صي����خ محمد ح�صن الأخت����ري، كما اأ�صكر ال�صي����وف القادمين من اي����ران والعراق والكويت 

وال�صعودي����ة وم�صر و�صوري����ا وفي مقدمتهم ممثل �صماحة الإمام القائ����د ال�صيد الخامنئي في 

محافظة اآراك واإمام جمعتها وع�صو مجل�س الخبراء �صماحة اآية اهلل ال�صيخ دري نجف اآبادي.

كم���ا اأ�صكر نائ���ب رئي�س المجل�س الإ�صالمي ال�صيعي الأعل���ى �صماحة العالمة ال�صيخ عبد 

الأمير قبالن ممثاًل بالمفتي الجعفري الممتاز �صماحة ال�صيخ اأحمد قبالن.

واأ�صكر ال�صديق العزيز �صعادة �صفير الجمهورية الإ�صالمية الدكتور غ�صنفر ركن اآبادي 

على م�صاهمته معنا.

ول اأري���د اأن اأن�ص���ى الجهود الت���ي بذلها الأخ العزيز �صماح���ة ال�صيد ها�صم �صف���ي الدين رئي�س 

المجل�س التنفيذي في حزب اهلل الم�صوؤول المبا�صر على عملنا في اإحياء هذا التراث في حزب اهلل.

وكّل ال�صك���ر والتقدي���ر لراعي الموؤتمر الأمين العام لح���زب اهلل �صماحة حجة الإ�صالم و 

الم�صلمين ال�صيد ح�صن ن�صراهلل وال�صكر مو�صوٌل بممثله �صماحة العالمة ال�صيخ نعيم قا�صم 

نائب الأمين العام لحزب اهلل.

اأ�صكر ال�صادة النواب والفعاليات ال�صيا�صية والإجتماعية والإعالمية والبلدية والإختيارية 

والثقافي���ة والأخ���وة والأخوات، على اأمل اأن نكمل اأعم���ال الموؤتمر غدًا اإن �صاء اهلل في فندق 

)ال�صاحة( عند التا�صعة �صباح���ًا، ويوم الجمعة في النادي الح�صيني لبلدة )جباع( ال�صاعة 

العا�ص���رة �صباح���ًا، وي���وم ال�صبت ف���ي الن���ادي الح�صيني لبل���دة )اإيعات( البقاعي���ة ال�صاعة 

الخام�صة ع�صرًا.



 األبحاث:

فاً: د. ح�صن ن�صر اهلل.	• بهاء الدين العاملي �صائحاً مت�صوِّ

الجانب الإجتماعي في �صخ�صية ال�صيخ البهائي: د. محمد علي اآذر�صب.	•

عناوين في طريق البحث عن جديد في �صيرة ال�صيخ البهائي: ال�صيخ علي خازم.	•

الخطاب العقلي في الحكاية الحيوانية: اأ. اإدري�ض هاني.	•

ال�صيخ البهائي رائد الفكر والتراث: ال�صيخ ُدّري نجف اآبادي.	•

 الفصل األول: 

شخصية البهائي اإلجتماعية 
ومنهاجه التربوي
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ً
 متصوفا

ً
بهاء الدين العاملي سائحا

)953-1031هـ ( )1547- 1622م(

د. اسن عباس نصر الله)))

البهائي، �صوفيٌّ بالإرتحال، تزّهد، تدرو�س، تاأّبط ك�صكوله وجال،

هجر ق�صور الملوك، 

من �صبات الغفلة، اأيقظته ال�صكوك.

طريق ال�صوفي وعر، 

�صحارى، ودياٌن، جبال، 

زواياه، �صجرٌة في قفر،

و�صخرٌة في واد..

ما اتخذ زاويًة في موطٍن باد.

ًة خفيفة الظالل. حملها على ظهره �صفَّ

وم�صاجده كهوٌف على �صفاف نهر 

على امتداد الكون ي�صلي..

اأ�صتاذ في الجامعة اللبنانية.  (1(
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ير�صد النجوم، ي�صاألها عن المقامات والأحوال 

تهم�س بوحًا، مواقعي، مقاماتي، اأق�صم بها الإله. 

قِْسُم بَِمَواقِِع الّنُُجوم} {ِإَونَُّه لََقَسٌم لَْوَتْعلَُموَن َعِظيٌم} 
ُ
 {فَ�� أ

�صوفٌي، عنده �صاعة تفكر، هي عام �صالة..

 في خطى التجوال، ي�صاأل التراب،

عن رجاٍل مّروا..

يقول التراب: اأندادًا عبروا، 

�صجد ال�صائحون، عربد ال�صالون، 

توا�صع الزاهدون، �صمخ الجبارون.

في ترحاله اأزاح ال�صوك و�صلى، 

محرابه، معراج الأر�س اإلى ال�صماء.

ه، لياأخذه اإلى الأنوار... في �صالته يناجي ربَّ

الحمد هلل الذي نّور قلبي بنور الهداية.

�صفر الأر�س، اإرها�ٌس لأ�صفار العرفان،

من الإن�صان، اإلى اهلل، اإلى الإن�صان.

* * *
في تجواله، كلما حّط البهائي على �صفاف غدير،

ارتوى ماًء، واأكل ع�صبًا، 

وقال: اإن اأكن اأكلت، و�صربت 

في الدنيا حالًل، فهو ذا..

فيناديه ال�صفاء، 

ر يابهاء  تذكَّ

النفقة التي اأو�صلتك اإلى هنا، من اأين؟
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ر يابهاء، اإن كانت من ال�صلطان،  تذكَّ

فهي من عرق الفقراء 

وجوع الن�صوان...

* * *
اأتاه القلق، اأطفاأ نيران ال�صك.

بكاأ�س خمرة، هي خمرة الع�صق الحالل، )لَغول فيها(

ناوله اإياها ال�صاقي، 

هو من الغلمان، المطهرين في القراآن، 

�صرب، اقترب، احترق بنار القرب، 

ا�صتيقظ، تاب، توّرع، حا�صب نف�صه، 

ر، �صبر،  د، لب�س الفقر، ت�صبَّ تزهَّ

ل المقامات:  ل، اأخل�س، فنال الر�صا، وح�صَّ توكَّ

ى برموز العا�صقين:  فغنَّ

ُق�����م، وه�����ات ال���ك���وؤو����س م���ن ه��ات��ي��ك ي����ان����دي����م����ي ب���م���ه���ج���ت���ي اأف�����دي�����ك

�����ص��ي��ك ه�����ات�����ه�����ا، ه�����ات�����ه�����ا م�������ص���ع�������ص���ع���ًة ال��نَّ ال��ت��ق��ى  اأف�������ص���دت ع��ق��ل ذي 

����ص���اح���ت���ه���ا ����ص���ل���ل���ت  اإن  ف�������ص���ن���ا ن��������ور ك����اأ�����ص����ه����ا ي���ه���دي���ك خ������م������رة، 

ب���ه���ا داِو  ال����������ف����������وؤاد،  ق���ل���ب���ك ال���م���ب���ت���ل���ى، ل���ك���ي ت�����ص��ف��ي��ك ي����اك����ل����ي����م 

واخ����ل����ع ال���ن���ع���ل، وات�������رك ال��ت�����ص��ك��ي��ك ه�������ي ن���������ار ال�����ك�����ل�����ي�����م، ف���اج���ت���ل���ه���ا
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بهاء الدًن محمد بن اسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني.

ول���د في بعلبك ي���وم الخمي�س لثالث ع�صرة بقين من محرم ع���ام 953ه�، اإبان اإقامة 

والده فيها، عندما كان يملي اأفكاره في المدر�صة النورية مق�صد طالب العلم..

كان اأم���ًة في الأخذ باأط���راف العلوم. والت�صّلع بدقائق الفن���ون والتثّقف، فهو �صاعٌر، 

ٌف، ر�صيق العبارة. ، طبيٌب مت�صوِّ ٌث ريا�صيٌّ فلكيٌّ ثائٌر، فقيٌه، محدِّ

ق���ال في���ه �صهاب الدين الخفاجي: فا�ص���ٌل لمعت من اأفق الف�ص���ل بوارقه، و�صقاه من 

مورده النمير عذبه ورائقه، ل يدرك بحر و�صفه الإغراق، ول تلحقه حركات الأفكار ولو 

كان في م�صماٍر الدهر لها ال�صباق..

زّي���ن بماآثره العل���وم النقلية والعقلية، ومل���ك بنقد ذهنه جواهره���ا ال�صنية، ل �صيما 

الريا�صات، فاإنه را�صها، وغر�س في حدائق الألباب ريا�صها.

مو�صوعي���ة البهائ���ي ف���ي المع���ارف والعل���وم والآداب، فر�ص���ت نف�صها عل���ى �صمولية 

د، ت�صوَّف وتدرو����س، و�صاح في البالد  الت�ص���وف عن���ده، اأخذ من كل علٍم بط���رف، تزهًّ

م�صافرًا اإلى اهلل، واإلى المعرفة.

ودخل اأدب الت�صوف وزواياه، ورا�س نف�صه لمجاهداته، كتب المخالة وثنى بالك�صكول 

والعنوانان حاٌل للت�صوف، وله: 

اأ- »�صير و�صكر« اأي لبن و�صّكر، بالفار�صية فيه ُلَمٌح ت�صوفّية 

ب- ب�»كت���ب تاأوي���ل الآي���ات م���ن اأول القراآن على نه���ج يقرب من طري���ق ال�صوفية« 

مخطوط في المكتبة الر�صوية.
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موقعه التصوفي:

عّرف علم الت�صوف، ورّد اأقوال اأعالمه وم�صايخه، وحكى اأخبارهم، وروى اأ�صعارهم، 

واإ�صاراته���م، وعاداته���م و�صارك ف���ي ق�صائد عرفاني���ٍة تاأخذنا اإل���ى ال�صيرازيين حافظ 

و�صعدي.

�ص���اح في البالد م���ن لبنان اإلى فار�س، ث���م اإلى العراق فالحج���از فم�صر ثم القد�س 

فال�صام، فالعراق عودة اإلى اأ�صفهان.

�ص���اح في البالد ثالثين �صنة منتحاًل �صفة الدراوي�س، لأن ال�صياحة من �صفة الزهاد 

ائُِحوَن والَسائَِحات}. قال تعالى: {والّسَ

ق���ال البهائي: »الأخيار �صائحون في الأر����ض«، وقال اأحد تالمذته عز الدين ح�صين 

ب���ن حيدر الكرك���ي: »كان البهائ���ي يميل اإل���ى الت�صوف كثي���راً، وكنت ف���ي خدمته منذ 

اأربعين �صنًة في الح�صر وال�ّصفر«. وكان يقراأ عليه في كل منزل ينزله.

وق���ال الح���ر العاملي، والمحب���ي عن البهائي نقاًل ع���ن ال�صالفة: »بع���د اأن �صار �صيخ 

الإ�ص���الم، ف���ي بالد العج���م، رغب في الفق���ر وال�صياح���ة، وا�صتهب من مه���ابِّ التوفيق 

رياحه، فترك تلك المنا�صب، وحال لما هو لحاله منا�صب«.

عل���م الت�ص���وف: البهائي المو�صوع���ي الذي كان اأمًة ف���ي العلوم زي���ن ك�صكوله باآرائه 

الت�صوفية، م�صمومًة اإلى اإ�صارات اأرباب هذا المذهب 

اأول ما ي�صدنا تعريفه العلمي للت�صوف قوله: 

علٌم يبحث فيه عن الذات الأحدية، واأ�صمائه، و�صفاته، من حيث اإنها مو�صلة لكل  اأ- 

من مظاهرها، ومن�صوباتها اإلى الذات الإلهية.

مو�صوع���ه: الذات الأحدية ونعوتها الأزلي���ة، و�صفاتها ال�صرمدية، وبيان مظاهر  ب- 

الأ�صماء الإلهية والنعوت الرّبانية...

كيفية رجوع اأهل اهلل اإليه �صبحانه، وكيفية �صلوكهم ومجاهداتهم وريا�صاتهم. ت- 
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بي���ان نتيجة كلٍّ من الأعم���ال والأذكار في دار الدنيا والآخرة على وجٍه ثابٍت في  ث- 

نف�س الأمر.

ج- مبادئ���ه: معرفة ح���ّده، وغايته، وا�صطالح���ات القوم في���ه«، اإن تعريف الت�صوف 

عنده، ياأخذ الإتجاه العرفاني، بحًثًا عن الذات الأحدية، ونعوتها و�صفاتها وخا�صة 

الأزلي���ة وال�صرمدية والربانية، وير�صم طريق ال�صل���وك والمجاهدات والريا�صات 

والأذكار للو�ص���ول اإلى معرفته. وللت�صوف عن���ده ثالثة مبادئ: تعريف الت�صوف، 

واأهدافه، وم�صطلحاته....

ُيعد هذا التعريف من اأ�صمل التعريفات، واأو�صحها واأكثرها ات�صاًل بالعلمّية. اأذهب اإلى 

علي بن محمد الجرجاني)740-816ه�( هو اأول من و�صع تعريفًا علميًا للت�صوف، في كتابه 

»التعريف����ات« ق���ال: »هو الوقوف م����ع الآداب ال�صرعية ظاهراً، في����رى حكمها من الباطن، 

وباطناً، فيرى حكمها من الباطن في الظاهر، فيح�صل للمتاأدب بالحكمين كماٌل 

بعد اأن و�صع الجرجاني تعريفه، اأردف بانتقاء اإ�صارات المت�صوفة ليلحقها بتعريفه، 

اأثب���ت منه���ا ع�صر كلمات، ثم جم���ع منها نيكل�ص���ون 78 تعريفًا، وو�صمه���ا الأ�صبهاني في 

الحلية باأنها : 

» اإ�صارات، اأنبوؤوا عنها بالعبارات«، منها: 

قيل: الت�صوف: ترك الإختيار.  .1

وقيل: بذل المجهود، والأن�س بالمعبود.  .2

وقيل: الإعرا�س عن الإعترا�س.  .3

وقيل: هو �صفاء المعاملة مع اهلل.  .4

وقيل: ال�صبر تحت الأمر والنهي.   .5

اأم���ا البهائي فنق���ل كثيرًا م���ن اإ�ص���ارات المت�صوفة، واأ�صح���اب الأح���وال، ووزعها بين 

�صفحات كتابه، قال �صئل اأبو �صعيد عن الت�صوف فقال: »ا�صتعمال الوقت بما هو اأولى به«. 

واأ�صاف: »هو الإنقالع عن العالئق، والإنقطاع اإلى رب الخالئق«.
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وروى قول الب�صطامي »الت�صوف �صفة الحق، األب�صها العبد«. 

ونقل عن ُرويم: »الت�صوف ترك التفا�صل بين ال�صيئين«.

ولما �صئل ُرويم عن ال�صوفي قال: »هو الذي ليملك �صيئاً وليملكه �صيء«. 

وعن القا�صاني: »هو التخلق بالأخالق الإلهية«.

ا�صتقاق كلمة الت�صوف:

اكتفى البهائي بذكر ثالثة ا�صتقاقات، ذكرها عر�صًا في اأقواله:

هي ال�صوف، ال�صفاء، ال�صفة.

في حين اأورد الدار�صون �صبعة ا�صتقاقات: 

من ال�صوف »لب�صهم ال�صوف«.  -1

.P ال�صفة: » مكان جلو�صهم » �صفة م�صجد النبي  -2

ال�صفاء: » �صفاء ال�صرار«.   -3

ال�صف: » هم في ال�صف الأول«.   -4

�صوفان: » مبالغة من �صوف« اأو قبيلة خدمت الكعبة قبل الإ�صالم.  -5

ال�صفوة: »هم �صفوة النا�ض«.  -6

ال�صفة: »الت�صوف �صفة الحق«، اأوهم اأهل ال�صفات الح�صنة.  -7

الوقت الصوفي:

انفرد البهائي بتعريف الوقت ال�صوفي تعريفًا علميًا قال: 

»الوقت في ا�صطالح ال�صوفّية، هو الحال الحا�صرة التي يت�صف ال�صالك بها: فاإن 

كان م�صروراً فالوقت م�صرور، واإن كان حزيناً فالوقت حزين، وهكذا قولهم: ال�صوفي 

اإبن الوقت، يريدون األ ي�صتغل في كل وقٍت اإل بمتق�صياته، من غير التفات اإلى ما�ٍض 

وم�صتقبٍل«. من الوقت ال�صوفي عنده »الغفلة الآنية«، »وا�صتعمال الوقت بما هو اأولى 

به« على راأي ال�صيخ اأبي �صعيد. 
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الغفلة تمنع الو�صال، بل ترمي ب�صاحبها اإلى الكفر في اآن الغفلة..

قال البهائي: »غفلة القلب عن الحق من اأعظم العيوب، واأكبر الذنوب، ولو كانت اآناً 

م���ن الآن���ات، اأو لمح���ًة من اللمحات، حتى اأن اأهل القلوب عدوا الغافل في اآن الغفلة من 

جملة الكفار، وكما يعاقب العوام على �صيئاتهم، كذلك يعاقب الخوا�ض على غفالتهم«.

والغفلة عنده خارجٌة عن الوقت.

 ط���رق ال�صل���وك: وح���دد الو�ص���ول اإل���ى ال���ذات الأحدي���ة، وانفت���اح الب���اب لل�صالك: 

ب�صدق الع���زم، وثبات النية، و�صفاء الق�صد، نافيًا الإتجاه���ات ال�صلبية لهذه العناوين: 

»يام�صكي���ن، عزم���ك �صعيف، ونيت���ك متزلزلة، وق�ص���دك م�صوب، وله���ذا ل ينفتح لك 

الب���اب، ول يرتف���ع عن���ك الحج���اب، ولو �صحح���ت عزيمت���ك، واأثبتت نيت���ك، واأخل�صت 

ق�صدك، لنفتح لك الباب من غير مفتاح«.

المقامات واألاوال: 

كان الإم���ام عل���يQ اأول من وجه الزه���اد والمت�صوفة اإلى المقام���ات، لقد عّلق 

اج على قول الإمام عليQ: »الإيمان على اأرب���ع دعائم على ال�صبر،  اأب���و ن�صر ال�ص���رَّ

واليقي���ن، والع���دل، والجهاد« اأنه اأول من تكلم في الأح���وال والمقامات، ثم كان ال�صري 

ال�صقط���ي )م253ه�( اأول من تكل���م بالمقامات والأحوال بالمعن���ى ال�صوفي: »الأحوال 

مواه���ب اإلهي���ة، تاأت���ي من عين الج���ود، والمقام���ات مكا�صب تح�صل بب���ذل المجهود«. 

حّدد البهائي المقامات ال�صوفية بروؤيٍة خا�صٍة: 

»اأول مقامات الإنتباه هو اليقظة من �ِصنة الغفلة«.   .1

ثم التوبة، وهي الرجوع اإلى اهلل بعد الإباق.   .2

ث���م الورع والتقوى، لكنَّ ورع اأهل ال�صريعة عن المحرمات، وورع اأهل الطريقة عن   .3

ال�صبهات.

ثم المحا�صبة وهي تعداد ما �صدر عن الإن�صان بينه وبين نف�صه، وبينه وبين بني نوعه.  .4
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ثم الإرادة، وهي الرغبة في نيل المراد مع الكّد.  .5

ثم الزهد، وهو ترك الدنيا، وحقيقته التبري عن غير المولى.  .6

ثم الفقر، وهو تخلية القلب عما خلت عنه اليد، والفقير من عرف اأنه ليقدر على �صيء.  .7

ثم ال�صدق، وهو ا�صتواء الظاهر والباطن.  .8

ثم الت�صبر وهو محل النف�س عن المكاره.   .9

ثم ال�صبر، وهو ترك ال�صكوى، وقمع النف�س.   .10

ثم الر�صا، وهو التلذذ بالبلوى.   .11

ثم الإخال�س، وهو اإخراج الخلق عن معاملة الحق.  .12

ث���م التوكل وهو الإعتم���اد في كل اأموره على اهلل �صبحان���ه وتعالى، مع العلم باأن   .13

الخير فيما اختاره.

ل البهائ���ي المقامات وجزاأها وبلغت معه ثالثة ع�ص���ر مقامًا فيها »ا�صتيفاء  لق���د ف�صّ

حق���وق المرا�صم« في حين اقت�صر عدد المقام���ات لدى المت�صوفة على �صبعة ا�صتلهموا 

اأ�صماءها من اآياٍت قراآنيٍة.

 واأكثروا من ذكر الإ�صارات :

1- مجاهدة النف�س: اأول الطريق ي�صتند اإلى قوله تعالى: {َواّلَِذيَن َجاَهُدوا فِيَنا}.

تَْقاُكْم}.
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَْد الّلَ

َ
مقام التقوى {إِّنَ أ  -2

مقام الزهد{َوَكنُوا فِيهِ ِمَن الّزَاهِِديَن}.  -3

ِ الُْمْؤِمُنوَن}. 
ِ فَلَْيَتَوّكَ مقام التوكل: ي�صتند اإلى قوله تعالى: {وََعلَى الّلَ  -4

زِيَدنَُّكْم}. 
َ
مقام ال�صكر: يرجع اإلى قوله تعالى {لَئِن َشَكْرُتْم أل  -5

ابِرِيَن}. رِ الّصَ مقام ال�صبر اأ�صله في قوله: {َوبَِشّ  -6

ُ َعنُْهْم َورَُضوا َعنُْه}. مقام الر�صا: {ّرَِضَى الّلَ  -7

هناك بع�س عناوين متطابقة: التقوى، الزهد، التوكل، ال�صبر، الر�صا.

 وتتوافق المجاهدة مع الإرادة، ويت�صمن الإخال�س ال�صكر..
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لكن ال�صوفي يظل ي�صعى لمعرفة الحق، ولو جمع المقامات والأحوال، لما احت�صر ذو 

النون الم�صري قيل له: ما ت�صتهي؟ فقال:« اأ�صتهي اأن اأعرفه قبل الموت بلحظة«. 

من الإ�صارات التي رواها البهائي، مقاربة بين الإ�صارات وال�صالة.

ق���ال: »ُرئ���ي الجنيد بعد موته في المنام، فقيل له: م���ا فعل اهلل بك؟ فقال: طارت 

تل���ك الإ�ص���ارات، وطاحت تل���ك العبارات، وغابت تل���ك العلوم، واندر�ص���ت تلك الر�صوم، 

وم���ا نفعن���ا اإل ركيع���ات كنا نركعها في ال�صحر«، ربما ه���ذه الإ�صارة اأيقظت البهائي من 

ا�صتغراقه فعاد اإلى اأ�صفهان من �صياحته، وجل�س لتف�صير القراآن، ورواية الحديث وتقرير 

الفقه، وان�صرف ل�صالة الركيعات..... 

الزهد والعرفان: 

�صاح البهائي في البالد الإ�صالمية ثالثين �صنة، يحا�صر، يناظر، يعطي، ياأخذ.. وقد 

انتح���ل �صفة الدراوي�س متعب���دًا، مكثرًا من الدعاء، ي�صلي حت���ى يغفو في م�صاّله، علق 

 ،Rوردة الت�صوف واأ�صكره �صميمها.. ولما كان البهائي عالمًا �صيعيًا مواليًا اآل البيت

�صلك في ت�صوفه طريق الزهد، والتق�صف والعرفان. لكنه تاأثر بالعرفان الفار�صي، الذي 

قاده ال�صعراء وخا�صة حافظ و�صعدي، وتظهر الخمرة المعنوية، خمرة حافظ ال�صيرازي 

)720-791ه�( جليًة في بع�س ق�صائد بهاء الدين العاملي، خمرة اأزلية يديرها ال�صاقي 

ال���ذي ير�صدك اإلى طريق الهداية، فيم���الأ لك الكاأ�س من تعاليمه العالية، فتجعلك تفيق 

اإلى مع�صوٍق جميٍل، هو كنٌز مخفي.

قال بهاء الدين محمد بن ح�صين العاملي: 

ق�����ّم، وه������اِت ال���ك���وؤو����س م���ن ه��ات��ي��كي����ان����دي����م����ي ب���م���ه���ج���ت���ي اأف�����دي�����ك

الن�صيكه������ات������ه������ا، ه�����ات�����ه�����ا م�������ص���ع�������ص���ع���ًة ال��ث��ق��ى  ذي  ع��ق��ل  اأف�������ص���دت 

ف�������ص���ن���ا ن��������ور ك����اأ�����ص����ه����ا ي���ه���دي���كخ�������م�������رًة، اإن���������ص����ل����ل����ت ����ص���اح���ت���ه���ا
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ق���ل���ب���ك ال���م���ب���ت���ل���ى، ل���ك���ي ت�����ص��ف��ي��ك ي����اك����ل����ي����م ال����������ف����������وؤاد، داِوب�������ه�������ا

واخ���ل���ع ال���ن���ع���ل، وات�������رِك ال��ت�����ص��ك��ي��ك ه�������ي ن�����ارال�����ك�����ل�����ي�����م، ف���اج���ت���ل���ه���ا

الرموز الت�صوفية العرفانية وا�صحة: �صلوك الطريق، دعوة النديم، تزاحم الكوؤو�س، 

معباأة بالمعرفة، تنزع ال�صكوك، ف�صاد العقل، الن�صك، ال�صالل.. خمرة عرفانية، لغول 

فيها«. الهداية باإ�صعاعات �صنا النور، �صياع، غفلة، �صكوك..

تب���داأ اليقظ���ة، يطلب المداواة، يقذف الن���ور في الفوؤاد المبتلى، انتق���اًل اإلى مرحلة 

ال�صف���اء، ن�صل اإل���ى البوح بعرفان ال�صاعر فن���ار الكليم، هي ن���ور اهلل، ظهر في المكان 

المقد�س، �صربها نورًا على �صجادة ال�صالة، و�صوًل اإلى اليقين وتركًا ال�صّك...

نقراأ بع�س �صوٍر من ق�صائد حافظ: 

لتقل لي ثانيًة دعك من الخمر في �صعبان، 

فح�صبي اأن �صمو�صها �صتغيب عني في رم�صان،

واإذ انقطعت م�صبحتي فاعذرني، فاإن يدي كانت في ذيل ال�صاقي الف�صي ال�صاق.

واإذا تناولت ال�صبوح في ليلة القدر فال َتِعبني فقد اأقبل الحبيب اإلي في هداوٍة، ولح 

الكاأ�س في و�صط الطاق«.

هذا الحبيب الذي اأقبل هو الواحد الفرد ال�صمد...

والخم���رة هي خمرٌة اأزليٌة يديرها ال�صاق���ي الذي ير�صدك اإلى طريق الحق والهداية، 

 ، فيم���الأ لك الكاأ�س من تعاليمه العالي���ة، فتجعلك تفيق اإلى مع�صوٍق جميٍل هو كنٌز مخفيٌّ

واأم���ا الربيع عندهم فربيع الأبرار، واأما الخميل���ة فرو�صة ال�صلحاء والأخيار، واأما هذا 

الطير ال�صادي، فاأل�صنة من ي�صبحون اآناء اليل واأطراف النهار.

ك�ص���ف البهائي عن نوع خمرته في ق�صيدة قالها مادحًا النبي محمد P بعد اأن راآه 

في المنام :

ال��ك��م��ال ول�������ي�������ل�������ٍة ك�����������ان ب������ه������ا ط����ال����ع����ي واأّوج  ال�����ص��ع��د  ذروة  ف����ي 
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����ق����ي����ت ف������ي ظ���ل���م���ائ���ه���ا خ����م����رًة ���رف���ًا، ط����ه����ورًا، ح���الل. �����صُ ���ص��اف��ي��ًة، ����صِ

واأورد البهائ���ي ف���ي ك�صكوله، خمري���ًة عرفانيًة ل�صعدي ال�صي���رازي فيها ذكر النديم، 

وقيام الليل، وال�صهر، والَورد، والزهاد، والمالم والموت والحب والغرام.

وا������ص�����ق�����ن�����ي، وا��������ص�������ِق ال����ن����دام����ى ي���������ان���������دي���������م���������ي، ق�����������م ب�����ل�����ي�����ٍل

��������ن��������ي، اأ���������ص��������ه��������ر ل����ي����ل����ي ن������ي������ام������ا خ��������لِّ ال���������ن���������ا����������س  ودِع 

ال�����غ�����م�����ام�����ا ا������ص�����ق�����ي�����ان�����ي وه����������دي����������ُر ال��������رع اأب���������ك���������ى  ق���������د  ِد، 

ال����������ور ك�������������ص������ف  اأواٍن  ال�����ل�����ث�����ام�����ا ف����������ي  ال���������وج���������ه  ع���������ن  ُد 

ال�����م�����الم�����ا اأي������ه������ا ال���م�������ص���غ���ي اإل����������ى ال����زه����� ع������ن������ك  دع  ������������������اِد، 

ي���ج اأن  ق������ب������ل  م��������ن  ب������ه������ا  ع��������ل��������ك ال������������ده������������ر ع������ظ������ام������ا ف��������ز 

ال اأه���������������ل  ��������ر  ع��������يَّ ل������م������ن  ح�����������������بِّ ب����������ال����������ح����������بِّ ولم�������������ا ق���������ل 

ه����ي����ه����ا ال����������ح����������بَّ  ع��������رف��������ت  ال�������غ�������رام�������ال  ذق�������������ت  ول  َت، 

ي���ود اأن ي�صك���ر بخمرة الع�ص���ق لي�صهر الليل قيام���ًا، والنا�س ني���ام، وت�صاركه الطبيعة 

�صالت���ه، هدير الرع���د، وبكاء الغمام، وتفتح ال���ورد، هي رموٌز توح���ي لالإن�صان ال�صال، 

بالوق���وع عل���ى الح���ق، اأما الزه���اد والفقه���اء الالئمون لأ�صح���اب الت�ص���وف والعرفان، 

فعبادتهم ب���اردة، لأنها ماعرفت الحب، ولذاقت طعم الع�صق الإلهي، ول ا�صت�صعرت نار 

الغرام التي تحرق المقترب في�صافر اإلى اهلل بالإن�صان...

التسامح الصوفي: 

اإن ت�صامحه حمله على تعظيم فئٍة من اأعالم ال�صوفية الأغوياء، مثل قوله في ح�صين 

بن من�صور الحاّلج: 

خ��ت��ي اأزدد  ال���ح���ق  ����ص���دان���ا  ب��خ��ت��يرواب��������ا  ن���ي���ك  اأز  روا  ب����ن����ود  ج������را 
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لذل���ك حمل عليه علماء ال�صيع���ة، ولم يوثقون في الأحادي���ث والرواية، اأمثال: محمد 

باق���ر المجل�ص���ي، وفي����س اهلل التفري�ص���ي، في حين انب���رى ال�صيد نعم���ة اهلل الجزائري 

الت�صتري للدفاع عنه فقال: 

»كان يعا�ص���ر كلَّ فرق���ٍة ومّل���ٍة بالح�صن���ى وبمقت�ص���ى طريقته���م، ودينه���م وملَّته���م، 

وماهم عليه«، وا�صتدل ب�صعر البهائي : 

ال���ّده���ر غايتي لي�����درك  اأم������روؤ  ولت�����ص��ل الأي�����دي اإل����ى ���ص��ب��ر اأغ����واريواإن�����ي 

بمقت�صى ال���زم���ان  اأب���ن���اء  ع��ق��ول��ه��م ك���ي ل ي���ف���وه���وا ب���اأف���ك���اريواأخ����ال����ط 

����ص���روف ال��ل��ي��ال��ي ب��اح��ت��الء واإم������رارواأظ�����ه�����ر اأن������ي م���ث���ل���ه���م، ت�����ص��ت��ف��زن��ي

الفة:  اإن ت�صامحه هو ثمرة اأخالٍق عاليٍة، امتدحها فيه الف�صالء، روى المحبي عن ال�صُّ

»اأخالقه لو مزج بها البحر لعذب طعماً «.

الدعاء وروح التصوف: 

الدع���اء طريق الك�ص���ف، و»مفتاح الف���الح« للو�ص���ول اإلى العرفان اأكث���ر البهائي من 

الأدعي���ة، والخل���وات والمناجاة، في الليالي الطوال التي ق�صاها �صياحًة من بلٍد اإلى بلٍد، 

ومن قفٍراإلى �صفاف غديٍر، وكان يرّدد: »الأخيار �صائحون في الأر�ض«.

وال�صوف���ي ي�صرف وقتًا مع الدع���اء، اأكثر مما ي�صرف مع ال�صالة، فالدعاء مناجاة 

الخال���ق، وفي���ه اإقراٌر بالعبودية، وينور القل���ب بنور الهداية »الحمد هلل ال���ذي نّور قلبي 

بنور الهداية«.

���ف كتاب���ًا في الأدعية ه���و »مفتاح الف���الح «، وله اأي�ص���ًا »حدائ���ق المقربين« في  �صنَّ

الأدعية والأعمال والعبادات...

لقد زيَّن »المخالة« بفي�ٍس من الأدعية المتنوعة الم�صادر، وتغطّي ال�صاعات، والأيام 

وال�صهور.. 
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اإّن ال�صوف���ي له كرامات، يوزعها على النا����س، وخا�صًة اأ�صحاب الحوائج، والمر�صى 

والفق���راء.. ف�صد في مخالته عددًا من الأدعي���ة والأوراد، التي تعالج بالكرامات ق�صايا 

النا����س: دعاٌء لدفع البالي���ا، واآخر لق�صاء الحوائج، وثالٌث لخال����س الم�صجون، واأدعيٌة 

لوجع ال�صر�س، والعين، للمري�س، للحمّى، للحفظ من الأعداء.

ب«. ويردف الدعاء بقوله: »دعاٌء مجرَّ

ٍة ع���ن النبيP واأهل  اأخ���ذه الت�صام���ح الذي ا�صتهر به اإل���ى اعتماد اأدعيٍة غير مرويَّ

البيتR مما اأثار بع�س فقهاء ال�صيعة، فاتهموا اإيمانه..

بعد اأدعية النبي والأئمة وهي بالع�صرات ذكر اأورادًا من كتاب الأذكار للنووي.

ورّدد دعاء يحي بن معاذ، وهو من الإ�صارات ال�صوفية:

»اللهم لتجعلنا ممن يدعو اإليك بالأبدان، ويهرب منك بالقلوب«.

و�صع في مخالته: دعاء اأن�س بن مالك، ثم اأوراد اليافعي، ومكحول، و�صفيان الثوري، 

واأوي�س القرني وغيرهم..

الدعاء في راأي البهائي اقتراٌب من الذات الأحدّية، اإن لم يحقق ا�صتجابة المطلوب، 

فهو يدفع البالء، واإل فهو اإقراٌر بالعبودية للخالق..

خالصة: 

ق���راءٌة متعمقٌة للبهائي: حركًة وفكرًا، تفر�س على الباحث اأ�صئلًة: »غاب من عندهم 

الجواب«.

البهائ���ي متَّق���د ال���ذكاء، كان اأم���ًة م�صتقلًة ف���ي الأخذ باأط���راف العل���وم والفنون، له 

�صخ�صيٌة ي�صدر عنها التناق�س والإثارة.

ه���و �صي���خ الإ�ص���الم، ودروي����س العلماء ف���ي اإي���ران، بتفوي����سٍ من ال�ص���اه عبا�س 

ال�صف���وي، فجاأة يتخل���ى عن منا�صبه، ويرغب ف���ي الفقر وال�صياحة »وم���ال لما هو 

لحاله منا�صب«.
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عاِل���ٌم متميٌز له ح�صاده وله مريدوه، هل انقلب عليه ال�ص���اه، تلبيًة للو�صايات... فالذ 

بالت�صوف، وتدرو�س، و�صاح؟ 

لكنَّ علومه المتدفقة ظّلت ت�صج في �صدره، ويكت�صفها النا�س، ويعظمه كبار العلماء... 

فيقول لهم: ما اأنا اإل دروي�س، لماذا التعظيم؟ فيجيبونه: �صممنا منك رائحة الف�صل.

في تجواله خاف اأن يبوح باأفكاره وينكرها عليه النا�س فخالطهم بما هم عليه،وعمل 

بالتقية... تناق�صت الروايات: قالوا: خالط النا�س على اأنه �صافعي المذهب)في م�صر(. 

وبع�صهم قال: )حنفي، على مذهب الدولة التركية( في بالد ال�صام. 

وط���ورًا يق���ول: »اأنا �ُصن���يٌّ لكني اأخ���اف �صلط���ان العج���م«.. بينما اأقوال���ه، ومناظراته 

الدائمة، واأ�صعاره تف�صح تع�صبه لأهل البيت، حتى بالمغالة والترّف�س.

بع���د مناظرٍة مع عمر العر�صي في حلب عام 996ه����، مو�صوعها المفا�صلة بين علي 

واأبي بكر..

ا ظهر تفّوقه، �صرخ به العر�صي قائاًل: اأنت راف�صيٌّ �صيعيٌّ و�صتمه. لمَّ

هذا الرجل العبقري اأ�صاع من عمره ثالثين عامًا في ال�صياحة والدرو�صة والت�صّوف... 

ربما للتاأمل، والتعلم ومناظرة النا�س، تاركًا اأبحاثه العلمية المتطورة، وقد اأ�صاع فر�صة 

الإبداع���ات الهند�صي���ة الت���ي اأعطى بع�صها ف���ي اأ�صفهان.. هل ثمن عمل���ه اأنه كان يقوم 

بعملي���ة تب�صي���ٍر للمذهب ال�صيع���ي، اأو للدولة ال�صفوية، في بالد الع���رب المحكومين من 

الأتراك؟ وكلُّ من ترجم له قال: كان يظهر على كل مناظريه، لأنه يمتلك حجًة قويًة..

اأم فّر من ح�صد علماء ال�صيعة في اإيران، والو�صاية �صّده لدى ال�صاه؟ اأم فّر من نف�صه 

الجامحة اإلى �صلطاٍن؟ »اأم مال لما هو لحاله منا�صب«؟

لم���اذا حاذر دخ���ول جبل عامل، موطن اأبي���ه واأجداده عام 996ه����، عندما رحل من 

م�صر اإلى القد�س، فدم�صق، فبعلبك، فحلب..؟ 

لم���اذا فّر من العامليين الذين تجثموا م�صّقة ال�ّصفر من جبل عامل اإلى حلب، لروؤيته 

والتبرك به والأخذ عنه؟. قال المحبي: 
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»ولم���ا �صم���ع بقدومه اأهل جبل بن���ي عاملة، تواردوا عليه اأفواج���اً اأفواجاً فخاف اأن 

يظهر اأمره، فخرج من حلب«.

م���ع اأن اأمره كان قد ظهر عندم���ا ناظره عمر العر�صي و�صتمه وقال له: »اأنت راف�صي 

�صيع���ي«، فا�صتعم���ل التقية وقال: »اأن���ا �صّني اأحب ال�صحاب���ة«، ولكن كيف اأفعل و�صلطاننا 

�صيعي، ويقتل العالم ال�صني؟.. وكان قد كتب جزءًا من تف�صير با�صم ال�صاه عبا�س، فلماذا 

دخل بالد ال�صنة قطع الديباجة ور�صمها با�صم ال�صلطان مراد؟

ى بتبديل الديباجة، فمعناه اأنه خاف اأن يكون ال�صهيد الثالث، وكان  اإن قال هذا، اأو ثنَّ

ال�صلط���ان الترك���ي قبل �صنوات قد قتل ال�صهي���د الثاني زين الدي���ن الجبعي عام 965ه�، 

�صديق والد البهائي، وكان عمر البهائي عند مقتله اثنتي ع�صرة �صنة.

لم���اذا غادر البهائي اإيران، حيث الأمان والإطمئنان، اإل���ى بالٍد اإن باح فيها باأفكاره 

اأنكروه، و�صتموه واإن اأ�صّر قتلوه؟ 

اأ�صئلٌة ل اأجوبة �صافية لها اإل عند البهائي..

خا����س علم الت�صوف عل���ى غرار ما خا�س الق�صايا العلمي���ة واأبدع، و�صع التعريفات 

لعل���م الت�صوف، وتحدث عن المقام���ات والأحوال، وروى كثيرًا م���ن اإ�صارات المت�صوفة 

الت���ي تنبي عنها العبارات، وزّين ك�صكوله بنوادره���م، واأخبارهم، وو�صع كتبًا بالفار�صية 

فيها اإيحاءاٌت ت�صوفيٌة مثل: �صيرو �صكر اأي »لبن و�صّكر«. 

ما اتخذ زاويًة في مكاٍن محدوٍد، بل جعل الدنيا زاويًة له.. قال في الخمرة العرفانية، 

لكنه ما ر�صم طريق الأ�صفار الأربعة التي �صلكها �صدر المتاألهين، المال �صدرا..

ك�صف حقيقة خمرته في ق�صيدٍة قالها مادحًا النبيP بعد اأن راآه في المنام: 

����ق����ي����ت ف������ي ظ���ل���م���ائ���ه���ا خ����م����رًة ����ص���اف���ي���ًة، ����ص���رف���ًا، ط����ه����ورًا، ح��الل�����صُ

ال�صوف���ي ين�ص���ى ذات���ه لكن البهائي م���ن اآٍن اإل���ى اآٍن، ربما في اآن الغفل���ة، كان يبدي 

اإعجابه بنف�صه، وذكائه المتفوق.. فيزكيها باأبياٍت فخرّيٍة: 
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ال���ده���ر غايتي لي�����درك  اأم������روؤ  ولت�����ص��ل الأي�����دي اإل����ى ���ص��ب��ر اأغ����واريواإن�����ي 

ف���ي الك�صكول تتعاند ثقافته، ه���ي منّوعة المادة، متناّدة معباأٌة ف���ي ك�صكوٍل يمدح اآل 

البي���ت، ي�صت���اق اإلى مراقدهم، يروي عن بع����س ال�صحابة مدحًا، ثم يع���ود اإلى ذممهم 

تارًة، وكاأنه ن�صي ما قال اأوًل، اأو ندم على ما قاله ثانيًة. 

ه���و عال���ٌم فقيٌه، زاهٌد لكنَّ بع�س الن���وادر التي يرويها: �صعرًا اأونث���رًا... تخالق العّفة 

والأدب م�صمونًا ولفظًا.

البهائ���ي �صخ�صيٌة غمرها الذكاء، وغزارة المع���ارف.. ربما ي�صيق المكان المحدود 

بعبقريت���ه، وطاقات���ه، في�صيح مهاَج���رًا، واأر�س اهلل وا�صعٌة، يط���ّوف ول راحة، وما عرف 

الهدوء، فالع�صر بمتناق�صاته، والح�صد والتقية اأموٌر اأخذته اإلى ال�صكوى ماديًة ومعنويًة، 

.Pفباح بها في اإحدى ق�صائده، �صاكيًا للر�صول

وم���������ا األ��������ق��������اه م�������ن �������ص������وء ح�����الوا����ص���ت���ك���ى م����ا اأن������ا ف���ي���ه م����ن ال��ب��ل��وى

كل ما اأعرفه اأنه كان عبقريًا ولد في بعلبك.
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 الجانب اإلجتماعي 
في شخصية الشيخ البهائي

د. محمد علي آذرشب)))

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل وعلى اآله و�صحبه ومن واله.

أهمية الحدًث عن الجانب اإلايائي

م���ن الوا�ص���ح اأن الم�صكل���ة الكب���رى التي تعان���ي منها اأمتن���ا منذ قرون ه���و التخلف 

الح�صاري.

ه���ذا التخلف له اإفرازات كثيرة على واقعنا الفكري والنف�صي والجتماعي وال�صيا�صي 

والقت�ص���ادي، واأخطر ما في���ه اأنه يبعث في نفو����س اأجيال الأمة ال�صع���ور بالدونية اأمام 

ال�صع���وب المتط���ورة، وه���ذا ال�صعور يوؤدي اإلى حال���ة من الذّل، وال���ذّل قرين الموت على 

م�صتوى الأفراد وعلى م�صتوى ال�صعوب.

لعلن���ا ل نبالغ اإذا قلن���ا اأّن كل اأعداء الأمة الإ�صالمية ي�صترك���ون في موقف واحد من 

اأ�صتاذ في جامعة طهران.  (1(



الجانب اإلجتماعي في شخصية الشيخ البهائي 

- 62 -

العال���م الإ�صالمي، وهو تعميق ال�صعور بالدونية ومن ث���ّم بالذّل، نتلم�س ذلك بو�صوح في 

اإعالمه���م وفي خطابهم للم�صلمين، وف���ي تعاملهم مع مقد�ص���ات الم�صلمين، بل ل نبالغ 

���ا اإذا قلن���ا اأن الهدف الأ�صا����س من اإقامة الكيان ال�صهيوني ف���ي اأر�س فل�صطين هو  اأي�صً

فر����س حالة الذّل على العالم الإ�صالمي، وجميع ممار�صات الكيان ال�صهيوني ت�صّب في 

هذا التجاه.

حال���ة ال�صع���ور بالذّل ه���ذه تق�صي عل���ى كل الطاق���ات الخاّلقة في النفو����س، وتحّول 

الإن�ص���ان الذلي���ل اإلى �صلعة رخي�ص���ة ي�صتغلها اأعداء الأمة لتنفي���ذ ماآربهم. كما اأن حالة 

ال���ذّل تجع���ل الفرد والمجتمع ل ي�صعر بما ينزله الطغاة به من ظلم وعدوان، اإذ مالجرح 

بمّيت اإيالم.

م���ن هنا ف���اإن الم�صلحين الحقيقيين اتجه���وا اأول ما اتجهوا اإل���ى الإحياء، ولهم في 

ذلك �صبل متعّددة، ونظرًا لحاجة اأمتنا اليوم اإلى م�صروع اإحيائي، فاإن من ال�صروري اأن 

نالح���ظ هذا الجانب بالدرجة الأولى في درا�صة �صخ�صياتنا الفاعلة، بل وفي درا�صة كل 

تراثنا الإ�صالمي والتاريخ الفكري وال�صيا�صي والجتماعي للم�صلمين.

اإلاياء وأهل البيت

بمنا�صب���ة ح�ص���ور المجمع العالم���ي لآل البيتR في هذا الموؤتم���ر اأقترح درا�صة 

حياة اأئمة اآل البيت في اإطار منهج الإحياء، لأنهم في طليعة من حافظ على حياة الأمة، 

و�صانه���ا م���ن ال�صقوط في حالة ال���ذل.. ن�صو�س نهج البالغة در�صُته���ا في هذا الإطار، 

فوجدته���ا مفعمة بهذا التوّجه، وهكذا حياة الإم���ام الح�صن المجتبى، وخطاب الح�صين 

ف���ي كل مراحل نه�صته التي تبلورت في �صعار »هيهات من���ا الذّلة« وبقية اأئمة اأهل البيت 

وال�صائرين على طريقهم اإلى يومنا هذا.

مدر�صة اآل البي���ت حين تدر�س في الإطار الإحيائي فاإنها تقدم درو�ًصا تتجاوز الإطار 

الطائفي، بل وحتى الديني لتمتّد اإلى رحاب الإن�صانية جمعاء.
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اإلاياء والتقرًب

الج�ص���م الح���ّي مترابط ع�صوًيا، فهوكم���ا و�صفه ر�صول اهلل)����س(: »اإذا ا�صتكى منه 

ع�ص���و تداعى له �صائ���ر الج�صد بال�صهر والحّم���ى« اأما اإذا �صعفت الحي���اة في الج�صم اأو 

ماتت تنف�صل اأجزاوؤه، ولم يعد بينها ذلك الرتباط الع�صوي. اأقول ذلك بمنا�صبة ح�صور 

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإ�صالمية في هذا الموؤتمر الموقر. وهلل الحمد 

ف���اإن المجمع اأدرك هذه الحقيقة منذ بداي���ات تاأ�صي�صه، ولذلك اأقام موؤتمراته في اإطار 

الهتمام ب�صوؤون الم�صلمين باعتبار اأن ذلك ل ينف�صل عن اأمر التقريب.

واأخي���ًرا، ت���م تاأ�صي�س مركز اأبحاث وحدة العالم الإ�صالمي ف���ي طهران ليقترب اأكثر 

م���ن ه���ذه الحقيقة، فقد و�صع هذا المرك���ز في اهتماماته درا�ص���ة الم�صتقبل الح�صاري 

للعال���م الإ�صالمي، على خلفي���ة ارتباط التقريب بالم�صتوى الح�ص���اري لالأمة. فالتخلف 

الح�ص���اري يفرز فيما يفرز ال�صقاق والنزاع والتخا�صم، ب�صبب �صعف الرتباط الع�صوي 

القائ���م في المجتم���ع المتخلف ح�صارًيا، وب�صبب الحالة النف�صي���ة الخا�صة التي يفرزها 

مثل هذا المجتمع.

مشروع الشيخ البهائي في اإلاياء

اأعتقد اأن ال�صيخ البهائي ياأتي على راأ�س الإحيائيين في القرن العا�صر والحادي ع�صر 

الهجريين.

ولتو�صي���ح معال���م م�صروع هذا الرجل في الإحياء، لب���د اأن اأذكر باخت�صار متطلبات 

العمل الإحيائي:

الأول: �صخ�صية الإحيائي

م���ن الموؤك���د اأن �صخ�صية الإحيائي ينبغي اأن تكون »حي���ة« لأن فاقد ال�صيء ل يعطيه. 

والمق�صود باأن تكون حية، اأي اأن تكون متحررة من »طين« الذاتية والأنانية، ومحّلقة في 
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رحاب »نفخة روح رب العالمين« . هذا التحرر يفتح اأمام الفرد اأبواب الحياة الإن�صانية، 

ويفّجر في نف�صه طاقات تحركه في جميع مجالت الكمال المادي والمعنوي.

الثاني: النفتاح

فالإن�صان المنغلق على نف�صه اأو على بلده اأو قومه اأو طائفته ل يمكن اأن يكون اإحيائًيا، 

فالإحي���اء يتطلب خطاًبا اإن�صانًيا ي�صتطيع اأن يدخل في قلوب مختلف التجاهات والفئات 

الب�صرية.

الثالث: التجديد

اأكبر عائق اأمام تطور الب�صرية هو الوقوع في �صراك التقليد، والتخوف من التجديد. 

وه���ذا العائق ك�صره المجددون بممار�صتهم  المنهج النقدي وبتقديم الم�صاريع الجديدة 

في الفكر والحياة.

الرابع: ال�صعور المتحرك

الإحيائيون يرون اأن »ال�صعور« هو الطاقة التي تحّرك الإن�صان نحو اأهدافه. واإذا كان 

ال�صعور متبّلًدا فالت ثمة حركة تكاملّية، يقظة ال�صعور من المفردات ال�صائعة في خطاب 

الإحيائيي���ن، ويعّبرون عنه اأحياًنا بالنار الملتهبة في ال�صدور، ولرتباط ال�صعر بال�صعور 

نرى الإحيائيين يهتمون بال�صعر ويوؤكدون على ال�صعر المنطلق من اإح�صا�س متوّهج.

الخام�ض: الأ�صالة والمعا�صرة

اجتماع الثنين )الأ�صالة والمعا�صرة( ُمالحظ لدى الإحيائيين. والمق�صود بالإ�صالة 

العمق العلم���ي والمعرفي والمنهجي، والمعا�صرة هي الهتم���ام باأن تكون المعارف على 

م�صت���وى متطلبات الع�صر واحتياج���ات الع�صر، فالقت�صار على الأ�صال���ة قد يوؤدي اإلى 

التحّجر واإلى الن�صغال فيما ل عالقة له بحياة النا�س، والمعا�صرة لوحدها قد توؤدي اإلى 

اللتقاط وال�صطحية والغوغائية.
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المنظومة الثقافية احايائية للشيخ البهائي

بداي���ة اأذكر اأن الح�صارة ولي���دة الحركة الثقافية. فالثقافة تك���ون اأحياًنا راكدة فال 

تنت���ج ح�صارة، ويعود الركود فيه���ا اإلى عدم توّفر عنا�صر النتاج الح�صاري، اأما الثقافة 

المتحركة فهي تمتلك تلك العنا�صر. ونعتقد اأن الثقافة الإ�صالمية غنية بعنا�صر النتاج 

الح�ص���اري، واأثبتت ذلك في ع�صور الزدهار الح�صاري للم�صلمين، غير اأن ثمة ظروف 

ا اأن تلك  م���ّرت على العالم الإ�صالمي اأّدت اإلى �صع���ف فّعالية تلك العنا�صر، ونعتقد اأي�صً

العنا�ص���ر ل���و ُفّعلت لع���اد النتاج الح�ص���اري للعال���م الإ�صالمي على م�صت���وى احتياجات 

الع�ص���ر، بل �صتتفوق ف���ي عطائها على بقية الح�ص���ارات القائمة ب�صب���ب ا�صتمالها على 

الجانبين المادي والمعنوي من الإن�صان.

اأعود اإلى ال�صيخ البهائي واأذكر بع�س المفردات التي تكّون المنظومة النظرية لثقافته 

الح�صاري���ة المتحركة: الأ�صالة � المعا�صرة � الأدب � ال�صعور � العّزة � اآل البيت � النفتاح � 

الخمرة � الحّب � ك�صر �صنم الذات � التوا�صل.

قال محمد ر�صا ال�صبيبي � وهو من زمرة الحيائيين � عن ال�صيخ البهائي:

»كان الإمام العاملي: 

� عميق النظر جّوال الفكر حاد الذكاء جّم الن�صاط.

� راغًبا رغبة اأكيدة في اإ�صالح ما ف�صد من الأخالق والأو�صاع العامة.

� انتق���د الجم���ود والتقليد و�ص���ّن الحملة تلو الحمل���ة في �صعره ونثره عل���ى المتزمتين 

والجامدين وعلى المرتزقين من الدجل وال�صعوذة والرياء.

� ب�صب���ب ه���ذه المواقف ناواأه َمْن ناأواه من هذه الطبقة بل ُوجهت اإليه بع�س المطاعن 

والتهم الباطلة.

� كان على جانب عظيم من رحابة ال�صدر و�صعة الأفق.

� ات�صل ب�صتى الطوائف وباحث ملاًل ونحاًل.
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� لم يتحرج من اأخذ الحكمة اأينما وجدت.

� نال ثقة اأبناء مختلف الملل والنحل.

� كان الع�صر ال�صفوي بحاجة اإلى مثل هذا الإمام الم�صلح المجدد، بل كان مفتقرًا 

اإلى توجيهه واإر�صاده في فتق الرتق وراأب ال�صدوع الكثيرة في الع�صر المذكور.

� عم���ل على توحي���د الآراء وجمع ال�صتات، وع���ّول ال�صالطين والأم���راء على اآرائه في 

الإ�ص���الح وح�صم مادة النزاع الداخلي بالو�صائل ال�صلمي���ة على قدر الإمكان وفي 

 
(1(

كثير من الأحيان.

ال�صبيب���ي الإحيائي لّخ�س المنظومة الإحيائية لل�صيخ البهائي كلها تقريًبا. نقف عند 

بع�س اأبعاد هذه المنظومة.

األصالة والمعاصرة

الجم���ع بين الأ�صال���ة والمعا�صرة وا�صح في �صخ�صية ال�صي���خ البهائي، فكل من كتب 

عنه تحدث عن عمقه الفقهي والفل�صفي واإلمامه بعلوم زمانه من علوم وفنون.

قال عنه الحّر العامل���ي: »حاله في الفقه والعلم والف�صل والتحقيق والتدقيق وجاللة 

الق���در وعظم ال�ص���اأن وح�صن الت�صني���ف، ور�صاقة العب���ارة وجمع المحا�ص���ن اأظهر من 

اأن ُيذك���ر، وف�صائل���ه اأكث���ر من اأن تح�ص���ر. وكان ماه���ًرا متبّحًرا جامًعا كام���اًل �صاعًرا 

اأديًب���ا من�صًئا عديم النظير ف���ي زمانه في الفقه والحديث والمعان���ي والبيان والريا�صي 

 
(2(

وغيرها«

وقال ال�صيخ محمد ر�صا ال�صبيبي: »لقد ا�صترعى نظري واأنا اأت�صفح مختلف الأ�صفار 

والت�صاني���ف لتقييد ما يت�صل منها بتاريخ الفل�صف���ة الإ�صالمية اأن جملة من كتب ال�صيخ 

بهاء الدين العاملي رحمه اهلل حافلة بفوائد و�صوارد فل�صفية، م�صاًفا اإلى بحوثه الأخرى 

)1)  )اأعيان ال�صيعة 236/9).

)2)  )الغدير 230/11).
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ف���ي الريا�صي���ات والفلكيات.  ل تخلو كت���ب الطبقات والتاآليف من التنوي���ه بعلماء قليلين 

�صارك���وا ف���ي جملة من الفنون والعل���وم، ولكن ما اأندر الذين برع���وا وحذقوا تلك العلوم 

والفنون التي �صاركوا فيها جميًعا!!

وم���ا اأق���ّل الذين جّودوا التاأليف وو�صعوا الكتب فيه���ا! اإذ لي�س كل من �صارك في ذلك 

موفًقا.

ومن ذلك القليل النادر: ال�صيخ البهائي. فاإنه �صارك م�صاركة عجيبة في جميع العلوم 

(1(

والفنون المعروفة في زمانه عقلية ونقلية. ووفق في التاأليف فيها...

الجمع بي���ن الأ�صالة والمعا�صرة وراء نجاح الإحيائيين على مّر الع�صور، فهو يقارب 

النف�صية الإن�صانية التي تجمع بين الثابت والمتحّول، الثابت القائم في الفطرة الإن�صانية 

والمتحّول الذي تفر�صه طبيعة التكامل الب�صري. هذا الجمع كان وراء نجاح دعوة ال�صيد 

جمال الدين الأ�صد اآب���ادي المعروف بالأفغاني )انظر مقال: اآذر�صب، دور ال�صيد جمال 

في الأدب العربي( ووراء م�صروع عبدالحميد بن بادي�س وثورة الإمام الخميني.

كسر صنم الذات

عب���ادة ال���ذات م���ن اأفظع األ���وان الوثنية. فه���ي اأفظع من عب���ادة الأ�صن���ام الخ�صبية 

والحجري���ة. لأن التح���رر منها )عبادة ال���ذات( بحاجة اإلى »جهاد اأكب���ر«،  وبحاجة اإلى 

الخروج من ظلمات الطين اإلى رحاب نفخة روح رّب العالمين. 

م���ا اأكثر الذين يتحدثون عن الدي���ن والديانة وال�صالح الدين���ي ليكّر�صوا ذاتياتهم، 

ومن هنا فاإن اأحاديثهم ل تم�ّس �صغاف القلب ول تتقدم بالمجتمع خطوة.

وال�صيخ البهائي لم يعي�س لأنانيته وذاتيته ودّكانه، بل عا�س لمثله الأعلى الكبير، وهذا 

يتجّل���ى في �صلوك���ه المتحرر مما عكف علي���ه عبيد الدنيا من اأهل الم���ال والمتاع. وهذا 

)1)  )نقال عن الذريعة 235/9).
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التح���رر ك�ص���ر الحاجز بينه وبين النا�س، وجعل���ه يعي�س هموم النا����س واآمالهم واآلمهم. 

(1(

يقول:

������ى وح���������ن���������ي���������ِناأن����������������ا ال������ف������ق������ي������ر ال������ُم������ع������نَّ رّق��������������������������ة  ذو 

ا������ص�����ت�����خ�����دم�����ون�����يل������ل������ن������ا�������س ُط���������������������ًرا خ��������������دوٌم ه����������م  اإذا 

ل������م�������������ص������ون������يي�������ع�������ل�������و م��������ق��������ام��������ي ق����������������دًرا ه�����������������ُم  اإذا 

ي���وم��������������������ً���ا ول��������������و ق���ّط���ع���ون�����������������������يول�������ص�������������������ت اأ����ص���ل�������������������و ه�����������واُه���م

وارتباط���ه باآلم النا�س واآلمه���م نتلم�صه مما ذكر المحبي اأنه »كان���ت له دار م�صّيدة 

البن���اء، رحبة الفناء، يلجاأ اإليه���ا الأيتام والأرامل، ويفد عليها الراجي والآمل. فكم مهٍد 

به���ا ُو�صع، وكم طف���ل بها ر�صع، وهو يق���وم بنفقتهم بكرة وع�صّي���ا، ويو�صعهم من جاهه 

 
(2(

حناًنا مغ�صًيا..«

روح���ه الراف�صة للترفع ع���ن النا�س والختالط بهم نراها ف���ي حديث ال�صبيبي حيث 

يقول:

»خل���ق هذا الإمام على ح���ّب الحرية والتخّفف، ومجافاة الت�صن���ع والتكلف، م�صغوًفا 

بمظاهر الب�صاطة في الحياة، ثائرًا على المت�صنعين والمتكلفين! وما اأكثرهم في زمانه 

ومكانه!! ولم يكن يتحرج ، على جاللة قدره، من النزول اإلى ميادين المدينة والختالط 

.
(3(

بال�صواد والوقوف مع الماّرة.. �صارًبا بمظاهر التزمت ُعر�س الحائط..«

وهن���ا نقف عن���د حديث ال�صي���خ البهائي عن »الخم���رة« وهي عنده وعن���د اأمثاله من 

الإحيائيي���ن خم���رة »�صح���وة« ل خمرة »�صك���ر«. هي خمرة تنت�ص���ل الإن�صان م���ن ذاتيته 

واأنانيت���ه، ونرى مثل ه���ذا الحديث عند حاف���ظ ال�صيرازي و�صعدي ال�صي���رازي، ومولنا 

جالل الدين الرومي، والإمام الخميني.

)التونجي، بهاء الدين العاملي، 24).  (1(

)2)  )نقال عن التونجي، �س 24).

)3)  )الذريعة 236/9).
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وال�صيخ البهائي بين طبيعة هذه الخمرة التي يدعو ال�صاقي اإلى اإدارتها. يقول:

ي���ا ن��دي��م��ي ق����ْم ف��ق��د ����ص���اق ال��م��ج��الق���د ���ص��رف��ن��ا ال��ع��م��ر ف���ي ق��ي��ل وق���ال

ال�صل�صبيل ال����م����داُم  ت��ل��ك  ��ب��ي��لوا���ص��ق��ن��ي  اإن����ه����ا ت����ه����دي اإل�������ى خ���ي���ر ال�����صَّ

���دي���م ��ع��ل��ي��ن ي����ا ه�����ذا ال���نَّ اإن������ه������ا ن����������اٌر اأ���������ص��������اءت ل��ل��ك��ل��ي��مواخ����ل����ع ال��نَّ

وف���ي نف�س هذه الق�صيدة يدع���و اإلى اأن يكون هدف الدار�س �صامًي���ا، ل اأن يكون من 

اأج���ل ال�صمع���ة والظه���ور، كما يدعو اإلى غ�ص���ل القلب )بالراح( من كل عل���م ل يتجه اإلى 

(1(

المثل الأعلى المطلق:

����ل����ت����م����وه و����ص���و����ص���ةاأّي����ه����ا ال���ق���وم الأل������ى ف���ي ال��م��در���ص��ة ك������ل م������ا ح���������صّ

ال��ح��ب��ي��ب غ��ي��ر  ف���ي  ك����ان  اإن  م��ا ل��ك��م ف��ي ال��ن�����ص��اأة الأخ����رى ن�صيبف��ك��رك��م 

ك����ل ع���ل���م ل��ي�����س ي��ن��ج��ي ف����ي ال��م��ع��ادف��اغ�����ص��ل��وا ي���ا ق����وم م���ن ل����وح ال���ف���وؤاد

ف���ي ق�صيدة اأخ���رى يذكر البهائ���ي للخمرة اأو�صافًا تبي���ن اأنها اإحيائي���ة واأنها تقّرب 

 Q الإن�ص���ان م���ن رّب العالمين،  واأنه���ا تتعامل مع القلب وتجع���ل الإن�صان مثل مو�صى

(2(

يعي�س في طور �صيناء:

خ���م���رًة ي��ح��ي��ا ب��ه��ا ال���ع���ظ���ُم ال��رم��ي��مه���ات���ه���ا م�����ن غ���ي���ر م����ه����ٍل ي�����ا ن���دي���م

َدنُّ������ه������ا ق���ل���ب���ي و�������ص������دري ط����وُره����اخ�����م�����رًة م�����ن ن�������اٍر م���و����ص���ى ن����وُره����ا

اهتمامه باألدب الغنائي

الأدب الغنائ���ي هو الذي ينطلق من تجرب���ة �صعورية �صادقة، ويعزف فيه الأديب على 

قيث���ارة قلبه، ومثل ه���ذا الأدب ينطلق من ال�صع���ور ويخاطب ال�صع���ور، فيحرك الإن�صان 

وي�صتنه�ص���ه وي�ص���ّده اإلى اآفاق بعيدة. واهتمام الإحيائيين ب���الأدب عامة وبال�صعر خا�صة 

)1)  )الك�صكول 159/1).

)2)  )الك�صكول 164/1).
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ينطل���ق من هدفه���م في اإنقاذ الإن�صان م���ن الركود والخنوع وال�صت�ص���الم للواقع ال�صيق 

لدفع���ه نح���و حركة الكمال ونح���و التطلع اإل���ى الجمال. يقول ف���ي بع�س اأ�صع���اره متغزًل 

 
(1(

بالحبيب:

اإل ال��������������������ورَد  ������ص�����م�����م�����ُت  زاَدن����������������������ي ���������ص��������وق��������ًا اإل��������ي��������ْكم���������ا 

غ�����������ص�����ٌن م����������������اَل  م����������ا  خ��������ل��������ُت��������ه ي��������ح��������ُن��������و ع������ل������ي������ْكواإذا 

ح�������������لَّ ب����������ي م����������ن ُم�����ق�����ل�����ت�����ي�����ْكل���������ص����ت ت������������دري م�������ا ال������������ذي ق���د

ت�����ن�����اءى ج���������ص����م����ي  ي������ك������ْن  ف������ال������َح�������������ص������ى ب���������������اٍق ل������دي������ْكاإْن 

ف�������ه�������و م�������ن���������������ص�������وُب اإل���������ي���������ْكك������������لُّ ح�����������ص�����ن ف���������ي ال������ب������راي������ا

���������ه م�����������ن ح��������اِج��������ي��������ْكُر�������������ص������������َق ال��������ق��������ل��������ُب ب���������ص����ه����م  ق���������و����������صُ

وذوات��������������������������ي ذات���������������������ي  ي�����������ا ُم��������ن��������اي��������ا ف�����������ي ي�������دي�������ْكاإّن 

لأ�������ص������َف������ى اأ��������ص�������ق�������ى  ل���������و  �����ف�����ت�����ي�����ْكاأو  خ�����������م�����������رًة م�����������ن ������صَ

والغ���زل الحقيقي هو ال�صوق اإلى الجمال.. وقد يكون اإلى الجمال الن�صبي، لكّن وراءه 

(2(

�صوق اإلى الجميل المطلق �صبحانه يقول متغزًل:

اأف����ن����ان����يي�����ا ب������در دج������ى ب���و����ص���ل���ه اأي���ح���ان���ي ب����ه����ج����ره  زاروك�����������م  اإذا 

ال����ه����ج����رانب������اهلل ع���ل���ي���ك ع���ج���ل���ن ����ص���ف���ك دم���ي ب���ل���ي���ل���ة  ل������ي  ط�����اق�����ة  ل 

والمالح���ظ في �صعر البهائي اأنه حين يمدح اأه���ل البيت يبداأ بمقدمات غزلية طويلة 

ت���دّل اأوًل على اأن���ه ي�صتثير م�صاع���ره بالغزل، وال�صع���راء يرون في الغ���زل المفتاح الذي 

يدخل���ون ب���ه اإلى عالم ال�صعر وال�صع���ور، وتدّل ثانية على اأنه ينظر اإل���ى اأهل البيت نظرة 

جمالية، كما ينظر العا�صق اإلى محبوبه، فحديثه عنهم في �صياق التغزل بالحبيب.

غديريته على �صبيل المثال يبداأها بثالث ع�صرة مخّم�صة في الغزل مطلعها:

)الك�صكول 125/1).  (1(

)2)  )الك�صكول 187/1).
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����ه����اري �����صَ ب���ت���ن���ا  ل����ي����ل����َة  اهلل  خ��ل��ع��ن��ا ب����ح����ّب ال�����ع�����ذارى ال����ع����ذارارع�������ى 

ال��خ��م��اراول���م���ا ����ص���رى ال��ن��ج��م وال���ب���در ح�����������ارا ال��خ��م�����ار  ذاُت  اأم��اط�����������ت 

و������ص�����ّي�����رِت ال����ل����ي����ُل م���ن���ه���ا ال����ن����ه����ارا

وفيها يقول:

���م���ا م����ن ���ص��ن��اه��ا ي��غ��ي��ُب ال��ُغ�����ص��ُن م�����ص��ن��ى كئيبه������الُل ال�������صَّ وم���ن ق���ّده���ا 

ع��ج��ي��ب ل�����ص�����������يء  ه���������������ذا  اإّن  والق�صي���ُباأل  اأب�����ص��������ره��ا  ال���ب���دُر  اإذا 

ت�����ل�����ب�����������س ه������������ذا وه���������������ذا ت������������وارى

Pالوحء ألهل بيت رسول الله

ه���ذا الولء يدخ���ل في المنظوم���ة الح�صارية حي���ن ي�صتلهم الموالي م���ن هذا البيت 

الكري���م عّزته وكرامة وعلمه و�صخ�صيت���ه الر�صالية. وهذه هي روؤي���ة ال�صيخ البهائي لآل 

البيت، فهو عا�صق لهم ويذوب �صوًقا اإليهم يقول في ت�صّوقه اإلى طو�س حيث مرقد الإمام 

(1(

:Lعلي بن مو�صى الر�صا

��ًة ال�����ص��وق اإل��ي��ك عليكي���ا ري����ُح اأق�������سُّ ق�����صّ ف���ب���اهلل  ط���و����س  اإل�����ى  ج��ئ��ت  اإن 

اإلي��كق�����ّب�����ل�����ن ع������ّن������ي ������ص�����ري�����ح م�������ولي  بال�صوق  بهائّيك  م��ات  وق��ال:ق��د 

ويق���ول ف���ي الإمامين مو�ص���ى بن جعفر وحفي���ده محمد بن علي الج���واد L وفي 

مرقديهما قرب بغداد:

ع�����ّرج ال�������������زوراء  ق����ا�����ص����د  ي�����ا  ع���ل���ى ال����غ����رب����ّي م����ن ت���ل���ك ال��م��غ��ان��ياأل 

ال����ق����ب����ت����اِنون��ع��ل��ي��ك اخ��ل��ع��ن وا����ص���ج���د خ�����ص��وًع��ا ل�����دي�����ك  لح��������ت  اإذا 

ون�������������������ور م���ح���م���د م��ت��ق��������������ارن��������انف��ت��ح��ت��ه��م�����������ا ل��َع��م��������رك ن�����ار م��و���ص��ى

)الغدير 276/11).  (1(
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احنفتاح والتواصل

النفت���اح عل���ى الآخر والتوا�صل مع���ه من اأه���ّم خ�صائ�س الإن�ص���ان الح�صاري، هذا 

النفت���اح يحقق هدف الخلفة من التنوع.. والقراآن الكريم يوؤكد ذلك بقوله �صبحانه: »َيا 

ْكَرَمُكْم 
َ
نَث���ى َوَجَعْلَناُكْم �ُصُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإِنَّ اأ

ُ
ن َذَكٍر َواأ َه���ا النَّا����ُض اإِنَّا َخلَْقَناُكم مِّ يُّ

َ
اأ

ْتَقاُكْم«.
َ
ِ اأ

َّ
ِعنَد اهلل

والتع���ارف هو التبادل المعرفي، وبدون ه���ذا التبادل ل يتحقق البناء الح�صاري، هذا 

عل���ى م�صتوى الأفراد واأي�ص���ًا على م�صتوى ال�صعوب، والح�ص���ارات في العالم ظهرت بعد 

هجرات، ولي�صت الح�صارة الإ�صالمية بم�صتثناة عن ذلك.

والبهائ���ي الح�صاري �صاح في العالم الإ�صالم���ي وات�صل بمختلف المذاهب والأديان، 

وعا�صر مختلف فئات النا�س.

امت���دت رحالته قرابة ثالثي���ن �صنة زار خالله���ا م�صر والجزيرة وال�ص���ام والحجاز 

»واجتم���ع في اأثناء ذلك بكثي���ر من اأرباب الف�صل والحال، ونال م���ن في�س �صحبتهم ما 

.
(1(

تعّذر على غيره وا�صتحال«

ومم���ن تع���ّرف عليهم من علم���اء الأزهر في م�صر محمد البكري وف���ي ال�صام اجتمع 

بالح�صن البوريني.

ه���ذه بع����س العنا�صر التي توّف���رت في �صخ�صي���ة ال�صيخ البهائي فجعل���ت منه رجاًل 

ح�صاري���ًا، ونحن اليوم اأحوج ما نك���ون اإلى مثل هوؤلء الرجال ونحن نتطلع اإلى ا�صتئناف 

م�صيرتنا الح�صارية على م�صتوى متطلبات الع�صر.

)1)  )الحر العاملي، اآمل الأمل 158/1).
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 عناوين في طريق البحث عن جديد 
لسيرة الشيخ البهائي

الشيخ علي خازم)))

ó
الحمد هلل رب العالمين و�صلَّى اهلل على �صيدنا محمد وعلى اآله الطاهرين وبعد

قبل���ت �صاك���رًا ح�صن ظنه دعوة الأخ حج���ة الإ�صالم ال�صيخ ح�صن بغ���دادي للم�صاركة في 

موؤتمرك���م ه���ذا ولكن �صاء المولى عز وج���ل ابتالئي باأمور منها تط���ور مر�س زوجتي ب�صكل 

مفاج���ي ثم ارتحالها اإل���ى رحمة اهلل واأعقب ذلك اأمور منها ك�ص���ر �صلعي وجراحة في كفي 

وطيل���ة ه���ذه الفترة كان �صماحت���ه يت�صل ويتوا�ص���ل موا�صي���ًا ومطمئنًا ويوؤك���د على �صرورة 

م�صاركت���ي واأنا اأعرف �ص���دق رغبته في اإخراجي من الجو ال���ذي اأعي�صه بحيث لم يترك لي 

فر�صة لالإعتذار اإلى اأن فتح اهلل علي بابًا تدبرت منه الوفاء بحقه من جهة واإحترامًا لحقكم 

م���ن جهة اأخرى وهو اأن اأ�صع بين اأيديكم عدة مالحظ���ات ا�صتوقفتني اأثناء البحث لإختيار 

عن���وان يمكن اأن اأقدم ورق���ة فيها جديد ي�صتحق الإرت�صاف اإل���ى جانب جديدكم فاإن كانت 

غي���ر ذلك �صوبتم واأ�صرتم اإل���ى محلها فاأ�صتفيد، و�صارت ب�صاع���ة حاملها ردت اإليه مزينة 

ع�صو تجمع علماء الم�صلمين.  (1(
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ومزي���دة. واإل ف���ربُّ حامل فق���ه لي�س بفقيه، ورب حام���ل فقه اإلى من هو اأفق���ه منه كما في 

الحديث ال�صريف. وترتيب هذه العناوين بح�صب م�صار البحث منهجيا ولي�س ل�صبب اآخر.

الإ�صم واللقب الوظيفي والخطاب والكنية والن�صبة في العربية والإنكليزية والتخل�س 

ف���ي الفار�صية والتركية لحظت الإختالف في كتابة اإ�ص���م ال�صيخ البهائي عند من كتبوا 

عن���ه في الم�صادر العربية والإنكليزية وثمرة ه���ذا الإختالف يدركها جيدًا المفهر�صون 

والمبرمج���ون والباحثون، اإذ تقت�صي قواعد الفهر�صة �صب���ط اأ�صلوب ت�صجيل المعلومات 

وف���ق اأ�صا�س واحد وثاب���ت لأن الإختالف في كيفي���ة تدوين اإ�صم الموؤل���ف اأو اإ�صم عنوان 

الكت���اب اإن ل���م نعتمد اأ�صلوبا مح���ددًا فيهما فاإن الإ�صكال ال���ذي �صيقع في طريق البحث 

ه���و تعدد الأ�صخا�س اأو الأعمال �صواء كان تفتي�صنا في البطاقات الورقية اأو الإلكترونية، 

وي���زداد الإ�ص���كال تعقي���دًا عندما يكتب ع���ن ال�صخ�صية المبحوث عنه���ا اأكثر من موؤلف 

وف���ي ثنايا بحوث عن روؤو����س مو�صوعات اأو �صخ�صيات اأخرى، عندها لن يتمكن الباحث 

م���ن الو�صول اإلى جمع المواد المتعلقة ببحثه ب�ص���ورة وا�صعة و�صاملة. وهذا الأمر يمكن 

مالحظت���ه داخل برامج اإلكتروني���ة كالمو�صوعات الكبرى اأو داخ���ل مواقع اإلكترونية كما 

يالحظ اأي�صًا في بع�س الأعمال الورقية. 

اأمثلة:

المحبي في » خال�صة الأثر في اأعيان القرن الحادي ع�صر « يذكر عددًا ممن ترجم 

له���م بالبهائي و�صيخنا لي�س منهم قال ف���ي ترجمة محمد بن �صنان المعروف ب�صيخ زاده 

اأح���د موالي الروم البارعين... وولي بعدها ق�صاء الغلطة ثم اأدرنه ثم �صار اأمين الفتوى 

ل�صيخ الإ�صالم البهائ���ي ثم �صار قا�صيًا بق�صطنطينية ثم اأعطى رتبة ق�صاء الع�صكر بانا 

طولي وق�صاء اأنقره على وجه التاأبيد«.

وف���ي ترجمة عبد الرحيم ب���ن محمد مفتي الدولة العثمانية المحقق ال�صهير قال: ».. 

وحك���ى وال���دي رحم���ه اهلل تعالى ف���ي ترجمته قال لم���ا وردها لم يجد به���ا من يعرفه 

فا�صط���رب ث���م ذه���ب اإلى جام���ع ال�صلط���ان محمد ف���راأى رجاًل م���ن �ص���كان المدار�ض 
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الثم���ان فاأن����ض به ثم دعاه الرج���ل اإلى حجرته وبات عنده تل���ك الليلة وانجر معه في 

اأثن���اء المكالم���ة اإلى ذكر ما وقع له من الوح�صة و�صك���ى اإليه رقة حاله ف�صاله ثم قال 

ل���ه: اإن���ي كن���ت اليوم عن���د المولى عبد العزيز ب���ن المولى �صعد الدي���ن فذكر اأن ولده 

محم���د البهائ���ي قد تهي���اأ للمذاكرة وا�صتعد للق���راءة وطلب مني اأ�صت���اذا فلعلك تكون 

ذلك«.

التخلص:

»به���اء« ه���و تخل����س ال�صيخ ف���ي اأ�صع���اره الفار�صية وفقا لم���ا تذكره مقال���ة في موقع 

مجذوبان نور، موقع الطريقة النعمة الإلهية :

الن�صبة ومكان الولدة وتاريخها )الدولة والبلدة اليوم( 

العاملي والآملي والقزويني كما في بع�س الم�صادر هي من الن�صب المجعولة لمترجمنا 

م�صتقل���ة اأو متالحق���ة كاًل اأو بع�صا عند اآخرين. ال�صامي اأ�ص���اًل والخرا�صاني مولدًا كما 

ينق���ل المحبي عن الطالوي في ترجمته ل�صيخنا: »وقد اأط���ال اأبو المعالي الطالوي في 

الثن���اء علي���ه وكذلك البديع���ي ون�ض عبارة الطال���وي في حقه: ول���د بقزوين فانظره 

م���ع ق���ول ابن مع�صوم ببعلبك واأخذ عن علماء تلك الدائرة ثم خرج من بلده وتنقلت 

ب���ه الأ�صف���ار اإلى اأن و�صل اإل���ى اأ�صفهان فو�صل خبره اإلى �صلطانه���ا �صاه عبا�ض فطلبه 

لريا�ص���ة علمائه���ا فوليها وعظ���م قدره وارتفع �صاأنه اإل اأنه ل���م يكن على مذهب ال�صاه 

ف���ي زندقت���ه لنت�صار �صيته في �صداد دينه اإل اأنه غالي في حب اآل البيت«. وانظره في 

الم�صدر ال�صابق.

تاأريخ الولدة والوفاة:

اأعل���ن المجل����س الأعلى للث���ورة الثقافية في اإي���ران 23 ني�صان يومًا وطني���ًا للمهند�س 

باإعتب���اره مولد ال�صي���خ البهائي ولكن الت�صارب فيها حا�صل عل���ى �صريحه وفي اللوحات 

المحيطة بغرفته في م�صهد.
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اإهتمام اليهود بالترجمة له في مو�صوعتهم »اليهود في العالم ال�صالمي«.

لم اأجد �صببًا وا�صحًا لذلك.

عالقات الدولة الصفوًة بالغرب واآلباء الكرمليين:

The Chronicle of the Carrmelites »وقائ���ع الكرمليي���ن« كتاب وقائع للكرملية 

carmelites واأن�صطته���ا وغيرها من الأن�صطة التب�صيري���ة الم�صيحية في اإيران بين 
1588 و 1722، بم���ا ف���ي ذلك �صقوط �صالل���ة ال�صفويين. وتم التغا�ص���ي عن الكرمليين 

)وكذل���ك Augustinians - الكبو�صيي���ن( من قبل ال�صفويين عل���ى اأمل اإقامة عالقات 

تجاري���ة ودبلوما�صي���ة مع القوى الأوروبية الهامة. ويهتم الكت���اب في المقام الأول بوقائع 

تعزيز الكرمليين »الكاثوليكية في بالد فار�ض«.

ف���ي بع�س الرواي���ات اأن ال�صاه ا�صتدع���اه لحوار مع مبعوث �صفي���ر روما و�صخ�س كان 

يدع���ي معرفته الخفايا ب�صب���ب م�صيحيته ولذلك فهي اأف�صل م���ن الإ�صالم....وغيره من 

الحوارات.

عم���ة ال�صاه زينب بيكم كانت مهتمة بالفنون وبما في الغرب منها وكانت ذات ح�صور 

في البالط. وكان ال�صيخ البهائي معا�صرًا ل�صك�صبير

�صبب هجرة الوالد من لبنان ومن اإيران:

هرب���ا من ال�صغوط على ال�صيع���ة، دعمًا للدولة النا�صئة عند البع�س الآخر، حذرًا من 

الم���اآل اإل���ى �صياع العلم ف���ي كالم اآخر، اأ�صباب ق���د تكون مجتمعة لكن حت���ى اإجتماعها 

ف�صال عن تبني واحد منها �صاأن يحتاج اإلى تحقيق.

ق���ال المحبي في ترجمته في خال�صة الأثر: »...وذك���ر ال�صيخ اأبو الوفا العر�صي في 

ترجمته:.. قال وكان كتب قطعة على التف�صير با�صم �صاه عبا�ض فلما دخل بالد ال�صنة 

قط���ع الديباج���ة وبدلها وذكر اأنه كت���ب ذلك با�صم ال�صلطان م���راد ولما �صمع بقدومه 
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اأه���ل جب���ل بن���ي عامل ت���واردوا علي���ه اأفواجاً اأفواجاً فخ���اف اأن يظهر اأم���ره فخرج من 

حل���ب. انته���ى و�صياق كالم العر�ص���ي يقت�صي اأن دخوله اإلى حل���ب كان في قدمته من 

العجم قا�صداً الحج واهلل اأعلم.«

المرحلة ال�صائعة وزيارة �صيالن:

The lost biography of Baha’Al‐din Al‐camili and the reign of 

Shah Ismacil ii in Safavid historiography

Devin J. Stewart

ينق���ل ديفين ج.�صتيوارت ع���ن المولى مظفر علي في تعليقت���ه المخطوطة على كتاب 

الأربع���ون حديثًا لأ�صتاذه البهائي ما يثير الإ�صطراب في فهم طبيعة العالقة بين ال�صيخ 

 The Lost( البهائ���ي ووال���ده والكركيين ال�صيخ علي عبد العال وال�صي���د ح�صين انف�صهم

Biography 19 pdf - 193(وبينه���م وبي���ن ال�ص���اه عبا�س من ت�صنن ال�ص���اه اإلى عالقة 

العلماء العامليين بالدولتين العثمانية وال�صفوية. 

It seems, therefore, that Sayyid Husayn figures so 

prominently in the biography on the grounds that Baha3 al-

Din was his immediate successor as shaykh al-islam of the 

Safavid capital and leader of the religious establishment, 

in other words, the direct heir to his mantle of authority. 

His most likely role in the biography as a whole is as the 

illustrious predecessor of Baha° al-Din. This transition 

from one to the other must have been problematic: other 

evidence concerning the leading Shicite jurists of sixteenth-

century Iran indicates that Baha3 al- Din may have had an 

antagonistic relationship with Sayyid Husayn and perhaps 
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Shaykh cAbd al-cAl as well. The latter two scholars may 

in fact have been enemies who stood in the way of his 

advancement. There was considerable friction between 

the scholarly line of al-Shahid al-Thani, Husayn b. cAbd al-

Samad alcAmili, and Baha’ al-Din on the one hand and that 

of cAli b. cAbd al-cAl al- Karaki (d. 940/1534), cAbd al-cAl 

al-Karaki, and Sayyid Husayn al-Karaki on the other. The 

conflict between them is clear over certain issues such as 

Friday prayer, the qiblah, and the status of Sunni Muslims.72 

Sayyid Husayn al-Karaki had caused a major setback in the 

career of Baha° al-Din’s father thirteen years prior to Shah 

Ismacil IPs reign, ousting him from the office of shaykh al-

islam 70. al-Taluwi, Sanihat duma ‘l-qasr, fol. 125a.

71. It was standard Safavid practice to appoint deputies 

for officials, including those who held the office of shaykh 

al-islam, when they were temporarily unable to carry out 

their duties for any of a variety of reasons. When Shah 

cAbd al-cAli al- Kirmani, shaykh al-islam of Yazd, left Iran 

to perform the pilgrimage in 982/1574, his brother Mir Razi 

al-Din cAbd al-Riza and his son Mir Muhammad Mu’min 

were appointed to serve in his place during his absence. 

Qazi Ahmad includes the decree appointing those deputies 

in Khulasat al-tawarlkh (2:624-25). Mirza Makhdum Sharifi 
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was appointed to serve as deputy for his father Sharif cAbd 

al-Baqi as qdil of Shiraz when Shah Tahmasb summoned 

him to court at Qazvin and appointed him to a position 

there. Mirza Makhdum, al-Nawaqid fi al-rawafid, fol. 105b. 

A similar arrangement may have been made when BahaD 

al-Din left Iran to perform the pilgrimage in 991/1583.

72. Andrew J. Newman, «Towards a Reconsideration,» 181-

85; idem, «The Myth of the Clerical Migration to Safawid 

Iran: Arab Shicite Opposition to CAH al-Karaki and Safawid 

Shiism,» Die Welt des Islams 33(1993): 66-112, here p. 105; 

Devin J. Stewart, «Notes on the Migration of ‘Amill Scholars 

to Safavid Iran,» JNES 55(1996): 81-103, esp. 97-99; idem, 

«The First Shaykh al-islam,» 398-99.

Downloaded by [American University of Beirut] at 04:22 

07 May 2012 194 Stewart of Qazvin and taking his place 

ca. 970/1563.73 One would expect Baha3 al-Din to be a 

sworn enemy of Husayn al-Karaki, who had in effect robbed 

his father of the leading position of authority in the Empire, 

and circumstantial evidence suggests that this may have 

been the case. Iskandar Beg Munshi’s accounts of Sayyid 

Husayn al-Karaki in Tarlkh-i calam-dra-yi cAbbasl reveal 

the latent opposition to him among contemporary religious 

scholars which Baha3 al-Din presumably shared.
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74 Mirza Makhdum al-Sharifi reports that contemporary 

Shicite scholars agreed that Sayyid Husayn was sinful and 

incompetent.75 Shaykh Husayn’s letter to Baha3 al-Din 

urging him to leave Iran and seek his fortune elsewhere 

implies a shared sense of disappointment with their careers 

in Iran.76 The circumstances of BahaD al-Din’s pilgrimage 

of 991/1583 and concomitant travels through Ottoman 

territory also raise questions; the fact that he traveled in 

disguise might suggest that he actually fled Iran in order to 

avoid some problem which may well have involved a conflict 

with Sayyid Husayn. While being detained by Ottoman 

customs officials on the way into Ottoman territory at Amid 

in 991/1583, he recorded that fate had disappointed him 

and separated him from his loved ones, a statement that 

may be construed as a reference to some unpleasantness 

which persuaded him to leave Iran against his will.

77 At the very least, Baha3 al-Din may have felt, in 991/1583, 

that the Shah had not recognized his talents sufficiently 

and rewarded him accordingly. He may have felt that his 

career was at a standstill and that he was overshadowed by 

less accomplished senior colleagues. Such situations were 

common enough among the scholarly elite, where intense 

rivalries developed for personal and ideological reasons as 
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jurists vied, within the fairly rigid confines of the academic 

juridical system, for limited resources and rewards. The 

sources, however, often tend to suppress or gloss over 

such conflicts, and this is clearly the case in Muzaffar cAli’s 

text. The texts of the excerpts themselves, highly laudatory 

of the two Karakis, do not indicate a strained or antagonistic 

relationship between them and Baha3 al-Din. In fact, 

Muzaffar cAli presents a nearly hagiographical account 

of Sayyid Husayn, something quite strange given the ill-

feeling that contemporary religious scholars were known to 

harbor toward him. It is even more strange given the enmity 

between Sayyid Husayn and Baha3 al-Din’s father. In 

order to understand the logic in the text of the relationship 

between Sayyid Husayn and Baha3 al-Din, that is, the logic 

underlying this entire section of the original biography, one 

must examine the portrayal of Shah Ismail II’ s reign in the 

excerpts.
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الخطاب العقالني في الحكاية الحيوانية
ر�صالة الّتدّين والنفاق بل�صان )القّط والفاأر( لل�صيخ البهائي: نموذجًا

أ. إدرًس هاني)))

مقّدمة:

حال���ه )ال�صي���خ البهائي( في الفق���ه والعلم والف�ص���ل، والتحقي���ق والتدقيق، وجاللة 

القدر، وعظم ال�صاأن، وح�صن الت�صنيف، ور�صاقة العبارة، وجمع المحا�صن اأظهر من اأن 

ْر، وكان ماهرًا متبّحرًا، جامعًا كاماًل. يذكر، وف�صائله اأكثر من اأن ُتْح�صَ

ذكرن���ا ف���ي منا�صبات عديدة اأّن جبل عامل هو حقيق���ة تاريخية وثقافية اأكثر مما هو 

حقيق���ة جغرافي���ة. اإّنه بمعي���ار الجغرافيا لن ي�ص���ارع الهيمالي���ا)6654 متر فوق �صطح 

البح���ر( ول حتى كليمنجارو)5895 متر فوق �صطح البح���ر( في ارتفاعهما ال�ّصاهق وما 

يخّلفان���ه م���ن ده�صة لدى الّرائي، لكّنه ف���ي معيار الّثقافة هو جب���ل داجن ناطق و�صاهد 

وعال���م. ولو كنت اأملك من الوقت والمزاج ما ي�صمح بافترا�س حوار بين الجبال على ما 

�صل���ك البهائي على ل�صان القّط والفاأر، اأو نظ���راءه القدامى والمحدثين على ال�صواء في 

ا�صتنط���اق الحيوان والنبات والجماد، لجعلت جبل عامل ناطقًا، وجعلته ملكًا في ممالك 

كاتب و باحث من المغرب .  (1(
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الجب���ال واأنزلت���ه منزل���ة حكيم الجب���ال واأ�صعرها؛ اأدي���ب الجبال وجبل الأدب���اء، �صهيد 

الجبال وجبل ال�صهداء. لقد احتفل التاريخ اإذن بهذا الجبل قبل اأن تحتفل به الجغرافيا. 

ففي الجغرافيا الرمزية يبدو جبل عامل هو الأكثر ارتفاعًا في العالم. ي�صتمّد الجبل هنا 

مغ���زاه الثقافي والتاريخ���ي من رموز علمية يذّكرك بع�صها ببع����س، كما ين�صيك بع�صها 

ف���ي بع�س. فما اأن تذكر عالمًا حتى تن�صاب الأ�صم���اء اأمامك في هذا الم�صترك العاملي 

جغرافي���ًا وتاريخ���ًا، ان�صيابًا ر�صّي���ًا. ينت�صبون للم���كان والتاريخ نف�صيهم���ا. اإّن الخيمياء 

العامل���ي الذي يح���ّدد الم�صترك ي�صّفهم اأمامك �صّفا كم���ا ي�صّبهم في روعك �صّبا، من 

ال�صي���خ الحر العاملي اإلى المحّقق الّثاني ال�صيخ علي ب���ن الح�صين الكركي العاملي، اإلى 

البهائ���ي واأبي���ه اإلى ال�صهيد الأول اأبو عبد اهلل محمد بن مكي العاملي اإلى ال�صهيد الثاني 

ال�صي���خ زين الدي���ن بن علي بن اأحم���د العاملي الجبع���ي اإلى اإبنه ال�صي���خ ح�صن �صاحب 

المعال���م اإلى �صبطه ال�صيد محمد �صاحب المدارك واأخيرًا ولي�س اآخرًا اإلى ال�صيد �صرف 

الدي���ن العامل���ي وال�صيد مح�ص���ن الأمين ول تكاد تنته���ي المجموعة العاملي���ة، لأنها من 

لحاء، واأي�صًا  �صنف المجموعات الممتّدة اإلى الاّلنهاية. هو جبل العلماء وال�صهداء وال�صّ

جبل الأنبياء حيث ل تزال مزاراتهم �صاهدة من م�صهد �صجد من ولد يعقوب اإلى م�صهد 

ه���ارون اإلى م�صهد الّنبي جليل اإلى م�صهد النبي عازر اإلى م�صهد اإدري�س والقائمة تطول، 

لك���ن ما اأن ي�صتغرقك بحر من تلك البحور بعي���دة الآماد عديمة ال�ّصطاآن، حتى يتيه بك 

الحال فال تكاد ترى عامليًا يفري فري نظيره. فتخال اأّنك تت�صّلق عامل كّله قبل اأن تفيق 

على عامل اآخر. فالكل يذكر في الكّل، والكّل ين�صيك في الكل. فعامل عوامل بعدد اأنفا�س 

علماءه���ا العاملين. والعامليون عالمون وعاملون. لق���د جمعوا بين الف�صيلتين؛ فال اأحد 

اأمكنه اأن يجمع بين مداد العلماء الغزير ودماء ال�ّصهداء الزكّية، كما جمع بينهما العلماء 

العاملي���ون، حيث كان به���م الجبل �صهيدًا و�صاهدًا. التاأكيد هن���ا على الجبل هو من باب 

القيم���ة الت���ي يحظى بها المكان حينما تهتّز �صورة الّزم���ان، اأو لنقل على ل�صان غا�صتون 

با�صالر اأّن: »المكان هنا هو كل �صيء حيث يعجز الزمان عن ت�صريع الّذاكرة«!.
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 من هو هذا العبقري، إذن؟

مد بن عّز الّدي���ن الحارثي العامل���ي الهمداني.  ه���و محمد ب���ن ح�صين بن عب���د ال�صّ

والمع���روف ت���داوًل ببهاء الدي���ن العامل���ي )953-1031هــــ / 1547 -1622م(. تعك�س 

�صيرت���ه ال�صخ�صي���ة والعلمية نباهة عالم قّل له مثيل في زمان���ه. هو عالم لبناني الولدة 

ول���د ببعلبّك وفيه���ا تلّقى درو�صه الأولى قبل اأن يهاجر اإلى اأ�صفه���ان. فهو اإيرانّي الن�صاأة 

والعل���م. ط���اف في عدد من البلدان وا�صتزاد فيها من طل���ب العلم وتعّززت فيها معرفته 

بال�صعوب والّثقافات. زار الجزيرة العربية وم�صر وال�ّصام. وقّربه منه ال�ّصاه عّبا�س حيث 

عّينه في من�صب رئي�س العلماء. لم تكن ال�صلطة هواه، لكّنه َقِبَل ذلك الموقع تحت اإلحاٍح 

م���ن ال�ّصاه عّبا�س. براعته في المنقول ل تق���ّل عن براعته في المعقول. بل يكاد المعقول 

يغّط���ي على �صائر ن�صاطه العلمي. بق���ي على داأبه ذاك في العلم والبحث والإكت�صاف اإلى 

اأّن توّفاه اهلل عام 1031ه� الموافق لعام 1622 م. من اأهّم �صيوخه اأبوه ال�صيخ ح�صين بن 

مد وعبد اهلل اليزدي. اأّما تالمذته فقد كانوا على كثرة و�صموخ؛ يكفيه فخرًا اأن  عبد ال�صّ

يكون من بين تالمذته كوكبة من العلماء والحكماء ممن نبغوا في مجالت معرفية �صّتى، 

من �صدر المتاأّلهين ال�صيرازي اإلى الفي�س الكا�صاني اإلى المجل�صي الأّول.

الخواب النقدي والتربوي :

ليت���ه كان ف���ي و�صعن���ا الإطناب في �صي���رة هذا العظي���م والإلمام بح���دود هذا البحر 

ال���ذي يبدو عند الغو�س في اأعماق���ه بعيد ال�صطاآن. لكن هيه���ات اأن يبلغ الباحث مراده 

ف���ي الإحاط���ة بمف���ردة ي�صيرة م���ن جملة مف���ردات تجري لم�صتق���رٍّ لها في ه���ذا الفلك 

البهائ���ّي الّدّوار. اإّنه به���اء الّدين كما �صارت بكنيته الركب���ان. حيث وافقت جالل نبوغه 

المحّير لمن كتبوا عن �صيرته المقرونة عند اأهل التراجم باأ�صرار، تفّرد بها في ال�صلوك 

والعرف���ان كما في الفق���ه والإ�صتنباط كما ف���ي الأدب وال�ّصعر كما ف���ي الفلك والح�صاب 
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كم���ا في الجغرافيا والهند�ص���ة. ل تكاد تذكر مدينة اأ�صفه���ان الم�صهور ب� )نيم جهان(، 

اأي ن�ص���ف العالم، حتى تتحّدث ع���ن عجائب الّدنيا. وهي ل زالت �صاهدة على ابتكاراته 

الهند�صي���ة واأ�ص���راره الفيزيائية التي اأذهلت العلماء بمن فيه���م المعا�صرين. لقد �صّمم 

مي���دان ت�صوي���ر العالم الذي ي�صم م�صجد �صاه عّبا�س الكبي���ر وم�صجد لطف اهلل وق�صر 

عال���ي قابو. ففي اأ�صفهان يجري حديث ل ينقط���ع عن ق�صية الترجيع ال�صباعي لل�صدى 

دى، والمنارتين اللتين �صّممهما ال�صيخ البهائي والتي ما اإن تحرك واحدة  تحت قّبة ال�صّ

منهم���ا حت���ى تتحرك الّثاني���ة، وحكاية ال�صمعة الت���ي ت�صّخن مياه الحم���ام من دون وقود 

وم���ن دون انقطاع ومعالم اأخ���رى تجعل حّقًا من اأ�صفهان اأعجوب���ة الّدنيا. كل هذا لي�س 

م���ن �صاأننا في ه���ذه المحاولة التي ترمي الوقوف الي�صير عن���د م�صمون ر�صالته التربوية 

ن���ا اأمام علٍم كبيٍر اهتدى  المو�صوم���ة ب�: »التدين والنف���اق، على ل�صان القّط والفاأر«. اإنِّ

في زمن مبّكر اإلى القيمة التربوية للعلم. وذلك حينما اأدرك من ناحية، جمود الطرائق 

البيداغوجي���ة التقليدي���ة التي تروم التعقيد و الّتلقي الجام���د للمطالب. لقد غّير اأ�صلوب 

اللغ���ة واختار اأنماطًا للّتعّلم تختلف عن تلك التي �صارت بها عادة التعليم عند القوم. اإّن 

ه���ذا الموقف هو  في حّد ذاته موق���ف نقدي. فالتربية ل توجد في زاوية من حياتنا دون 

اأخرى. اإّن التربية بالأحرى وبتعبير )جون ديوي( هي الحياة. لذا ت�صتطيع اأن تتاأّكد من 

الح�صور التربوي في اأعمال البهائي من خالل اإ�صراره على اإعادة �صرح �صعائب المتون 

بم���ا تي�ّص���ر من الألفاظ وبم���ا يحّقق ُبلغة الّطالب. وعن���د التاأّمل في حق���ل التربية يتاأّكد 

بالملمو����س اأنه ل يوجد ن�ّس لي�س له �صلة مبا�ص���رة اأو غير مبا�صرة، قريبة اأو بعيدة، من 

مج���ال التربية. والعلم نف�صه ل ينمو اإّل بالّتعّلم والتعليم.وكما في الحديث الّنبوي: »زكاة 

العلم تعليمه من ل يعلمه«. فالخطاب التربوي يكاد يجد له اأثرًا حتى في تغريد الطيور 

وزقزق���ة الع�صافير. اإّنه يحتوي الخطاب والرموز؛ يكفي اأن يوجد مر�صل ور�صالة ور�صول 

ليت�ص���ّكل الخطاب التربوي. وتاأتي اللغة والرموز ف���ي �صّلم اأولويات الفكر التربوي. فلي�س 

كّل لغ���ة ه���ي �صواء ف���ي اأداء ر�صالة التربي���ة، ول كّل رمز هو �صواء ف���ي اأداء هذه المهّمة. 
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اإّن للتربي���ة لغتها الأثيرة ورموزها التي يقت�صيها فع���ل التربية والّتعّلم ويفر�صها المتلّقي 

قب���ل المخاطب. على هذا الأ�صا�س ن�صتطيع الوقوف على مالمح الُبعد التربوي في تراث 

به���اء الدي���ن العاملي. اإحدى اأبرز مظاه���ر هذا البعد، تتجّلى في طبيع���ة اللغة الوا�صفة 

الت���ي يتو�ّصلها في تبليغ الم���راد. فلقد طّوع ال�صناعات من خالل التقريب اللفظي وك�صر 

هيب���ة اللغة، ليجعل اأ�صعب ال�صنائع تنطق باأ�صهل الألفاظ. اإن عبقرية التطويع المطلبي 

والت�صهي���ل اللغوي والتقريب اللفظي هي عبقري���ة تربوية بامتياز. فقد يكون طلب ال�ّصهل 

جنوح���ًا يعك����س ب�صاطة المحتوى. لكن حينم���ا ي�صبح الأمر له �صل���ة بتب�صيط ال�صعائب 

ومعاق���رة ال�ّصه���ل الممتنع، نكون اأم���ام عبقرية حقيقية؛ اإذ اأّن وجه���ًا من وجوه العبقرية 

اأن تقب����س على العمق وتملك ال�صعود بمحتواه اإلى ال�ّصطح. فالتربية هي اآلة الو�صل بين 

عب والمتلّقي الب�صيط. هكذا تعّددت مواهب البهائي  العمق وال�ّصطح، بي���ن المطلب ال�صّ

وغّطت فنونًا جّمة، كما ا�صتوعبت اأعماله و�صروحه التب�صيطية ذات الأبعاد التربوية علوم 

المعق���ول والمنقول. ن�صتطيع تكوين فكرة �صريعة عن هذا الّتو�ّصع الفّني وال�ّصمول العلمي 

ف���ي المنقول من خ���الل قائمة اأعماله التي �ص���رح بها ولّخ�س متونًا ف���ي الفقه والأ�صول 

والتف�صي���ر والعقائد كتبًا عرف���ت بتب�صيط المطلب وتهذيب لغ���ة الّتعّلم مثل )كتاب زبدة 

الأ�ص���ول( و)الجامع العّبا�صي( في فقه الإمامية وكتاب )تف�صير الحبل المتين في مزايا 

القراآن المبين( وكتاب )حا�صية عل���ى اأنوار التنزيل( وكتاب )العروة الوثقى وال�صراط 

الم�صتقي���م( و)كت���اب مفتاح الف���الح( و)�ص���رح الأربعين حديث���ًا( و)�ص���رح ال�صحيفة 

ال�ّصجادي���ة( و)حديق���ة ال�ّصالكي���ن( اإلخ. كما اأّلف ف���ي اللغة والبالغ���ة والأدب ُكتبًا مثل 

مدية في عل���م العربية( و)كتاب اأ�ص���رار البالغة(  )التهذي���ب في الّنحو والفوائ���د ال�صّ

و)تهذي���ب البيان( و)الك�صكول( و)المخالة( وديوان���ًا �صعرّيًا ومنظومة بعنوان )ريا�س 

الأرواح(. كم���ا اأّلف ف���ي المعقول ُكُتبًا في عل���م الح�صاب والفل���ك والجغرافيا، اأ�صهرها 

كت���اب )خال�صة الح�صاب( و)كتاب ت�صري���ح الأفالك( و)ر�صالة في الملّخ�س في الهيئة 

وال�صفيحة في الأ�صطرلب( و)ر�صال���ة في ت�صاري�س الأر�س( و)ر�صالة في ن�صبة اأعظم 
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الجب���ال اإلى قطر الأر����س( اإلخ. هل يبقى �صّك اأّننا عاجزون ع���ن اإح�صاء مهاراته التي 

تفّن���ن فيها على نح���و ا�صتغراقي، وهل بقي �صّك في اأن ينع���ت �صيخنا البهائي في الوقت 

نف�صه باأّن���ه الفقيه والأ�صولي والمح���ّدث والّلغوي والأديب وال�ّصاع���ر والفلكي والريا�صي 

والجغراف���ي والفيل�ص���وف والعرفاني، لم تقف محاولت ال�صيخ به���اء الدين العاملي عند 

ح���ّد من حدود العلم، فاإّن مظهرًا من مظاهر عبقريت���ه اأنه تعاطى علومًا كثيرة باإتقان. 

واجتمعت فيه �صروب الإخت�صا�صات ل تكاد تدري اأّيها حقيق به على ت�صّعبها وبعدها عن 

بع�صه���ا. وفي كّلها كان بهاء الدين العاملي عبق���رّي زمانه كما لو اأّنه غائ�س فيها ل ياأل 

جهدًا ول يعرف لها حقاًل مناف�صًا في الإنهمام والإن�صغال. من الفقه واأ�صوله اإلى الكالم 

والفل�صف���ة اإلى الأدب والعرفان اإلى الهند�ص���ة والفلك كما ت�صير اآثاره. اإّن البعد ال�ّصمولي 

لثقاف���ة بهاء الدين العاملي تجعل من���ه علمًا تربوّيًا، متعّدد الأبعاد ومنفتحًا على �صروب 

المع���ارف بال حذر. وقد قّدم تلك المعارف عل���ى اختالفها وتعقيدها في لغة واحدة من 

حي���ث ال�صهولة والتقريب والإن�صيابية. وم���ع هذا لم يكن ال�صرح والتح�صية هي الممار�صة 

الأثيرة لل�صيخ البهائي كهروب من جالل الإبداع ومتاعبه. فلقد كان مجتهدًا في المعقول 

والمنقول �صواء ب�صواء. وقد قّدم لالإن�صانية اإبداعات علمية جليلة. وترك وراءه اأ�صرار لم 

نجد لرموزها فّكاكًا. لقد ا�صتطاع اكت�صاف الجذر الحقيقي للمعادلت الجبرية ا�صتنادًا 

اإل���ى طريقة الخطاأين الخوارزمية قب���ل اأن ي�صتقّل بطريقة كّفتي الميزان. وكانت له اآراء 

فلكية ا�صتخدمها في تحديد القبلة ور�صد الأهّلة كما كانت له اآراء في الح�صاب ا�صتعملها 

ف���ي ق�صية الّدين م���ن م�صائل التركة كم���ا ل يخفى على مترجميه. كما ه���ام في اأّمهات 

م�صائ���ل ع�صره الفيزيائية والكيميائية والّريا�صي���ة مثل اإ�صكالية الإت�صال والإنف�صال اأو 

الج���زء الذي ل يتجّزاأ اأو ا�صتحال���ة فكرة الاّلنهاية. وقد لحظوا علي���ه ترّددًا بين القول 

بالإت�ص���ال ونفي���ه كما في فق���رات متنّوعة من الك�صك���ول. وقد تراءى عن ح���ّق اأّن قيمة 

ه���ذا الإهتمام لي�س في مدى �صحة راأيه اأو خطئه نظ���رًا للتحّول الجذري في بنية العلوم 

الطبيعي���ة، بل تكم���ن اأهميته في اأّنها ق�صي���ة �صغلت ذهن البهائي طوي���اًل. لكّننا ن�صيف 
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هن���ا اأّن العلم بما اأّنه قديم���ًا كان قد خ�صع للتجريد الّنظري ولي�س اإلى الإختبار الكامل، 

فق���د كان من الطبيعي اأن يواجه ا�صتحقاق ت�ص���اوي الأدّلة. وهذا ما يعك�س ترّدد البهائي 

بخ�صو����س اإ�صكالي���ة المت�صل والمنف�ص���ل. فترّده حوله���ا في �صوء المعطي���ات العلمية 

لع�ص���ره مظهر من مظاهر قّوة التفكير وخطورته عند ال�صيخ البهائي.وهذا عمومًا مهّم 

ل�صتيع���اب مو�صوعنا، لّكنه لي�س بالّتاأكي���د هّمنا في هذه المعالجة، بل هّمنا هنا، المائز 

اف���ي والفارد في هذا الخطاب. اإذا كان الخط���اب التربوي ياأتي في الدرجة الثانية  ال�صّ

عن���د اأ�صحاب الأفكار الكبرى، فاإن هّمه يتنزل عن���د البهائي منزلة الأولوي. ففي �صائر 

اآث���اره واأعماله نالحظ تلطيفًا للمطلب وتب�صيطًا للغة واإ�ص���رارًا على اإنجاز توا�صل �صمح 

م���ع المتلّقي.هذا يعن���ي اأن البهائي كان دائم���ًا يفتر�س متلقيًا لي����س بال�صرورة من اأهل 

الإخت�صا�س. وهذا يوؤّكد على اأّنه مار�س العلم والتعليم من بعده الّتربوي. اإّن التربية في 

الحقيقة هي اإرادة الّتبليغ مع افترا�س واقع المتعّلم. وقد و�صعتنا ر�صالة »الّتدّين والنفاق 

عل���ى ل�ص���ان القّط والفار« اأمام هذه الحقيقة؛ فهي ب�صيط���ة في لغتها، �صهلة اله�صم في 

تناولها، تربوية في غايتها، زاخرة بالقيم والأفكار و�صرب المناظرة والإحتجاج، والأهم 

غار. فهي  من ذلك اأّنها على ب�صاطتها و�صكلها الأدبي ل يزهد في قراءتها الكبار قبل ال�صّ

ر�صالة تربوية لكّل الأعمار.

الحكاًة التربوًة:

اعتمد بهاء الدين العاملي الحكاية اأ�صلوبًا تربوّيًا. وتكاد تجد اأمثلة وحكم من ر�صالة 

الّتدّي���ن والنفاق اأو الك�صكول اأو المخالة، ذات معان���ي تربوية بالغة القيمة والتاأثير. وهو 

ف���ي هذا لم يجت���رح بدعًا في الممار�صة التربوية. فلقد مار����س قدماوؤنا الحكي لي�س من 

ب���اب الإ�صتمتاع، بل م���ن باب التربية. هكذا يحّدثنا اإبن المقّف���ع وهو رائد في هذا الفّن 

غير عن  وموؤ�ّص����س له في الّثقافة العربي���ة، حينما يتحّدث في الأدب الكبي���ر والأدب ال�صّ

ال���كالم بالأمثال: »اإذا جاء الكالم مث���اًل، كان ذلك اأو�صح للمنط���ق واأبي�ض في المعنى 
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واآن���ق لل�ّصم���ع واأو�ص���ع ل�صعوب الحديث«. لقد كان لإب���ن المقّفع دور بارز في اإقحام هذا 

الفّن في دنيا الأدب العربي. فكليلة ودمنة من الفنون الحكائية والتربوية التي ا�صتدخلها 

ابن المقفع من المجال الثقافي الفار�صي اإلى المجال الثقافي العربي وبه اكتملت اللحمة 

الّثقافية وت�صاه���رت الثقافتان وامتزج بع�صها ببع�س. لكن ثمة اأمورًا �صّهلت دخول هذا 

الل���ون الّثقافي اإلى الأدب العربي. ف���ال �صيء كان يقف اأمام فعل الإقتبا�س والمقاب�صة ما 

ل���م يكن ي�صّكل خطرًا مبا�صرًا على ال�ّصلطة الّزمنية يومها. كما كان هذا اللون من الأدب 

ي�ص���كل تنفي�صًا مق�صودًا لمن يريد معالجة ف�ص���اد ال�ّصلطة، كما تغ�صي هذه الأخيرة عنه 

لما ي�صّكله هذا الأ�صلوب من متعة واإلهاء وتعوي�س وتنفي�س يكفي الم�صلح عناء المبا�صرة 

والإحتج���اج المبا�صر �ص���ّد ال�صلطان. وهنا تكم���ن اأهمية الحكاي���ة الحيوانية ك�صكل من 

اأ�ص���كال الّنقد ال�صيا�صي. لهذا ال�ّصبب تحديدًا كان اإبن المقّفع قد ق�صى على يد الخليفة 

المن�ص���ور ب�صبب ما كان قد اأورده في »الها�صمية« من انتقاد ل�صيا�صته كما يرى البع�س. 

وق���د اعتبر طه ح�صي���ن �صبب قتله »ر�صالة ال�صحاب���ة« )�صحابة الخليفة وحا�صيته( التي 

كتبه���ا ابن المقفع للمن�صور، وهي ح�صب طه ح�صين« فيه���ا ما يكاد يكون برنامج ثورة«. 

ع ال�ّصيا�صية والثورية. مما  وء على �صخ�صية اإب���ن المقفَّ واأّي���ًا كان الأمر، فهذا ي�صّلط ال�صّ

يوؤّك���د على المحت���وى ال�صيا�صي والّث���وري لحكايات���ه الحيوانية. وباأّن القت���ل كان ن�صيبه 

بمجّرد ما انتقل اإلى المبا�صرة في الّنقد ال�صيا�صي.

الفرق بين الحكاًة والخرافة:

ل يتعّل���ق الأمر عند ا�صتنطاق الحيوان، بالخرافة بالمعنى القدحي والهجين للعبارة. 

الحكاي���ة كما نتح���ّدث عنها هنا بمدلولها الحديث، لها �صلة و�ص���ل بالواقع وتدور مداره 

لكنه���ا تعتمد الاّلمبا�صرة ف���ي الّتوا�صل معه. بهذا ل قيمة للحكاي���ة اإن هي ا�صتغنت عن 

الواقع ولم تتغّذ على ق�صاياه. تحتمل الحكاية ال�صواب كما تحتمل الخطاأ، بالقدر الذي 

تحتملهم���ا الأفكار والفل�صفات. الكذب في الحكاية م���ن هذا الوجه لي�س من �صروراتها. 
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واإن ح�ص���ل فه���و من جهة المحتوى ل من جهة الوقائع الحكائية. فالقارئ في الحكاية ل 

يهت���م بالوقائع التي ل يراها مو�صوعًا لل�صواب والخط���اأ، بل ينظر في المحتوى الفكري 

والمخ���زون القيمي للحكاية. لكّن الك���ذب في الخرافة بالمعنى ال�ّصائ���ع �صرورة. تعتمد 

الحكاي���ة على الخيال كما تفعل الخرافة، لكن الهدف بينهما اأّن غاية الحكاية هو الواقع 

بينما غاية الخرافة هو الاّلواقع. الاّلواقع و�صيلة الحكاية اإلى الواقع، بينما الاّلواقع هو 

و�صيل���ة الخرافة للهروب من الواق���ع. ت�صتغني الخرافة عن الواق���ع وت�صعى اإلى التغليط. 

ومع اأّن اليوتوبيا هي �صناعة اأثيرة للخيال اإّل اأّن غايتها الواقع. فالاّلواقعية في اليوتوبيا 

ل تحج���ب كون مدارها وغايتها ه���و الواقع. الخيال ل يكذب. وهو كما في نظر بن عربي 

مع�صوم. لأّنه غير م�صوؤول عن الحكم. فالخطاأ وال�صواب لهما �صلة بالحكم ل بالخيال. 

م���ن هنا ن�صب اإبن الأعرابي الخط���اأ للعقل ل للخيال لجهة اخت�صا�صه بالحكم. وهو اأمر 

ل ن���روم تحقيقه هن���ا، ولكن لنقل على �صبي���ل الإجمال: اإن العقل هن���ا بالمعنى ال�صائع، 

العق���ل بو�صفه فعاًل ولي����س جوهرًا. وهكذا نظ���ر القوم اإلى العقل. لنق���ل العقل كتجربة 

ولي����س كملكة. فالعقل في ذاته مع�صوم ل يخطئ. وه���و اأرقى من الخيال عند التحقيق. 

تط���ورت الحكاي���ة اإذن وهي تعك�س دور الّرواية ف���ي الأدب الحدي���ث. فالّرواية اليوم فّن 

ل�صيق بالواقع ل ينفّك عنه. وهي و�صيط تربوي وتثقيفي بامتياز. وفي الأدب الحديث لم 

يع���د مقبوًل اأن يقال عن الّرواية باأّنها خرافة مهم���ا اأوغلت في الخيال. اإن عالم الرواية 

بق���در ما هو عالم متخّيل قائ���م بذاته، هو على �صلة بالواقع: �صل���ة تربوية. لقد اأعتبرنا 

ر�صال���ة »الّتدّي���ن والنفاق عل���ى ل�صان القّط والف���اأر« لل�صيخ البهائ���ي، ر�صالة تربوية من 

حي���ث ت�صّمنها قيم���ًا تربوية تهدف اإلى اإ�ص���الح الفكر وتغيير اأنم���اط التفكير وال�صلوك 

ف���ي المعرفة والمجتمع عل���ى اأ�ص�س عقالنية �صارم���ة. فهي ر�صال���ة اإ�صالحية ت�صتهدف 

بالنق���د العلم���ي اأ�صكال الغلو في ال�صل���وك والإعتقاد. هي ر�صال���ة ل زالت راهنية. فبقدر 

م���ا �صيظّل الّتدّين ظاهرة اإجتماعية �صيالزمها النفاق كظاهرة )�صو�صيو-دينية( اأي�صًا. 

اإّن نهاي���ة الّنف���اق هي نهاية الّدي���ن نف�صه. فكل مجتمع وكل جيل يك�ص���ف عن اأ�صكال من 
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راع هاهنا قائم وم�صتمر وفي جولت ل تقف عند حّد.  الّتدين واأ�صكال من النفاق. وال�صّ

ر�صال���ة الّتدّين والّنفاق تعال���ج اأدواء الفكر كما تعالج اأدواء الّتدين وال�صلوك الإجتماعي. 

وه���ي م���ن اأهّم تراث الحكاي���ة الحيوانية ف���ي الأدب الإ�صالمي. اأقول كذل���ك، لأّنها غير 

قابل���ة لغير ذلك الّت�صنيف. فهي لي�صت عربية لأّنه���ا األفت بالفار�صي وامتحت من رموز 

الأدب الفار�ص���ي. لكّنها عربية من حيث عروبة �صاحبها ومخياله الّثقافي. لقد �صاهمت 

الحكاية الحيوانية في ت�صكيل ثقافتنا القديمة والحديثة على قدر �صواء. فهي من الآداب 

الموؤ�ّص�ص���ة لكثي���ر م���ن ت�صّوراتنا والراف���دة لعديد من �ص���ور مخيالنا. اإّنن���ا مدينون لها 

بت�صورنا القديم/الحديث عن قيم و�صفات اخت�صت بها حيوانات دون اأخرى، كالّت�صّلط 

راع الأبدي وال�صراع الأزلي بين القّط والفاأر.  لالأ�صد والمكر للثعلب والوفاء للكلب وال�صّ

اإّنه���ا �صور ندي���ن بها في واقعنا وفي خيالن���ا، وهكذا في �صائر الع�ص���ور، دون اأن ن�صتند 

ف���ي ذل���ك على دليل م�صبع قاطع مقن���ع �صوى ما تناقل بالّتعّلم والع���دوى من هذا التراث 

الحكائي ال���ذي لزم التطّور الفكري للب�صرية، و�صتظل كذل���ك �صاكنة مخيالنا الب�صري. 

وه���و �ص���ّر العالقة العميق���ة بين الحكاي���ة الحيواني���ة والإن�صان؛ عالقة مخيال���ة وتربوية 

بامتي���از. و�صيك���ون من جمال المعن���ى الحديث عن المفارقة في ر�صال���ة الّتدّين والّنفاق 

لل�صي���خ بهاء الّدين العاملي. مفارقات تفر�صها قّوة الإيحاء التي تتركه اآثار الحكاية كما 

ور. هن���ا المفارقة لي�صت معّرة  ه���ا مخيال مجبول على اإبداع ال�صّ يمك���ن اأن ي�صتكمل ن�صّ

ًل  م���ا دام اأّن الحكاية جاءت على منطق الحياة بتناق�صاتها المعي�صة. اإّننا قد ل نلتفت اأوَّ

اإل���ى كيف اأمكن للحكاي���ة الحيوانية اأن تنتج خطابًا عقالنّيًا. كما ق���د ل نلتفت ثانيًا اإلى 

اأّن محور هذه الحكاية/الخرافة )ت�صامحًا( هو محاربة الخرافة؛ كيف نحارب الخرافة 

بخراف���ة، اأو كي���ف نواج���ه بجمالية الخراف���ة جهل الخرافة. كم���ا ل نلتفت ثالث���ًا اإلى اأّن 

ال�صي���خ البهائي وهو ينكر بل�صان الق���ّط طالب العلم على الفاأر مّدعي الّت�صوف، اعتقاده 

بالكرام���ات المن�صوبة لكثير من ال�صوفية كما في خرا�صان والعراق من بالحجج العقلية 

���ارم �صيكون هو نف�صه قد حظّي بن�صيب م���ن تلك الخ�صائ�س والكرامات  والنقلي���ة ال�صّ
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المن�صوب���ة اإليه و تحّدث عنه مترجموه. كما نق���ل بع�صها ال�صيخ عبا�س القّمي في »الكنى 

والألق���اب« عن قا�صي اأ�صفهان معّز الّدي���ن بخ�صو�س روؤيته حول كتاب البهائي »مفتاح 

الف���الح«. اأو كالت���ي ذكرها المجل�ص���ي الأّول في »رو�صة المّتقي���ن« في �صرح كتاب من ل 

يح�ص���ره الفقيه بخ�صو�س كتابة هذا الكتاب. وهو م���ا يوؤّكد اأّن البهائي لم يكن خ�صيمًا 

للّت�ص���وف واإّنم���ا كان م�صلحًا ومجّددًا للمعرفة وال�صلوك. اإّنه���ا بالّتالي مفارقات ل تخّل 

بالمعن���ى والغاية المتوخاة من الحكاية، بل هي عن�صر موؤّثث لعالمها الذي ل نراه قائمًا 

بذات���ه في ظواهرية الخّي���ال الخاّلق الذي اأقامته الفل�صفات الأول���ى في برزخ بين عالم 

الم���ادة والعقل، بل هو عالم قائم فينا ومعنا ل يجاورنا ول ينفك عّنا بل عالم نهرب فيه 

ت���ارة ونمار����س فيه غواية الّتحّدي ونختبر فيه جراأة الق���ول؛ هو لون من الإقامة في واقع 

باأقنع���ة ت�صّهل عملية الّتدريب على العق���ل. اإن الحكاية الحيوانية كما في ر�صالة »الّتدّين 

والنف���اق« تنقلن���ا اإلى ظواهر اإن�صانية بل�صان الحيوان، تمام���ًا كما نقلتنا كليلة ودمنة اإلى 

ظواهر �صيا�صية ب�صرية بل�صان الحيوان. المائز هنا، اأن حكاية البهائي ذات نف�س تربوي 

يّتج���ه اإلى الوعي واأنماط التفكي���ر وال�صلوك، ولم تح�صر نف�صها ف���ي ر�صالة �صيا�صية بين 

الحاكم والمحكوم. اأو لعّله اأدرك اأن اأدواء ال�صيا�صية نف�صها ل ت�صّذ عن اأدواء الفكر. لكن 

اأّي���ا كان الأمر، فاإّن الحكاية الحيوانية البهائي���ة هي ر�صالة في تجديد ال�صيا�صة الفكرية 

بعد اأن ظّل هّم الحكاية الحيوانية قبله وبعده، ر�صالة غايتها تجديد الفكرة ال�صيا�صية.

فاق؟ 
ّ
دًن والن

ّ
لماذا الت

اإّن اختي���ار الحكاي���ة الحيوانية لي�س جزافًا هاهنا. فما من معاق���ر لها اإّل وهو يدرك 

لها اآمادًا ا�صتراتيجية. وكما األمح )لفونتين( وهو رائد الحكاية في الع�صر الحديث باأّن 

له���ذه الأخيرة قوامًا ينه�س على جانبين: ج�ص���د وروح. فبينما يوؤّدي الج�صد دور الحكي 

تتوّل���ى ال���ّروح دور المعنى. ه���ذا هو  واقع اللغ���ة عمومًا. لكن في الحكاي���ة هناك تفويت 

للمبا�ص���رة اإلى عالم الحيوان. لي�صت الاّلمبا�صرة هنا ق�صية مجاز لغوي فح�صب، بل هي 
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اأي�صا مجاز ماّدي يعبر بالن�صو�س وال�صخو�س من مجتمع الإن�صان اإلى مجتمع الحيوان. 

فالبع���د التعوي�صي هن���ا متحّقق. اأي يمكن محاكم���ة الرذيلة بمجاز �صاخ���ر اإذا ما تعّذر 

تغييره���ا بالقّوة. وبتعبير )لفونتين( في حكاياته اأن���ه �صعى لل�صخرية من الرذيلة اإذ لم 

يكن في مقدوره مواجهتها بذراعّي )هرقل(. وفي مّرات كثيرة جاءت الحكاية الحيوانية 

لتب���ارز الإن�صان. فهي تتحّدث حديثًا افترا�صي���ًا لكّنه يحاكي واقع الإن�صان، واأحيانًا واقع 

الحي���وان نف�صه حين ن�صتدخل م�صكلة البيئة اليوم. فالحكاية الحيوانية متجّددة متطورة 

واإن حافظ���ت عل���ى �صورتها الحيوانية. ول���م يمنع )لفونتين( عل���ى الّرغم من نقله عن 

ال�ّصل���ف الكثير من حكاياته اأن يمن���ح الحكاية الحيوانية قوامًا ومو�صوعات جديدة. فقد 

اأخذ حوالي ع�صرين حكاية من التراث القديم ومنه الفار�صي و�صّمنها الق�صم الّثاني من 

حكاياته. اإّن ا�صتنطاق الحيوانات هو اأ�صلوب تربوي ل يزال راهنّيًا. ففي ع�صرنا نطقت 

الحيوان���ات بلغتنا ومفاهيمن���ا واأيديولوجياتنا وحماقاتنا. لي�س م���ن قبيل الإ�صتغراب اأن 

ينطق غراب )جورج اأورويل( في »مزرعة الحيوانات« بلغة ا�صتراكية تتعّلق بالإنتاج وحّق 

الحيوان���ات في امتالك فائ�س القيمة. يقول الغراب الذي تاأّخر عن الموعد فيما هو ظّل 

نائمًا في حلم �صيحكيه لرفاقه، محّر�صًا اإّياهم على قتل الإن�صان والخال�س من عبوديته: 

»الإن�صان هو المخلوق الوحيد الذي ي�صتهلك دون اأن ينتج. ل يعطي حليباً ول يبي�ض 

بي�ص���اً وه���و اأ�صعف من اأن يدفع المحراث واأطول من اأن ي�صطاد اأرنباً)...( ومع ذلك 

ه���ا ه���و هذا الأخي���ر المت�صّلط عل���ى �صائر الحيوان���ات«. ثم يقول: »األي����ض ذلك يا رفاق 

اأو�صح كمياه ال�صخر؟ كل ال�صرور في حياتنا هي ب�صبب الإن�صان طاغيتنا«.

 فالحكاي���ة الحيوانية هنا لي�صت ملهاة لالإ�صح���اك، ول تراجيديًا لالأ�صى، هي حكاية 

تربوية جاّدة مع �صائبة من ال�ّصخرية. اإّن متعة القول هنا متوّفرة بقّوة الإمتاع التي يجود 

بها قلم الأديب. هكذا نظر البهائي لالأدب كفّن ل يتمّيز عن �صائر الفنون. فقلم الأديب 

يحّرك الم�صاعر ويداعب العقل مثلما يفعل المو�صيقي تمامًا. فانظر تجده البهائي نف�صه 

ف���ي الك�صكول ي���ورد مقارنة بين مزماري���ن: اأحدهما مزمار المعنى وه���و القلم، والآخر 
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ه���و مزمار المغن���ى المعروف. فيقول عل���ى �صبيل الت�صبيه: من كالم بع����س الأدباء: »لو 

اأن�ص���ف اأه���ل العق���ول، لعلموا اأّن القلم مزم���ار المعاني كما اأّن اأخاه ف���ي الّن�صب مزمار 

المغاني. فهذا ياأتي ببدائع الحكم كما ياأتي ذاك بغرائب الّنغم. وكالهما �صيء واحد 

ف���ي الإط���راب غير اأّن هذا يلعب بال�صماع وهذا يول���ع بالألباب. واأق�صم باهلل ما �صمعت 

�صيئاً من طّيب الأدب اإّل جلب لّبي واأخذ بمجامع قلبي«.

 كان ف���ي العرف الإ�صالم���ي، من �صاأن فعل ا�صتنطاق الحيوان���ات اأن يترك ردود فعل 

ونف���ور من الجمه���ور اأو الفقهاء. لكن معاق���رة بع�س الفقهاء لهذا الف���ّن �صّك عبور اإلى 

عالم���ه. وال�صيخ البهائي هنا هو اأديب الفقه���اء وفقيه الأدباء. وما تبيين البهائي لمغزى 

حكايته في متن الكتاب اإّل تاأكيدًا على مدى �صرعيتها التي قد تدخل في باب وظيفة الحّد 

الأدن���ى من تمّث���ل واجب الأمر بالمعروف والّنهي عن المنكر. فاإذا ما تعّذر تغيير المنكر 

بالق���ّوة فبالل�صان فاإن تعّذر فبالقلب. وهنا يتّم التغيي���ر بالل�صان لكن بتقنية الاّلمبا�صرة 

والحكاي���ة. لقد وج���د اأهل الم�صرق العرب���ي، وبتاأثير مبا�صر من الّثقاف���ة الفار�صية التي 

ا�صتدخله���ا اب���ن المقّفع، ف���ي الحكاية الحيواني���ة و�صيط���ًا منا�صبًا لتمري���ر الكالم غير 

المب���اح. ومثل هذا عّز ف���ي بالد المغرب الإ�صالم���ي لأ�صباب غير م�صتق���راأة حّتى الآن، 

لك���ن وجدت اأن ه���ذا الفّن ينذر اإن لم اأزع���م اأّنه يغيب تمامًا م���ن الممار�صة الأدبية في 

المغ���رب الإ�صالم���ي. ولكن وجه من وجوه ال�ّصبب قّوة المحافظ���ة في هذا الأدب والأخذ 

بالإحتياط في الّت�صوير الفّني وهو ما اأبعد اأدبهم عن المجون والخمريات والغزل ورمى 

ب���ه في المديح والرثاء والبكاء على الأطالل وو�ص���ف الطبيعة. وفي الحكاية اهتدوا اإلى 

ف���ن اإجراء الكالم غير المباح على ل�صان »الهدرازة« وال�صبيان ومن لم يكونوا على قدر 

الم�صوؤولية ومن اأهل الّر�صد ؛ وهو ما يتطّلب درا�صة مقارنة وافية. 

ولي����س اختي���ار مجتمع الحيوانات مج���ّرد مجاز �صاخر، بل هو مجتم���ع اإن اأ�صيفت له 

خا�صي���ة الإن�صان المفقودة في ال�ّصلوك الغالب على الإن�ص���ان الغافل )الّنطق( نطق كما 

كان ينبغي اأن ينطق الإن�صان، مما يعني اأّن نعمة النطق عند الإن�صان ل توؤّدي غر�صها كما 



الخواب العقالني في الحكاًة الحيوانية

- 96 -

ينبغي ب�صبب اختيارات الإن�صان الاّلعقالنية. تعود الحكاية رمزيًا بالإن�صان اإلى اأ�صل ما 

يمّي���زه عن الحيوان، ثم تخ�صع بوا�صطة الخيال اإلى اأن�صنة الم�صهد الحيواني لتجعل منه 

فرج���ة تعك�س حقيقة الإن�صان وتناق�صاته في واقعه. هنا ي�صتعير الحيوان خا�صية النطق 

من الإن�صان ليوؤّدي دور الملهاة. فالّناطقية هي قوام العقل الذي به يتمّيز الإن�صان. فاإذا 

ما نطق الحيوان كان عاقاًل وجاء بحديث العقالء. فال فكاك بين النطق والعقل.

الحكاًة الحيوانية كمشترك إنساني

ل���م يكن فع���ل ا�صتنطاق الحيوان بدع���ًا في الممار�ص���ة الأدبية العربي���ة ول في �صائر 

الّثقاف���ات. فالحكاية الحيوانية قديمة في التراث الإن�صاني عرفتها مختلف الح�صارات. 

ل���ذا اختلف���وا في هوّية مبتكرها الأول؛ ه���ل هو اإيزوب في القرن 6 قب���ل الميالد اأو وزير 

�صليمان اأو لقمان الحكيم. وثمة من يعود بها اإلى ما قبل القرن الثاني ع�صر قبل الميالد 

حيث تم اكت�صاف حكاية ال�صبع والفاأر م�صطورة على ورق البردي في م�صر.لكن ثّمة من 

لم يعر اأهّمية لهذا الأمر، حيث تعتبر الحكاية الحيوانية فن طبيعي من بين �صائر الفنون 

الأدبي���ة، ل اأهمي���ة لن�صبت���ه ل�صخ�س اأو اأّمة. فه���و اأقرب اإلى الطبيع���ة الفطرية لالإن�صان 

المنجذب���ة كما عند الطفل بحديث الحيوان، بعد اأن اأدركنا اأّن الب�صرية مّرت من مرحلة 

�صبيه���ة بطفولة الإن�ص���ان؛ » يغريه ت�صور الحي���وان ينطق كما ينط���ق الإن�صان/ ويفّكر 

مثلم���ا يفّك���ر«. لق���د كان اإبن المقفع هو اأّول م���ن اأدخل هذا الفن اإل���ى الثقافة العربية. 

و�ص���واء اأكان هو من و�صع كتاب كليل���ة ودمنة اأو اأّنه نقله اإلى العربية وكان كالمه ل يبرح 

مقدم���ة الكتاب كما اأ�صار ابن خّلكان ف���ي الوفيات، فاإن ل خالف على اأّنه هو من كان له 

ف�ص���ل اإدخ���ال هذا الفن اإل���ى الّثقافة العربي���ة ب�صورته الكاملة واإن لم يك���ن هو اأّول من 

واب ما اأ�صافه عبد اللطيف حمزة في ا�صتغاله على ابن  اأنطق الحيوان. وقريب من ال�صّ

المقّف���ع، باأّنه يحتمل اأي�صًا اأن يكون هذا الأخير قد حفظ من تلك الحكايات التي راجت 

ًا حول  ف���ي الهند ومن ثمة في فار�س الكثير، ثم قام فجمع هذا ال�ّصتات واأّلف كتابًا خا�صّ
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ه���ذه الق�ص�س. ومّرة اأخ���رى اأح�صن الباحث نف�صه لّما هّون من اأهّمية ما رامه )بونتي( 

حينم���ا ا�صتدّل على الأ�صل الهندي لحكايات اإبن المقف���ع الحيوانية، بناءًا على النظرية 

البوذي���ة الهندية ف���ي تنا�صخ الأرواح. وذلك باإيراد اأمثلة نقي�ص���ة من القراآن نف�صه. وقد 

�صه���دت الثقافة العربي���ة منذئذ اهتمامًا كبيرًا به���ذا الفّن. وكان لإخ���وان ال�صفا اأي�صًا 

ن�صي���ب من ا�صتنط���اق الحيوان في ر�صائله���م لالأغرا�س التربوي���ة والإ�صالحية نف�صها. 

�صيك���ون ذل���ك مثيرًا اأكث���ر لالإنتباه اإن �صّلمنا بم���ا ذهب اإليه )جولدزهير( م���ن اأّن اإ�صم 

فا هو نف�صه مقتب�صًا من كتاب كليلة ودمنة في مفتتح باب الحمامة المطّوقة.  اإخوان ال�صّ

ب���ل ثّمة من ذهب اأبعد من ذلك، ليتح���ّدث عن وجود الحكاية الحيوانية عند العرب قبل 

ورود اب���ن المقّف���ع. ودليلهم على ذلك م���ا راج من حكايات واأمثال ف���ي الّثقافة العربية، 

نظي���رة حكاية »اأكلت يوم اأكل الّثور الأبي����ض«. بينما ذهب اآخرون اأبعد من ذلك كثيرًا، 

حينما تحّدثوا عن اأّن العرب الآرامييِّن قد تعّرفوا اإلى كليلة ودمنة المنقول اإلى ال�صريانية 

�صن���ة)570م( ثم حفظت���ه الذاكرة ال�صعبية حتى �صدر الإ�ص���الم. ويمكن اأن ن�صيف اإلى 

ذل���ك قطعًا لل�ّصك، اأّن فع���ل ا�صتنطاق الحيوان لم يكن نابعًا من عقي���دة اإحيائية قديمة 

مخت�ص���ة بثقافات ال�ّصرق الأق�صى، بل نجد لذلك نظائ���ر تاأ�صي�صية في القراآن الكريم. 

فلق���د بدا وا�صحًا م���دى تنا�صب هذا الأ�صلوب التربوي مع طريق���ة القراآن الكريم، الذي 

اعتم���د الق����سّ والحكاية اأ�صلوبًا اأثيرًا في الّتربية والّتعّلم. فلق���د جاء القراآن زاخرًا بكّل 

�صنوف الكنايات والإ�صارات، وقد جاءت تعاليمه في قالب فّني غنّي بالمجازات واعتماد 

الق�ص�س والإعتبار. مع اأّن القراآن كّرم الإن�صان على �صائر المخلوقات التي �صّلطه عليها 

اإّل اأّنه تف�صيل ل يخلو من م�صوؤولية. فلقد نفى بهذا اأي اعتقاد على �صبيل مبداأ الم�صاركة، 

ْمَثالُُكم}. 
َ
َمٌم أ

ُ
 أ

َ
رِْض َواَل َطائٍِر يَِطيُر بَِجَناَحيْهِ إاِّل

َ
ولكّنه اأ�صار اإلى اأّنه:{َوَما ِمْن َدابٍَّة فِى اأْل

هك���ذا وقبل اأن يجري الكالم على ل�صان الحيوان ف���ي كليلة ودمنة، نطق النمل والهدهد 

ف���ي القراآن. وت�صعنا مملك���ة النبّي العظيم �صليمانQ اأم���ام اأقا�صي�س ي�صتوي فيها 

الإن�ص���ان والحيوان من حي���ث الم�صوؤولية والمنطق. فلقد تحّدث الهده���د كاإن�صان ولي�س 
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كحي���وان. فالهده���د ينقل الأخب���ار ويتمّلكه الف�ص���ول لمعرفة اأ�صرار المل���ك، ويمّيز بين 

محا�صن ال�ّصلطة وقبائح الّنظم. ولقد تعّجب كاإن�صان من اأن تحكم المراأة، ويكون حكمها 

قائم���ًا قوّيًا. وكانت م���ن اأعظم معجزات الّنبّي �صليمان اأن األه���م منطق الطير والحيوان 

وت�صّلطه على الإن�صان والجان والحيوان والجماد. قال تعالى:

َبّنَُه َعَذاباً  ْم َكاَن ِمْن الَْغائِبِي��َن *  ألَعّذِ
َ
َرى الُْهْدُهَد أ

َ
يَْر َفَقاَل َما لِ��ى ال أ ��َد الّطَ {َوَتَفّقَ

َحطُت بَِما لَْم 
َ
تَِينِى بُِس��لَْطاٍن ُمبِيٍن * َفَمَكَث َغيَْر بَعِي��ٍد َفَقاَل أ

ْ
ْو لََيأ

َ
ذْبََحّنَ��ُه أ

َ
ْو أل

َ
َش��ِديداً أ

وتَِيْت ِمْن ُكّلِ َش��ْىٍء 
ُ
ةً َتْملُِكُهْم َوأ

َ
تُِحْط بِهِ وَِجئُْتَك ِمْن َس��َبٍإ بِنََبٍإ يَقِيٍن * إِنِّى وََجدّتُ اْمَرأ

يَْطاُن  ِ َوَزّيََن لَُهْم الّشَ ْمِس ِمْن ُدوِن الّلَ َولََها َعرٌْش َعِظيٌم * وََجْدُتَها َوقَْوَمَها يَْس��ُجُدوَن لِلّشَ
ِ اّلَِذي يُْخرُِج الَْخْبَء فِى  َ اّلَ يَْسُجُدوا لِلّ

َ
بِيِل َفُهْم ال َيْهَتُدوَن * أ ُهْم َعْن الّسَ ْعَمالَُهْم فََصّدَ

َ
أ

ُ ال إِلََه إاِّلَ ُهَو َرّبُ الَْعرِْش الَْعِظيِم  رِْض َوَيْعلَُم َما تُْخُفوَن َوَما ُتْعلُِنوَن * الّلَ
َ
��َمَواِت َواأل الّسَ

لْقِهِ إِلَيِْهْم ُثّمَ تََوّلَ 
َ
ْم ُكنَت ِمْن الَْكاذِبِيَن * اذَْهب بِِكَتابِى َهَذا فَأ

َ
َصَدقَْت أ

َ
* قَاَل َس��نَنُظُر أ

َعنُْهْم فَانُظْر َماَذا يَرِْجُعوَن}.
اإن مملك���ة �صليمان تعط���ي �صورة وا�صحة عن حقيقة منط���ق الحيوانات. وقد تعددت 

الأمثال عن الحيوان في القراآن اإلى حّد تقّول بع�س المعار�صين للتعاليم، فما كان اإّل اأن 

اأّك���د الق���راآن على قيمة الأمثال الحيوانية باحتجاج يوؤّكد عل���ى اأّن العبرة بعموم الّلفظ ل 

بخ�صو�س ال�ّصبب، حينما قال تعالى:

{إن الَل اَل يَْسَتحى أن يََضرَب َمثاًل َما َبُعوَضًة َفَما فَوَقَها فأما اّلَذَيَن آَمُنوا َفَيْعلُموَن اَنَُّه 
اْلَُحق ِمْن َرّبِهم وأما اّلَذيَن َكَفُروا َفَيُقولُوَن َماَذا أراد الُل بِهَذا َمَثاًل يُِضّلُ بِهِ َكثيراً َوَيهِدى 

بِه َكثيراً َوَما يُِضّلُ ِبِه إال الَفاِسقَين}.
ومع ذل���ك نالحظ اأّن ر�صالة الّتدي���ن والنفاق لل�صيخ البهائي تنتم���ي ر�صمّيًا وبامتياز 

اإل���ى الأدب الفار�صي. وهي من هذا المنطق تبعث الّرغبة عند الباحث اإلى الإلتفات اإلى 

مجم���ل ما اأّلفه الع���رب بالفار�صية بعد اأن اأدركنا ما اأّلفه اأه���ل فار�س بالعربية. فهي واإن 

كان موؤّلفه���ا هو ال�صيخ البهائي، فقد كان هذا الأخير مزدوج الّثقافة. وكان اأن كتبها في 
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بالد فار�س ولي�س في البالد العربية. كما اأّلفها �صاحبها باللغة الفار�صية. فيما كانت كّل 

رموزه���ا الّثقافية فار�صية بامتياز. فالفاأر اأو القط في حوارهما ي�صتح�صران تباعًا اأمثلة 

تنتمي اإلى التاريخ والجغرافيا الفار�صية، كما لم يفتاأ اأحدهما ِتْلَو الآخر يحيل اإلى �صعراء 

فار�س العظام من اأمثال حافظ و�صعدي وفردو�صي. حيث نجد بين الفينة والأخرى اأمثلة 

على ذلك كما تظهر العبارات الّتالية:

� قال الفاأر: جاء في »كل�صتان« ال�صيخ �صعدي �صعر يقول:

�صمعت اأن الكريم يوم الح�صر ي�صفع لالأ�صقياء بح�صنة الأتقياء. 

� ق���ال الفاأر: قراأت في كتاب »نكار�صتان« هذه الحكاي���ة: اإّن عّيار ظالمًا �صيئ ال�صيرة 

اإلخ.

� قال الفاأر: اأيها القط )...( كنت منذ �صنوات خلت مجاورًا في مقام »ال�صيخ �صعدي« 

عليه الرحمة.

� ق���ال الف���اأر: اأيها المل���ك اأنت اأطلعتني على اأم���ور كثيرة، اأما »خواج���ة حافظ« عليه 

الرحمة، فقد قال في ديوانه كالمًا جمياًل.

� ق���ال الفاأر: اأن���ت ل تذكر لي المعنى الحقيق���ي، واإنما في غزل »حاف���ظ« كالم حول 

التوبة والاّلتوبة.

� وقال الفاأر:)...( وقد قال ال�صيخ �صعدي في كل�صتان: »القط اأ�صد حين يقب�ض على 

الفاأر ولكنه فاأر في ح�صرة الأ�صد«.

� وقد قراأت في )ال�صاهنامة(.

� ثم قال القط: اأيها الفاأر، اأقراأت ديوان خواجة حافظ؟

قال الفاأر: بلى كلما اأردت الخروج من المنزل اآخذ فاأًل من ديوان حافظ، واأقراأ قلياًل 

من مقام)الرا�صت( وال�)بنجكاه( وبعدها اأخرج!؟.

ه���ذه وكثي���ر منها لم نذكره ل تمثل �صاهدًا عل���ى اأن الحكاية ت�صتلهم من تراث فار�س 

فح�ص���ب، ب���ل هي تعك�س عاداته���م وطريقة احتفائه���م بتلك الرم���وز. ولفار�س تراث في 
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الأدب ل يخف���ى عل���ى الأدباء العرب. ويورد الجاحظ من حدي���ث اأهل الت�صوية في البيان 

والتبيي���ن ما يوؤّكد على براعة اأهل فار�س في القول والبالغة. فيذكر على ل�صانهم: »وقد 

علمن���ا اأّن اأخط���ب الّنا����ض الفر����ض واأخط���ب الفر�ض اأهل فار�ض الخ« ث���م يقول: »وقالوا 

: وم���ن اأح���ّب اأن يبلغ في �صناع���ة البالغة ويعرف الغريب ويتبّحر ف���ي اللغة، فليقراأ 

كت���اب )كارون���د(. ومن احت���اج اإلى العق���ل والأدب، والعلم بالمرات���ب والعبر والمثالت 

والألف���اظ الكريم���ة والمعان���ي ال�صريف���ة، فلينظر ف���ي )�صير الملوك(. فه���ذه الفر�ض 

ور�صائله���ا وخطبه���ا واألفاظه���ا ومعانيه���ا)...( فمن ق���راأ هذه الكتب وع���رف غور تلك 

العقول وغرائب تلك الحكم، عرف اأين البيان والبالغة واأين تكاملت تلك ال�صناعة«. 

يكون ال�صيخ البهائي من خالل حكاية »التدين والنفاق بل�صان القط والفاأر« قد اأحيى 

ر�صوم فار�س في الآداب، ون�صج على منوال اإبن المقّفع في كليلة ودمنة، لكّنه منح حكايته 

ملّمحًا يقّربها اإلى الواقع اأكثر من الخيال: يكاد المّطلع عليها يدرك اأن القط والفاأر في 

حكاي���ة البهائي لي�صا �صوى قناعين رفيعي���ن جّدًا تكاد تظهر وتنف�صح من ورائهما �صورة 

الرذيلة والنفاق بطعمهما الب�صرّيين.

فاق، هل هما ايوانيان؟
ّ
ن والن ًّ د

ّ
الت

الإن�ص���ان كائن متاأّله. والدين عنده لي�س على معطى على نحو الّدين الّطبيعي. ولي�س 

للفط���رة هنا �ص���وى جانب ما يخت�ّس بالقابلية للتدّين. ولقد األهم الب�صر الّنجدين وله اأن 

يخت���ار ما �صاء بالق���درة والإختيار م�صلكًا من م�صالكهما على حدًا اأم �صلك بينهما م�صلكًا 

مذبذبًا اأو تطّوح بينهما. لهذا ال�صبب تحديدًا كان الّنفاق ب�صرّيًا. فتعريف الإن�صان بالعقل 

م���ن حيث هو يتنّزل عن���د الكثير من الحدث���اء منزلة الّدماغ الم���ادي، ل يكون التعريف 

جامع���ًا مانعًا. ذلك لأّن �صيئًا من هذا متوّفر في الحيوان. ولكن المق�صود هنا من العقل 

م���ا يعب���د به الرحمن. وعليه كان التعري���ف الأ�صبط لالإن�صان: اأّنه كائ���ن متاأّله ومتدّين. 

والتدّي���ن اختيار ولي�س حتمية جبرية. فلي�س النف���اق �صاأنًا للحيوان، لأّنه لي�س متدّينًا واإن 
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عل���م ت�صبيحه. لكن نفاق الإن�صان كان قد ا�صتدعى هذا الإ�صتنطاق التراجيدي وال�ّصاخر 

اإحتجاج���ًا على انهيار القيم في �صائر الأزمن���ة. وكان اإبن مرزبان قد و�صف اأخالق اأهل 

زمانه بالإنهيار القيمي المو�صوم بخ�صة اأخالق النا�س ولوؤم طباعهم حتى �صاروا كما قال 

)اأب���ي ذّر الغف���اري(: »كان النا�ض ورقاً ل �صوك فيه واأ�صبحوا �ص���وكاً ل ورق فيه«. وقد 

اهت���م عدد من الأع���الم بحكايات وو�صف الحيوان كما فع���ل الدميري في الحيوان وكذا 

الجاحظ ف���ي الحيوان، حيث هام في و�صف بع�صها بما ي�صبه اأخالق الأنا�صي كالكالب. 

وم���ن ثمة جاءت محاولة )اأبي بكر بن المرزبان( �صريح���ة في التمّدح بالكالب والهيام 

باأخالقه���ا والتهوي���ن من اأخالق الأنا�ص���ي، في كتابه المو�ص���وم: »تف�صيل ال���كالب على 

كثي���ر مم���ن لب�ض الثي���اب« اأو ح�صب بع�س الن�صخ: »تف�صيل ال���كالب على اأكثر من لب�ض 

الثياب«. حيث يورد فيه قول ال�ّصاعر:

ال��ّن��ا���س وان��ق�����ص��ت دول���ة المجد ك������البذه���ب  ال�����ق�����ل�����ي�����ل  اإّل  ف�������ك�������ّل 

ال���ّن���ا����س ذئ��ب��ًا ي��ك��ن ع��ل��ى  ل���م  ال����ذئ����اباإّن م���ن  ال�����زم�����ان  ذا  ف����ي  اأك����ل����ت����ه 

ال��ن��ا ����ص���ور  ف����ي  ال�����وج�����وه  اأّن  ������س واأب������دان������ه������م ع���ل���ي���ه���ا ال���ث���ي���اب غ���ي���ر 

فاب���ن مرزبان هنا لم يكن ب�ص���دد الّتاأليف عن �صمات الكالب وخ�صائ�صها كما فعل 

الجاح���ظ ف���ي الحيوان، اأو كما فع���ل ال�صيوطي في ا�صتق���راء اأ�صمائها للّتب���ّري من معّرة 

الّنعم���ان، بل جعل ذلك مطّية لهج���اء اأخالق الّنا�س. فهو يقول: »�صاألتن���ي اأعّزك اهلل اأن 

اأجم���ع ل���ك ما ج���اء في ف�ص���ل الكلب على �ص���رار الإخ���وان ومحمود خ�صاله ف���ي ال�ّصر 

والإع���الن، فق���د جمعت ما فيه كفاي���ة«. لقد �صّح زمانه من الأخالق الحميدة حتى اأورد 

عل���ى �صبيل المبالغة قول بع�صهم: »اإن لي�ض في الزمان �صوى خنازير، فاإن وجدتم كلباً 

فتم�صكوا به فاإنه خير من نا�ض هذا الزمان«. قال ال�ّصاعر:

به ظ���ف���رت  اإن  ب��ك��ل��ب  ي���دي���ك  ف��اأك��ث��ر ال��ن��ا���س ق���د ����ص���اروا خ��ن��ازي��ر ا����ص���دد 

 لي�س التدّين هنا له معنى يقابل الّنفاق. لقد حر�صت الحكاية اأن تتحّدث عن الّنفاق 
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باعتب���اره ممار�صة ت�صلك على �صبي���ل الّتدّين المغ�صو�س. فالنفاق ل يمار�س خارج الّتدّين 

ب���ل ي�صتجدي منه �صوره ومقولته. اإن النفاق هنا ي���وؤّدي معنى الّطفيلية الّدينية. وتكمن 

خطورت���ه في اأّنه ل ياأتيك عارّي���ًا من الّتدّين بل يجعلك تظهر اأمام تمّثله المغ�صو�س ذاك 

على �صّك من تدّينك اإن كنت من اأهل الّدين. التّدين والنفاق من حيث ال�صورة والتعبير 

ل ينف���ّكان. فالنف���اق اإن تعّرى من لغ���ة الدين ومظاهره افت�صح اأم���ره.ل يتمظهر الّنفاق 

خ���ارج الّدي���ن، بل هو ينبت داخل الّتدّين مثل الطفيلي���ات. لي�س للنفاق مظهر خا�س به، 

لكن���ه يرعى كالفيرو�س عل���ى الّتدّين في�صتعير م���ن الدين مظاهره ورم���وزه. جاء الّدين 

ليحارب مظاهر الف�صاد والجريمة في الإعتقاد والإجتماع، وو�صع موازين واأ�صوًل لعالج 

الإخت���الل الروح���ي والنف�صي والإجتماع���ي والح�صاري، لكّنه ف�صح لعب���ة الّنفاق دون اأن 

ي�صع و�صائل لمواجهته �صوى الحيلة والنباهة والحيطة. ومع اأّن الّدين نّبه لمع�صلة الّنفاق 

ووج���ه الّنظر اإلى اأّن اأهل النفاق مخبوئين وراء فلت���ات األ�صنتهم وجعل �صيماء الموؤمنين 

غي���ر �صيماء المنافقين حيث يعرفون في لحن الق���ول، اإّل اأّنه ظّل مّتهمًا كما لو اأّن الدين 

ه���و الم�صوؤول ع���ن الّنفاق ولي�س الإن�ص���ان. اإن النفاق يجري في الج�ص���د الإجتماعي كما 

يج���ري ال�صيطان في عروق الأفراد. فالمنافقين ه���م �صياطين المجتمع، ومع ذلك ل بّد 

للنف���اق من ف�صيحة تتوّقف عل���ى �صالح الجماعة وحذرها من عدوه���ا، األ وهو الّنفاق. 

فلي����س حول المدين���ة النبوية وحدها وجد منافقون كثر بل ح���ول كل مدينة �صتجد منهم 

اح  ن�صيبًا يزيد اأو يكثر. وحينما يطغى الف�صاد ويعلن عن نف�صه يتحّول الّنفاق اإلى كفر بوَّ

ويخ���رج من وراء حجابه. الّتدّين ال�صحي���ح يف�صح النفاق، وحينما ت�صود �صيماء الإيمان 

تنف�صح �صيماء المنافقين، هنا ل مجال للبحث عن دين ل يحيط به نفاق، فالنفاق يالزم 

الدي���ن ويترّب�س به. اإن النفاق ينت�صر متى �ص���ّدق الأغبياء اأّن الّدين ي�صنع المنافقين، 

ب���ل لأّنه يقمعهم كانوا يحتّلون مواق���ع متقّدمة في الّتمظهر الّديني. فالنفاق لي�س حقيقة 

نابع���ة من روح الّدين بل ه���ي حقيقة )�صو�صيو � دينية(. وحي���ث كان الإن�صان ول زال في 

عالم الإمكان يملك اأن يكون اإن�صانًا متى �صاء اأو كالأنعام متى �صاء، كان يملك لغة و�صور 
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ما بالقوة. فبقدر ما يملك الإن�صان اأن يتمّثل لغة الأنعام وهو في طور اإن�صانيته، يملك اأن 

يتمّث���ل �صور مقامات الكّمل من اأهل الّدين واإن لم يكن من اأهلها. فهذا يتيحه و�صعه في 

الإم���كان واأّنه اإن�صان بالقوة، فالحركة التكاملية للنف����س الإن�صانية ل م�صتقّر لها في هذا 

التخ���ارج المترّدد بين مقام الإن�صانية ومقام الحيوانية. ففي المجتمع الإن�صاني تتعاي�س 

الجريم���ة المرفو�صة اجتماعيًا مع الف�صيلة بف�صل لعبة الإخف���اء والتدلي�س والّنفاق. اإن 

خ���راب المجتمع يبداأ من تجّذر النفاق ور�صوخه والّت�صّتر عليه وتمكينه من اأهل الف�صيلة 

عب���ر التغلغل في موؤ�ص�ص���ات �صناعة ورعاية اأمور الّدين والّدنيا. النفاق هو اأ�صا�س خراب 

العمران.

القيمة التربوًة لحكاًة القط والفأر:

على الّرغم من محاولت )جون جاك رو�صوا( التقليل من اأهمية حكايات )لفونتين( 

وم���دى جدواها التربوي بالن�صب���ة للطفل، اإّل اأّن ذلك لم يكن ليقن���ع التربويين الحدثاء 

ف���ي الإ�صتغن���اء عن اأ�صل���وب الحكاية التربوية انطالق���ًا من عالم الحيوان���ات. فالر�صوم 

ور في كل جيل. موؤّكدة  المتحّرك���ة واأفالم الكارتون والق�ص�س التربوية تفي�س بهذه ال�صّ

نجاعتها ومدى تحقيقها لغر�س المتعة والّتعّلم عند الأطفال وهي عنوان الثورة التربوية 

ف���ي الع�ص���ر الحديث. ول يزال القط والفاأر عنوانًا بارزًا لأن���واع الر�صوم المتحّركة التي 

�صّكلت عنوانًا لوحدة الثقافة في اأرجاء المعمورة. ول زال للقط والفاأر جولت ومغامرات 

ل ت���كاد تنتهي في حكايات )ميكي ماو�س بوول ديزني( المعا�صرة. اإن لتحيين القول في 

» التدّين والنفاق بل�صان القط والفار« لبهاء الدين العاملي قيمة تربوية ت�صل الما�صي 

بالحا�صر وتعّزز وحدة الخي���ال وا�صتمراريته بين الأجيال؛ الخيال كاأ�صلوب للتربية. من 

اأج���ل تنمية ا�صتراتيجي���ا تربوية قوامها: التربية على الخي���ال والخيال من اأجل التربية. 

فالمطل���وب الّنظر اإلى هذه الحكاية عل���ى اأ�صا�س الإعتبار لما تت�صّمنه من معاني كبيرة. 

حي���ث يوؤّكد �صاحبها على اأّن » الغاية اأن ينظر الق���ّراء بكامل التدّبر والّتفّكر لت�صّع في 
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خواطرهم اأنوار هذه المعاني«. كما يوؤكد البهائي على اأن هذا الحوار بين القّط والفاأر 

ح �صبب اختياره لهما كمتحاورين، قائال: »اأّيها الأعّزاء:  يهدف اإلى غايات تربوية لّما و�صّ

ل تظن���وا اأّن ح���وار الف���اأر والقط بال ج���دوى! الفاأر ه���و نف�صكم الأّم���ارة بال�صوء، التي 

تري���د اأن تتخّل�ض بالحيل���ة والخداع من �صلطة العقل، واأن تف�ص���د �صاحبها باقتدائها 

بال�صيط���ان وبع���د ذل���ك ت�صخ���ر م���ن العق���ل وته���زاأ من���ه وت�صّيع علي���ه نعم���ة الإختيار 

ال�صحيح«. 

ل���ة الّرابطة بينهما.  هن���ا نحن اأمام روؤية فل�صفي���ة عميقة للّدين والّنف�س والعقل وال�صّ

���الل وبوؤ�س الإختيار. اإنه���ا تمنح روؤية وافية لن�ص���دادات الّنف�س  اأ�ص���ل الغواي���ة واآثار ال�صّ

وانطوائه���ا داخل دائرة ال�ّص���وء. الّدائرة المغلقة على الّنف����س الع�صّية على الإنفتاح على 

ال�ص���راط الم�صتقيم، اأي وحده الخّط المنفتح على اهلل. تبداأ الحكاية من الّنف�س الأّمارة 

بال�ّص���وء. وخطورته���ا اأّنها هي الأقرب اإل���ى الإن�صان غير منفّكة عن���ه اإّل اإذا ما ا�صتع�صم 

بوازع من الدين والعقل. لكّنها ب�صنوف الحيل تراوغ لكي تفلت من رقابة العقل و�صلطته. 

ث���م حينئٍذ تقّدم �صاحبها وجبة �صائغة لل�صيطان. ي�صبح العقل والمعقول مو�صوع �صخرية 

بعدئ���ٍذ ثم بفعل مراكمة الاّلمعقول يفقد �صاحبها البو�صلة في طريق ال�صالل المجهول، 

فال تبقى لديه حتى نعمة الإختيار، واأحيانًا يح�صب اأنه يح�صن �صنعًا. يمكننا اأي�صًا اعتبار 

حكاية بهاء الدين العاملي عن الّتدّين والّنفاق، تغطية حوارية لمراحل الغواية والإ�صالل 

التي تقوم بها النف�س الأّمارة بال�ّصوء ونهاياتها ال�ّصّيئة. فما دام الأمر يتعّلق بحجاج داخلي 

بي���ن النف�س وقواها، فهذا يعني اأن �صعبة الّنف���اق تترّب�س بالنفو�س طّرًا ل ت�صتثني اأحدًا. 

وب���اأّن النفاق �صعبة يتعّي���ن مقاومتها بالريا�صة والمجاهدة والتربي���ة. ففي كّل النفو�س ل 

غ���رو من وجود كثير اأو قليل من الّنفاق. يح���ارب المتدّين في نف�صه غواية الكفر، لكّن ما 

اأن يدخ���ل م�صه���د الّتدّين حتى يهجم عليه النف���اق بعد اأن يكون التدّي���ن لديه قد اكت�صب 

قيمة )�صو�صيو دينية(. ففي هذه الحكاية التي هي اأ�صدق حكاية واأهمها، نقف لي�س على 

توجي���ه تربوي ذي طبيعة وعظي���ة تف�صل بين المخاِطب والمخاَط���ب، بل هو عمل تربوي 
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يق���ّدم خال�صة اآراء واأفكار به���اء الدين العاملي في ق�صايا مختلف���ة تهّم العلم والمجتمع 

وال�ّصلطة والّدين. اإّن مجتمع البهائي بال �صّك كان قد عرف تحولت ومظاهر وممار�صات 

لم تكن محّل ر�صا بهاء الدين كعالم وم�صلح. ففي كّل ع�صر وكّل جيل يوجد دائمًا �صذوذ 

وانح���راف وانزلقات اأخالقية واأخرى تحريفية في �صمي���م الّتدّين. وح�صر الحديث في 

التدي���ن والنف���اق هو اإجمال لما يحدث ف���ي اأبعاد مختلفة من �صل���وك الإن�صان. �صيكت�صف 

قارئ الحكاية المذكورة اأّن القّط هنا هو قّوة المخّيلة التي تلغي �صلطان العقل بينما الفاأر 

ه���و الّنف�س الأمارة بال�صوء، فهو عن���وان الرذيلة والاّلعقل والإلتبا����س. يعني اأّن ل يكتفي 

الأم���ر هنا عن���د تق�صيم المهام بين قيمتين على طرفي نقي����س، بل ندرك من خالل هذا 

التق�صي���م الإجمال���ي اأّن الرذيلة هي نتيجة حتمية لاّلعقل. بينم���ا الاّلعقل والاّلمعقول ل 

يق���ف �صامتًا اأمام خطاب العق���ل والمعقول. بل يحاجج وي�صخ���ر ويغالط ول ي�صمت. في 

حوار القط والفاأر نجد حجاجًا �صاخنًا بين المعقول والاّلمعقول. وحينما ي�صتغرق الحوار 

كل ه���ذه الم�صاح���ة، فهذا يعن���ي اأّن الالمعقول لي�س مهزومًا بمج���ّرد اأن ينبري له العقل، 

ب���ل يحاول جهده اأن يغالط �صم���ن م�صتويات حجاجية ذات وظيفة ت�صليلية. اإن لاّلمعقول 

اإذن لغ���ة وا�صفة ومنطقًا خادعًا واأ�صلوبًا لالإقناع وال�صخرية. ينطق الفاأر كما ينطق القط 

واب  ف���ي مو�صوعات م�صترك���ة، هذا يحاجج فيه���ا بالباطل وذاك يبرهن فيه���ا على ال�صّ

الّراجح. اإن حكاية القط والفاأر هي حكاية عالقة �صدام وتدافع دائم وم�صتمر بين الحق 

والباطل..العلم والجهل..الدين والنفاق..المروءة والرذيلة..الحّرية والإ�صتبداد...تتاأكد 

فيها الغلبة للباطل متى اأمكن الجهل اأن يمكر بقّوة الخيال للّتفّلت من العقل.

تصلح هذه الحكاًة إذن لغرضين:

غر�س تقديم تف�صيل كافي يعك�س مجمل فكر البهائي في مختلف الق�صايا ال�صيا�صية 

والإجتماعي���ة والمعرفي���ة. وغر�س اآخر كونها ت�صلح برنامجًا تربوي���ًا تمّكن الإن�صان من 

ن�صج عالقة مختلفة مع اهلل والإن�صان وعالم المعرفة.
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يتجّل���ى الروح النقدي في فكر البهائ���ي من خالل الحكاية المذكورة. وهذا يعني اأننا 

اأم���ام فك���ر تجديدي وخاّلق وتربوي. ف���ال تربية من دون فكر نق���دي. ول اإبداع من دون 

نقد. فلقد اأظهرت الحكاية وجهة نظر البهائي في ق�صايا �صعبة المداولة. لقد كان للقط 

والف���اأر في حكاية البهائي جولت ف���ي مو�صوعات وم�صائل عّدة. ن�صتطيع اأن نبّوبها تحت 

�صق���ف عنوان افترا�صي يقّرب المطلب وي�صفر عن العبرة: حينما ي�صعف �صلطان العقل. 

ف���ي اأولى تلك الجولت التي اأردفه���ا البهائي في خاتمتها بتو�صيح المغزى، نجد حجاجًا 

بال���غ الذكاء بين الق���ط والفاأر. كان الفاأر ق���د بدل و�صعه لإقناع الق���ّط بحديث المروءة 

والت�صامح وال�صفح ع�صاه يف�صح له طريقًا اإلى كوخه. وكان الفاأر من جهته قد بدل و�صعه 

لكي ل يقع في خداع الفاأر وتخريجاته الفقهية ومكره. ا�صتدل الواحد على الآخر بالفقه 

والّت�صّوف وعلوم كثيرة. ظهر تفّوق القط العلمي وعار�س كل حجج الفاأر بالبرهان. لكن 

�صيئًا ما مّكن الفاأر من القّط في نهاية المطاف؛ اإّنه الّطمع وال�ّصهوة التي �صرحت به في 

�صماء الخيال بعد اأن نجح الفاأر في اإقناعه بوجبة من لحم الع�صفور لم يملك معها القط 

اأمره فاأذعن للفاأر الماكر واأفلته من بين يديه.الفكرة المحورية هنا ل تحجب التفا�صيل 

التربوية التي ت�صّمنتها المناظرة، وهي تفي�س بالمعاني والعبر في م�صائل �صّتى.فالقيمة 

الأخ���رى للحكاية من حيث ال�ّصكل توؤّكد عل���ى القيمة المنطقية للمناظرة. فما جرى بين 

الق���ّط والف���اأر يعك�س اأ�ص���كاًل و�صروريًا من المناق�ص���ات والمفارقات الت���ي ي�صتند اإليها 

ع���ادة اأهل الحج���اج. فالحكاية تقّدم قيمة اأخرى حول كيفية تدبي���ر الأدّلة وتميزها بين 

�صواه���د الجه���ل و�صواهد العلم، و�صواهد الجهل تاأخذ �ص���كل البرهان وهي اأبعد ما تكون 

عن���ه، فهي اأدّلة مغالطة تقوم على الأقي�ص���ة الخاطئة وعلى ال�صف�صطة، فمهما هام القّط 

ف���ي �صناعة المغالطة، ت�صّدى القّط له بالأدل���ة المفحمة. فال مجال في حكاية البهائي 

لت�ص���اوي الأدّل���ة، فالعقل بطبعه يق���ول بالترجيح والح�صم وتفكي���ك مغالطات المحاجج 

الجاه���ل، ول يقراأ ال�صيخ البهائي قراءة تجزيئية. فعند القراءة ال�صمولية للبهائي ندرك 

خط���اأ ما ب���دا غرائبّيًا في اآرائه، فهو كما فع���ل في حكاية »الّتدّين والّنف���اق« ينت�صر في 
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الّنهاي���ة للفقهاء والعلماء. كما ينت�صر للم�صادر المقّررة في العتقادات وال�صرائع، فال 

الع في الفق���ه عادة ما يلفت اإلى ب�صاعة الفاأر  ي���رى فيما عداها اإّل التبا�صًا. فالقّط ال�صّ

المزج���اة في مج���ال العلم. فقّط البهائي كان قد لزم طالبًا للعلم قّربه منه بعد اأن اأبلى 

الق���ط ب���الءًا ح�صنًا في تخلي�س الطالب م���ن اأثر الفاأر الذي اأتل���ف اأغرا�صه. ومنه تعّلم 

»بع�ض الكلمات في الأ�صول والفروع«. وهو لهذا يلفت نظر الفاأر اإلى �صبب قول القطط 

»مّيو، مّيو« بالت�صديد والمد. يقول القط للفاأر: »وحفظت اإلى ذلك الكثير من الم�صائل 

الح والإ�صتقامة واأوقن اأن  ال�ّصرعية، والآن اأنا ماهر في الّدر�ض والبحث ومجّمل بال�صّ

معاقبة اأمثالك عبادة«. هذا بينما كان الفاأر يلوذ بال�ّصعر والتراث والأهواء واآراء الطرق 

وفي���ة التي جعل منها البهائي مو�صوعًا لر�صالته التوجيهية تلك. وكثيرًا ما ا�صت�صكل  ال�صّ

الق���ّط على اأ�صلوب الفاأر وعّي���ره بالجهل والف�صوق. وفي جولة من جولت الحجاج قال له 

القّط: »اأنا اأنقل كالم القراآن الكريم واأذكر لك الأحاديث النبوية ال�صريفة واأنت تورد 

كالم حاف���ظ واأقوال���ه؟«. هذا لي�س حديثًا عابرًا بل هو واق���ع لعّله لفت نظر البهائي في 

المجتم���ع الفار�ص���ي. فقد بدا اأّن جمه���ور العلماء والفقهاء كانوا ق���د واجهوا ظواهر من 

ه���ذا القبيل. فلقد بلغ الإهتمام ب�صعر حافظ ونظرائ���ه ما فاق الإهتمام باأ�صول العقيدة 

والت�صري���ع، وكما �صيجيب الفاأر، فاإّن الق���ط لم يذكر له المعنى الحقيقي، حيث في غزل 

ال�ّصاع���ر حاف���ظ كالم حول التوب���ة والاّلتوبة. فالفاأر يتجّراأ على الق���ط بل يثير حفيظته 

وم فقهيًا  حينم���ا يّتهمه بالمع�صية ويطلب من���ه الّتوبة بالغزل الذي اعتبره مبط���اًل لل�صّ

لكن���ه فعل���ه خوفًا من ط���رّو الملل اإلى خاط���ر القّط. فه���و يوؤّكد للقّط باأن���ه اأحقر من اأن 

يق���ّدم له الن�صيحة لكنه الآن يفعل ذلك من ب���اب الواجب وال�صروري بناء على التكليف 

في النهو����س بفري�صة الأمر بالمعروف. فيقول له: »اإن الّت�صّوف والّزهد من خ�صائ�ض 

المتدّينين والفقهاء، واأنا ل اأرى ذلك فيك«. لكن �صرعان ما ا�صتعاد القّط توازنه ولذ 

بالحيطة والحذر خ�صية اأن يفلت منه الفاأر. فالفاأر هنا يمار�س الخداع بمع�صول الكالم، 

وكان ل بد للقط من اأن يخدعه بالأدّلة والأمثال. يقول القط: »واأت�صرف بحيطة وحذر، 
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واإن ل���م اأ�صتط���ع تروي�ص���ه فال هو �صوف���ي ول اأنا طالب عل���م، �صاأ�صيطر عليه بالحجة 

م�صتن���داً اإل���ى الأدلة ال�ّصرعية، واإن ل���م يفدني هذا ف�صاأورد اأق���وال المت�صّوفة واأقب�ض 

علي���ه«. اأما �صاحب الحكاية فق���د عّلق على هذا الحديث الخا�س بين القط ونف�صه: »ثّم 

اإن القّط قّرر اأّوًل اأن يتوا�صع ويعظ نف�صه«. وحينما ا�صتد الحديث بينهما واأظهر الفاأر 

م���ا اأظهر من ا�صتفزاز في طّي الكالم المع�صول، طل���ب القّط من الفاأر اأن ي�صمعه كالمًا 

ذو م�صم���ون حقيقي ولي����س مجرد كالم مع�ص���ول ل طائلة منه »كاأّن ل ف���رق بين قولك 

وبولك«. ما كان من القّط اإل اأن يجيب �صاخر: »اأّيها القط، لو لم تكن فاقد العقل لما 

اأفلّتني من يدك«.

يب���دو موقف ال�صي���خ البهائي من خالل الحكاية المذكورة قا�صّي���ًا من اأهل ال�صوفّية. 

وه���ذا عند التحقي���ق لي�س موقفًا من الّت�صوف بل موقف اإ�صالح���ي للّت�صوف. فلقد كان 

البهائ���ي م���ن اأهل ال�صلوك والعرفان كم���ا تحكي �صيرته واأقواله والحك���م الإ�صارات التي 

ت�صّمنتها الكثير من اأعماله التربوية والروحية. فاإذا كان النفاق يرعى في حقل الّتدّين، 

فهو يبلغ غايته كّلما بدت حيل الّتلب�س بمظاهر الّتزاهد )ولي�س الّتزّهد( طاغية على اأهل 

���ًا بتعّددية منقطعة الّنظي���ر في التعبيرات  فوي غا�صّ الطريق���ة، لق���د كان المجتمع ال�صّ

الّدينية، وكان الفقهاء اأكثر تجّلدًا في مقارعة اأهل الطريقة. وكان كّل فريق ل ياأل جهدًا 

في ف�صح غريمه متى ما بدا له اإعورارًا في ال�صلوك و�صططًا في الّت�صّلط على الخلق بغير 

حّق، ولقد كان لهذا النزاع فائدة جليلة اإن نحن نظرنا اإليها من جهة ما وّفرته من اأفكار 

ومالحظ���ات عل���ى كل طرف على حده. كان اأحرى اأن يفي���د الفقيه من نقد اأهل ال�صلوك 

والعرفان، حتى ل نكون على فقه جامد من غير روح، فلقد التفت اأبو حامد الغّزالي اإلى 

فقه���اء زمانه فاألفاهم قد تجّم���دت �صناعتهم وفقدت الّروح وماتت روح الّدين مع يبا�س 

الأحكام ال�صناعي���ة، فكان اأن اأّلف كتابه ال�صهير: )اإحياء علوم الّدين(، كما كان اأحرى 

بالمت�ص���ّوف اأن يفي���د من نقد اأه���ل الفقه وال�صناعة، حتى ل يتح���ّول ال�صلوك اإلى ماأوى 

للخراف���ة والّنفاق. فال اأحد اأدرك من نقائ�س اأهل الطريقة كالفقهاء ول اأحد اأدرك من 
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نقائ�س الفقهاء كاأهل العرفان، ول نجاة من هذا اأو ذاك اإّل بالجمع بينهما حيث كان ول 

زال الجم���ع بينهم���ا اأحم���د، وكانت تلك ه���ي طريقة ال�ّصي���خ البهائي، طريق���ة الإعتدال 

والّتو�ّص���ط والبع���د عن الغلو  وطلب الدلي���ل في كل معرفة و�صل���وك؛ اأي كيف تكون فقيهًا 

�صال���كًا، اأو �صال���كًا فقيهًا..عالمًا زاهدًا؟ لذا ح���ارب بنزعته الأ�صولي���ة وميوله للتحقيق 

الت�صام���ح في تكري�س الإعتق���ادات الّزائفة من دون دليل، اأو اعتم���اد اأدّلة �صعيفة. فلقد 

انتق���د الغلّو حيثما كان، في الفقه المجّرد عن ال�صل���وك اأو ال�صلوك المجّرد عن الفقه اأو 

الإعتقاد القائم على النزعة الإخبارية ل الأ�صولية وهلم جّرا. فاإذا كان علماء ال�صّنة قد 

حارب���وا اأ�ص���كاًل غالي���ة من الّت�ص���ّوف تحت عن���وان الّت�ص���ّوف ال�صّن���ي المناه�س للبدع 

والخراف���ات، فقد كان علماء ال�صيعة ق���د حاربوا اأ�صكاًل غالية من الّت�صّوف تحت عنوان 

ال�صل���وك القائ���م على التحقيق الأ�صولي ف���ي الأخبار ومراعات القواع���د العقلية والآراء 

الم�صندة باأدلة المعق���ول والمنقول. اإن خطاب العقل والمعقول طاغي في الحكاية، فهي 

كم���ا قلنا حكاي���ة تربوية، ون�صيف قي���دًا اآخر اأّنه���ا حكاية تربوية عل���ى التفكير المعقول 

والإختي���ارات العقالنية، ففي »الّتدّي���ن والّنفاق« يوجد انت�ص���ار وا�صح للعقل والمعقول 

وفية لأنها ماأوى الخرافة. ومع ذلك هو يحتفظ بن�صيب  الّديني. وقد هاجم البهائي ال�صّ

م���ن الّنقد لحرفية الفقهاء الذين لم ياأخ���ذوا باأ�صباب العرفان القلبي. هو ينتقد حرفية 

وفي���ة وجهلهم، وفي هذا تاأكيد على اأن مراد  العلم���اء وظاهريتهم كما ينتقد خرافة ال�صّ

ال�صي���خ البهائ���ي لي�س اإق�صاء العرفان ول تغليب الفقه، بل ه���و باحث عن التوازن وكمال 

العلم الذي يجمع بين قّوة الّنظر و�صفاء القلب: قّوة المعرفة وعمق العرفان. لي�س ال�صيخ 

البهائي وحده من هجا الت�صوف والطرق في ع�صره. فلقد فعل ذلك نظراء له كان لهم 

باع كبير في العرفان. لقد انحرف الّت�صوف في ع�صور مختلفة وتحّول من مجال للتربية 

على الّتدين اإلى ممار�صة ل تقي �صاحبها من زّلة الّنفاق، ل �صيما بعد اأن خرج من العمق 

ووق���ف عند ال�ّصطح وانح�صر هّمه في مظاه���ر �صلوكية وطقو�س بال روح. هكذا ي�صتدرج 

القط الفاأر ب�صوؤال عن الّت�صوف، فما كان اأ�صرع من الفاأر حين رّد باأنه بارع فيه حتى اأنه 
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ي�صتطي���ع اأن ي���دور ثالثين اأو اأربعي���ن دورة اإن كان غيره ل يقدر �ص���وى على واحدة، هنا 

تتح���ّدد من خالل حديث القط والفاأر جغرافيا الّت�ص���وف المق�صود كمثال: »المولوية، 

باعتباره���ا طريق���ة تقوم على الّرق�ض والدوران«، وقد كان ذلك مما طغى على المجال 

فوي، ولي�س  الترك���ي العثماني مثلما طغت اأ�ص���كال اأخرى منه في المجال الإيران���ي ال�صّ

المق�صود هنا طريقة دون اأخرى، ولكن الغاية تتعّلق ب�صائر الّطرق التي تكاثر حولها من 

ل���م ياأخذوا بعم���ق ر�صالة التربي���ة الروحية للت�ص���وف، فالقط يجيب الف���اأر: »اأتعلم عن 

الت�صوف الرق�ض والدوران فقط، اأم اأنك تعرف اأموراً اأخرى؟«. من جهته يزايد الفاأر 

عل���ى القّط بورعه و�صوفيته ويدعوا القط اإلى الّت�صوف ومعرفته، في حين يت�صّبث القط 

ب���اأّن جهله للت�صوف ل يعني اأنه جاهل. وي���رّد على الفاأر باأن طلبة العلم اعتادوا القناعة 

ول ي�صك���ون الج���وع واإن األّم بهم بخالف ما فعل الفاأر حينما �صك���ى له الجوع وحّدثه عن 

�صلوك ال�صوفية في الولئم وكيف اأنهم حينما يدعون ياأكلون اإلى اأن تمتلئ بطونهم، كما 

ل���و كانوا ياأكلون لي�س لإطفاء جوعة �صابقة بل كاأنم���ا يريدون اإطفاء جوعة مقبلة، وذلك 

ر في اأكل نعمة  حينما يقول الفاأر: »اأنا اأي�صاً من اأهل الّت�صّوف، وتلك الجماعة ل تق�صّ

اهلل« ف���ي جميع الحالت، ف���ي اأثناء ال�صل���وك اأو الإعتكاف ياأكلون الحل���وى واأحيانًا خبز 

ال�صعي���ر والخل واإذا كان���وا في �صيافة اأحد في الم�صاء ياأكلون اإل���ى الحّد الذي تبقى فيه 

بطونه���م مليئة اإلى اليوم الّتالي«. تبدو القيمة الفل�صفية لهذا النقا�س بين القط والفاأر ل 

حدود لها. ففي الظاهر يّتهم القط الفاأر باأّن معرفته ببع�س المعلومات عن الّت�صوف ل 

قيم���ة له���ا اإذا لم يكن ه���و نف�صه قد بلغ ذلك المق���ام. من جهته، يوؤّكد الف���اأر للقط باأّنه 

مت�ص���وف واأن القط طالب علم؛ »وطال���ب العلم والمت�صوف ل يلتقي���ان«. كما ي�صتكثر 

عليه معرفة بع�س حقائق الّت�صوف، �صاربًا له مثاًل بالحلوى التي ل نعرفها اإل بتذّوقها. 

اإذا ن�صين���ا هنا القط والف���اأر، واأمعنا الّنظر في محتوى الخطاب، �صنجد اأّننا اأمام تبادل 

اأح���كام بين منطق المعرفة ومنطق العرف���ان. نعم، في مقدور مّدعي ال�صوفية اإن ق�صر 

به الإهتمام بظواهرها كما اتهم القط الفاأر، اأن يدرك بع�س الأفكار والآراء عن ال�صوفية 
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دون اأن يك���ون ق���د حقق ذلك الو�صول والترقي في المقام���ات الروحية. وهوؤلء لي�س لهم 

منه���ا �ص���وى المعلومات التي قد ي�صتعملوه���ا لإ�صتغالل المجتمع. وه���و درب من الدروب 

الموؤّدية للنفاق، ولم يكن الفاأر من ناحية الّنظر مخطئًا حينما ا�صتكثر على القط معرفة 

حقائ���ق الّت�صوف اإن هو اكتفى بالّنظر من بعيد ولم ي�صلك فيه م�صلكًا تجريبّيًا. فحقائق 

العرف���ان لي�صت كحقائق المعرفة تكتفي بالنظر والبرهان، بل هي حقائق تك�صف وتذاق. 

م���ن هن���ا فال مج���ال لأن يلتقي طالب العل���م والمت�ص���وف، كما ل يلتقي طري���ق الك�صف 

والبره���ان. ويبدو اأن الفاأر هنا يتحّدث عن واق���ع الخ�صومة بينهما، وقد بدت تلك اأزمة 

عميق���ة في الفك���ر الديني والفل�صف���ي عززت القطيعة بي���ن العرفان والبره���ان، وهو ما 

يعطينا فك���رة عن اأهمية المحاول���ة ال�صّدرائية للجمع بين الك�ص���ف والبحث، والعرفان 

والبره���ان في مزاعم الحكمة المتعالي���ة. اإذا كانت المعرفة ح�صورية عند اأهل الك�صف، 

فه���ي مكت�صب���ة عند اأه���ل الّنظر والبح���ث، ومن هنا تب���دو محنة طلبها كبي���رة، فالذين 

يعتق���دون بهذه الخرافات في نظر ال�صي���خ البهائي على ل�صان القّط من ال�صوفية ل عقل 

لهم ول �صعور، بينما المطلوب الكثير من التعب والمعانات مع علماء الّدين لتعّلم م�صاألة 

عقلي���ة واح���دة؛ » ه���وؤلء الذي���ن اأ�صبحوا علم���اء، تعّذبوا كثي���را في طري���ق الو�صول«. 

ووا�ص���ح هن���ا اأن المراد لي�س �صميم الإ�صكال بين طريقي���ن لتح�صيل المعرفة، بل وجب 

التنبي���ه هنا اإلى اأّن هذا النقا�س يجري بين عالم دين وبين دعّي �صوفي، وهو نقا�س بين 

الحقيقة والّزيف.. بين التدين والنفاق. واإّل، فالنقا�س الحقيقي بين اأهل المعرفة واأهل 

وفية اأّن  العرفان عند التحّقق والتحقيق اأعمق من ذلك بكثير، فقد ي�صّح من اأدعياء ال�صّ

ين  طريقهم للمعرفة خرافي ل دليل عليه من معقول ومنقول، لكن اأهل ال�صلوك الحقيقيِّ

ه���م مثل اأهل العل���م، في عناء وتعب لتح�صيل المقامات والمعرفة. ثمة لحظات بلغ فيها 

النقا����س المعرفي ذروت���ه، وهو حوار بين ن�صقي���ن معرفيين في غاي���ة الإختالف. القّط 

ينت�صر لطريق طاّلب العلم الذين اختاروا م�صار البرهان. والفاأر يزعم اأّنه �صلك طريق 

اأه���ل الّت�ص���وف، وهو طريق اأه���ل الريا�صة والك�صف، ل���ذا يحتج الفاأر عل���ى القط الذي 
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يتح���ّدث هنا لغة العقل البرهاني، عن عدم اإدراكه كنه الحقائق وجوهرها، طالب العلم 

ممثاًل في القّط ل يفتاأ هو الآخر ي�صخر من ال�صوفي ممّثاًل في الفاأر، فطالب العلم يرى 

ف���ي المت�صوف اأحمق���ًا خرافيًا ل ياأخذ باأ�صباب المعرفة والّتفق���ه. يخاطب القط الفاأر: 

»اأيه���ا الف���اأر، المعرفة دون تعّقل وفه���م، مثلها كمثل �صبغ الأحم���ق لحيته بالّزرنيخ«. 

كان الق���ط اإذن ي�ص���ع حّدًا بي���ن مزاعم الفاأر ال�صوف���ي واأمثلته، وبي���ن حقائق العرفان 

الحقيقي���ة. يبدو اأن القط هنا لي����س ب�صدد انتقاد مبداأ العرفان وال�صلوك، ولكنه ب�صدد 

طل���ب الدليل في ما يت���م تداوله من اأفكار وخرافات ل ينه�س بها دليل من عقل اأو �صرع. 

ومث���ال واحد مم���ا رّد به القّط على الفاأر في ما زعمه الفاأر من اأّن من كرامات ال�صوفية 

ف���ي خرا�صان اأّن �صجرة الف�صتق تنبت ف���وق قبورهم. فالبهائي هنا يلوذ بالعلم والمعرفة 

والعق���ل، وي�صتعم���ل مهارته العلمية وينطقها ع���ن طريق القّط حينما رّد عل���ى الفاأر باأّن 

مزاعم���ك حول �صوفية خرا�صان خرافي���ة وغير �صحيحة من منظور العلم. فهو يعتبر اأن 

م���ن جهل وغب���اء الفاأر اأنه ل يعلم ب���اأّن الف�صتق �صجر ينبت بكثرة ف���ي خر�صان. ولو كان 

�صحيحًا ما زعم الفاأر اأن هذا من كرامات �صيوخ خرا�صان، اأن ينبت على قبورهم �صجر 

ل ينا�صب خرا�صان. اأما عن �صبب تكاثر اأ�صجار الف�صتق، فالبهائي على ل�صان القّط يرجع 

ذلك اإلى قانون طبيعي، حيث »الطيور تنقل اللقاح في مناقيرها وتو�صله اإلى الأطراف 

فينب���ت �صج���ر كثي���ر على هذا المنوال، وه���ذا الأمر ممكن بالن�صب���ة لأّي �صجرة اأخرى 

تحم���ل حّب���اً يمكن اأن تنقله الطيور«. اإن البهائ���ي على ل�صان القّط ي�صخر من ال�صوفية 

ويعتب���ر اأن حكاي���ة اأدعيائهم ل تختلف عن حكاي���ة الثعلب مقطوع الّذن���ب؛ ذلك الّثعلب 

الماك���ر الذي ب�صبب خوفه ومكره انتهى اإل���ى اأن قطع ذنبه لينجو من الغرق ح�صب ق�صة 

طويلة �صردها القّط على الفاأر، فيحاول اأن يتظاهر بالحج بعد اأن رمى بنف�صه في ال�صبغ 

النيل���ي، وجعل ذلك عالمة الّتوبة. حكاية الثعلب �صّدقه���ا الأغبياء والجهلة بينما اأثارت 

ب. فالفاأر ل  �صخرية وتنّدر اأهل العلم. اإن القط يّتهم ال�صوفية بالخرافة والعناد والّتع�صّ

يذع���ن لأدّلة القّط، بل يعان���د كاأّنه لم ي�صمع عنها ولم يراها. له���ذا ل زال القّط يعاتبه: 
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ث بمث���ل ه���ذه الألف���اظ الجوف���اء البعي���دة ع���ن العقل  »اأيه���ا الف���اأر اإل���ى مت���ى �صتتح���دَّ

والمنط���ق والّتاأم���ل؟«. ل بّد من اإعمال العقل فيما نرى ون�صمع وعدم الت�صليم بذلك من 

دون نظ���ر اأو م�صاءل���ة اأهل الّنظ���ر. فالتدقيق هنا واج���ب والتاأمل فري�ص���ة في الم�صموع 

والمرئي، وال�صوؤال واجب في حّق من ق�صر عن الإجتهاد. كان ال�صيخ البهائي وعلى ل�صان 

القط يك�صف عن زيف ما كان يروج في زمانه من خرافات تخالف المعقول والمنقول من 

اأح���وال م�صايخ الّت�صّوف. فهو ين�ص���ب لهم الكثير من مظاهر الف�ص���اد الفكري والخلقي 

وامته���ان ال�صح���ر وال�صع���وذة وتن���اول الح�صي�س. ل���م يكن ه���ذا موقفًا مبدئي���ًا من اأ�صل 

وفية. لذا وبعد اأن يفّنّذ ال�صيخ البهائي  الّت�ص���وف بل هو موقف مما اآلت اإليه طرائق ال�صّ

كل ه���ذه الخراف���ات والمزاع���م ال�صوفي���ة، يعط���ي �صورة اأخ���رى عن الّت�ص���وف النقي 

والم�ص���روع، حي���ث حّدده ف���ي الّت�صوف ال���ذي يقوم عل���ى المعقول ال�صحي���ح والمنقول 

وف،  المعتب���ر. فالّت�ص���وف في نظر ال�صي���خ البهائي على ل�صان القّط ه���و م�صتق من ال�صّ

وه���م من اأهل التحقيق، و�صاد الت�صوف �صبر وواوه وفاء وفاوؤه فقر وفاقة، وهم كما قال 

عنه���م كثي���رون اأهل ا�صتقامة وطي���ب �صريرة وطهر و�صالح و�صحة معتق���د، واأدلتهم في 

ذلك لي�صت من قبيل الخداع والمكر بل لها �صلة بدليل من اهلل ور�صول، فالت�صوف لي�س 

نه���ج دين خا�س واإدعاء معرفة غير م�صنودة بدليل �صرعي ول ببرهان عقلي ومبنية على 

التقلي���د واله���وى. فال�صوفي »يجب اأن يكون �صالحاً، ومن لي�ص���ت هذه حاله، اأي من ل 

يتطابق عنده الإ�صم والم�صمى، يكون بال فائدة وبال ثمرة، كاأن ي�صمى الحداد طبيباً 

وي�صم���ى الخي���اط �صائغ���اً، ول فائ���دة من اإطالق اإ�ص���م على غير �صاحب���ه �صوى الكذب 

على الّذات وعلى الآخرين، ولكن اإذا �صّمي �صخ�ض �صالح �صوفياً فال �صّك اأّن اإطالقه 

ذا الإ�ص���م علي���ه �صحيح ول عيب فيه)...( وكلم���ا ترك ال�صوفي التقليد والعناد وعمل 

بوح���ي ال�ص���رع ال�صريف وكان �صادقاً ف���ي �صلوكه �صيكون �صوفياً حقيقي���اً، اأما اإذا كانت 

مطالب���ه و�صلوك���ه تقليداً وري���اًء وكيداً وخداعاً وت�صم���ى اأو �صمي بال�صوف���ي، فاإّن ذلك 

�صبي���ه ب���اأن ي�صّم���ى المج���رم نف�ص���ه طاهراً«. وب�صبب ه���ذا الّتوا�صط ف���ي ت�صحيح وجهة 
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الّت�ص���وف ن�صبه كثيرون اإل���ى الّت�صوف مثل فعل الالهيجاني م�صتقرئ���ًا اآراء البهائي في 

نظ���م مثن���وي وكما فعل الميرزا عبد اهلل اأفن���دي في كتاب »ريا�ض العلم���اء«. بينما نفى 

ذل���ك عنه كثي���رون وخالفوا �صاحب كتاب ريا����س العلماء مثل ال�صي���خ يو�صف البحراني 

���در وال�صيد مح�صن الأمين. وكما اأوفى ذلك ال�صيد ح�صن  والتنكابن���ي وال�صيد ح�صن ال�صّ

ال�ص���در في ترجم���ة والد ال�صيخ البهائ���ي، فاإّن عادة علم���اء الدولة ال�صفوي���ة كانوا قد 

جال�ص���وا وزراءها الذين لم يكون���وا يدركون غير الطريقة والحقيقة، فلما اآن�صوا بالعلماء 

ومنه���م ال�صيخ البهائي، تاأّثروا بال�صريعة وا�صتملحوها. لم تكن طريقة العلماء منّفرة بل 

ل���م يكونوا يتناولون ال�صوفية ب�صوء حتى اعتقد البع�س اأنهم على مذهبهم في الإعتقاد. 

واإّنم���ا فعل���وا ذلك لأ�صب���اب تربوية »و�ص���اروا ل يذكرون اأح���داً من ال�صوفي���ة ب�صوء بل 

يثن���ون عليه���م حّتى جروهم اإلى العم���ل بال�صنن والأحكام اأّوًل ب���اأّول، حّتى عادت دولة 

مت�صرعة مربية للفقهاء والمحّدثين«.

 لق���د انت�صر القّط اإذن على الفاأر حينما ع���اد العقل لي�صيطر على الموقف. لكن بعد 

ع���ذاب مرير يعك�س الّتحّدي الذي يفر�صه الخيال عل���ى الغريزة مما يمّكنها من النف�س 

بعي���دًا عن العقل، انت�صر القط على الف���اأر، فانت�صر بذلك العقل على الخرافة، والوعي 

على الغفلة، والعلم على الجهل. لحظة �صقوط الفاأر هنا في الحكاية البهائية هي ال�صقوط 

الحتم���ي لالأهواء والإنت�ص���ار الحتمي للعقل والوعي والعلم. هذا يعن���ي اأن العالم يتطور 

باتجاه الّر�صد العقلي والعلمي ولي�س العك�س. فحركة التاريخ هي حركة في اتجاه العقل.

في الختام:

اإّن لر�صال���ة »التدي���ن والنف���اق« غر����س ل ي�صّذ ع���ن غر�س الحكاي���ة الحيوانية، من 

حي���ث هي اأي�صًا ر�صالة م�صّفرة للحاك���م، واإن لم تكن حكاية البهائي جعلت من ال�صيا�صة 

فوية قد  مو�صوعه���ا، ف���الأّن �صلته بال�صاه عّبا�س كانت وثيقة، كما كان مل���وك الّدولة ال�صّ

قّرب���وا العلماء واأكرموهم ومنحوهم مواق���ع متقّدمة في الّدولة و�صاركوهم في الم�صورة. 
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فوية، فاإّن م���ا تفّردت به هذه الّدولة عن نظائرها بما  فمهم���ا قيل في اأحوال الّدولة ال�صّ

فيها الّدولة العثمانية، اأّنها قّربت العلماء وجعلت م�صروع بناء الّدولة تحت رعاية العلماء. 

وفي مثل هكذا اأو�صاع، لم يكن هّم البهائي اأن يكتب حكاية حيوانية ذات اأهداف �صيا�صية 

كم���ا فعل اإب���ن المقّفع، بل اإن ال�صيخ البهائي كان �صاحب حظوة وراأي م�صموع في ح�صرة 

ال�ّص���اه عّبا�س كما كان نظراء له كثي���رون، ولكنه حمل على عاتقه مهّمة اإ�صالح المجتمع 

وتنوير الفكر وتهذيب ال�صلوك الديني للفقهاء وال�صوفية وعامة المجتمع. لم تدر�س هذه 

الر�صالة من الجانب ال�صيا�صي على الّرغم من اأّن الفاأر عادة ما ينعت القّط بالملك، فهو 

يج�ّصد بهذا المعنى مكر ال�ّصعب مقابل مكر الملك. قد يبدو الطابع الفل�صفي طاغيًا على 

حكاية التدين والنفاق، حيث المراد الجّدي من الملك هنا هو حكومة العقل على الغرائز 

والأه���واء كما يوؤّكد عليها البهائ���ي نف�صه في اإي�صاح الغر�س منها، لكن الحكاية قابلة اأن 

تقراأ قراءة �صيا�صية اأي�صًا، وهو ما لم نرد الم�صّي فيه لتطّلبه جهدًا خا�صًا م�صافًا. تتميز 

حكاي���ة »التدي���ن والنفاق« عن �صائر الحكايات الأخرى اأّنه���ا اأكثر واقعية واأكثر مبا�صرة 

ف���ي تناول ق�صاياه���ا ب�صهل ممتنع وعقالنية �صارم���ة. اإّن حكاية »التدي���ن والنفاق« واإن 

ج���اءت على نمط الحكاي���ات المو�صومة بالخرافية اإّل اأنها ج���اءت لمحاربة الخرافة في 

الفك���ر الديني وال�صعب���ي، فهي ت�صتهدف المجتم���ع اأكثر مما ت�صته���دف ال�صلطة، ولكنها 

اأي�ص���ًا تدرك مدى �صلطة المجتمع واأ�صاطي���ره الموؤ�ص�صة ومدى �صلطان العقل في قابليته 

لمقاوم���ة كل قوى الّنف�س اإن هو قاوم وتجّلد، وتدارك وا�صتدرك.�صحيح اأن م�صير الفاأر 

ف���ي حكاية »الّتدّين والنفاق«، �صّيئ���ة، بعد اأن لقي م�صرعه ووق���ع فري�صة �صائغة للقّط.

لك���ن من بدء الّتحّر�س الغريزي بالفاأر حت���ى التهامه، كان الحوار �صّيقًا وباعثًا للف�صول؛ 

لق���د كان حوارًا مفعم���ًا باأفكار واعتق���ادات وت�صورات واألوان من المك���ر، يعك�س الحياة 

بتناق�صاته���ا. اإنها ميدانًا لخطاب المعقول والالمعقول. وبينهما تت�صّرف الغريزة وتجد 

له���ا مكان���ًا معقوًل ف���ي جغرافيا الحياة كما تجد له���ا خطابًا معقول قد يج���د فيه المكر 

بلغت���ه وق���د ل يجد، فالحياة في النهاية م���ا هي اإّل مجال لمكر اللي���ل والنهار بين العقل 
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واله���وى، بي���ن العلم والجه���ل؛ هما اأّول باب يفتتح ب���ه العاّلمة المجل�ص���ي اإبن تلميذ من 

تالمذة البهائي، مدّونته الحديثية، حيث فيها ندرك اأّن اأّول ما خلق اهلل العقل: »به يثيب 

وبه يعاقب«. 
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»الشيخ البهائي رائد الفكر والتراث«

الشيخ ُدّري نجف آبادي)))

اأيها ال�صادة الم�صاركون في هذا الموؤتمر الكبير حول ال�صخ�صية الإ�صتثنائية العالمة 

ال�صيخ بهاء الدين محمد بن ال�صيخ ح�صين عبد ال�صمد العاملي المعروف )بالبهائي(.

اإّنن���ي اإذ اأَحّيي اأهلنا ف���ي لبنان على هوؤلء الأعالم اأمثال ال�صي���خ البهائي، واأ�صحاب 

الآفاق الوا�صعة في عالم الفكر والمعرفة، واأَحّيي جبل عامل بلد العلم والجهاد والمقاومة 

عل���ى امتداد كّل هذا التاريخ الم�ص���رق، والممتد منذ قرون واإلى يومنا هذا، حيث ُي�صّجل 

اأهلن���ا اليوم الإنت�ص���ارات الباهرة على العدو الإ�صرائيلي، كما ل ُبّد من تحية خا�صة اإلى 

رائد الجهاد، المجاهد ال�صيد ح�صن ن�صر اهلل. هناك رجال كبار مّروا في تاريخ العالم 

الإ�صالمي، كانوا من رّواد الإ�صالح، والمثل الأعلى في التقوى والإيمان والف�صيلة، رجال 

�صنع���وا التاريخ وكانوا مح���ّل افتخار الأجيال، فقد دافعوا ع���ن الإ�صالم وعن الإن�صانية، 

وع���ن العدال���ة وعن العترة الأطه���ار R، وعن كل ما مّر في ه���ذا التاريخ الإ�صالمي، 

م���ن غدير ُخ���م الذي فيه القيم الولئي���ة اإلى كل المحطات التي �صّكل���ت عنوان الإ�صالم 

وق���وة الم�صلمين، فقد وقف هوؤلء الأعاظم بوجه الظالمين والم�صتكبرين من دون خوف 

ُممثل �صماحة الإمام القائد ال�صيد الخامنئي{.   (1(
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ول وج���ل. واأن���ا اأ�صك���ره تعالى على توفيقه ل���ي، على ح�صوري في ه���ذه الأر�س المقّد�صة 

)لبن���ان(، وعلى م�صاركتي في الحديث عن هذه ال�صخ�صية الكبيرة، التي هي من اأعظم 

واأه���ّم الوجوه الالمع���ة، والتي هي محّل افتخ���ار العالم الإ�صالم���ي وال�صيعي بالتحديد، 

فكان مثال العالم الزاهد العابد، الباحث عن القيم الإن�صانية والحرّية.

عندم���ا نقراأ ع���ن هذه الوجوه الالمعة كي���ف بنت الح�صارة الإن�صاني���ة والتمّدن، من 

خالل الإخال�س والمثابرة، والهجرة، وال�صياحة، نجد فيهم الروح المجاهدة، والنموذج 

الأكم���ل في الفرد الإن�صاني، واأنهم ارتق���وا في عالم تربية النف�س والإخال�س اإلى مراتب 

عالية جعلتهم القادة والقدوة، وكيف ل يكون ال�صيخ البهائي كذلك وهو من �صاللة اأولئك 

العلم���اء الأعالم الذي���ن قّدموا الكثير لالإ�ص���الم والم�صلمين، فوال���ده العالمة المجاهد 

ال�صي���خ ح�صين عبد ال�صمد، وهو من تالميذ ال�صهي���د الثاني زين الدين الجباعي، وكان 

�صيخًا لالإ�صالم في قزوين عندما كانت عا�صمة الدولة ال�صفوية، وزوجة ال�صيخ البهائي 

ه���ي كريمة العالمة ال�صيخ علي بن هالل الكرك���ي المعروف )بالمن�صار(، وبركاته جلّية 

ووا�صحة على اإيران وعلى ال�صيخ البهائي، وله دور في بلورة حوزة وجامعة اأ�صفهان التي 

ورثه���ا ال�صي���خ البهائي وخّرجت المئات من الطالب الذي���ن لزال ذكرهم في كّل مكان، 

اأمث���ال الُماّل ال�صيخ محمد تقي المجل�ص���ي، والفي�س الكا�صان���ي، والمرحوم ماّل �صدرا، 

ومير داماد اإلخ.

واأنا هنا ل ُبّد واأن اأنّوه بال�صخ�صيات العلمية والفكرية التي كان لها الدور الأ�صا�س في 

تعظي���م وتخليد هذه الأعجوبة والتي تركت ب�صماتها على �صجّل التاريخ الإ�صالمي، وكما 

ل �صكَّ فيه اأّن هذا الموؤتمر الُمَوّقر والعزيز على قلبي القائم على هذه الأر�س المقد�صة 

ل���ه من العظمة والهيبة والوقار، ما يجعله في م�ص���اف الموؤتمرات الكبيرة التي انعقدت 

لأمث���ال هوؤلء الأعاظم، واأنا اأ�صكر القيمين عليه م���ن اأعماق قلبي، واأنّوه بجهودهم على 

اإحي���اء هذا التراث العاملي الذي له الف�صل الكبي���ر على منطقتنا الإ�صالمية وخ�صو�صًا 

في اإيران اأيام العهد ال�صفوي.
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اأيها ال�صادة :

نح���ن في اإي���ران نبذل جهودًا كبي���رة من اأجل اإحي���اء هذا التراث، وه���ذا الأمر كان 

مطروحًا عن���د المهتّمين بهذه ال�صخ�صية الفّذة )ال�صيخ البهائي( وكّنا نعمل على ذلك، 

ولع���ّل ما زاد في اهتمامنا لإحياء ذكر هذا العالم الجليل، هي الر�صالة التي وّجهها قائد 

الثورة الإم���ام الخامنئي حفظه اهلل تعالى، في الذك���رى الأربعمائة، على رحيل العالمة 

البهائ���ي، �صاحب البركات الكب���رى على اإيران، لأجل اأن ُي�صار اإل���ى تعظيم هذا العالم 

الكبي���ر �صاحب الفكر والفق���ه والحديث والأ�صول والتف�صير والح�ص���ارة الإن�صانية، فاإنه 

جام���ع المعقول والمنق���ول. ونحن � الحمد هلل � عقدن���ا موؤتمرًا كبيرًا ف���ي اإيران، واليوم 

ه���ذا الموؤتمر الثاني بهذا الم�صت���وى والحجم من الأهمية، والذي زاد من اإعجابي هو اأّن 

ب���ركات ال�صيخ البهائي واآثاره ظهرت في لبن���ان وفي جبل عامل، من خالل ال�صخ�صيات 

التي حذت حذوه في ال�صموخ والجهاد كالإمام ال�صيد مو�صى ال�صدر وبقية العلماء الذين 

�ص���اروا على هذا ال���درب اأمثال العالمة ال�صهي���د ال�صيد عبا�س المو�ص���وي وال�صيخ راغب 

ح���رب وقائد المقاوم���ة الإ�صالمية الي���وم ال�صيد ح�ص���ن ن�صر اهلل، م�صاف���ًا اإلى بركات 

ه���ذا العالم واأمثاله التي ظهرت ف���ي اإيران في م�صهد وقم واأ�صفهان وهراة، اإلى النجف 

الأ�صرف والحّلة، اإلى البحرين، و�صوريا، اإلى كل العالم الإ�صالمي، وكل هذه المناطق في 

رقبتها دين لل�صيخ البهائي.

كان ال�صيخ البهائي يمتلك اأفقًا وا�صعًا ولم يكن محدودًا بزمان ومكان، فكان المهاجر 

والمجاه���د والفقيه ال�صائح في كّل م���كان، وكان يحمل م�صعل الهداية ليغر�صها في قلوب 

النا����س، اإيمان���ًا وحّج���ة، وكان م�صداق قوله تعال���ى »والذين جاه���دوا فين���ا لنهديّنهم 

�صبلنا«.

ه���ذه الهّم���ة العالية هي محل افتخار، وه���ي م�صوؤولية تحّثنا عل���ى العمل وعلى ال�صير 

ف���ي ه���ذا الإتجاه. اأ�صاتذة الإم���ام الخميني } اأمث���ال اآية اهلل �صاه اآب���ادي، واآية اهلل 

ال�صي���خ محمد ر�ص���ا اأ�صفهان���ي، والمرحوم اآي���ة اهلل مدّر�صي، واآي���ة اهلل بروجردي، كل 
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ه���وؤلء تخّرج���وا من الحوزة العلمي���ة المقد�صة في )اأ�صفهان(، هي الح���وزة التي ن�صاأت 

ببركات العلماء الأعالم التي هاجرت من لبنان اإلى اإيران اأمثال المحقق الكركي ال�صيخ 

عل���ي، وال�صيخ ح�صين اإبن عبد ال�صم���د، ونجله ال�صيخ البهائ���ي، وال�صيخ الحر العاملي، 

واآخري���ن.. اأيُّ عظم���ة �صنعها هوؤلء، واأّي جهاد قّدموه، واأي عط���اء اأعطوه لعالم الت�صّيع 

وعال���م الإمامة والولية، فقد وقف���وا اأمام الم�صتكبرين والمعاندي���ن من ال�صرق والغرب 

اأمثال العثمانيين والأوزبكيين وغيرهم، وقفوا ب�صدور عارية بالعلم والقلم والجهاد.

اأّم���ا خدمته���م لمذهب اأه���ل البيت R ولأتباعه���م، فنحن مدينون له���م، والثورة 

الإ�صالمي���ة المبارك���ة مدين���ة له���م، فانت�صارها هي ببرك���ة جهوده���م وعطاءاتهم، بل 

اأكث���ر م���ن ذلك، بقاء ه���ذه الأر����س المقد�صة موّح���دة ومترابطة، هي ببرك���ة جهودهم 

وت�صحياته���م، ولول تلك الجهود واأولئك العظماء، لما كّن���ا نجد هذه العظمة اليوم، هم 

كانوا عربًا وجاوؤوا من جبل عامل اإلى اإيران، يحملون معهم اللغة الأم وهي اللغة العربية 

لغ���ة القراآن الكريم، واللغة الفار�صية هي اللغ���ة الثانية، نجد ال�صيخ البهائي يكتب المتن 

والنث���ر باللغة العربية، ثم ي�صرحها بالفار�صية في اأجم���ل لغة، وفي كل المجالت الأدبية 

الرائع���ة والعميق���ة، كل تلك العلوم والإمكانات كانت طوع يمينه، وهذا ما ورد في )رواية 

طن���ز، ورواية الحلبي وال�صكر، الخبز والحلوى، والك�صكول، واأ�صرار البالغة(، الذي فيه 

كّل البي���ان والجم���ال. هذا الإن�صان الكبير التاريخ مديٌن له م���ن الناحية العلمية وفي كّل 

المجالت.

علم���اء اإيران، م���ا قّدموه يعود الف�صل فيه للبهائي واأمثال���ه، اأمثال ال�صيخ محمد تقي 

المجل�ص���ي والمرحوم ال�صيخ باقر المجل�صي، وعلماء كب���ار كثر كانت لهم مواقف جريئة 

م���ن الجهاد والت�صحي���ة، ومواجهة الخرافات، فال�صيد )ال�صتراآب���ادي( الذي ذهب اإلى 

مّك���ة المّكرمة وكتب )الفوائد المّكية( ثم )الفوائ���د المدنية( وكانت وفاته متزامنة مع 

وف���اة ال�صيخ البهائي، فقد ت�صّكلت عنا�صر الهوية الوطنية، وحملت ال�صعارات المناه�صة 

لالإنحرافات الخرافية، وت�صّكل هذا الجمع الذي م�صى عليه حدود 400 �صنة، هي محطة 
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للع���زة والإفتخار، اآثار ال�صيخ البهائي هي وق���ف اليوم في الح�صرة الر�صوية في م�صهد. 

ال�صي���خ البهائي رجل اإله���ي و�صخ�صية ُم�صحّية، ي�صنع الع�صق وي���رى جمال الآخرة، وله 

.R اأنوار قد�صية اإ�صتمدها من ع�صق اأئمة الهدى

ل ب���ّد واأن اأ�صك���ر جمعية الإمام ال�ص���ادق Q لإحياء الت���راث العلمائي على هذه 

الهّم���ة العالية في اإحياء ه���ذا التراث المبارك لعلمائنا الأعالم والأجالء واإلى مزيد من 

التوفيق.





 األبحاث:

النقد الفقهي في منظور ال�صيخ البهائي ال�صيخ اأحمد مبلغي.	•

موق���ع الدلي���ل القراآني ف���ي منه���ج الإ�صتنباط الفقه���ي عند ال�صيخ به���اء الدين 	•

العاملي ال�صيخ خالد الغفوري.

قراءة في المنهج الفقهي عند ال�صيخ البهائي ال�صيخ مالك وهبي.	•

التقية بو�صفها فل�صفة �صيا�صية اأ. محمود حيدر.	•

التبوي���ب الفقه���ي وتق�صي���م الم�صائل في اآث���ار ال�صيخ البهائ���ي ال�صيخ ح�صن علي 	•

اأكبريان.

 الفصل الثاني: 

الفقه عند البهائي
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ó
الحم���د هلل رب العالمي���ن وال�ص���الة وال�ص���الم على حبيب���ه �صيدنا محم���د وعلى اآله 

الطيبين الطاهرين و�صحبه المنتجبين.

ثم���ة اأن���واع للنقد الموّج���ه اإلى الفقه، اله���ادف اإلى تعيين ورفع ح���الت النق�س فيه، 

وه���ذه الأنواع تاأخذ بنظ���ر الإعتبار اأّن الفق���ه الذي يتناوله وينتج���ه الفقهاء رغم عمقه 

وعمق منهجه واأ�صالته، وتفّوقه على الفقه الو�صعي في الكثير من المجالت، فاإنه يعاني 

م���ن بع�س حالت النق����س والفقه، ولكي يتمكن هذا الفقه من اأن يعك�س اأحكام ال�صريعة 

الإ�صالمية ب�صورة اأدق واأكثر، ل بد على الفقهاء من رفع حالت النق�س والفقر هذه.

وكل اأن���واع النق���د الموّجه اإلى الفقه ت�صترك في اأنها ترى اأن ال�صعف الذي يعاني منه 

الفقه هو من طراز ال�صعف الإرتباطي للفقه، لكّنها تختلف في الطرف الذي ل بد للفقه 

اأن يكون له ارتباط معه.

وه���ذه الورقة المقّدمة اإلى موؤتم���ر تكريم ال�صيخ بهاء الدين العامل���ي ت�صعى اإلى اإلقاء 

اأ�صتاذ في الحوزة العلمية )قم المقد�صة(.  (1(
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ال�صوء على هذا الجانب الدرا�صي المهّم لمو�صوع النقد الفقهي ومنهجه، باعتبار اأّن الفقه 

من اأكثر العلوم التي تحتاج اإلى و�صع منهج نقدي لكيفية التو�صل اإلى الحكم ال�صرعي، اإذ 

اأّن عملية الإ�صتنباط هو بذل جهد عقلي، ويحتاج اإلى كفاءة عالية، وموهبة في دقة الفهم 

ومالم���ة الذه���ن، وملكة على ا�صتخال�س المطلوب من اأدّلت���ه... ول ي�صتقيم هذا العمل اإّل 

بو�صع منهج نقدي �صليم يمّكن الفقيه من معرفة ال�صوابط والمعايير المّتبعة في ا�صتنباط 

الأحكام من جهة، وي�صمن �صالمة العملية من كّل نق�س اأو خلل من جهة اأخرى.

ونتمّن���ى اأن يّتجه الفقهاء واأهل العلم والإخت�صا�س اإلى اإحداث )علم النقد الفقهي( 

كم���ا هو حال علم الحديث والرجال ... و�صائر عل���وم ال�صريعة، وهو جهد ي�صتحّق العناء 

والتقدير.

أنواع النقد الفقهي:

ويمكن اإرجاع النقد اإلى اأنواع اأربعة:

ما يرى اأن للفقه �صعفًا ارتباطيًا مع �صائر اأجزاء الدين.. 1

ما يرى اأن للفقه �صعفًا ارتباطيًا مع واقع الحياة.. 2

 ما يرى اأن للفقه �صعفًا ارتباطيًا بين اأجزاءه بع�صه بع�صًا.. 3

ما يرى اأن للفقه �صعفًا ارتباطيًا مع العلوم التخ�ص�صية.. 4

ويمك���ن اأن يلتق���ي بع�س ه���ذه الأنواع م���ع البع�س في م���وارد، ويكون البع����س مكّماًل 

للبع�س، ولكن المالك في تنويعها هو اأن لكلٍّ منها زاوية خا�صة.

 وفيم���ا يلي تو�صيح مخت�صر ع���ن كل منها من دون الدخول في تفا�صيله، فاإن للبحث 

التف�صيلي مجاًل اآخر.

الن���وع الأول: النق���د المتمركز عل���ى اإبداء وجود ال�صعف الإرتباط���ي للفقه مع �صائر 

اأجزاء الدين

ويحتوي هذا النوع من النقد، على عدة اأق�صام، اأبرزها:

 اإنقطاع ال�صلة )اأو �صعف ال�صلة( بين الفقه والأخالق.. 1
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اإنقطاع ال�صلة )اأو �صعف ال�صلة( بين الفقه والثقافة الإ�صالمية.. 2

اإنقطاع ال�صلة ) اأو �صعف ال�صلة( بين الفقه وعلم الآخرة.. 3

ول ت�صتوعب هذه الورقة البحث عن كل هذه الموارد، ولكننا نكتفي هنا بذكر اأحدها 

)الثال���ث( وهو الذي ذكره الإمام الغزالي كمعن���ى للفقه، قال في ذلك: »... علم طريق 

الآخ���رة،.... مم���ا �صم���اه اهلل �صبحان���ه ف���ي كتاب���ه فقه���اً وحكمًة وعلم���اً، و�صي���اًء ونوراً، 

وهداي���ًة ور�صداً« باعتب���ار اأن هذا المعنى للفقه كان قد »درج عليه ال�صلف ال�صالح« واأنه 

»... قد اأ�صبح من بين الخلق مطوياً، و�صار ن�صياً من�صياً«.

وهذا الكالم للغزالي يمكن اأن يف�ّصر بتف�صيرين:

التف�صي���ر الأول: اأن���ه اأراد التركي���ز على ت�صحي���ح منحى الفقه الرائ���ج عبر تزويده 

باأ�صرار الدين الباطنة. 

اإن انتق���اد الغزال���ي على الفقه الرائ���ج كان متوجهًا اإلى بعده الطريق���ي والإتجاهي، 

بمعنى اأن الم�صكلة قبل اأن تكون في الفقيه تكمن في الفقه نف�صه، وهي اأنه اأ�صبح طريقًا 

نحو الدنيا، بدليل اأنه فقد ما كان يجب اأن يكون عليه من جانب طريقي نحو الآخرة.

وبتعبي���ر اآخ���ر: اأن م�صكلة الفق���ه الرائج تكمن في اأنه تحققت في���ه حالة نق�س، وهي 

ع���دم امتالكه لق�صم من المعرفة، وه���ي معرفة اأ�صرار الدين الباطنة المنتهية بالإن�صان 

اإلى تربية روحية اأخروية.

وترى هذه القراءة اأن الفقهاء الفاقدين لهذه المعرفة والتربية، اآل الأمر بهم اإلى اأن 

جعلوا الفقه و�صيلًة للو�صول اإلى المنا�صب الدنيوية، واأداًة لالإ�صتفادة في تحقيق اآمالهم 

واأغرا�صهم في هذه الحياة.

وم���رّد هذه القراءة اإلى كلمة واحدة، وهي لزوم التركيز على هذا الفقه نف�صه، ولكن 

م���ع تزوي���ده بمعرف���ة الأ�صرار الباطن���ة للدين بهدف اإيج���اد م�صار اأخروي ل���ه عبر هذه 

المعالجة. 

ول���و �صح ه���ذا التف�صير، فانتق���اد الغزالي هذا ين���درج في النوع الثال���ث من النقود، 
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وال���ذي يحاول اإب���داء وجود ال�صعف الإرتباطي للفقه مع نف�ص���ه، حيث اإن كالمه )ح�صب 

هذا التف�صير( يعني اأن تتحّقق في الفقه معرفة خا�صة يفقدها، وهي معرفة ترتكز على 

اإيجاد اتجاه اأخروي للفقه، عبر تفاعل هذه المعرفة مع المعرفة الموجودة فيه.

التف�صي���ر الثاني: اأّن���ه اأراد التركيز على تحقيق »الدور التب�صي���ري« للفقه عبر �صّم 

علم اأ�صرار الدين الباطنة اإليه:

 وهذا التف�صير يت�صمن تحلياًل لكالمه يتلّخ�س ب�صكل نقاط هي:

 �صرورة �صيرورة الفقه بما يتمكن من تحقيق دوره الأ�صا�س، وهو اإيجاد الب�صيرة . 1

الأخروية في الإن�صان.

 الفقه لما ل يتمكن بوحده من ذلك، فال بد من اأن يجتمع مع علم يكون اجتماعهما . 2

محققًا لهذا الدور.

 لي�س هذا العلم اإل ما يمكن ت�صميته بعلم الآخرة.. 3

 تكم���ن الم�صكل���ة � ح�صب هذه القراءة � ل في الفقه ول في الفقهاء، بل في فقدان علم 

اآخ���ر معه، اأو عدم حيويت���ه، وهو علم الأ�صرار، فاإذا �صّم اإل���ى الفقه، فيكون اجتماعهما 

محققًا لهذا الدور. 

 اإّن عل���م الأ�ص���رار، يت�صمن معارف، وه���ي: معرفة اأ�صرار العب���ادات، ومعرفة اأحوال 

الدني���ا وحقارتها، وق�ص���ر مدتها وانقطاع لذائذه���ا و.....، ومعرفة النف����س وو�صاو�صها 

ودقائ���ق اآفاتها، ومعرفة مف�ص���دات الأعمال، ومعرفة اأحوال الآخ���رة من عذابها وثوابها 

واأهوالها، وحالت الإن�صان فيها من عجزه بين يدي اهلل تعالى اإلى غير ذلك.

ولو قبلنا هذا التف�صير، في�صح اإدراج نقد الغزالي تحت النوع الأول من النقود، ويبدو 

من كالم الغزالي اأنه اأراد ذلك. 

النوع الثاني: النقد المتمركز على اإبداء وجود ال�صعف الرتباطي للفقه مع الواقع

 ويمكن طرح عدة حلول علمية هادفة اإلى رفع هذه الم�صكلة، واأهمها ما يلي: 
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 التركيز على الواقع من خالل اإجراء الحركة الإنتقالية من الن�س اإلى الواقع

وهذا الفر�س يرمي اإلى اإيجاد حركة ذات ُبعدين متالزمين، وهما: 

اأول: التقّرب من الواقع.

وثانيا: التحرر من الن�س، وهذا التحرر يتم بموازاة القدر الحا�صل من التقرب من 

الواقع. 

حفظ القوالب القديمة مع التركيز على تغيير مفاهيمها اإلى ما يتالئم مع الواقع

وهذا الفر�س يرم���ي اإلى تفريغ المبادئ والقواعد الأ�صولية من محتوياتها القديمة، 

وملئه���ا بمفاهي���م تاأخذ وت�صتمد كيانها م���ن الظروف الواقعية الت���ي نعي�صها، وذلك كاأن 

يّدع���ي )مثاًل( اأح���د اأن قاعدة حجّية الظاهر، ل بد م���ن اأن نغّير محتواها بحيث تغطي 

الفهم المعا�صر من الن�س.

التركي���ز عل���ى الن�ض ف���ي اإطار الإنطالق بقابلي���ات الواقع اإلى عملي���ة الك�صف عما 

اختفي في الن�ض

 اإن فك���رة »جّر قابليات الواقع اإلى �صاحة الك�صف عن محتويات وم�صتويات الن�ض« 

يبرز فيها عن�صر الحفاظ عل���ى الما�صي عبر ا�صتخدامها لآلية تفعيل الطاقات الكامنة 

في الن�س مع الحفاظ على الن�س نف�صه.

 وتو�صيحه: اأن هذا النظرية ترى اأموراً: 

1- اإمت���الك الن�س لقابليات ومرونة خا�صة يمكن اأن يفي�س بها ما من �صاأنه الإجابة 

لمتطلبات الع�صر. 

2- لزوم تفعيل هذه القابليات والمرونة، عبر اإيجاد القواعد ال�صالحة لأن تلعب دور 

الكا�صف عنها.

3- �ص���رورة الإحتفاظ الكام���ل والدائم بالوج���ود الخارج���ي للن�صو�س)الم�صدرية 

للن�صو�س(.

4- لزوم الإحتفاظ الكامل والدائم بالوجود الفكري للن�صو�س )المرجعية للن�صو�س(.
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5- وج���وب التركيز ال�صديد على الواقع باعتباره العامل الأ�صا�س الذي يجعل القواعد 

»والت���ي ل ب���د من تاأ�صي�صه���ا ) ح�صب البند2 (« في موقع يمكنها من خالله ك�صف 

قابليات ومرونة الن�س، واإنفاذها ل�صالح متطلبات الراهن. 

هذه الورقة ل تريد الدخول في اإثبات الفر�س الذي تراه �صحيحة )اأي: فكرة اإنطالق 

القابليات واقت�صاءات الواقع اإلى ميدان ك�صف ما كمن في الن�صو�س( واإبطال الفر�صين 

الآخرين، فذلك يتطلب مجاًل تف�صيليًا اآخر ل ي�صمح له المقام هنا. 

الن���وع الثال���ث: النقد المتمركز على اإبداء وج���ود ال�صعف الإرتباطي للفقه مع نف�صه 

وف���ي ه���ذا النقد ل ينظ���ر اإلى ثب���وت اأو عدم ثبوت التالئ���م للفقه مع خارج���ه )كما في 

النقدين الأولي( بل اإلى تالئم الفقه مع نف�صه، اأي: تالئم بع�س اأجزائه مع بع�صه الآخر.

 ومثل هذه الروؤية النقدية جديدة، لعل ال�صبب في ظهورها م�صاهدة ومواجهة الجيل 

الجديد من الفقهاء اأو بع�صهم لالأمور التالية كلها اأو بع�صها:

 اأن���ه توجد ف���ي العلوم الأخرى عملي���ة باإ�صم التنظير العلمي، وه���ي غير موجودة في 

الفقه الموجود حاليًا.

 اأنه توجد نظريات في مثل علم الحقوق الذي يكون بينه وبين الفقه اإرتباط مو�صوعي، 

وهي غير موجودة ب�صورة بارزة في الفقه.

 اأن هناك بع�س م�صاكل تعاني منه الآراء الفقهية من تعار�صات اأو اأداءات غير�صحيحة.

 اأن فك���رة الن�صقي���ة قد تبلورت في مج���الت حياة الب�صر المعق���دة، مما ل يمكن من 

دونها معالجة ومواجهة ق�صاياها.

وعلى اأي حال يبدو اأن المحاولت الداعية اإلى طرح واإن�صاء النظرية الفقهية، قد انطلقت 

من ذهنية اإنتقادية ترى اأن تجليات الفقه واأداءاتها، تفقد الن�صقية المنا�صبة والالزمة.

وه���ذا المبحث مهم للغاية، ول يمكن الت�صرع في���ه ول الإكتفاء براأي واحد اأو بحث اأو 

بحوث مح���دودة، بل بحاجة اإلى متابع���ة بحثية اإ�صتيعابية وكامل���ة ومعمقة في الحوزات 

العلمية.
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الن���وع الرابع: النق���د المتمركز على اإبداء وجود ال�صع���ف الإرتباطي للفقه مع العلوم 

التخ�ص�صية:

وه����و الن����وع الذي طرح����ه ال�صيخ البهائ����ي، وخو�صه في مثل ه����ذا النقد، اإّنم����ا هو محكم 

�ص����ه في جمل����ة من العل����وم الإن�صانية من جه����ة، وت�صلطه على الفقه م����ن جهة اأخرى.  تخ�صّ

والحقيق����ة اأن����ه ل يوجد من بي����ن الفقهاء من لديه ه����ذه الفر�صة العظيمة، م����ن كونه جامعًا 

للعلوم، بل كونه على قمة التخ�ص�س في علم الفقه واإبداع في مختلف العلوم الإن�صانية، وهذا 

مم����ا يمل����ي علينا اأن ننتهز الفر�صة في اأن نعمق وندقق في العالقة بين الفقه والعلوم الأخرى 

على اأ�صا�س الرجوع اإلى الروؤى والتجارب التي حققها هذا العلم الكبير: ال�صيخ البهائي.

 والبحث عن هذا النوع من النقد من منظار ال�صيخ البهائي يتم �صمن محاور ثالثة، 

كما يلي: 

وجهة نظره في رجوع الفقيه اإلى اأ�صحاب الإخت�صا�س.. 1

نقده للمنطلقات الفكرية المنتهية اإلى عدم الرجوع اأو تقلي�صه.. 2

اإمكانية امتالك الفقهاء لبع�س التخ�ص�صات العلمية باأنف�صهم.. 3

 وجه���ة نظره في رج���وع الفقيه اإلى اأ�صح���اب الإخت�صا�س: قد تبّن���ى ال�صيخ البهائي 

اأن���ه في المو�صوعات التي يريد الفقيه ا�صتنب���اط اأحكامها، يجب الرجوع اإلى الذين هم 

اأ�صح���اب الإخت�صا�س والخبرة الطويلة في مجال تلك المو�صوعات، فلو تّم هذا الرجوع 

و�صوهد اإتفاق كلمة مجموعة منهم على راأي، فيمكن للفقيه الأخذ بذلك الراأي والإنطالق 

من���ه ف���ي عمليته الإ�صتنباطي���ة. قال في وجه ذل���ك: »... للظن الغالب ب���اأن جماعة من 

حذاق �صناعة اإذا اتفقت كلمتهم على �صيء مما يتعلق بها فهو اأبعد عن الخطاأ«. وقال 

ف���ي مورد اآخر: »... لح�صول الظ���ن الغالب باأن الجم الغفير م���ن الحذاق في �صناعة 

م���ن ال�صناع���ات اإذا اتفق���ت كلمتهم على �صيء مما يتعلق بتل���ك ال�صناعة فهو اأبعد عن 

الخط���اأ« ويعل���م م���ن كال الموردين من كالمه، اأن وجهة نظره ف���ي ذلك تت�صمن ما يلي: 

اأوًل: اأن الن�ص���اب الالزم هو اإتفاق جم غفير من ذوي الإخت�صا�س على الراأي، بل حتى 
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جماع���ة منهم )كما يبدو من كالمه الثاني( فلي�س من الالزم اإتفاق كلمتهم جميعًا على 

ال���راأي الذي نريد اأخذه. ثاني���اً: اأنه لي�س من الالزم ح�صول الظن ال�صخ�صي باأن راأيهم 

اأبعد عن الخطاأ، بل يكفي الظن النوعي به، وهو حا�صل اإزاء كل اإتفاق تم من قبل جماعة 

م���ن ذوي الإخت�صا����س، وه���ذا يبدو من ظاهر كالم���ه؛ حيث اإن الذي يحك���ى عنه بهذا 

ال�ص���كل )المنعك�س في كالمه( هو الظن النوع���ي، ل الظن ال�صخ�صي الذي اأمره موكول 

اإلى الأ�صخا�س واأو�صاعهم المتغيرة. ثالثاً: اأن اأخذ الفقيه بكالمهم لي�س اعتباره منوطًا 

بح�صول���ه على الدلئل والبراهين القائمة لدى ه���وؤلء ذوي الإخت�صا�س؛ ووجه اأنه كان 

يعتق���د بذلك اأنه رّكز على كون الظن نا�صئ���ًا من اتفاقهم، ل اتفاقهم ب�صميمة الح�صول 

عل���ى دلئله���م، بالإ�صافة اإلى اأنه �صرح نف�صه بذلك في مو�صع اآخر من كالمه، قال: »... 

من دون نظر في دلئلهم التي اأدتهم اإليها« 

نق���ده للمنطلقات الفكري���ة المنتهية اإلى عدم الرجوع اأو تقلي�صه ق���د ي�صاهد اأن جملة 

م���ن الفقه���اء يرون اأنه ل مج���ال لرجوع الفقيه في الفقه اإلى غيره ول���و كان هذا الغير من 

ذوي الإخت�صا����س، وكان ه���ذا الرجوع اإليه في المو�صوع الذي ين���درج في المجال العلمي 

المرتب���ط بتخ�ص�ص���ه، كم���ا اأن جملة اأخرى منهم ي���رون اأن الرجوع اإليه���م متقيد بقيود. 

ولهذي���ن الراأيين منطلقات فكرية، وقد انتقد ال�صيخ البهائي هذه المنطلقات التي بع�صها 

للمجموع���ة الأولى وبع�صها للمجموعة الثاني���ة. واإليك المنطلقات التي انتقدها: المنطلق 

الأول: توقف جواز التعويل على راأي علماء الفنون على ثبوت م�صمونه �صرعًا: قد نقل هذا 

المنطل���ق الفكري الذي للبع�س بقوله: »وكيف يجوز لن���ا التعويل... قبل ثبوت م�صمونه 

لدين���ا �صرع���اً؟!« ث���م انتقده هك���ذا: »... كالم عار ع���ن حلية ال�صداد« ث���م ذكر في وجهه: 

اأّن اليقي���ن غي���ر �صرط؛ اأي: اليقين بك���ون م�صمون راأيهم ثابتًا ل���دى ال�صرع، نعم اإن الذي 

�ص���رط، ه���و اأن ل يثبت مخالفت���ه لل�صرع. المنطل���ق الثاني: عدم ج���واز التعويل على ذوي 

الإخت�صا����س غي���ر الم�صلمين، بل على الم�صلمي���ن غير العادلين: ثمة فك���رة تقول: اإنه ما 

دام ل وث���وق باإ�ص���الم علم���اء الفنون، بل وحت���ى ما دام ل وث���وق بعدالتهم فيم���ا اإذا كانوا 
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م�صلمين، ل يمكن التعويل على راأيهم، وقد اأ�صار اإلى هذه الفكرة ال�صيخ البهائي وانتقدها 

بقول���ه: »وم���ا قولك اأنه ل وثوق ل���ك باإ�صالمهم ف�صاًل ع���ن عدالته���م،.... [فجوابه اأّن] 

رج���وع الفقه���اء فيم���ا يحتاج���ون اإليه من كل فن، اإل���ى علماء ذلك الف���ن وتعويلهم على 

قواعده���م؛ اإذا ل���م يك���ن مخالف���ة لقانون ال�ص���رع �صايع ذائع مع���روف فيم���ا بينهم خلفاً 

ع���ن �صل���ف؛ كرجوعهم في م�صائل النحو اإل���ى النحاة وفي م�صائل اللغة )اإلى اللغويين( 

وف���ي م�صائ���ل الطب اإلى الأطباء، وف���ي م�صائل الم�صاحة والجب���ر والمقابلة والخطاأين 

وم���ا �صاكله���ا اإلى اأهل الح�صاب من غير بحث عن عدالته���م وف�صقهم، بل ياأخذون عنهم 

تل���ك الم�صائ���ل م�صلمة، ويعملون به���ا من دون نظر في دلئلهم الت���ي اأدتهم اإليها« وقال 

ف���ي مو�صع اآخ���ر: »واأما حديث ع���دم الوثوق باأهله وع���دم عدالتهم فال ي�صل���ح الإ�صغاء 

اإلي���ه، فاإن���ه ل ي�صت���رط في ذلك ح�ص���ول اليقين، ورج���وع الفقهاء فيم���ا يحتاجون اإليه 

ف���ي كل ف���ن اإلى علمائه وتعويله���م على قواعدهم اإذا لم يخالف ال�ص���رع �صائع ذائع، كما 

ف���ي م�صائل النح���و واللغة والطب والح�صاب، من غير بحث ع���ن عدالتهم وف�صقهم. بل 

ياأخ���ذون تل���ك الم�صائ���ل م�صلم���ة« المنطلق الثالث: عدم كالمهم مفي���دًا للعلم ول الظن 

وه���ذه الفكرة انتقده���ا ال�صيخ البهائي بروؤية دقيقة، وبما اأن ه���ذه الفكرة جديرة بالبحث 

اأكث���ر من غيرها، ن�صوغ الجواب عنها في �صياغة تت�صمن عدة نقاط، ون�صمنها ما لل�صيخ 

البهائ���ي م���ن كالم في نقدها، وهذه النقاط كما يلي: الأول���ى: اأنه يجب التعرف على واقع 

المو�صوع���ات الت���ي نريد ا�صتنباط اأحكامها. الثانية: يج���ب اأن يتحقق هذا التعرف عليها 

في مرحلة متقدمة على الإ�صتنباط. الثالثة: اأن التعرف عليها لي�س اأمرًا �صوريًا وظاهريًا، 

���ل ب�صورة العلم اأو يتح�صل -  ب���ل هو بم���ا اأنه يندرج في دائرة المعرفة، فيجب اإما يتح�صّ

على الأقل - ب�صورة الظن، اأي: نح�صل في عملية التعّرف عليه، اإما على المعرفة العلمية 

اأو المعرف���ة الظني���ة بواق���ع المو�صوع. الرابعة: اأن���ه كثيرًا ّما ينتهي الرج���وع اإلى اأ�صحاب 

التخ�ص�ص���ات اإلى العلم اأو الظن بالمو�صوعات التي يب���دون اآرائهم حولها، وح�صول هذا 

العل���م اأو الظ���ن بديه���ي ووجداني، ل يمك���ن اإنكاره، وم���ن اأنكره يخرجه ه���ذا الإنكار عن 
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الإن�ص���اف، يقول ال�صي���خ البهائي: »اأما ما زعمت من اأن �صيئاً م���ن كالمهم ل يفيد علماً 

ول ظن���اً فبعي���د ع���ن جادة الإن�ص���اف جداً«. الخام�ص���ة: اأنه بالإلتفات اإل���ى اأن للعلم �صلة 

وثيقة بالبرهان والدليل )بمعنى اأن البرهان هو الذي يفيد العلم( يعلم �صّر اأنه لماذا تفيد 

نظرات اأ�صحاب التخ�ص�صات العلم اأو الظن في الذين يرجعون اإليهم، وهو اأن هوؤلء ذوي 

التخ�ص�صات تنطلق اآرائهم ب�صكل نوعي من البراهين والدلئل، فاإذا علم المراجع اإليهم 

اأنه وراء اأقوالهم كمنت براهين ودلئل، يميل اإليهم ويحدث فيه العلم اأو الظن. قال ال�صيخ 

البهائ���ي ف���ي م�صاألة القبلة والإعتماد على علماء الهيئة في تعيينه: »... وكيف ل يفيد �صئ 

م���ن كالمهم علماً ول ظناً وقد ثبت اأكث���ره بالدلئل الهند�صية والبراهين المج�صطية 

التي ل يتطرق اإليها �صوء �صبهة، ول يحوم حولها و�صمة ريب« وقال في مو�صع اآخر في 

اإثب���ات اآراء اأ�صحاب الفنون: ».... لح�صول الظن الغالب ب���اأن الجّم الغفير من الحذاق 

ف���ي �صناع���ة من ال�صناعات اإذا اتفق���ت كلمتهم على �صئ مما يتعل���ق بتلك ال�صناعة فهو 

اأبعد عن الخطاأ« وقال اأي�صًا: »قال �صيخنا طاب ثراه في الذكرى اأن اأكثر اإمارات القبلة 

ماأخ���وذ م���ن علم الهيئة، وه���ي مفيدة للظن الغالب بالعين والقط���ع بالجهة« المنطلق 

الراب���ع: اإخت�صا����س ال�صرافة بالعلوم الديني���ة: لعل الكثيرين ل ي���رون ال�صرافة اإل للعلوم 

الديني���ة، ومن هذا الذهنية ربم���ا ل ي�صمحون لأنف�صهم الرجوع اإلى مثل هذه العلوم، ولعله 

ا�صتقّر في ذهنيتهم اأن عدم ال�صرافة ي�صاوي عدم الإعتبار وعدم الإعتبار، ي�صاوي بطالن 

م���ا ف���ي هذه العلوم من معلوم���ات وم�صامين. والإ�ص���كال عليهم وا�صح، حي���ث اإن كل علم 

يخ���دم الب�صر يتمت���ع بال�صرافة. نعم تتمتع العلوم الدينية ب�صرافة اأكثر، ولكن وجود �صرافة 

اأكثر لجملة من العلوم ل يعني نفي وجود ال�صرافة لغيرها. وكان ال�صيخ البهائي ل يرى هذه 

الفكرة �صحيحة، ومن هذا المنطلق نجده قد اإ�صتخدم و�صف »ال�صريف لعلم الهيئة«. 

 اإمكانية امتالك الفقهاء لبع�س الإخت�صا�صات العلمية باأنف�صهم، �صبق اأن الفقيه في 

ت�صخي�س واقع المو�صوعات التخ�ص�صية يعتمد على الظن الحا�صل له من الراأي العلمي 

الذي يبديه اأ�صحاب العلوم التخ�ص�صية حول تلك المو�صوعات، وعليه يلزم عليه الرجوع 
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اإليه���م، غير اأن ال�ص���وؤال الذي نواجهه هو هل يمكن للفقيه بدل الرجوع اإليهم، يحاول اأن 

يمتل���ك بنف�صه تل���ك الإخت�صا�صات، ويعتم���د على اجتهاداته في مثل ه���ذه المو�صوعات 

التخ�ص�صي���ة؟ وفي الجواب يق���ال: اإنه مبدئيًا تكون المعرفة الت���ي تح�صل له عبر ذلك 

اأكث���ر قيمة من المعرفة الحا�صلة من الظن الذي ينتجه راأي علماء العلوم التخ�ص�صية، 

غير اأن ذلك يواجه م�صاكل ينبغي اأن ل نتجاهلها، وهي: 

اإمكاني���ة ذل���ك، و�صيم���ا اإذا اأراد الفقي���ه التو�ص���ع ف���ي الح�ص���ول عل���ى �صت���ى العلوم 

التخ�ص�صية التي يحتاجها في ت�صخي�س المو�صوعات في عملية الإ�صتنباط.

اأنه في بع�س المجالت، يكون التخ�ص�س الذي يح�صل عليه الفقيه )الذي مهمته الأ�صلية 

هي الفقه( اأقل قدرًا مما لدى من يكون له تخ�ص�س اأ�صلي وخبرة طويلة في تلك المجالت.

اأن اهتم���ام الفقيه في الح�صول على التخ�ص�صات غي���ر الفقهية ل�صتخدام نتائجها 

في الفقه، قد ي�صّر في عملية �صيرورة علم الفقه نف�صه تخ�ص�صيًا لديه، وعملية ح�صوله 

على اتجاهات وروؤى فقهية معمقة.

 وعل���ى اأي حال، فاإنه مع ذلك كل���ه، ل كالم )كما اأ�صرنا( في اإمكانية ح�صول الفقيه 

عل���ى التخ�ص�صات العلمية بنف�صه، بل ل كالم في اأهميته في الجملة، وقد اأ�صار العالمة 

ال�صيخ البهائي اإلى بع�س الموارد التي ح�صلت لبع�س الفقهاء في الفقه من الإ�صتنباطات 

التخ�ص�صية غير الفقهية والإ�صتفادة منها، وكمثال على ذلك، ما ي�صاهد في مو�صع من 

كتاب���ه الفقه���ي المو�صوم بحبل المتي���ن، من اأنه بعد اأن ي�صير اإل���ى قواعد علمية من علم 

الهيئ���ة ذكرها الفقهاء، يقول : »هذه نب���ذة من العالمات الدائرة عل���ى األ�صنة الفقهاء 

ر�صوان اهلل عليهم واأكثرها م�صتنبط مما دلت عليه قواعد علم الهيئة فاإن المدار في 

تعيين �صمت القبلة في البالد البعيدة على ما يقت�صيه قواعد ذلك العلم«.
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الشيخ خالد الغفوري)))

)خال�صة المقالة(

بيان إجمالي لموضوع البحث:

ال�صي���خ به���اء الدين العاملي هو اأح���د اأعالم الفقه البارزين في الفق���ه الإمامي، كما 

اأّن���ه ُيمّث���ل الإّتجاه الأ�صولي ب���ل هو مّمن �صاهم في التنظير له، ف���اإن هو كان ُم�صتندًا في 

ممار�صت���ه الإجتهادية اإلى المنهج الأ�صولي، وهذا المنهج ع���ادة الرباعي المتعارف في 

الإ�صت���دلل ب�صكل اأ�صا�صي، وه���و: الكتاب وال�صّنة والإجماع والعق���ل. هذا كّله على �صعيد 

التنظير الأ�صولي العاّم.

واأّم���ا على �صعيد التطبيق الفقهي وم�صتوى التعامل م���ع هذا الرباعي فهذا ما يحتاج 

اإلى تجلية لعنا�صر عملية الإ�صتنباط الفقهي ومتابعة انعطافاتها ومطّباتها، وقد عالجت 

ه���ذه المقالة متابعة اأحد الأدّلة الأربعة بل اأهّمها، األ وهو الدليل القراآني وبيان دوره في 

المنهج الإجتهادي لل�صيخ بهاء الدين العاملي.

ع�صو الهيئة العلمية في جامعة الم�صطفى العالمية.  (1(



النقد الفقهي من منظور الشيخ البهائي

- 138 -

ضرورة البحث وأهدافه:

1 ����� اإّن تقوي���م الإنج���از المعرفي ال���ذي قّدمه ال�صي���خ البهائي في دائ���رة الإ�صتنباط 

الفقهي يتوّقف على تحليل منهجه الفقهي، فلم نقنع بال�صرد ال�صاذج لإنجازاته.

2 ����� اإّن درجة الإهتم���ام بالدليل القراآني ل تتمّثل فقط بالجانب الكّمي وكثرة توظيف 

الدليل وتك���رار المراجعة له فح�صب، بل لهذا الإهتمام عّدة تجّليات اأهّمها كيفية 

التعام���ل مع هذا الدليل، بما تمّثله عملي���ات الإ�صتدلل الفقهي من كّر وفّر ونق�س 

واإب���رام وتقريب لوج���وه الدللة وتف�صي���ل لل�صواهد والموؤّيدات. وه���ذا ما يتطّلب 

الخو�س في عمق التجربة الإجتهادية ل�صيخنا العاملي.

ة، ومحاولة م�صار البحث فيه من  3 ����� تفعيل التراث الإ�صالمي بعاّم���ة والفقهي بخا�صّ

ال�صمة الو�صفية وتوظيف هذا التراث في واقع الأن�صطة العلمية الحا�صرة.

مكّونات المقال :

المقّدمة: وتناولت تبيين اأثر الدرا�صات المناهجية في اإحياء التراث الإ�صالمي. كما 

اأو�صحت العالقة الوثيقة بين المباني الأ�صولية وعمليات الإ�صتنباط الفقهي.

 البح���ث الأ�صل���ي: فقد عالج درا�صة بع�س النماذج الإجتهادية التي تعّبر عن م�صتوى 

عناية ال�صيخ البهائي بالدليل القراآني وكيفية تعامله معه.

 

المصولحات األساسية في البحث:

الفقه، المنهج، اإ�صتنباط، دليل، قراآن 

موقع الدليل القراآني في منهج الإ�صتنباط الفقهي

عند ال�صيخ بهاء الدين العاملي

20 ــ 30 ارديبه�صت / 1391 
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ó
الحم���د هلل رّب العالمي���ن، وال�ص���الة وال�ص���الم على نبّين���ا محّمد واآل���ه الطاهرين، 

ور�صوان اهلل على ال�صابقين الأّولين، من الأن�صار والمهاجرين والتابعين لهم باإح�صان.

المقّدمة:

ة في الدرا�ص���ات العلمية؛ لما لها من  اأّوًل: تحت���ّل الدرا�ص���ات المناهجية مكانة خا�صّ

اأث���ر في تقوي���م الم�صار البحثي في المج���الت المعرفية المختلفة، ف���اإّن هذا النمط من 

الدرا�صات المناهجية ل ُيعتبر اإ�صافة كّمية لقائمة البحوث فح�صب بل اإّنها ُتمّهد الأر�صية 

للنق���الت النوعي���ة وُتهيء الُمع���ّدات لإحداث انعط���اف في تحديد اّتجاه���ات البحوث اأو 

ف���ي �صرعتها وكيفية نظرته���ا ل�صّلم الأولوية، وبعبارة ُاخرى: تكون ه���ذه الدرا�صة بمثابة 

العمومات الفوقانية التي ُتهيمن على المجال المعرفي بكّل امتداداته وبجميع اأبعاده.

اإّن النه�ص���ة العلمي���ة في مجال معرفّي ما، �صيما ف���ي مداها البعيد ل بّد اأن تتمّثل في 

ُبعدي���ن: الُبع���د الم�صموني، والُبعد المناهجي؛ فاإّن الم���اّدة المعرفية ل ت�صبح في الفراغ 

واإّنم���ا تتحّرك �صمن قالب منهجي معّين، وبعبارة اأخ���رى: اإّنه ما دامت العملية الفكرية 

عب���ارة عن حرك���ة العقل بين المعل���وم والمجهول الحرك���ة فاإّن هذه الحرك���ة تفتقر الى 

ة وهي المنهج  ُمحّددات عاّمة وهي القواعد المنطقية، وتفتقر اأي�صًا اإلى ُمحّددات خا�صّ

الخا�ّس بكّل مجال.

���ة عن�صر دخي���ل وموؤّثر جّداً ف���ي اإحداث  والمنه���ج بكلت���ا وجهتي���ه العاّم���ة والخا�صّ

النه�صة المعرفية؛ وُيمكن تلّم�ض معالم هذا التاأثير في اآفاق عديدة، منها:

1 - تحديد الأولويات وتحديد الأهّم من المهّم؛ وذلك بلحاظ اأّن الدرا�صة المنهجية 

م���ا دامت تنطلق من روؤية �صمولية للمجال المعرف���ي الذي ت�صتهدفه الدرا�صة من 

ناحي���ة، ومن ناحية اأخرى: اعتمادها على �صواب���ط محّددة، فحينئٍذ �صوف تتبّين 

مواقع الم�صائل ويتعّين مدى اأهمّيتها.



النقد الفقهي من منظور الشيخ البهائي

- 140 -

وتبرز دور هذه النقطة فيما لو اأخذنا بنظر الإعتبار الطريقة التقليدية المتعارفة 

في التدوين في دائرة العلوم ال�صرعية، اأعني طريقة �صرح المتون، وهذه الطريقة 

ُتمل���ي عل���ى ال�ص���ارح اأن يّتبع الماتن في �صي���ره البحثي، فيبحث م���ا يبحثه الماتن 

ويترك ما يتركه الماتن، ويمكث حين يمكث، وي�صرع حين ي�صرع.

2 - الف�ص���ل بين الم�صائل الأ�صا�صية والم�صائ���ل الإ�صتطرادية، حيث اإّن ما درج عليه 

الباحث���ون في العلوم الإ�صالمية ه���و ذكر كّل ما يرونه منا�صب���ًا ولو لأدنى درجات 

المنا�صب���ة، فن���رى اأحيانًا ت�صّخمًا م���ن الناحية الكّمية ف���ي المطالب المطروحة، 

ولكن مقدارًا معتّدًا به منها قد ُذكر ا�صتطرادًا، ولي�س له دخل في البحث المعقود.

وهن���ا يبرز اأث���ر الدرا�صات المنهجي���ة بو�صوح للفرز بين ما ه���و داخل في �صميم 

البحث وبين ما هو دخيل على البحث.

3 - ت�صري���ع حركة الإنت���اج المعرفي، باعتبار اأّن الدرا�ص���ات المنهجية ُتحّدد الم�صار 

ال���ذي تتح���ّرك فيه البحوث، وم���ا دام العلم بل التفكير ب�صكل ع���اّم هو عبارة عن 

حركة بين المعلوم والمجهول، فاإّن هذه الدرا�صات �صوف ُتقّلل هذه الم�صافة.

4 - تحا�ص���ي التكرار وال���دوران في الحلقات المفّرغة، فاإّن���ه عندما تقوم الدرا�صات 

المنهجي���ة بتحدي���د الإنج���از الما�صوي لعاِل���م معّين )�ص���واء اأكان ذلك على نحو 

الإجم���ال اأو التف�صيل( ف�ص���وف ل يبقى اأّي مبّرر لالإ عتذار ع���ن عمليات التكرار 

المف�صوح اأو المبّطن الذي كثيرًا ما ُتبتلى به بحوثنا الإ�صالمية.

5 - وف���ي �ص���وء ما بّينا �صوف يتّم تحديد دور ووظيف���ة الالحقين لل�صابقين، فهل هي 

وظيف���ة اإنتاجية؟ اأو ه���ي وظيفة تبييني���ة وتو�صيحية؟ اأو هي اإع���ادة جدولة وبناء 

هيكلية للبحث؟ اأم ماذا؟

6 ����� تنظي���م ما هو ُمنَج���ز من التراث، فاإّن���ه تراثنا الإ�صالمي عل���ى الرغم من �صعته 

وثرائ���ه لكّنه ُم�صاب في حالت لي�صت بالقليلة بالتناثر والتبعثر من ناحية، وعدم 

التنظي���م من ناحي���ة ثانية، بل حّتى اأّن المنّظم منه قد تّم تنظيمه على ُا�ص�س غير 
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ُمحكمة اأو غير حيوية، وحينما يتّم جدولة التراث عبر الدرا�صة المنهجية ف�صوف 

ت�صنح الفر�صة لمعرفة التراث معرفة �صاملة ودقيقة.

7 - تحديد طبيعة العالقة مع المجالت المعرفية اُلخرى ذات الإرتباط، فاإّن ظاهرة 

التداخ���ل بين المجالت المعرفية ل تكاد تخفى على كّل ُمتابع لتراثنا الإ�صالمي، 

فترى المف�ّصر يخو�س في البحوث الفقهية، ول ياأبى اُل�صولي من التوّغل في بع�س 

البح���وث الكالمية ورّبما الفل�صفية اأو اللغوية، فيم���ا اأّن الدرا�صات المنهجية لهذا 

التراث �صوف تقوم بر�صم الحدود لكّل مجال معرفي ودائرة امتداداته.

8 - الف�ص���ل قدر الُم�صتطاع بين ما هو �صخ�صي وذاتي من الإ�صتنتاجات وبين ما هو 

مو�صوع���ي، )واإّنما قلت ق���در الم�صتطاع( لأّن الف�صل التاّم م���ن ال�صعوبة بمكان 

ف���ي دائرة العل���وم الإ�صالمية القائمة فعاًل، ف�صاًل عن الت���راث الما�صوي، بيد اأّن 

الدرا�ص���ات المنهجية لها القدرة على عملية الف�صل بن�صبة عالية وجّيد، �صيما ما 

�صة اأو مكّملة؛  يتعّلق بتراث ال�صخ�صيات البارزة في تاريخ العلوم �صواء اأكانت موؤ�صِّ

وذلك لأّن ال�صخ�صيات البارزة ُتحاط بهالة من القد�صية والح�صانة الروحية التي 

تحول دون تقويم اإنجازاتها المعرفية تقويمًا دقيقًا.

�َصب العلمي للنظريات ومراحلها تاريخيًا؛ فاإّن الوقوف على بذور ن�صاأة  9 - تحديد النَّ

هذه العلوم وكيفية �صيرورتها ومراحل تطّورها ما�صويًا له تاأثير ملمو�س على حركة 

هذه العلوم حا�صرًا، �صيما ف���ي الدائرة الفقهية وفي منطقة الإجتهاد الإ�صالمي؛ 

م���ن قبيل: التاأثير على نوعي���ة الموقف ُتجاه بع�س الآراء الفقهية الم�صهورة، وكذا 

التاأثير على كيفية الروؤية قبال بع�س الإجماعيات.

10 - تحدي����د م�صاحات الإب����داع وف�صلها عن م�صاح����ات التطوي����ر، اإّن الدرا�صات المنهجية 

حينم����ا تت�صّدى لتحليل الماّدة التراثية اإلى عنا�صره����ا فحينئٍذ �صيتجّلى بو�صوح دور كّل 

�صخ�صي����ة بال�صبط، ففي اأّي مجال مار�س الإبداع، وفي اأّي مجال مار�س البناء والتطوير 

والتكميل، وفي اأّي مجال مار�س التكرار، وباأّية ن�صبة بدا مجتهدًا وباأّية ن�صبة بدا مقلِّدًا.
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ين في العلوم الإ�صالمية يعرفون  اإّن جميع الخبراء في المجال الفقهي وكذا المخت�صّ

م�صاح���ة العجز المنهجي ومناطق الف�صل وظاه���رة الفو�صوية في العلوم الإ�صالمية على 

الرغ���م مّما تتمّتع به من عمق م�صموني ودّقة في المحتوى، وكم فاتت علينا من الفر�س 

البحثية ب�صبب ال�صعف المنهجي.

واأن���ا ل اأبتغي ط���رح الإ�صكالية في َعر�صه���ا العري�س، بل ُاريد التركي���ز على الدائرة 

الفقهي���ة داخل اإطار المدر�صة الإمامية وعلى الأخ����سّ القدماء من فقهاء الإمامية؛ لما 

ُيمّثلون���ه ب�صهراته���م واإجماعاتهم وا�صتدللته���م وتفريعاتهم واإثاراته���م من ح�صور في 

ال�صاحة الفقهية وهيمنة على اأجوائها تعليميًا وتحقيقيًا ب�صكل منظور اأو خفّي.

ثاني���اً: ونح���ن في رحاب درا�صة منهج فقهي لفقيه كبي���ر )األ وهو ال�صيخ بهاء الدين 

العاملي( يجدر الإلتفات الى اأّن درا�صة منهج الإ�صتنباط لفقيٍه ما، اإذا اأريد لها اأن تكون 

درا�ص���ة عميق���ة وقريبة من الواقع ينبغ���ي اأن ترجع خطوة اإلى ال���وراء لتعيين الُمحّددات 

الأ�صولي���ة التي يتبّناها هذا الفقيه؛ باعتبار اأّن النظري���ات الفقهية الإجتهادية هي نتاج 

التطبيق الأ�صولي، فالعالقة بين علم الفقه وعلم الأ�صول عالقة النظرية والتطبيق على 

حّد تعبير ال�صهيد ال�صدر.

وبم���ا اأّن ال�صيخ به���اء الدين العاملي هو من اأعالم الإّتج���اه الأ�صولي والإجتهادي في 

المدر�ص���ة الإمامي���ة، بل هو اأبرز الُم�صاهمين في ماأ�ص�صة ه���ذا الإّتجاه والتنظير له، فاإّن 

درا�صة كتابه اُل�صولي المو�صوم ب�)زبدة الأ�صول( لُتثبت هذه الحقيقة بو�صوح.

اإّن عنا�ص���ر عملية الإ�صتدلل الفقهي بح�صب المنطلق الأ�صولي لل�صيخ البهائي يتمّثل 

بالأدّلة الأربعة المعروفة اإماميًا، وهي:

1 �� الكتاب.

2 �� ال�صّنة.

3 �� الإجماع.

4 �� العقل، وقد طّبقه على ال�صت�صحاب، وذّيله برّد القيا�س.
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ول���و اأّننا رجعنا اإلى نمطية تعامله مع هذا الرباع���ي لراأينا اأّنه اأعطى الأولوية للكتاب 

اأّوًل ث���ّم تلي���ه ال�صّنة ال�صريف���ة؛ فاإّنه �صّدر بحث���ه عن)الأدّلة ال�صرعي���ة( ببحث الكتاب، 

ومحاور بحثه ما يلي:

ل، ثّم ثّنى بتثبيت تواتره وقطعية و�صوله،  اأ - �ص���رع ببيان تعريف الكتاب ب�صكل مف�صّ

وثّلث بالن�ّس على �صرطية بحث ما فيه من اآيات الأحكام في تحّقق الإجتهاد.

ب - وكان���ت له ع���ودة ت�صريحية ثانية حول دللة الكتاب، ُمبّين���ًا اأنواعها و�صوابطها، 

واإن �ص���ّرك في ذلك بين الكت���اب وال�صّنة؛ حيث كان الق�صم الثالث من كتابه تحت 

عنوان )في م�صتركات الكتاب وال�صّنة(.

نماذج لتوظيف ال�صيخ بهاء الدين الدليل القراآني في الإ�صتنباط الفقهي:

لق���د اّت�صح مّما مّر طبيعة المنحى الأ�صولي لل�صيخ البهائي وموقفه الإيجابي من دور 

الدلي���ل القراآني في عملية الإجتهاد الفقهي ودخوِل���ه في الجملة كاأحد العنا�صر المكّونة 

للخبرة الإجتهادية.

اإذن، اآن الأوان للخو����س ف���ي تقوي���م كيفي���ة تعامله م���ع الدليل القراآني ف���ي مفا�صل 

الممار�ص���ة الإجتهادي���ة، وحيث اإّن ال�صيخ البهائي قد ترك ع���ّدة كتب ور�صائل فقهية من 

اأهّمها كتابان: الحبل المتين، وم�صرق ال�صم�صين، ف�صوف نرّكز في درا�صتنا الحالية على 

الم�صدر الأّول فقط؛ فاإّن م�صرق ال�صم�صين معقود لبحث اآيات الأحكام.

و�صنقف على عدد من المحّطات البحثية، اخترنا فيها بع�س النماذج:

النموذج الأّول: التكييف الفّني لالإ�صتدلل بالدليل القراآني.

اإّن الإ�صت���دلل بالآي���ات الكريمة ف���ي الدائرة الفقهي���ة وا�صتنباط الأح���كام قد يكون 

ب�ص���كل مبا�ص���ر، وهذا النحو من الإ�صت���دلل لي�س قلياًل، ولكن الذي نري���د اأن نبحثه هنا 

ه���و كيفي���ة التعامل مع الدلي���ل القراآني في هذه ال�ص���ورة ودرجة العناية ب���ه، فرّبما يتّم 

التعام���ل ب�صطحي���ة وُيقَنع بالإ�صتن���اد اإليه لأدنى دللة �ص���واء اأكانت بم�صت���وى الظهور اأو 

الإ�صع���ار اأو الإحتمال، وهذا ما ُي�صاهد في بع����س الم�صّنفات في مجال)اآيات الأحكام( 
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و)فقه القراآن( التي قد ل يكون التعامل تعاماًل جاّدًا، حيث اأّن بع�س من �صّنف في )فقه 

الق���راآن( اإّنما �صّنف م���ن اأجل التبّرك بالق���راآن وتح�صيل الأجر الأخ���روي، ل من اأجل 

اإثبات الحكم ال�صرعي وا�صتنباطه.

واأّما لو كان الهدف ا�صتنباط الحكم من القراآن ف�صتواجهنا حالتان:

الحال���ة اُلول���ى: تمامي���ة الإ�صت���دلل بالدليل القراآن���ي وقدرته على اإثب���ات المطلوب 

بح�صب نظر الفقيه. وفي هذه الحالة عادة ل يتوانى الفقيه بالأخذ بهذا الدليل وتوظيفه 

لدعم راأيه.

الحال���ة الثاني���ة: عدم تمامي���ة الإ�صتدلل بالدلي���ل القراآني لدى الفقي���ه من الناحية 

ال�صغروي���ة. وفي مثل هذه الحالة نرى الفقيه اإّما يترك التعّر�س لهذا الدليل اأو يت�صّدى 

للرّد على من ا�صتدّل به، ول ُيتعب نف�صه اأكثر من ذلك؛ لأّنه ل يجد نف�صه معنيًا كي ُيولي 

اهتمامًا زائدًا بالدليل القراآني حينئٍذ.

اإل اأّننا نرى الفقيه العاملي يتعامل مع الدليل القراآني على الرغم من اأّنه ل يرى �صّحة 

الإ�صتن���اد اإليه يت�صّدى بكّل ما اأوتي من براعة وخبرة لتوظيفها ل�صالح الدليل القراآني، 

وُيوؤ�ّص�س لكيفية الإ�صتدلل به، ففي بحث )موِجبات الو�صوء( والمنع عن م�ّس الم�صحف 

للُمحدث، فاإّنه �صّرح باأّن غيره قد ا�صتند اإلى الآية، قال: وقد ا�صتهر الإ�صتدلل على هذا 

ُروَن}. ُه إاِل الُْمَطّهَ المطلب بالآية الكريمة، اأعني قوله جّل وعال:{ال َيَمّسُ

ولكّنه ل يغلق ملّف البحث ول يخت�صره بحّجة عدم تمامية الإ�صتدلل عنده، بل يقطع 

�صوطًا مع الإ�صتدلل �صمن عّدة خطوات:

الخط���وة اُلول���ى: ال�صعي لدع���م الإ�صتدلل بالآية وتقويته، فنالحظ���ه ُيحاول العثور 

على موؤّيد لالإ�صتدلل بالآية، فيقول: وُير�صد اإلى ذلك رواية اإبراهيم بن عبد الحميد عن 

اأب���ي الح�صن، قال: »الم�صحف ل تم�ّصه عل���ى غير طهر، ول تم�ّض خّطه، ول تعّلقه، اإّن 

ُروَن} «. ُه إاِل الُْمَطّهَ اهلل تعالى يقول: {ال َيَمّسُ

الخط���وة الثاني���ة: تقويم ه���ذه المحاول���ة ومناق�صتها، حيث ط���رح اإ�صكالية ال�صعف 
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ال�صن���دي للرواي���ة، ق���ال: »وف���ي طريقها �صع���ف«، ولم يكت���ِف بذلك ب���ل راح يبحث عن 

م�صتم�صك لإنجاح محاولته هذه لكن دون جدوى، قال: »ولم اأظفر في هذا الباب بحديث 

ُيركن اإلى �صنده«.

الخط���وة الثالث���ة: التكييف الفّني لالإ�صتدلل بالآية، فيط���رح ثالث مقّدمات يتوّقف 

عليه���ا الإ�صتدلل به���ا، فلو ُفر�س تماميتها اأمك���ن الإ�صتدلل بها حينئ���ٍذ واإل فال، وهذه 

المقّدمات هي:

المقّدم���ة اُلولى: ك���ون ال�صمير)الهاء( في قوله:»يم�ّص���ه« عائدًا اإلى القراآن، ل 

اإلى الكتاب المكنون، اأي اللوح المحفوظ.

المقّدمة الثانية: اإرادة الإن�صاء من الجملة الخبرية، وهي قوله تعالى:“ل يم�ّصه 

اإل المطّهرون«.

المقّدم���ة الثالث���ة: اأن ُي���راد بالمطّهري���ن: المّت�صفي���ن بالطه���ارة ال�صرعية من 

الأحداث ال�صغرى والكبرى.

الخطوة الرابعة: تقويم هذا التكييف لالإ�صتدلل بالآية الكريمة والإنتهاء اإلى نتيجة 

�صلبي���ة، فه���و ُيقّرر اأّن اإثب���ات هذه المقّدم���ات الثالثة ل يخلو من اإ�ص���كال و�صعوبة، هذا 

بلحاظ الحّد الأدنى من النقد، وهو عدم الدليل على هذه المقّدمات.

واأّما النقد في حّده الأعلى وهو اإقامة الدليل لإثبات �صّد هذه المقّدمات ؛ وذلك :

1 - اإّن الظاهر من الن�ّس القراآني عود ال�صمير الى الكتاب المكنون، ل القراآن؛ لأّنه 

ُه  اأقرب، لحظ الن�ّس ال�صريف:{إِنَُّه لَُقْرآٌن َكرِيٌم * فِى كَِتاٍب َمْكُنوٍن * اَل َيَمّسُ

ُروَن}. إاِّلَ الُْمَطّهَ
2 - اإّن �صيغ���ة »المطّهري���ن« اإ�ص���م مفع���ول، ل اإ�صم فاعل، ولهذا ذه���ب جماعة من 

المف�ّصري���ن اإلى اأّن المعنى: )ل يّطلع على اللوح المحفوظ اإل المالئكة المطّهرون 

من الأدنا�س الج�صمانية(.

3 - اإّن الظاه���ر م���ن الجمل���ة الخبرية الإخبار، كم���ا اأّن ال�صياق يدع���م ذلك، لحظ 
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قِْس��ُم بَِمَواقِِع ٱلّنُُجوِم * ِإَونَُّه لََقَس��ٌم ّلَ��ْو َتْعلَُموَن َعِظيٌم * إِنَُّه 
ُ
قوله تعالى: {فَ�� أ

ن ّرَِبّ  ��ُروَن * تَنزِيٌل ِمّ ��ُه إاِّلَ ٱلُْمَطّهَ ْكُنوٍن * اّلَ َيَمّسُ لَُق��ْرآٌن َكرِي��ٌم * فِى كَِتاٍب ّمَ
ٱلَْعالَِمي��َن}؛ فاإّن تقّدم الق�صم يدّل على كون الكالم م�صوق لتاأكيد حقيقة خارجية 
واإثبات �صّحة الإخبار عنها، ول دللة فيها على الإن�صاء، كما اأّن ما بعدها من اآيات 

ُم�صاق لهذا الهدف نف�صه، مع اأّن الكالم مترابط بع�صه مع البع�س. 

4 - اإّن الظاه���ر من الآية اإرادة الطهارة بح�صب معناها اللغوي والعرفي وهو القذارة 

المادية اأو المعنوية، ل الطهارة الم�صطلحة لدى ال�صرع.

اأقول: والمناق�صتان الأخيرتان لم يذكرهما ال�صيخ ب�صكل �صريح كما اأوردناه نحن.

النموذج الثاني: اإنحفاظ مرجعية الدليل القراآني الوارد �صمن الحديث ال�صريف.

اإّنه ل �صّك في مرجعية الدليل القراآني بح�صب الإّتجاه الأ�صولي فيما لو وقع الإ�صتدلل 

باآي���ة بم���ا هي دليل م�صتقّل، واأّما لو ورد هذا الدلي���ل �صمن غيره كما هو الحال في جملة 

م���ن الأحاديث الفقهية الت���ي ت�صّمنت بع�س الآي���ات الكريمة فهل تبقى ه���ذه المرجعية 

منحفظ���ة كم���ا في حال���ة ا�صتقالل الدلي���ل القراآني؟ اأم يت���ّم التعامل مع ه���ذه الحالة ل 

بلحاظ ا�صتقاللي، وُيعتبر هذا الق�صم من الأدّلة دلياًل من ال�صّنة؟

ق الأّول فتبقى المرجعية القراآنية منحفظة كما لو كانت م�صتقّلة. فاإن اأخذنا بال�صِّ

ق الثاني فحينئٍذ �صوف تذوب مرجعية الآية ب�صكل اأوتوماتيكي �صمن  واإن اأخذن���ا بال�صِّ

الإ�صت���دلل بالحديث، ويب���رز الإ�صتدلل بال�صّنة عل���ى ال�صطح، وهذا م���ا ُتمليه النمطية 

المدر�صي���ة التي ُن�صاهده���ا لدى جميع المذاه���ب الإ�صالمية �صنة و�صيع���ة، ويترّتب على 

هذه الروؤية تمركز القيمة الدللية والدليلية في حقيبة الإ�صتدلل بال�صّنة ال�صريفة، فهي 

�صاحبة الإمتياز المعرفي، وما دام الأمر كما و�صفنا ف�صوف يكون تمام الإ�صتناد الى هذا 

الدليل، ولي�س اإلى الكتاب ف�صاًل عن غيره، فال مبّرر للبحث في الآية في نف�صها والحال 

هذه، ويغيب اأو ُيغّيب البحث في الآية.
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بي���د اأّنن���ا اإذا نظرنا بنظرة فاح�صة اإل���ى حقيقة الق�صية لوجدن���ا اأّن دور ال�صّنة هنا 

دور المنّب���ه والُمر�صد للدليل القراآني واإمكانية الإ�صت���دلل به بل بيان كيفية وحدود هذا 

الإ�صت���دلل، ول ننف���ي ا�صتمال الحديث عل���ى حيثيات اأخرى اأي�صًا، لك���ّن هذه الحيثية ل 

ُيمك���ن اإغفاله���ا، وعليه ف���ال ي�صّح معرفيًا اأن نغف���ل الأ�صل الدلل���ي اأو الدليلي ونتم�ّصك 

فح�صب بالفرع الذي ُير�صد اإليه.

اإّن الإلتف���ات اإلى هذه النكتة �صوف ُينتج لنا معرف���ة دقيقة اأقرب اإلى الواقع ال�صرعي 

عل���ى كال ال�صعيدين: فقه القراآن، وفق���ه الحديث، فيما اأّن الغفلة عن هذه النكتة �صوف 

يوقع الباحث في محذور الإبتعاد عن فر�صة الفهم الدقيق لهما.

ونحن نرى اأّن ال�صيخ البهائي كان ُملتفتًا اإلى هذه النكتة رغم عنايته الفائقة بالحديث 

اأّيم���ا عناية، فنراه في بحث )ف�صل ال�صالة والح���ّث عليها( ي�صّجل عّدة اأحاديث، منها: 

ع���ن معاوي���ة بن وهب، قال: �صاألت اأبا عبد اهلل ع���ن اأف�صل ما يتقّرب به العباد اإلى رّبهم 

واأحّب ذلك اإلى اهلل عّز وجّل، ما هو؟ فقال: ما اأعلُم )= �صيئًا( بعَد المعرفة اأف�صل من 

اَلةِ  وَْصانِى بِالّصَ
َ
ه���ذه ال�صالة، األ ترى اأّن العبد ال�صالح عي�صى بن مريمO قال:{َوأ

َكاةِ َما ُدْمُت َحًيّا}. َوالّزَ
ث���ّم يتعّر�س لتحليل فقرات الحديث ب�صكل دقيق، ث���ّم ُيعّرج على تحليل الآية الكريمة 

والإ�صتدلل بها، ول يمّر عليها مرور الكرام، بل يفتّح ملّفًا مهّمًا على الرغم من وجازته، 

ويقطع الخطوات التالية:

الخط���وة اُلول���ى: اإّنه يطرح اإثارة دللي���ة، فيقول: وفي جعله ق���ول عي�صى )على نبينا 

َكاةِ َما ُدْمُت َحًيّا} موؤّيدًا لأف�صلية ال�صالة بعد  اَلةِ َوالّزَ وَْصانِى بِالّصَ
َ
وعلي���ه ال�صالم(: {َوأ

المعرفة على غيرها من الأعمال نوع خفاء.

اأق���ول: مراده من هذه الإثارة: هو تحديد اأّية فقرة من الحديث ُيراد الإ�صتدلل بهذه 

الآي���ة عليه���ا؟ ول يكفي التعامل الإجمالي م���ع الحديث وا�صتغفال الق���ارئ واإقناعه بهذا 

المقدار من الَعر�س الذي ل يتجاوز الإ�صت�صهاد بالآية، فهل اإّن الحديث في مقام توظيف 
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الآية لإثبات كّل ما ت�صّمنه من مطالب؟ حيث ا�صتمل على اأمرين:

اأ �� تقديم المعرفة واأولويتها على الأعمال.

ب �� تقديم ال�صالة واأولويتها على �صائر الأعمال.

اأم اإّن اله���دف هو الإ�صت���دلل على المطلب الأّول فق���ط؟ اأو المطلب الثاني فقط؟ اأم 

ماذا؟

الخط���وة الثاني���ة: محاولة الإجابة على ه���ذه الإثارة، حيث اأفاد قائاًل: »ولعّل وجهه 

ما ُي�صتفاد من تقديمه ما هو من قبيل الإعتقادات في مفتتح كالمه، ثّم اإردافه ذلك 

بالأعمال البدنية والمالية، وت�صديره لها بال�صالة مقّدماً لها على الزكاة«.

اأق���ول: حا�ص���ل الج���واب: اإّن���ه ُيحتمل ك���ون الإ�صتدلل بالآي���ة في الحدي���ث على كال 

المطلبين، وهما:

اأ �� تقديم المعرفة واأولويتها على الأعمال.

ب �� تقديم ال�صالة واأولويتها على �صائر الأعمال.

وتقريب الإ�صتدلل:

اأّوًل: الإ�صت���دلل عل���ى المطلب الأّول بنكت���ة تقديم ذكر ما هو من قبي���ل الإعتقادات 

ف���ي مفتتح الآية على ذكر الأعم���ال البدنية والمالية، ل حظ تقّدم قوله تعالى حكاية عن 

ا * وََجَعلَنِى ُمَباَرًك اَْيَن َما ُكنُت} 
ِ آتَانِى الِْكَتاَب وََجَعلَنِ��ى نَبِّيً عي�صى:{قَ��اَل اِّنِ َعبُْد الّلَ

َكاةِ َما ُدْمُت َحًيّا}. ��ةِ َوالّزَ وَْصانِى بِالّصَ
َ
وتاأّخر قوله: {َوأ

ثاني���ًا: الإ�صتدلل على المطلب الثاني بنكت���ة تقديم ذكر ال�صالة على الزكاة، لحظ 

َكاةِ}. ��ةِ َوالّزَ وَْصانِى بِالّصَ
َ
قوله تعالى: {َوأ

الخط���وة الثالث���ة: طرح احتمال ثاٍن، وهو كون المراد الإ�صتدلل على المطلب الثاني 

فق���ط، وهو )تقدي���م ال�صالة واأولويتها عل���ى �صائر الأعمال( فقط، ق���ال: »ول يبعد اأن 

يك���ون التاأيي���د لمج���ّرد تف�صيل ال�صالة عل���ى غيرها من الأعمال، م���ن غير مالحظة 

تف�صيل المعرفة عليها«. 
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وتقريب الإ�صتدلل:

الإقت�ص���ار في الحدي���ث على ذكر المقطع الأخير من الآي���ة دون ذكرها كاملة، فهذا 

يدع���م ك���ون �صدر الآية لي�س مق�ص���ودًا، ولذا لم ُيورده في الحديث، ق���ال : وُيوؤّيده: عدم 

ِ آتَانِى الِْكَتاَب  اإي���راده �ص���در الآية ف���ي �صدد التاأيي���د، والآية هكذا: {قَ��اَل اِّنِ َعبْ��ُد الّلَ

َكاةِ َما ُدْمُت َحًيّا}. ��ةِ َوالّزَ وَْصانِى بِالّصَ
َ
ا * وََجَعلَنِى ُمَباَرًك اَْيَن َما ُكنُت * َوأ

وََجَعلَنِى نَبِّيً
النموذج الثالث: توظيف الدليل القراآني في المنظومة الثقافية.

ُيواجه الفقه اأحيانًا بع�س ال�صبهات التي قد ُتزعزع الثقة بالحكم اأو بعملية الإ�صتدلل 

علي���ه، وهذه النقطة حّري���ة بالتاأّمل والإعتن���اء �صيما في زمانن���ا الحا�صر، حيث تالطم 

الأف���كار وتزاحم ال�صبهات الت���ي تهجم على جيل ال�صباب من اأّمتنا الإ�صالمية، مّما ُيملي 

على علماء ال�صريعة و�صدنتها اأن ُيزّودوا اُلّمة بمتطّلبات الوقاية والدفاع عن العقيدة.

وهنا نلتقي مع نموذج قّدمه �صيخنا العاملي بما يتنا�صب مع ع�صره، فاإّنه اأورد حديثًا 

يت�صّم���ن انتف���اع المّيت باأفعال الخير التي ُتهدى اإليه من ِقب���ل الحّي، قال: »وما ت�صّمنه 

الحدي���ث الثان���ي من انتف���اع المّيت بما ُيهدى اإليه من اأفع���ال البّر، مّما ل خالف فيه 

بين الأ�صحاب )ر�صوان اهلل عليهم( وقد ورد به اأحاديث متكّثرة عن اأ�صحاب الع�صمة 

�صالم اهلل عليهم...«.

بع���د ذلك اأثار �صبهة ف���ي قبال هذا البيان، فقال: »ورّبما ُيظ���ّن المنافاة بين الحكم 

ْن َلْي�َض ِلاْلإِْن�َص���اِن اإِلَّ َما 
َ
بانتف���اع المّي���ت بم���ا يفعل���ه غيره عنه وبين قول���ه تعال���ى: {َواأ

�َصَعى} «.

ث���ّم �صرع بتحليل هذه ال�صبهة وح���اول الإجابة عنها �صمن عّدة خطوات، نقت�صر على 

ذكر اثنتين، وهما:

الخطوة اُلولى: اإيراد ثالثة وجوه في الجواب:

الوجه الأّول: اإّن �صعي الغير ل ينفعه اإذا اأوقعه عن نف�صه، فاأّما اإذا نواه به فهو بحكم 

ال�ّصرع كالّنائب عنه والوكيل القائم مقامه، كالوكيل في اإخراج الّزكاة والخم�س مثاًل.
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الوج���ه الّثان���ي: اإّن و�ص���ول ثواب تلك الأعمال اإليه ل ريب اأّن���ه نتيجة �صعيه  في تح�صيل 

الإيمان واأ�صول العقائد في اّتخاذ الأ�صدقاء والإخوان وح�صن معا�صرتهم واإ�صداء المعروف 

اإليهم اأّيام حياته، فاإهداوؤهم تلك المبّرات اإليه بعد موته مّما ح�صل ب�صعيه في الحقيقة.

الوج���ه الّثالث: اإّن م�صمون الآي���ة مخ�صو�س باأّمة مو�صى واإبراهيم كما ُي�صاعد عليه 

 بِما فِى ُصُحِف ُموسى * ِإَوبْراهِيَم اّلَِذي َوّفَ * 
ْ
ْم لَْم يُنَّبَأ

َ
ال�ّصياق، فالحظ الن�ّس كاماًل:{أ

نْساِن إاِّلَ ما َسعى...}. ْن لَيَْس لإِْلِ
َ
ْخرى * َوأ

ُ
اّلَ تَزُِر وازَِرةٌ وِْزَر أ

َ
أ

واأّم���ا ه���ذه اُلّمة المرحوم���ة فال ُبعد في اأن ي�ص���ل اإليهم ما �صعى في���ه غيرهم اأي�صًا 

اًل من اهلل تعالى عليهم. تف�صّ

الخطوة الثانية : الموازنة بين هذه الوجوه.

يرى ال�صيخ العاملي اأّن خير هذه الوجوه الثالثة اأو�صطها، واأ�صعفها اآخرها.

اأقول :

1 - اإّن نقط���ة الخلل في الوج���ه الأّول هو كون هذه الروايات بالمطابقة لي�صت ب�صدد 

جع���ل حكم جديد، واإّنما كانت في مقام الإخب���ار عن حقائق غيبية، اأجل لو كانت 

بل�ص���ان الجعل لأمكن ت�صّور ن�صبة التقييد والتخ�صي�س اأو الحكومة والورود بينها 

وبين غيرها من الأدّلة كالآية.

2 - كم���ا اأّن نقطة ال�صعف في الوجه الأخير هو ك���ون هذه الآيات ب�صدد ذكر قواعد 

عاّمة قد اأّكدت عليها الديانات ال�صابقة، واإّنما ذكرها القراآن الكريم لالحتجاج، 

ْعَطٰى قَلِياًل 
َ
ٰ  *  َوأ يَْت اّلَِذي تََوّلَ

َ
فََرأ

َ
لحظ ما تقّدم هذا المقطع من قوله تعالى: {أ

 بَِما فِى ُصُحِف ُموَس��ٰى  
ْ
ْم لَْم يُنَّبَأ

َ
ِعن��َدهُ ِعلُْم الَْغيِْب َفُه��َو يََرٰى  *  أ

َ
ْك��َدٰى  *  أ

َ
َوأ

 َما 
َ

نَس��اِن إاِّل ن ّلَيَْس لإِْلِ
َ
ْخَرٰى  *  َوأ

ُ
 تَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أ

َ
اّل

َ
ٰ  *  أ *  ِإَوبَْراهِي��َم اّلَ��ِذي َوّفَ

}...، وكان من جملة  ْوَفٰ
َ
ّنَ َسْعَيُه َس��وَْف يَُرٰى  *  ُثّمَ يُْجَزاهُ الَْجَزاَء اأْل

َ
َس��َعٰى  *  َوأ

هذه القواعد هو: )اأّن ا�صتحقاق الإن�صان على اأ�صا�س عمله هو (، فال ي�صّح توّهم 

تخ�صي�س ذلك باُلمم ال�صابقة.
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3 - واأّم���ا ال���ذي يبدو ف���ي نظرنا اأّن جميع تل���ك الوجوه قا�صرة عن دف���ع ال�صبهة بما 

فيه���ا الوجه الثاني ال���ذي اختاره الموؤّلف؛ فاإّنه يرد علي���ه اأّن ن�صبة فعل اأو اأثر اإلى 

الإن�ص���ان تارة تكون بلحاظ عاَلم التكوين فهنا �صوف يكون لم�صاديق هذه الن�صبة 

م�صاح���ة وا�صعة وَعر�س عري�س، فكّل ما يكون لالإن�صان فيه دخل �صواء اأكان بنحو 

العّل���ة التاّمة اأو الناق�صة ي�صّح ن�صبته لالإن�صان حينئٍذ، بل حتى لو لم يكن التاأثير 

مبا�صرًا ولو بعّدة و�صائط.

واأخرى تكون الن�صبة بلحاظ عاَلم الإعتبار هنا ل بّد من وجود م�صّحح للن�صبة بالنظر 

الإعتباري، ون�صبة الفعل �صيما بلحاظ عاَلم الجزاء ل ت�صّح مع ن�صبته الى الغير المبا�صر 

الذي هو اأقوى من ال�صبب البعيد.

4 - ال�صحي���ح اأن ُيقال في ح���ّل الإ�صكال: اإّن هذه القاع���دة تتحّدث عن ال�صتحقاق، 

ل الإلهي  وِم���الك الإ�صتحقاق ثابت وه���و العمل، اإل اأّن هذه القاعدة ل تنفي التف�صّ

بفتح نوافذ متعّددة للرحمة، ومنها ُيهديه الحّي للمّيت من اأفعال الخير.

نتائج البحث:

1 - دور الدرا�صات النهجية في تفعيل واإحياء التراث الإ�صالمي.

2 - العناية الفائقة لل�صيخ البهائي بالدليل القراآني وتوظيفه له في الإ�صتنباط الفقهي 

باأق�صى ما ُيمكن، وذكرنا ثالثة نماذج لدعم اّدعائنا هذا:

النموذج الأّول: التكييف الفّني لالإ�صتدلل بالدليل القراآني.

النموذج الثاني: انحفاظ مرجعية الدليل القراآني الوارد �صمن الحديث ال�صريف.

النموذج الثالث: توظيف الدليل القراآني في المنظومة الثقافية.

3 - اإّن ه���ذه الدرا�ص���ة المنهاجي���ة نف�َصها ُتعتب���ر محاولة لكيفية التعام���ل مع التراث 

تعام���اًل جاّدًا واقتنا�س العنا�ص���ر المفيدة فيه، وهذه المحاولة قابلة للتعميم على 

مجالت تراثية ُاخرى ولدرا�صة �صخ�صيات ُاخرى. 
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الشيخ مالك وهبي)))

ال�صيخ محمد بن الح�صين بن عبد ال�صمد بن �صم�س الدين محمد الذي ا�صتهر ببهاء 

الدي���ن، ومنه ا�صتق ا�صتهاره اأي�صًا بالبهائي. من علم���اء القرنين العا�صر والحادي ع�صر 

الميالديي���ن )950- 1030ه����(. عالم من علم���اء جبل عامل، وابن بيت م���ن اأهل العلم 

والف�ص���ل، واإب���ن اأبيه المحقق ال�صي���خ ح�صين بن عبد ال�صمد، بل تج���اوز اأباه، الذي وان 

كانت له �صهرة في ع�صره في ف�صله وعلمه، اإل اأن بقاء �صهرته حتى زماننا هذا تعود اإلى 

ولده، ف�صار ي�صار اإلى ال�صيخ ح�صين عبد ال�صمد ب� »والد ال�صيخ البهائي«. وجده �صم�س 

الدي���ن محمد هو اأخ���و ال�صيخ اإبراهيم الكفعم���ي �صاحب الم�صباح. وق���د و�صف ال�صيخ 

البهائي جده ب�صاحب الكرامات، على ما نقله المجل�صي الأول عن اأ�صتاذه.

وقد كان يفتخر على ما يبدو منه بكونه عامليا، ويلوح ان اأحب الألقاب الى قلبه »بهاء 

الدي���ن العامل���ي« اإذ في كل كتاب ن���راه، ي�صمي نف�صه، في مقدمت���ه وخاتمته، ب� »محمد 

الم�صتهر ببهاء الدين العاملي«. ولم يذكر في اأي محطة من محطاته، ول في اأي كتاب 

م���ن كتبه، لقب���ه الر�صمي »�صيخ الإ�ص���الم« الذي اأعطي له في الدول���ة ال�صفوية. ل نعني 

اأ�صتاذ في الحوزة العلمية.  (1(
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بذلك اي ت�صكيك في كونه قد ا�صتلم هكذا من�صب، واإنما نعني اأنه لم يكن يعني له �صيئًا 

على ال�صعيد ال�صخ�صي.

وق���د كنت منذ م���دة طويلة اأهتم بمتابعة كت���ب هذا العالم الفذ ال���ذي قل نظيره في 

التاريخ، فلما عر�س علي �صرف الم�صاركة في الحديث عنه، �صعرت وكاأن روحه هي التي 

دعتني، وقلت لعله في عليائه ونعيم حياته، قد راأى ما يجول في نف�صي من تعظيم ومحبة 

له، و�صوق لمتابعة كتبه، مما كان في دائرة قدرتي المعرفية. 

لكن���ي ل اأخفي اأني حين وعيت وجود هذا العالم الكبير، واأدركت بع�صًا من علو �صاأنه 

في العلوم والمعارف، وجدت نف�صي في حيرٍة باحثًا عن �صر عظمته، وخلود ذكره وكتبه. 

وكنت دائ���م التفكير في �صخ�صيته، حتى اأني حين طلب مني الم�صاركة في هذا الموؤتمر 

الكري���م، لم اأكن قد تخل�صت من حيرتي، بل زاد ا�صطرابي، فعن اأي �صيء اأكتب، وكيف 

لي اأن اأعبر عن تميزه هذا؟ 

ال�صوؤال الذي كان ي�صغل بالي لي�س هو تاريخ حياته، فهذا اأمر يمكن لأي كان اأن يقراأه 

ويطلع عليه من الكتب التي دونت لهذا الغر�س، كتبها بع�س معا�صريه اأو من عاي�صوه، اأو 

كانوا قريبي العهد به. ولي�س هو عدد كتبه، اأو عدد �صفراته، اأو اأي �صيء متعلق به مما كثر 

ذكره في تلك الكتب. ول اأخفي اأني لم اأجد �صالتي فيما كتب اإل ما ا�صتطعت اأن اأقتن�صه 

من ثنايا ال�صطور، و�صذراٍت من دٍر منثور، ع�صاني اأعرف �صره الذي ي�صد اأهل العلم اإليه، 

ويوجب تتبع اآرائه في كل ما كتب، وتتبع كتبه والتعليق عليها بال�صرح والتو�صيح اأو بالنقد 

والت�صريح.

لقد تجلت في �صخ�صية عالمنا الجليل اأبعادًا عديدة، منها الفقهي والأ�صولي، ومنها 

الريا�صي والهند�صي، ومنها ال�صيا�ص���ي والإجتماعي، ومنها الأخالقي والعرفاني، ومنها 

الأدب���ي ب�صقيه العربي والفار�صي، وغير ذلك م���ن الأبعاد. وقلما اجتمعت في زمانه هذه 

الأبع���اد في �صخ�س واحد. وهنا ت�صاءل���ت: اأي ُبعد هو الذي خلد �صخ�صيته؟ اأو ميزه عن 

كثي���ر ممن عاي�صوه اأو �صبقوه؟ اأو اأتوا بعده؟ �صاأنه في ذلك �صاأن كثيٍر من العلماء يحيرك 
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�صر �صهرتهم، وذيوع �صيتهم، و�صر تميزهم عن غيرهم.

ه���ل ال�ص���ر في ه���ذه الإحاطة العلمي���ة؟ اأم في النب���وغ؟ ام في التق���وى؟ اأم في حجم 

الإنج���ازات والعطاءات؟ اأم فيها كلها مجتمعة؟ اأم ف���ي اأمر اآخر قد يكون خفي علينا، ل 

يعلم���ه اإل اهلل تعالى؟ فيتف�صل الرحمن على ثلة من خلق���ه بتخليد اآثارهم لتكون �صدقة 

جاري���ة لهم توجب لهم اإ�صتم���رار الأجر ما دام في الكون حي���اة، وكاأنهم في عمل دائم، 

وه���م قد باتوا ف���ي راحة من عمل وا�صتراحة دائمة من تع���ب، ي�صتمر الأمر هكذا اإلى اأن 

تقوم ال�صاعة. 

عندم���ا كن���ت اأتاأم���ل تاريخنا الفقه���ي، اإبتداءًا م���ن الغيبة ال�صغرى، حت���ى ع�صرنا 

الحا�ص���ر. ت�صاءلت: ما هو ال�صر الذي جعل كوكبة م���ن العلماء هم محط الأنظار؟ وهم 

الم�صته���رون والمخلدون، من بين �صائر العلماء. علم���ًا اأن عدد العلماء المجتهدين على 

م���ر التاري���خ اإبتداءًا من ن�ص���وء الحوزة العلمي���ة الإمامية المباركة ف���ي النجف الأ�صرف 

وحتى يومنا هذا قد بلغوا مئات الألوف. فلماذا لم يلمع في �صماء العلم والمعرفة اإل قلة 

قليل���ة منه���م؟ ولماذا ل يظهر في كل حقبة زمنية ال قل���ة قليلة ل يتجاوز عددهم اأ�صابع 

اليدين واحيانًا اليد الواحدة؟ مع اأن الذي ل ريب فيه اأنه في كل زمان هناك الألوف من 

المجتهدين. 

يمك���ن لأي متتبع في كتب ال�صير التي تتحدث ع���ن تاريخ العلماء، اأن يقراأ الآلف من 

الأ�صم���اء، ويمك���ن لأي كان اأن يتاأك���د اأن عدد م���ن التحق بالحوزات على م���ر التاريخ قد 

بل���غ الماليين، ومع ذلك لم يكن يتخرج في كل ع�ص���ر بنحو يليق بالحوزة واأهدافها، اإل 

القلي���ل القليل. فالكثير الكثير منهم ل نع���رف لهم اأثرًا باقيًا، ول ذكرًا مهما، ول ُيحفظ 

ل���ه راأي اأو ُيَتتبع راأي���ه، وانما ذكروا في كتب قديمة، فنقلها الآخ���رون. والذين لهم ذلك 

الذكر الكبير ل يتجاوز عددهم المئات. بل يمكن اأن اأقول بكل �صدق، ل يتجاوز عددهم 

المئ���ة نف�صها. والآخ���رون من�صيون، واإن ُذك���رت اأ�صماءهم في الكت���ب التاريخية. لكن ل 

ي�صار اإليهم ول اإلى اآرائهم في الكتب الفقهية، ول في كتب التف�صير والحديث، اأو غيرها. 
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قلة فقط هم الذين ي�ص���ار اإلى اأقوالهم في الفقه والأ�صول والحديث والتف�صير والفل�صفة 

والهيئ���ة والفل���ك والعلوم الريا�صي���ة. نعم قلة قليلة حت���ى يكاد يخيل اإلي���ك اأنه النتاج ل 

يتنا�صب اأبدًا مع عدد الطالب، وكاأنه مكتوب على جبين هذا الم�صار العلمي، اأن ل يعتلي 

عر�صه اإل النوادر، ليكون �صم�صا من ال�صمو�س، وقمرًا من القمار.

ل�صت هنا لأتحدث عن م�صكلة في الحوزات اأبدًا، فاإن هذه ال�صمو�س ال�صاطعة والأقمار 

المني���رة هي اأي�صًا نتاج هذه الحوزات، ولربما اأ�صرقت �صمو�س في ع�صر واحد، وا�صتمر 

اإ�صراقها، ولربما م�صى قرن ولم ت�صرق اأي �صم�س اإل في زمانها وفي محيطها. كما يحكى 

عن القرن الذي تال ال�صيخ الطو�صي، فلم يظهر في ذلك القرن نور يحاكي نوره في �صماء 

العلم والف�صيلة.

لق���د كان ل���كل واحد من هوؤلء العظم���اء )القلة القليلة( اآث���اره العميقة في مجتمعنا 

وتاريخن���ا ما تزال ماثلة حتى الآن، وموؤثرًة في تفكير علمائنا، فلم يكن بمقدور اأحٍد من 

العلم���اء اأن يتجاهل ما قدم���ه هوؤلء من علوم حتى واإن خالف اآراءهم، فالإطالع على ما 

كتبوه يكاد يكون �صرورة تمهيدًا لفهم الأمور كما يجب، واإعطاء الراأي المنا�صب.

كان كل واح���د منه���م مبدعًا، ولربما خفيت �صم�س في زمانها، ومنع بع�صهم من حقه 

ف���ي التقدي���ر والإقرار بالف�ص���ل، حتى اإذا نق�ص���ى ردح من الزمن ارتفع���ت الحجب عن 

�صم�صه، وظهر علو �صاأنه كالعالمة الحلي المعروف باإبن ادري�س. 

ي�صتح���ق هوؤلء اأن نظهر الجانب المهم م���ن �صخ�صيتهم، الذي جعلهم اهاًل للتكريم 

الإله���ي، حتى غدوا رموزًا ف���ي اإخت�صا�صاتهم. ربما كان لبع�صه���م حٌظ من التكريم في 

زم���ان مخ�صو�س، لكن���ا هنا نتحدث عمن لم يحوهم زماٌن ول مكاٌن، ومن بينهم �صيخنا 

ال�صيخ البهائي، بمعزل عن قيمة كل امرئ في عالم الآخرة.

فبع�س اأهل العلم والورع اأنا�س اقت�صر ظهورهم وا�صتهارهم في خ�صو�س قراهم، اأو 

مدنهم، اأو بالدهم، ومنهم من اقت�صر ا�صتهارهم على زمانهم اأو زمان مخ�صو�س، لكن 

القلة القليلة التي خلدت في التاريخ.
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ي�صتح���ق هوؤلء الذين نتحدث عنه���م وهم بهذه ال�صفة من الرمزية والنموذجية لمن 

اأتى بعدهم، اأن ُنظهر جانب اإبداعاتهم التي تميزوا بها عن غيرهم. 

قد يكون الإبداع �صيا�صيًا وقد يكون فقهيًا وقد يكون اخالقيًا عرفانيًا، وقد يكون علميًا 

وق���د يتج�صد الإبداع في �ص���اأن اآخر لكنه في نهاية المطاف اإبداع لم تقت�صر نتائجه على 

بع�س زمانه اأو كل زمانه بل امتد للقرون التي اأتت بعده.

ويحي���رك اأم���ر ال�صيخ البهائي فق���د كان مبدعًا في مجالت �صتى، وق���د لحظت واأنا 

اأتاب���ع بحوثه الفقهية منذ وقت طويل اأنه ل يكت���ب اإل اإذا كان في كتابه اإبداعًا، ولم يكن 

يعط���ي عناء لبحث يج���ده مكررًا ومكتوبًا ومقررًا عند غيره، فكل ما كتبه اإبداٌع ويت�صمن 

طروحات جديدة. 

ولم يقت�صر ا�صتهار ف�صل ال�صيخ البهائي على الأزمنة المتاأخرة عنه، بل عرف ف�صله 

ف���ي حياته، وكان ذلك داعي���ًا كي يطلب منه ال�صلطان ال�صفوي اآنذاك اأن يت�صلم م�صيخة 

الإ�صالم. التي تعاق���ب عليها جملة من العلماء الكبار منهم المحقق الكركي الذي اأ�ّص�س 

للح�صور العاملي في ال�صلطنة ال�صفوية، وت�صّلمها بعده والد ال�صيخ البهائي. 

وق���د ب���رز اإ�صم ال�صيخ البهائي اإّب���ان نه�صة علمية بارزة، لمعت فيه���ا اأ�صماء اآخرين، 

وف���ي ع�صره ظهر واأ�صرق علم المقّد�س الأردبيل���ي، و�صاحبي المعالم والمدارك، وكثير 

م���ن اأهل العلم، واأن ي�صرق اإ�صم في زم���ن نه�صة لهو اأ�صعب بكثير من اأن ي�صرق اإ�صم في 

زمن انحطاط، اإذ هناك فرق بين اأن ي�صرق نجم بين النجوم فيتميز عن غيره، وبين اأن 

ينف���رد نجم في ظالم الليل فال تجد غيره لتقارنه ب���ه، فمهما بدا النجم خافتًا �صيظهر 

م�صيئًا في محيط مظلم.

ل���م يظهر ال�صيخ البهائي في محي���ط خافت ليكون تميزه ب�صبب �صعف غيره ل ب�صبب 

قوته في نف�صه، بل في محيط لمع يحتاج اإ�صراقه اإلى �صفات فريدة ليتميز وي�صرق. 

وهو اأحد الأئمة الكبار المنفردين بالعلوم المعروفة في ذلك الع�صر، جمع اإلى الفقه 

والآثار والأ�صول والآداب، الهند�صة والفلك والح�صاب والجبر وجميع اأق�صام الريا�صيات 
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باإتقاٍن عجيٍب وه�صٍم غريٍب، كما جمع اإلى كل ذلك الحكمة والكالم وبع�س العلوم التي 

لم يحم حولها �صواه كما قيل.

ل���م يدع مجاًل من مجالت العلوم اإل وعرف اأ�صراره���ا، وكتب في دقائقها، وما كتب 

في �صيٍء لمجرد الح�صو، ول لإظهار النف�س، بل اإن كل كتبه تنبيء عن فكٍر جديٍد ودقائق 

جدي���دة نب���ه عليها من كت���اب اهلل الكري���م، ورواي���ات المع�صومين �صل���وات اهلل عليهم 

اأجمعي���ن، وقد و�صف���ه المحقق البحراني ف���ي الحدائق النا�صرة بم���ن يتتبعون الدقائق 

وينبهون عليها، ولم نجده و�صف اأحدًا بهذا الو�صف غير ال�صيخ البهائي.

كت���ب في الح�ص���اب والريا�صي���ات والفلك فاأبدع، وانك���بَّ العلماء بع���ده على �صرحها 

�صت في معاهدهم وجامعاتهم.  وتو�صيحها، وُترجم بع�صها اإلى الألمانية والفرن�صية وُدرِّ

وكت���ب في الفقه ف���ذاع �صيته فقيهًا اأ�صوليًا ح���رًا، وتبّرك العلماء ب�ص���رح كتبه في الفقه 

والأ�ص���ول والدراي���ة. وتتّبع���وا اأقوال���ه واآراءه وذكروها ف���ي كتبهم الفقهي���ة ودرا�صاتهم 

البحثي���ة، فا�صتبان م���ن كالمهم اأن قراءة فكر هذا الرجل ف���ي الفقه والأ�صول والدراية 

م���ن المقدمات المهمة لفهم الفقه الإمامي، وله كتب ف���ي القراآن الكريم وفي العرفان، 

وله في ال�صعر ميدان وا�صع وذوق رائع. 

وبع�س النفو�س لم تكن تعطي مفهوم العرفان حقه، فطعنت في ال�صيخ البهائي لذلك.

يذك���رك ال�صيخ البهائي بفئة من علماء الإ�صالم الذين كانوا ياأخذون بجوامع العلم 

م���ن كل الجهات، جامعين بين عل���وم فقهية دينية، ومعارف فل�صفي���ة، وعلوم هند�صّية 

ح�صّية.

وه���و مع تعدد هذه الجوان���ب العلمية لم يكن �صطحيًا فيها، ب���ل كان في كل علم يغور 

اأعماق���ه وي�صطاد لوؤل���وؤه. فغدا مو�صوعة علمي���ة، وبرع في الكثير من العل���وم، في الفقه 

والحدي���ث والدراي���ة والرج���ال والأ�ص���ول، والفل���ك، والهيئ���ة، والريا�صي���ات، والآداب، 

والهند�صة والجبر، والحكمة والكالم، وكان يتعاطى مع هذه الفنون، كاأنها فٌن واحد.

والمع���روف اأن من يريد ان ينتج في مجال العل���وم عليه اأن يخ�ص�س نف�صه لجهة من 
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الجهات، ومحور من المحاور ليبدع فيه، ومن ت�صّتت ذهنه بين العلوم والمعارف، وت�صتت 

وقت���ه ف���ي البحث عن ه���ذا وذاك، قد ي�صعف اإنتاج���ه، وقد يكون �صطحي���ًا في كثير من 

الح���الت. لكن ال�صيخ البهائي ب���رع فيها كلها كاأنها علم واحد، وف���ن واحد ح�صب تعبير 

اأحد تالمذته كما �صياأتي.

ولق���د اأك�صبته بع�س الموؤلفات ف���ي الريا�صيات والح�صاب �صه���رة عالمية وا�صعة، في 

البالد العربية والأجنبية، واأح�صى له بع�صهم ما يزيد عن ت�صعين كتابًا في فنون مختلفة 

م���ن العلوم، حت���ى افتخر به اأهل الإخت�صا����س من العرب باعتباره اأح���د تجليات الفهم 

الريا�ص���ي ال���ذي كان �صابقًا عل���ى الآخرين. وباعتب���اره اأحد النوابغ ف���ي الفقه الإمامي 

الجعفري.

عا����س به���اء الدين ف���ي الن�صف الثاني م���ن القرن العا�ص���ر والرب���ع الأول من القرن 

الح���ادي ع�ص���ر الهجريين اأي في الن�صف الثاني من الق���رن ال�صاد�س ع�صر والربع الأول 

م���ن القرن ال�صابع ع�صر الميالديين، وهو عهد ذو اأهمية كبيرة عند الموؤرخين، هو عهد 

المل���وك العظام م���ن اأمثال ال�صلطان العثماني �صليمان القانون���ي )ُمِلَك في �صنة 1520م 

ة( عا�صمة النم�صا عام  حتى وفاته �صنة 1566م(، و�صلت جيو�صه فحا�صرت مدينة )فينَّ

1529م، وال�ص���اه عبا�س الأول ال�صفوي في اإيران )ملك من �صنة 1587م حتى وفاته عام 

1629م(، وال�صلط���ان المغولي ج���الل الدين محمد �صاه اأكبر في الهن���د )ُمِلُك من �صنة 

1556م حت���ى وفات���ه عام 1605م(، والملكة اإليزابت الأولى ف���ي انكلترا )ملكت من عام 

1558م حتى وفاتها عام 1603م( ولوي�س الرابع ع�صر في فرن�صا اإنتحل زهوًا لقب الملك 

ال�صم�س )حكم بعدهم بقليل من �صنة 1643م حتى وفاته عام 1715م(.

وقد لفتتني مقالة بع�صهم باأنه: في ذلك العهد ن�صاأ بتلك الدول علماء وفنانون كبار، 

فن�ص���اأ في انكلترا فرن�صي�س بيكون �صاحب الطريق���ة التجريبية )1561م-1626م( التي 

اأف���اد فيها من م�صمون الت���راث العلمي العربي، وال�صاع���ر �صك�صبير )1564م-1616م( 

ندي  وف���ي فرن�صا الفيل�صوف روني دي���كارت )1596م-1650م( والراهب الريا�صي غا�صَّ
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)1592م-1655م( وال�صاع���ر الم�صرحي كورني )1606م-1684م(. وقد ولد موليير في 

�صن���ة 1622م اأي في عام وفاة بهاء الدين العاملي تقريبًا، وفي اإ�صبانيا الكاتب الم�صهور 

�صرفانت����س �صاح���ب دون كيخ���وت )1547م-1616م( والم�ص���ور الكبي���ر في���ال �صكي���ز 

)1599م-1660م( وفي األمانيا الفلكي كبلر )1571م-1630م( وفي اإيطاليا الفيزيائي 

والفلكي غاليلو )1564م-1642م(.

لق���د كان عهد تلك الدول جميعًا في اإقب���ال اإّبان تلك الحقبة، وكان من مفاخرها في 

عالمنا الإ�صالمي المحقق الميرداماد وال�صيخ البهائي و�صدر المتاألهين.

ومّما تميز به ما ي�صاع عنه علمه بالجفر، حتى اأن المجل�صي نقل في �صرحه على الفقيه: 

اأّن الَجْف���ر الجامع والَجْفر الأبي�س من باب مح�س الإ�صتهار، لم َيِرْد في حديث ولم ُي�ْصمْع 

َغِر �ِصّنِه كان واجدًا للَجْفرين، واأْدرَك جميع علماء الزمان ولم  م���ن عالٍم، فذكر اأّنه ف���ي �صِ

َي�ْصم���ْع من اأحٍد منهم اإّدعاء العلم بهما اإّل �صيُخن���ا البهائي، فقال: »اإّني عالٌم في الجملة 

بم���ا م�ص���ى، واأتمّك���ُن م���ن ا�صتخراج قواع���د العاّلم���ة بالَجْفر الجامع« فقل���ت له: »تعلم 

بعن���وان اأّن كلَّ كلمات���ه ف���ي هذا الجفر ولّم���ا جمع ي�صير القواعد؟ فق���ال: »هذا المعنى 

يعلم به كلُّ واحد، ولكن اأعلم بعنوان«، و�صعيت كثير ال�صعي لإظهاره فلم يظهره ّ. 

وعل���ى كل حال فقد عرف عن جبل عامل حينها اأنه بل���د َيِعجُّ بالعلماء والفقهاء. وقد 

ب���رزت فت���رة اإقبال على علماء جب���ل عامل، اإذ كان���وا يدعون للذهاب اإل���ى اإيران لت�صلم 

مواقع فيه���ا للم�صاهمة في تقويتها، وتحمل اأعباء الم�صوؤولي���ة الدينية. واختلفت مواقف 

علمائه من ذلك، فمنهم من ر�صي التوجه والم�صاركة في تلك الم�صوؤولية، ومنهم من اآثر 

البق���اء ف���ي جبل عامل، وفي محيطه، رغم ما كان يكلفه ذل���ك من معاناة على الم�صتوى 

المعي�صي، ومعاناة على الم�صتوى الأمني اإذ كانوا يعي�صون في محيط �صيا�صي ظالم لهم. 

نذكر على �صبيل المثال ال�صهيد الثاني، واآخرين.

لك���ن المحق���ق الكرك���ي المعا�ص���ر لل�صهيد الثان���ي، واأ�صت���اذه على ما يحك���ى، اإرتاأى 

الم�صلحة في التوجه اإلى هناك، ورّغب الكثير من العلماء للذهاب لتقوية للقيام باأعباء 
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الم�صوؤولي���ة الدينية في هذه الدولة التي تحت���اج اإلى كل عون من هذه الجهة، فهاجر من 

)كرك( فقط ثالثون عالمًا اإلى اإيران وتولوا منا�صب الق�صاء و�صالة الجمعة وغيرها. 

وكان علم���اء الكرك يبعثون الر�صائل من اإيران اإل���ى اإخوانهم في الكرك وبعلبك وجبل 

عامل يحثونهم على الإلتحاق باأ�صفهان للعمل على ن�صر المذهب الإمامي، وتثبيت دعائمه، 

فالمحق���ق الكركي اأر�ص���ل اإلى ال�صيخ ح�صين ب���ن عبد ال�صمد )وال���د البهائي( الذي كان 

يدر����س في بعلب���ك واأغراه بال�صفر اإل���ى اأ�صفهان، فا�صتجاب له، وتوج���ه ومعه ولده ال�صيخ 

البهائ���ي، لكن الوا�صح اأن ال�صيخ البهائي لم يكن ي�صته���وي تلك المواقع، ف�صاح في البالد 

ف���ي اأوائ���ل عمره ما يقرب من ثالثين عام���ًا، على ما قيل، على ت�صكي���ك في ذلك من قبل 

اآخرين، وهو اأمر ل يهّمنا تحقيقه اإذ ل يلغي حقيقة اأن �صياحته في البالد كان طويلة.

ثم بعد تلك ال�صياحة عاد اإلى اإيران، وا�صتلم مهامًا عند ال�صلطان.

ويظه���ر من تلميذه ال�صيد علي خ���ان، اأن ال�صيخ البهائي لم يكن �صعيد الحال بالمكث 

عن���د ال�صلط���ان، وي�صفه قائاًل: »وكان قد �صل���ك في اأوائل عمره َنْه���َج ال�صياحة، واّتخذ 

الَفْق���َر ِدْرَعُه و�صالَحه، فَطوى الأر�َض وذرع منها الطول والعر�ض، فكان مّدُة �صياحتِه 

ثالثيَن �صنة، ل يلتّذ بنوٍم ول َتطيُب له �ِصَنٌة اإلى اأن قاَم ببالد العجم تابعاً ل�ُصلطاِنها، 

�ض الب���ال، كثير الهّم والبلبال، اآنفاً من  راقي���اً م���ن المكانة اأرفَع مكانها، ولم يزل م�صوَّ

النحيا����ض اإلى ال�صلط���ان، موؤثراً للُغْربة على ال�صتيطان، ياأم���ل العود على ال�صياحة، 

ر له«. ويرجو الإقالع عن تلك ال�صاحة، رغبة عن دار الفناِء في دار البقاء، فلم ُيقدَّ

وت�صتوقف���ك عبارة » ولم يزل م�صو�ض البال كثير الهم والبلبال«، ولعل ذلك مرتبط 

باأعباء ذلك الموقع ال���ذي ا�صتلمه، وحجم الم�صوؤولية وهو يرى م�صاكل داخلية، وم�صاكل 

خارجية، اإ�صافة اإلى ما ي�صكله ذلك من عقبة على م�صتوى جهاد النف�س وبحوث العلم.

وينق���ل المجل�صي الأول تلميذ ال�صيخ البهائي، م���ا يظهر �صيئًا من عدم الإرتياح الذي 

كان يعي�ص���ه ال�صي���خ البهائي في الموقع ال���ذي كان فيه. فقد نق���ل المجل�صي، عن ال�صيخ 

البهائ���ي، اأنه ق���ال، بعد اأن و�ص���ف جده �صم�س الدي���ن ب�صاحب الكرام���ات: »هكذا كان 
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حاُلنا، فلّما جئنا اإلى العجم ذهبت تلك الأحوال«. 

طبعًا هو لم يق�صد بالمجيء اإلى العجم مجرد المكث بينهم، بل اأراد المكث عند ال�صلطان.

ولل�صيخ البهائي نف�صه عبارة تدل على تململه من ذلك المقام، فهو يقول :

»لو لم ياأت والدي قّد�ض اهلل روحه من بالد العرب ولو لم يختلط بالملوك لكنت 

م���ن اأتق���ى النا�ض واأعبدهم واأزهدهم. لكنه طاب ث���راه اأخرجني من تلك البالد واأقام 

في هذه الديار فاختلطت باأهل الدنيا واكت�صبت اأخالقهم الرديئة وات�صفت ب�صفاتهم 

ث���م لم يح�ص���ل لي من الختالط باأهل الدنيا اإل القيل والقال والنزاع والجدال، واآل 

الأمر اأن ت�صدى لمعار�صتي كل جاهل وج�صر على مباراتي كل خامل«.

وي���ورد ال�صيخ البهائ���ي في مقدمة بع�س ر�صائل���ه، ما ي�صير اإلى �صك���واه من ملل وهٍم 

وغ���ٍم، قال: اأّنه يعر�س للب���ال في بع�س المحاّل مالٌل َيْمَنُع ع���ن مطالعِة العلوم الدينّية، 

خروية، في�صطّر الإن�صان اإلى تطييب الدماغ بلطائف 
ُ
وكالٌل يردع عن مزاولة الأعمال الأ

المداعبات، وترويح الروح بطرائ���ف المطائبات، ت�صحيذًا للخاطر المحزون، وتم�صيطًا 

للقلب الم�صجون، وحقيٌق لمن تراكمت عليه اأفواج الهموم، وتالطمت لديه اأمواج الغموم 

اأن يت�صاغل بمذاكرة اإخوان ال�صفاء، ومفاكرة ُخاّلن الوفاء«.

وقد نبه بع�صهم على ذلك بقوله: »ولعّل اإظهار بلوغ الهّم اإلى اأن احتاج اإلى المعالجة 

لم يّتفق في كالم غيره«.

هن���ا ن�صتطيع اأن نقول لق���د كان ال�صيخ البهائي من ع�صاق العل���م والمعرفة، ولم يكن 

يطي���ق حب�س نف�صه في دائ���رة خا�صة من دوائر الحياة. كما كان م���ن مجاهدي النف�س، 

فل���م يكن يرتاح للعي�س الرغيد ف���ي ظل ال�صلطان. وربما كانت لدي���ه مالحظات �صديدة 

على عمل ال�صلطان اأوجبت له كل هذا الهم والغم، اأو هذا التح�صر على البقاء في دائرة 

ال�صلط���ان، وعلى كل ح���ال فقد كان يف�صل عي����س الفقراء على عي�س المل���وك والأمراء، 

تاأ�صّيًا بعلماء جبل عامل.

ومع ذلك ل ينبغي اأن يعد هذا تنكرًا من ال�صيخ البهائي لكرم ال�صيافة، فاإن العطاءات 
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الت���ي قّدمت في ذلك المجتمع المامي، ببركات العلماء اأمثال المحقق الكركي، وال�صيخ 

البهائ���ي ووالده، والمحقق الميردام���اد واآخرين، قد تركت اأثرًا كبي���رًا في تكّون وت�صّكل 

المجتم���ع الإيراني، كان ل���ه الف�صل فيما اآلت اإلي���ه الأمور فيما بع���د، واأ�ّص�صت لأن يكون 

للعال���م الفقيه ُحرَمَتُه ال�صديدة لدى كل ال�صالطي���ن على اختالف طبائعهم و�صالئقهم، 

حت���ى اإذا ما اأراد اأحدهم اأن يواجه علماء الأم���ة، ويلغي ح�صورهم وتاأثيرهم في مجتمع 

الإ�صالم، انق�س عليه المجتمع وطرده وانقاد للعلماء، هذا كّله من بركات تلك التاأ�صي�صات 

القديم���ة، واإن كان الفا�صل الزمن���ي قرونًا لكنها ن�صاطات مت�صلة م���ن عالٍم اإلى عالم، 

ومن فقيٍه الى فقيه، ع�صرًا بعد ع�صر اإلى اأن لم�صنا بركاتها.

كان غر�صن���ا الإ�صارة اإلى م�صتوى الزهد ال���ذي كان يعي�صه بروحه وكيانه بمعزل عن 

ظاه���ره والو�صع الذي كان فيه. فقد فتحت له الدنيا علمًا وجاهًا، فاآثر الزهد والعرفان 

والفق���ه والقراآن، ف���كان اأن ج�صد الق���ول الماأثور: »لي�ض الزه���د اأن ل تملك �صيئ���اً، اإنما 

الزهد اأن ل يملكك �صيء«.

ولق���د تجّلت روح التقوى لديه في كل �صوؤون حيات���ه، وربما حكي عن المجل�صي الأول، 

اأنه نقل عن ال�صيخ البهائي قوله: »لم اأرتكْب المكروه اأو المباح مذ اأربعين �َصَنة«.

وفي كل كتبه ومقدماته ومنتهاها ي�صير اإلى ق�صد القربة ب�صكل جلي، ويذكر اأمله باأن 

يك���ون ما يكتبه ذخرًا له في غده، وو�صيل���ة لنيل ر�صا موله. دل على �صدقه في قوله وفي 

نيته ا�صتهار الكتب لحقًا، واعِتَماُدَها لدى العلماء مراجع وم�صادر بحث ومتابعة.

ل���م يكن ال�صيخ البهائي اأ�صيرًا في ذهنيته العلمية، ولم يكن يتبع مدر�صة خا�صة، كان 

مدر�صة قائمة بنف�صه. كان حرًا في منهجه وتفكيره، ل ياأ�صره اإل الدليل والبرهان، وهذه 

�صف���ة تندر في العلماء، واإن اإّدعاها الكثيرون، لكنها �صفة م�صتركة بين الذين برزوا في 

�صم���اء العلم والمعرفة وخلدوا. وكل من كان في فل���ك عالم اآخر، اإ�صمحل ذكره ل�صالح 

ذلك العالم الآخر. 

ول نعن���ي بالحري���ة هنا، اأن العالم ل يكون م�صوؤوًل اإّل اأم���ام علمه، ول يعترف ب�صطوٍة 
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فوق �صطوة الدليل والبره���ان، و�صطوٍة الدين والإيمان. وبع�س النا�س اإدعوا اأّنهم اأحرار 

في تفكيرهم العلمي، وهم اأ�صرى اأهوائهم. 

والح���ر يع�صق المعرف���ة اأينما كانت، ويلتق���ط الحكمة اأنى وجده���ا. وهكذا كان حال 

�صيخن���ا البهائي، فقد كان باحثًا عن العلم والمعرفة اأينم���ا كانت، ولئن تنوعت اأ�صفاره، 

وكان بع�صه���ا للح���ج والزيارة. اإل اأن كثي���رًا منها كان للعلم والمعرف���ة، والإلتقاء بعلماء 

الم�صلمي���ن على اإختالف م�صاربه���م. ك�صفره اإلى م�صر حيث اإلتق���ى باأهم م�صايخها في 

حين���ه ال�صيخ محمد بن اأبي الح�صن البكري، و�صفره اإلى القد�س ال�صريف ولقاوؤه بال�صيخ 

الر�ص���ي ب���ن اأبي اللط���ف المقد�ص���ي، وال�صيخ عمر بن اأب���ي اللطف. و�صف���ره اإلى دم�صق 

واإجتماع���ه بال�صي���خ الح�صن البوريني، و�صف���ره اإلى حلب ولقائه بال�صي���خ عمر الفر�صي، 

واأثن���اء تواج���ده في حل���ب �َصِمَع ِبمقِدِمِه اأهل جب���ل عامل، فراموا اأن ي���زوروه، فخاف اأن 

يظه���ر اأم���ره واأن يو�صى به اإلى ال�صلطان العثماني اآنذاك �صلي���م، فترك حلب و�صفره اإلى 

كرك نوح ولقائه �صاحب المعالم، وهو ال�صفر الذي اأ�ّص�س اإلى اأن يتتلمذ على يدي ال�صيخ 

البهائي بع�س اأبناء �صاحب المعالم.

ول���ه في تلك الأ�صف���ار حكايا وق�ص����س اأورد بع�صها في ك�صكول���ه، ونقلها اآخرون في 

كتبه���م، ل���ن يت�صع المجال لذكره���ا، وي�صهل الإط���الع عليها لمن �ص���اء التف�صيل، وكلها 

ت���دل على اإقرار من اإلتقى ب���ه بف�صله وعلمه، واإن عامله بع�صهم ف���ي بداية معرفتهم به 

بالإهمال لعدم تميز مظهر ال�صيخ البهائي بما يدل على نف�صه.

وم���ا كان له اأن ي�صاف���ر اإلى البالد الإ�صالمي���ة التي كانت اأغلب اأ�صف���اره اإليها خا�صعة 

لل�صلطان العثماني، وهو ابن ال�صيخ ح�صين بن عبد ال�صمد المعروف اأحد اأركان ال�صلطنة 

العثماني���ة، ل���و لم يك���ن �صاحب ذكاء وفطنة ف���ي كيفية التجول والتخف���ي، حتى اإذا عرفه 

اأحدهم، اأو ا�صطر ليك�صف عن نف�صه اأمام اأحدهم، اأخذ منهم مواثيق اأن ل يك�صفوا اأمره، 

وكان ُي�ص���رع بمغادرة البلد. وعندما عرف اأهل جب���ل عامل بقدومه اإلى حلب وعزموا على 

التوجه اإليه للقائه، وو�صله الخبر بذلك، قفل راجعًا، اأو عدل م�صيره، حتى ل يفت�صح اأمره.
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وه���و مع تكتمه عل���ى نف�صه، كان من اأه���ل الع�صرة الح�صنة مع اأه���ل ال�صّنة وعلمائها، 

ول���م يكن في قلبه اإتجاههم اأي �صعور بالخ�صوم���ة والعداوة، وقد لحظ ال�صيد نعمة اهلل 

الجزائ���ري اأّن ال�صيخ البهائي كان �صموحًا في معا�صرات���ه، ل يتعاطى بعدائية وخ�صومة 

م���ع اأه���ل الطوائف الأخ���رى، قائاًل: »وله���ذا كان كّل طوائ���ف الم�صلمين ين�صب���ه اإليه«. 

و�صمع���ُت ال�صيخ الفا�صل ال�صيخ عمر من علماء الب�صرة يق���ول: »اإّن بهاء الدين محمداً 

م���ن اأهل ال�صّن���ة اإّل اأّنه كان يّتقي من �صلطان الراف�صة، وكذلك المالحدة وال�صوفية 

والع�ّصاق«.

اإن ه���ذه ال���روح الأخوية والمتفهمة لأتب���اع المذهب ال�صني جعلت���ه مو�صع ازدراء قلة 

م���ن العلم���اء، وقد َحَمَل عليه اأح���د علماء البحري���ن، وا�صمه ال�صيخ عب���د اهلل بن �صالح 

البحران���ي، قائ���اًل: »اإن ل���ه بع����ض الإعتق���ادات ال�صعيفة، كاعتق���اد اأن المكل���ف اإذا بذل 

جه���ده ف���ي تح�صي���ل الدليل، فلي����ض عليه �ص���ئ اإذا كان مخطئاً في اعتق���اده، ول يخلد 

ف���ي الن���ار، واإن كان بخالف اأهل الحق«. قال: »وهو باطٌل قطعاً، لأنه على هذا يلزم اأن 

يك���ون علم���اء ال�صالل وروؤ�صاء الكف���ار غير مخلدين في الن���ار، اإذا اأو�صلتهم �صبهاتهم 

واأفكاره���م الفا�ص���دة اإل���ى ذلك من غير اإتب���اٍع لأهل الحق. فحمل���ة البحراني هذه اإنما 

كان م�صدره���ا مخالف���ة البهائ���ي في راأيه لم���ا عليه تفكير اأمث���ال البحراني، الذين ل 

يعتبرون العقل حجة في اأمثال هذه الموا�صيع. 

اأق���ول: اإن م���ن فهم الن�صو�س حق الفه���م، واطلع على ثقافة اأه���ل البيت )ع( والعلم 

الم���ودع لديهم، وم���ا بثوه بين اأ�صياعه���م، لأدرك �صوابي���ة ما قاله ال�صي���خ البهائي، واأن 

الح�صاب يوم الدين، يرتكز على مقداِر المعرفة التي ل يكون العبد مق�صرًا في تح�صيلها، 

ل على اأ�صا�س الواقع.

لق���د لفتني واأنا اأتابع م���ا ُكِتُب حول ال�صيخ البهائي، اأنه عا�صر علماء كثيرين من اأهل 

التمي���ز والذين اأ�صرقت �صم�صهم ف���ي زمانهم، وما بعد زمانهم، وكانوا من الخالدين في 

العالمين، مثل المقد�س الأردبيلي، و�صاحبي المعالم والمدارك، كما اأ�صرنا �صابقًا.
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ومع اأن �صاحب المعالم در�س على والد ال�صيخ البهائي الذي كان من تالمذة ال�صهيد 

الثان���ي والد �صاحب المعال���م، لكن لم يحَك عن اأي لقاء ح�صل بين���ه وبينهم، اإل اللقاء 

اليتي���م الذي ح�صل في كرك نوح مع �صاحب المعالم خ���الل �صياحته، على ما حكي عن 

بع�س اأحفاد �صاحب المعالم. 

ولق���د تتب���ع ال�صي���خ البهائي كالم �صاح���ب المعال���م وكان يعبر عنه ف���ي كتبه ببع�س 

المعا�صري���ن ونح���و ذلك من العب���ارات. و�صرح ل���ه )الثني ع�صرية( وه���ي في الطهارة 

وال�صالة على ما ببالي.

ربم���ا ل���م يت�صَن ل���ي الوق���ت الكافي لأطل���ع على م���ن التقى به م���ن علمائن���ا الكرام 

المعا�صري���ن لل�صيخ، لك���ن وقائع الأمور تفر�س اأنه التقى بهم، ول���م اقراأ فيما قراأت من 

اأ�صار اإلى ذلك ب�صكل وا�صح، �صاردًا لواقعة من تلك الوقائع، غير ما ُنِقُل عن اأحد اأحفاد 

�صاحب المعالم الذي حكى لقاء ال�صيخ البهائي ب�صاحب المعالم. مع اأن ال�صيخ البهائي 

در����س عند ال�صيخ عب���د اهلل اليزدي �صاح���ب الحا�صية على المنط���ق المعروفة بحا�صية 

التهذيب، وهو اأي�صًا اأ�صتاذًا ل�صاحبي المعالم والمدارك.

كم���ا اأن ال�صي���خ اليزدي �صري���ٌك للمقد�س الأردبيل���ي في الدرا�صة عن���د جالل الدين 

الدواني، ومع ذلك لم يحَك عن لقائه بالمقد�س الأردبيلي.

لك���ن لفتتني حكاية قد توؤكد لقاءه بالمقد�س الأردبيلي، وتتلمذه على يديه اأي�صًا، واإن 

لم ي�صر اإلى ذلك في الكتب.

فق���د حكي اأن �صاحب المعالم قد طل���ب من المقد�س الأردبيلي �صيئًا من خّطه ليكون 

عن���ده َت���ذكارًا، فكتب له بع�َس الأحاديث في �صفحٍة َقْدَر َورق���ة، وكتب في اآخرها: »َكَتَبُه 

العب���د لم���وله امتث���اًل لأمره ورج���اًء لتذّكره وع���دم ن�صيان���ه اإّياه ف���ي خلواته وعقيب 

 لما يحّبه وير�صاه بمّنه وَكَرِم���ه بمحّمد واآله« وفي تلك ال�صحيفة 
َّ

�صلوات���ه، وّفق���ه اهلل

�صفح���ة بخّط �صيخنا البهائي كتب فيها كلماٍت ِحْكمّيًة، وفي اآخرها: »كتب هذه الكلماِت 

امتثاًل لأمر �صّيده  �صاحِب الكتاب )ُحر�ض َمْجُده، وُكبت �صّده(اأقلُّ العباد بهاء الدين 
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 �صاأَنه �صائاًل منه اإج���راءه على خاطره الخطي���ر �صّيما في 
َّ

محّم���د البهائ���ي اأ�صل���ح اهلل

حال الإنابات وَمظاّن الإجابات، وذلك �صنة 983«.

وه���ذا التاري���خ يدل على اأن كتاب���ة ال�صيخ البهائي لكلمات ال�صي���د الأردبيلي كانت في 

حي���اة والده المتوفي �صنة 984 ه�. ف�صاًل ع���ن اأنها كانت في حياة الأردبيلي، وبح�صوره، 

وحياة �صاحب المعالم والمدارك.

يلفت���ك في ال�صيخ البهائي كثرة تالمذته وقلة اأ�صاتذته. فهو على وفرة علومه وتعمقه 

فيه���ا، ل���م يحك اأن له اأ�صتاذًا في المنقول غير والده الذي يبدو اأنه اعتنى به من �صغره، 

و�صاع���ده في تح�صيل العلوم الفقهية والدينية، يذكرك هذا باهتمام المقد�س الأردبيلي 

ب�صاحب���ي المدارك والمعالم. وله في كتاب »الأربعون حديثاً« كالمًا ي�صعرك باأن والده 

كان الأ�صتاذ الوحيد الذي يعترف بالتلمذة الكاملة له، فيقول وهو يروي في مقدمة كتابه 

�صتاذي ومن اإليه ف���ي الُعُلوم ا�صتنادي ح�صين  بن عبد 
ُ
الأربع���ون حديثًا: حّدثني والدي واأ

َمد الحاِرثي الهْمداني. ال�صَ

نع���م ذكروا اأي�ص���ًا اأنه در�س عن���د ال�صيخ عبد العال���ي الكركي اإب���ن المحقق الكركي 

�صاحب جامع المقا�صد.

وتتلمذ على المال عبد اهلل اليزدي �صاحب الحا�صية.

وتتلمذ على عدد قليل من الأ�صاتذة في الريا�صيات والهيئة والطب.

اأما من التقاهم في اأ�صفاره فال ي�صلح عدهم من اأ�صاتذته، واإن كانوا �صيوخ رواية له. 

وفرق بين �صيخ الرواية والأ�صتاذ.

ويدلك هذا العدد القليل من اأ�صاتذته، لكنهم الكبار في علومهم وفنونهم، وهو مع ما 

عليه من ال�صمو في العلم والبحث والتحقيق، يدلك على ح�صن اختيار الأ�صاتذة من جهة، 

وم�صت���وى وعيه وقدرته على التفهم والفهم والإ�صتفادة والأ�صتزادة من جهة اأخرى، حتى 

تمكن اأن يقدم هذا المجهود الرائع في مجالت �صتى، كما تّمت الإ�صارة اإليه �صابقًا.

وله���ذا ق�صده الكثي���رون، وتلمذ على يدي���ه فطاحل من اأهل العل���م اأ�صرقت �صم�صهم 
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مدى الدهر، وتخّرج على يديه كبار من اأهل العلم والفل�صفة والفقه و�صائر العلوم. منهم 

الفي�س الكا�صاني و�صدر المتاألهين، وبع�س اأبناء �صاحب المعالم.

حت���ى اأن �ص���در المتاألهين يذكر تلمذته عند ال�صيخ البهائ���ي ب�صيء من الفخر، فنراه 

يق���ول في بع�س ما كتبه في �صرح اأ�صول الكاف���ي: حدثني �صيخي واأ�صتاذي ومن عليه في 

العل���وم النقلي���ة ا�صتنادي، عالم ع�ص���ره و�صيخ دهره بهاء الحق والدي���ن محمد العاملي 

الحارث���ي الهمداني )نور اهلل قلبه بالأنوار القد�صية( عن والده الماجد المكرم، و�صيخه 

الممجد المعظم، ال�صيخ الفا�صل الكامل ح�صين بن عبد ال�صمد )اأفا�س اهلل على روحه 

الرحمة و الر�صوان(، واأ�صكنه دارالجنان اإلى اآخر ال�صند.

لق���د لفتني ونح���ن نتحدث عن عل���م من الأعالم به���ذه المرتبة الت���ي و�صفنا، والتي 

له، وعلّو  �صها بع�س تالمذته بقولهم: كثير الِحْفظ، ما راأيُت بكثرة علومه، ووُفور َف�صْ لخَّ

مرتبته اأحدًا في كّل فنون الإ�صالم كمن له فّن واحد.

فانظر الى دقة التعبير »كمن له فن واحد«.

لفتن���ي وهو على ه���ذه ال�صفة اأنه كان متوا�صعًا للعل���م، ل يتكّبر على تلميذ، بل ينظر 

فيما لديه، فاإن كان حقُا اأخذ به غير معتن باأي مقام ول مرتبة، فالحكمة �صالة الموؤمن، 

وم���ن اأولى به���ا من اأهل العلم. هذا هو �صاأن اأهل الفكر الح���ر، ومن توا�صع للعلم فتح له 

األ���ف باب من العلم لن يفت���ح لأي متكبر فيه. وهو بتوا�صعه للعل���م اأمام تالمذته يك�صف 

له���م عن نف�س تربوي قلما نج���ده لدى كثير من الأعالم فيناق�صه���م، ويوجههم وي�صوب 

اأخطاءه���م ويثني عليهم اإن اأ�صابوا، ويعترف له���م بالف�صل اإن بان الف�صل فيهم، ويبدل 

راأي���ه اإن ظهر ل���ه منهم ما يوجب الإقرار بحقانية ما قال���وه. وهذا نمط تربوي يخلق في 

التلميذ ما يجب اأن يكون في كل عالم وهو » اأن تكون حراً اإل اأمام العلم« »ل تكن اأ�صيراً 

لقول، ول لمقام. وناهيك بهذا اأ�صلوب تربوي يخرج تالمذة اأكفاء اأقوياء«.

ين���در اأن تجد هذا النف�س وهذا الأ�صلوب بين اأهل العلم في عالقاتهم مع تالمذتهم. 

فلي����س المدر�س من يتولى اإعطاءك المحا�ص���رة يبدي فيها راأيه باأمور مختلفة في الفقه 
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والأ�ص���ول. بل هو من ير�ص���دك وي�صاعدك في بناء �صخ�صيتك ويدلك على طريق البحث 

ويبع���ث في���ك روح النقد والتدقي���ق، ل لتكون تبعًا ل���ه، بل لتكون �صاح���ب �صخ�صية حرة 

م�صتقلة مبنية وفق اأ�ص�س �صليمة.

يحدثن���ا المجل�صي عن توا�صع ال�صيخ البهائي اإزاء العلم، واإن الحكمة �صالته ياأخذها 

ول���و من تالمذته بال تكبر ول تعجرف. ويحدث ع���ن حالت خالف فيها �صيخه في بع�س 

الآراء وناق�ص���ه فيه���ا واأنه كان اأحيانًا ي�صتح�صنها فيغير راأي���ه فيها قال، وهو يتحدث عن 

ف مع اأّني حين  واقعة ناق�س فيها �صيخه، حتى بدل راأيه فيها: وكان اإن�صاُفه فوق اأْن يو�صَ

تكّلمت بذلك كنُت اأ�صغَر تالمذِته واأحقَرهم، ومظنونٌ  اأّني لم اأكن اإذ ذاك بالغًا، وكثيرًا 

ّما كان َيْرجُع عن اعتقاِده بقولي وقول اأمثالي. وفي ذلك الزمان كان يح�صر اأكثر ف�صالء 

الع�ص���ر في مجل�صه العالي، مع اأّن اإ�صكاتى كان في غايِة ال�صهولِة لكثرة تبّحره في جميع 

 اأحوالنا واأحوالهم بجاه محّمد 
َّ

العل���وم، ون�صاهد في اأبناء الزمان ما ن�صاهد، اأ�صل���ح اهلل

واآله الطاهرين.

وحكى في ريا�س العلماء في ترجمة ال�صيخ خير الدين وهو من اأ�صباط ال�صهيد الأّول: 

اأّنه كان معا�صرًا ل�صيخنا البهائي، و�صكن ب�صيراز في مّدة طويلة، وال�صيخ لّما اأّلف الحْبل 

المتي���ن اأر�صل���ه اإليه ب�صيراز - على ما نقل - ليطالع فيه وي�صتح�صنه، وكان ال�صيخ يعتقده 

ويمدحه، وبعد ما طالعه كتب عليه تعليقاٍت وحوا�صي وتحقيقاٍت بل موؤاخذاٍت . 

ويقال اأن هذه التعليقات طبعت ب�صكل م�صتقل لحقًا.

ول���م تقت�صر نتائج ال�صيخ البهائي على كت���ب واآراء في العلوم المختلفة، بل له �صدقة 

جارية تن�صب اإليه اأنه اأول من �صنها ونبه عليها. فقد ذكر في ريا�س العلماء: اأّن المظنون 

اأّن عقد الموؤاخاة يوم الغدير قد ن�صاأ من �صيِخنا البهائي، وتبعه من تاأّخر عنه كالمحّدث 

القا�صان���ي وغي���ره. لقد تعددت ماآثره، وم���ن اأهم ما كتبه في العل���وم الريا�صية خال�صة 

الح�صاب الذي له �صروحات وتعليقات كثيرة، وترجم اإلى لغات اأجنبية. ومن اأهم ما كتبه 

ف���ي العلوم الفقهية الحبل المتين الذي اتبع فيه منهجي���ة عر�س كل الأحاديث المعتبرة 
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ال���واردة ف���ي الم�صاألة، ثم النظر ف���ي دللة كل حديث لي�صتخل����س النتائج من مجموعها 

لحقًا. واإذ لحظنا اأن هذه الكتابة كانت في زمن لم يكن فيه ل و�صائل ال�صيعة، لأن الحر 

تلميذ تالمذة ال�صيخ البهائي، ول البحار مع ما فيه من ح�صو. ندرك حينئذ اأهمية الجهد 

ال���ذي كان يبذله العلماء ف���ي ا�صتق�صاء الروايات من الكتب الأربع���ة و�صائر كتب ال�صيخ 

ال�صدوق والمفيد والطو�ص���ي وغيرهم. ولقد نبه ال�صيخ البهائي على اأهمية كتاب الحبل 

المتي���ن بعب���ارات ارتاأي���ت ان اأذكرها قبل اأن اخت���م البحث بعبارة موج���زة عن مدفنه، 

اأذكرها تبركًا، وليكون المو�صح لمقام الكتاب كاتبه نف�صه بال اإ�صافات.

قال في مقدمة الكتاب: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل الذي دلنا على الطريق 

القوي���م ومنَّ علين���ا بالهداية اإلى ال�صراط الم�صتقيم ووفقن���ا عند تفرق الأهواء وت�صعب 

الآراء للتم�صك بكتابه المبين وهدانا عند تخالف المذاهب وتباين الم�صارب اإلى الت�صبث 

باأذيال اأهل بيت نبيه �صيد المر�صلين واأ�صرف الأولين والآخرين �صلوات اهلل و�صالمه عليه 

وعليهم اأجمعين �صالة و �صالمًا دائمين اإلى يوم الدين وبعد فاإن الفقير اإلى اهلل الغني، 

محم���د الم�صتهر ببهاء الدين العاملي وفقه اهلل للعمل في يومه لغده قبل اأن يخرج الأمر 

من يده يقول اإن اأهم ما توجهت اإليه الهمم العوالي واأحق ما نق�صت عليه الأيام والليالي 

هو العلوم الدينية التي عليها مدار اأمر ال�صالم والمعارف الملية التي اإليها دعى الأنبياء 

عليه���م ال�ص���الم �صيما علم الحديث ودرايته ونقله وروايت���ه والبحث عن حاله والتفح�س 

على رجاله والوقوف على رموزه و الو�صول اإلى كنوزه فاإنه بعد علم التف�صير منبع العلوم 

ال�صرعي���ة واأ�صا�س الحكام الأ�صلي���ة والفرعية فطوبى لمن وجه اإلي���ه همته وبي�س عليه 

لمته وجعله �صعاره ودثاره و�صرف فيه ليله ونهاره وهذا الكتاب بذلت فيه جهدي وجعلته 

تذك���رة لأولي الألباب من بعدي ينطوي على عيون الأحاديث الواردة في الأحكام العملية 

ويحت���وي على خال�صة ما رواه اأ�صحابن���ا ر�صي اهلل عنهم بالأ�صانيد المعتبرة عن العترة 

النبوي���ة كنز مذخور ب�صحاح الأحاديث و ح�صانها وبحر م�صجور بلوؤلوؤ الأخبار ومرجانها 

مو�صح���ة اأحاديثه بتف�صي���ر المباني وتقرير المعان���ي وتبيين الن���كات وتو�صيح المغلقات 
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الشيخ مالك وهبي

وا�صتك�ص���اف الدلئل وا�صتنباط الم�صائل اإلى غير ذلك مم���ا اأنجر اإليه الكالم في بع�س 

الأوق���ات من �صوانح المباحثات ولوايح المطارح���ات مما �صمح به النظر القا�صر وانتهى 

اإلي���ه الفك���ر الخا�صر وهذا الكتاب اإنما يعرف قدره من تاأم���ل اأ�صول اأ�صحابنا قد�س اهلل 

اأرواحه���م بعين ب�صيرة و�صب���ر اأغوار تلك الكتب بيد غير ق�صي���رة واأفنى في فن الجرح 

والتعدي���ل بره���ة من عمره و�صرف ف���ي رد الفروع اإلى الأ�صول �صط���رًا من اأيام دهره ثم 

غاي���ة ما التم�س منك���م اأيها الأخوان في الدين وال�صركاء في طل���ب اليقين اأن تمنوا عليَّ 

باإ�ص���الح ف�صاده وترويج ك�صاده والإغما�س عما ل يخلو عنه موؤلف ول ي�صلم منه م�صنف 

مم���ا ه���و حقيق باأن ي�صتر ول ي�صطر وي�صمر ول يظهر ويلفظ ول يحفظ فاإنكم تعلمون اأن 

الغو����س عل���ى درر الدقايق يتعذر مع تالطم اأم���واج المحن والعواي���ق واإلى اهلل �صبحانه 

الم�صتكى من دهر قل ما اأ�صحك وطال ما اأبكى ثم اإن طرق �صمعكم ما لم تعهدوا طروقه 

ولح لك���م برق لم تاألفوا بروقه فال تعجلوا باللجاج في �صلوك ذلك ال�صبيل وامكثوا قليال 

فع�ص���ى اأن يتب���دل الملح الأجاج بالعذب ال�صل�صبيل وها اأن���ا با�صٌط كف ال�صوؤال اإلى من ل 

يخي���ب لديه الآمال اأن يع�صمني عن اقتحام موارد الزلل في القول والعمل واأن ي�صهل لي 

اإتم���ام ما اأرجوه ويوفقني لإكماله على اأح�صن الوج���وه واأن يجعله خال�صًا لوجهه الكريم 

واأن يتقبله بلطفه العميم وف�صله العظيم و�صميته بالحبل المتين في اإحكام اأحكام الدين 

ورتبت���ه عل���ى اأربعة مناهج اأولها في العب���ادات وثانيها في العق���ود وثالثها في اليقاعات 

ورابعها في الأحكام وما توفيقي ال باهلل عليه توكلت واإليه اأنيب.

لق���د كان ال�صيخ البهائي م���ن القلة القليلة الذين لهم مدفن متمي���ز، تمت العناية به 

ب�ص���كل كبي���ر، خالفًا لنظرائه الذين ا�صته���روا في �صماء العلم والإ�ص���الم عامة والت�صيع 

خا�ص���ة، فقد تج���د قبورهم واأخ�س بالذك���ر المدفونين في اأر�س عامل���ة، بال عناية ول 

رعاي���ة وه���و اأمر موؤ�صف. حتى اأن ال�صيد مح�صن الأمين في كتابه اأعيان ال�صيعة قد �صمى 

جبل عامل بم�صيعة العلماء ب�صبب ما راآه من عدم تقدير للعلماء بعد وفاتهم. اإن تظهير 

القب���ور ي�صاعد عل���ى اإظهار مقام و�صاأن المدف���ون، بما ي�صتحقه م���ن تقدير وتكريم، بل 
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وتو�صل ودعاء هلل تعالى في اأجوائهم، فاإنها مقامات تتنزل عليها المالئكة تحيطها عناية 

خا�صة من رب العالمين، ن�صاأله تعالى اأن يلهم المعنيين اإعطاء �صاأن مهم لهذه القبور.
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التقية بوصفها فلسفة سياسية
)م�صعى تنظيري في اختبارات الفقيه العارف ال�صيخ بهاء الدين العاملي(

)953 هـ - 1546م(

أ. محمود ايدر)))

تتوخ���ى هذه الورقة الإقتراب من �صخ�صية الفقيه العارف ال�صيخ بهاء الدين العاملي 

م���ن الوج���ه الذي يدور معها مدار التجرب���ة. واإذ يكون الم�صعى في ه���ذه المنزلة ي�صير 

ن من مكونات هذه ال�صخ�صية حّظًا من المعاينة. ولأجل ا�صتقرائها  بديهّيًا اأن ينال كل مكوِّ

وجدتن���ي من�صرفًا اإلى تناول التقية كممار�صة ومفهوم في �صيرته العلمية والعملية. ولعل 

م���ا حملن���ي على الدخول اإلى التقية م���ن باب النظر ال�صيا�صي، يعود ال���ى اأنها لم تنل ما 

ت�صتحق���ه من در�س ف���ي هذا الم�صمار، اإذ لو عرفنا منزلتها على ما هي عليه من مكانة، 

لَوَج���ب اأن نتعامل معها بو�صفها فل�صفة عمل تر�صم قواني���ن الممار�صة ال�صيا�صية وتنّظم 

العالق���ة بين الفقيه وال�صلطة، ثم لُحملنا على اأن نرى اإليها كحالة مخ�صو�صةٍ  في حياة 

ال�صي���خ له���ا اأبعادها الإيمانية والأخالقي���ة وال�صيا�صية في خالل الحقب���ة التاريخية التي 

عا�صه���ا في كن���ف الدولة ال�صفوية. ومن طبيعة الحال، ف���اإن دافعنا اإلى ب�صط اختبارات 

اأ�صتاذ في الفكر الفل�صفي.  (1(
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ال�صي���خ البهائي �صمن هذا الحقل ه���و لأجل اإخراج مفهوم التقية من ح�صريته الفقهية، 

والنظر اإليه كاأ�صا�س لفل�صفة �صيا�صية ذات هند�صة معرفية جلية المعالم.

ل���م يفرد ال�صي���خ بهاء الدين ر�صالة اأو كتابًا في التقي���ة، اإل اأننا �صنلقاها م�صارًا اإليها 

ف���ي ثنايا كتاباته الفقهية والكالمي���ة والعرفانية، ف�صاًل عن الإ�صتدلل عليها بما اأف�صت 

اإلي���ه اختباراته في ال�صير وال�صلوك والإجتماع ال�صيا�صي. لذلك �صنالحظ كيف اأن التقية 

لي�ص���ت مفهوم���ًا منتزعًا من مكتوباته النظري���ة، فالعك�س هو ال�ص���واب. ما يعني وجوب 

معاين���ة �صيرته حتى بما هي تجلٍّ عملي للمفه���وم في ميدان التجربة التاريخية. ذلك ما 

�صيتبّين لنا على الم�صتوى النظري لجهة حلول التقية في �صميم المنظومة العامة للفكر 

الإ�صالمي ب�صفّتي���ه الدينية وال�صيا�صية. كما �صيتبّين اأي�ص���ًا وب�صورة عملية، حين تتخذ 

ه���ذه الأطروحة في الفكر ال�صيعي على الخ�صو�س منزلة محورية اأخذت تظهر قواعدها 

الفل�صفية ومّتكاآتها الفقهية بدءًا من ع�صر الغيبة الكبرى.

ولئن انح�صرت البحوث في الع�صر الإ�صالمي الأول، �صمن دائرة علم الكالم، حيث 

ارتفع من�صوب الإهتمام بالإمامة والولية بو�صفهما امتدادًا للنبوة في حركة التاريخ، فقد 

تمّي���ز الع�صرالتالي بم���ا ي�صبه خالء الميدان من هذين المفهومي���ن، لينح�صر الن�صاط 

المعرفي ف���ي دائرة التجريد الفل�صفي. فنظرية »الفيل�ص���وف الملك« عند )اأفالطون(، 

و»حكوم���ة الحكم���اء« عن���د )اأر�صطو(، �صتترك اأث���رًا بّينًا على الفك���ر ال�صيعي، في حين 

�صنالحظ هذا الأثر في نظرية »الرئي�ض المطلق« عند )الفارابي(، و»الرئا�صة العظمى 

اأو رئا�صة الأفا�صل« عند )ن�صير الدين الطو�صي(.

 واإل���ى ع�صر لحق، وعلى وجه التعيين حتى العام 700 للهجرة، بقي الفكر ال�صيا�صي 

مقّي���دًا ف���ي اأغ���الل العقل الفل�صف���ي. فقد ب���دا اأن البحث في طّي���ات الفل�صف���ة مقّدٌر له 

الإ�صتم���رار م���ن اأجل العثور على بن���اء عقلي للحكومة الإ�صالمية، لك���ن لم تلبث الجهود 

النظرّي���ة المبذولة حتى تعود لُتعِر�س من جديد ع���ن ال�صيا�صة وتحل في اأح�صان العلوم 

ال�صرعي���ة. وبدًل من اأن تاأت���ي هذه المرة اإلى دائرة علم الكالم، راحت تتبّواأ مكانتها في 
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الفقه وفروع الدين..�صوى اأن التقية المّت�صلة ات�صاًل وثيقًا بفل�صفة العالقة بين الحاكم 

والمحكوم طفقت تنمو وتتحرك خارج دوائر الجدل ال�صيا�صي. كما لو كانت من الق�صايا 

الم�صنون بها على اأهلها وعلى خ�صومها في الآن عينه. وتلك واحدة من المفارقات التي 

تجعله���ا منظومة مكتفية بذاتها، وبالتالي بو�صفه���ا حقل جاذبية ي�صري بخفٍر في حركة 

الزمان والمكان. 

التقية كمصولح وماهية:

لقد ارتبطت التقّية في تاري���خ الأديان ب�صفة عامة بمراحل الإ�صطهاد التي ع�صفت 

به���ا على اأ�صا�س من التمييز ف���ي الهويات العقائدية. وقد اأباحه���ا الإ�صالم ب�صفة عامة 

لحماية الم�صلم من اأي �صرر في دينه ودنياه. 

اأم���ا تو�ّصع ال�صيع���ة على وجه الخ�صو�س، ف���ي ا�صتخدامها كفل�صفة عم���ل، يتدبرونها 

ف���ي اجتماعهم ال�صيا�صي المحك���وم بالإ�صطراب والقلق، فعائد اإل���ى الإ�صطهاد المديد 

الاّلح���ق بهم ب�صبب من تمو�صعهم ككتل���ة تاريخية معار�صة لالإ�صتب���داد منذ الع�صرين 

الأموي والعبا�صي و�صوًل اإلى الع�صور الالحقة. 

وم�صطلح التقية عدا عن كونه محل اإجماع الفرق الإ�صالمية، هو مفهوم قراآني نطق 

ْولَِياَء ِمْن ُدوِن 
َ
به الوحي لفظًا ومعنى كما في قوله تعالى: {ل َيّتَِخِذ الُْمْؤِمُنوَن الَْكافِرِيَن أ

 ُ رُُكُم الّلَ ْن َتّتَُقوا ِمنُْهْم ُتَقاةً َوُيَحِذّ
َ
 أ

َ
ِ فِى َشْىٍء إاِّل الُْمْؤِمنِيَن َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك فَلَيَْس ِمَن الّلَ

ِ الَْمِصيُر}.  َنْفَسُه ِإَولَى الّلَ
ولئن كانت التقية عند ال�صيخ البهائي ممار�صة �صيا�صية ودينية واجتماعية افتر�صتها 

ظ���روف تاريخية محدّدة، فهي اإلى ذلك �صاأٌن مو�صول بمنظومة اإيمانية ودينية ومعرفية 

ظهرت معالمها في زمن نزول الوحي وتر�ّصخت اأركانها العملية والنظرية عبر اأئمة اأهل 

البيتR على مدى القرون الثالثة الأولى للهجرة. 

والتقية بح�صب اتفاق المحققين يق�صد بها كتمان الحق، و�صتر الإعتقاد فيه، ومكالمة 
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المخالفي���ن وت���رك مخالفتهم بما يعقب �صررًا في الدي���ن والدنيا، وفر�س ذلك اإذًا علم 

بال�ص���رورة، وقوى ف���ي الظن، فمتى لم ُيعلم �صرر باإظهار الح���ق، ول قوى في الظن، لم 

يجب فر�س التقية.

وكان اأول م���ن اأت���ى بالتقية في الإ�صالم هو عّمار بن يا�ص���ر، فعندما اأ�صلم عّذبوه ولم 

يترك���وه حتى نال ر�ص���ول اهللP، وجاء اإليه، ف�صاأله: »ما وراءك ؟«. قال: »�صّر يا ر�صول 

اهلل! واهلل ما تركت حتى نلت منك وذكرت اآلهتهم بخير!«، ف�صاأله: »كيف تجد قلبك؟«، 

قال: »مطمئن بالإيمان«. قال: »فاإن عادوا َفُعْد«، فقد اأقّره الر�صولP، على التظاهر 

بال�ص���رك و�صّب النبي ما دام قلبه مطمئن���ًا بالإيمان وحياته يتهددها الخطر. ونزلت في 

يَماِن}، ومن ثم 
ِ
ْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئٌنّ ِباْلأ

ُ
ِ ِمْن َبْعِد اإِيَماِنِه اإِلَّ َمْن اأ

َّ
ذلك الآية: {َمْن َكَفَر ِباهلل

فقد جعل ال�صيعة التقية مبداأ من مبادئ الإ�صالم، واأخذت به ال�صوفية حتى اأن من�صور 

ب���ن المعتمر كان يق�صي الليل في النواح والبكاء، فاإذا اأ�صبح ال�صباح كّحل عينية ودهن 

راأ�ص���ه وخرج اإلى النا�س، وكان ذلك تقية من ن���وع اإخفاء الزهد في القلب دون المظهر، 

و�صار ذلك داأب المالمتية كما �صياأتي معنا لحقًا.

التقية في مذاهب المسلمين األربعة:

�ص���كل على ال�صيعة قولهم بالتقي���ة وا�صتخدامهم لها. فزع���م بع�صهم اأن التقية 
ُ
لق���د اأ

من النفاق. وكان رد ال�صيعة على هذه الدعوى اأن النفاق �صّدها، اأّي �صد التقية ذلك اأن 

النفاق هو عبارة عن اإظهار الإيمان واإبطان الكفر، والتظاهر بالحق واإخفاء الباطل، فال 

ي�صح في هذه الحال اأن تعّد التقية من ق�صم النفاق وم�صاديقه وفروعه. واّدعى بع�صهم 

اأن التقي���ة ل يجوز ا�صتخدامه���ا اإّل مع غير الم�صلم، اأّما الم�صلم فال ت�صتخدم معه، وهذا 

اّدع���اٌء باطٌل ول دليل عليه بح�صب متكلم���ي الإمامية، بل الأدلة قائمة على خالفه، فكما 

اأنها ت�صتخدم مع غير الم�صلم فاإنها ت�صتخدم اأي�صا مع الم�صلم الظالم اتقاًء ل�صرره. 

ولق���د اأب���اح الإ�صالم التقي���ة ب�صفة عامة لحماي���ة الم�صلم من اأي �ص���رر في عقيدته 
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اأو دني���اه ولكن تو�ص���ع ال�صيعة خ�صو�ص���ًا بكل طوائفهم ف���ي ا�صتخدامه���ا واعتبارها من 

اأ�صا�صي���ات الدي���ن، يعزوه البع����س اإلى ا�صطهاده���م عبر التاريخ خ�صو�ص���ًا في الع�صر 

الأموي والعبا�صي مما جعل التقية اأمرًا �صروريًا لحياة ال�صيعي.

لكنن���ا �صنج���د كثيرًا من الحق���ب التاريخية الت���ي ازدهر فيها الج���دل الكالمي كيف 

مور�صت التقية حتى بين كبار الم�صلمين واأئمتهم. ففي م�صاألة »خلق القراآن« كان وا�صحًا 

م���دى ا�صطهاد ال�صلط���ة العبا�صية للعلماء الذي���ن قالوا بقدم ال���كالم الإلهي، فاتهمهم 

بال�صرك واأقامت عليهم الحد.

وق���د ذكر الموؤرخ���ون اأن الماأمون العبا�صي ق���د ا�صتد في امتحان النا����س ولزوم اإقرار 

الفقهاء بما يراه، فجعل ير�صل لعماله الكتب، وكانت تزداد �صدًة، وعنفًا، وتهديدًا ووعيدًا، 

وكان م���ن نتائج هذا الإمتحان اأن ا�صتجاب جمي���ع الفقهاء لذلك، ولم يمتنع منهم اإّل نفر 

قلي���ل، منه���م اأحمد بن حنب���ل، ومحمد بن نوح، واأحم���د بن ن�صر الخزاع���ي، واأبو يعقوب 

البويط���ي، ونعيم بن حّماد، وهوؤلء قد ذاق���وا حتفهم لمتناعهم عن الإجابة. وبقي الإمام 

اأحم���د بن حنبل، ولم يكن حظ���ه كحظهم من القتل ويعلق اأبن كثي���ر على مواقف الفقهاء 

الذي���ن ا�صتجاب���وا للماأمون في قول���ه بخلق القراآن، فيق���ول: اإن اإجابته���م كانت م�صانعة، 

لأنه���م كان���وا يعزلون من ل يجيب عن وظائفه، واأن كان ل���ه رزق على بيت المال قطع، واإن 

كان مفتي���ًا ُمنع من الإفت���اء، واإن كان �صيخ حديث رُدع عن الإ�صتم���اع. وهكذا نرى اأن هذه 

الم�صانع���ة كان���ت �صربًا من الممار�ص���ة »التقائية«، التي ما لبث���ت اأن اأخذت ق�صطها من 

التنظير الفقهي والكالمي لدى جمع من كبار علماء وفقهاء المذاهب الإ�صالمية الأربعة.

فل���و عدن���ا اإلى ما قيل في التقية عند علم���اء اأهل ال�صنة والجماع���ة لتبّين لنا تطابقًا 

ف���ي اأ�صل الأطروحة مع فقهاء الإمامية اأئمتهم. فهي تعني اإظهار الم�صلم لبع�س الأقوال 

والأفع���ال الموافقة لأهل الكفر اأو الجارية على �صبله���م اإذا ا�صطر الم�صلم اإلى ذلك من 

اأجل اجتناب �صرهم مع ثبات القلب على اإنكار موافقتهم وبغ�صها وال�صعي لدفع الحاجة 

اإليه���ا، كم���ا يمكن القول باأن التقي���ة هي اإظهار الكفر واإبط���ان الإيمان وذلك عند خوف 
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الم�صلم على نف�صه من الكفار والم�صركين.

و�صيظه���ر لنا من المقتب�صات المتخذة من كتب المذاهب الإ�صالمية ما يجعلها محل 

اإجم���اع لخالف في اأ�صله واأ�صالت���ه. وقد اأخرج البخاري من طريق قتيبة بن �صعيد، عن 

ع���روة بن الزبير: اأن عائ�صة اأخبرته اأّنه ا�صتاأذن على النبيP رجل، قالP: )ائذنوا 

ل���ه فبئ�س ابن الع�صي���رة، اأو بئ�س اأخو الع�صيرة(، فلما دخ���ل األن له الكالم. فقلت له: يا 

ر�ص���ول اهلل قل���ت ما قلت ثم األنت له في القول؟ فقال: ) اأي عائ�صة، اإّن �صر النا�س منزلة 

عند اهلل من تركه اأو ودعه النا�س اتقاء فح�صه(.

ويق���ول الإمام مال���ك بعدم وقوع طالق المك���ره على نحو التقية محتج���ًا بذلك بقول 

ال�صحابي ابن م�صعود: ما من كالم يدراأ عني �صوطين من �صلطان اإل كنت متكلمًا به.

وج���اء في م�صتدرك الحاكم: حديثا اأبو عب���د اهلل محمد بن يعقوب ال�صيباني حدثنى 

اأب���ي ثنا همام ثنا محمد ب���ن ب�صر العبدي قال: �صمعت �صفيان اإب���ن �صعيد يذكر عن اإبن 

جري���ج حدثن���ى عطاء عن اإبن عبا����س ر�صى اهلل عنهم���ا »اإل اأن تتقوا منه���م تقاة« قال 

التق���اة التكل���م بالل�صان والقلب مطمئن بالإيمان فال يب�صط يده فيقتل ول اإلى اإثم فاإنه ل 

عذر له.

ويقول البيهقي: اأخبرنا اأبو زكريا بن اأبي اإ�صحاق المزكي اأنباأ اأبو الح�صن بن عبدو�س 

الطرائفي ثنا عثمان بن �صعيد الدارمي ثنا عبد اهلل بن �صالح عن معاوية بن �صالح عن 

عل���ي بن اأب���ى طلحة عن اإبن عبا�س في قوله »اإل من اأكره وقلبه مطمئن باليمان« قال 

اأخب���ر اهلل �صبحان���ه اأنه من كفر بعد اإيمانه فعليه غ�صب م���ن اهلل وله عذاب عظيم فلما 

من اأكره فتكلم بل�صانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فال حرج عليه اإن اهلل 

�صبحانه اإنما ياأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم.

وعند ال�صيوطي: اأخرج اإبن جرير واإبن المنذر واإبن اأبى حاتم من طريق علي عن اإبن 

عبا����س قال نهى اهلل الموؤمنين اأن يالطفوا الكف���ار ويتخذوهم وليجة من دون الموؤمنين 

»اإل اأن يك���ون الكف���ار عليهم ظاهري���ن اأولياء فيظهرون لهم اللط���ف ويخالفونهم في 
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الدين وذلك قوله: »اإل اأن تتقوا منهم تقاة«.

و ف���ي طبقات ابن �صعد: قال اأخبرنا عبد اهلل بن جعفر الرقي قال: اأخبرنا عبيد اهلل 

ب���ن عم���رو عن عبد الكريم عن اأبي عبيدة بن محمد بن عمار بن يا�صر في قوله »اإل من 

اأك���ره وقلب���ه مطمئ���ن بالإيم���ان« قال ذلك عمار بن يا�صر وقول���ه ولكن من �صرح بالكفر 

�صدرًا قال ذلك عبد اهلل بن اأبي �صرح.

اأم���ا التقية عند الإمامية فتقوم على اجتناب �صر الكف���ار والم�صركين وذلك بموافقة 

بع����س اأفعاله���م مع عدم الإيم���ان والت�صديق بها قلب���ًا، وا�صطرت الإثن���ا ع�صرية ب�صبب 

البط�س والقتل والتنكيل الذي تعر�س له الأئمة ومتبعيهم على مر الع�صور.

 ينقله���ا العالمة الكليني وطبق���ًا لرواية عن الإمام جعفر ال�ص���ادق قوله »لو قلت اإن 

ت���ارك التقي���ة كت���ارك ال�ص���الة لكن���ت �صادق���اً« واعتبر بع����س علماء الإثن���ا ع�صرية هذه 

الرواية من الروايات المتواترة. و عنه اأي�صًا قال: يا اأبا عمر، اإن ت�صعة اأع�صار الدين في 

التقية، ول دين لمن ل تقية له

· »واأن من ل تقية له ل اإيمان له« 
· ويرى علماء الإمامية اأن الالزم على الموؤمن اأن ي�صعى في زمان الغيبة لرفع التقية، 
وذل���ك ما يت�صح من قراءة الأدعي���ة الماأثورة عن المع�صومين: »الله���م واجعل ال�صحة 

والن���ور ف���ي �صمعي وب�صري )...( واجعل الإر�صاد في عمل���ي، والت�صليم لأمرك مهادي 

و�صن���دي، والر�ص���ا بق�صائك وقدرك اأق�صى عزمي ونهايتي، واأبعد همي وغايتي، حتى 

ل اأتقي اأحداً من خلقك بديني، ول اأطلب به غير اآخرتي«.

وق���د عّلل ال�صيد هبة الدين ال�صهر�صتاني )من مجته���دي الإثنا ع�صرية( لزوم التقية 

تعلي���اًل معق���وًل وذكر اأن »ال�صيع���ة قد ا�صته���رت بالتقية اأكث���ر من غيرها لأنه���ا ابتليت 

با�صتم���رار ال�صغ���ط اأكثر من اأي اأم���ة اأخرى، فكانت م�صلوبة الحري���ة في عهد الدولة 

الأموي���ة وف���ي عه���د العبا�صيين على طوله، وف���ي اأكثر اأيام الدول���ة العثمانية، ولأجله 

ا�صت�صعروا ب�صعار التقية اأكثر من اأي قوم. وقد نقل الكليني عن ال�صادق و�صية الإمام 
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عل���ي لأ�صحاب���ه قال فيه���ا: »... فاإذا ح�صرت بلية فاجعلوا اأموالك���م دون اأنف�صكم، فاإذا 

نزلت نازلة فاجعلوا اأنف�صكم دون دينكم، واعلموا اأن الهالك من هلك دينه«.

َتيْ��ِن بَِما َصَبُروا} فقالوا:  ّرَ ْجَرُهم ّمَ
َ
وَلٰئَِك يُْؤتَْوَن أ

ُ
ولق���د اأّوَل الفقه���اء قوله تعال���ى: {أ

وُنِقَل عن الباقر قوله: »كلما تقارب هذا الأمر كان اأ�صّد للتقية«. ويقول ال�صدوق القمي 

)المتوف���ى �صن���ة 991/381-992) »اعتقادن���ا ف���ي التقية اأنه���ا واجبة، م���ن تركها كان 

بمنزلة من ترك ال�صالة...«، ووقت رفعها بخروج القائم، وعّزز ذلك بقوله: »من تركها 

قب���ل خروجه فقد خرج عن دي���ن اهلل ودين الإمامية وخالف اهلل ور�صوله«. والواقع اأن 

�صيح���ة ال�صدوق اإنما هي �صرخة معّذب راأى زمالءه يعّذب���ون ويهانون وي�صّردون فنادى 

بهذا الإ�صرار على التقية.

واأي���ًا تك���ن مناحي الن�صو�س التي تناولت التقية تعريفًا واجته���ادًا وتاأوياًل، فهي تعود 

عل���ى الجملة اإلى الباع���ث التاريخي ومقت�صيات الإحتدام. الأم���ر الذي يفتر�س التعامل 

معها كاأطروحة �صارية في الإجتماع ال�صيا�صي وامتداداته المتعاقبة في التاريخ الإ�صالمي 

منذ البعثة النبوية ال�صريفة.

اأم���ا كون مرجعها اإل���ى الباعث ال�صيا�صي فهو ما ي�صير اإلي���ه ال�صهر�صتاني في معر�س 

تحقيقات���ه ع���ن الفتن التي اجتاحت العال���م الإ�صالمي بعد وفاة النب���ي P بقوله: »... 

»م���ا �ُص���لَّ �صي���ف في الإ�صالم على قاع���دة دينية مثلما �ُصلَّ على الإمام���ة في كّل زمان«. 

وبقط���ع النظ���ر عن الظروف التي كادت اأن ُت�َص���ّل فيها ال�صيوف »ي���وم ال�صقيفة«، اأو تلك 

الت���ي �ُصّلت فيها ال�صيوف فعاًل وتقاتل فيها م�صلم���ون، فالأكيد اأن الإحتدامات ال�صيا�صية 

 Pف���ي الإ�صالم لي�ص���ت وليدة الأم�س القريب. فمنذ اأن طرح���ت ق�صية خالفة الر�صول

اعتبر البع�س اأن الأمر �صيا�صي )دنيوي مح�س(، في حين تم�صك البع�س الآخر بقدا�صة 

الخالف���ة لكونها »وظيفة دينية«. ول يق�صد ب�»البع�ض الآخ���ر« الإمامية فح�صب، بل اإن 

التي���ار الأ�صا�صي )اأي ال�صلطة التاريخي���ة( هو من عالج الم�صكل وبا�صتمرار على »قاعدة 

دينية« ح�صب تعبير ال�صهر�صتاني.
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ث���م اإّن الم���اوردي في »الأح���كام ال�صلطانية« �صوف يتعر�س للخ���الف المعروف حول 

الإمام���ة وهل توّجب بالعقل اأو بال�ص���رع؟ فيذكر اأن طائفة قالت: »وجبت بالعقل لما في 

طباع العقالء من الت�صليم لزعيم يمنعهم عن المظالم«. ولكنه عندما يعر�س ل�صروط 

الإم���ام وواجبات���ه، يعر�س ويثبت البعد الديني للخطة. اأما اب���ن تيمية فاإنه يثبت اأن بني 

اآدم ل تت���م م�صلحتهم اإل بالإجتماع لحاجة بع�صه���م اإلى بع�س ول بد عند الإجتماع من 

راأ����س«، لكنه يقرن بين وجوب الإم���ارة والإيمان باهلل اإذ يقول: »الواج���ب اتخاذ الإمارة 

دين���اً وقرب���ة يتق���ّرب بها الى اهلل، ف���اإن التقرب اإليه بطاعته وطاع���ة ر�صوله من اأف�صل 

القربات«. ولئن مّيز اإبن خلدون بين ال�صيا�صة كواقع وممار�صة، وكمطلب اأخالقي ي�صعى 

اإلي���ه، فهو يف�ص���ل بين الملك )الذي هو طبيع���ي لالإجتماع الإن�صان���ي( والخالفة )التي 

ه���ي حمل الكافة على الأحكام ال�صرعية في اأحوال دنياهم واآخرتهم(. هكذا يّت�صح اإذن 

اأن الفك���ر ال�صيا�ص���ي )ال�صني( رغ���م اإلمامه بالنظرية ال�صهيرة القائل���ة »اإن الدولة من 

الأم���ور الطبيعي���ة واإن الإن�صان من طبعه حيوان مدني«، كان في عمومه ل يف�صل بين 

الدين���ي وال�صيا�ص���ي. وبا�صتثناء بع�س الكتابات غير الر�صمية مث���ل اأعمال اإخوان ال�صفا 

والفاراب���ي وبع�س ما ي�صت�ص���ف من �صروح اإبن ر�صد لل�صيا�ص���ة الأفالطونية، فاإن ال�صلطة 

والمفكري���ن كانو يخلطون قلي���اًل اأو كثيرًا عن قناعة اأو عن �صرب م���ن الماكيافيلية بين 

الدين وال�صيا�صة.

 وم���ا ينبغي ذكره في هذا ال�صدد اأن غلبة التاأمل الفل�صفي ومهنة الق�صاء و�صخ�صية 

الفقي���ه علي اإب���ن ر�صد، جعلته يقف من الت�صوف )على �صبيل المثال( موقف ال�صكوت ل 

موق���ف الرف�س، وكان يبدي �صرامة ف���ي اإذاعة مقالت ال�صوفية في المدينة الإ�صالمية 

خيف���ة الفتن���ة، كما اأب���دى الموقف نف�صه م���ن مق���الت المتكلمين والت�صري���ح بمقالت 

الفل�صف���ة. لقد �صكت اإبن ر�صد كفقيه، ع���ن المعرفة ال�صوفية لأغرا�س عملية. وبع�صهم 

ق���ال لأغرا����س الناأي بنف�صه عن الفتن���ة التي يف�صي اإليها الق���ول بالإيمان العقلي )...( 

لكن، اأكثر ما �صرفه عن الت�صوف، اأنه قد وجد في الفل�صفة الح�صنى وزيادة، فالف�صيلة 
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التي يرنو اإليها الت�صوف ل تغيب عن الإهتمام الفل�صفي حيث تف�صل الفل�صفة القول فيها 

ف���ي اإط���ار اأفق نظري ير�صي طموح رجل غلبت عليه العب���ادة العقلية وطمحت همته اإلى 

الفه���م ال�صببي العقالني لكل الظواهر التي تحي���ط به؛ ذلك لأنه كان يوؤمن اأن العقل هو 

اإدراك الأ�صي���اء باأ�صبابها، فكانت نظرته اإل���ى الف�صائل نظرة فيل�صوف كما كانت نظرته 

اإل���ى العب���ادة نظرة فيل�صوف؛ وهكذا فق���د اأح�صى الف�صائل ورتبه���ا وعرف منزلتها في 

المدين���ة، واأر�ص���د اإلى طرق حمل النا����س عليها لت�صبح المدينة مدين���ة فا�صلة، كما نبه 

اإلى اأهمية العبادة العقلية المن�صبة على التاأمل في الكون عو�س هذه العبادة التي تجعل 

ال�صوف���ي منكفئ���ًا طوال الوقت على ال���ذات وتكاد ت�صرفه عن الكون حول���ه. فاإذا كانت 

ال�صريع���ة الخا�صة بالحكم���اء، هي علم طريق الآخرة، الذي »هو العل���م بكيفية ت�صقيل 

هذه المراآة عن هذه الخبائث التي هي الحجاب عن اهلل �صبحانه وتعالى وعن معرفة 

�صفات���ه واأفعال���ه، فاإن ه���ذه ال�صريعة عند ابن ر�صد هي العل���م بالم�صنوعات علماً تاماً 

لمعرفة ال�صانع معرفة تامة.

 بهاء الدًن أو «البراكسيس» اإلمامي:

 ل يف�ص���ي الكالم على ميل ال�صيخ البهائي نحو مغادرة البيئة ال�صيا�صية والإجتماعية 

الت���ي عا�صه���ا ف���ي ظل العهد ال�صف���وي، اأن���ه اأراد التحرر م���ن التقية كعقي���دة وكفل�صفة 

�صيا�صي���ة، واإنما هو انتق���ال متدّبر يف�صي اإلى طور جديد في اختباراته العلمية والعملية. 

فلقد حّلت التقية محاًل عقالنيًا بّينا في تجربته الدينية وال�صيا�صية. ولذا يجوز الحديث 

ف���ي هذا المنحنى عم���ا ن�صميه »بعقالنية التقي���ة« عند ال�صيخ. فهي به���ذه المنزلة اإلى 

اأدن���ى منهج عقالني عملي اأخذ به عن دارية لمقاربة الأفهام في المجتمعات الإ�صالمية 

بمراتبها المختلفة، �صواء في المخاطبة القولية اأو في المعاي�صة العملية.

ول�صنا نغاير حقيقة المعنى لو نحن و�صعنا التقية كمعادل مو�صوعي للمفهوم الأر�صطي 

ح���ول »البراك�صي�ض« الذي ي�صتخدم غالبًا بمعنى الحكمة العملية. والذي هو في ممار�صة 
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البهائ���ي عم���اد الفل�صف���ة العملية في الفكر ال�صيا�ص���ي ال�صيع���ي. واإذا كان لنا من ف�صحة 

لمقارب���ة »البراك�صي����ض« في �صيغت���ه الإمامية، فهو يعني فن فه���م الإرتباط بين الممكن 

والم�صتحي���ل في زمان ومكان معّي���ن. ولذا فاإن الم�صاألة تتعّل���ق اأوًل واأ�صا�صًا بمدى تالوؤم 

التقي���ة مع العقيدة على مبداأ التعّق���ل والتنا�صب. و»العقيدة«، كم���ا يّبين القراآن الكريم 

وال�صن���ة ال�صريف���ة هي نظ���ام اإلهي يهدي اإل���ى » العم���ل«.. وبعبارة اأخ���رى: العقيدة هي 

منظوم���ة ذات مفاهيم وقواعد توّجه العامل في اأعماله. ولأن ّدائرة الأعمال بحاجة اإلى 

اإتّج���اه وا�ص���ع جّدًا، لذلك عليها اأن تتناول الجذور وتعال���ج الم�صدر. والم�صدر هو الذي 

يق���ّدم على الأقل، معنًى لوجود الإن�صان، بحيُث يمك���ن تعريف الكمال على اأ�صا�صه، واأما 

عي اإلى ال�صعادة توجّها ً وت�صويغًا  ال�صعادة فهي الو�صول اإلى الكمال، وبهذه الدالَّة فاإن ّلل�صَّ

عقالنيين. عند اأر�صطو، نالحظ اأن مفهوم »البراك�صي�ض« يعني العلوم والأبحاث النظرّية 

لفهم مبنى العمل الإرادي للفرد. ثّم اإنه يق�ّصم مجال هذا العمل اإلى ناحيتين مهمّتين: 

 .(Etics)ٍ الأولى: العمل الإنفرادي للفرد الذي يتكّفل علم الأخالق البحث فيه

الثاني���ة: عم���ل الفرد �صم���ن الجماعة، حيث يب���داأ من العمل �صم���ن الأ�صرة وينتهي 

 .(Polis) »بالعمل �صمن »الدولة

وبم���ا اأّن الق�صم الخا�س ب�صلوك الإن�صان �صمن جماع���ة كبيرة )الّدولة( هو الجوهر 

الأ�صا�س لل�ّصيا�صة، فقد اكت�صب اأهّمية كبرى. لكن يمكن القول بوجود مفهوم محّدد اأكثر 

ل�«البراك�صي����س« في كتابات اأر�صطو، والذي اإكت�صب اأهمّي���ة، خالل القرون: الثامن ع�صر 

والتا�صع ع�صر والع�صرين.. اأي النظر اإليه باعتباره اأ�صا�س ال�صلوك ال�صّيا�صي للفرد، بمعنى 

وج���ود الف���رد في الّدولة ولّما كان���ت الحكمة العملية الأر�صطية قائم���ة في جوهرها على 

تعق���ل م�ص���ار ال�صلوك الب�صري، وهذا �صاأن التقية، فال ب���د اإذًا من التمييز بين »العقلنة« 

و«العقالني���ة« لنتبّين ماهية »الممار�صة التقوي���ة« كما ق�صدت اإليها ال�صريعة، وكما اأخذ 

به���ا فق���ه الإمامية ق���وًل وعماًل. ومقت�صى التميي���ز اأن نحاكم كل م���ن الم�صطلحين من 

خالل اإحالة كل منهما اإلى حقل المعاينة. 
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يعتق����د كثي����رون اأنهم داخل حق����ل العقالني����ة، ويعملون بمقت�صاه����ا وياأخ����ذون بالأ�صباب 

المف�صية اإليها، لكنهم في واقع اأمرهم ل يكونون اإل داخل ما ن�صميه ب�»العقلنة«. والفرق بين 

ما يح�صبونه ممار�صة عقالنية وما هم عليه في الحقيقة هو فرٌق �صا�صع. فالعقلنة التي نتوخى 

تمييزه����ا عن العقالنية في معر�س بحثنا هي ما وجدن����ا اأن نعاملها كنظير لالأيديولوجيا اأي 

جعل ما لي�س معقوًل اأمرًا يجوز الأخذ به ما دام يطابق الم�صلحة. ف�»العقلنة« في هذه الحال 

ت�صي����ر اأداة لتوظي����ف ما توّفر م����ن ذكاء العقل خدمة لأغرا�س ل �صلة له����ا بالم�صالح العليا 

لالأم����ة. اأما العقالني����ة الم�صّددة بالإيمان والتخلُّ����ق وت�صريعات الوحي فم����ن �صاأنها اأن تر�صم 

قواعد التنا�صب بين الو�صائل والغايات، وذلك على اأ�صا�س اأن بلوغ الغايات ال�صريفة ل ت�صلح 

ول تتكام����ل اإل بو�صائ����ل �صريف����ة. وفي هذه الحالة ي�صتطي����ع العقل اأن يوف����ر الأدوات الالزمة 

لإدراك الواق����ع وال�صيط����رة عليه، بينما يوّف����ر الإيمان الإتجاه القيمي ال����ذي تتم فيه ممار�صة 

ه����ذه ال�صيط����رة. وهذا النوع من المطابقة الت����ي تقوم على عدم التباين بي����ن �صرف الو�صيلة 

و�صرف الغاية، �صوف يمّكن فاعُله من العثور على ا�صتهداء خا�س في اإدارة التعقيد التاريخي. 

وهذا الإ�صتهداء هو ما نعنيه بالتقية الخاّلقة. تلك التي ي�صتطيع العامل بدقائقها واأحكامها، 

الم�صارك����ة البناءة في مجتمع مكتٍظ بالتن����وع، و المفارقة، والإختالف. وبهذا المعنى ل يعود 

ثمة تناق�س بين الإيمان والعقل. ولو كان ذلك كذلك لماَل الإيمان اإلى نزع ال�صفة الإن�صانية 

ع����ن الإن�صان. فاإن الإيمان الذي يدّمر العقل يدّمر نف�صه اأي�صًا، ويدّمر اإن�صانية الإن�صان، كما 

ها المنتظر. يوؤدي في النهاية اإلى اإفقاد الأمة الموؤمنة فر�صة الإهتداء بمهديِّ

 من هذا المنف�صح المعرفي �صنجد كيف قارب ال�صيخ البهائي عقالنيته الخاّلقة، لّما 

اإن ا�صطرب���ت اأحوال الدول���ة ال�صفوية و�صار اأمرها على �صاكلة الممالك الآفلة. في تلك 

الحقب���ة المرتّجة التي انته���ت اإليها الدولة ال�صفوية، لم يكن اأم���ام ال�صيخ اإل اأن يتعالى 

عل���ى التحيُّ���ز المذهبي. فقد انبرى اإلى العمل بحذٍر �صدي���ٍد وبتقوية خاّلقة مع تداعيات 

الولء الأيديولوجي لدولة، دفعها الإحتدام مع مملكة بني عثمان اإلى توظيف الإنتماء اإلى 

الت�صيُّع ك�صالح اإ�صتراتيجي في المواجهة. 
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مندرجات التقية

حي���ن تتبواأ التقية منزلة مركزية ف���ي الفل�صفة ال�صيا�صية الديني���ة عند البهائي، فما 

ذاك اإل لأنه���ا اأخذت بحاكمية العقل والعقيدة في تطبيقاته واختباراته متعددة الأحوال 

والمندرجات.

لع���ل اإ�صتقراءًا اإجمالي���ًا ل� »البرا�صيك����ض« الإمامي الذي اعتم���ده ال�صيخ بهاء الدين، 

�صوف يقودنا اإلى روؤية التقية كما ظهرت في �صلوكه �صمن �صّلم من المندرجات: 

هًا ميتًا  المن���درج الأول: ينبغ���ي اأن ننظر اإلى التقية عند البهائي بو�ص���ف كونها موجِّ

ا�صتراتيجيًا ينتظ���م التدبير وحركة الو�صل والف�صل في مجتمع مكتظ بفو�صى الولءات 

المذهبي���ة وال�صيا�صية والقومية. وهذا ما �صنطل���ق عليه وفقًا لالإ�صطالح الحديث ب�»فن 

اإدارة التعقيد« بين ال�صلطتين الدينية وال�صيا�صية. 

المن���درج الثان���ي: النظر اإلى التقية بواقع كونه���ا منهجًا ُيتعّرف بوا�صطته على كل ما 

هو مجهول من المعارف التي زخر بها المجتمع الإ�صالمي المتنوع في ع�صره. والتعّرف 

َه��ا الّنَاُس إِنَّا  ّيُ
َ
عن���د البهائ���ي يرقى اإل���ى مرتبة الواجبي���ة تاأ�صي�صًا على قول���ه تعالى {يَا أ

 ِ ْكَرَمُكْم ِعنَْد الّلَ
َ
نَْثى وََجَعلَْناُكْم ُش��ُعوباً َوَقَبائَِل لَِتَعاَرفُ��وا إِّنَ أ

ُ
َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأ

لها اإّل من اأكرمه اهلل بها ليكون التعّرف بهذه المثابة  تَْقاُكْم}. فاأما التقوى فال يح�صّ
َ
أ

ف اإليه. ف اإلى المتعرَّ كرامة ممنوحة من المعرِّ

 المن���درج الثال���ث: التقي���ة بما هي جرٌي رحماني من الأن���ا العارفة بالحق اإلى الآخر 

المختل���ف، ل بق�صد تحويله عن دينه ومعتقده واإنما لالإقرار له بما هو عليه من قناعات 

واعتق���ادات، �صعيًا اإلى ترحيب بلق���اء ح�صيلته المعرفة والت�صدي���د والموعظة الح�صنة. 

ولق���د عمل البهائ���ي بهذا �صواء ف���ي محاولته الكالمي���ة والفقهية مع علم���اء اأهل ال�صنة 

والجماعة، اأو مع من اختلف معهم في الراأي والإجتهاد من فقهاء ال�صيعة.

 ب���ل اإن البهائ���ي �صيم�ص���ي فوق ذل���ك لين�صئ خطبت���ه »التقوية«، حتى م���ع ال�صلطنة 
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العثماني���ة التي كانت اآنذاك على عداوة مو�صوفة م���ع الدولة ال�صفوية. فجرى �صعيه في 

هذا الم�صعى مجرى الدفع القراآني )بالتي هي اأح�صن( وذلك لحفظ الوحدة الح�صارية 

للمجتمعات الإ�صالمية. مثلما ج���رى مجرى و�صية اأمير الموؤمنين Q لمالك الأ�صتر 

في ت�صنيفه الإن�صانية على وجه العدل التام بين اأٍخ في الدين ونظيٍر في الخلق.

المن���درج الرابع: النظ���ر اإلى التقية عند البهائي كمنف�ص���ح رحب لتالحم الآفاق في 

ف�ص���اء التعددي���ة الكونية. فالروؤي���ة المتعالية التي اأخ���ذ بها �صوف تمتد اإل���ى ما يتجاوز 

كل ح���دود الع�صبي���ة والتحّيز ال�صلبي، ثم ليبّين اأن عالمي���ة الإ�صالم وخاتميته محفوظة 

بالحقيق���ة المحمدية، واأن الح���ق �صيظهر اآخر الزمان ليمالأ الأر����س عدًل بعدما مالأت 

جورًا. 

 وم���ا ذاك عن���د البهائي اإل لإدراكه حقيقة العدل الإله���ي، وليقينه باأن مهمة المكّلف 

هي الأخذ بال�صّنة التاريخية تمهيدًا لظهور الحق عبر الحلقة الخاتمة التي ينجزها اإمام 

الزمان في �صل�صة الحقيقة المحمدية.

 المن���درج الخام����ض: التقي���ة بو�صفه���ا �صّرًا داخاًل ف���ي التاريخ وفاع���اًل فيه. فال�صر 

ملك���ة من ملكات الكائن الب�ص���ري ومرتبة تكوينية من مراتب النف����س الملهمة. وتو�صيعًا 

ف���ي الإي�صاح فقد يتمك���ن الإن�صان بالتقية من الّتكّيف مع ظ���روف و�صروط اجتماعه في 

اأح���وال الع�صر والي�ص���ر، و في القب�س والب�ص���ط والإنت�صار والهزيمة. ولم���ا كانت التقية 

تق���وم على حركة ال�صمير الم�صّدد بالعقل، فمق�صدها الرئي�صي هو اإخفاء الم�صمر حتى 

ا�صتحقاق���ه، واإظهاره على المالأ متى اآن اأوان���ه. ولي�س في الأمر اجتماع لنقي�صين، واإنما 

ه���و �صرب م���ن التراتب قوامه التاأخي���ر والتقديم على قاعدة التقدي���ر الرحماني. ذلك 

ب���اأن التعار�س في الأحكام العقلية م�صتحيل، لأن العقل ل يناق�س نف�صه باإ�صدار حكمين 

متعار�صين في مو�صوع واحد.
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نقوة التوسط بين الفقه والتصوف

 اإذا كانت التقية عند ال�صيعة معادل لل�صر عند ال�صوفية لكنها في فل�صفة الت�صيع �صر 

اإيجاب���ي �صيكون له مفعوله الإحيائي لو نحن نظرنا اإلي���ه من زاوية ماآلته ومقا�صده. اأي 

كطري���ق يتغّيا قيامية الأمة ورجوعها اإلى الأخ���ذ باأ�صالة الوحي وَهديه. كل هذه الأركان 

الت���ي مّر ذكرها �صوف نرى كيف �صيجمعها البهائي �صمن دائرة العقالنية المختزنة في 

عقيدة اأئمة اأهل البيت وفي الجمع الخالق بين ظاهر ال�صريعة وحقائق الوحي... 

 لم يق�صر ال�صيخ البهائي التزامه العبادات على ظاهرها، واإنما م�صى في الت�صعيد 

المعرف���ي ليتبّين حقائقها، وطبق���ات الفهم التي يختزنها. ولقد اأعرب عن ذلك في غير 

محل، كما في قوله في الك�صكول »اإّن ذّرات الكائنات تن�صحك لياًل ونهاراً باأف�صح ل�صان، 

وتعظ���ك �ص���راً وجه���اراًّ باأبل���غ بي���ان، لكن���ه ل يفه���م ن�صائحها الغب���ي البلي���د، ول يعقل 

مواعظها اإل من األقى ال�صمع وهو ال�صهيد«.

 و�صيف�ص���ح �صع���رًا عن غربته باإزاء ما لقيه في اأيامه من افتراء واخت�صام من فقهاء 

الحروف، وهو ما نالحظه على نحٍو بّين في ق�صيدته »الفوز والأمان«:

غايتي ال���ده���ر  ي����درك  ل  ام�����روؤ  اأغ����واري واإن�����ي  �صبر  اإل���ى  الأي����دي  ت�صل  ول 

الزمان بمقت�صى عقولهم، اأبناء  ب������اإن������ك������اري اأخالط  ي�������ف�������ّوه�������وا  ل  ك��������ي 

ف���ي هذين البيتي���ن اإعراب بّين عن الم�صلك التقوي ل���دى ال�صيخ. وهو اإعراب يف�صي 

اإلى تظهير التنا�صب بين الحد الأق�صى من الإيمان، مع ما ي�صتلزمه ذلك من مجاهدات 

في الفهم والتاأويل والك�صف والتلّقي الرّباني، وبين ا�صتراتيجية اإدارة تعقيدات الإجتماع 

ال�صيا�صي. 

يدرك ال�صيخ البهائي، وهو الجامع ل�صرائط العمل بمقا�صد ال�صريعة، اأن ما ل يرت�صيه 

التخّل���ُق ل ترت�صيه ال�صريعة، وما ل يتنا�صب مع الأخ���الق واأحكام الوحي ل يقبله العقل. 

وتل���ك �صل�صل���ة متالزمة ل ينف�ص���م عراه���ا، ذاك اأن اأي خلل في اأي حلق���ة من حلقاتها 
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يف�صي اإلى اختالل الحلقات على الجملة. وهذي هي العقالنية التي تنجز �صواب اأمرها 

م���ن الحقيقة المحمدية حيث تتجل���ى في اأعماله بولية اأهل البي���ت كبيان �صريح للنبوة 

ال�صارية في التاريخ.

 �ص���وف توؤ�ّص����س التقية التي اأخذ به���ا البهائي كفل�صفة �صلوك ف���ي الإجتماع ال�صيا�صي 

الإ�صالم���ي، م�صارًا مميزًا ف���ي اأزمنة الفتن والحروب الأهلية الت���ي �صهدتها المجتمعات 

الإ�صالمية. فقد بذل البهائي جهدًا خا�صًا في نزع الّلب�س الأيديولوجي عن الت�صّيع، وراح 

يخ���رج ثقاف���ة الإمامية من قلعته���ا ال�صماء، ليجري قول���ه و�صلوكه »مج���رى الأمر بين 

الأمرين« التي اأر�ص���ى اأئمة اأهل البيتR مرتكزاته العقائدية والمعرفية والأخالقية 

وال�صيا�صية �صحابة الأحقاب التي �صبقت الغيبة الكبرى.

ا م�صعاه التوحيدي وهو يقف على راأ�س العمل الديني في الدولة ال�صفوية،  ولئ���ن عاينَّ

�صيظهر لنا كيف كان يحفر ثقافة الوحي في الحقول المكتظة بالإ�صطراب والتنازع بين 

طوائف الأمة واأقوامها.

�صيظه���ر لنا اأي�صًا، اأن �صلت���ه بعلماء اأهل ال�صّنة والجماعة اأفلحت في اختراق جدران 

التحيز المذهبي والقومي التي ان�صاأها الإحتدام بين ال�صفويين والعثمانيين.

 مث���ل هذا المنهج المتعالي والمفارق الذي اأخذ به ال�صيخ البهائي �صوف يمنح التقية 

بعدًا خاّلقًا يوازن بين موقعيته كموؤثر في حركة القرار ال�صيا�صي للدولة ال�صفوية، وبين 

كونه عالمًا ربانيًا جاهد في اهلل فهداه اهلل اإلى �صراط العدل.

من ح�صائد منهج كهذا، اأن كل طائفة من طوائف الم�صلمين كانت تن�صبه اإليها. حتى 

اأن المحدث الت�صتري ينقل عن ال�صيخ عمر وهو اأحد علماء الب�صرة قوله: اإن بهاء الدين 

محم���دًا هو م���ن اأهل ال�صنة والجماع���ة اإل اأنه كان يتقي من �صلط���ان الراف�صة، ويق�صد 

ال�صاه عبا�س ال�صفوي.

والالف���ت، اأن من علم���اء ال�صنة من اأقّروا له بذلك الن���وع المت�صامي من التقية باإزاء 

�صلطة كانت بالن�صبة اإليهم عدوًا غا�صمًا. وما ذاك اإل ل�صتهداء العاملي بالقراآن وال�صّنة 
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وتوجيه���ات المع�صومي���ن من حمل���ة بيانات الوحي. عل���ى اأن ما ي�صتدل ب���ه على مفارقة 

العامل���ي »التقية ال�صلبي���ة« حيال هذه المنهجية، اأنه في محاوراته مع كبار علماء ال�صنة 

في م�صر وال�صام وحلب، غالبًا ما كان يخفي ت�صّيعه كما يروي الخوان�صاري في »رو�صات 

الجن���ات«. فلق���د م�صى اإلى هذا الموقف وهو على يقين من اأنه بذلك اإنما ي�صتاأنف عهدًا 

قراآنيًا تفتر�صه عليه عين الحقيقة المحمدية ال�صارية في الزمن من غير انقطاع.

ول�ص���وف يتبّي���ن لنا بو�صوح مدى �صعيه اإل���ى اإيجاد منف�صح يرتف���ع بالتقية اإلى مرتبة 

ت�صتح���ق مكانته���ا في الحقيقة الديني���ة. ف�صنراه يمار�صها حتى وهو ف���ي ح�صرة ال�صلطة 

التي منحته م�صيخة الإ�صالم. فقد اأراد بها الحد من المظالم والإ�صتبداد ليعي�س �صراعًا 

حادًا في نف�صه بين الإمتيازات المعطاة له، وبين قناعاته كعارف باهلل ومكلَّف باإحياء اأمر 

الإ�صالم ومقا�صد الوحي. فقد كانت لغة الوعظ تظهر لديه بقوة في كثير من المواقع في 

مواجهة ال�صلطة. وكان يرّدد على الدوام ما تعّلم من اأبيه »�صر العلماء من لزم الملوك، 

وخي���ر المل���وك من لزم العلم���اء«. وهذا الأمر يف�صر لنا قول اإب���ن مع�صوم وا�صفًا حال 

ال�صي���خ: لم يزل اآنفًا ع���ن الإنحبا�س اإلى ال�صلط���ان راغبًا في الغربة ع���ن الأوطان يوؤمل 

العودة اإلى ال�صياحة، ويرجو الإقالع عن تلك ال�صاحة ولم يقدر حتى وافته حماُمه«.

كان على ال�صيخ البهائي اأن يم�صي في مواجهة غربته اإلى الحد الأق�صى من الإلتزام 

بم�صروع الوحي. وهكذا �صيعمل بمبداأ الهروب اإلى اهلل مما توجبه عليه الفتن واهتزازات 

الواق���ع ال�صيا�صي من مواق���ف تغاير قناعاته. وتلك كانت خا�صي���ة رهط كبير من علماء 

الإمامي���ة وُعرفائه���ا عندما ي�صطرهم الياأ�س م���ن مداراة ال�صلطة اإل���ى تجاوز ال�صروط 

التاريخية للعمل بالتقية على  الجملة. كما في الدعاء الذي يرويه ال�صيد اإبن طاوو�س في 

م�صباح الزائر: »اللهم اجعلنا يا رب ممن ل حاجة به اإلى التقية في خلقك«.

عن���د ه���ذه المرتبة بالذات �صن���رى كيف بلغت اختب���ارات ال�صيخ البهائ���ي »التقوية« 

ح في اإحدى �صوانحه في »الك�صكول«: »اإذا اغارت جيو�ض ال�صعف  حدها الأق�صى، لي�صرِّ

على مملكة القوى بالعزلة والإنزواء عن الخلق فا�صاأل ربك التوفيق ول تبال اإذا عدم 
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الرفي���ق ال�صفي���ق«. وف���ي اإحدى ق�صائده يق���ول: »اإن العزة اإنم���ا تاأتت بالعزل���ة يا هذا.. 

فم���ا ينبغ���ي اأن���ت من الإخت���الط به���ذا وذاك.. توجه نحو العزل���ة اأيها الف���رد الحكيم 

د ع���ن جميع ما �صوى اهلل.. فالعزلة هي الكن���ز المطلوب يا حزين ي�صيف: لكن  وتف���رَّ

اإذا اقترنت بعلم وزهد فالعزلة بال زاي الزهد علة وبال عين العلم زلة«.

ه���ا هن���ا عود على  بدء. لكاأني به يقطع قو�س ال�صعود في اأول اأمره ثم يم�صي اإلى قطع 

قو����س النزول في اأوا�صط امره، ث���م ليعود كرة ثانية اإلى قو�س ال�صعود،  اآخذًا بطريق اأهل 

الحق �صبياًل ينجيه من �صرك التدافع. هذا ما �صنالحظه في نهاية كتابه »الحبل المتين« 

حي���ث يتو�صل اإلى  اهلل تعالى: »اأن يجعل بقية العمر مق�صورة على الطاعات، وتدارك ما 

�ض باأدنا�ض ال�صيئات، م�صروفة في اكت�صاب ال�صعادات الحقيقة«. فات، مَجنََّبًة من التدنُّ

مع ذلك كان البهائي يدرك حقيقة اأحواله الما�صية وما اآل اإليه حاله في اآخر عمره. 

ذل���ك ما يف�صح عنه في اإحدى �صوانحه ف���ي الك�صكول بقوله: »م�صاحب الملك مح�صود 

بي���ن الأن���ام م���ن الخا�ض والعام، لكنه ف���ي الحقيقة مرحوم لما ي���رد عليه من الهموم 

الخفية التي ل يطلع النا�ض عليها، ول ت�صل اأنظارهم اإليها«.

التشيع كوالد للتصّوف:

 ل���م يت���م اللقاء بي���ن الت�ص���وف والت�صيع في اختب���ارات ال�صي���خ البهائي عل���ى �صبيل 

الم�صادف���ة. ومث���ل ه���ذا اللق���اء، كان حا�صل من���اخ روحان���ي وعقائدي واح���د يعود في 

م�ص���ادره الأول���ى اإلى حقيقة الوح���ي و مقا�صده. ول�صوف يتبّين لن���ا كيف تظهرن التقية 

الخاّلق���ة ف���ي فل�صفت���ه ال�صيا�صي���ة كح�صيل���ة منطقية لتلك الع���روة الوثقي بي���ن الت�صيع 

والعرفان. ون�صتطيع اأن نم�صي اإلى اأبعد من ذلك لنرى اأن لي�س ثمة »بينية اإنف�صال« في 

�صل���ة الت�صيع بالت�صوف، واإنما هم���ا كينونة واحدة ت�صتوى فيها العالقة بينهما على مبداأ 

الوالدي���ة وبذلك يكون الثاني حا�صل الأول، ول تكون التقية في ذلك المبداأ �صوى طريقة 

لتظهير حقيقة الوحي في مقام �صريانه في الزمن.
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 فالتقي���ة به���ذه الدال���ة هي جوه���ر الت�ص���وف ورادوؤه. ذل���ك لأن مقت�صى العل���م بباطن 

ال�صريعة، اإنما هو اإظهار الحقيقة بالإ�صارة وال�صّن بها على غير اأهلها بعبارات ل يفقه �صرها 

اإّل الرا�صخ���ون ف���ي التاأويل. واأما التقية ف���ي ال�صيرورة الإعتقادي���ة والمعرفية عند الإمامية 

فمهمته���ا تظهير التواوؤم والجمع بين �صريعة الإ�صالم وطريقة اأئمة اآل البيتR في بيان 

ال�صريع���ة ومقا�صدها. بهذا المعنى تدخل التقية كالزمة تاأ�صي�صية للمذهب الإمامي، ف�صاًل 

ع���ن ال�صوفية، حي���ال التعاطي مع حركة المجتم���ع وما يترتب عليه ف���ي كل اآن من �صرائط 

واأ�صاليب عمل. وهي تكون بذلك فعاًل ظاهرًا لباطن عميق مّت�صل باأ�صرار الوحي.

 وما يجعل الت�صّيع يقوم مقام الوالدية للت�صّوف اأن كبار اأولياء ال�صوفية اأخذوا بعقيدة 

ع�صمة الأئمة من اآل النبي و�صوًل اإلى الإمام الثاني ع�صر. وما ذاك اإّل لينك�صف لنا كيف 

اأّن ال�صوفي���ة ا�صتنزلت ظاهر الإعتقاد ال�صيعي بع�صم���ة الأئمة اإلى باطن عقيدتهم، اإذ 

تعّد الع�صمة عندهم م�صدرًا من م�صادر اأ�صرارهم المقد�صة.

 ول تتوق���ف التقي���ة وهي ت�صلك ب�صاحبه���ا اإلى غايتها الق�صوى، عل���ى ولدة واحدة، 

فاإنم���ا هي متعددة الولدات. ب���ل اإنها ت�صتف�صح عما ل ح�صر له م���ن ظهورات الحقيقة 

���ل التوحيد المخّل�س من �صوائب ال�صرك، �صيكون  الإلهي���ة في نف�س ال�صالك. فلكي ُيح�صَّ

د توحيده ب�صل�صلة من المراتب والمقامات اأهمها الزهد بعد التوبة  د اأن ي�صدِّ عل���ى الموحِّ

من المع�صية والورع من محارم اهلل.

دخل���ت التقي���ة كما مرَّ معنا دخ���وًل جوهريًا ف���ي الممار�صة الدينية لعلم���اء الإمامية 

وفقهائها العارفين من اأمثال ال�صيخ البهائي. فقد �صّكل مقام الزهد في العرفان العنوان 

المفارق في الإجتماع الديني ال�صيا�صي. 

فف���ي الكوفة الت���ي نبتت في اأر�صها الممار�ص���ة الزهدية، �صيكون لن���ا اأمثلة بّينة على 

�صلة التقية بال�صوفية وبالإمامية على وجه الخ�صو�س. ونقراأ في اأ�صول الكافي للكليني، 

اأن من�ص���ور بن المعتمر كان يق�صي الليل في النواح والبكاء، فاإذا اأ�صبح ال�صباح »كّحل 

عينيه ودهن راأ�صه... وخرج اإلى النا�ض«.
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هذا بطبيعة الحال �صرٌب من التقية كما اأداها بع�س كبار المت�صوفة لكنها هنا لي�صت 

م���ن نوع المحافظة على الحياة ونفي قدر القت���ل عن النف�س، واإنما هي اإخفاء للزهد في 

القلب دون المظهر لئال يفتن المرء اأو يتملكه العجب، ولئال يحمل النا�س تظاهره بالزهد 

محمل طل���ب ال�صهرة. »المالمتي���ة« كمختبر توا�صل. لقد �صرت التقي���ة من ال�صيعة اإلى 

واح���دة من اأبرز ظواهر الت�صوف الأول في التاري���خ الإ�صالمي ونعني بها »المالمتية«. 

فف���ي الكوفة كانت مواطن المالمة الأولى، و�صيتبين لن���ا اأن ال�صلة بين المالمة والتقية 

تكاد تبلغ حد المطابقة. ويكفي هنا اأن نورد �صفة المالمتي هي اأنه »الذي ل يظهر خيراً 

ول ي�صم���ر �صراً«، وقد اأظهر حم���دون الق�صار )المتوفى �صنة 271/ 884-885( جوهر 

المالم���ة المت�صل بالتقية في قول���ه: »اإذا راأيت �صكراناً فتمايل لئ���ال تبغي عليه فُتبتلى 

بمثل ذلك«.

واإذا كان لن���ا اأن نرى اإلى ال�صوفية كممار�صة اإجتماعي���ة، ف�صنجد اأن من اأبرز اآليات 

ا�صتغاله���ا في ال�صير و�ص���ط عالم ممتلىء بنوازع الظلم، هي كتمان ال�صر وذلك يدل على 

ح�ص���ور التقية ف���ي �صميم عمل ال�صال���ك واأ�صف���اره المعنوية من عالم الخل���ق اإلى عالم 

الح���ق. على �صبيل الذكر، كان الجنيد البغدادي نف�صه عاماًل بالتقية ومت�صترًا بها. حتى 

اإن���ه كان »ل يتكل���م ق���ط ف���ي عل���م التوحي���د اإل في قع���ر بيته بع���د اأن يغلق اأب���واب داره 

وياأخ���ذ مفاتيحه���ا ويق���ول: اأتحبون اأن يك���ّذب النا�ض اأولي���اء اهلل وخا�صيته ويرموهم 

بالكفر والزندقة؟«. ولعّل من اأو�صح الأمثلة على ر�صوخ التقية في البيئات ال�صوفية قول 

ال�صعراني، لمنا�صبة محاولته اإدماج المذاهب الفقهية في مذهب واحد نادى به، »فعليكم 

اأيه���ا الإخوان باحتم���ال الأذى ممن يجادلكم في �صحة هذا الميزان )= الر�صالة التي 

�صرح فيها مذهبه (... فاإنه معذور ل يكاد ي�صلم لي �صحتها لغرابتها«. وقال في مو�صع 

اآخ���ر: »ول���و قام لي األف مج���ادٍل يجادلني على ترجيح مذهب عل���ى مذهب بغير دليل 

وا�ص���ح ل اأرج���ح اإلي���ه في قلبي، واإنما اأرجح اإليه اإن رجعت م���داراة لحجابه واأقول له: 

نعم مذهبك اأرجح، اأعني عنده ل عندي«. 
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ويلي���ق بالمقام اأن نذك���ر اأن ال�صوفية قد اأخفوا اأخذهم التقي���ة لئال يلحقوا بال�صيعة 

في�صاعف���وا م���ن النقمة عليهم كعهدنا بهم في كل ما ي�صله���م بالت�صيع، حتى لقد وجدنا 

ال�ص���راج يذك���ر التقية ويعن���ي بها التق���وى وال�ص���الح والإخال�س، وكذلك فع���ل الجنيد 

)المتوف���ى �صن���ة 298/ 910- 911( والحارث المحا�صبي )المتوف���ى �صنة 243/ 857-

858( واأب���و �صعيد الخراز )المتوفى �صن���ة 899/286 حين قالوا: »التقي���ة ا�صتواء ال�صر 

والعالني���ة«. ولكنه���م لم ي�صتطيع���وا اأن يمنعونا من تبّين معن���ى التقية من قول �صهل بن 

عب���د اهلل الت�صت���ري )المتوفى �صن���ة 896/283(: »الفقي���ر يلزمه ثالث���ة ا�صياء: حفظ 

�ص���ره واأداء فر�صه و�صيان���ة فقره«. ولمعتر�س اأن يالحظ اأن هذه التقية خفيفة، وحفظ 

ال�ص���ر قد يك���ون بال�صكوت عن التعبير ع���ن الخوالج ل بالتظاهر بعك�س م���ا يكنه المرء. 

ولك���ن التقي���ة لي�صت اإل مداراة للمجتمع في عقائده وامتناعًا ع���ن اإثارته بما قد ي�صتفزه 

م���ن عقي���دة المتق���ي، وال�صكون في حد ذاته نوع م���ن المداراة. وبذلك تك���ون التقية من 

ل���وازم ال�صوفية في الظروف التي يخ�صى عليهم فيها من ثورة النا�س اأو ال�صلطان، ولوم 

المت�صوفة للحالج على البوح بالأ�صرار دليل على ذلك. 

مفهوم العصمة عند الصوفية:

م���ن الأمور الت���ي لم يلتفت اإليه���ا الباحثون، موافق���ة المت�صوفة وال�صيع���ة في اإ�صباغ 

الع�صم���ة عل���ى الأولي���اء والأئمة وه���و الأمر ال���ذي اأدى اإل���ى ت�صييل الت�صيع ل���دى الدولة 

ال�صفوي���ة واعتماده مذهبًا لها، ه���ذه الحقيقة التاريخية اأدركها البهائي بعمق، لّما وجد 

بالمعاينة كيف مّهد الت�صوف طريق اأهل فار�س اإلى عقيدة الت�صّيع وكيف �صكلت الع�صمة 

القاع���دة الإعتقادي���ة الرئي�صة ففي عملي���ة التحول على اأ�صا����س اأن الإمام كما يروى عن 

ه�ص���ام بن الحك���م الكوفي هو اأحوج اإل���ى الع�صمة من النب���يP لأن الثاني يوحى اإليه 

د اهلل خطاه، واأما الأول فال يوحى اإليه ولذلك يحتاج اإلى الع�صمة. اأما المت�صوفة  في�صدِّ

فق���د قالوا بذلك ولكن على �ص���ورة غير مبا�صرة، وكان غر�صهم من ذلك اإخفاء التوافق 
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الوا�صح بينهم وبين الت�صّيع بعد اأن جهدوا في �صتر هذه ال�صالت ذلك الزمن الطويل.

ولع���ل اأول م���ن اأخفى الق���ول ال�صريح بالع�صمة ه���م اأ�صحاب كت���ب الت�صوف، وهم 

متاأخ���رون عن بدايته ف�صموه���ا بالحفظ، فقال الكالب���اذي: »ولطائ���ف اهلل في ع�صمة 

اأنبيائه وحفظ اأوليائه من الفتنة اأكثر من اأن تقع تحت الإح�صاء والعد«. وقد عر�س 

الق�صي���ري لهذه الم�صاألة �صراحة فت�صاءل عما لو يكون الولي مع�صومًا؟ ثم اأجاب بقوله: 

»اأم���ا وجوب���اً كم���ا يقال ف���ي الأنبي���اء فال، واأم���ا اأن يك���ون محفوظاً حت���ى ل ي�صر على 

الذن���وب اإن ح�صل���ت هن���ات اأو اآف���ات اأو زلت ف���ال يمتن���ع ذل���ك في و�صفه���م. ولقد قيل 

للجنيد: العارف يزني يا اأبا القا�صم؟ فاأطرق ملياً ثم رفع راأ�صه وقال: »وكان اأمر اهلل 

ق���دراً مق���دوراً«. ولكن كيف نف�صر هذه الإطراقة من الجنيد؟ لو كان الأمر �صريحًا �صهل 

التقدي���ر لراأيناه )وهو �صي���د الطائفة( يجيب دون اإبطاء بنف���ي الع�صمة، غير اأن تردده 

جع���ل الأم���ر معّقدًا وزاد تعقيدًا اإجابت���ه المبهمة وبخا�صة اأن الآية التالي���ة هي: {اّلَِذيَن 

ِ َحِسيًبا} فهل ق�صد  َ َوَكَفى بِالّلَ  الّلَ
َ

َحًدا إاِّل
َ
ِ َوَيْخَشْونَُه َوال يَْخَشْوَن أ ُيَبلُِّغوَن رَِساالِت الّلَ

�صِبَغت على الأنبياء، وقد اأ�صار من طرف خفي 
ُ
الجنيد اإ�صباغ الع�صمة على الأولياء كما اأ

اإل���ى المقابل���ة بين تبليغ ر�صالة الت�ص���وف وتبليغ ر�صالة ال�صريعة، وهم���ا عند المت�صوفة 

ح الأمر وتجلوه، في قوله:  وجهان لحقيقة واحدة؟ ونظرة اأخرى اإلى عبارة الق�صيري تو�صّ

»ويجوز اأن يكون من جملة كرامات ولي اهلل اأن يعلم اأنه ماأمون العاقبة واأنه ل تتغّير 

عاقبت���ه، فتلتح���ق هذه الم�صاألة بما ذك���ر اأن الولي يجوز اأن يعلم اأنه ولي«. فكيف يعلم 

الول���ي اأنه ولي وذل���ك توفيق اإلهي ول يك���ون مو�صوفًا بال�صفات الإلهي���ة ومنها بعده عن 

اأن يخط���ئ؟ ويزيد الأم���ر و�صوحًا قول الق�صيري اأي�ص���ًا: »واأعلم اأن من اأج���لِّ الكرامات 

الت���ي تك���ون لالأولياء دوام التوفي���ق للطاعات والع�صمة من المعا�ص���ي والمخالفات«. 

ثم اإن الق�صيري قد عّرف الولي تعريفًا ين�صّب على هذا المعنى فقال: »يحتمل اأمرين: 

اأحدهما اأن يكون فعياًل مبالغة من الفاعل كالعليم والقدير وغيره، ويكون معناه ما 

توال���ت طاعت���ه م���ن غير تخّلل مع�صي���ة، ويجوز اأن يكون فعياًل بمعن���ى مفعول كقتيل 
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بمعن���ى مقت���ول... وه���و ال���ذي يتوّلى الح���ّق �صبحان���ه حفظ���ه وحرا�صته عل���ى الإدامة 

والتولي فال يخلق له الخذلن الذي هو قدرة الع�صيان، واإنما يديم له التوفيق الذي 

ه���و ق���درة الطاعة، ق���ال اهلل تعالى: »ف���اإذا كان اهلل ل يخلق للولي الخ���ذلن الذي هو 

قدرة الع�صيان فكيف ل يكون مع�صوماً«؟! ويتاأكد الإت�صال بين ال�صوفية وال�صيعة بقول 

اإب���ن عربي: »ف���اإن من �صرط الإمام الباط���ن اأن يكون مع�صوماً ولي����ض الظاهر اإن كان 

غيره يكون له مقام الع�صمة«.

وح�صب اإبن عربي، اإن النبوة الظاهرة هي تلك التي انقطع ظهورها، واأما الباطنة فال 

تزال في الدنيا والآخرة ؛ لأن الوحي الإلهي والإنزال الّرباني ل ينقطع اإذ به حفظ العالم.

 ويق���رر اإبن عرب���ي اأن تلقي���ات الموحدين تك���ون »بح�ص���ب تجريده و�صح���ة ق�صده 

وع�صمت���ه ف���ي طريقه«. واأب���و الح�صن ال�صاذلي فاإنه ي�صّرح ت�صريح���ًا بالع�صمة ويرى، 

م���ن غي���ر لب�س ول اإبهام، اأن م���ن خوا�س القطب »اإم���داد اهلل )له( بالرحم���ة والع�صمة 

والخالفة والنيابة«. 

 

التقّية كمعادل للسر الصوفي:

ُيعّرف ال�صوفي بال�صالك الذي يحفظ �صر اأحواله ومقاماته ومقا�صده عّمن لي�س من 

اأه���ل الحق. والمالمت���ي بو�صفه حفيظًا على �صر اهلل حيث يكتم ف���ي نف�صه ما بينه وبين 

ربه على عدم التحقق من التق�صير..«. وهو يف�صل اأن يكون مظهره مظهر المذنبين على 

اأن ي�صرف���ه تعظيم النا�س له عن اهلل«، وذهب بع�صهم ف���ي تعريف المالمة باأنها »ترك 

التزّين للخلق بحال وترك طلب ر�صاهم في نوع من الأخالق والأحوال، واأل ياأخذك 

ف���ي اهلل لومة لئ���م«. والواقع اأن المالمتية لم يكونوا يق�ص���دون ازدراء الإحتقار، واإنما 

كانوا يق�صدون اإخفاء الأ�صرار بتحمل الأذى في �صبيله فلي�س في الأمر ازدراء واإنما هي 

الفت���وة الت���ي تطورت من مطابقة الظاه���ر للباطن اإلى الحر�س على م���ا في الباطن ولو 

بتحم���ل الأذى م���ن النا�س. وفي راأي اأب���ي حف�س الحداد اأنهم: »قاموا م���ع الحق تعالى 
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عل���ى حف���ظ اأوقاته���م ومراعاة اأ�صراره���م فالموا اأنف�صه���م على جميع م���ا اأظهروا من 

اأن���واع الق���رب والعب���ادات واأظهروا الخلق قبائح م���ا هم فيه وكتموا عنه���م محا�صنهم، 

فالمهم الخلق على ظواهرهم ولموا اأنف�صهم على ما يعرفونه من بواطنهم«.

ومن الأمثلة على جوهر المالمة الق�صة التي اأوردها ال�صيخ بهاء الدين في الك�صكول 

ع���ن اأبي حف�س الحداد في تاأديبه مريده اأبا عثم���ان الحيري يقول فقد »اأودع تاجر من 

تج���ار ني�صاب���ور جارية عن���د ال�صيخ اأبي عثمان الحيري، فوقع نظ���ر ال�صيخ عليها يوماً 

فع�صقه���ا و�صغ���ف بها، فكتب اإلى �صيخه اأبي حف����ض بالحال فاأجابه بالأمر بال�صفر اإلى 

ال���ري اإل���ى �صحبة ال�صيخ يو�صف. فلما و�صل اإلى الري و�ص���األ النا�ض عن منزل ال�صيخ 

يو�صف اأكثر النا�ض في مالمته وقالوا : كيف ي�صاأل تقي مثلك عن بيت �صقي فا�صد؟! 

فرجع اإلى ني�صابور وق�ض على �صيخه الق�صة، فاأمره بالعودة اإلى الري ومالقاة ال�صيخ 

يو�ص���ف. فل���م يبال بذم النا�ض له وازدرائهم به، فقيل له: اإنه في محلة الخمارة. فاأتى 

اإلي���ه و�صل���م عليه فرد عليه ال�صالم وعظمه، وكان اإلى جانب���ه �صبي بارع الجمال واإلى 

جانبه الآخر زجاجة مملوءة من �صيء كاأنه الخمر بعينه! فقال له ال�صيخ اأبو عثمان: 

م���ا ه���ذا المن���زل في ه���ذه المحلة ؟ فق���ال: اإن ظالماً �ص���رى بيوت اأ�صحابن���ا و�صيَّرها 

خمارة ولم يحتج اإلى �صراء داري. فقال: وما هذا الغالم؟ وما هذه الخمر؟ فقال: اأما 

الغ���الم فول���دي م���ن �صلبي واأما الزجاجة فخل. فقال له: ول���م توقع نف�صك في مقام 

التهمة بين النا�ض؟ فقال: لئال يعتقدوا اأني ثقة اأمين وي�صتودعوني جواريهم فاأبتلى 

بحبهن! فبكى اأبو عثمان بكاًء �صديداً وعلم ق�صة �صيخه«.

���ا موقف ال�صي���خ البهائي العاملي م���ن رهط �صوفية ع�ص���ره لعرفنا منطقة  ول���و عاينَّ

التقاط���ع بين عرفانه و�صلوك المالمتية. وقد ذكر الباحثون »اأن المالمتية قوم ثائرون 

عل���ى الكثي���ر مم���ا كان مقرراً ومعترفاً به عن���د ال�صوفية وغيرهم م���ن رجال الدين«.

بذل���ك يّت�صح جوهر المالمتية الذين �صبوا حركته���م في فرقة تختلف عن مثيالتها من 

جماعات المت�صوف���ة بحيث �صار لهم ا�صم خا�س وتعاليم خا�صة ومثل خا�صة. وثمة من 
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يذه���ب اإل���ى ربط ا�صطالح المالمتية ببع�س الآيات القراآني���ة التي ورد فيها اللوم كقوله 

ِ َوال يََخافُوَن لَوَْمَة  قِْس��ُم بِالّنَْفِس الّلَّوَاَمةِ} وقوله:{يَُجاهُِدوَن فِى َس��بِيِل الّلَ
ُ
تعالى :{َواَل أ

الئِ��ٍم}. فيت�صح بن���اءًا على هذا ا�صتقالل المالمتية في ال���راأي وتعينها باعتبارها فرقة 
�صوفية ذات اتجاه معين.

ه���ل ثمة م�صترك في هذا الحقل ال�صلوك���ي بين المالمتية وال�صيعة؟ �صوؤال قد يجد له 

مكانًا للمقاربة حين يكون مجالنا الكالم على التقية. فهذه واإن اتخذت ح�صورها العميق 

ف���ي علوم الكالم والفقه لدى اأئمة ال�صيعة وعلمائهم فهي مّت�صلة ات�صاًل وطيدًا بمفهوم 

ال�ص���ر عند المت�صوفة والعرفاء. وبه���ذا الإت�صال تبدو التقية كما ل���و اأنها الأقرب �صبهًا 

وتوازيًا بالمالمة ولكن على ن�صاأة �صوفية. فالمالمتية تتطلب على �صبيل المثال، اأّل ُيظهر 

 P مريده���ا عبادت���ه اأو ورعه اأو زهده اأو حاله. وقد ورد في اأ�ص���ول الكافي اأن الر�صول

يق���ول برواي���ة الإمام الباقرQ: »من طل���ب ر�صاء النا�ض ب�صخ���ط الخالق جعل اهلل 

حام���ده م���ن النا����ض ذاماً«.ولذا فاإن التقارب بين المالمتي���ة وال�صيعة ظاهر من الأخبار 

الواردة من الأئمة عن التقية.

يتبّي���ن الت�صابه بي���ن التقية ال�صيعي���ة والمالمتية التي عا�س ال�صي���خ البهائي اأجواءها 

ف���ي فترة �صعود الدول���ة ال�صفوية. فقد ظهرت المالمتية كطريق���ة �صوفية م�صتمدة من 

توجيهات اأئمة اأهل البيت والروايات المن�صوبة اإليهم. 

لع���ل من اأظه���ر الأدلة على ت���الزم التقية بال�صر تنبيه���ات الأولياء اإل���ى حجب العلم 

اللدن���ي الآت���ي من الحق عل���ى قلوب خوا�س الخلق ع���ن عوام الخل���ق. والتنبيه اإلى عدم 

اإذاع���ة الأ�ص���رار جاء من الول���ي الأول الإمام علي بن اأبي طال���بQ، وقد راأينا كيف 

كان الإمام ي�صدي الن�صح اإلى بع�س ال�صحابة ممن ي�صتملون على هذا العلم كحذيفة بن 

اليمان بقوله: »يا حذيفة ل تحدث النا�ض بما ل يعرفون فيطغوا ويكفروا«.

والح���ق اأن اأكاب���ر ال�صوفية ق���د اعتبروا الولية نوع���ًا من الإمامة لأنه���ا وارثة النبوة 

وطبق���وا مثل الإمام���ة كما مر بنا، وهذا الت�صت���ري يخبرنا »اأن اهلل م���ا ا�صتولى ولياً من 
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اأم���ة محم���د P اإل علم���ه القراآن اإم���ا ظاهراً و اإما باطناً. قيل ل���ه اإن الظاهر نعرفه، 

فالباط���ن م���ا هو؟ قال :فهمه، واأن فهمه ه���و المراد«، ومن كالم ال�صادق Q حين 

�صاأل���ه �صائ���ل عن حدود العلم وهل هو الممت���د من الكتب ال�صماوية ال���ى القراآن ومعرفة 

الأ�صرار؟ فاأجاب ال�صادقQ: »لي�ض هذا هو العلم، اإن العلم هو الذي يحدث يوماً 

بع���د ي���وم و�صاعة بعد �صاعة«. وم���ن هنا ن�صتطيع اأن ندرك »كيف �َصُه���ل على المت�صوفة 

بعد اأن �صلموا بهذا المبداأ اأن يجدوا دلياًل من القراآن لكل قول من اأقوالهم ونظرية 

م���ن نظرياته���م اأي���اً كانت ويقول���وا: اإن الت�صوف لي����ض في الحقيق���ة اإل العلم الباطن 

.Pعن النبي Qالذي ورثه علي بن اأبي طالب

تاأ�صي�صًا على ما مّرت الإ�صارة اإليه من الإت�صال العميق بين الإمامية والعرفان، يظهر 

لن���ا بجالء كيف اأفلح البهائ���ي في ت�صطير اإختبارات فريدة، �َصَمت بالتقية كمنهج نظري 

وممار�صة اإلى م�صاف الحكمة العملية.

ومع اأنه ر�صي بالتقية ك�صرورة تقت�صيها موقعيته الدينية وال�صيا�صية، وعمل بها كاأمر 

َرفه من وقت في  تكليف���ي، فقد م�صى ليعرب عن م�صقة الإختب���ار، وعن حزنه على ما �صَ

مجتمع يكتظ بالفتن.

ف���ي نهاية كتابه »الحبل المتين« �صنجده يتو�صل الحق تعالى: »اأن يجعل بقية العمر 

مق�ص���ورة عل���ى الطاع���ات، وت���دارك ما ف���ات. مجّنبًة م���ن التّدن����ض باأدنا����ض ال�صيئات، 

م�صروفة في اكت�صاب ال�صعادات الحقيقية«.

يف�ص���ح هذا التو�صل لدى البهائي عن الق�صوة التي عا�صها وهو على مقربة من �صلطة 

الحاك���م. فف���ي اأعماقه لم يك���ن را�صيًا عن عالقت���ه بال�صاه. ذلك ليقين���ه من اأن منطق 

ال�صلطة ل ي�صتوي على التكافوؤ والخيرية مع منطق الفقيه العالم. وهو ما و�صفه في اأحد 

�صوانحه في الك�صكول بالقول: »م�صاحب الملك مح�صود بين الأنام من الخا�ض والعام، 

لكن���ه ف���ي الحقيق���ة مرح���وم، لما يرد علي���ه من الهم���وم الخفية التي ل يّطل���ع النا�ض 

عليه���ا، ول ت�ص���ل اأنظاره���م اإليه���ا. ولذل���ك ق���ال الحكم���اء: �صاحب ال�صلط���ان كراكب 
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الأ�ص���د، بينم���ا ه���و فر�صه اإذ هو فري�صته، ف���ال تكن مغروراً من جلي����ض الملك واأني�صه، 

بم���ا ت�صاه���د من ظاهر حاله، وانظر بعي���ن الباطن اإلى توزع ماله، و�صوء ماآله، وتقّلب 

د »من �صارك ال�صلطان في عّز الدنيا، �صاركه في ذّل الآخرة«. اأحواله« ثم اإنه كان يردِّ

لقد كان طبيعيًا من عالٍم فقيه مثله اأن تتعّمَق محنته، فهو في قرارة نف�صه غيُر را�س 

ع���ن ارتباطه بالحاكم مع ما جرَّ عليه ذلك الإرتباط من قيل وقال، ونزاع وجدال، فكان 

ذل���ك من بواعث تنغي�س حياته اأحيانًا فيلجاأ اإلى العزلة تنفي�صًا عن كربته: »العزلة عن 

الخل���ق ه���ي الطريق الأقوم الأ�ص���ّد، كما ورد في الحديث: »فّر م���ن الخلق فرارك من 

الأ�ص���د«، فطوب���ى لم���ن ل يعرفونه ب�صيء م���ن الف�صائل والمزايا، فالف���رار الفرار عنهم 

والبداَر البداَر اإلى الخال�س منهم، وبهذا يظهر اأن الإ�صتهار بالف�صائل من جملة الآفات، 

واأنَّ خمول الإ�صم اأماٌن من المخافات. فاحب�س نف�َصك في زاوية العزلة، فاإنَّ عزَلَة المرِء 

عزٌّ له« .

م���ع ذلك فالعزلة لم تكن م�صتطاعًة بالن�صبة اإليه، لذلك ظلَّ هذا القول �صمن حدود 

الدع���وة اأو الأمني���ة، لأنه اآل على نف�ص���ه اأن يعاي�س النا�س، وي�صعى جاه���دًا اإلى الإ�صالح 

ه ي�صوُء بالن�صبة  فه اأحوالهم، جعل���ت ظنَّ م���ا اأمكنه ذلك، لذا فاإن معاي�صت���ه للنا�س، وتعرُّ

اإل���ى زمان���ه واأهل زمانه: »من طلب ف���ي هذا الزمان عالماً عام���اًل بعلمه بقي بال علم، 

وم���ن طل���َب طعاماً بال �صبهة بقي بال طعام... ومن طل���ب �صديقاً بغير عتب بقي بال 

�صديق«.

لق���د حّلت التقية في فكر و�صل���وك ال�صيخ العاملي في المحل ال���ذي يرفعها اإلى مقام 

فل�صف���ة العم���ل. فهي عنده ل تتوق���ف على �صاأن واحد من �ص���وؤون ال�صفر في عالم الخلق، 

واإنم���ا �صكلت منهج���ًا ي�صتهدي به اإلى �صراط الدنيا والدين لي�ص���ع بو�صاطتها الأمور في 

موا�صعها على ن�صاب العدل والتنا�صب.
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 التبويب الفقهي وتقسيم المسائل 
في آثار الشيخ البهائي

الشيخ اسن علي أكبرًان)))

يتعر����س ه���ذا المقال اإلى مو�صوع التبوي���ب الفقهي ومو�صع تق�صي���م الم�صائل في كل 

ب���اب، في كتابي ال�صي���خ البهائي الفقهيي���ن: الإثناع�صرية في ال�ص���الة اليومية والجامع 

العبا�ص���ي. والأّول دّون باللغ���ة العربية، وترجم باللغة الفار�صي���ة، ولكن الثاني فهو باللغة 

الفار�صية ولم يترجم اإلى العربية.

والم���راد بالتبوي���ب الفقهي هو تق�صي���م م�صائل الفقه اإلى اأق�ص���ام وبترتيب معين على 

اأ�صا�س علمي اأو فّني، ويعنون كل ق�صم بعنوان عام، ثم تق�صيمه اإلى اأق�صام اأخ�س؛ كتق�صيم 

م�صائل الفقه اإلى: العبادات والمعامالت، وتق�صيم العبادات اإلى: الطهارة وال�صالة و... 

وتق�صي���م المعامالت اإلى: ما يحتاج اإل���ى اللفظ وما ل يحتاج اإليه، ثم تق�صيم ما يحتاجه 

اإلى: العقود والإيقاعات.

ويعّد مبحث التبويب الفقهي من مباحث »فل�صفة الفقه«؛ اإذ العلوم به يوؤثر في العلم 

التاريخي���ة لعلم الفق���ه، وبالمدار�س الفقهية والوقوف على مذاقاته���ا المختلفة، وروؤاها 

ع�صو الهيئة العلمية للمركز العالي في حوزة )قم(.  (1(
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العامة تجاه الأ�صياء.

وم���ن المباح���ث المهّمة على هذا ال�صعيد هو اأن التبوي���ب الفقهي هل هو اعتبارّي اأو 

اأم���ر حقيقي؟ وهل اأّنه يوؤثر في عملي���ة الإ�صتنباط اأو هو �صرف تنظيم؟ وهل هناك فرق 

بي���ن التبويب الفقهي ف���ي مجال العلم وبينه ف���ي مجال التعلي���م والتدري�س؟ وهل هناك 

فرق بين التبويب في مجال الفقه الإ�صتدللي وبينه في الر�صائل العملية التي هي �صرف 

فتوى؟

وهذه الدرا�صة تتعر�س اإلى تبويب الكتابين الثناع�صرية في ال�صالة اليومية والجامع 

العبا�ص���ي لنقف على مذاق ال�صيخ البهائي في تبويب���ه الفقهي، ومنهما نعلم منهاجه في 

هذا الإطار. فبّينت اإثني ع�صر اأمرًا �صمن درا�صة موجزة عن تبويب كتاب الإثناع�صرية، 

واإثن���ي ع�صر اأمرًا في �صمن درا�صة مخت�صرة حول تبوي���ب كتاب الجامع العبا�صي، فتقع 

هذه الورقة المقّدمة اإلى موؤتمر تكريم ال�صيخ البهائي في ف�صلين.
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الفصل األول:

تبوًب الفقهي لكتاب «اإلثنا عشرًة في الصالة اليومية»:

والكالم فيه يقع �صمن اإثني ع�صر اأمراً:

الأمر الأول: اإن تق�صيم م�صائل ال�صالة في هذا الكتاب من مبتكرات ال�صيخ البهائي؛ 

لأن التق�صيم المتداول لهذه الم�صائل قبله وبعده كان �صائاًل على منهج المحّقق والعاّلمة 

الحليين. واأما منهج ال�صيخ البهائي فقد كان فنيًا عدديًا، كما كان منطقيًا اأي�صًا.

اأم���ا وجه الفنية العددي���ة اأنه جعل اأبواب كت���اب ال�صالة اإثني ع�صر باب���ًا، واأدرج في 

كل ب���اب اثنتي ع�صرة م�صاألة، و�صماه »الإثناع�صرية« اإ�ص���ارة اإلى مذهب الإمامية الإثني 

ع�صرية.

ولق���د اّتبعه في هذا المنهج ال�صي���خ الحر العاملي في كتاب���ه »الإثناع�صرية في الرّد 

على ال�صوفية« اإّل اأن التبويب في كتاب ال�صيخ البهائي اأكثر �صعوبة؛ لأن اأبواب وم�صائل 

ال�ص���الة محّددة ومعين���ة ل ي�صهل التجّول فيها، بخالف كت���اب ال�صيخ الحر، اإذ الأبواب 

والف�صول والم�صائل فيه غير محددة فاأتاحت لل�صيخ الحر فر�صة التجول بحرية اأكثر.

واأم���ا وجه المنطقي���ة فاأنه يبني عل���ى ثالث تق�صيم���ات منطقية. يق���ول مو�صحًا »اإّن 

الأمور المعتبرة في ال�صلوات الخم�ض اإثنا ع�صر نوعاً، لأنها: اإّما اأفعال اأو تروك. وكلٌّ 

منه���ا: اإّم���ا واجب���ة اأو م�صتحّبة. وكلٌّ منه���ا: اإّما ل�صانية اأو جناني���ة اأو اأركانية. ف�صارت 

م�صائ���ل ه���ذه المقالة الإثنا ع�صري���ة منح�صرة في اإثني ع�صر ف�ص���اًل«. فيكون تف�صيل 

تلك الأق�صام اإثني ع�صر نوعًا.

وه���ذه الهيكلي���ة العامة لمباحث ال�صالة ل���م تكن قبل ال�صيخ البهائ���ي وكذلك بعده، 

اإذ ه���ي من مبتكراته واإبداعاته في التدوين، ف���اإن المتعارف فيها تق�صيم المباحث اإلى: 

الوقت والقبلة واللبا�س والمكان وما ي�صجد عليه، ثم الآذان واأجزاء ال�صالة؛ اأو ما يقرب 

ذلك كما �صنعه ال�صيخ البهائي نف�صه في كتابه الآخر: الجامع العبا�صي.
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وعلى اأي حال، فالإثناع�صر نوعًا هي:

1. الأفعال الواجبة الل�صانية؛

2. الأفعال الواجبة الجنانية؛

3. الأفعال الواجبة الأركانية؛

4. الأفعال الم�صتحبة الل�صانية؛

5. الأفعال الم�صتحبة الجنانية؛

6. الأفعال الم�صتحبة الأركانية؛

7. التروك الواجبة الل�صانية؛

8. التروك الواجبة الجنانية؛

9. التروك الواجبة الأركانية؛

10. التروك الم�صتحبة الل�صانية؛

11. التروك الم�صتحبة الجنانية؛

12. التروك الم�صتحبة الأركانية.

الأمر الثاني: اإنه بّين في الأفعال الواجبة الل�صانية اإثني ع�صرة م�صاألًة، هي:

1. تكبيرة الإحرام؛

2. قراءة الحمد في الثنائية واأوليي غيرها؛

3. قراءة �صورة كاملة بعد الحمد؛

4. مطابقة القراءة لأحدي القراءات ال�صبع؛

5. الجهر للرجل؛

6. ذكر الركوع وال�صجود؛

7. الت�صهد في الثنائية مرة وفي الثالثية والرباعية مرتين؛

8. ال�صالة على النبي واآله �صلوات اهلل عليه وعليهم بعد ال�صهادتين؛

9. الت�صليم؛
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10. اإخ���راج ح���روف جميع م���ا يجب التلف���ظ به م���ن الأذكار وغيرها م���ن المخارج 

المقررة؛

11. عربية جميع ما يتلّفظ به واجبًا اأو م�صتحبًا؛

12. التلّفظ بما يجب التلّفظ به عن ظهر القلب.

والمالحظ فيه: اأنه بّين فيها جميع الأذكار الواجبة من تكبيرة الإحرام اإلى الت�صليم، 

وغي���ر الإذكار م���ن الواجبات الل�صاني���ة ك»الجهر للرج���ال«، »اإخراج ح���روف جميع ما 

يجب التلفظ به من الإذكار وغيرها من المخارج المقررة«، »عربية جميع ما يتلّفظ 

ب���ه واجب���اً اأو م�صتحباً حتى القن���وت«، »التلّفظ بما يجب التلّف���ظ به عن ظهر القلب« 

فل���م يعنون هذا النوع ب���� »الأذكار الواجب���ة« بل ب� »الواجب���ات الل�صاني���ة« وفائدة عنوانه 

اإمكان اإدراج كيفيات الأذكار فيها.

الأمر الثالث: اأّنه بّين في الأفعال الواجبة الجنانية اإثني ع�صر م�صاألة، هي:

1. تح�صيل المعارف الخم�س؛

2. تح�صيل العلم ال�صرعي بوجوب ما يجب في ال�صالة؛

3. العلم ال�صرعي بكونه طاهرًا من الحدثين؛

4. العلم اليقيني بدخول الوقت للقادر؛

5. العلم بحال ال�صاتر؛

6. العلم بحال المكان؛

7. الإجتهاد في تح�صيل القبلة؛

8. العلم بما هو مكّلف به من الق�صر اأو الإتمام؛

9. النية؛

10. ال�صتدامة الحكمية؛

11. اإجزاء المري�س الأفعال على باله؛

12. عند الأخر�س قلبه بمعنى التحريمة والقراءة والأذكار الواجبة.
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والملفت للنظر فيه: ابتكارية هذا العنوان، فاإنه لم يوجد هذا العنوان في اأّي م�صّنف 

فقهي قبل ال�صيخ البهائي، في م�صائل ال�صالة اأ�صاًل، واإن وجد في كلمات القوم فاإّنما هو 

�صورة متفرقة اأو �صمن عنوان اآخر.

الأم���ر الراب���ع: اإدراج بع����س الم�صائ���ل الفقهي���ة بما ل���م يتعارف ذكره���ا في بحوث 

واجب���ات ال�صالة، مثل م�صاألة: وجوب تح�صيل العلم باأ�ص���ول العقائد واأحكام ال�صالة، 

فاإّن المتعارف في العلم باأ�صول العقائد طرحه في مجال �صرائط �صحة ال�صالة، ولي�س 

في واجبات ال�صالة.

والمالحظ فيه: اأّنما نعترف بوجوب تح�صيل �صرائط ال�صحة، اإّل اأن هناك فرق بين 

اأن يعن���ون هذه الم�صاألة باأن اإ�ص���الم الم�صّلي �صرط وباأن الإعتقاد بالإ�صالم من واجبات 

ال�ص���الة؛ واأّم���ا العلم باأح���كام ال�صالة فلي����س بواجب اإل م���ن باب المقد�ص���ة العلمية، 

والمتعارف ذكره في باب التقليد.

الأم���ر الخام����ض: اخت���الف التعبير في م���وارد اإحراز �صرائط �صح���ة ال�صالة؛ ففي 

مورد اإحراز الطهارة عّبر عنه بالعلم ال�صرعي؛ لإمكان اإجراء الأ�صول العملية فيها؛ وفي 

مورد دخول الوقت عّبر عنه بالعلم اليقيني، ولعّله لكونه �صرط الوجوب اأي�صًا: وفي مورد 

القبل���ة عّبر عنه بالإجته���اد، لأّن العلم به في غالب الموارد يحتاج اإلى الإجتهاد؛ وفي ما 

عدا هذه الموارد عّبر عنه بالعلم.

الأمر ال�صاد�ض: اأن ال�صياغة المعروفة لبيان م�صائل الوقت والمكان والقبلة واللبا�س 

والطه���ارة، هو ذكرها بعنوان »�صرائط ال�صالة«، ولك���ن ال�صيخ البهائي اأبدلها ب�صياغة 

اأخرى، اإذ ذكرها بعنوان »اإحراز هذه ال�صرائط«.

وال�صوؤال هنا: اأي ال�صياغتين اأح�صن لبيان اأحكام ال�صالة؟

اأق���ول: وج���ه ترجيح �صياغة ال�صي���خ البهائي ه���و منا�صبته لوظيف���ة المكّلف التي هي 

مو�صوع الفقه.
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وتو�صيح ذلك يحتاج اإلى بيان مقدمتين:

الأول���ى: اأّن مو�ص���وع علم الفقه بناًء عل���ى تعريف الم�صهور هو اأفع���ال المكّلفين من 

حيث تعلق الحكم ال�صرعي بها.

والثاني���ة: اإن ن�صب���ة مو�صوع العلم اإلى مو�ص���وع الم�صائل ن�صبة الكل���ي اإلى جزئياته. 

���ل بع�ٌس اأن ن�صبة مو�صوع العلم اإلى مو�صوع الم�صائل قد تكون كن�صبة الطبيعي اإلى  وف�صّ

اأفراده، وقد تكون كن�صبة الكل اإلى اأجزائه، وقد يتحدان.

بعد بيان هاتين المقدمتين اأقول: اإن ال�صياغة المتعارفة تجعل �صرائط مو�صوع هذه 

الم�صاألة، و�صرائط ال�صالة باأنف�صها من الأحكام والجعول ال�صرعية، واأما �صياغة ال�صيخ 

البهائ���ي تجعل فع���ل المكلف مو�صوع الم�صاألة، ومعلوم اأن جع���ل مو�صوعات الم�صائل من 

جزئيات مو�صوع العلم اأح�صن واأدق من اأن تجعل جزئيات الحكم مو�صوعًا للم�صاألة.

الأم���ر ال�صاب���ع: مق�صوده من الأركان في عنوان: »الأفع���ال الواجبة الأركانية« وكذا 

ف���ي عناوين: »الأفعال الم�صتحب���ة الأركانية« و»التروك الواجب���ة الأركانية« و»التروك 

الم�صتحب���ة الأركاني���ة« اأع�صاء البدن في قبال الل�ص���ان والجنان، ل الركن الإ�صطالحي 

الذي تبطل ال�صالة باإخالله ولو �صهوًا.

فبّي���ن ف���ي الأفعال الواجب���ة الأركاني���ة : الطهارة والقي���ام والإ�صتقالل ف���ي الأفعال، 

واله���وى للرك���وع، والركوع، ورفع الراأ�س م���ن الركوع، والهوى لل�صجدتي���ن، وال�صجدتين، 

ورف���ع الراأ�س م���ن كلٍّ منهما، والنهو�س بع���د الرفع من ال�صجدة الثاني���ة اأو بعد الت�صهد، 

والجلو�س للت�صهد، والت�صليم، والإ�صتقرار من غير تمايل.

وبّي���ن في التروك الواجبة الأركانية : ترك الإنحناء الممتد، وترك الوقوف المتطاول 

عل���ى رجل واحدة، وترك تباع���د الرجلين بما يخرج به عن حّد القي���ام، وترك ا�صتدبار 

القبل���ة، وترك التكفير، وترك الفعل الكثير عادة، وت���رك الأكل وال�صرب، وترك الدخول 

ف���ي فعل قبل اإكمال الواجب قبل���ه، وترك التحامل عن الأع�ص���اء ال�صبعة اأو بع�صها حال 

ال�صجود، وترك المري�س الحالة العليا واإن قدر عليها اإلى تلوها، وترك المري�س الحالت 
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المترتبة اإذا لم يتمكن من الإ�صتقرار معها اإلى تلوها معه، وترك المري�س الحالة الدنيا 

اإذا قدر على العليا من غير ت�صرر.

وبّي���ن في الأفع���ال الم�صتحبة الأركاني���ة الم�صتحبات لالأركان الإثن���ي ع�صر: الجبهة، 

والعي���ن، والأن���ف، والّرقبة والمنكبي���ن، واليدين، والكفي���ن، واأ�صابع اليدي���ن، والظهر، 

والركبتين، والقدمين، واأ�صابع القدمين.

وبّي���ن في الت���روك الم�صتحب���ة الأركانية المكروهات ل���الأركان الثني ع�ص���ر: العين، 

والأنف، والفم، و�صعر الراأ�س، والوجه، واليدين، والكفين، والأ�صابع، والظهر، والخ�صر، 

والرجلين، والقدمين.

والملتفت للنظر فيه: اأن تجميع اأحكام اأع�صاء البدن في ال�صالة من مبتكرات ال�صيخ 

البهائي، واإن كان اأحكامها مذكورة في الكتب الفقهية.

الأم���ر الثام���ن: اأن ال�صيخ البهائي فّرق في بيان الم�صائل ف���ي هذه الأنواع المرتبطة 

ب���الأركان: فف���ي الأفعال والت���روك الواجبة جعل عن���وان ذات الأفعال والت���روك مو�صوع 

الم�صائ���ل، ولكن في الأفع���ال والتروك الم�صتحبة جع���ل الأركان مو�صوع الم�صائل ل ذات 

الأفعال والتروك.

ولع���ل النكتة في ه���ذا التفريق اأهمي���ة الواجب بالن�صب���ة اإلى الم�صتح���ب اأوًل، وكثرة 

الأفعال والتروك الم�صتحبة بحيث يزيد على الإثني ع�صر.

الأم���ر التا�ص���ع: اأ�صرنا في الأمر ال�صابع اإل���ى نوعين من الأحكام المرتبطة بالتروك؛ 

اأعن���ي التروك الواجبة الأركانية والتروك الم�صتحبة الأركانية. وتوجد هناك اأربعة اأنواع 

اأخرى من الأحكام المرتبطة بالتروك ف�صارت �صتة اأنواع. وهذه الأربعة هي:

اأ( التروك الواجبة الل�صانية وهي اثناع�صر: ترك التنويب في الإذان، وترك المّد بين 

حروف التكبير، وعدم قراءة الب�صملة قبل تعيين ال�صورة، وترك الترجيع المطرب 

ف���ي القراءة، وترك التاأمين لغير تقية، وت���رك قراءة ال�صورة في الثالثة والرابعة، 

وت���رك قراءة �صورة يفوت براءتها الوقت، وترك القراءة في اأثناء الحمد وال�صورة 
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م���ن غيرها بحيث يخ���ّل بالنظم، وترك قراءة العزيمة، وت���رك الدعاء بالمحزم، 

وترك الكالم، وترك العدول عن ال�صورة بعد بلوغ ن�صفها.

ب( الت���روك الواجب���ة الجنانية وه���ي اإثنا ع�صر: ت���رك ق�صد الإفتتاح �ص���وى تكبيرة 

الإح���رام، وت���رك نية الوجوب ف���ي الفعل المن���دوب، وترك نية الن���دب في الفعل 

الواجب، وت���رك الإ�صتدامة الحكمية بالعدول عن الالحقة اإلى ال�صابقة لو ذكرها 

في الأثناء مع عدم فوت المحل، وتركها بالعدول عن ال�صابقة اإلى الالحقة اإذا ظهر 

اإيقاعها في المخت�س باأختها، وترك ق�صد كون الآية الم�صتركة بين ال�صورتين من 

غي���ر المقروءة، وترك ق�صد اإتمام ال�صالة ابت���داءًا اأو عدوًل في موا�صع التخيير 

اإذا ظ���ّن �صيق الوقت عنها تامة، وترك ق�ص���د الإقامة اأثناء التلب�س بالمق�صورة، 

وترك ما ق�صد قطع ال�صالة اأو ق�صد فعل ي�صتلزم قطعها كالقهقهة، وترك تعليق 

قطعه���ا اأو فعل ما يقطعها عل���ى اأمر متوقع الح�صول، وت���رك ق�صد غير ال�صالة 

ببع�س اأفعالها الواجبة، وترك ق�صد الرياء بواجب اأو م�صتحب.

ج( التروك الم�صتحبة الل�صانية وهي اثناع�صر: ترك الكالم في اأثناء الأذان والإقامة، 

وت���رك الإعراب في اأواخر ف�صولهم���ا، وترك الترجيع فيهم���ا، وترك الكالم بعد 

الف���راغ م���ن الإقامة، وترك الق���راءة لمري���د التقدم خط���وة اأو اثنتين ف���ي اأثناء 

التخّط���ي، وت���رك التاأّوه بح���رف، وال�صكوت بعد ق���راءة الفاتحة، وت���رك الماأموم 

القراءة، وترك الماأموم القارئ قراءة الآية الأخيرة اإن نق�صت قراءته عن قراءة 

اإمامه ليركع عنها، وت���رك الإدغام الكبير، وترك اإ�صباع الحركات، وترك القراآن 

بين ال�صورتين.

د( التروك الم�صتحبة الجنانية وهي اإثنا ع�صر: ترك ق�صد ح�صول النواب، اأو الخال�س 

من العقاب، وترك �صم اأحد الق�صدين اإلى التقرب، وترك نية الق�صر في الأربعة، 

وت���رك الع���دول في اأثناء المن���وي اإتمامها في اأح���د الأربعة اإل���ى الق�صر قبل ركوع 

الثالثة، وترك الإ�صتدامة الحكمي���ة بالعدول عن نية الحا�صرة اإلى القائمة، وترك 
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الو�صوا����س في النية وغيرها من الأفعال، وترك اإح�صار غير المعبود بالبال، وترك 

حديث النف�س، وترك قا�صد القربة بالفعل مالحظة ما يلزمه من الأمور الخارجة، 

وترك الإ�صتدامة الحكمية بالرجوع في الأثناء لتدارك الأذان والإقامة لنا�صيهما.

والمالحظة المرتبطة بهذه الأحكام ال�صتة التروكية: اأنه عّبر عن المحرمات الل�صانية 

والجناني���ة والأركانية بالت���روك الواجبة الل�صانية والجناني���ة والأركانية، وعّبر اأي�صًا عن 

المكروه���ات الل�صاني���ة والجناني���ة والأركاني���ة بالت���روك الم�صتحبة الل�صاني���ة والجنانية 

والأركانية.

وبعب���ارة اأخرى: اإنه ق�ّصم الأحكام اإلى الواجب والم�صتح���ب. ول اأدري هل اعتقد باأن 

ترك الحرام واجب وترك المكروه م�صتحب، بمعنى اأن النهي عن ال�صيء ي�صتلزم )اأو هو 

عين( الأمر بتركه؟ اأو ا�صتعمل هذه ال�صياغة ت�صامحًا ومجازًا؟ اأو هناك اأمر اآخر فّني؟ 

ولك���ّن قال: »ول باأ�ض في اإطالق الم�صتحب على ترك المكروه، فاإّنه متعارف عندهم« 

فهل هذا الإ�صتعمال حقيقة اأو مجاز؟

الأمر العا�صر: مق�صوده من التروك الواجبة الل�صانية، لي�س فقط الأفعال الل�صانية التي 

تبط���ل ال�ص���الة بها، بل ي�صمل حتى التي تحرم تكليفًا ول تبطل ال�صالة بها. فمثاًل التنويب 

ف���ي الأذان واإن كان بدعًة وحرامًا اإّل اأنه ل يبطل ال�صالة. وال�صاهد لهذا العموم اأّن ال�صيخ 

البهائ���ي ل���م ي�صّرح بمبطلة هذه الثني ع�صر اإّل في ثالثة م���وارد منها، فجمع بين العنوان 

المتعارف في الفقه اأعني: مبطالت ال�صالة، وما يحرم في الأذان ل يبطل ال�صالة.

الأم���ر الح���ادي ع�ص���ر: اأنه بّي���ن الأفعال الم�صتحب���ة الل�صانية في اإثن���ي ع�صر: الأذان 

والإقامة، والتكبيرات ال�صت، وال�صتعاذة قبل القراءة، والجهر بب�صملتي الحمد وال�صورة 

في ال�صرية، وترتيل القراءة، و�صوؤال الجنة، والتعوذ من النار عند قراءة اأيتيهما، وتكرار 

ت�صبيح���ات الركوع وال�صجود ثالثًا وخم�صًا و�صبعًا، والقنوت في كل ثانية بعد القراءة قبل 

الركوع، والتكبيرات الزائدة على ال�صّت الإفتتاحية �صوى التحريمة، والدعاء في موا�صعه 

بالماأثور، والتعقيب.
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وبي���ن الأفع���ال الم�صتحبة الجنانية في اإثني ع�صر: اإ�صت�صع���ار الخوف عند القيام اإلى 

ال�ص���الة، واإح�صار القل���ب، واأن يخطر بباله لعلها تكون اآخ���ر �صلواتي، واإح�صار ف�صول 

الأذان والإقام���ة ببال���ه اإذا كان مري�صًا ل يقدر على التلّف���ظ بها، والخ�صوع في ال�صالة، 

وني���ة الإم���ام كونه جامعًا في غير ما تجب فيه الجماع���ة، واإ�صت�صعار عظمة اهلل �صبحانه 

وكبريائ���ه، واإ�صت�صغار م���ا �صواه حال التكبير، واأن يح�صر ببال���ه حال الركوع: اآمنت بك 

ول���و �صربت عنقي، واأن يح�صر بباله في ال�صجدة الأولى: »اللهم اإّنك منها خلقتنا« وفي 

رفعها: »ومنها اأخرجتنا« وفي الثانية: »واإليها تعيدنا« وفي رفعها: »ومنها تخرجنا تارة 

اأخ���رى«، واأن يح�صر بباله حال التورك في الت�صّهد حين يرفع اليمني ويخف�س الي�صرى: 

»الله���م اأم���ت الباطل واأق���م الحق«، ومالحظة معاني ما يقراأه ف���ي ال�صالة، واأن يق�صد 

الإمام ب�صيغة الخطاب في الت�صليم: الأنبياء والأئّمة والحفظة والماأمومين، واأّنه يترجم 

عن اهلل تعالى للماأمومين بال�صالمة والأمين من عذاب يوم القيامة.

وقد ذكرنا في الأمر ال�صابع ما بّينه في الأفعال الم�صتحبة الأركانية.

والملف���ت فيه: اإعرا�صه في ه���ذه الف�صول الثالثة عن ال�صياغ���ة المتعارفة في ذكر 

م�صتحب���ات ال�ص���الة، لأن المتعارف هو ذك���ر جميع الم�صتحبات ف���ي كل عمل اأوًل، ومن 

غير تفكيك بين الل�صانية والجنانية والأركانية ثانيًا. فاأّي ال�صياغتين كانت اأولى؟ بظّني 

اأن لكل منهما مرجحات، ولكن لل�صياغة المختارة لل�صيخ البهائي منا�صبة فنية عددية.

الأم���ر الثان���ي ع�صر: اأّن ال�صي���خ البهائي قد بالغ في الأفع���ال الم�صتحبة الل�صانية في 

بيان الألفاظ الماأثورة الم�صتحبة تف�صياًل، بحيث بتفاوت عما كان يراعي في غيرها من 

الإيج���از. وهذا ي�صعر باهتمامه بم�صتحبات ال�ص���الة. وترى اأي�صًا هذا الهتمام منه في 

كتاب الجامع العبا�صي.

وكذا اأنه قد بالغ اأي�صًا في بيان الم�صتحبات الجنانية من جهتين:

الأولى: اأن كثيرًا من هذه الم�صائل الإثني ع�صر متداخل و يليق بها اأن يجتمع بينها في 

م�صاألة، ولكن ف�صلها لالإهتمام بها.



التبوًب الفقهي وتقسيم المسائل في آثار الشيخ البهائي 

- 212 -

والثاني���ة: المبالغة الكمية الن�صبي���ة بالن�صبة اإلى �صائر الأبواب والم�صائل، وهذا اأي�صًا 

ي�صعر باهتمامه بم�صتحبات ال�صالة.

اإلى هنا تّم درا�صة التبويب الفقهي من كتاب »الإثنا ع�صرية في ال�صالة اليومية«.

وف���ي الختام اأقول )وبحق اأقول(: حينما راأي���ت تبويبه الفني قلت لنف�صي: لماذا هذا 

التكّل���ف ف���ي تجميع الأبواب اإل���ى اإثني ع�صر، ثم تجمي���ع الم�صائل في كل ب���اب اإلى اثني 

ع�ص���ر؟! ول اأجد ال�صي���خ البهائي في عمله ه���ذا، اأّل اأن يزيد بابًا اأو م�صاأل���ة اإلى الأبواب 

والم�صائل المتعارفة في �صائر الكتب اأو ينق�س منها كي ي�صتكمل العدد!!

ول يخف���ى عل���ى القارئ اأّني لّما ا�صتكملت درا�صتي ح���ول تبويب هذا الكتاب اإلى اثني 

ع�ص���ر �صع���رت اإن اإيرادي على ال�صي���خ لم يكن في محّله، وكاأّن���ه كان يرد على مالحظتي 

ب�ص���كل اأجل���ي، فخجلت مّما اعتراني من ذلك ال�صيء ال���ذي داخلني وكنت اأح�صه مح�س 

تكّلف فح�صب.
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الفصل الثاني:

تبوًب الفقهي لكتاب الجامع العباسي:

اإن درا�صة تبويب الم�صائل الفقهية في هذا الكتاب يتوقف على بيان اأمور:

الأم���ر الأول: اإّن ال�صي���خ )رحمه اهلل( لم يوّفق اإلى اإتمام كتابه اإّل في خم�صة اأبواب، 

فاأت���ّم بقي���ة الكتاب تلميذه نظام الدي���ن �صاوجي باأمر من ال�صاه ال�صف���وي اإلى الع�صرين 

باب���ًا. لكن ل يعني هذا اأّن الأبواب ل���م تكن من ال�صيخ البهائي؛ لأنه نف�صه عّد جميع هذه 

الأبواب في مقدمة كتابه. ويليق بذكرها كما يلي:

الباب الأول: في بيان الطهارة، اأعني الو�صوء والغ�صل والتيّمم وتوابعها.

الباب الثاني: في بيان ال�صلوات الواجبة والم�صنونة.

الباب الثالث: في الزكاة والخم�س والواجبين والم�صنونين.

الباب الرابع: في ال�صوم الواجب والم�صنون.

الباب الخام�س: في الحّج.

الباب ال�صاد�س: في الوقف والت�صّدق والقر�س والعتق والجهاد مع الكفار.

الب���اب ال�صاب���ع: ف���ي الر�ص���ول الأكرم P واأمي���ر الموؤمني���ن Q و�صائ���ر الأئّمة 

المع�صومين R واأّيام ولدتهم ووفياتهم.

الباب الثامن: في النذر والعهد واليمين والكّفارة.

الباب التا�صع: في البيع والرهن وال�صفعة وتوابعها.

الباب العا�صر: في الإجازة والعارية واأحكام الع�صب وتوابعها.

الباب الحادي ع�صر: في النكاح بالدوام والمتعة والتحليل وملك اليمين.

الباب الثاني ع�صر: في الطالق والخلع والعّدة.

الباب الثالث ع�صر: في ال�صيد و�صرائطه.

الباب الرابع ع�صر: في ذبح الحيوانات والحالل والحرام منها.
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الباب الخام�س ع�صر: في اآداب الأكل وال�صرب واللبا�س و�صروطها.

الباب ال�صاد�س ع�صر: في الق�صاء و�صروطه.

الباب ال�صابع ع�صر: في الإقرار والو�صّية و�صروطهما.

الباب الثامن ع�صر: في ق�صمة تركة الميت.

الباب التا�ص���ع ع�صر: في الحدود المقررة ال�صرعية بال�صرقة والزنا واللواط وال�صحق 

وغيرها.

الب���اب الع�ص���رون: في بيان دي���ة قتل الإن�صان ودي���ة قطع اأع�صاء الإن�ص���ان ودية جرح 

الإن�صان ودية كلب ال�صيد وكلب الما�صية وكلب الب�صتان والزرع.

الأم���ر الثان���ي: اإّن ه���ذا الكتاب م�صتم���ل على جميع اأب���واب الفقه م���ن الطهارة اإلى 

الديات؛ ومن هذه الحيثية ي�صبه التبويب المتعارف في زمانه من كتب ال�صرائع والقواعد 

واللمع���ة، على اأن الهيكلي���ة العامة في الأب���واب اأي�صًا )اأي الإبتداء بالعب���ادات والإنتهاء 

بالديات( ت�صبه هذه الكتب واإن تختلف عنها في بع�س الموا�صيع.

 الأم���ر الثال���ث: اأّن منه���اج تبوي���ب ه���ذا الكت���اب م���ع هذه الكت���ب الثالث���ة مختلف: 

ف�ال�صرائ���ع م�صتم���ل على اثني���ن وخم�صين كتابًا مبوب���ًا على اأربعة اأق�صام ه���ي: العبادات 

والعقود واليقاعات والأحكام. واللمعة اأي�صًا م�صتمل على نف�س الكتب الإثنين والخم�صين، 

اإّل اأّن���ه يختل���ف عنها في بع����س الموا�صيع: كالق�ص���اء وال�صهادات، ف���اإّن اللمعة جعلهما 

بع���د الن���ذر وقبل الوقف، وال�صرائع جعلهم���ا بعد الفرائ�س وقبل الح���دود. واأما القواعد 

فاأدغم بع�س الكتب في البع�س؛ كالدين وتوابعه، والأمانات وتوابعها، والإجارة وتوابعها، 

والوقف والعطايا.

اأّم���ا ال�صيخ البهائي فق���د اأتبع العاّلمة في هذا الإدغام، ولك���ّن اختلف معه في كيفية 

الإدغام؛ �صوف نذكرها في الأمر الآتي.

الأمر الرابع: بع�س موا�صع اختالف ال�صيخ البهائي مع العالمة في هذا الإدغام هو: 

اأّن ال�صي���خ البهائ���ي جعل الجهاد والعتق والقر�س من تواب���ع الوقف، في حين اأّن العالمة 
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جع���ل الفر�س من توابع الدين، والجهاد والعتق اأفردهما في كتابين؛ واأن ال�صيخ البهائي 

جع���ل العاري���ة والغ�صب من توابع الإج���ارة، في حين اأن العاّلمة جع���ل العارية من توابع 

الأمانات والغ�صب جعله اأ�صاًل واأفر�س له توابع.

اًل للزي���ارات في حين اأّنهم لم  الأم���ر الخام����ض: اأّن ال�صي���خ البهائي خ�ّس بابًا مف�صّ

يذكروا غالبًا الزيارات في كتب الفقه، ف�صاًل عن كونه بابًا م�صتقاًل.

الأم���ر ال�صاد����ض: اأّنه األزم نف�ص���ه بذكر الم�صتحبات: من اأن���واع ال�صلوات الم�صنونة، 

وم���ن م�صتحبات ال�ص���الة وم�صتحبات اأجزائه���ا. وهذا الأمر ظاه���ر وملمو�س من كتابه 

الآخر »الإثنا ع�صرية في ال�صالة اليومية«.

الأمر ال�صابع: كل ما ذكرناه كان في محال التبويب، واأما على �صعيد تق�صيم م�صائله 

ف���ي كل باب فهو اأي�صًا يختلف عن تق�صيم الم�صائل في �صائر الكتب. فمن اأهم الأمور في 

تق�صيم الم�صائل في هذا الكتاب اأمران:

1. المبالغ���ة ف���ي ا�صتخ���دام الأع���داد وب�صكل اإفراط���ي؛ فمثاًل في ع���ّد الواجبات في 

ال�ص���الة يقول: »ف�صل في اأن الأفع���ال الواجبة في ال�صل���وات الخم�صة اليومية 

ثالثمائ���ة واإثن���ان و�صبع���ون«. اإن بيان هذه الواجب���ات واإن يوجد في �صائر الكتب 

الفقهي���ة اأي�صًا اإّل اأن تجميعها وعّدها بهذه ال�ص���ورة، وتق�صيمها بواجبات الركعة 

الأول���ى والثانية و... من مبتكرات ال�صيخ البهائي. واأنت ل تجد مثل هذا العود في 

جميع الكتب الفقهية واإن تجهدت نف�صك.

2. تق�صي���م المباح���ث اإلى الواجب والم�صتح���ب والمكروه والحرام. وه���ذا الأمر كان 

يلتزم به في كتابه الآخر »الإثناع�صرية في ال�صالة اليومية« اأي�صًا.

الأم���ر الثام���ن: الم�صائل التي في كتاب الجام���ع العبا�صي تتنا�صب مع تق�صيم م�صائل 

كتاب الآخر الإثنا ع�صرية في ال�صالة اليومية في باب ال�صلوات اليومية، وهي كما يلي :

المطلب الأول: في بيان ال�صلوات الواجبة.

المق�صد الأول: في بيان ال�صالة اليومية.
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المبحث الأول: في بيان �صتر العورة.

المبحث الثاني: في مكان الم�صلي وي�صتمل على ف�صل في اأحكام الم�صاجد.

المبحث الثالث: في مالحظة اأوقات ال�صلوات الواجبة والم�صنونة.

المبحث الرابع: في مالحظة القبلة.

ف�صل في اأن المعتبر في ال�صالة اإثناع�صر نوعًا.

ف�صل في اأن الأفعال الواجبة في ال�صلوات الخم�صة اليومية ثالثمائة واإثنان و�صبعون.

واحد وع�صرون منها في الركعة الأولى.

ثمانية ع�صر منها في الركعة الثانية.

الف�صل الأّول في بيان ما يتعّلق بالنّية.

الف�صل الثاني في بيان ما يتعّلق بتكبيرة الإحرام.

الف�صل الثالث في بيان ما ي�تعّلق بالقيام.

الف�صل الرابع في بيان ما يتعّلق بقراءة الفاتحة وال�صورة.

الف�صل الخام�س في بيان ما يتعّلق بالركوع.

الف�صل ال�صاد�س في بيان ما يتعّلق بال�صجود.

الف�صل ال�صابع في بيان ما يتعّلق بالت�صّهد.

الف�صل الثامن في بيان ما يتعّلق بالت�صليم.

الأم���ر التا�ص���ع: اأّن هذا التق�صيم والترتيب بلحاظ: �ص���روط �صحة ال�صالة، ثم بيان 

اأح���كام ال�ص���الة بترتيب اأجزائه���ا من تكبي���رة الإحرام اإل���ى الت�صليم. وه���ذا التق�صيم 

والترتي���ب متعارف في �صائر الكتب الفقهية المذك���ورة؛ واأما تق�صيم الم�صائل في »الإثنا 

ع�صري���ة« كان بلح���اظ اأّن اأح���كام ال�صالة اإّما اأفع���ال اأو تروك، وكّل منه���ا اإّما واجبة اأو 

م�صتحّب���ة، وكّل منها اإّما ل�صانية اأو جناني���ة اأو اأركانية. وهذا المعيار في تق�صيم الم�صائل 

غير مالحظ فيه �صروط ال�صالة واأجزائها.

الأم���ر العا�ص���ر: اأّن ال�صيخ البهائي في �صمن بيان اأحكام ال�صالة خ�ّس ف�صاًل لبيان 
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الشيخ اسن علي أكبرًان

ما ذكره في »الإثنا ع�صرية« فقال: »ل يخرج جميع ما يتعلق بال�صالة من تلك الإثني 

ع�ص���ر... ونح���ن بّيّنا ف���ي الر�صالة الإثناع�صرية الت���ي قد ترجم باأم���ر الأ�صرف الأرفع 

بالفار�صية اأن كاًل من هذه الإثني ع�صر ينق�صم اإلى اإثني ع�صر ق�صماً، وقد ذكرنا هناك 

كل هذه الأق�صام بالترتيب والتف�صيل«.

ولكّن���ه م���ع ذكره هذا المطل���ب بعنوان: ف�صل في عر����س �صائل الف�ص���ول، اإّل اأّنه لم 

ي�صتبط���ن ذل���ك الف�صل اأّي حكم م���ن اأحكام ال�ص���الة، بحيث اأّنه لو قمن���ا بحذف هذا 

الف�صل فاإّنه ل ينثلم الكتاب ول ي�صيبه ال�صرر. وهذا ي�صير اإلى اأّن هذا الف�صل وتق�صيم 

الم�صائ���ل ب�صكل الإثنا ع�صرية كان �صرف �صياغة بيان فح�صب، لم يعمتد عليه في كتاب 

الجامع العبا�صي.

الأمر الحادي ع�صر: اأّن ال�صيخ البهائي في كتاب الإثنا ع�صرية جعل اأحكام الطهارة 

م���ن اأحكام ال�صالة، اأّما وف���ي كتاب الجامع العبا�صي فلم يعّده���ا منها. والعلة في ذلك 

وج���ود باب م�صتقل في الجامع العبا�ص���ي للطهارة اأوًل، وحاجة الم�صلي لأحكام الطهارة 

عند ال�صالة ثانيًا، و�صريطة الطهارة لل�صالة ثالثًا. فال يكون ذلك عيبًا في كتابه الإثنا 

ع�صرية.

الأم���ر الثان���ي ع�ص���ر: اأّنه اأدرج اأح���كام الم�صاجد في بحث م���كان الم�صلي في كتاب 

الجام���ع العبا�صي ولكّنه لم يبّين اأح���كام الم�صاجد في كتابه الآخ���ر الإثنا ع�صرية بتاتًا، 

وذلك لأمرين:

1. ك���ون كتاب الجامع العبا�صي كتابًا فقهيًا كاماًل اأوًل، وتعارف بيان اأحكام الم�صجد 

ف���ي بحث م���كان الم�صّلي في �صائر الكتب الفقهية ثاني���ًا، وذلك الأمر يبّرر وجود 

اأحكام الم�صجد في كتابه الجامع العبا�صي.

2. ع���دم �صرطية الم�صجد ل�صحة ال�ص���الة اأوًل، وعدم كون كتاب الإثنا ع�صرية كتابًا 

كاماًل فقهيًا، وهذا يبرر عدم وجود اأحكام الم�صجد في كتاب الإثنا ع�صرية.

ومن���ه اّت�صح اخت�صارًا الفرق بين كتاب���ي ال�صيخ )رحمه اهلل( من منهاج في التبويب 
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الفقه���ي وبي���ن �صائر كت���ب فقهاء الإمامي���ة كالمحّق���ق والعاّلمة من جه���ة، وبين هذين 

الكتابين من تبويب وترتيب في م�صائله وف�صوله ومحتوياته، وانك�صف مذاق البهائي على 

هذا ال�صعيد، وما طرح من مبتكرات في فّن التبويب الفقهي على �صوء هذين الكتابين.

ولعّل هذه الورقة المقّدمة لموؤتمر تكريم هذه ال�صخ�صية المتميزة تلقي بع�س ال�صوء 

على جانب اآخر من جوانب اإبداعاتها العلمية والعملية، الفكرية والفنية، وت�صيف جالًل 

اإل���ى جاللتها، و�صموًا اإل���ى رفعتها، واأّن ف���ي الإ�صالم رجاًل لم يتمي���زوا بالإبداع العلمي 

والمعرفي فح�صب، بل حّتى على �صعيد الذوق الفني اأي�صًا، وبلغوا به �صاأوًا عظيمًا.

فال�صالم عليك � يا �صيدي و�صيخي � يوم ولدت ويوم رحلت عنا ويوم تبعث حيًا.
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علوم الّرياضّيات والفلك في خدمة الّدين 

 

عند بهاء الدين العاملي

د. أليس كوراني)))

الحديث عن ال�ّصيخ بهاء الّدين العاملّي يطول، ولن اأحيط ب�صيرته اأو بعلومه كّلها، بل 

�صاأ�صّل���ط ال�صوء عل���ى جانب من منهجه في تطبيق العل���وم الّريا�صّية والفلكّية في الفقه 

والمعارف العاّمة التي �صغلت اأو�صاط العلماء اآنذاك، اآملة اأن يكون هذا البحث المخت�صر 

م�صبارًا اإلى عمق محيط هذا العالم الّزاخر بكنوز المعرفة.

ا�صته���ر ال�ّصيخ بهاء الّدين العاملّي ب�صفته عالمًا اإمامّيًا متقّدمًا، وكان �صاعرًا واأديبًا 

وفيل�صوف���ًا حكيمًا، وملّمًا بمبادىء الّطّب؛ وكان���ت ف�صاحته بالفار�صّية في وزن ف�صاحته 

بالعربّي���ة. اأّما براعته في علوم الّريا�صّيات والهند�صة والفلك، فلم تقّل �صاأنًا عن معارفه 

الّدينّي���ة والّلغوّي���ة والفل�صفّية، ف���كان عالمًا مو�صوعّيًا ا�صتوعب عل���وم ع�صره ووّظفها في 

خدمة الّدين والّنا�س، وكان ن�صيَج وحِده في كّل اأبواب العلوم التي طرقها.

واإذا كان���ت عل���وم الّريا�صّيات والفيزي���اء والفلك قد ا�صُتبعدت ع���ن مناهج الحوزات 

الّدينّي���ة في هذا الع�صر، فاإّنها كانت من �صلب اهتمام ال�ّصيخ البهائّي، وكثير من علماء 

باحثة اإ�صالمية ولغوية.  (1(
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الّدين والباحثين في اأمور ال�ّصريعة في العهود الإ�صالمّية الما�صية، فلم يكن علم الفلك، 

اأو علم الهيئة، كما كان ُي�صّمى، ببعيٍد عن ق�صايا زمانّية ومكانّية اّت�صلت باإقامة ال�ّصعائر 

الّدينّية.

وترتبط المظاهر الكونّية بحياة العرب والم�صلمين، على م�صتوى الّدين والّدنيا، منذ 

الع�ص���ور الجاهلّية اإلى الي���وم... وا�صمحوا لي بالّتحّدث قلياًل ع���ن ذلك، لأّن علوم بهاء 

الّدين العاملّي تعّد �صمن �صل�صلة مّت�صلة بعلوم ال�ّصابقين، هّذبها وطّورها وابتكر طرائق 

لت�صهيل فهمها وتوظيفها في العلوم الّنظرّية والّتطبيقّية. 

فالع���رب، منذ الع�صر الجاهلّي، ر�صدوا عيانًا الّظواه���ر الكونّية لرتباطها بحياتهم 

الّدنيوّي���ة والّدينّية، �صحيح اأّنه ل���م تكن لهم معرفة �صاملة بعلم الفلك، لكّنهم كانوا على 

دراية بالأن���واء والمواقيت، وبالّرغم م���ن اأّن المعلومات المتعّلق���ة بمعرفتهم تلك قليلة، 

فاإّن ما اأ�صارت اإليه كتب الّتراث، من اأدب ولغة وجغرافيا وغيرها، تدّلنا على اأّنهم اأولوا 

عنايتهم بالأنواء، وهي بع�س الّنجوم، تتقارن اثنين اثنين، ويتزامن طلوعها وغروبها مع 

�صقوط الأمطار، ونتاج الموا�صي ومعالجة الّنخيل.

ْوَء هو الّنجم اإِذا مال  وورد ف���ي المعاجم الّلغوّية تف�صير للّنوء والأنواء، ملّخ�صه اأّن النَّ

ْوِء �ُصقوُط نجم من ال�َمناِزل في المغرب مع الفجر وُطلوُع َرِقيبه،  للَمِغيب، وقيل معنى النَّ

وهو نجم اآخر ُيقاِبُله من �صاعته في الم�صرق في كّل ليلة اإِلى ثالثة ع�صر يومًا، وهكذا كلُّ 

ي جميُعها  ربعة ع�صر يومًا فتنق�صِ
َ
نج���م منها اإِلى انق�صاِء ال�ّصنة ما خال الَجْبهَة فاإِّن لها اأ

لوع هو  ذا �صق���ط الغاِرُب ناَء الّطاِلُع وذلك الطُّ ه اإِ نَّ
َ
َي َنْوءًا لأ م���ع انق�صاِء ال�ّصنة، واإِنما �ُصمِّ

ن 
َ
���ْوُء.... وكانت الع���رب في الجاهلّية اإِذا �صقط منها نجم وطلع اآخر قالوا: ل بّد من اأ النَّ

و رياح، فَيْن�ُصبون كلَّ غيث يكون عند ذلك اإِلى ذلك الّنجم، لذلك 
َ
يكون عند ذلك مطر اأ

ج���اء الّنهي عن العتقاد ب���اأّن الّنجوم هي الم�صّببة لالأمطار، اأو لما اّدعاه المنّجمون من 

اأّن الح���وادث التي ت�صيب الإن�ص���ان مرتبطة بمواقع الكواكب وحركتها، فقال النبي �صلى 

اهلل علي���ه واآله و�صلم : »َمْن قال �ُصِقين���ا بالّنجِم فقد اآَمَن بالّنجم وَكَفر باهلل، ومن قال 
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د. أليس كوراني

�َصقانا اهلل فقد اآَمَن باهلِل وَكَفر بالّنجِم«. فاأّما من جعل المطر من فعل اهلل تعالى واأراد 

بقول���ه مطرنا بنوء كذا اأي في وقت كذا فاإن ذل���ك جائز، اأي اأن اهلل قد اأجرى العادة اأن 

ياأتي المطر في هذه الأوقات.

ولحاجته���م اإل���ى المياه ف���ي اأعماله���م الّزراعّي���ة، ول �صّيم���ا عرب جن���وب الجزيرة 

العربّي���ة، كان ل بّد لهم من ر�صد زمن وقوع الأمطار، فراقبوا ال�ّصحب والبرق والّرعود، 

وا�صتطاع���وا اإلى حد بعيد معرف���ة اإذا كانت م�صاحبة لالأمط���ار اأم ل، فذكروها بلحاظ 

ترتيبها واأو�صافها واألوانها، وهي مدّونة في كتب الّلغة والأدب.

 واهتّم���وا بمواق���ع الّنج���وم، لحاجتهم اإل���ى الإهتداء للجه���ات في اأ�صفاره���م البرّية 

والبحرّي���ة واإلى الوقوف على تقّلبات الأحوال الجوّية، واإل���ى ذلك اأ�صارت الآية الكريمة: 

}. فكانوا اإذا  {َوُه��َو اّلَ��ِذي َجَعَل لَُك��ُم الّنجوَم لَِتْهَت��ُدوا بَِها فِى ُظلَُم��اِت الَْبّرِ َوالَْبْح��رِ

�صاأله���م اأحدهم عن طريق قال���وا: »عليك بنجم كذا وك���ذا«، اأو »خذ بي���ن مطلع �صهيل 

وي���د الج���وزاء الي�صرى العاقد له���ا...« واإلى غير ذلك من اإ�صارات تفيد اعتمادهم على 

الّنج���وم والكواكب والمطالع لمعرفة الّطرق والجهات، فظهرت الكتب في الأنواء، وفيها 

كيفّية الإهتداء بالّنجوم والم�صير بطلوعها وغروبها. 

وق���د ا�صتهر بع����س الجاهلّيين بعلمه���م بمواقع الّنجوم، منه���م: »بنو ُم���ّرة بن همام 

ال�ّصيبان���ّي« و»بن���و ماري���ة بن كل���ب«، اإذ كان الّنا�س ي�صتعين���ون بالعالمين بالأنواء، فكان 

 من فالن«؛ اأي اأعلم باأنواء الّنجوم منه، كالحارث 
ُ
ْنَواأ

َ
يقال عن الخبير بها: »ما ِبالباِدَيِة اأ

بن زياد بن ربيع، الذي لم يكن في الأر�س عربّي اأب�صر منه بنجم.

م���م التي تهتم 
ُ
وراأى بع����س الباحثي���ن اأّنه���م وقعوا على علم اليون���ان وغيرهم من الأ

بالأن���واء والفلك، من خالل اأهل الع���راق وال�ّصام قبل الإ�صالم، واليهود الذين خالطوهم 

في مدن الحجاز.

ثم دّون الأدباء والّلغوّيون معارف العرب بالأنواء، فاإبن قتيبة، مثاًل، اأّلف كتابًا اأ�صماه 

»الأنواء في موا�صم العرب«، وقال عنه: »هذا الكتاب اأخبرت فيه بمذاهب العرب في 
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علم الّنجوم: مطالعها، وم�صاقطها، و�صفاتها و�صورها، واأ�صماء منازل القمر منها، 

واأنوائه���ا وفرق ما بي���ن يمانيها و�صماليها، والأزمنة وف�صولها، والأمطار واأوقاتها، 

واخت���الف اأ�صمائه���ا ف���ي الف�ص���ول، واأوق���ات الّتبّدي لتتب���ع م�صاقط الغي���ث، وارتياد 

ال���كالأ واأوق���ات ح�صور المي���اه، وما اأودعته العرب اأ�صجاعها، ف���ي طلوع كّل نجم من 

الّدللت على الحوادث عند طلوعه، وعن الّرياح واأفعالها وتحديد مهاّبها، واأوقات 

بوارحه���ا، وع���ن الفل���ك والقطب والمج���ّرة، والب���روج والّنج���وم الخّن����ض، وال�ّصم�ض 

والقم���ر، ودراري الكواك���ب وم�صاهيره���ا، والهت���داء به���ا، وع���ن ال�ّصح���اب ومخايله 

ماط���ره ومخلفه، والبروق خّلبها و�صادقه���ا، واأمارات خ�صب الّزمان وجدوبته، اإلى 

غير ذلك«. 

مل، وعرفوا الأنواء ونج���وم الإهتداء، لأنَّ  فالع���رب »عرفوا الآثار في الأر����ض والرَّ

حا�ص���ح الأمالي����ض حي���ث ل اأم���ارة )عالم���ة( ول ه���ادي م���ع حاجته  كلَّ م���ن كان بال�صَّ

اإل���ى بع���د ال�ّصّق���ة م�صطرٌّ اإلى التما�ض م���ا ينجيه وُيوؤْديه. ولحاجت���ه )اأي العربّي( اإلى 

ف �صاأِن الغيث.  الغي���ث وِفراره م���ن الجْدب و�صنِّه بالحياة، ا�صطّرته الحاج���ة اإلى تعرُّ

م���اء وما يج���ري فيها من كوك���ب، وي���رى التَّعاقب بينها  ولأّن���ه ف���ي كلِّ ح���اٍل ي���رى ال�صَّ

والّنج���وم الّثواب���ت، وم���ا ي�صي���ر منه���ا مجتمًعا وم���ا ي�صير منها ف���ارًدا، وم���ا يكون منها 

راجًعا وم�صتقيًما«. 

ويخبرن���ا الجاح���ظ اأّن اأعرابّي���ًا و�ص���ف لبع�س اأه���ل الحا�صرة نجوم الأن���واء ونجوم 

عوِد والنُّحو�س، فقال قائٌل ل�صيخ عباديٍّ كان حا�صرًا:  الإهتداء ونجوم �صاعات الّليل وال�صُّ

ك مْن ل يعرف اأجذاع  اأما ترى هذا الأعرابيَّ يعرف من الّنجوم ما ل نعرف! قال: ويل اأمِّ

بيته!!!.

وكان���ت من���ازل القمر معروفة عند الع���رب وغيرهم من الُفْر�س وال���ّروم والهند، ولم 

يختلف���وا في اأّنها ثمانية وع�صرون ينزل القم���ر كّل ليلة في منزل منها، ثّم ي�صتتر قبل اأن 

ْرناهُ َمنازَِل َحّتَى َعاَد َكالُْعرُْجوِن الَْقِديِم}. ي�صير هالًل، ومنه قوله تعالى: {والَقَمَر قَّدَ
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وبالّن�صبة اإلى تق�صيم ال�ّصماء اإلى »بروج« فقد حذا العرب في ذلك حذو الأمم القديمة 

كاليونانّيين، مثاًل، فجعلوا البروج اثني ع�صر برجًا، واإلى ذلك اأ�صار كثير من المف�ّصرين 

��َماءِ بُُروًج��ا َوَزّيَّنَاَها لِلّنَاِظرِيَن} ؛  اإل���ى م���ا ورد في القراآن الكريم: {َولََقْد َجَعلَْنا فِى الّسَ

��َماءِ بُُروًجا وََجَعَل فِيَها ِس��َراًجا  ��َماءِ َذاِت الُْبُروِج}، و{َتَباَرَك اّلَِذي َجَعَل فِى الّسَ و{َوالّسَ

َوَقَم��ًرا ُمنِيًرا}، فعلى �صبي���ل المثال جاء في تف�صير الميزان: »في رواية اأبي الجارود عن 
َماِء  اأب���ي جعف���ر عليه ال�ّص���الم: في قوله تب���ارك وتعالى: {َتَب���اَرَك الَِّذي َجَعَل ِف���ي ال�صَّ

يف: الحمل والّثور والجوزاء  ُبُروًج���ا}، فالبروج الكواكب، والبروج التي للّربيع وال�صّ

وال�ّصرط���ان والأ�صد وال�ّصنبلة، وبروج الخريف وال�ّصتاء: الميزان، والعقرب، والقو�ض، 

والجدي، والّدلو، والحوت، وهي اثنا ع�صر برجاً«. 

وي���رى العلماء القدماء اأّن في »كّل برج من الب���روج منزلن وثلث من منازل القمر، 

وهي نطاق الفلك، والفلك مدار لها. واإنما �ُصّمي فلًكا ل�صتدارته«.

 وف���ي تف�صير الّرازي: اأّن في الب���روج ثالثة اأقوال اأحدها: اأنها هي البروج الإثنا ع�صر 

وه���ي م�صه���ورة، وثانيها اأّن البروج هي منازل القمر، واإّنما ح�صن الق�صم بها لما في �صير 

القم���ر وحركته من الآثار العجيبة، وثالثه���ا اأّن البروج هي عظام الكواكب �صّميت بروجًا 

لظهورها.

وبخ�صو����س المواقي���ت، فاإّن ال�ّصن���ة عند العرب اثنا ع�ص���ر �صهرًا، واإل���ى ذلك اأ�صار 

ةَ الّش��ُهورِ ِعنَْد اللِ اثَْنا َعَش��َر َش��ْهًرا فِى كَِت��اِب اللِ يَوَْم َخلََق  الق���راآن الكريم: {إِّنَ ِعّدَ

رَْض...}.
َ
َماَواِت َواأْل الّسَ

وه���ي مق�ّصمة عندهم اإلى »اأربعة اأجزاء، لكّل جزء منها �صبعة اأنواء، لكّل نوء ثالثة 

ع�صر يوماً، اإّل نوء الجبهة فاإّنه اأربعة ع�صر يوماً، زيد فيه يوم لتكمل ال�ّصنة ثالثمائة 

وخم�ص���ة و�صّتي���ن يوم���اً، وهو المق���دار الذي تقط���ع ال�ّصم����ض فيه بروج الفل���ك الإثني 

ع�ص���ر، ل���كّل ب���رج منزلتان وثلث منزل���ة، وكّلما نزلت ال�ّصم�ض منزلة م���ن هذه المنازل 

�صترت���ه؛ لأّنه���ا ت�صتر ثالثين درجة: خم�صة ع�ص���ر من خلفها، ومثلها من اأمامها، فاإذا 
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انتقلت عنها ظهرت«. 

وبالح�صاب عرفت مواقيت العبادات والأّيام وال�ّصهور، واحُت�صبت اأيام ال�ّصنة ال�ّصم�صّية 

��ْمُس َوالَْقَمُر بُِحْس��َباٍن} وقال تعالى اأي�صًا: {ُهَو اّلَِذي َجَعَل  والقمرّية، قال تعالى: {الّشَ

نِيَن َوالِْحَساَب}.  َرهُ َمَنازَِل لَِتْعلَُموا َعَدَد الّسِ الّشْمَس ِضَياًء َوالَْقَمَر نُوًرا َوقَّدَ
ويظهر اأّن الذين توّلوا الّتوقيت في الجاهلّية، هم الكّهان و�صدنة الكعبة ومن لهم �صلة 

بالأ�صن���ام، لأّنهم كانوا هم الذين يقومون في الحجاز ب�صبط المواقيت والّن�صيء. ولي�س 

بم�صتبعد اأن يخت�ّس رجال الّدين في العربية الجنوبّية بالّتوقيت اأي�صًا.

ّل اأّن اهتم���ام الع���رب بالأن���واء والّنجوم لم يكن، ب���ادىء الأمر، �ص���وى معرفة اأوقات 

هطول الأمطار، وطرق ال�ّصفر بّرًا وجّوًا، ولما ظهر الإ�صالم، زاد اهتمامهم بها لعالقتها 

وم ومعرفة اتج���اه القبلة، فكان ل بّد م���ن مراقبة اأطوار القمر  ل���وات وال�صّ باأوق���ات ال�صّ

وترّق���ب ظهور الهالل، والوقوف عل���ى حركة الكواكب واأو�ص���اع ال�ّصم�س من طلوع وزوال 

وغروب، ومراقبة الفجَرْين وال�ّصفَقْين، وغير ذلك مّما له عالقة باإقامة ال�ّصعائر الّدينّية.

وفي ع�صر الفتوح وقف الم�صلمون على معارف اأمم تقّدمت عليهم في م�صمار العلوم، 

فعّرب���وا كتبه���م، وا�صتعانوا بتل���ك العلوم لتطوي���ر اأو�صاعهم بما فيها اأموره���م المتعّلقة 

ب�صبط اأوقات طقو�صهم الّدينّية من �صوم و�صالة، اأو تحديد وجهة القبلة، واحتاجوا اإلى 

الح�ص���اب لحت�صاب ق�صمة الميراث وتحديد الّديات والّزكاة، ولغيرها من الأمور التي ل 

ت�صتقيم اإل بعلوم الح�صاب والهند�صة، ولأهميتها في تقّدم عجلة بالدهم اإلى الأمام.

لوات ا�صتعانوا بالمزول منذ العهد الأم���وّي، ول �صّيما اأّن اأوقات  ول�صب���ط اأوق���ات ال�صّ

ل���وات تتغّي���ر على م���دار العام وترتب���ط بخط العر����س الأر�ص���ّي، لرتباطها بموقع  ال�صّ

لوات الّليلّية من  ال�ّصم����س في ال�ّصماء بالّن�صبة اإل���ى الأفق المحلّي، وتحّددت اأوق���ات ال�صّ

خ���الل ظواهر تحدث في الأفق، وم���ن خالل الغ�صق وال�ّصحر، ث���ّم �صغف علماء الإ�صالم 

ب�صناعة المزوال. 

و�صه���د العالم الإ�صالم���ّي نه�صة علمّي���ة في الع�ص���ر العّبا�صّي، بعد حرك���ة الّترجمة 
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َخ���َر وه�صموها وطّوروه���ا، فبرز منهم 
ُ
الكبي���رة، فا�صتوع���ب الم�صلم���ون علوم الأم���م الأ

علم���اء كبار في حق���ول الّريا�صّيات والفلك اأمثال ابن ط���ارق )ت نحو 180هـ- 796م(، 

والخوارزم���ّي )ت300هــــ -889م(، والبّتان���ّي )ت 318هــــ -929م(، والبوزجان���ّي )ت 

388هـ -998م(، وابن يون�س )ت 399هـ -1009م(، وابن الهيثم )ت 431هـ-1038م(، 

والبيرونّي )ت440هـ -1048م(. ولم تعد الظواهر الفلكّية من ك�صوف وخ�صوف وغيرها 

بعيدة عن فهم العلماء، فعلى �صبيل المثال، اأجرى البيرونّي ح�صابات فلكّية لمعرفة زمن 

خ�ص���وف القمر المرتقب فوق مدينة كاث بخ���وارزم، وخل�س اإلى حدوثه في اليوم الّرابع 

والع�صري���ن من �صهر مايو/ اأّيار عام ت�صعمائة وثم���ان وت�صعين للميالد، واتفق مع العالم 

الفلك���ّي اأبي الوفا البوزجانّي عل���ى اأن يراقب ذلك الخ�صوف فوق مدينة بغداد في الوقت 

نف�صه.

وكم���ا توّقع هذان العالمان، فق���د ُخ�صف القمر في اليوم المح���ّدد، و�صّجل كّل منهما 

لحظت���ه فوق مدينته، وعندم���ا ترا�صال عرفا الم�صافة بي���ن المدينتين، وذلك من خالل 

احت�صاب الفرق بين وقت خ�صوفه في كاث ووقت خ�صوفه في بغداد. 

وقد �صغلت الح�صابات الفلكّية الكثير من العلماء والفلكّيين الم�صلمين، وو�صعوا معايير 

لتحدي���د اإمكانّية روؤية الهالل، واأ�صهبوا في درا�صة ه���ذا المو�صوع في كتبهم ور�صائلهم، 

فعل���ى �صبي���ل المثال، و�ص���ع ابن طارق معي���ارًا يعتمد على ارتفاع القمر ف���وق الأفق وقت 

الغروب، وعلى مّدة مكوثه. 

وطّور الفلكّيون الم�صلمون الآلة الفلكّية الأ�صطرلب، واهتّموا بها اهتمامًا كبيرًا، فاإلى 

الة، ومعرفة  جان���ب ا�صتعمالتها المتعّددة، فاإّنه���م ا�صتخدموها في تحديد مواقيت ال�صّ

اتجاه القبلة.

 وكان محّم���د ب���ن اإبراهيم الفزارّي )توف���ي نحو 180هــــ - 796م( اأّول من عمل في 

الإ�ص���الم اأ�صطرلبًا، وتط���ّورت �صناعة هذه الآلة ف���ي الع�صور الّتالي���ة، ولل�ّصيخ البهائّي 

ر�صالة في الأ�صطرلب هي الّر�صالة الحاتمّية.
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 وبعد هذا الّتقّدم المذهل للعرب والم�صلمين في العلوم، مّر العالم الإ�صالمّي بمرحلة 

من النحط���اط ال�ّصيا�صّي والّثقاّفي، فانعك�س ذلك على مجمل الحركة العلمّية، وتخّلفت 

الّدرا�صات في �صتى اأنواع المعارف. ومع اإحكام العثمانّيين �صيطرتهم على معظم ال�ّصرق 

الإ�صالم���ّي، تراج���ع الهتمام بالعل���وم، لهتمامهم بال�ّص���وؤون الحربّي���ة والع�صكرّية، فلم 

يعيروا الّريا�صّيات والفلك اهتمامًا يذكر، فانتك�صت الحركة العلمّية، وتراجعت الأبحاث 

فيها، وكانت م�صيخة الّدولة تعمل على فّك الّترابط بين العلوم العقلّية والّنقلّية، و�صّجعت 

اآث���ار ال�ّصلف والخو�س فيها، ويكفي اأن نعلم اأّن �صيخ الإ�صالم في الّدولة العثمانّية اأ�صدر 

در الأعظم لأّن في ه���ذه المكتبة كتبًا في علم  فت���وى تق�صي بمن���ع جواز وقف مكتبة ال�صّ

الّنجوم والفلك والّتاريخ!. 

فق���د اأهمل���وا العلوم واأربابه���ا، فلم ينفق���وا على المجام���ع العلمّية، اإذ كان���ت اأموال 

الخزين���ة تذهب بمعظمه���ا اإلى المجهود الحرب���ّي، وكان هدفهم ب�ص���ط �صيطرتهم على 

مناطق وا�صعة من العالم تحت م�صّمى الخالفة الإ�صالمّية، وان�صغلوا بحروب ومناو�صات 

م���ع دولة اإيران، تلك الحروب التي اّتخذت طابع���ًا مذهبّيًا، وكان ال�ّصاه اإ�صماعيل )توّفي 

ع���ام 931هــــ/1524م( قد وّحد اإي���ران ذات الأعراق المتعّددة زمن حكم���ه الممتّد بين 

عامي 1501م و1523م على اأ�صا����س المذهب ال�ّصيعّي، وجعلها دولة تحكمها الموؤ�ّص�صات 

والقوانين وقادرة على �صّد الهجمات القريبة والبعيدة التي كانت تتعّر�س لها اأرا�صيها... 

فة الأخ���رى ت�صّلم ال�ّصلطان �صليم الأّول )توّف���ي عام 946هـ/1520م( الحكم  وعل���ى ال�صّ

ف���ي الّدولة العثمانّية، وخا����س عّدة حروب وانت�صر فيها، ومن اأج���ل اأطماعه الّتو�ّصعية، 

ت���ذّرع بالخ�صومة المذهبّية لمحاربة ال�ّصاه اإ�صماعي���ل. وا�صتمّرت الحروب م�صتعرة بين 

الّدولتين بعد وفاة ال�ّصاه اإ�صماعيل، وبقي العثمانّيون ي�صطهدون من خالفهم في ال�ّصيا�صة 

والمذه���ب، ما حدا بعدد م���ن علماء جبل عامل في لبنان اإلى اله���روب اإلى اإيران، وكان 

مد )توّفي عام 948هـ/1576م( والد ال�ّصيخ البهائّي،  من بينهم ال�ّصيخ ح�صين عبد ال�صّ

 ي�صمح له بمتابعة ن�صاطه العلمي والّديني.
ً
الذي راأى في اإيران ملجاأ



- 229 -

د. أليس كوراني

فوّية، )حكم  واإذا و�صلن���ا اإلى ع�صر ال�ّصاه عّبا�س الأّول وه���و اأ�صهر ملوك الّدولة ال�صّ

م���ن �صن���ة 1587 اإل���ى 1629م( نجد اأنه ا�صتط���اع اإعادة هيب���ة الّدولة بع���د الّت�صّدعات 

الّداخلّي���ة والهزائ���م الخارجّية، فعقد بداية �صلح���ًا مع العثمانّيين، ث���ّم ا�صترّد ع�صكرّيًا 

منهم بع�س المناطق والمدن، واأبطل �صّب الخلفاء الّثالثة في اأرا�صي مملكته، وق�صا على 

ح���كام الوليات والقّواد، واأحّبه الّنا�س للعدل الذي انت�ص���ر، وللحركة العمرانّية والعلمّية 

التي �صهدتها البالد.

وعك�صت الأجواء الإجتماعّية وال�ّصيا�صّية بظاللها على الحركة الّدينّية، فكانت البدع 

والمذاهب الباطلة، كم���ا كان الّتطّرف والمغالة من جهة، وال�صتهتار والّتهّتك من جهة 

اأخرى، وغ���رق الّنا�س في بحر من الآراء المتناق�صة، واحت���ّل الإيمان بالّتنجيم وال�ّصحر 

والخرافات مكانة بينهم...

وكان لعلم���اء جب���ل عامل الدور المهم في حفظ الّدين والمذه���ب ال�ّصيعّي من الوقوع 

ف���ي الإف���راط اأو الّتفريط في اإي���ران، وعن هذا الدور قال ال�ّصهيد مطّه���ري: »اإّن لعلماء 

فوّيون  فوّية ال�ّصيعّية، فال�صّ جب���ل عامل، دوراً مهّماً ف���ي الخطوط العاّمة للّدولة ال�صّ

وف���ّي الّدروي�صّي، ب�صيرة علماء جبل  وفّية ال�صّ كان���وا �صوفّي���ة، ولو لم يعتدل خط ال�صّ

عام���ل الفقهّي���ة العميق���ة، ولو ل���م تتاأ�ّص�ض على اأيديه���م حوزة عميقة ف���ي اإيران، لكان 

وفّي ينتهي اإلى ما انتهى اإلي���ه العلوّيون في ال�ّصام اأو تركيا، وكان  وفّي���ة ال�صّ خ���ّط ال�صّ

له���ذا العام���ل اأث���ر كبير في �صيان���ة ال�ّصيرة العاّم���ة للّدولة والأّم���ة الإيرانّية من تلك 

وفّية وتعديل نف�ض العرفان والّت�صّوف ال�ّصيعّي«.  الّتحريفات في ال�صّ

في تلك الأجواء عا�س ال�ّصيخ البهائّي قرابة �صبعين �صنة في اإيران، وا�صتطاع اأن يحمي 

اأح���كام ال�ّصريع���ة من الوقوع في م�صتنقع الجهل، والأخذ بها بعي���دًا عن الآراء المتطّرفة 

الت���ي ل تم���ّت اإلى جوهر الّدين ب�صل���ة، وعمل على تالزم العلم والّدي���ن، وت�صّلم م�صيخة 

الإ�صالم في اأ�صفهان في عهد ال�ّصاه عّبا�س.

 وكان اهتمام ال�ّصيخ البهائ���ّي بالّريا�صّيات كبيرًا، وكذا بعلوم الفلك والهند�صة جنبًا 
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اإل���ى جن���ب الفقه وعلوم الّدين والآداب من لغة و�صعر، حت���ى ذاع �صيته في البالد، واأّلف 

كتاب���ه »خال�صة الح�صاب« وقّدمه لالأمير حمزة ميرزا [توّفي عام 996هـ/1587م] اأخي 

ال�ّصاه عّبا�س الكبير، واأّلف كتابًا اآخر اأ�صماه »بحر الح�صاب« الذي لم ُيعثر اإلى الآن على 

ن�صخ���ة من���ه، ويبدو اأنه �صاع مع الكت���ب الكثيرة للبهائّي بعد وفات���ه، وكان البهائّي ي�صير 

اإلي���ه ف���ي اأكثر من منا�صبة في كتب���ه، ففيه الكثير من الّنظري���ات الهند�صّية واأمور تتعّلق 

بالم�صاح���ة والأحجام، وفيه الكثير من المبادىء الّريا�صّية اإلى جانب طرائق مهّمة لحّل 

م�صائ���ل ح�صابّي���ة معّقدة و�صعبة �صبيهة بالألغاز، هدف منه���ا �صحذ الّذهن، وك�صر رتابة 

الملل التي قد يح�س بها الّطالب في الحلقات الّدينّية. واأدرج الكثير من معارفه العلمّية، 

من ح�صاب وهند�صة وفلك وطّب، في كتابه »الك�صكول«.

 فع���ن اأهمّية العلوم الّريا�صّية يق���ول �صيخنا: »اإّن علم الح�صاب ل يخف���ى علّو �صاأنه، 

و�صمّو مكانه، ور�صاقة م�صائله، ووثاقة دلئله، وافتقار كثير من العلوم اإليه، وانعطاف 

ج���ّم غفي���ر من المعامالت عليه«. ومن اأجل ذلك اأّل���ف كتابه »خال�صة الح�صاب« وقال 

فيه: »هذه ر�صالة حوت الأهّم من اأ�صوله، ونّظمت الأهّم من اأبوابه وف�صوله، وت�صّمنت 

من���ه فوائ���د لطيف���ة هي خال�صة كت���ب المتقّدمي���ن، وانطوت منه قواع���د �صريفة هي 

زب���دة ر�صائ���ل المتاأّخري���ن، و�صّميتها خال�صة الح�ص���اب، ورّتبتها عل���ى مقّدمة وع�صرة 

اأب���واب«. وفي خاتمة الكتاب يقول: »...واعلم اأّيها الأخ، الّطالب لنفائ�ض المطالب، اأّني 

ق���د اأوردت ل���ك في هذه الّر�صال���ة الوجيزة، بل الجوهرة العزيزة، م���ن نفائ�ض عرائ�ض 

الح�ص���اب، م���ا ل���م يجتمع اإل���ى الآن ف���ي ر�صالة ول كت���اب، فاعرف قدره���ا، ول ترّخ�ض 

مهره���ا، واْمنعه���ا عّم���ن لي����ض اأهله���ا، ول تنزلها اإّل اإل���ى حري�ض على اأن يك���ون بعلها، 

ول تبذله���ا لكثي���ف الّطبع من الّطالب، لئاّل تكون معّلقاً للدّر في اأعناق الكالب، فاإّن 

يانة والكتمان، حقيق بال�صتتار عن اأكثر اأهل الّزمان،  كثي���راً م���ن مطالبها حرّي بال�صّ

فاحفظ و�صّيتي اإليك، واهلل حفيظ عليك«. 

اأّم���ا ترتي���ب مباحث الح�ص���اب في هذ الكت���اب فرّتبه���ا ال�ّصيخ البهائّي عل���ى مقّدمة 
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وع�ص���رة اأبواب، عّرف في المقّدم���ة بعلم الح�صاب والعدد، وحوى الب���اب الأّول الم�صّمى 

»ف���ي �صح���اح الح�صاب« �صّت���ة ف�صول عالج فيها تباع���ًا: الجمع، والّتن�صي���ف، والّتفريق، 

رب، والق�صمة، وا�صتخراج الك�صور.  وال�صّ

والب���اب الّثان���ي بعن���وان: »ف���ي ح�ص���اب الك�ص���ور« وفيه ث���الث مقّدمات ع���ن الك�صور، 

و�صّتة ف�ص���ول، فالف�صل الأّول: »في جمع الك�صور وت�صعيفه���ا«؛ والّثاني: »في تن�صيفها 

وتفريقه���ا«؛ والّثال���ث: »في �ص���رب الك�ص���ور«؛ والّرابع: »ف���ي ق�صمته���ا«؛ والخام�س: »في 

ا�صتخراج جذر الك�صور«، وال�ّصاد�س: »في تحويل مخرج الك�صور من مخرج اإلى مخرج«. 

وفي الباب الّثالث عالج ا�صتخراج المجهولت بالأربعة المتنا�صبة. 

والباب الّرابع: في ا�صتخراج المجهولت بح�صاب الخطاأين. 

والباب الخام�س: في ا�صتخراج المجهولت بالعمل بالعك�س وقد ُي�صّمى بالّتحليل والّتعاك�س. 

والباب ال�ّصاد�س: »في الم�صاحة«، وقد حوى مقّدمة وثالثة ف�صول، عّرف في المقّدمة 

بالم�صاحة وال�ّصطوح؛ والف�صل الأّول: في م�صاحة ال�ّصطوح الم�صتقيمة الأ�صالع، والف�صل 

الّثاني في م�صاحة بقّية ال�ّصطوح، والف�صل الّثالث: في م�صاحة الأج�صام. 

وفي الكتاب الكثير من المبتكرات الّريا�صّية التي ل يّت�صع المقام لعر�صها والحديث عنها.

ولأهّمي���ة الح�ص���اب والّريا�صّيات، ف���اإّن »خال�صة الح�صاب« بق���ي معتمدًا في حوزات 

الّنجف الأ�صرف حتى اأواخر الخم�صينات من القرن الع�صرين، ونظرًا اإلى المنهج العلمّي 

ف���ي هذا الكتاب، وطريقة ترتيب المو�صوعات و�صهول���ة معالجتها، فاإّنه اعُتمد اأي�صًا في 

مختلف مدار�س اإيران حتى منت�صف القرن المن�صرم، وترجم اإلى اأكثر من لغة.

وق���د وّظ���ف ال�ّصي���خ البهائّي الّريا�صّي���ات في خدم���ة الم�صائل الفقهّي���ة، وهذا يظهر 

جلّي���ًا في الّر�صوم البيانّية التي و�صعها لتبيان توزيع المي���راث، في الّر�صالة المو�صومة ب� 

»الفرائ����ض البهائّية«، ففيها �ص���رٌح لطرائق الق�صمة وا�صتخراج الجذور، كما فيها �صرح 

لأنواع الك�صور والّن�صب العددّية وغير ذلك مما يفيد ق�صية المواريث.

وظه���رت الأعمال الح�صابّية والهند�صّية في ر�صالت���ه الفقهّية: »تحقيق مقدار الكّر«، 
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اأي مق���دار المي���اه المتعّلقة بعملي���ة الّتطّهر، والكّر هو كّل ماء بل���غ وزنه ثالثمئة و�صبعين 

كيلوغرام تقريبًا، واإذا كان في اأنابيب الإ�صالة فاإّنه ي�صاوي ثالثمئة و�صبعة وخم�صين األفًا 

ومئتي �صنتمرًا مكّعبًا... ومما قاله في مقّدمة هذه الّر�صالة:

حيحة  »... ج���ال بخاط���ري اأن اأرّت���ب مقالة اأذك���ر فيها ما قامت علي���ه الّدلئل ال�صّ

ريحة م���ن كّمية اأ�صب���اره، واأن اأ�صير  م���ن مق���داره )اأي الك���ّر( وق���ادت اإليه الحج���ج ال�صّ

فيه���ا اإل���ى م���ا ه���و الم�صهور من اأ�ص���كال الآني���ة وكيفّي���ة م�صاحتها على م���ا قامت عليه 

الّدلئل الهند�صّية، فاإّن فقهاءنا اإّنما بّينوا م�صاحة المكّعب من الأ�صكال ت�صهياًل على 

الّطالبي���ن، وتقريب���اً اإل���ى اأفهام المبتدئي���ن، واأّما ا�صتع���الم باقي اأ�صكال���ه كالم�صتدير 

والمثّم���ن والمثّل���ث والمعين فقد جعلوه���ا موكولة اإلى القواع���د الح�صابّية والّدلئل 

الهند�صّي���ة، وقد اأوردت ف���ي هذه الّر�صالة ما ل بّد منه للّطالب ليكون محيطاً بكيفّية 

م�صاحته على اختالف اأنواعها، عالماً بطريقة تك�صيره على تباين اأو�صافها �صالكاً في 

ذلك اأقرب طريق واأي�صره ذاكراً فيه اأ�صهل وجه واأقربه..«.

وبعد المقّدمة، فاإّن الّر�صالة مق�ّصمة على �صبعة مباحث، هي:

ف���ي تعري���ف الكّر؛ في معن���ى م�صاحة الج�ص���م، في تحدي���د الكّر بح�ص���ب الم�صاحة، 

ورة بالكّر، في الأ�ص���كال الهند�صّية وطريقة  ور المت�صّ ف���ي تحديد الكّر بالوزن، ف���ي ال�صّ

�صربها؛ في م�صاحة الحو�س الم�صتدير. 

ففي كّل مباحث هذه الّر�صالة يظهر علم الح�صاب والهند�صة على نحو �صريح.

اأما اإنجازاته الهند�صّية فما زالت ماثلة للعيان، من ذلك م�صهد اأمير الموؤمنين الإمام 

عل���ّي عليه ال�ّصالم في الّنجف الأ�صرف الذي و�صع ت�صميمًا لتجديد عمارته وفق معايير 

هند�صّي���ة وفنّي���ة، على نحو اإذا حان وقت الّظهر، تك���ون ال�ّصم�س قد و�صلت اإلى منت�صف 

حن ال�ّصريف. وبنى م�صجد ال�ّصاه عّبا�س في اأ�صفهان بقّبته الم�صهورة  كّل اإي���وان في ال�صّ

دى، واأ�صرف على م�صاريع الّري ف���ي اأ�صفهان، وين�صب اإليه بناء المنارتين  ه���ي قبة ال�صّ

المهتّزَتْين في اإحدى �صواحيها.
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اأم���ا عل���ى م�صتوى علم الفلك، فقد اهت���ّم ال�ّصيخ البهائّي بهذا العل���م اهتمامًا كبيرًا، 

وو�ص���ع موؤّلفًا و�صفّيًا حول اأه���م ق�صايا علم الفلك، هو »ر�صالة ت�صري���ح الأفالك«، التي 

ت�صتمل على خم�صة ف�صول بين دفتي المقّدمة والخاتمة.

تحّدث في المقدمة عّما ت�صّمنته هذه الّر�صالة من معلومات مهّمة تتعّلق بفّن الهيئة، 

اأي بعل���م الفلك، وتحّدث فيها عن ن�صاأة العالم، وراأى اأّن ال�ّصماوات ال�ّصبعة المذكورة في 

القراآن الكريم ه���ي الكواكب ال�ّصّيارة ال�ّصبع، فقال: »...ثّم ال�ّصم���اوات ال�ّصبع لل�ّصّيارات 

ال�ّصبع الم�صهورة، {...ُكّلٌ فِى فَلٍَك يَْسَبُحوَن} «.

غار والق�صّي  اأّم���ا الف�صول فهي كالّتالي: الف�صل الأّول: في بيان الّدوائر العظام وال�صّ

الم�صه���ورة؛ الف�صل الّثاني: في �صرح �صور الأف���الك ال�ّصبع ال�ّصّيارة؛ الف�صل الّثالث: في 

الح���ركات وما يتبعها؛ الف�صل الّرابع: في ما يتعّلق بالكرة الأر�صّية وفي اختالف اأو�صاع 

بح وال�ّصفق.  بقاعها؛ الف�صل الخام�س: �صرح ال�صّ

ومثلما اعتمد الّريا�صّيات في كثير من الأمور الفقهّية، فاإّنه اعتمد علوم الفلك اأي�صًا، 

كتحدي���د وقت الّزوال، واأوق���ات الّنوافل، وتحديد اتجاه القبلة، وعن ذلك يقول: »اأكثرها 

م�صتنب���ط مم���ا دّل���ت عليه قواعد علم الهيئ���ة [اأي علم الفلك]، ف���اإّن المدار في تعيين 

�صمت القبلة في البالد البعيدة، هي على ما تقت�صيه قواعد ذلك العلم...«. ويذكر اأّن 

الّطرائ���ق التي اأوردها علماء الهيئة في ا�صتخ���راج �صمت القبلة كثيرة جّدًا، ثم يختار ما 

اخت���اره ن�صير الّدين الّطو�صّي بلفظه: »اإّن ال�ّصم����ض تكون ماّرة ب�صمت راأ�ض مّكة �صّرفها 

اهلل تعال���ى حين كونها في الّدرجة الّثامن���ة من الجوزاء، والّدرجة الّثالثة والع�صرين 

م���ن ال�ّصرط���ان وق���ت انت�ص���اف الّنه���ار، والف�صل بين �صائ���ر نهارها ون�صف نه���ار �صائر 

البل���دان يك���ون بق���در الّتفاوت بي���ن الّطوَلْي���ن، فليوؤخ���ذ الّتفاوت«. ثّم يذك���ر الّطريقة 

الم�صه���ورة في ا�صتخراج �صمت القبلة بالأ�صطرلب، ما ي���ّدل على علمه الّتاّم با�صتخدام 

ه���ذه الآلة الفلكّي���ة، وال�صتفادة منها في تحديد جهة القبلة. كم���ا يذكر طريقة الّدائرة 

عف فيه���ا عند تحدي���د القبلة، ويراه���ا اأّنها طريقة  الهندّي���ة، عار�ص���ًا بع����س وجوه ال�صّ
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تقريبّية بالّنظر اإلى اإفادتها الّتوّجه اإلى عين الكعبة كما هو �صبيل علماء الهيئة.

فالم�صلم���ون ب���دءًا م���ن ع�صر الإ�ص���الم الأّول وحتى األ���ف عام قد اعتم���دوا الجنوب 

لتحدي���د القبلة، على قاع���دة الحديث: »ما بي���ن الم�صرق والمغ���رب قبل���ة« ؛ وا�صتعانوا 

بمواقع الّنجوم لياًل لتحديد اتجاه القبلة.

يذك���ر ال�ّصيخ به���اء الّدين العاملّي في ر�صالته »جه���ة القبل���ة« اأّن الم�صّلي في الكوفة 

يمكن اأن ي�صتدّل على اأن القبلة باتجاه الجنوب، اإّما بال�ّصفر منها اإلى مّكة وتدّبر الّطريق، 

اأو العمل بالأمارات المعروفة لأهل العراق، كجعل الَجْدي على المنكب الأيمن، والمغرب 

والم�صرق على اليمين والي�صار.

فعل���ى امت���داد مرحلة الق���رون الو�صطى كان �ص���روق ال�ّصم�س وغروبه���ا في النقالب 

ال�ّصت���وّي معتمَدْين لتحدي���د القبلة في كثير م���ن المناطق، وظّل التج���اه الجنوبّي الّتاّم 

معتم���دًا في بالد ال�ّصام، علمًا اأّن الفلكّيي���ن حدّدوا ح�صابّيًا اأّن القبلة في دم�صق تقع على 

30 درج���ة نحو ال�ّصرق انطالقًا من الجنوب. كم���ا اعتمدوا على ظواهر فلكّية تحدث في 

الأفق كبزوغ نجم اأو اأفوله، وعلى اّتجاهات الّرياح، فعندما جرى اعتماد اتجاه الّريح ما 

لمعرف���ة وجه���ة القبلة، كان يفتر�س معرفة حدود التجاه من حي���ث تهّب الّريح، فالقبلة 

اإذًا، تح���ّددت بو�صاط���ة ظاه���رة فلكّي���ة تحدث في الأفق، كب���زوغ نجم ب���ارز اأو اأفوله، اأو 

ك�ص���روق ال�ّصم����س اأو غروبها في العتداَلْي���ن اأو في النقالَبْين، كما تح���ّدد اتجاه القبلة 

بو�صاط���ة اّتجاهات الّرياح، وو�صعوا لها ت�صامي���م تظهر اّتجاهات هبوبها بلحاظ مواقع 

بع�س الّنجوم و�صروق ال�ّصم�س وغروبها.

والم�صلمون من الأجيال الأولى عرفوا اأّن الكعبة موّجهة فلكّيًا، فمحورها الكبير موّجه 

غير موّجه نحو �صروق  نحو ب���زوغ الّنجم �صهيل في ن�صف الكرة الجنوبّي، والمح���ور ال�صّ

يفّي، لذل���ك ا�صتخدموا اتجاهات فلكّي���ة لكي يوّلوا وجوههم  ال�ّصم����س في النقالب ال�صّ

�صطر الجزء الموافق من الكعبة.

وكان���ت ال�ّصلطات ف���ي العالم الإ�صالمّي تقترح طرائق مختلف���ة لتحديد القبلة، كانت 
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بع�س مدار�س الفقهاء تف�صل الغرب الحقيقّي الذي مّثل اتجاه انطالق الّطريق نحو مّكة، 

حابة في  ل قبلة ال�صّ وكانت المدر�صة المناف�صة تف�صل الجنوب الحقيقّي، وهناك من ف�صّ

الم�صاج���د الأول���ى اأي في اتجاه غروب ال�ّصم�س في النق���الب ال�ّصتوي، في حين وجد من 

ل القبلة التي حّددها الفلكّيون ح�صابّيًا. ف�صّ

وح���اول بع�س الفقهاء حّل هذا الختالف بلحاظ اأّن الو�صع الأمثل للم�صلم هو ي�صمح 

الة  بالتق���اء خّط الّروؤية مع الكعبة على افترا����س اأن روؤيتها ممكنة بالفعل، فاأجازوا ال�صّ

في اأي اتجاه يقع في حقل روؤية الموؤمن الواقف في الو�صع الأمثل، وا�صتخدموا الّتعبيَرْين 

»جه���ة الكعب���ة« و«عين الكعب���ة« اأي »الواقف ف���ي اتجاه الكعب���ة مبا�ص���رة« و«الواقف في 

التجاه العام للكعبة«، واأورد ال�ّصيخ البهائّي اآراء الفقهاء حول هذا الأمر.

 وقد »ابتكر الفلكّيون الم�صلمون طرقاً لتحديد موقع القبلة ح�صابّياً في اأي مكان 

انطالق���اً م���ن معطي���ات جغرافية متوّفرة، معالجي���ن مو�صوع ه���ذا الّتحديد كم�صاألة 

م���ن م�صائ���ل علم الجغرافيا الّريا�صّية، وهذا ما تقوم ب���ه ال�ّصلطات الإ�صالمّية حالّياً. 

غي���ر اأّن الّط���رق الّريا�صّية لم تكن �صهلة المنال قبل نهاية القرن الّثامن [الميالدّي] 

اأو بداية القرن الّتا�صع. ي�صاف اإلى ذلك، اأن القبلة المحّددة ح�صابّياً لم تلق، على كل 

ح���ال تطبيقاً �صام���اًل في الع�صور الالحقة، وهذا ما تظه���ره مبا�صرة درا�صة اّتجاهات 

الم�صاج���د في الق���رون الو�صطى، التي لم تكن اإجماًل موّجهة ب�صكل �صحيح نحو مّكة 

المكّرم���ة، اأو على الأقّل لم تك���ن موّجهة وفق الّتحديد العلمي للقبلة. وكانت الّطرق 

الم�صتخدمة عادة لإيجاد القبلة م�صتّقة من علم الفلك ال�ّصائع، فقد ا�صتخدم ال�ّصروق 

والغروب الفلكّيان...«.

وح���ّدد الفلكّي���ون الم�صلمون، القبلة كاّتجاه لدائرة كب���رى تمّر في مدينة مّكة، وجرى 

قيا����س ه���ذا الّتجاه بالّزاوية المحّددة بين خّط زوال مّكة وخ���ّط الّزوال المحلّي للمكان 

ال���ذي ي���راد معرفة اتجاه القبلة في���ه، فا�صتطاعوا ح�صابّيًا معرفة اتج���اه القبلة لمناطق 

كثي���رة، معتمدين على خطوط العر�س والّطول، وعلى ح�صاب المثّلثات وطرائق هند�صّية 
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طّوروها بدمج طرائق يونانّية وهندّية. 

وحول تحديد القبلة يقول ال�ّصيخ البهائّي في ر�صالته »ت�صريح الأفالك«:

»واأّم���ا �صم���ت القبل���ة، فهو نقط���ة من الأفق، َم���ن واجهها واجه القبل���ة الكعبة، فاإن 

ت�ص���اوى البل���د ومّك���ة -�صّرفه���ا اهلل- طوًل، فقبلته نقط���ة الجن���وب اإن زاد عر�صه، واإل 

فنقط���ة ال�ّصم���ال؛ واإن زاد ط���وًل وعر�ص���اً فعد م���ن نقطتي من الجن���وب وال�ّصمال اإلى 

المغ���رب بق���در ما بي���ن الّطولين، ومن نقطت���ي الم�صرق والمغرب اإل���ى الجنوب بقدر 

م���ا بي���ن العر�صي���ن، و�صل ما بين كّل م���ن الّنهايَتْين بخّط، واخرج م���ن مركز الّدائرة 

اإل���ى نقط���ة تقاط���ع الخّطين خّطاً، فه���و على �صوب القبل���ة، وق�ض على ه���ذا اإن نق�ض 

طوًل وعر�صاً اأو طوًل وزاد عر�صاً اأو بالعك�ض، واإن �صاوى عر�صه عر�صها، ف�صع ثامنة 

الج���وزاء والّثالثة والع�صرين م���ن ال�ّصرطان حال كون ال�ّصم�ض في اأحديهما على خط 

و�ص���ط ال�ّصم���اء ف���ي �صفح���ة الأ�صطرلب المعم���ول لعر�ض البلد...«، ث���ّم يتابع تحديد 

القبلة بقيا�س الّدرجات وغير ذلك مما هو محّدد في كتابه. 
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الة، في�صهب ال�ّصيخ البهائّي في الحديث عن تحديد  اأما بخ�صو�س تحديد اأوقات ال�صّ

لوات الّنهارّية بلحاظ موقع ال�ّصم�س في دائرة البروج وحركة الظّل في كتاب  اأوق���ات ال�صّ

»الحبل المتين في اإحكام اأحكام الّدين«.

وقد رّد بهاء الّدين العاملّي، على من رف�س اآراء علماء الفلك في تحديد �صمت القبلة 

اأو اأوق���ات الّنواف���ل وغيرها من المو�صوع���ات ال�ّصرعية، فمّما قاله: »واأم���ا قولك ينبغي 

القط���ع بع���دم ج���واز الّتعوي���ل عل���ى كالم علماء الهيئة ف���ي باب القبلة وغي���ره فّمما ل 

يلتف���ت اإلي���ه بعد ت�صريح محققّي علمائنا قّد�ض اهلل اأرواحهم بخالفه، بل قال �صيخنا 

ط���اب ث���راه ف���ي الذكرى اأن اأكث���ر اأم���ارات القبلة ماأخوذ م���ن علم الهيئ���ة وهي مفيدة 

للظ���ّن الغال���ب بالعي���ن والقطع بالجهة... واأّما ما زعمت م���ن اأن �صيئاً من كالمهم ل 

يفي���د علماً ول ظّن���اً، وقد ثبت اأكثره بالّدلئل الهند�صّية والبراهين المج�صطّية التي 

ل تتط���ّرق اإليه���ا �صبه���ة، ول يحوم حوله���ا و�صمة ريب... واأما قول���ك اأنه ل وثوق لك 

باإ�صالمه���م ف�ص���اًل عن عدالته���م، فكيف يجوز ذل���ك الّتعويل من كالمه���م قبل تيّقن 

م�صمون���ه، ف���كالم عار عن حلية ال�ّص���داد، اإذ اليقين غير �صرط، ورجوع الفقهاء في ما 

يحتاج���ون اإلي���ه من كّل فّن اإلى علماء ذلك الفّن وتعويلهم على قواعدهم، اإذا لم يكن 

مخالفت���ه لقان���ون ال�ّصرع �صائع ذائع معروف في م���ا بينهم خلفاً عن �صلف، كرجوعهم 

في م�صائل الّنحو وفي م�صائل الّلغة اإلى الّنحاة، وفي م�صائل الّطّب اإلى الأطّباء، وفي 

م�صائ���ل الم�صاح���ة والجبر والمقابلة وما �صاكلها اإلى اأهل الح�صاب، من غير بحث عن 

عدالته���م وف�صقه���م، بل ياأخ���ذون عنهم تلك الم�صائ���ل م�صّلمة ويعمل���ون بها دون نظر 

ف���ي دلئله���م، الت���ي اأّدتهم اإليها لح�صول الظ���ّن الغالب باأّن الج���ّم الغفير من الحّذاق 

ناعة  ناعات اإذا اتفق���ت كلمتهم على �ص���يء مما يتعّلق بتل���ك ال�صّ ف���ي �صناع���ة م���ن ال�صّ

فه���و اأبع���د عن الخطاأ، وه���ذا من قبيل الظ���ّن الحا�صل بخبر ال�ّصي���اع... وليت �صعري 

كيف يفيدك كالم الجوهرّي، مثاًل، الظّن في الم�صائل الّلغوّية، فتتبعه في جميع ما 

يلقي���ه اإليك من معاني األفاظ الكت���اب وال�ّصّنة، ول يفيدك كالم المحّقق ن�صير المّلة 
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والّدين [ن�صير الّدين الّطو�صّي] مع جّم غفير من علماء الهيئة الظّن في ما يلقونه 

اإلي���ك ف���ي م�صائ���ل الفّن، بل كي���ف تقول على قول ف���الن اليهودّي المتطّب���ب اإذا اأخبر 

وم، ويتحّتم له الإفطار، اأو ي�صّره القيام اأو القعود  المري����ض الفالن���ّي مما ي�صّره ال�صّ

���الة، ويتعّين له ال�صتلقاء مثاًل، فتفطر في �صه���ر رم�صان، وت�صّلي م�صتلقياً  ف���ي ال�صّ

مومي���اً اأّيام���اً، عديدة لعتمادك على كالمه لما بلغك من حذاقته في ما يتعّلق بفّنه، 

فبالأول���ى اأن تقب���ل ق���ول جماعة من علماء الإ�ص���الم، في ما يتعّلق بفّنه���م، مع اإطباق 

الخا�ّض والعاّم على حذاقتهم في ذلك الفّن اإلى ما ل مزيد عليه«. 

وكان ل���ه راأيه في م�صائل فلكّية كالّرّد على القائلي���ن بثبات الأر�س دون دورانها حول 

ال�ّصم����س، في ر�صالته المو�صومة ب�� »ت�صريح الأف���الك«، كما رّد على الذين قالوا اإّن اأنوار 

الكواك���ب ذاتّي���ة، �صارحًا ذلك ف���ي ر�صالته بعنوان »جمي���ع اأنوار الكواك���ب م�صتّمدة من 

الة. ال�ّصم�ض«، وعالقة ذلك بمواقيت ال�صّ

ّم العلوم بنظره، فاإّنه ا�صتخدمه���ا اأي�صًا في م�صائل فل�صفّية 
ُ
ولم���ا كانت الّريا�صّي���ات اأ

له���ا عالق���ة بطبيعة الماّدة، فاأبط���ل ريا�صّيًا قول من قال بوجود الج���زء الذي ل يتجّزاأ، 

ف���ي ر�صالته المو�صومة ب�� »الجوهر الفرد«، و�صاق البراهين الّريا�صّية لإثبات ذلك وهذا 

م���ا دفع بالكثيرين اإل���ى الإعتقاد باأن���ه حّطم الّذّرة و�صيط���ر على طاقته���ا، فن�صبوا اإليه 

اختراع���ات، فاأهل اأ�صفهان يوؤّكدون اأّن مدينته���م كانت تنعم بالمياه ال�ّصاخنة على مدار 

العام، دون معرفة �صّر م�صدر حرارتها، اإلى اأن جاءت بعثة اأثرّية بريطانّية، فو�صلت اإلى 

خ���ّزان المياه الّدافئة واكت�صف���وا اأّن تحته �صمعة �صوداء �صغيرة �صنعه���ا ال�ّصيخ البهائّي، 

وكان���ت م�صاءة فاأطفاأوها واأخذوه���ا اإلى بالدهم لفح�صها، ولكنه���م عجزوا عن اإعادة 

اإ�صعالها. كما ن�صبوا اإليه �صاعة دّوامة الحركة.

وف���ي طّيات كتبه الكثير م���ن الّنظرّي���ات اأو الآراء العلمّية، وطرائ���ق ح�صابّية في حّل 

المع���ادلت الّريا�صّي���ة مبتكرة ل يت�صع المقام لذكرها، فحت���ى كتبه ور�صائله الفقهّية لم 
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تخُل من قواعد العلم واآليات تطبيقاته، فمنهجه الجمع بين العلوم الّنظرّية والّتطبيقّية. 

 والّنظ���ر في حياة البهائ���ّي وموؤّلفاته يدفعن���ا اإلى الّت�صاوؤل: لم���اذا ت�صتبعد الحوزات 

الّدينّية في هذا الع�صر الّريا�صّيات وعلوم الفلك واأوليات الّطّب والّت�صريح؟؟؟ األ يحتاج 

طال���ب العلوم الّدينّية اإلى المبادىء العاّمة ف���ي الّريا�صّيات والفلك وغيرهما من العلوم 

�س، لكن الأمور  في درا�صته الحوزوّية؟؟ ل اأقول هنا الّتبحّر فيها لأّننا في ع�صر الّتخ�صّ

الأولّية في العلوم والمعارف العلمّية، ل بّد اأن يّطلع عليها طالب ال�ّصريعة كاأي طالب علوم 

َخر... اأذكر هنا اأن المرع�صّي الّنجفّي } ل�ّما علم اأّن بع�س علماء الّدين اختلفوا في 
ُ
اأ

يام في المناطق القريبة من القطب ال�ّصمالّي  الة وال�صّ تحدي���د القبلة وفي مواقيت ال�صّ

و�صاألوه راأيه، اأ�صف لذلك وقال لو اأّنهم اأخذوا مبادىء الّريا�صّيات والهند�صة والفلك في 

الحوزة لما عجزوا عن معرفة ذلك.

اأما الحديث ع���ن محاولة توحيد المنا�صبات الّدينّية في الّدول الإ�صالمّية بال�صتعانة 

بعلوم الفلك والّريا�صّيات فذو �صوؤون و�صجون، و�صتبقى المدار�س الفقهّية، على اختالف 

م�صاربها، بحاجة اإلى تلك العلوم، مهما حاولوا اإبعادها.

واأخي���رًا األ���م يحن الوقت لردم الهّوة بي���ن العلوم والّدين؟ األ نحت���اج اإلى منهج بهاء 

الّدي���ن العاملّي العلمّي ف���ي معالجة اأمور الفقه وال�ّصريعة؟ هذا المنهج الذي حافظ على 

اأ�صال���ة المباني الفقهّية، لكنه لم ي�صتبعد عل���وم الّريا�صّيات والفيزياء والفلك، بل كانت 

اإحدى مداميكه.
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السيد هاشم الشخص)))

تمهيد: 

لي�س عزيزًا اأن تجد عالمًا بارعًا ومتميزًا في بع�س العلوم ال�صرعية اأو متخ�ص�صًا في 

بع����س المجالت المعرفية ويحمل بذلك �صهادة خا�صة كالفقه والفل�صفة والتف�صير وعلم 

الكالم اأو الطب والهند�صة والفيزياء والريا�صيات وغيرها.

لكن اأن ترى عالمًا جامعًا لأهم المعارف والعلوم وبارعًا فيها الدينية والدنيوية متعدد 

الإتجاهات مو�صوعّيًا في فكره ومعارفه منفتحًا على مختلف المجالت العلمية، فاأن هذا 

ف���ي غاية الندرة وعزيز الوج���ود واأما اأن يجمع اإلى جانب ذلك كل���ه ن�صاطات اإجتماعية 

وديني���ة وانفتاحًا على واقع النا�س وهموم الأمة وت�صدي بجدارة لق�صايا اإ�صالمية كبرى 

غاي���ة في الأهمية كمن�ص���ب الق�صاء الأعلى في دولة هي الدولة الثانية الأقوى في العالم 

الإ�صالمي)اإي���ران( في ذلك الع�صر فاإن ذل���ك يعد بحق فلتة من فلتات الدهر واأعجوبة 

من اأعاجيب الع�صر.

اأحد علماء الإح�صاء.  (1(
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 هذه الأمور كلها اجتمعت في �صخ�صية العالمة الكبير ال�صيخ البهائي العاملي)ر�صه( 

و�صاأحاول في الجمالت التالية اإلقاء بع�س ال�صوء على مميزات هذه ال�صخ�صية العظيمة 

وبع����س الخ�صائ����س المهمة التي اجتمعت فيها مما جعلته���ا �صخ�صية مو�صوعية جامعة 

بامتياز واأجملت حديثي عن جانبين من �صخ�صيته الجانب العلمي والجانب العملي.

: الجانب العلمي:
ب
أوح

 كل م���ن تح���دث عن ال�صي���خ البهائي م���ن معا�صريه ومن ج���اء بعدهم و�صف���ه باأبلغ 

العب���ارات واأجله���ا بالعلم الج���م والمنزلة الرفيع���ة والمقام ال�صامخ، وكل م���ن قراأ كتبه 

واطل���ع على موؤلفاته عرف جيدًا منزلته العلمية ال�صامي���ة ومكانته المتميزة ومو�صوعيته 

الجامعة لمختلف العلوم والمعارف.

واأكتف���ي هنا ببع�س ما قيل في و�صفه والثناء عليه قب���ل ا�صتعرا�س جملة موؤلفاته في 

مجالت مختلفة.

قال في و�صفه تلميذه العالمة المجل�صي الأول: 

»هو �صيخنا واأ�صتاذنا ومن ا�صتفدنا منه، بل كان الوالد المعظم، كان �صيخ الطائفة 

ف���ي زمان���ه، جلي���ل القدر، عظيم ال�ص���اأن، كثير الحف���ظ. ما راأيت بكث���رة علومه ووفور 

ف�صله وعلو مرتبته اأحداً«.

وق���ال اأي�ص���ًا: »ال�صي���خ الأعظ���م والوال���د المعظ���م الإم���ام العالمة مل���ك الف�صالء 

والأدباء والمحدثين بهاء الملة والدين«.

وق���ال عنه تلمي���ذه الأخر ال�صي���د ح�صين بن ال�صيد حي���در الكركي العامل���ي: »اأف�صل 

المحققي���ن واأعل���م المدققي���ن خال�ص���ة المجتهدي���ن، كان اأف�صل اأهل زمان���ه، بل كان 

متف���رداً بمعرف���ة بع�ض العلوم التي لم يحم حولها من اأهل زمانه ول قبله على ما اأن 

من علماء العامة والخا�صة، وكان من�صفاً في البحث«.

وق���ال عن���ه ال�صي���خ الحر العامل���ي: »حال���ه ف���ي الفق���ه والعل���م والف�ص���ل والتحقيق 

والتدقي���ق، وجالل���ة الق���در، وعظم ال�صاأن وح�ص���ن الت�صنيف، ور�صاق���ة العبارة، وجمع 
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المحا�صن واأظهر من اأن يذكر، وف�صائله اأكثر من اأن تح�صر.

وكان ماه���رًا، متبح���رًا، جامعًا، كاماًل، �صاع���رًا اأديبا من�صئًا ثق���ة، عديم النظير في 

زمانه في الفقه والحديث والمعاني والبيان والريا�صي وغيرها«.

وقال ال�صيخ يو�صف البحراني: »كان هذا ال�صيخ عالمة فهامة محققاً، دقيق النظر، 

جامعاً لجميع العلوم، ح�صن التقدير، جيد التحرير، بديع الت�صنيف اأنيق التاأليف«.

 اأم���ا من حيث التاأليف والت�صنيف فقد ترك ال�صي���خ البهائي موؤلفات جمة تزيد على 

المائ���ة موؤلف )على كث���رة ان�صغالته وم�صوؤولياته( تحوي مختل���ف العلوم والمعارف، بل 

كتب واألف في ما لم يكتب عنه اإل القليل من العلماء.

وفيما يلي نظرة �صريعة على جملة من موؤلفاته ح�صب المو�صوعات التي تطرق لها:

اأ- في علم الحكمة والكالم:

الجوهر الفرد )في الحكمة(: ذكره في ) الغدير ( ج 11 �س 261.  -1

ر�صالة في تحقيق عقائد ال�صيعة في الفروع والأ�صولل مف�صاًل.  -2

3- حا�صية �صرح الع�صدي على مخت�صر الأ�صول )في اأ�صول العقائد(.

4- ر�صالة مخت�صرة في اإثبات وجود �صاحب الزمان|.

 ب- في التف�صير:

الع���روة الوثق���ى في تف�صير الق���راآن الكريم: في تف�صير �ص���ورة الفاتحة و�صيء من   -1

�صورة البقرة، لم يتم

عين الحياة في تف�صير القراآن الكريم: تف�صير مزجي مخت�صر اإلى اأوائل �صورة اآل   -2

عمران.

ال�صراط الم�صتقيم في تف�صير القراآن الكريم: ذكره في كتاب )الغدير(.  -3

4- جواب ثالث م�صائل تف�صيرية.

5- حوا�صي على تف�صير البي�صاوي.
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ح���ل حروف الق���راآن: كذا جاء في كت���اب )الغدير(، ويعني به���ا ظاهرًا الحروف   -6

المقطعة.

الحا�صية على )�صرح اأنوار التنزيل( للبي�صاوي.  -7

ج- في علم الأ�صول:

تهذيب الو�صول اإلى علم الأ�صول.  -1

زبدة الأ�صول : مخت�صر ي�صمل جل قواعد اأ�صول الفقه، وعليه اأي�صًا حوا�صي له.  -2

الحا�صية على )مبادىء الأ�صول( للعالمة الحلي.  -3

 د- في علم الفقه:

الحب���ل المتين في اأحكام الدي���ن: �صرح فيه اأكثر من األف حديث �صحيح، وح�صن،   -1

وموثق، في الطهارة وال�صالة جمع فيه الأحاديث ال�صحاح، والح�صان، والموثقات 

مع ال�صرح والبيان والتوفيق بين متنافياتها.

الإثنا ع�صريات الخم�س: في الطهارة، وال�صالة، والزكاة، وال�صوم، والحج.  -2

الجام���ع العبا�ص���ي في الفقه: فقه عمل���ي األفه با�صم ال�صاه عبا����س الما�صي ال�صفوي   -3

مرتبًا على ع�صرين بابًا، خرج منه خم�صة اأبواب في العبادات اإلى اآخر الحج، مطبوع.

ر�صالة في اأحكام �صجود التالوة.  -4

ر�صال���ة ف���ي ا�صتحباب ال�ص���ورة ووجوبها رد فيها عل���ى بع�س معا�صري���ه القائلين   -5

بوجوب ال�صورة في ال�صالة الواجبة، ثم رجع اأخيرًا عن فتواه اإلى القول بالوجوب.

6- حا�صية )اإر�صاد الأذهان( في الفقه.

7- حا�صية على )القواعد ال�صهيدية( في الفقه.

8- حوا�صي على )مختلف ال�صيعة في اأحكام ال�صريعة( للعالمة الحلي.

ر�صالة في �صرح عبارة في بحث الو�صوء من كتاب القواعد للعالمة الحلي: »فيمن   -9

تو�صاأ خم�صة و�صوءات و�صلى بكل و�صوء �صالة، ثم علم ببطالن و�صوئين من 

الخم�صة«.
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�ص���رح بع�س عب���ارات )القواعد( »للعالم���ة الحلي« في اأح���كام المياه واأحكام   -10

الحائ�س والنف�صاء.

حوا�صي )�صرح التذكرة( للعالمة الحلي.  -11

ر�صالة في ذبائح اأهل الكتاب: مخت�صرة، مطبوعة.  -12

�ص���رح )الر�صال���ة الإثني ع�صرية( »ل�صي���خ ح�صن �صاحب المعال���م« في الطهارة   -13

وال�صالة.

�صرح )الفرائ�س الن�صيرية( »للمحقق الطو�صي« في اأحكام المواريث، لم يتم.  -14

ر�صالة في القبلة.  -15

ر�صالة في الق�صر والتخيير في ال�صفر.  -16

ر�صالة في الكر: بالعربية.  -17

ر�صالة اأخرى في الكر وم�صاحته بالفار�صية األفها با�صم ال�صلطان )�صاه طهما�صب(.  -18

م�ص���رق ال�صم����س واإك�صي���ر ال�صعادتين: وقد يعب���ر عنه )مجم���ع النورين ومطلع   -19

النيري���ن( لإجتم���اع الكتاب وال�صن���ة فيه ذكر في���ه اآيات الأح���كام وتف�صيرها وما 

ينا�صبها من الأحاديث ال�صح���اح والح�صان مع التو�صيح والبيان، خرج منه كتاب 

الطهارة فقط اإلى اأواخر غ�صل الأموات، مطبوع.

ر�صالة في المواريث.  -20

هداية العوام: ر�صالة عملية في الفقه لعمل مقلديه.  -21

ه� - في علم الرجال:

ر�صالة في الدراية: وت�صمى )الوجيزة(.  -1

الحا�صية على )خال�صة الأقوال في الرجال( للعالمة الحلي.  -2

الحا�صية على )معالم العلماء(: لإبن �صهر اأ�صوب.  -3

4- حوا�صي على كتاب )الفهر�صت( لل�صيخ منتجب الدين.

5- حوا�صي على )رجال النجا�صي(.
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ر�صالة في طبقات الرجال.  -6

فوائد الرجال: مخت�صر طبع مع )تنقيح المقال(.  -7

و- في العلوم الغريبة:

التحفة الحاتمية )ر�صالة فار�صية في الإ�صطرلب(.  -1

ال�صحيفة: ر�صالة عربية في الإ�صطرلب، ويقال لها )ال�صحيفة الإ�صطرلبية(.  -2

الجبر والمقابلة: كذا جاء في )الغدير( ج 11 �س 261.  -3

ز- في الفلك وعلم الهيئة:

ر�صالة في بيان اأن اأنوار �صائر الكواكب م�صتفادة من ال�صم�س.  -1

ر�صالة في ت�صريح الأفالك: فار�صي.  -2

3- حوا�صي على ) ت�صريح الأفالك ( كذا جاء في ) ريا�س العلماء ( ج 5 �س 90.

ر�صالة في ت�صاري�س الأر�س.  -4

ر�صالة في حل اإ�صكال عطارد والقمر.  -5

ر�صالة في ن�صبة القطر الى المحيط.  -6

ح- في علوم اللغة العربية:

�صرح ) األفية بن مالك ( بالفار�صية.  -1

ال�صمدية في النحو: كتبه لأخيه ال�صيخ عبد ال�صمد.  -2

تهذيب البيان في النحو.  -3

الحا�صية على)�صرح الكافية( في علم النحو للجامي.  -4

�صرح ) ال�صافية (: في علم ال�صرف.  -5

اأ�صرار البالغة.  -6

الحا�صية على)المطول( في علم البالغة.  -7

ط- في الأدب وال�صعر:

دي���وان �صع���ر: بالعربية والفار�صية: جمعه محمد ر�صا الح���ر العاملي كذا جاء في   -1

)ريا�س العلماء(.
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ريا�س الأرواح: مجموعة ق�صائد من بحر الوافي اأولها:   -2

األ يا خائ�صًا بحر الأماني رعاك اهلل ما هذا التواني

اأ�صعت العمر ع�صيانًا وجهاًل فمهاًل اأيها المغرور مهاًل

�صوانح الحجاز: )ديوان �صعر(، ومنه مطلع ق�صيدة  -3

يا نديمي �صاع عمري وانق�صى قم لإ�صتدران وقت قد م�صى

و�صيلة الفوز والأمان في مدح �صاحب الزمان : ق�صيدة من بحر الطويل مطلعها:  -4

�صرى البرق من نجد فجدد تذكاري عهودًا بحوزى والعذيب وذي قار

وهّيج من اأ�صواقنا كل كامن واجج في اأح�صائنا لعج النار

ذكرها في)الغدير(ج 11 �س 262 وهي ق�صيدة طويلة معروفة.

الك�صك���ول: وهو كتاب علمي اأدبي ثقافي متعدد الفوائ���د، وفيه الكثير من الأخبار   -5

للموؤلف وغيره، طبع مكررًا في ثالث مجلدات وهو من كتبه الم�صهورة المتداولة.

لطائف الأ�صمار وظرائف الأخبار: على نمط الك�صكول.  -6

المخ���الة: كت���اب جام���ع لمختل���ف الموا�صي���ع والفوائ���د والأدب والأ�صع���ار، على   -7

غرار)الك�صكول(اأي�صًا.

ي- في الألغاز:

1- ر�صالة في لغز الزبدة: كذا جاء في )ريا�س العلماء( ج5 �س 89.

2- لغز القانون: ذكره في)الغدير( ج 11 �س 261.

3- لغز الك�صاف: ذكره في الغدير اأي�صًا ج 11 �س 261.

4- لغز الكافية: في ثالث �صفحات، ذكره في ) الذريعة ( ج 17 �س 336.

5- لغز النحو: ذكره في ) الغدير ( ج 11 �س 261.

6- لغز ال�صمدية: ذكره في ) الذريعة ( ج 17 �س 335.

ك- في العلوم المتفرقة:

1- الحا�صية على الكتاب)من ل يح�صره الفقيه(.
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2- �صرح الأربعين حديثًا: ذكره في )ريا�س العلماء( ج 5 �س 90.

.Q 3- �صرح )ال�صحيفة ال�صجادية( لالإمام زين العابدين

.Q 4- الحديقة الهاللية: في �صرح دعاء الهالل لالإمام زين العابدين

5- �صرح دعاء ال�صباح والم�صاء من اأدعية ال�صحيفة ال�صجادية.

6- مفتاح الفالح: في اأدعية اليوم والليلة، مطبوع ومتداول.

.Q 7- ر�صالة في مقتل الإمام الح�صين

ر�صالة في النف�س والروح.  -8

الحا�صية على )حا�صية مال عبد اهلل( في علم المنطق.   -9

بحر الح�صاب: في الريا�صيات وهو كتاب كبير في الح�صاب.  -10

خال�صة الح�صاب: وهو اخت�صار للكتاب المذكور، معروف ومتداول.  -11

وه���و اإ�صافة اإلى ذلك كله يجيد ال�صعر ويح�صنه باللغة العربية والفار�صية وله ق�صائد 

جّمة باللغتين يقول عنه �صاحب الكتاب )ريحانة الألّباء وزهرة الحياة الدنيا(:

»اإن �صعره بالل�صانين مهذب محرر، وبالفار�صية اأح�صن واأكثر«

وم���رت الإ�صارة اإلى ق�صيدته الم�صهورة في م���دح �صاحب الزمان Q، وفي كتابه 

)الك�صكول( كما في كتاب )�صالفة الع�صر( وكتاب )الغدير( الكثير من اأ�صعاره.

 الجانب العملي:
ب
ثانيا

وم���ع اإب���داع ال�صيخ البهائي في مجالت عملية متعددة كان له في المجال العملي عدة 

ن�صاط���ات بارزة واإبداعات مهمة اأي�صًا �صجلها له التاريخ بكل اهتمام، ويمكن اأن نجملها 

في الأمور التالية:

التدري�ض: اأ- 

كان } مع مهامه الكثيرة يقوم بالتدري�س لجملة من رجال العلم، وله ن�صاط بارز 

ف���ي ه���ذا المجال، قد تخرج عليه ع���دد من كبار العلماء وعظم���اء الطائفة، ومنهم على 

�صبيل المثال:
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1- المولى مح�صن الفي�س الكا�صاني �صاحب كتاب)الوافي(.

2- ال�صيد ماجد البحراني.

3- ال�صيد ح�صن بن ال�صيد حيدر الكركي العاملي.

4- ال�صي���خ �صلط���ان العلم���اء، �صاح���ب الحوا�ص���ي الم�صه���ورة عل���ى �ص���رح )اللمعة(

و)المعالم(.

5- المولى ال�صيخ محمد تقي المجل�صي الأول والد �صاحب )البحار( وغيرهم كثير.

من�صب الق�صاء الأعلى: ب- 

 وت�صل���م ال�صي���خ البهائ���ي )باأمر من ال�صاه عبا����س الكبير ال�صف���وي( من�صب رئا�صة 

الق�ص���اء الأعلى في عم���وم اإيران، وهو ما يعبر عنه ذلك الحين )بمن�صب �صيخ الإ�صالم 

ورئي����س العلماء(، وكان له في هذا المن�صب دور مهم جّدًا حيث ن�صطت الحركة العلمية 

ف���ي عهده وقويت �صوك���ة الت�صيع وعّم���رت المدار����س والم�صاجد واأ�صبح���ت )اأ�صفهان( 

عا�صمة الدولة ال�صفوية »ذلك الحين« حا�صرة علمية ثقافية رائدة وق�صدها وا�صتوطنها 

العديد من اأهل العلم والف�صل.

لكنه لم يدم في هذا المن�صب طوياًل حيث ا�صتعفى من من�صبه لأمور هو راآها، وقّرر 

ال�صياحة في بالد اهلل العري�صة.

ج- اإقامة �صالة الجمعة:

وهنا اأي�صًا اأبلى ال�صيخ البهائي بالًء ح�صنًا حيث كان اإمام الجمعة الر�صمي في عا�صمة 

الدولة ال�صفوية )اأ�صفهان( ياأتّم به العلماء والف�صالء ورجال الدولة وعموم النا�س.

د- الإنفتاح على عموم النا�ض:

ومع موقع ال�صيخ البهائي العلمي والر�صمي في الدولة ال�صفوية فاإنه لم ين�س الإنفتاح 

عل���ى الأطراف الأخرى فكان م���ن دعة الوحدة الإ�صالمية وي�صعى دائمًا اإلى نزع فتيل اأي 

فتن���ة، ولم يعهد عنه اإطالقًا اأن���ه ا�صتغّل من�صبه لالإنتقام من اأح���د اأو الإ�صاءة اإلى اأحد 

رغم كثرة ح�صاده واأعدائه.
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ه�- رعايته للفقراء والأيتام:

وكان اأي�ص���ًا )رغم موقعه وان�صغالته( يرع���ى بعناية الفقراء والأيتام ويق�صي حوائج 

النا�س وي�صد فاقتهم يقول بع�س من ترجم له: »وكانت له دار م�صيدة البناء رحبة الفناء، 

يلج���اأ اإليه���ا الأيت���ام والأرام���ل، ويفد عليها الراج���ي والآمل، فكم مهد به���ا و�صع، وكم 

طف���ل به���ا ر�صع، وهو يق���وم بنفقتهم بكرة وع�صيا، ويو�صعهم من جاه���ه جناباً مغ�صياً« 

)الك�صكول طبعة بولق - م�صر �س 395).

و- تاأ�صي�صه المدار�ض والم�صاجد واإبداعه المعماري:

وف���ي هذا المجال اأي�ص���ًا قام بدور كبير، حيث اأ�ص�س بمعونة الدولة ال�صفوية م�صاجد 

ومدار����س ذات طراز معم���اري متميز وعجيب ول ت���زال بع�س اأثاره قائم���ة اليوم، وكان 

لذلك اأثر كبير في تقوية �صوكة الم�صلمين ودعمهم وعزتهم.

ز- ال�صياحة في الأر�ض: 

وبع���د كل تلك الإنج���ازات والنجاحات العظيم���ة قّرر ال�صيخ البهائ���ي التخلي عن كل 

�صيء وال�صياحة في الأر�س ليك�صب ويعطي ويطلع على ال�صعوب الأر�س وتجارب الآخرين 

فك�صب الكثير واأعطى الأكثر.

و�صمل���ت جولت���ه ال�صياحية التي ا�صتمرت ثالثين عامًا - ع���ددًا كبيرًا من بالد العالم 

الإ�صالمي ابتداأها من بيت اهلل الحرام وزيارة النبي واأهل بيته الكرام ) عليهم ال�صالم( 

ث���ّم جال في بالد الرافدين وم�ص���ر وفل�صطين وبالد ال�صام وعموم المدن الإ�صالمية في 

العالم.
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 اإلنجازات العلمية والفكرية في خدمة الدين 
عند بهاء الدين العاملي

د. اسن ًعقوب)))

هذا اللقاء المبارك من على الأر�س التي كانت م�صقط راأ�س ال�صيخ بهاء الدين محمد 

بن ال�صيخ ح�صين عب���د ال�صمد الحارثي الهمداني العاملي )المعروف بال�صيخ البهائي(

رحم���ة اهلل علي���ه ي�صفي عل���ى الموؤتمر والموؤتمري���ن والح�صور الكري���م والجهة الداعية 

الجليلة روح الوفاء والنماء والتميز لرجال �صاهموا في �صناعة تاريخنا وحا�صرنا وجزءًا 

م�صرق���ًا من ح�صارتنا واأكمل���وا توا�صاًل ر�صاليًا اأ�صياًل قدم اآث���ارًا واأعماًل علمية وفقهية 

و�صعرية اأ�صاءت لطالب العلم والباحثين �صباًل جديدة و�صنعت في ع�صر �صيخنا الجليل 

فتوحات علمية واعتبرها معا�صروه �صرب من المعاجز.

ولأني اخترت بحثي عن حلقة الو�صل بين المعارف والعلوم الع�صرية والعلوم الفقهية 

عن���د البهائي فذلك ل�صببين: اأوًل: لأن ال�صمة وال�صمعة التاريخية لل�صيخ البهائي اأنه قدم 

اإنجازات رائدة واكت�صافات علمية بقيت اأ�صداوؤها على مدى التاريخ.

ثانيًا: لأن اأبواب العلم مهما تعددت وتفرعت فاإنها تتفتح على بع�صها البع�س وتت�صل 

ب�صكل اأو باآخر ول يمكن الف�صل بينها.

نائب �صابق في البرلمان اللبناني.  (1(
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لذلك فاإن ا�صتغال البهائي العلمي الباهر مرده غالبًا لعوامل ثالث:

1-المعية وذكاء وعقلية ال�صيخ البهائي الريا�صية.

2-المكتبتين الكبيرتين العلميتين اللتين ورثهما عن اأبيه ووالد زوجته.

3-عالقت���ه المميزة وانفتاحه على ال�صاه عبا����س الكبير راأ�س ال�صلطة في بالد فار�س 

و�صاحب المال والقرار والنفوذ لتطبيق وتنفيذ اأفكار ال�صيخ البهائي وم�صاريعه.

ولأن ه���ذا البحث يحتاج اإلى عدة محا�صرات و�صل�صل���ة اأبحاث كي تفيه حقه بال�صرح 

والتف�صيل اإل اأنني اخترت بع�س العناوين العلمية البارزة باخت�صار �صديد:

اأ-البهائي العالم.

ب-البهائي الفقيه.

ج-البهائي الأديب وال�صاعر.

اأعلمي���ة البهائ���ي ب���رزت من خ���الل مزج العقي���دة والفقه بعل���م الطبيع���ة والح�صاب 

والريا�صي���ات والفيزياء األخ مع العل���م اإن هذه ال�صفة كانت تطلق في ع�صره )وما زالت 

حتى اليوم(على علماء الدين الفقهاء.

وق���د ع���رف الخفاج���ي ال�صيخ البهائ���ي العال���م بقوله: »زي���ن باأث���ره العل���وم النقلية 

والعقلي���ة، ومل���ك بنق���د ذهن���ه جواهره���ا ال�صني���ة، ل �صيم���ا الريا�صي���ات فاإن���ه را�صها، 

وغر�ض في حدائق الألباب ريا�صها«.

واأ�صه���ر تاأليفه كتاب بحر الح�ص���اب وكتاب خال�صة الح�صاب حي���ث اأن الكتاب الأول 

بح���ر الح�ص���اب لم ي�صتن�صخ في ع�صره ويعتق���د اأن الأوربيين الذي���ن زاروا اإيران ك�صياح 

وتجار ومبعوثين وم�صت�صرقين قد �صرقوه، اأما الكتاب الثاني خال�صة الح�صاب الذي يعد 

اأهم كتبه العلمية والذي نال ب�صببه �صهرة فائقة في الأو�صاط العلمية....

فلقد قدم البهائي كتابه باأ�صلوب ممنهج وعلمي من حيث التبويب والترتيب وقد ا�صتوعب 

فيه العلوم الريا�صية وقدم الإبتكارات الجديدة التي لم ي�صبقه اأحد اإليها مع اهتمامه الكبير 

بالناحي���ة التطبيقية بعلوم الفلك والهند�ص���ة وال�صوء وح�صاب المواريث والأعمال التجارية 
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د. اسن ًعقوب

وغيره���ا.... اإن ال�صي���خ البهائ���ي كان الوحيد ال���ذي اأبدع في علم الريا�صي���ات والفلك بعد 

قرن ون�صف من العقم والجمود الفكري في اإيران وفي مختلف الأقطار الإ�صالمية الأخرى 

حي���ث يتفق الموؤرخون والباحثون اأن���ه كان وحيد ع�صره في علم الح�صاب والجبر والمقابلة 

والهند�ص���ة والهيئة والنجوم والإ�صط���رلب وغيرها..... واأن اآثاره ف���ي الريا�صيات والفلك 

ظل���ت زمنًا طوياًل مرجعًا لكثيرين من علم���اء الم�صرق ومنبعًا ي�صتقي منه طالب المدار�س 

والجامعات ون�صتطيع القول اأن اآثاره اأ�صهمت في النه�صة الأوروبية العلمية الحديثة.

لقد اأبدع العالمة الم�صلم المو�صوعي طرائق ح�صابية اأ�صا�صية في روؤية �صاملة خارقة 

ت�صم���ل قواع���د ح�صاب الإع���داد ال�صحيحة اأو ال�صح���اح وقواعد الك�ص���ور وميزان العدد 

وطريق���ة اإيجاد الجذر للعدد ال�صحي���ح معتمدًا على طرق فذةابتكره���ا لذلك فاإن اأكثر 

موؤرخي العلوم يعترفون بغزارة علم البهائي النظري والتطبيقي.

وال���ذي يعنينا ب�صكل اأ�صا�صي ف���ي بحثنا هذا هو العقلية العلمية لل�صيخ البهائي واعتماده 

المنه���ج الريا�صي والمنطق العلمي في معارفه ومباحثه الأخرى من اأدبية وفل�صفية وفقهية 

و�صواه���ا واعتماد هذا المنهج العلمي في حججه الفقهية وباق���ي معارفه النظرية والعلمية 

حي���ث اأن ال�صي���خ البهائ���ي يعتبر اأن العل���وم الريا�صية ه���ي اأ�صرف العلوم بل ه���ي الأ�صا�س 

ل���كل العل���وم لذلك كان يلجاأ دائمًا اإل���ى مقدمة ريا�صية يبرهن م���ن خاللها �صواب الفكرة 

الت���ي يعالج: فاإن �صيخنا الجلي���ل عندما يتحدث في ميدان الفل�صف���ة ومباحثها فاإنه يعتمد 

حدي���ث المت�صل والمنف�صل الذي هو مو�ص���وع علمي وفكري طويل ومت�صعب فقد برزت فيه 

األمعيت���ه ومدى تعمقه في علم الحكمة، فمعنى المت�صل اأن الخط مثاًل قابل لالإنق�صام غير 

المتناه���ي، وكذل���ك ال�صطح والمادة يتاأل���ف كل منها من نقاط اأو اأج���زاء دقيقة ومحدودة 

واأن الإنق�ص���ام يقف عند هذه الأجزاء وهو متناه واأن ات�صال الخطوط وال�صطوح والأج�صام 

والطاق���ة، وال�ص���وء اأو انف�صالها �صغل المفكرين منذ قدم الزم���ن.... واأثرت هذه الق�صية 

ف���ي الت���راث الإ�صالم���ي، فالإعتقاد بوج���ود الجزء ال���ذي ل يتجزاأ مذهب فري���ق وا�صع من 

الم�صلمي���ن، وهم غالبية المعتزلة وجمه���ور المتكلمين.... وقد اأخذ الأ�صعري هذه النظرية 
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ع���ن �صابقيه من المعتزل���ة اإذ ح�صر المتناهي ف���ي المخلوقات والأ�صي���اء المحدثة، وترك 

الالتناهي هلل عز وجل... والفال�صفة الم�صاوؤون )اإبن �صينا وغيره من اتباع اأر�صطو ( قالوا: 

اأن الج�ص���م كم مت�صل وفرقوا بين الإنق�ص���ام بالفعل والإنق�صام بالقوة، فاأجازوا الثانية اإلى 

م���ا ل نهاية واأنكروا الأول���ى وورث هذا العلم والفل�صفة هذه الم�صكل���ة في الع�صور الحديثة 

وتوزعها الباحثون على اختالف مذاهبهم فال�صفة وفيزيائيين وكيميائيين.

والمث���ل الثان���ي الذي عبر عنه البهائي نف�صه عندما تحدث عن اأن كل ج�صم له �صورة 

فاإن���ه ل يقبل �صورة اأخرى اإل بع���د اأن تفارقه ال�صورة الأولى مفارقة تامة كج�صم م�صكل 

بالتثليث ل يقبل �صورة التربيع....

ومث���ل اآخ���ر عندما نفى البهائي الجواهر المفردة ورد عل���ى العلماء الطبيعيين وعلى 

المتكلمين معتمدًا على البراهين الريا�صية )�س62( واأبطل نظرية الجزء الذي ل يتجزاأ 

اأو )الجوه���ر المفرد( معتمدًا 9 براهين ريا�صية.... ل يت�ص���ع الوقت الآن لذكرها،وبعد 

اأن تو�ص���ل العلماء ف���ي الع�صر الحديث اإلى تاأكي���د اأن الذرة التي ت�صم���ى باللغة العربية 

المعا�ص���رة )ات���وم atom( واأن تكوينها ي�صتم���ل على كهارب تدور ح���ول (noyau) نواة 

.photon و�صوًل اإلى الفوتون (proton et neutron) بروتونات ونترونات

فالإت�صال والإنف�صال جانبين متقابلين لحقيقة واحدة. 

اأخت���م بالق���ول اأن �صبغ���ة النف����س العرفاني���ة والنقد البّن���اء )للمت�صّرعي���ن والفقهاء 

والمت�صوف���ة( جعل الفقه علمًا مي�ص���ورًا لعامة النا�س من خالل المنهج العلمي )اأول من 

األ���ف الفقه المي�ص���ر( )جامع »فار�صي« عبا�صي( وجعل المع���ارف الفقهية الأ�صا�صية في 

متناول طبقات ال�صعب المختلفة )اأثر الن�صج العلمي على اآرائه الفقهية(.

- كذل���ك عل���م القراآن الكريم من خالل منه���ج وا�صح خا�س جمع بي���ن البحث الت�صريعي 

والمنطقي والأدبي، كذلك في الم�صائل الإعتقادية)من خالل �صرد ر�صين علمي دون تجريح(.

لذل���ك ل ي�صعن���ي اإل اعتماد ما قاله تلميذ البهائي ال�صي���د اأ�صرف الطبطبائي عندما 

قال في �صرحه )بحر الح�صاب( اأنه رزقنا اهلل روؤيته.
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رياضيات الشيخ البهائي

أ. رفيف صّباح)))

ته���دف ه���ذه المقال���ة اإلى تبي���ان مبتك���رات البهائّي العلمّي���ة في علَم���ي الريا�صيات 

والح�صاب، من خالل كتابه خال�صة الح�صاب بالتحديد.

اأّم���ا الم�ص���ادر المعتمدة فه���ي كتاب »به���اء الدين العامل���ّي فقيًه���ا واأدبًي���ا وعاِلًما« 

والم�ص���ادر الأخرى التي اعُتمدت في هذا الكتاب م�صادَر لدرا�صة ريا�صيات بهاء الدين 

العاملّي. واأهّمها مخطوطات كتاب خال�صة الح�صاب المتوافرة لدينا، ل �صيَّما المخطوط 

العائ���دة ملكّيته اإل���ى العالمة ال�صّيد مه���دي اآل اإبراهيم )المتوّفى �صن���ة 1971م(، وقد 

كان ه���ذا الكتاب جزًءا من برنامج الدرا�ص���ة في حوزة النجف الأ�صرف في اأوائل القرن 

الع�صرين حين كان ال�صّيد مهدي ل يزال طالًبا فيها.

لك���ن قب���ل كل �صيء اأوّد اأْن اأتحّدث عن كتاب »بحر الح�صاب« المفقود الذي افتر�صت 

الدكتورة دلل عبا�س اأّنه م�صروق.

كتاب بحر الحساب:

ذك���ر اأكث���ر المهتمين بجم���ع اآثار ال�صيخ به���اء الدين العامل���ّي كتاًبا ل���ه ا�صمه »بحر 

اأديبة ومترجمة.  (1(
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الح�صاب«، لكنَّ اأحًدا منهم لم يّدع اأّنه راأى هذا الكتاب، اأو راأى �صرًحا له اأو تعليًقا عليه.

ولك���نَّ الواق���ع اأّن لل�صيخ به���اء الدين كتاًبا يحمل هذا ال�صم، لأّن���ه ُيحيُل في كثير من 

موا�صيع »خال�صة الح�صاب« عليه، ويقول اإّن فيه تف�صياًل لكثير من النظريات الهند�صّية 

ا طرًقا  وقوانين الم�صاحات والحجوم، وعدًدا من المبادىء الح�صابية، واأّنه اأدخل فيه اأي�صً

جدي���دة لحّل م�صائ���ل مختلفة �صعبة، ت�صح���ذ الذهن وتمّرنه على ح���ّل الأعمال المعقّدة 

الملتوية.

يقول مثاًل في الباب ال�صاد�س من خال�صة الح�صاب، في م�صاحة الأج�صام: »ولبع�صها 

ل���ة في كتابنا  ���ة ل ت�صعها الر�صال���ة... وبراهين جميع ه���ذه الأعمال مف�صَّ ط���رق خا�صّ

الكبي���ر »بح���ر الح�ص���اب«. ويقول في الف�صل الثان���ي من الباب ال�صاب���ع المتعّلق بمعرفة 

ارتفاع المرتفعات: »وبراهين هذه الأعمال مبّينة في كتابنا الكبير«.

وفي الباب العا�صر كذلك يقول في �صرح اإحدى الم�صائل... بعد اإيراد عدة حلول لها: 

»ول�صتخراج هذه الم�صاألة ونظائرها طرق اأخر ُتطلُب مع براهينها من كتابنا الكبير 

وّفقنا اهلل لإتمامه«.

ا م�صاألة ح�صابية هيئوية هند�صية... وبعد عر�صها قال: »طريق  وذكر في الك�صكول اأي�صً

ا�صتخراجها بالجبر والمقابلة ُيطلب من كتابنا الكبير المو�صوم ببحر الح�صاب«.

َم لالأمير حمزة ميرزا »�صلطان حمزة بهادر  وبما اأنَّ كتاب »خال�صة الح�صاب« قد ُقدِّ

مه له قبل رحلة الحج التي بداأها  خان«، المقتول �صنة 994ه/1586م، فمعنى ذلك اأّنه قدَّ

�صنة 992ه/1584م، اأو بعدها وقبل الوفاة، اأي األَّفه قبل وفاته بما يقارب الأربعين �صنة، 

ونعرف من خالل �صيرته، اأّنه تابع ر�صالته التعليمية حتى نهاية حياته، ورّجحنا م�صاركته 

ف���ي ت�صاميم الكثير من الأعم���ال العمرانّية في عهد ال�صاه عبا����س الكبير، فالراجح اأن 

ل، اأكثر من الكتاب المخت�صر، والمو�صوع اأ�صا�ًصا  يك���ون م�صدرها الكتاب الكبير المف�صَّ

للتدري�س.

ة بع���د وفاته، ويذكر  اإّن ه���ذا الكت���اب �صاَع م���ع ما �صاع م���ن مكتبة البهائ���ّي الخا�صّ
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���ا الكتب التي ورثها عن وال���د زوجته، »ولما  ���ه وقف كتب���ه، ومن بينها اأي�صً الموؤّرخ���ون اأنَّ

توّفي �صاعت اأكثر تلك الكتب لأ�صباب منها عدم اهتمام المتولي لها«. 

ة اأنه لم ُي�صتن�صخ في ع�صره، يقول تلميذ  اأو اأنَّ يد اأحد المنتفعين �صطت عليه، وبخا�صّ

البهائ���ّي ال�صّي���د اأ�صرف الطباطبائّي ف���ي �صرحه على خال�صة الح�ص���اب، الذي األَّفه �صنة 

1038ه/1628م، بع���د وفاة البهائ���ّي بثماني �صنوات، عندما ياأت���ي الكالم في المتن عن 

»بحر الح�صاب«، يقول: »رزقنا اهلل روؤيته«، ولعلَّه لم ُين�صخ في ع�صره ول بعد ع�صره، لأنَّ 

���اخ الكتب و�صارحيها )كما نالحظ من اأ�صماء �صارحي كتب البهائّي( هم من الطالب  ن�صَّ

الذي���ن ين�صخون عادًة ما هم بحاجة اإليه، والكت���ب التي هم ب�صدد درا�صتها، واإذا عرفنا 

اأنَّ المرحلة التي تلت عهد ال�صاه عبا�س الكبير، قد قلَّ فيها الإهتمام بدرا�صة الريا�صيات، 

وطغت فيها الدرا�صة الفقهية على �صائر العلوم، نفهم ل�َم ُن�صَي اأمُر هذا الكتاب.

ثم األ ُيحتَمُل اأن يكون قد �صرقه اأحد اأولئك الأوروبّيين، الذين اأتوا اإيران ك�صيَّاح وتجار 

ومبعوثي���ن ومب�ّصرين، اإبتداءًا من حك���م ال�صلطان محّمد خدابن���ده، والمهّمة الأ�صا�صية 

لهوؤلء الوافدين، كانت التفتي�س عن الكنوز العلمّية ال�صائعة، وبينهم حتًما من يهّمه اأمر 

ة وا�صعة، وحركة النقل عن  مثل هذه الكتب، لأنَّ اأوروبا كانت قد بداأت ت�صهد نه�صة علميَّ

العلماء العرب والم�صلمين كانت على قدم و�صاق.

ولم يك���ن ال�صيخ البهائّي �صخ�صيًة نكرة في ع�صره، بل كان يعرفه القا�صي والداني، 

وكان اأولئك الوافدون على بالط ال�صاه عبا�س الكبير، على معرفة به وباإنجازاته العلمّية، 

ة والعاّمة...  لعالقته الر�صمية بال�صاه، ول�صهرته بين الخا�صّ

واإذا كان ال�صي���خ البهائ���ّي قد علَّم الأمير حمزة مي���رزا الريا�صيات مبا�صرة اأو ب�صكل 

غي���ر مبا�ص���ر، بوا�صط���ة كتابه »خال�ص���ة الح�ص���اب«، فيكون ق���د ا�صترك ف���ي تعليمه مع 

�صخ����س اآخ���ر ل ُي�صتبعد اأن يك���ون على معرفة باأمر ه���ذا الكتاب، »فقد ُذِك���َر اأنَّ فيليب 

الثان���ي مل���ك اإ�صبانيا اأر�صل �صفيًرا اإل���ى ال�صاه، محمد خدابنده، راهًب���ا كاثوليكًيا، كان 

يجيد الفار�صية فتقّرب من ال�صاه، وتوّلى تدري�ض ولي عهده حمزة ميرزا الريا�صيات 
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والنجوم والفلك، واأنَّ ال�صاه غ�ضَّ طرفه عن م�صالحة العثمانّيين بناء على طلبه«.

كتاب «خالصة الحساب»

لقد نال بهاء الدين العاملّي ب�صبب هذا الكتاب �صهرة ل نظير لها، وذلك لما فيه من 

معلوم���ات مفيدة ل ي�صتغني عنها طالُب العلم... ولقد اعُتِمَد كتاب »خال�صة الح�صاب«، 

حت���ى نهاية الن�صف الأّول من ه���ذا القرن، لتدري�س الريا�صي���ات والح�صاب في مختلف 

مدار�س اإيران، وكان داخاًل �صمن منهج درا�صة الطالب في النجف الأ�صرف حتى نهاية 

الخم�صين���ات من هذا القرن، لذلك ل تخلو مكتبة رجل الدين الذي در�س في النجف في 

الن�صف الأّول من القرن الحالي من مخطوطة لهذا الكتاب.

اأه���ّم ما يميِّز خال�صة الح�ص���اب المنهج العلمّي الذي اتبع���ه �صاحبه وطريقة ترتيب 

مو�صوعات الكتاب وتبويبها، باأ�صلوب بليغ، جميل اأخاذ.

وُيق�ص���م الكتاب اإلى تمهيد ومقّدمة وع�صرة اأبواب وخاتمة، يمكن تلخي�صها وتعريفها 

كما يلي:

التمهي���د: يتحدث فيه عن اأهمي���ة علم الح�صاب بالن�صبة اإل���ى العلوم الأخرى، فيقول 

بعد التحميدات:

»اإنَّ علم الح�صاب ل يخفى علوُّ �صاأنه، و�صموُّ مكانه، ور�صاقُة م�صائله، ووثاقُة دلئله، 

وافتقاُر كثير من العلوم اإليه، وانعطاُف جّم غفير من المعامالت عليه، وهذه ر�صالة 

���ت منه فوائد  مت المه���ّم من اأبواب���ه وف�صوِله، وت�صمنَّ ح���وت الأه���ّم من اأ�صوِل���ه، ونظَّ

لطيف���ة ه���ي خال�صة كتب المتقّدمي���ن، وانطوت منه قواعَد �صريفة ه���ي زبدة ر�صائل 

المتاأخرين... و�صّميتها خال�صة الح�صاب، ورتبتها على مقدمة وع�صرة اأبواب بتوفيق 

القادر الوهاب«.

اإًذا فالبهائ���ّي يعتم���د في كتاب���ه على »خال�ص���ة كتب المتقّدمي���ن«، و »زب���دة ر�صائل 

المتاأخرين«، »كما يق�صي اليوم كلُّ مبحث علمي، جامعّي ال�ّصمات ينطلق من الذخائر 

العلمّية ال�صابقة لبحثه في �صكل جامع تكاملّي الحلقات �صمولي الأبعاد«.
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المقّدمة: يعّرف فيها اأوًل بعلم الح�صاب فيقول:

معلوم���ات  م���ن  العددّي���ة  المجه���ولت  ا�صتخ���راج  من���ه  ُي�صتعل���م  عل���ٌم  »الح�ص���اب 

مخ�صو�صة، ومو�صوُعُه العدُد الحا�صل في الماّدة كما قيل، ومن ثّم عّد الح�صاب من 

الريا�صّي وفيه كالم«.

���ٌة يطلق عل���ى الواحد وما تاأّل���ف منه فيدخل  ث���م يعّرف بالع���دد: »والعدد قيل كميَّ

الواحد، وقيل ن�صف مجموع حا�صيته فيخرج )الواحد(. وقد يتكلف لأدراجه ب�صمول 

الحا�صية الك�صر«.

مبتكراته: 

����س بهاء الدين العاملّي في هذا الكت���اب: الح�صاب والجبر واأعمال الم�صاحة  1- ل�خَّ

المتفّرق���ة ف���ي ع�ص���رات الكتب عن���د العلم���اء ال�صابقي���ن الم�صلمين، وق���ّدم هذه 

المعلوم���ات ف���ي �صورة مرّتبة كلَّ الترتيب، وا�صح���ة كلَّ الو�صوح، واأورد العدد من 

الأمثلة التي تزيل الغمو�س ع���ن المو�صوعات الم�صتع�صية، وبيَّن اأنواَع المعادلت 

م قواعد وفوائد لت�صهيل  وطرَق حّلها، كذلك الم�صائ���ل الم�صتع�صية الحّل، كما قدَّ

مة الكتاب. اأعمال الحا�صب، كما ذكر هو نف�صه في مقدِّ

ويق���ول محّمد جواد تهراني في مقّدم���ة �صرحه بالفار�صّية على خال�صة الح�صاب: 

»اإنَّ ه���ذا الكت���اب في غاية الإخت�صار والإيجاز، على الرغم من احتوائه لأمهات 

ب���ق في طريقة  الم�صائ���ل الريا�صّي���ة واأ�صوله���ا، ويمك���ن الق���ول اإنَّ ل�صاحبه ال�صَّ

عر�صه لهذه الم�صائل«. 

نموذج: ف���ي الف�صل الأّول المربوط بقاعدة الجمع، ي�ص���رح كيفية كتابة الأعداد، 

وبعدها كيفية الجمع، ثم �صورة بيانية للم�صاألة:

تر�ص���م العددين متحاذيين، وتبداأ من اليمين بزيادة كل مرتبة على محاذيها، فاإن 

َح�ص���َل اأقّل من ع�صرة تر�صم تحتها اأو اأزيد، فالزائد اأو ع�صرة ف�صفًرا، حافًظا في 

هاتي���ن ال�صورتين في الذهن للع�صرة واحًدا لتزيده، على ما في المرتبة التالية، اأو 
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تر�صمه بجنب �صابقيه اأن َخَلْت، وكلُّ مرتبٍة ل يحاذيها عدٌد فانقلها بعينها اإلى �صطر 

الجم���ع وهذه �صورته: »ف���اإن تكترث �صطور الأع���داد فار�صمه���ا متحاذية المراتب، 

.
(1(

وابداأ من اليمين حافًظا لكّل ع�صرة واحًدا كما عرفت وهذه �صورته:«

 هو تف�صير 
(3(

، اإنَّ اأو�صح تف�صير لكلمتي »جبر ومقابلة«
(2(

2- ويق���ول علماء الريا�صيات

به���اء الدين العاملّي لهم���ا: »ا�صتخراُج المجه���ولت بالجبر والمقابل���ة محتاٌج اإلى 

نظر ثاقب وحْد�ٍض �صائب واإمعاِن فكر في ما اأعطاه ال�صائل، و�صرف ذهن في ما 

نه ال�صوؤال،  يوؤدي المطلوب من الو�صائل. فتفر�ض المجهول �صيًئا وتعمل ما ت�صمَّ

�صالًكا على ذلك المنوال لينتهي اإلى المعادلة، والطرف ذو الإ�صتثناء يكمل ويزاد 

مثل ذلك على الآخر وهو الجبر، والأجنا�ض المتجان�صة المت�صاوية في الطرفين 

ت�صقط منها وهو المقابلة، ثم المعادلة اإّما بين جن�ض وجن�ض، وهي ثالث م�صائل 

���ى المف���ردات، اأو جن�ض وجن�صين وهي ثالث اأخر ت�صّمى المقترنات«، ويق�صد  ت�صمَّ

 .
(4(

بالطرف ذي الإ�صتثناء الحّد الذي ي�صبق اإليه بالإ�صارة ال�صالبة

3- كم���ا �صاهم في تطوير الرموز التي اأوجدها الخوارزمّي للجذور والمرّبع والمكّعب 

والمجهول.

)م.ن( �س 25 و 27.   (1(

عل���ي عب���د اهلل الدف���اع: المدخل اإل���ى تاريخ الريا�صي���ات عند الع���رب والم�صلمين ����س 34 و »اإ�صهام علماء   (2(

الم�صلمي���ن في الريا�صيات �س 219 وج���الل �صوقي: ريا�صيات بهاء الدين العامل���ّي �س )123- 125( نقاًل 

.(David Eugenne Smith, History of mathematics (New York, Ginn and company, 1925  :عن

اإّن الع���رب هم اأول من اأطلق لفظة جبر عل���ى العلم المعروف الآن بهذا ال�صم، وكذلك هم اأول من األف فيه   (3(

ب�صورة علمّية منظمة، واأول من األف فيه محّمد بن مو�صى الخوارزمّي في زمن الماأمون، كما اأّن الخوارزمي 

ومن اأتى بعده من علماء الم�صلمين اتفقوا على تف�صيرهم لكلمتي )الجبر والمقابلة(. تراث العرب العلمّي، 

اإ�صه���ام العلم���اء الم�صلمين في الريا�صي���ات �س 22 المدخل اإلى تاريخ الريا�صيات ����س 37، الريا�صيات في 

الح�صارة الإ�صالمّية �س 113. 

اإ�صهام علماء الم�صلمين في الريا�صيات �س 219 والمدخل اإلى تاريخ الريا�صيات �س 36.  (4(
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يقول بهاء الدين العاملّي: »ي�صّمى المجهول �صيًئا، وم�صروبه في نف�صه ماًل، وفيه 

كعًبا، وفيه مال المال، وفيه مال الكعب، وفيه كعب الكعب اإلى غير النهاية...

���ا،  وي�صي���ف: »واإن كان ا�صتثن���اء ي�صّم���ى الم�صتثن���ى من���ه زائ���ًدا والم�صتثن���ى ناق�صً

ا، فم�صروب ع�صرة اأعداد و�صيء  و�صرب الزائدين مثله زائًدا، والمختلفين ناق�صً

، وهو في لغة الع�صر الحديث وكما هو 
(1(

في ع�صرة اأعداد اإّل �صيًئا: مائة اإّل ماًل«

: ي�صير )10 + �س( )10 - �س( = 100 - �س2.
(2(

مو�صح في �صرح الخال�صة

4- اهت���ّم بهاء الدين العاملّي: اهتماًم���ا ملمو�ًصا بالمتواليات واأنواعها، فاتبع اأ�صتاذه 

.
(4(

، ولكّنه زاد عليه بابتكار متواليات اأخرى
(3(

الكرخي

اأ- اأوجد مجموع م�صروب عدد في نف�صه وفي مجموع ما تحته من الأعداد.

ب- اكت�صف قانوًنا لجمع الأعداد المفردة بح�صب ت�صل�صلها الطبيعّي.

ج- ابتكر قانوًنا لجمع الأعداد المزدوجة بح�صب ت�صل�صلها الطبيعّي.

5- ابتك���ر طريقة ت�صّمى ا�صتخراج المجهولت »بالعمل بالعك�ض«، اأو طريقة التحليل 

ف، اأو زاد فاأنق�ض،  َف ن�صِّ والتعاك�س وهو العمل بعك�س ما اأعطاه ال�صائل: »فاإن �صعَّ

���ع، اأو عك����ض فاعِك����ض، مبتدًئ���ا من اآخ���ر ال�صوؤال  اأو �ص���رب فاأق�ص���م، اأو ج���ذر فربِّ

ليخرج الجواب«:

اللباب: من �س 266- 286.  (1(

)م.ن( من �س 280- 283، وقد اأورد تهراني اأمثلة تو�صيحية لكّل من هذه الم�صائل، ولكّل مثل بيان تو�صيحي   (2(

ل. مف�صّ

الكرخ���ي: اأب���و بك���ر محمد ب���ن الح�صي���ن الكرخي المتوّف���ى بي���ن �صن���ة 1019 اأو 1029م »من اأعظ���م نوابغ   (3(

الريا�صّيي���ن الذين ظهروا في بداي���ة القرن )الخام�س الهجرّي الموافق الح���ادي ع�صر الميالدّي( وهو من 

اأكث���ر الم�صتغلين بعلم الح�صاب واأعلى من كتب فيه اأ�صال���ة، وله فيه م�صنفان معروفان اأوّلهما: »الكافي في 

الح�ص���اب« ويعر�س فيه لقواعد العمليات الح�صابي���ة، وثانيهما كتاب »الفخرّي«، الدفاع �س 36 والريا�صيات 

في الح�صارة الإ�صالمية �س 135. 

الدف���اع: اإ�صه���ام علماء الم�صلمين ف���ي الريا�صيات �س 224، والريا�صيات في الح�ص���ارة الإ�صالمّية من �س   (4(

.137 -135
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مثل: »فلو قيل اأي عدد �صرب في نف�صه وزيد على الحا�صل اثنان و�صعِّف وزيد 

م المجتمع عل���ى خم�صة و�ص���رب الخارج في  عل���ى الحا�ص���ل ثالث���ة دراه���م وق�صِّ

ع�ص���رة ح�ص���ل خم�ص���ون؟ فاق�صمه���ا على الع�ص���رة، وا�صرب الخم�صة ف���ي مثليها 

���ف الإثنين والع�صرين وج���ذر الت�صعة  وانق����ض م���ن الحا�صل ثالث���ة ومن من�صَّ

.
(1(

جواب«

6- ا�صتنت���ج طريق���ة جديدة لإيج���اد الجذر الحقيق���ّي التقريبي للمعادل���ة الجبرّية، 

و�صّماها طريقة الكّفتين اأو طريقة الميزان الريا�صّي.

ويع���ّرف البهائّي الميزان بقوله: »واعلم اأنَّ ميزان الع���دد ما يبقى منه بعد اإ�صقاطه 

ت�صع���ة ت�صع���ة، وامتح���ان الجم���ع والت�صعي���ف لجمع ميزان���ي المجموعي���ن، وت�صعيف 

 .
(2(

ميزان الم�صّعف، واأخذ ميزان المجتمع، فاإن خالف ميزان الحا�صل، فالعمل خطاأ«

نا  يع���ّرف ميزان الع���دد باأّنه ما يبقى من الع���دد بعد اإ�صقاطه ت�صعة ت�صع���ة، بمعنى اأنَّ

نة للعدد، ون�صتبعد منها جميع الت�صع���ات ال�صحيحة، فما يبقى بعد  نجم���ع الأرقام المكوِّ

، عملية الجمع التالية حي���ث نبّين ميزان كل عدد 
(3(

ذل���ك فهو ميزان الع���دد، مثال ذلك

عل���ى حّدة )اإلى الي�صار(، ث���م ميزان المجتمع )ميزان حا�صل جمي���ع موازين الأعداد( 

ال���ذي ل بّد واأن ي�صاوي ميزان الحا�صل )اأي ميزان حا�صل جمع الأعداد، وهو مبّين اإلى 

اليمين:

3العدد الأول: 935724

2العدد الثاني: 670358

اللب���اب �س 183. والحّل ه���و التالي: اإذا بداأنا من اآخر الم�صاألة... نق�ص���م الخم�صين على ع�صرة ينتج 5، ثم   (1(

ن�صرب 5 في مثلها ينتج 25 وننق�س من 25 العدد 3 نح�صل على 22 ومن ن�صف العدد 22 ننق�س 2، نح�صل 

22- 2= 9، والجواب هو الجذر التربيعّي للعدد 9، اأي 3... )اللباب �س 184).

نماذج للميزان في اللباب �س 39، 46، 99، 106، 121.  (2(

ريا�صيات بهاء الدين العاملّي �س 36.  (3(
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4العدد الثالث: 496237

6العدد الرابع: 814785

6 ميزان المجتمعميزان الحا�صل 6 → 2917104

وت�صري قاع���دة اختبار �صحة العملّيات الح�صابّية على جمي���ع العملّيات الب�صيطة من 

جمع وطرح وتفريق وق�صمة و�صرب، حيث يكون تحويلها اإلى �صورة عملية ال�صرب.

: بقي���ت طريقة به���اء الدي���ن العامل���ّي الم�صّماة 
(1(

ويق���ول عل���ي عب���د اهلل الدف���اع

)المي���زان( ُت�صتعم���ل في جميع معاهدة وجامعات اأوروبا، حت���ى جاء في القرن ال�صابع 

ع�صر الميالدّي الإنجلي���زّي اإ�صحاق نيوتن، الذي َدَر�س وا�صتعمل طريقة الميزان لبهاء 

الدي���ن العاملّي، ث���م ابتكر طريقة اأخرى لإيج���اد الجذر الحقيق���ّي التقريبي، و�صّماها 

 (the New- Raphson Method) طريقة نيوتن ورف�صون المعروفة باللغة الإنجليزّية

 ..
(2(

وهي طريقة تمتاز بدّقة اأكبر اإذ اأّنها ترتكز على نظرية ح�صاب التفا�صل والتكامل

وج���ّل عم���ل نيوتن كما قلنا كان مرتكًزا عل���ى اأبحاث بهاء الدين العامل���ّي واأفكاره، هو 

.
(3(

وغيره من علماء الم�صلمين«

���اع اأّن من الواجب اأن تدّر�س طريقة الميزان الت���ي تدّل على عبقرية بهاء  وي���رى الدفَّ

الدين العاملّي، لطالب المعاهد والمدار�س والجامعات، عندما يحين وقت �صرح »طريقة 

 Re) الخطاأي���ن« لإيج���اد جذر المعادل���ة الحقيقّي التقريبي، المعروفة باللغ���ة الالتينّية

Gula bourum)، وباللغ���ة الإنجليزّي���ة (False position)، ث���م يتبع هاتين الطريقتين 

اأعطى علي عبد اهلل الدفاع مثاًل مطوًل على كيفية اإيجاد الميزان لمعرفة الجذر الحقيقّي التقريبي للمعادلة   (1(

)اإ�صهام علماء الم�صلمين في الريا�صيات �س 225- 226).

ة  المعروف لدى علماء الريا�صيات اأّن �صاحب فكرة ح�صاب التفا�صل والتكامل هو العالم العرب�ّي ثابت بن قرَّ  (2(

الذي ا�صتخدم بكثرة نظرية الجاذبية التي طورها اأبو الريحان الِبيرون�ّي، ولكن نيوتن هو الذي طبقها على 

الأج�صام المتحركة )اإ�صهام علماء الم�صلمين في الريا�صيات �س 228).

اإ�صهام علماء الم�صلمين في الريا�صيات �س 227.  (3(
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.
(1(

بالترتيب المنهجي طريقة نيوتن وراف�صون الم�صهورة

م بهاء الدين العاملّي قاعدة مبتكرة لتعيين الأعداد التاّمة، وهي قاعدة ثبتت  7- قدَّ

�صّحته���ا كما يق���ول جالل �صوقي حتى الباليين على الأق���ّل، وقد اأمكن با�صتخدام 

.
(2(

هذه القاعدة تعيين الأعداد التاّمة ال�صبعة الأولى

8- عر����س جالل �صوقي قاعدة في بي���ان تق�صيم الغرماء التي ا�صتخدمها بهاء الدين 

العاملّي في ح�صاباته مع �صورة تو�صيحّية:

»ت�ص���رب َدي���ن كل واح���د م���ن الغرماء ف���ي التركة، وتق�ّص���م الحا�صل عل���ى مجموع 

الديون، فخارج الق�صمة هو ن�صيب �صاحب الم�صروب في التركة«.

مث���ال: الترك���ة ع�صرون، واأح���د الديون ثماني���ة، والآخر ع�ص���رة، والآخ���ر اثني ع�صر 

ومجموع الديون ثالثون.

حة في ال�صكل. - ر�صم لوحة وفيها خاليا كما هي مو�صّ

- و�صع التركة فوق ومجموع الديون تحت كما في ال�صكل.

- و�صع كل واحد من الديون بخلية، وفوق مقدار التركة.

�س له حرف »اأ« حتى يت�صنى له اإجراء عملية ال�صرب. - كما في ال�صكل المخ�صّ

التركة 20

اأ
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20
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160
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الدّفاع: المدخل اإلى تاريخ الريا�صيات �س 36.  (1(

ريا�صيات بهاء الدين العاملّي �س 123- 127.  (2(
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د

ك�صر

10

ك�صر

20

مجموع ديون 30

ح  - �ص���رب التركة ف���ي كّل من الدي���ون، ونتج عن���ه المقادير كما في ال�ص���كل المو�صّ

بحرف »ب«.

ح  - ث���م ق�صم حا�ص���ل �صرب الديون ف���ي التركة على مجم���وع الدي���ون والناتج مو�صّ

�س له حرف »ج«. بال�صكل ومخ�صّ

- و�صع الباقي في الخلية التي تحت الن�صيب لكّل دين وو�صع لفظ ك�صر فوقه كما في 

ح بحرف »د«. ال�صكل المو�صّ

[ن�صيب �صاحب الثمانية: 8×2/3 = 1/3 5
ن�صيب �صاحب الع�صرة: 10×2/3 = 2/3 6

ن�صيب �صاحب الإثني ع�صر: 12×2/3 = 8].

9- ا�صتخ���رج به���اء الدين العاملّي القيم التقريبّية للج���ذور ال�صماء با�صتعمال طرق 

ة. خا�صّ

10- وم���ن مبتكرات���ه م���ا جاء في الب���اب التا�صع م���ن خال�صة الح�ص���اب حيث يقول: 

»قواع���د �صريف���ة وفوائ���د لطيفة، ل بّد للحا�ص���ب منها ول غناء ل���ه عنها«، وقد 

اقت�ص���ر هذا الباب على اثنتي ع�صرة قاعدة وفائدة، يقول اإّنها كّلها من مبتكراته 

واأّنه لم ي�صبقه اأحد اإليها يقول طوقان الحقيقة اأّنه مبتكر في بع�صها وقد ا�صتعمل 

لها طرًقا طريفة فيها بع�س الإبداع. وفيها �صيء من المهارة والمقدرة تدّلن على 

عمق التفكير«.

11- وجاء في خاتمة خال�صة الح�صاب: »قد وقع للحكماء الرا�صخين في هذا الفّن 

م�صائ���ل �صرف���وا في حّله���ا اأفكارهم، وتو�صّلوا اإلى رفع حجابه���ا بكّل و�صيلة، فما 

ا�صتطاعوا اإليها �صبياًل، وما وجدوا عليها مر�صًدا ودلياًل، فهي باقية على عدم 

د

�س

اأ



رًاضيات الشيخ البهائي

- 266 -

انح���الل م���ن قديم الزمان، وم�صت�صعبة على �صائر الأذه���ان اإلى الآن، وقد ذكر 

ها ف���ي م�صّنفاتهم واأوردوا �صط���ًرا منها ف���ي موؤّلفاتهم،  علم���اء ه���ذا الف���ّن بع�صَ

تحقيًق���ا ل�صتم���ال ه���ذا الف���ّن عل���ى الم�صت�صعب���ات ف���ي الأبّي���ات، واإفحاًما لمن 

يّدعي عدم العجز في الح�صابيات، وتحذيًرا للحا�صبين من التزام الجواب، عما 

ي���ورد عليه���م منه���ا، وحثًّا لأ�صحاب الطبائ���ع الوّقادة على حّله���ا والك�صف عنها، 

واأن���ا اأوردُت ف���ي هذه الر�صالة �صبعة منها على �صبي���ل الأنموذج اقتداء بمنارهم، 

واقتفاًء لآثارهم...«. 

وم���ن الم�صت�صعبتين الثانية والرابعة، يمكن القول باأّنه م���ن المحال تق�صيم المكّعب 

اإل���ى مّكعبين، اأو �صعف المرّبع اإلى مرّبعين، ومن هذا يّت�صح �صبق علماء الم�صلمين على 

»فيرم���ا« في النظرية المن�صوبة اإليه، فقد جاءت مالحظة »فيرما« بعد وفاة بهاء الدين 

العامل���ّي بحوال���ى خم�صة ع�ص���ر عاًما، وبعد تاأليف به���اء الدين العامل���ّي لكتاب خال�صة 

مه اإل���ى ول�يَّ عه���د ال�صلطان محّمد  الح�ص���اب باأكث���ر من اأربعي���ن �صن���ة، لأنَّ العاملّي قدَّ

خدابنده »حمزة ميرزا«، الذي ُقِتَل �صنة 994ه/1585م.

12- تطبيق علم الجبر على الحياة اليوميَّة:

نم���اذج من الم�صائ���ل المتفّرقة التي اأوردها ف���ي الباب العا�ص���ر، بق�صد �صحذ ذهن 

الطال���ب وتمرين���ه عل���ى ا�صتخراج المطال���ب. ي�صتعمل في حل���ول بع����س الم�صائل طرًقا 

جبري���ة، وفي بع�صها الآخر طرًق���ا ح�صابية، يجد فيها الطالب م���ا ي�صحذ ذهنه، ويقّوي 

لديه ملكَة التفكير، من هذه الم�صائل:

ِرَب الحا�صُل في ثالث���ة وزيد عليه اثنان،  اأ- »ع���دٌد �صوع���ف وزيد عليه واح���د، و�صُ

ِرَب المبلغ في اأربعة وزيد عليه ثالثة، بلغ خم�صة وت�صعين فما العدد؟«. و�صُ

ب- »�صمك���ة ثلثه���ا ف���ي الطي���ن وربعه���ا في الم���اء والخارج منه���ا ثالث���ة اأ�صبار، كم 

اأ�صبارها«؟

ج- »رجالن ح�صرا بيع دابَّة، فقال اأحدهما لالآخر، اإْن اأعطيتني ربع ما معك على 
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ما معي ت�مَّ لي ثمنها فكم مع كّل واحد منهما، وكم الثمن؟«.

د- »قي���ل ل�صخ����ض كم م�ص���ى من الليل، فقال: ثلث ما م�ص���ى ي�صاوي ربع ما بقي، 

فكم م�صى وكم بقي؟«.

ه- »رمح مركوزة في حو�ض، والخارج عن الماء خم�صة اأذرع، فمال مع ثبات طرفه 

حت���ى لق���ى راأ�ص���ه �صط���ح الم���اء، وكان البعي���د بين مطلع���ه في الم���اء، ومو�صع 

مالقاة راأ�صه له، ع�صرة اأذرع، كم طول الرمح«؟

الح�ّل:

»فبالجب���ر تفر�ض الغائب في الم���اء �صيًئا، فالرمح خم�صة و�صيء، ول ريب اأّنه بعد 

المْي���ِل َوَت���ٌر قائم���ٌة اأح���د اأ�صلعها ع�ص���رة اأذرع، والآخر ق���در الغائب منه اأعن���ي ال�صيء. 

فمرّب���ع الرم���ح اأعن���ي خم�ص���ة وع�صري���ن م���اًل وع�ص���رة اأ�صي���اء م�ص���او لمرّبع���ي الع�صرة 

وال�ص���يء اأعني مائة وماًل ب�صكل العرو�ض، وبع���د اإ�صقاط الم�صترك يبقى ع�صرة اأ�صياء 

معادل���ة لخم�ص���ة و�صبعين والخارج من الق�صمة �صبعة ون�ص���ف، وهو القدر الغائب في 

الماء، فالرمح اثنا ع�صر ذراًعا ون�صف.

ب د = 5 اأذرع وهو الجزء الخارج عن الماء.

دج = البعد بين مطلع الرمح من الماء ومو�صع مالقاة راأ�صه للماء = 10 اأذرع.

 ب

 ج 10 اأذرع 5 اأذرع �صطح الماء

اأر = �س = الجزء الغائب في الماء.

اأج = الجزء الخارج عن الماء + الجزء الغائب في الماء = 5 + �س.

ا�صتعمل بهاء الدين العاملّي في حّل هذه الم�صاألة نظرية مثلث قائم الزاوية.

13- وف���ي حّله لم�صاألة ال�صمكة التي ثلثها في الطي���ن وربعها في الماء والخارج منها 

ة حلول: ثالثة اأ�صبار: يورد عدَّ

اأ- من طريق التنا�صب.
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ب- حّل جبري.

ج- بح�صاب الخطاأين.

د- بالتحليل. وفي نهاية الحّل يقول: وق�س على ذلك اأمثاله:

تنظ���ر الن�صبة بين الك�صور الملقاة، وبين ما بق���ي من المخرج الم�صترك، وتزيد على 

الع���دد الذي اأعطاه ال�صائ���ل بمقت�صى تلك الن�صبة، وهذا العم���ل الأخير من خوا�س هذه 

، معنى ذلك اأّنه من مبتكراته:
(1(

الر�صالة

اأهّم ما يمّيز كتاب »خال�صة الح�صاب« اأنَّ بهاء الدين العاملّي، نهج فيه منهًجا فل�صفًيا 

يقوم على العناية ب�صالمة المعنى من الوجهة المنطقية، وا�صتقامته في نظر العقل. هذا 

.
(2(

المنهج العلمّي كما يقول عبد اهلل الدفاع »انده�ض منه علماء الع�صر الحديث«

م العديد  لق���د ا�صتوعب بهاء الدين العاملّي العلوم الريا�صّية بفروعها المختلفة، وقدَّ

م���ن الإبتكارات التي لم ي�صبقه اأحد اإليها، كما اأّنه اهتمَّ بالناحية التطبيقّية في مجالت 

البيئ���ة بمختلف مظاهره���ا، كالفلك والهند�ص���ة وال�صوء والهند�ص���ة المعمارّية وح�صاب 

المواريث والأعمال التجارّية.

واإل���ى جانب ه���ذه الإبتكارات الريا�صّي���ة التي تحّدثنا عنها، ف���اإنَّ التجديد عنده كما 

ا  لحظن���ا تجديد منهج���ي، فهو اأبًدا لم ي�صر على خطى اأحٍد غيره، بل هو ياأخذ الماّدة اأيًّ

كان���ت ويطبعها بطابعه الخا�ّس، المتح���ّرر من جميع القيود الم�صطنعة التي كانت تكّبل 

معا�صريه.

األسلوب:

ة ثم  في كتاب »خال�صة الح�صاب«: اأ�صلوب �صل�س، جذاب، تعليمي، يبداأ بمقّدمات كليَّ

يلجاأ اإلى التق�صيم والتفنيد:

المخطوط �س 9 واللباب �س 27.  (1(

المخطوط �س 12 واللباب �س 35- 37.  (2(
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���ل في ما يجب اأن يفعل���ه التلميذ: كيفية  فمث���اًل حين تح���ّدث عن قاعدة الجمع، ف�صّ

ترتيب الأعداد، وكيفية جمعها بالتف�صيل مع �صور بيانبيَّة:

»... ولنورد هذه الأعمال في ف�صول:

الف�ص���ل الأّول: ف���ي الجم���ع تر�صم العددي���ن متحاذيين وتب���داأ من اليمي���ن... وهذه 

�صورته... واإن كثرت �صطور الأعداد فار�صمها متحاذية المراتب وابداأ من اليمين حافًظا 

 »في الت�صعيف تبداأ من الي�صار وت�صع ن�صف كّل 
(1(

لكل ع�صرة واحًدا، وهذه �صورته...«

ع���دد تحت���ه... ف���اإن انتهت المرات���ب ومعك ك�صر ف�صع ل���ه �صورة الن�ص���ف هكذا 2 /1، 

ولك اأن تبداأ من اليمين را�صًما للجدول على هذه ال�صورة...

واعلم اأنَّ الت�صعيف في الحقيقة جمع ال�ِمْثَلْين، اإّل اأّنك ل تحتاج اإلى ر�صم المثلين بل 

.
(2(

تجمع كل مرتبة اإلى مثلها...«

واإذا اأعطى نموذجين لحّل م�صاألة معّينة فاإّنه يحّدد اأّيهما الأف�صل:

»... ولك الإبتداء في هذه الأعمال من الي�صار اإّل اأّنك تحتاج اإلى المحور والإثبات، 

.
(3(

ور�صم الجداول، وهو تطويل بغير طائل وهذه �صورته...«

»تب�صرة: فاإن تكثَّرت المراتب وت�صّعَب العمل فا�صتعْن بالقلم، فاإن كان �صرب مفرد 

ف���ي مرك���ب فار�صمهما، ثم ا�ص���رب المفرد ب�صورته ف���ي المرتبة الأول���ى، وار�صم اآحاد 

الحا�صل تحتها، واحفظ لع�صراته اآحاًدا بعّدتها لتزيدها على حا�صل �صرب ما بعدها 

اإن كان ع���دًدا، واإن كان �صف���ًرا حافًظ���ا ل���كّل ع�ص���رة واح���ًدا لتفع���ل به م���ا عرفت، ومتى 

�صرب���ت ف���ي �صفر فار�ص���م �صفًرا، واإن كان م���ع المفرد اأ�صفاٌر فار�صمهم���ا على ال�صطر 

الخ���ارج، واإن كان �ص���رب ف���ي مركب فالطرق فيه كثي���رة: كال�صبكة، و�ص���رب التو�صيح 

المخطوط �س 11 واللباب �س 35.  (1(

المخطوط �س 15 واللباب �س 85.  (2(

المخطوط �س 43 واللباب �س 136- 137.  (3(



رًاضيات الشيخ البهائي

- 270 -

.
(1(

والمحاذاة وغيرها... واأ�صهرها ال�صبكة...«

ه���ذا الأ�صلوب التعليمّي المبا�ص���ر ي�صتعمله في الكتاب كّله، ونراه يلجاأ في كّل مو�صوع 

م���ن المو�صوعات اإلى ذكر عّدة قواع���د وطرق وحلول ح�صابية وجبري���ة منا�صبة: قواعد 

اأ�صا�صية وقواعد حزئية مع اأمثلة تف�صيلية عل كّل منها...

وبالإ�صافة اإلى الأ�صلوب التعليمّي المبا�صر، فاإّنه يلجاأ اإلى التنويع لتقريب المعلومات 

اإلى الأذهان.

ف���ي نبذة تح�صيل مخارج الك�ص���ور ي�صع عنواًنا: »لطيفة« يقول تحته: يح�صل مخرج 

الك�صور الت�صعة من �صرب اأيام ال�صهر في عّدة ال�صهور، والحا�صل في اأيام الأ�صبوع.

.
(2(

و�صئل اأمير الموؤمنين Q عن ذلك فقال: ا�صرب اأيام اأ�صبوعك في اأيام �صنتك«

وعلى هذا الن�صق من التو�صيح والتنويع والتب�صيط وعر�س الأدّلة يتابع الر�صالة. 

المخطوط �س 15 واللباب �س 85.  (1(

المخطوط �س 43 واللباب �س 136- 137.  (2(
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)تحليل ودرا�صة مقارنة مع النظريات الحديثة(

المهندس نسيم اويط)))

اإن التح���دث ع���ن الم���ام البهائي)ر����س( ه���و الحدي���ث ع���ن العال���م، والفيل�صوف، 

والمهند����س المعماري وعالم الريا�صي���ات، وعالم الفلك وال�صاع���ر، �صمن العبودية هلل 

اأ�صت���اذ الهند�صة المعماري���ة وهند�صة الحدائق )معه���د الفنون الجميلة( الجامع���ة اللبنانية، رئي�س مجل�س   (1(

تنفيذ الم�صاريع الإن�صائية الكبرى �صابقًا.
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�صبحانه والمح�صل للمعرفة من الرحمة والم�صيئة اللهية.

لق���د كان ال�صي���خ البهائي م���ن علماء الفلك ف���ي العالم الإ�صالمي ال���ذي اقتربوا من 

نظري���ة اإمكاني���ة حرك���ة الأر�س قبل انت�ص���ار نظرية كوب���ر نيكو�س« ورائدا ف���ي الهند�صة 

المعماري���ة والتخطي���ط المدن���ي (urbanisme) وال���ذي ب���داأه في اأ�صفه���ان ونجف اآباد 

والنجف الأ�صرف.

وتكريم���ًا واعترافًا باإنجازاته الهند�صية فقد اأعلن المجل�س الأعلى للثورة الثقافية في 

اإي���ران ي���وم 23 ني�صان من كل عام يومًا )للمهند�س المعم���اري الوطني( بمنا�صبة ميالد 

ال�صي���خ البهائي، الذي ا�صتهر بهذا الإ�صم، ل�صفاء دينه وعقله وفكره و�صلوكه، فاإنه يمثل 

واحدًا من النخبة العلمية والفقهية التي انطلقت من جبل عامل.

اإن العال���م الديني في الإ�صالم، ل ينح�صر علم���ه بالفقه والثقافة الدينية، بل يجتهد 

ليوؤل���ف منظومة متكامل���ة من كل العلوم والثقاف���ات اإنطالقًا من تعري���ف الفل�صفة باأنها 

اأم العل���وم ونبعه���ا ومركزها، فالعالم م�صروع فيل�صوف يتعاط���ى ب�صكل متالزم مع الدنيا 

والآخرة، مع تغليب الآخرة وت�صخير الدنيا لأجلها ولي�صل اإلى الدرجة العليا من العبودية 

 .
(1(

َ ِمْن ِعَبادِهِ الُْعلََماُء} والخ�صوع هلل �صبحانه م�صداقًا لقوله تعالى {إِّنََما يَْخَشى الّلَ

 فال�صي���خ غير العالم وقد تميز التاريخ ال�صيعي بعلمائه وومفكريه على كل الم�صتويات 

م���ن الطب والهند�ص���ة والأدب والفقه والفلك وغيرها اإنطالقًا م���ن مبداأ اأن الإ�صالم هو 

الدين الداعي والمحفز للتفكر والعلم.

َ قَِياًما َوُقُعوًدا   اإن الآي���ات التي تدعو للتفكر في القراآن الكري���م، {اّلَِذيَن يَْذُكُروَن الّلَ

رِْض َرّبََنا َما َخلَْقَت َهَذا بَاِطاًل ُسبَْحانََك 
َ
َمَواِت َواأل ُروَن فِى َخلِْق الّسَ وََعلَى ُجُنوبِِهْم َوَيَتَفّكَ

 .
(2(

فَقَِنا َعَذاَب الّنَارِ}

�صورة فاطر الآية: 28.  (1(

�صورة اآل عمران الآية: 191.  (2(
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 وف���ي الحديث النبوي ال�صريف قال ر�صول اهللP: »اأنا مدين���ة العلم وعلي بابها«، 

وقال عليQ لقد علمني ر�صول اهلل P »األف باب من العلم وفي كل باب األف باب«.

واعتم���ادًا عل���ى الدعوة الإلهية وال�صن���ة النبوية والأئمة R، �ص���ار علماوؤنا الأبرار 

وكان منه���م العالمة ال�صيخ البهائي)ر�س( )توف���ي �صنة1031ه�( الذي �صطع نجمه في 

كل ال�صاح���ات الفقهية والعلمية و�صاأتناول في هذا الحديث اإنجازاته العلمية في العمارة 

والهند�ص���ة في المرحلة ال�صفوية ف���ي اإيران والتي تركزت ف���ي )اأ�صفهان( وفي العراق 

)ال�صح���ن الحي���دري ال�صري���ف( الذي و�ص���ع ت�صاميم���ه ال�صيخ البهائي وق���د مزج بين 

)العمارة والفلك والفقه( )العمارة في خدمة الفقه والعبادة(.

اإن المب���داأ الأ�صا�س الذي ارتكزت عليه معارف وعلوم الإمام البهائي)ر�س( يناق�س 

فك���رة اأن الدي���ن اأفي���ون ال�صع���وب واأن الإ�صالم يقي���د الإن�صان ف���ي �صلوكيات���ه وعباداته 

ومعارف���ه العقلية، بل على العك�س يطلق اإمكانياته العقلية والمعرفية نحو الف�صاء الأو�صع 

لي�صب���ح خليفة اهلل �صبحانه على الأر����س، وت�صبح معرفة اهلل والعبودية هلل محفزًا نحو 

العل���م والمعرف���ة، ويوؤكد على العداوة بي���ن الدين والجهل، واأن العال���م الموؤمن ي�صتطيع 

الو�ص���ول اإل���ى جوهر العلم والتعمق فيه اأكثر من غيره اإذا اأراد اأو �صمح له وتوفرت البيئة 

الحا�صن���ة، لأنه يحاول من خالل المعرفة التعرف اإلى اهلل �صبحانه من خالل مخلوقاته 

الحي���ة والجامدة والطبيعية ليعرف كينونتها، وكيف �صخر اهلل بع�س مخلوقاته لالإن�صان 

وما على الإن�صان اإل اأن ي�صعى.

اإن التاريخ يعيد نف�صه، فبعد اأربعماية عام على اإبداعات البهائي واإبن �صينا، وجابر بن 

حيان والفارابي وغيره تع���ود الجمهورية الإ�صالمية في اإيران اإلى �صاحة العلم والمعرفة 

م���ن خالل علمائه���ا الموؤمنين باهلل �صبحانه لت�صل اإلى علم ال���ذرة والمفاعالت النووية 

وما حققته على الطريق المو�صل لهذه الدرجة من العلوم مع تم�صكها بدينها وعقائدها، 

واأن الدي���ن )والعلم الخا�صع للدي���ن( هما الجناحان التي تعلو بهم���ا الأمة نحو الف�صاء 

الر�صال���ي الإن�صان���ي وتاأمين خدمة النا�س وت�صيير معا�صه���م، واأن هدف العلم هو الحياة 
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والرفاهية ولي�س القتل كما فعلت اأميركا في هيرو�صيما ونكازاكي في اليابان، وكما تفعل 

كل يوم في العالم �صد من يخالفها الراأي ويت�صدى لم�صاريعها الالاإن�صانية.

M المنهد الهندسي عند الشيخ البهائي

 ح���رر العاملي باب���ًا خا�صًا لتعيين م�صاح���ات الأ�صكال الهند�صي���ة الم�صتوية واأحجام 

الأج�ص���ام المنتظمة، ويتناول اأعمال الم�صاحة العملي���ة وتقويم البراهين الهند�صية على 

�صح���ة الطرائق المتبعة بها، فيعر�س لطرائق قيا�س فرق المن�صوب بغر�س �صق القنوات 

وطرائ���ق تعيي���ن علّو المرتفع���ات واأعم���اق الآبار.. كذا قيا����س ارتف���اع ال�صم�س من دون 

اإ�صط���رلب اأو اآل���ة ارتفاع. ويف���رد ال�صيخ العامل���ي خاتمة اأبحاثه ل�صب���ع م�صائل ي�صميها: 

»الم�صتع�صي���ات ال�صبع«، وه���ي م�صائل بع�صها �صعب وبع�صها الآخر م�صتحيل الحل، وقد 

�صبق العاملي في حل ما ُعرف في ما بعد في العلم الحديث، بنظرية »فيرما«، ن�صبة اإلى 

العالم الفرن�صي بيير دي فيرما.

العمارة في خدمة الدين)الوظيفة( بناء الم�صاجد )قنوات المياه( الماآذن.   -

الإب���داع الفن���ي لتحقيق الجمالي���ة والوظيفة)»حديقة �ص���ورة العال���م اأ�صفهان«،   -

»قبة ال�صدى الم�صجد الكبير«، »ال�صوت الذي يغطي القاعة«....)

اللم�ص���ات الفنية الت���ي ترتكز عل���ى مفاهيم وم�صطلح���ات قراآني���ة ودينية)�صبع   -

�صماوات، �صبع اأرا�صين..( ت���ردد �صدى ال�صوت في الم�صجد الكبير �صبع مرات، 

وق�صر عالي قابو. 

ت�صخير المعارف الفلكية في خدمة الواجبات الدينية من خالل تحديد المواقيت   -

ال�صرعية)جدار ال�صحن الحيدري، القبلة في الم�صجد الكبير....(.

ت�صخير الفيزياء لخدمة الوظيفة العامة )الحمام ال�صاخن وال�صمعة(.  -

اإ�صتخدام الر�صا�س والذهب لمقاومة )الإنقبا�س والتمدد الحراري( في القباب   -

لحماي���ة المن�صاأة المعمارية من التف�صخ والإنهيار، وهذا الأ�صلوب ي�صتخدم حديثًا 
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.(..…joint(في المن�صاآت الكبيرة

اإ�صتخ���دام بع�س الو�صائل اللطيفة ليقوم النا����س بتقليب الطين ومزجه ليتما�صك   -

ب�ص���كل اأكبر م���ن خالل رمي بع�س القطع الذهبية في كوم���ة الطين ودعوة النا�س 

للبحث عنها تطوعًا، مما يعطي الطين قوة وتما�صكا اأكبر.

اإ�صتخ���دام المع���ادلت الريا�صي���ة والفيزيائي���ة والهند�صية في بع����س الم�صاجد مثل 

)الم�صجد الكبير(

اآلثار المعمارًة في أصفهان تلك التي اققها الشيخ البهائي

- ميدان ت�صوير العالم) نق�س جهان (.

- م�صجد ال�صاه عبا�س )الإمام الخميني (.

- قبة ال�صدى.

- الحمام ال�صاخن بال�صمعة التي ل تنطفئ.

- المنارتان المهتزتان ) منار جنبان(.

- ت�صميم مقام اأمير الموؤمنين)ع( النجف الأ�صرف.

- ق�صر) �صهيل �صتون( ق�صر الأربعين عمودًا.

- ج�صر) �صي و�صه بل( ج�صر ال)33( قنطرة.

- قناة نجف اآباد المائية.

- م�صجد ال�صيخ لطف اهلل المي�صي العاملي.

الصحن الحيدري الشرًف:

 يق���ول العالمة الأمين ع���ن ال�صيخ البهائ���ي )كان ي�صع ت�صامي���م المعاهد والمعابد 

والق�صور وغير ذلك من الأبنية التي ا�صتهر ) ال�صاه عبا�س الكبير( باإن�صائها وهي مبان 

�صخمة ل يزال جملة منها قائمًا ومنها عمارة الم�صهد العلوي في النجف، وهذه الت�صاميم 
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ت�صه���د بخبرته وبراعته الفنية في ف���رع الريا�صيات والهند�صة وقد و�صع ت�صاميم كثيرة 

م���ن تلك المعابد والم�صاجد على اأ�ص�س فنية ي�صتفاد منها تعيين المواقيت ال�صرعية هذا 

اإل���ى الروايات اأخرى �صائعة عن���د الجمهور عن اأعماله الر�صدي���ة والفلكية في اأ�صفهان 

وغيره���ا من دي���ار الفر�س والعرب ومما ل �ص���ك فيه اأن �صور اأمي���ر الموؤمنين)ع(القائم 

الي���وم يرجع اإلى ع�صر ال�صاه عبا����س الكبير واأن ال�صيخ البهائي اأ�صرف على و�صع اأ�ص�صه 

واإن�صائه.

لق���د �صمم الحجرات الخا�صة بال�صحن التي تقع ف���ي اأطراف ال�صحن ال�صريف   -

ب�صكل اأن كل حجرة تقابل كوكبا من الكواكب المرئية للعلوم فاإن كان طالب العلم 

الريا�ص���ي يقابل مجرته الكوكب الخا����س بالعلم، وهكذا و�صع ال�صحن الحيدري 

عل���ى نحو يتحقق فيه والإ�صتفادة منها في علم الريا�صيات والهند�صة. اأول الظهر 

.
(1(

في اأي ف�صل من ف�صول ال�صنة بو�صول ال�صم�س اإلى الجدار

حيث اإ�صتفاد من خبرته ومعارفه الفلكية في الت�صميم ليقوم بواجبه الديني ال�صرعي 

وق���د كرر هذا النموذج ف���ي ت�صاميم كثيرة م���ن الم�صاجد على اأ�ص����س متينة وح�صابات 

نِع ال�صيخ البهائ���ي } في عمارة   ومن بدي���ع �صُ
(2(

فلكي���ة ليتقين المواقي���ت ال�صرعية

الّرو�ص���ة العلوّية حيث �صّمم �صكل البناء بحيُث ُيعرف وقُت الّزوال �صيفًا و�صتاًء متى بلغ 

الظّل مو�صعًا بعينه.

ويب���دو اأن القبة الم�صاه���دة الآن مقام الإمام علي Q في النج���ف هي قبة ال�صاه 

عبا����س ال�صف���وي واإنما اأجرى عليه���ا نادر �صاه التذهي���ب وبع�س التغي���رات التي ل توؤثر 

بالهي���كل العام كما يقول ال�صيخ الكاظمي، اإن القب���ة الموجودة اليوم هي من اأبنية ال�صاه 

عبا����س ال�صف���وي الأول والمبا�صر له �صيخنا به���اء الدين العاملي، وق���د احتمل الدكتور 

الغزوات والف�صائل �س254.  (1(

ال�صيعي:الإمام العاملي،مجل�س النجف الدران)17-18(ال�صنة الأولى.  (2(
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ح�ص���ن الحكي���م: اإن م�صروع القبة هذا ق���د ا�صتغرق زمنا طوياًل حيث ب���داأه ال�صاه عبا�س 

الأول واأكمل���ه ولده ال�صاه �صفي ثم قام نادر �ص���اه بالتذهيب وفق تخطيط ال�صيخ البهائي 

وهند�صة لل�صحن ال�صريف والقبة والمئذنتين.

وهنا يذكر الخليلي نقاًل عن لونكريك في اأثناء و�صفه للوالي محمد با�صا الذي انتهت 

مدة وليت���ه ببغداد �صيف 1659م/1070للهج���رة، وكان الخا�صكي محمد وهو المتدين 

م���ن الطراز القديم قد بع���ث بالذهب اإلى المدين���ة لتزيين القبة ثم اأ�ص���اف منارة اإلى 

م�صهد النجف.

المئذنة الهزازة )م�صجد جانبان(: يمكن لل�صخ�س اأن ي�صعد للمئذنة الأولى ويهزها 

المقابل���ة دون اإحداث اأي �ص���رر اأو عيب في البناء وذلك قبل)400 �صنة(وهذه المنارات 

المهت���زة بني���ت باإ�صراف ال�صي���خ البهائي حتى الآن ل يعرف �صر هند�ص���ة المنارات التي 

تهتز ول تقع. 

   

توظي���ف الخ���داع الب�ص���ري في اإعط���اء جمالي���ات للمبنى العم���اري عب���ر اإ�صتعمال 

المرايا المائية وذلك في مبنى:

اأ-ق�صر) �صهيل �صتون(: ق�صر الأربعين عمودًا حيث يبلغ عدد اأعمدة المبنى في الواجهة 

الرئي�صي���ة ع�صرين عمودًا، لكنها تنعك�س على �صفحة مياه الأحوا�س والنوافير الكبيرة 
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فتخيل الرائي اأنها اأربعون عمودا)�صورة رقم)1(ق�صر �صهيل �صتون(. 

ب- ج�صر) �صي و�صه بل(: على نهر زانيدة، ج�صر)33قنطرة(الذي تنعك�س �صفحته 

على مياه النهر. 
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لق���د �صمم ال�صيخ البهائي ج�صر)�صي-�صه-بل(اأي ج�صر ثالثة وثالثون قنطرة لمنع   -

في�صان نهر)دزينده( وذلك عبر اإحت�صاب كمية المياه منذ اأوائل كانون الأول من كل 

ع���ام ولمدة197يومًا لإنتهاء ذوبان الثلوج في الجبال المحيطة واحت�صاب كمية مياه 

البحر لمدة168يوم قبل هذا التاريخ حيث و�صل اإلى اإ�صتنتاج اأ�صا�صي لمنع الفي�صان 

واإ�صتغ���الل المي���اه باأن يق�ص���م مجرى النهر اإل���ى ثالثة وثالثون �صهم���ًا حيث ت�صاوي 

قيم���ة ال�صهم المائي���ة خم�صة اأجزاء زمنية من اليوم، مما ي�صم���ن اأن ل تغمر المياه 

الج�ص���ر وقد تو�صلت الأبحاث العلمية والعملية التي اأجري���ت اإلى نف�س النتيجة التي 

تو�ص���ل اإليها ال�صيخ البهائي قبل420عاما، مما يثبت الم�صتوى والكفاءة العلمية التي 

و�ص���ل اإليها المرحوم ال�صيخ البهائي بالإ�صافة اإل���ى ر�صالته المكتوبة في )ت�صاري�س 

الأر�س( والر�صالة الثانية بعنوان )ن�صبة اأكبر الجبال لقطر الأر�س(.

 م�صجد ال�صاه عبا�ض: في اأ�صفهان وترتفع ماآذنه حوالي اأربعين مترًا)40م( وقد تم تركيزه 

وتوجيه����ه بما يتالئم م����ع اإتجاه القبلة ويخال����ف ال�صكل الهند�صي الم�صتطي����ل ل�صاحة)�صورة 

العال����م( مما اأعطى الت�صمي����م والتخطيط الع����ام لل�صاحة المركزية لأ�صفه����ان بعدًا جماليًا 

وتناغمًا هند�صيًا يقوم على اإ�صتخدام)التناق�س( بين عن�صر من عنا�صر ال�صاحة والت�صميم 

الع����ام، وهذا الأ�صل����وب ي�صتخدمه المعماري����ون المعا�صرون وفق نظرية ع����دم مراعاة حدود 

الم����كان الجغرافي)العقار( وذلك خالفًا للنظرية القائمة في التخطيط المدني القائم على 

وجوب اإنعكا�س حدود العقار على الخط الغالفي للمن�صاأة اأو المبنى المعماري.

ق�ص���ر عالي قاب���و: لقد �صمم الق�صر لإقامة ال�صاه عبا����س وا�صتقبال ال�صفراء وكبار 

ال�صيوف ومن مميزات الق�صر:

يتكون الق�صر من �صتة طوابق، وال�صرفة الرئي�صية بنيت بنظام الدوبلك�س الحديث   -

المعمول به قوانين البناء. 

ي�صم الطابق ال�صاد�س غرفة المو�صيقى الخا�صة بالن�صاء.  -

يتميز المدخ���ل الرئي�صي بزواياه)يمي���ن و�صمال المدخ���ل( العاك�صتين لل�صدى،   -
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حي���ث يمكن �صم���اع هم�س ال�صخ�س في اح���دى الزاويتين، م���ن �صخ�س يقف في 

الزاوية الأخرى، رغم الم�صافة الفا�صلة بينهما.

غرفة المو�صيقى: في ق�صر)عالي قابو( و�صط )�صاحة ت�صوير العالم ( حيث بنيت 

غرف���ة في الطاب���ق ال�صابع)غرفة المو�صيقى( الت���ي تعتمد على مب���داأ )ال�صدى( حيث 

حفرت في الحائط تجاويف من الج�س باأ�صكال واأحجام واأعماق مختلفة واإنحناءات في 

لخطوط وانفراجات الزوايا وفق مبداء)اإنعكا�س ال�صوت(.

 

 

�صورة رقم 1
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حيث كان المو�صيقيون يدخلون اإلى الحجرة ويعزفون المو�صيقى ثم يعزفون ويقفلون 

الب���اب، ليع���ود ال�صاه وحريم���ه ليدخلوا وي�صتمع���وا اإلى المو�صيقى عن���د اإقفال الباب من 

جديد)�صورة رقم1( ول تزال منظومة ومعادلت غرفة المو�صيقى �صرًا لم يكت�صفه اأحد 

حتى الآن. 

قبة ال�صدى: قبة الم�صجد العبا�صي)م�صجد الإمام الخميني الآن( وقد اأ�صبح م�صجد 

الإمام الخميني، بني في عهد ال�صاه عبا�س الأول، قبل اأربعمائة عام، وكان �صاحب فكرة 

بنائ���ه ال�صيخ بهاء العاملي وقد �صممت القبة الخا�صة بالم�صجد بحيث اأن �صوت الموؤذن 

يت�صاع���ف اإلى اأ�صع���اف م�صاعفة من خالل من�ص���ة عادية اإ�صتفاد ال�صي���خ البهائي من 

ت���ردد ال�صوت على زوايا الحوائط، بالإ�صاف���ة اإلى درا�صة اإنعكا�س ال�صدى بحيث يتردد 

ال�صوت اإلى �صبع مرات في حال وقوف ال�صخ�س في نقطة محددة تحت القبة.

حم����ام ال�صي����خ البهائ����ي: اإن المعج���زة العلمي���ة الكبرى فقد ظهرت ف���ي حمام ال�صيخ 

البهائ���ي في اأ�صفهان من خ���الل ت�صميم وبناء ف���رن لحمام العامة، والت���ي لتزال اآثاره 

موج���ودة ف���ي المدينة حيث ا�صتط���اع تاأمين حرارة الفرن بوا�صط���ة �صمعة واحدة و�صعت 

ف���ي علب���ة، وكانت ال�صمعة كفيلة بتاأمي���ن الحرارة الالزمة للت�صخين، بم���ا يعادل احتراق 

طن م���ن الخ�صب، وقد احترقت ال�صمع���ة لفترة طويلة واأمنت ت�صخين مي���اه للحمام وفقًا 

للتعليم���ات الخا�صة التي و�صعها ال�صيخ البهائي، والتي ن�صت على وجوب عدم فتح العلية 

حت���ى لتنطفئ ال�صمعة ول���ن تعود ثانية للعمل، وه���ذا ماح�صل بالفعل بع���د محاولة بعثة 

اإنكليزي���ة اكت�ص���اف �ص���ر منظومة الت�صغي���ل، حيث لم ي�صتط���ع اأحد اإع���ادة النظام للعمل 

بع���د ذلك ورغ���م وجود العديد من النظري���ات حول كيفية عمل هذا النظ���ام، فاإن احدى 

ال�صروح���ات العلمي���ة تقول، وفي العام 1970 ت���م حفر نظام التدفئ���ة الخا�س بالحمام و 

اكت�صف���ت �صل�صة من خط���وط الأنابيب تحت الأر�س م�صنوعة م���ن الطين المجفف تحت 

ال�صم����س، وقب���ل اكت�ص���اف الغاز الطبيع���ي الحيوي، فاإن ه���ذه ال�صبكة كان���ت لتوجيه اآبار 

المراحي����س التي كانت �صائعة في المنازل والم�صاجد الإيرانية وا�صتدراج الغاز والأبخرة 
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المنبعثة منها نتيجة التخمير والتفاعل الكيميائي اإلى هذه العلبة مركز الإحتراق المغلق، 

وتاأمي���ن حرارة كافية لت�صخين الغاز دون اأن توؤدي اإل���ى انفجاره وقد اأثبت العلم الحديث 

 (H2S) ف���ي العقود الما�صية اإمكانية ا�صتخدام ه���ذا الغاز الم�صمى كبريتيد الهيدروجين

وغاز الميثان في الأعمال المنزلية حيث اأن درجة غليان هذا الغاز )85.5 درجة مئوية( 

وذل���ك �صمن نظرية ا�صتخراج الطاق���ة من النفايات Refuse drive fuel (RdF) ويقال 

اأن الإنكلي���ز قد حاولوا اإكت�صاف)�صر ال�صمعة( فخربوا الحائط ولم ي�صلوا اإلى نتيجة في 

اأبحاثه���م، واأخيرًا اأعل���ن اأحد العلماء الإيرانيين تو�صله لإ�صتنت���اج علمي يك�صف �صر بقاء 

ال�صمعة وقدرتها على الت�صخين من خالل اإ�صتعمال ال�صيخ البهائي للذهب وقدرته الكبيرة 

عل���ى ) النقل للحراري( والتي تحفظ الت�صخين الدائم، ولكي ي�صمن عدم �صرقة الذهب 

وللحف���اظ عليه، فقد تم اإغالق الحائط لإخف���اء ال�صر الحقيقي لهذه العملية العلمية ولم 

ي�صتطيع اأحد اإكت�صاف ال�صر الحقيقي لهذا الإنجاز بعدما �صمد اأكثر من اأربعماية عام.

وحديث���ًا تم العمل عل���ى توليد الطاق���ة الكهربائية والغاز، من الغ���ازات المنبعثة من 

المطام���ر ال�صحي���ة، حيث ي�صتخ���دم الغاز المتولد للح���رق في الأف���ران والمراجل لكي 

تنت���ج بخارًا، ومن ثم توليد الطاقة الكهربائية، اأو اإنتاج الماء ال�صاخن لأغرا�س التدفئة 

المنزلية المركزية وغيرها الكثير. وتنت�صر في بع�س البلدان تلك الطريقة، حيث و�صلت 

اإلى حوالي 300 موقعًا لالإنتاج، و�صلت �صعتها اإلى حوالي 500 في �صنة 1995، واإلى 600 

.
(1(

في �صنة 1998، ويمكن لها اأن تتزايد �صعتها الأنتاجية اأكثر فاأكثر

تخطي���ط مدين���ة نجف اأباد: لقد �صمم ال�صي���خ البهائي خرائط مدينة )نجف اآباد( 

وفق معايير التنظيم المدني لتحقيق الأهداف التالية:

ت�صميم ال�صوارع واتجاهاتها بما يتالءم مع حركة الريح وال�صم�س للتحكم باأمكنة   -

الظل والم�صارات الهوائية.

the.democratic.green.party-irq@bostreammail.com الدكتور عبدالكريم الح�صني الحجازي  (1(



- 285 -

المهندس نسيم اويط

توزي���ع اأقني���ة ال���ري والقنوات المائي���ة على الأحي���اء والمنازل ال�صكني���ة وقد قال   -

المهند�س)�صيغفري���د( »اإن م���ا ق���ام ب���ه ال�صي���خ البهائ���ي في التخطي���ط المدني 

(urbanisme) لم يكن الأول في ع�صره لناحية اأ�ص�ض ومبادئ الت�صميم، واإنما 

بقاء هذه الأ�ص�ض في الت�صميم المدني حتى ع�صرنا الحا�صر«.

وقد �صمم قلعة المدينة اأي�صاً.

قن���اة نج���ف اأب���اد المائية: بطول ت�صع���ة فرا�صخ )الفر�صخ ي�ص���اوي 5544 متر( اأي ما 

ي�صاوي حوالي 50. كيلو متر والتي توزع مياهها على اإحدى ع�صرة بركة، ل تزال ت�صتعمل 

حتى اليوم باأجزاء كبيرة منها ومن مبادئ التخطيط المدن الذي اعتمده ال�صيخ البهائي 

في قناة نجف اآباد المائية ما ي�صمى في قناطر الحزام الذهبي.

ميدان ت�صوير العالم )نق�ض جهان(:

لق���د قام الر�صول Pبو�ص���ع تخطيط للمدينة منطلقًا من المرك���ز باعتباره يحتوي 

القل���ب الناب����س الذي ي�صخ الحياة اإل���ى المحيط والدماغ المفكر ال���ذي ين�صر العلم في 

الأرجاء األ وهو الم�صجد، ثم جعل باقي فعاليات تلتف حوله. 

اإن ال�صاح���ة المركزي���ة لمدين���ة اأ�صفهان)مي���دان ت�صوير العالم( هو عب���ارة �صاحة 

م�صتطيل���ة وا�صعة جدًا في و�صط اأ�صفهان. طولها نحو 500 متر وعر�صها 150 مترًا، وقد 

ن�صىء هذا المي���دان في القرن الحادي ع�صر الهجري ليكون مكان اجتماع لل�صعب اأمام 
ُ
اأ

المق���ّر الملكي. ويحتوي هذا الميدان عل���ى عدة اآثار معمارية راقية، منها: م�صجد ال�صاه 

عبا�س الكبير، م�صجد �صيخ لطف اهلل، ق�صر عالي قابو.
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اإن ال�صاح���ة المركزية )نق����س جهان( والت���ي اأوكل التخطيط العمران���ي فيها لل�صيخ 

 التي اأراده���ا ال�صاه عبا�س ال�صفوي 
(1(

البهائ���ي والتي ترتكز عل���ى مبداأ مركزية ال�صلطة

 القائمة على ثالثة قوى اأ�صا�صية:
(2(

من خالل توزيع مباني ال�صلطة المركزية

�صلطة ال�صاه المتمثلة بق�صر)عالي قابو(.  -1

2 - ال�صلطة الدينية)الم�صجد(.

3 - طبقة التجار المتمثلة)بالبازار الإمبراطوري(.

وقد توزعت هذه المباني في حديقة نق�س جهان وفق التخطيط التالي: 

ق�ص���ر عل���ي قابو في ثلث ال�صلع الغرب���ي الطويل، وم�صجد ال�صاه ف���ي ال�صلع الأق�صر 

.17:sir roger steven »the land of the great sophy p  (1(

.Savary  (2(
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العر�ص���ي لل�صاح���ة في الجهة الجنوبي���ة على يمي���ن الق�صر)اأ�صحاب اليمي���ن...(، اأما 

الب���ازار الخا�س بالتج���ارة فكان في ال�صل���ع الق�صير المقابل لم�صج���د ال�صاه في الجهة 

ال�صمالية)اأ�صحاب ال�صمال..( على �صمال الق�صر الملكي مركز ال�صلطة الحاكمة. 

م���ع مهمات التخطي���ط العمراني للمدين���ة، لتخ�صي�س حي���ز ما لفعالي���ة ترفيهية في 

مدين���ة قرو�صطية، وهذا الإنزياح في مخطط الم�صجد، واأن برر حدوثه لأجل تثبيت اإتجاه 

المح���راب نح���و الكعبة في مك���ة، فاإنه اأك�صب المبن���ى م�صهدًا بانوراميا معب���رًا، مكنه لأن 

ي���رى من جميع نقاط نظر الم�صاهد الواقف في الميدان وبهذا الإجراء فقد جمع معماريو 

الم�صج���د وبناته، مزايا اإ�صتحقاق تكوينات ال�صيغ���ة التماثلية وجاللها، مع اإمكانية اإت�صاع 

الروؤي���ة المنظورية وهي حالة اأغنت التخطي���ط المبتدع لريادتها، م�صهمة في تفرد عمارة 

الم�صجد في عموم الممار�صة المعمارية العالمية، ولقد اأثار هذا الإنزياح كحدث ت�صميمي 

مبدع وجاد اهتمام كثر من المعماريين والدرا�صيين وتحليلهم وقراءاتهم له قراءة خا�صة 
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وتح�صر هنا محاولة)لوي�س كان( (LUIS KHAN) المعبرة والمليئة بالدللت، في تاأكيده 

عل���ى اإنحراف كتلة مبنى الم�صجد عن الكتل الآخرى اأثناء اإ�صتغاله على ت�صاميم مفردات 

التكوين الخا�س بمجمع برلمان بنغالد�س في دكا)1971(وقد قيم ذلك لإ�صتدعاء كاإيماءة 

اإحترام �صديدة الو�صوح لذلك الحل الت�صميمي الفريد الذي اجترح يوما في اأ�صفهان.

 

لق���د اأ�ص�س الإم���ام البهائي)ر����س( لمنه���ج هند�صي يع���رف الآن بالعم���ارة الم�صتدامة 

(Sustainable Architecture) والذي يقوم على اأ�صا�س المجتمع والبيئة المحيطة والتوفير 

الإقت�ص���ادي، عب���ر الإ�صتفادة من الطبيعة المع���ادلت الكيميائية الم�صطنع���ة في المن�صاأة 

المعماري���ة وقد ب���داأ بتنفيذ الأعمال الهند�صية في حياته وا�صتف���اد المهند�صون والمهرة من 

العمال منها لإ�صتكمال ما بداأه الإمام البهائي)ر�س( منذ 400 �صنة حتى اليوم.
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الشيخ البهائي و هندسة الدًكور:

لم ين�س ال�صيخ البهائي التكامل بين العمارة والتزيين و الزخرفة الداخلية المعروفة 

حديثًا بالهند�صة الداخلية و الفنون الزخرفية بحيث عمل على ا�صتخدام الألوان المتعددة 

والت���ي ارتك���زت ب�صكل اأ�صا�صي على اللوني���ن الأزرق رمزًا لل�صم���اء والأبي�س لرمزيته في 

ال�صف���اء والنق���اء، واإمكانية ت�صنيعها من الم���واد الطبيعية لتزيين بالط���ات القي�صاني 

والمخطوطات القراآنية وتلوين المقرن�صات والر�صوم النباتية وفق اأ�صلوبين:

.(symmetrical) الأول: مبداأ التنا�صق الكلي

.symmetrical-particulary )الثاني:تماثل)عدم التنا�صق

 

وذل���ك في اأنماط الأل���وان على الحوائ���ط اأو تبليط الأر�صيات، وق���د ا�صتطاعت هذه 

الألوان ال�صمود لمئات ال�صنين رغم الظروف الطبيعية والمناخية ال�صعبة. 
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مسجد الشيخ لوف الله:

 

يق���ع الم�صجد في ال�صل���ع ال�صرقي ل�صاحة)نق�س جهان ( مقاب���ل ق�صر)عالي قابو(، 

وقد ت���م تخ�صي�صه ل�صالة زوجة ال�صاه والن�صاء والحري���م الملكي، و�صمي با�صم ال�صيخ 

لط���ف اهلل المي�ص���ي العاملي اأح���د كبار العلماء ف���ي العهد ال�صفوي، وال���ذي كان ال�صيخ 

البهائي اأحد، تالمذته ويتميز هذا الم�صجد بالمزايا التالية :
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-حفر نفق)مم���ر( يربط بين ق�صر)عالي قابو( والطاب���ق ال�صفلي للم�صجد لحماية 

الن�صاء عند خروجهن لل�صالة.

- الم�صجد الأوحد الذي ل ي�صم ماأذنة، لأنه خ�ص�س ل�صالة الن�صاء. 

- يتكون من طابقين �صفلي واأر�صي، اإن تحديد القبلة في هذا الم�صجد وفق ح�صابات 

ال�صي���خ البهائ���ي قبل 420 عام���ًا، جاءت متطابق���ة 100% مع البرام���ج الهند�صية 

(google earth), Qibla Locator عبرالكمبيوتر والأقمار ال�صناعية، برنامجي

الزخ���ارف الجميل���ة والألوان ف���ي القبة التي تغط���ي كل قاعة ال�ص���الة، وواحدة من 

الخ�صائ����س الفريدة للم�صجد هو الطاوو�س في مركز قبته.. ويمكن مالحظة ذلك، اإذا 

وقف���ت عند بوابة مدخ���ل القاعة الداخلية واإلق���اء نظرة على مركز القب���ة، والطاوو�س، 

ال���ذي ذيل���ه واأ�صعة ال�صم�س القادمة من فتحة في ال�صق���ف حيث يظهر الإبداع الزخرفي 

في الطاوو�س الذي ينتهي ر�صمه في اأعلى القبة.



الشيخ البهائي)رن)... وإنجازاته الهندسية

- 292 -

وم���ع اأن الم�صجد عبارة ع���ن هيكل ب�صيط ف���اإن الزخرفة الداخلي���ة والخارجية على 

ح���د �صواء معقدة exeedingly خيرة وا�صتخدمت في بنائه المواد والعاملين الحرفيين 

الموهوبين روبرت بايرون 

كت���ب عن هذا الأف���ق: )اأنا ل اأعرف اأي مثال للعبقري���ة الإ�صالمية الفار�صية الدقيقة 

كما في داخل القبة( 



- 293 -

المهندس نسيم اويط

اإن مواد البن���اء المتوفرة في عهد الإمام البهائي كانت تقت�صر على الطوب والج�س 

والطين، ول تتوفر مواد الإ�صمنت اأو الحديد الم�صتعمل في البناء اأو الخر�صانة الم�صلحة 

وم���ع ذل���ك ا�صتطاع عبر المواد ال�صعيف���ة، بناء المن�صاآت والمبان���ي المعمارية ال�صخمة 

الت���ي احتوت الإبداع ف���ي الت�صميم والوظيفة، وكذل���ك بناء الج�صور والقن���وات المائية 

الت���ي ل زالت حتى اليوم توؤم���ن الوظيفة التي بنيت من اأجله���ا ومقاومتها لكل العوار�س 

الطبيعي���ة م���ن زلزل وفي�صانات واأمطار و�صي���ول، واإعتداءات الإن�ص���ان عليها وتعر�صها 

للتخريب اأو ال�صرر في زمن الحروب، بينما نجد الآن اأن بع�س المباني تنهار بعد �صنوات 

على ت�صييدها مع اإ�صتعمالها لمواد البناء الحديثة.

وو�صف���ت منظم���ة اليون�صكو اأ�صفهان الت���ي تعد اأحد المح���اور ال�صياحية الرئي�صة في 

اإي���ران باأنه���ا )تراث الب�صري���ة(. ول غرو فاأ�صفه���ان التي يق�صدها الكثي���ر من ال�صياح 

الأوروبيي���ن ت�صم اأرا�صيها العديد من الق�ص���ور العمالقة التي تحكي تراث واآثار وتاريخ 
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الما�ص���ي العريق، مثل: ق�ص���ر )علي قابو( الذي يقع غرب مي���دان نق�صي جاهان ويعود 

ه���ذا المبنى اإلى الع�ص���ر ال�صفوي، كان الغر����س من بنائه ا�صتقب���ال ال�صفراء والر�صل 

م���ن ال���دول الأجنبية، ويتكون الق�صر م���ن �صتة طوابق تحوي العديد م���ن ال�صرف، وتعد 

الزخ���ارف الج�صي���ة واللوحات الموجودة ف���ي هذا الق�صر من الأ�صي���اء التي تبعث على 

الده�ص���ة. ويج���د الزائر لق�ص���ر )علي قابو( الكثير م���ن الزخارف والنقو����س والر�صوم 

المنحوتة.

اإن ال�صي���خ البهائي)ر�س( ي�صكل نموذجًا للفقي���ه العالم، المتعدد المواهب والإبداع، 

الباح���ث في اأم���ور الدين والدني���ا، لخدمة الإن�ص���ان كخليفة اهلل على الأر����س وعبدًا له 

�صبحان���ه، والعملعل���ى ت�صخير العنا�ص���ر الدنيوية الطبيعي���ة منها والفلكي���ة وال�صناعية 

الناتجة عن دمج العنا�صر وتركيبها للو�صول اإلى اإختراعات ونتائج ت�صهل اأعمال الإن�صان 

ْنُه اإِنَّ ِفي  ْر����سِ َجِميعًا ِمّ
َ
َماَواِت َوَما ِفي اْلأ ���ا ِفي ال�صَّ َر َلُكم مَّ وت�صاع���ده في عبادته {َو�َصخَّ

…(1(

ُروَن}  َيَتَفكَّ
ٍ
َقْوم َذِلَك َلآَياٍت لَّ

لق���د كان البهائ���ي حلقة في �صل�صلة من العلماء الأعالم ف���ي التاريخ الإ�صالمي الذين 

كانوا م�صداقًا لقوله تعالى )عبدي اأطعني تكن مثلي تقل لل�صيء كن فيكون( لي�س بمعنى 

الألوهية، بل بالهداية العقلية والمعرفية التي منحها اهلل لعباده بالعقل والروح.

�صورة الجاثية الآية:13.  (1(
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 الشيخ عبد الكرًم الحبيل)))

تمهيد:

 في تاريخ الب�صرية رجال ملئوا الدنيا �صموخًا وعظمة وبلغوا القمة ال�صامقة علمًا وعطاءًا 

ومج���دًا تفتخ���ر بهم الب�صرية في الإب���داع والتجديد واألئك هم ن���وادر الزمان ل ت�صمح بهم 

الدني���ا اإل على فترات متباعدة ليجددوا لالأم���ة عزتها ويمدوها بنب�س الحياة فهم معجزة 

الزم���ن والأئمة المجددون حقًا وم���ن األئك العظماء نابغة الدهر الع���ارف البارع والعاّلمة 

المبدع والمفكر الكبي�ر والأديب ال�صهير والعالم النحرير ال�صيخ البهائي )} ال�صريف(.

بواقة مجد:

 ه����و ال�صي����خ محمد بن الح�صي����ن بن عبد ال�صمد ب����ن محمد الحارث����ي الهمداني العاملي 

الجبع����ي ولد بمدين����ة بعلبك �صنة 953ه� ون�صاأ ف����ي ظل والده ال�صيخ ح�صي����ن بن عبد ال�صمد 

وال����ذي كان ه����و الآخ����ر عالمًا محققًا جامع����ًا اأديبًا جلي����ل القدر عظيم المنزل����ة من تالمذة 

ال�صهي����د الثاني } ال�صريف، انتقل بمعية والده وهو �صغير اإلى بالد فار�س في عهد الدولة 

من علماء )القطيف(- ال�صعودية.  (1(
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ال�صفوي����ة، وهنال����ك اأخذ العل����م عن والده وغيره من كب����ار العلماء حتى اأ�صب����ح تاج علمائها 

وجمال �صلطانها فذاع �صيته في البلدان ومالأ ا�صمه الآفاق وتزعم من�صب �صيخ الإ�صالم فيها 

متخذًا من مدينة اأ�صفهان مقرًا اأخيرًا له اإلى اأن واآفاه الأجل في اليوم الثاني ع�صر من �صهر 

�صوال لعام األف وثالثون للهجرة النبوية ال�صريفة )1030/10/12ه�(، ونقل جثمانه الطاهر 

اإلى مدينة م�صهد الر�صا Q حيث دفن في داره بجوار مرقد الإمام Q وق�بره الآن في 

رواق من اأروقة الحرم المطهر معروف با�صمه يق�صده الموؤمنون لقراءة الفاتحة والدعاء.

مداه والثناء عليه:

 طاأط���اأ كل م���ن ترجم حياة ال�صيخ البهائ���ي لعظيم �صاأنه وجليل ق���دره و�صمو منزلته 

واعت����رف الخا����س والعام ممن عا�صره ومن تاأخر عن���ه ب�صخ�صيته العمالقة في مراتب 

العلم و�صماء المعرفة وقدا�صة النف�س و�صمو الأخالق وهذه نبذة ي�صيرة مما قيل في حقه:

 و�صفه المجل�ص���ي الأول بقوله: )ال�صيخ الأعظم والوالد المعظم الإمام العاّلمة ملك 

الف�صالء والأدباء والمحدثين بهاء الملة والحق والدين(. 

 واأطراه ال�صيد المدني في �صالفته بقوله : )َعَلُم الأئمة الأعالم و�صيد علماء الإ�صالم 

وبحر العل���م المتالطمة بالف�صائل اأمواجه وفحل الف�صل الناتج���ة لديه اأفراده واأزواجه 

وط���ود المعارف الرا�صخ وف�صاوؤها الذي ل تحد ل���ه فرا�ص�خ... اإلى اأن يقول : فهو عالمة 

الب�ص���ر ومج���دد دين الأمة عل���ى راأ�س القرن الح���ادي ع�صر اإليه انته���ت ريا�صة المذهب 

.
(1(

والملة وبه قامت قواطع الب�راهين والأدلة جمع فنون العلم وانعقد عليه الإجماع(

 وترجم���ه العاّلم���ة الأمي�ن���ي في غدي���ره قائاًل في حقه: )به���اء الملة والدي���ن واأ�صتاذ 

الأ�صاتذة والمجتهدي���ن وفي �صهرته الطائلة و�صيته الطائر في الت�صّلع من العلوم ومكانته 

.
(2(

الرا�صية من الف�صل والدين غنٌي عن ت�صطير األفاظ الثناء عليه و�صرد جمل الإطراء له(

�صالفة الع�صر �ص� 289.  (1(

الغدير ج� 11 �ص� 291.  (2(
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 وو�صفه الحنفي في �صرحه لرائية المترجم بقوله : )�صاحب الت�صانيف والتحقيقات 

وهو اأحق من كل حقيق بذكر اأخباره ون�صر مزاياه واإتحاف العالم بف�صائله وبدائعه وكان 

اأم���ة م�صتقّلة ف���ي الأخذ باأطراف العلوم والت�صّلع من دقائ���ق الفنون وما اأظن اأّن الزمان 

ه وبالجملة فلم ت�صّنف الأ�صماع باأعجب من اأخباره(. �صمح بمثله ول جاد بندِّ

سعة علمه:

 اأجم���ع العلماء والمفكرون في كل زمان ومكان م���ع اختالف م�صاربهم واأديانهم على 

اأّن ال�صي���خ البهائي عال���م مو�صوعي رهن كل حياته للعلم درا�ص���ًة وكتابًة ون�صرًا حتى برع 

ف���ي كثي���ر من العلوم وتخ�ص����س بها وا�صتهر ا�صم���ه في الآفاق بحي���ث ل يوجد عالم ول 

طال���ب على ظهر الأر����س اإل ويعرف قدره بل تجاوزت �صهرته ح���دود المعقول وبلغت به 

اإل���ى حد الأ�صط���ورة فن�صبوا له غرائب العلوم في �صتى المج���الت، حيث قال عنه ال�صيخ 

عبد اهلل نعمه في كتابه فال�صفة ال�صيعة )امتاز ب�صخ�صية علمية ومكانة رائعة في جميع 

ميادي���ن العلم وبلغ من �صاأنه العلم���ي لدى النا�س حدًا يكاد يلحقه في عداد ال�صخ�صيات 

الأ�صطوري���ة( فال�صفة ال�صيعة �ص� 455. وكيف كان فقد تمي���ز ال�صيخ البهائي بمو�صوعته 

المعرفي���ة لأن���ه طرق اأب���واب العلم وبرع في الكثي���ر منها فهو عالم ف���ي الفقه والحديث 

والرجال والدراية والأ�صول والفل���ك والهيئة والريا�صيات والأدب والحكمة وعلم الكالم 

واأّل���ف في �صت���ى ميادين العلم حتى بلغت موؤلفاته من كتب ور�صائ���ل الثمانين موؤلفًا ونال 

بع�صها �صهرًة عالمية حتى اأ�صبحت محطًا للدر�س والتحقيق.

عصره العلمي:

 يمث���ل ع�صر ال�صي���خ البهائي} نهاي���ة الن�صج للمرحلة الثالثة م���ن مراحل تطور 

الفق���ه الإجتهادي الذي اأر�صى معالمها المحقق الحلي في القرن ال�صابع الهجري وبداية 

المرحلة الرابعة ال�تي ر�صم معالمها المحقق الأردبيلي في اأواخر القرن العا�صر الهجري.

وقد ن�صطت في المرحلة الثالثة ثالث مدار�س ن�صاطًا باهرًا هي:



المنهد العلمي في مدرسة الشيخ البهائي

- 298 -

 مدر�ص���ة الحّل���ة فجبل عامل ومن ثم اأ�صفهان عرف���ت با�صتقاللها عن محاكاة الفقه 

غي����ر الإمام���ي، وقد تمي�زت تلك المرحل���ة بتخريج عدد كبي�ر من جهاب���ذة العلم اأمثال 

العاّلم���ة الحلي وابنه فخر المحققين وال�صهيد الأول وابن المتوج البحراني وزين الدين 

الخط���ي وابن فه���د الحلي والفا�ص���ل المقداد وال�صيم���ري والمحقق الكرك���ي والفا�صل 

القطيفي وال�صهيد الثاني وغيرهم.

 كم���ا تم�ي���زت باإثراء العلم والفقه خا�صة بمو�صوعات علمي���ة في �صتى اأنواع المعارف 

والعلوم. ومن اأبرز خ�صائ�س هذه المرحلة الإهتمام الجاد بعلم اأ�صول الفقه وا�صتخراج 

القواع���د الفقهية وتدوينه���ا والت�صنيف الرباعي لعلم الحديث وو�ص���ع قواعد ثابتة لعلم 

الرجال والترك�يز على الفقه المقارن، وظهور المو�صوعات الفقهية الإ�صتدللية وفي اآخر 

هذه المرحلة وبعد ا�صتقرار الدولة ال�صفوية التي اعتمدت فقه اأهل البيت R قانونًا 

ر�صمي���ًا للدولة ا�صتدت الحاجة لتدوين مجموعة من الر�صائل الفقهية المرتبطة بق�صايا 

فق���ه الدولة مم���ا جعل فقه اأهل البيت R م�صتقاًل ا�صتق���الًل تامًا في مجال النظرية 

والتطبيق.

 اأما ما يخ�س المرحلة الرابعة والتي امتدت لقرنين من الزمن حيث ابتداأت كما قلنا 

م���ن اأواخر القرن العا�صر وا�صتمرت حتى اأواخ���ر القرن الثاني ع�صر والتي لمع في بداية 

تاأ�صي�صها نجم ال�صيخ البهائي} فاأهم ما امتازت به هو ما يلي:

 اأ- الإهتم���ام بعلم اأ�صول الفقه وتبويب مباحث���ه وتنقيحها بدقة عقلية متناهية ومن 

اأب���رز ما كتب في���ه معالم الدين لل�صيخ ح�صن بن ال�صهي���د الثاني والوافية للفا�صل 

التوني وزبدة الأ�صول لل�صيخ البهائي نف�صه. 

 ب - الإعتماد الكبير على العقل كم�صدر من م�صادر الت�صريع.

 ج� - الإتجاه اإلى عمومات ومطلقات الن�س القراآني ب�صكٍل جاد.

 د - الت�صكيك في قيمة كثير من اجماعات القدماء واآرائهم.

 كما اأن تلك المرحلة تميزت بظهور اتجاهين فكريين مت�صادين:
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الإتجاه الأول: 

 ه���و الإتج���اه العقلي الذي عرف بت�صدده في قبول الأخب���ار المروية في كتب الحديث 

وم���ال اإلى الإعتماد ب�صكٍل ملفت على م�صدرين مهمين من م�صادر الت�صريع هما القراآن 

الكريم والعقل، وكان للن�صاط الفل�صفي بمدر�صة ا�صفهان دور بارز في بروز هذا الإتجاه 

خ�صو�صًا اأن ق�صمًا من فقهاء هذه المرحلة هم من فطاحل الفال�صفة كذلك.

التجاه الثاني:

 الإتجاه الأخباري الذي عرف عنه بت�صامحه في قبول الأخبار والإعتماد عليها ب�صكل 

كب�ي���ر وتقلي�س دائ���رة العقل اأو عدم ف�صح المجال له في عملية الإ�صتنباط، ومما ل �صك 

فيه اأن ظهور هذا التجاه كان كردة فعل لتمادي جملة من الفقهاء الأ�صوليين في الإتجاه 

العقل���ي واأ�صفرت ردة الفعل تلك عن الإهتمام الكبير بجمع الأخبار وتدوين المو�صوعات 

الحديثي���ة ب���ل ذهب بع�س فقهاء ه���ذا الإتجاه اإلى �صرورة الإعتم���اد على كل ما جاء في 

الكت���ب الأربعة بل قال بع�صهم بقطعية �صدورها وعدم حجية ظواهر القراآن الكريم، اإل 

 .Rما كان منه مف�صرًا برواية واردة عن اأهل البيت

أبرز علماء عصره:

 ازده���ر العلم في ع�ص���ر ال�صيخ البهائ���ي وبالأخ�س في عا�صمته ا�صفه���ان التي كان 

للدولة ال�صفوية دور فيه اإذ كانت تكرم العلماء وتجلهم وتدعم المراكز العلمية في النجف 

الأ�صرف واأ�صفهان فب�رز من بينهم نخبة من كبار الأ�صاتذة والمجتهدين اأ�صهرهم:

اأحمد ب���ن محمد الأردبيل���ي المعروف بالمقد����س )موؤلف كت���اب: مجمع الفائدة  اأ- 

والبرهان(.

والد ال�صيخ البهائي نف�صه ح�صين بن عبد ال�صمد العاملي. ب- 

علي بن اإبراهيم القطيفي. ت- 

عبد العلي بن محمود الخادم )الجابلقي(. ث- 
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ج- محمد بن علي المو�صوي )موؤلف كتاب: مدارك الأحكام(.

ح- جمال الدين الح�صن بن زين الدين العاملي )موؤلف كتاب : معالم الدين(.

خ- ال�صيد ماجد البحراني.

محمد بن محمد الح�صيني )ال�صيد الداماد(. د- 

منهجه العلمي: 

قب���ل الحديث عن منهج ال�صيخ العلمي نذك���ر نبذه مخت�صرة للتعريف بالمنهج �صمن 

نقاط هي: 

اأ- المنهج لغًة: 

 يقال )منهج( بفتح الميم و )منهج( بك�صر الميم ويقال اأي�صًا )منهاج( بك�صر الميم 

وهو في اللغة العربية الطريق الوا�صح هكذا عرفه المعجم الو�صيط.

ب- المنهج في ال�صطالح: 

 عّرف المنهج في ال�صطالح بعدة تعريفات اأ�صهرها ما ذكره عبد الرحمن بدوي في كتابه 

)مناه���ج البحث العلمي( باأن���ه: الطريق الموؤدي اإلى الك�صف عن الحقيق���ة في العلوم بوا�صطة 

طائفة من القواعد العامة تهيمن على �صير العقل وتحدد عملياته حتى ي�صل اإلى نتيجة معلومة. 

وعرف���ه الدكتور الف�صلي في كتاب���ه اأ�صول البحث �ص� 51 باأنه: [مجموعة من القواعد 

العامة يعتمدها الباحث في تنظيم ما لديه من اأفكار اأو معلومات من اأجل اأن تو�صله اإلى 

النتيجة المطلوبة].

اأق�صام المنهج:  ت- 

تق�ّصم المناهج المتبعة في العلوم اإلى ق�صمين هما: 

1 - المناهج العامة: 

 وه���ي القواعد المنهجي���ة العامة الت�ي يرجع اإليها عند البحث في اأي حقل من حقول 

المعرفة، وتنق�صم اإلى اأربعة اأق�صام: 



- 301 -

 الشيخ عبد الكرًم الحبيل

الأول: المنهج النقلي: وهو المّتبع في درا�صة الن�صو�س المنقولة.

الثاني: المنهج العقلي: وي�صتخدم في درا�صة الأفكار والمبادئ العقلية.

الثال���ث: المنه���ج التجريب���ي: وه���و المّتبع ف���ي درا�صة الظواه���ر العلمية ف���ي العلوم 

الطبيعية.

الراب���ع: المنه���ج الوجداني: وه���و الطريقة المّتبع���ة للو�صول اإلى مع���ارف الت�صوف 

والعرفان.

2 - المناهج الخا�صة: 

 ه���ي مجموعة من القواع���د و�صعت لت�صتخدم في حقل خا�س م���ن حقول المعرفة اأو 

علم خا�س من العلوم.

تنبيه:

هناك مناهج عامة اأخرى من ال�صروري اأن ننبه عليها وهي:

اأ - المنهج التكاملي: 

 وع���ّرف باأن���ه ا�صتخ���دام اأكث�ر من منهج في البح���ث بحيث تتكامل فيم���ا بينها، كاأن 

ي�صتخدم الباحث المنهج النقلي والعقلي معًا في مقام البحث.

ويق�صم هذا المنهج اإلى ق�صمين هما:

1 - تكاملي عام: 

وهو الذي ي�صتخدم في علم من العلوم.

2 - تكاملي خا�س:

وهو الذي ي�صتخدم في بحث م�صاألة من م�صائل العلم كبحث م�صاألة فقهية.

ب - المنهج المقارن: 

 عرف باأنه مقابلة الأحداث والآراء بع�صها ببع�س لك�صف ما بينها من �صبه اأو عالقة.

ج - المنهج الجدلي: 

 عرف باأنه الحجة بالحجة.
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ملحوظة: 

تق�صيم���ات المناهج التي ذكرتها هنا هي من كت���اب )اأ�صول البحث لل�صيخ الف�صلي(

حفظه اهلل.

تعرًف منهجه العلمي: 

بعد هذه النبذة عن التعريف بالمناهج ن�صع النقاط على الحروف للتعريف به:

 اّتب���ع ال�صيخ البهائي} في كتبه العلمية )الديني���ة منها خا�صة(المنهج التكاملي 

الع���ام اأم���ا في كتبه الريا�صية فهو ي�صي���ر وفقًا للمنهج العقلي وفي كتب���ه الفيزيائية يّتبع 

المنهج التجريبي بينما نراه في اأ�صعاره وعرفانياته يّتبع المنهج الوجداني، وهذا اإن دل 

عل���ى �صيء فاإنما يدل على عقلي���ة وّقادة وعبقرية فذة وخب�رة بالعل���وم والمعارف قّل اأن 

تج���د له���ا نظي�رًا بين من �صبقه اأو جاء بعده، ولناأخذ للتدليل على ذلك بع�س التطبيقات 

من كتبه وبحوثه:

 التطبيق الأول: من كتاب زبدة الأ�صول في مبحث حجّية خبر الواحد �س 92-91 

 ق���ال: »يج���وز التعّبد بخب����ر الواحد عقاًل اإجماع���اً منا واختلف ف���ي وقوعه فمنعه 

المرت�ص���ى واب���ن زه���رة واب���ن الب����راج واب���ن اإدري����ض وفاق���اً لكثي�ر م���ن قدمائن���ا وقال 

ب���ه المتاأخ���رون وه���و الأظهر لظواه���ر قوله تعال���ى : {اإِْن َجاَءُك���ْم َفا�ِصٌق ِبَنَب���اأٍ َفَتَبيَُّنوا 

 وقوله 
)2(

 و قول���ه تعال���ى: {َفلَْول َنَف���َر ِمْن ُكِلّ ِفْرَق���ٍة}
)1(

يُب���وا َقْوًم���ا ِبَجَهاَل���ٍة} ْن ُت�صِ
َ
اأ

، ولما �صاع وذاع عن اأ�ص�حاب اأئمتنا عليهم 
)3(

{
ُ َّ
نَزَل اهلل

َ
تعالى: {اإِنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما اأ

ال�ص���الم ومن يليهم من �صدة الإهتمام باأخبار الآحاد وتدوينها والعتناء ب�صاأنها نقاًل 

وت�صحيحاً والبحث عن حال رواتها ذّماً ومدحاً وتعدياًل وجرحاً وما ذلك اإل للعمل، 

�صورة الحجرات الآية: 6.  (1(

�صورة التوبة الآية: 122.  (2(

�صورة البقرة الآية: 174.  (3(
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والنه���ي ع���ن اإتب���اع الظن اإنم���ا هو في الأ�ص���ول لحكايته ع���ن الكفار، واأ�صال���ة الب�راءة 

�صعيف���ة بع���ده، وتجويز المعار�ض ل يمنع العم���ل قبل ظهوره، والتوقف بعد خب�ر ذي 

اليدين لإنفراده بينهم مع اأنه لنا ل علينا اإن �صح«.

نجد ال�صيخ في هذا المقطع الأ�صولي يحتج بعدة اأدلة.

اأوًل: بالعقل في قوله )يجوز التعّبد بخ�بر الواحد عقاًل(.

الثاني: بالنقل حيث ي�صتدل باآيات الذكر الحكيم.

الثالث: بال�صيرة وهي راجعة اإلى النقل في قوله )ولما �صاع وذاع عن اأ�صحاب اأئمتنا 

R وم���ن يليهم من �صدة الهتمام باأخبار الآحاد...( ثم ينتهي بالرد على من 

يخالفه ويفند اآراءهم.

التطبيق الثاني: من كتابه م�صرق ال�صم�صين �ص� 292-293 في مبحث كيفية الو�صوء:

اأوًل: اّتب���ع النقل وعر����س الأدلة وا�صتدل بت�صعة اأحاديث ذك���ر م�صادرها من الكتب 

الأربعة.

ثانياً: ناق�س م�صح الراأ�س والرجلين ببلة اليدين بدون اأخذ ماء جديد مناق�صة فقهية، 

وه���و هن���ا واإن اّتبع منهجًا تكامليًا اإل اأنه �صار فيه طب���ق المنهج الخا�س به باّتباع 

القواعد التي و�صعت له.

التطبيق الثالث: من كتابه خال�صة الح�صاب ولناأخذ هذا المقطع التالي:

 [والع���دد اإن �صاوى مجموع عوامله فهو تام، ف���اإن زاد عليها اأو نق�س اأطلق عليه عدد 
زائد اأو ناق�س على التوالي، مثال ذلك العدد 6، فاإن عوامله هي 1، 2، 3 بمعنى اأنه يقبل 

الق�صم���ة على اأي منها، ومجموع هذه العوامل ي�صاوي 1+2+3 = 6 = العدد المراد. ومن 

هن���ا ات�صمت ت�صميته بالتام، اأما في العدد 4 على �صبيل المثال، فعوامله 1، 2 ومجموعها 

3 )1+2( فيكون العدد 4 الحالة تلك عددًا زائدًا وفي �صورة معكو�صة: اإذا اخترنا العدد 

18، عل���ى �صبي���ل المث���ال، فعوامله ه���ي 1، 2، 3، 6، 9، ومجموعه���ا 9+6+3+2+1 = 21 

وبذلك يكون العدد 18 اأنق�س من مجموع عوامله ولهذا ال�صبب ي�صمى عددًا ناق�صًا.].
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 ونح���ن هنا اأمام منهج عقلي ل منا�س منه لأن المبحث من علم الريا�صيات ودرا�صة 

الأعداد التي تخ�صع لقواعد عقلية �صرفة في اأغلبها.

التطبيق الرابع: من كتابه الك�صكول، المجلد الثاني �ص� 78.

 ق���ال: في �صبب روؤية الأحول ال�صيء �صيئين )قال ال�صيخ الإمام العاّلمة �صم�س الدين 

محمد بن اإبراهيم بن �صاعد الأن�صاري وله كتاب في المناظر والمرايا: قولهم اأن الأحول 

ي���رى ال�صيء �صيئين لي�س على اإطالقه ب���ل اإنما يرى ال�صيء �صيئين اإذا كان حوله اإنما هو 

باخت���الف اأحد الحدقتين بالإرتفاع والإنخفا�س ول���م ي�صتقر زمانًا ياألف منه المرئيات، 

اأما اإن كان الحول ب�صبب اختالف المقلتين يمنًة و ي�صرة، اأو ب�صبب الرتفاع والنخفا�س 

ِلف فال.
ُ
ودام واأ

  ومم���ا يوؤي���د ذلك اأّن الإن�ص���ان اإذا غمز اإح���دى حدقتيه ح�تى يخال���ف الأخرى يمنًة 

اأو ي�ص���رة فاإن���ه يرى ال�ص���يء �صيئين، ويوجد في النا����س غير واحد مم���ن َحَوُلُه بالرتفاع 

والنخفا����س قد األف تل���ك الحالة، فال يرى ال�صيئين، والحق اأن الذي يغمز اإحدى عينيه 

ح�ت���ى يرتفع اأو ينخف����س عن اأختها اإنما ي���رى ال�صيء �صيئين، لأنه ي���رى ال�صيء المرئي 

باإح���دى العيني���ن قبل الأخرى في�ص���ل اإلى تقاطع ال�صليبين �صبح هو ه���ذا ال�صبح في�رى 

الواحد اثنين فقط، ولو ل ذاك لراأى هذا الرائي ال�صيء الواحد متك�ثرًا بغي�ر نهاية على 

ن�صبة زوج الزوج البتة، كما في ت�صعيف رقعة ال�صطرنج(.

وكذلك ما قاله في المجلد نف�صه من الك�صكول �ص� 191. 

 [اإن اأردت معرف���ة ارتف���اع مخ���روط ظل الأر����س ت�صع �صظية الكوك���ب على مقنطرة 
ارتفاع���ه فالمقنطرة الواقع عليه���ا نظير درجة ال�صم�س ارتفاع راأ�س المخروط، فاإن كان 

�صرقي���ًا اأقل م���ن ثمانية ع�صر لم يغرب ال�صف���ق بعد واإن كان اأك�ثر فقد غ���رب اأو م�صاويًا 

فابت���داء غروب���ه، واإن كان غربي���ًا اأقل فقد طلع الفج���ر اأو اأك�ثر لم يطلع بع���د اأو م�صاويًا 

فابتداء طلوعه واإن وقع النظير على خط و�صط ال�صماء فن�صف الليل].

 ول �ص���ك اأننا هنا اأمام منه���ج تجريب�ي بحت لأنه يتحدث عن ظاهرتين علميتين من 
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العلوم الطبيعية فال مجال للنقل اأو الوجدان فيهما.

التطبيق الخام�ض: ق�صيدته الغديرية التي مطلعها: 

����ص���ه���ارى  ب���ت���ن���ا  ل���ي���ل���ة  اهلل  خ��ل��ع��ن��ا ب���ح���ب ال������َع������ذارى ال����ع����ذارا رع�������ى 

ال���خ���م���ارا ول���م���ا ����ص���رى ال��ن��ج��م وال����ب����در ح���ارا  ال���خ���م���ار  ذات  اأم�����اط�����ت 

 و������ص�����ي�����رت ال����ل����ي����ل م����ن����ه����ا ال����ن����ه����ارا

اأو ق�صيدته ال�صتنها�صية لالإمام الحجة | والتي مطلعها:

ح���ال ي����اك����رام����ًا ����ص���ب���رن���ا ع���ن���ه���م م��ح��ال  ����ص���ر  ف����ي  ب���ع���دك���م  ح����ال����ي  اإّن 

ال�����ص��م��ال  ري����ح  ح��ب��ك��م  م���ن  اأت�����ى  ���ص��م��ال اإن  م���ن  ي��م��ي��ن��ي  اأدري  ل  ����ص���رت 

���ص��ل��م  م����ن ذي  �����ص����رى  ري�����ح  ع������ن رب��������ا ن����ج����د و�����ص����ل����ع وال���ع���ل���مح����ب����ذا 

ي��ط��ي��ق ي�����ا اأخ������اّلئ������ي ب�����ح�����زوى وال���ع���ق���ي���ق  ل  ق��ل��ب�����ي  ال���ه���ج���ر  ي���ط���ي���ق  ل 

ال��و���ص��ال ه����ل ل��م�����ص��ت��اق اإل���ي���ك���م م����ن ط��ري��ق  اأب�������واب  ع��ن��ه  ����ص���ددت���م  اأم 

اأو قوله: 

م���������ن ب������ع������د م���������ا ط�����������ال ال������م������دى ج�������������اء ال��������ب��������ري��������د م�����ب�����������ص�����رًا 

ق���������د ق������������ال ج�������ي���������������ران ال����ح����م����ى ب��������������������اهلل خ����������ب����������رن����������ي ب�����م�����ا 

اأدر  ال�������������ص������اق������ي  اأي��������ه��������ا  ك����������اأ�����������س ال������������م������������دام ف������اإن������ه������ا ي��������ا 

م�������������ص������ك������اة اأن�����������������������وار ال�������ه�������دى م������ف������ت������اح اأب��������������������واب ال����ن����ه���������ى 

ي����اب����ن����ي  ق�����ل�����ب�����������ي  داب  �������ص������وق������ًا اإل�������������ى اأه�������������ل ال����ح����م����ى ق���������د 

اأت��������ى  اإذا  ال�������رب�������ي�������ع  ي���������ا ������ص�����ي�����خ ق���������ل ح�����������ت�����ى م�������ت���ى ه�����������ذا 

ال�������������دي�������������ر اأي���������������������ن ط������ري������ق������ه ق����������م ي����������ا غ�������������الم وق�������������ل ل����ن����ا 

وم���������ن ال�������م�������دار��������س م�������ا اه�����ت�����دى ف������ال������ق������ل������ب �������ص������ّي������ع ر�������ص������ده 
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ال����م����ح����ن ق���������ل ل�����ل�����ب�����ه�����ائ�����ي ال����م����م����ت����ح����ن  م���������ن  ال�����������ف�����������وؤاد  داو 

ت�����ج�����ل�����و ع��������ن ال������ق������ل������ب ال�����������ص�����دا ب����������م����������دام����������ة اأن���������������واره���������������ا 

 ومم���ا ل ري���ب فيه اأّن ه���ذا منهٌج وجدانٌي بحٌت قد تّيم الح���ب قلب ال�صاعر فهام في 

مع�صوقه وراح يتلظى من اأعماق قلبه اإلى �صاعة لقاء اأو نظرة تكحل ناظريه بطلعة محيا 

محبوبه ليبرد لوعة فراقه الطويل.

معالم مدرسته: 

 م���ن البداهة بمكان اأن �صخ�صية بحجم ال�صيخ البهائ���ي } التي امتازت بذلك الكم 

الهائ���ل من المعارف والعلوم والبحث والتدري����س والكتابة والتاأليف والح�صور الفّعال في كل 

ميادي���ن الحياة والت�رابط الو�صيج بينه وبين اأ�صاطين المعرفة من علماء ع�صره اأن تكون له 

هيمن���ة كبرى عل���ى طاّلب العلم ممن عا�صره ومن جاء بع���ده، الأمر الذي يجعلهم في حالة 

اإعج���اب واإكبار له ولمنهج���ه الفكري الخا�س به مما جعل له ب�صم���ات وا�صحة في الم�صلك 

العلمائ���ي من بعده ت���رى اأثرها جليًا في كتبهم وبحوثهم وتتلمذه���م على كتبه اأكثر من قرن 

م���ن الزمن، فحينما تعرف المدر�صة العلمية باأنها )المذهب العلمي التي تتكون من المنهج 

الخا����س بها والباحثي���ن الذين ينتهجونه ف���ي التعامل مع ق�صايا وم�صائ���ل العلم(نرى ذلك 

منطبقًا تمام الإنطباق على ال�صيخ البهائي)فده(. ونتّلم�س ذلك من خالل المظاهر التالية: 

اأوًل: اتخاذ كتبه متونًا درا�صية برهة من الزمن وبع�صها ا�صتمر لقرون وتجاوز حدود 

القارات في العالم ومن تلك الكتب: 

اأ - ت�صريح الأفالك.

ب - خال�صة الح�صاب.

ج - زبدة الأ�صول.

د - الفوائد ال�صمدية.
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 الشيخ عبد الكرًم الحبيل

ثانياً: ال�صروح التي حظيت بها كتبه ب�صكل لم نلحظه في كتب غي�ره ممن عا�صره من 

العلماء اأو من جاء بعده.

واإليك نبذة عن بع�س كتبه التي تم �صرحها وبعدة �صروح:

1 - زب���دة الأ�صول: �صرحت اأكثر م���ن ثالثين �صرحًا ولمدة قرنين ون�صف من الزمن 

ف���اأول �صرح لها قام به تلميذه ال�صيخ جواد ب���ن �صعد الكاظمي واآخر �صروحها قام 

ب���ه الميرزا محمد بن �صليم���ان التنكابني المتوفى ح���دود 1310ه�، كما تّم نظمه 

�صعرًا كذلك.

2 - الإثنا ع�صرية: حظيت بما يقارب من ع�صرة �صروح.

3 - الأربعين: حظي باأكثر من اأربع حوا�صي وترجمة.

4 - ت�صريح الأفالك: حظي بما يقرب من خم�صة ع�صر �صرحًا.

5 - الجامع العبا�صي: عليه ما يقرب من ع�صر حوا�صي.

6 - خال�صة الح�صاب: حظي بما يقرب من اأربعين �صرحًا كما ترجم اإلى عدة لغات.

7 - الفوائد ال�صمدية: عليه ما يقرب من ع�صرة �صروح.

8 - مفتاح الفالح: حظي بخم�صة �صروح وثالث تراجم.

9 - األغاز البهائي: عليه ما يقرب من �صبعة �صروح.

10 - الوجيزة: حظي بما يقرب من �صتة �صروح.

11 - و�صيلة الفوز: عليه �صرحان.

12 - تهذيب البيان: عليه ثالثة �صروح.

13 - الحبل المتين.

ثالثاً: اإتباع طريقته في الكتابة والت�صنيف:

 وم���ن األئك الذين تاأثروا به تلميذه ال�صيد عل���ي خان المدني المعروف بابن مع�صوم 

فق���د �صار على منواله في كتابه ريا�س ال�صالكين في �صرح ال�صحيفة ال�صجادية، وتلميذه 

الآخر محمد تقي المجل�صي المعروف بالمجل�صي الأول فقد تاأثر به كثيرًا في كتابه �صرح 
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م�صيخ���ة الفقيه بل اعتبر �صرحه ذاك من فوائده، وممن تاأثروا به اأي�صا �صدر المتاألهين 

ال�صيرازي فقد حذا حذوه في التف�صير.

مميزات مدرسته: 

اأهم ما تمتاز به مدر�صة ال�صيخ البهائي هو ما يلي:

اأوًل: الإتج���اه العقلي في تبويب العلوم وت�صنيفها ومناق�صة الأدلة والتاأمل العقلي في 

كيفية الإ�صتدلل بها ومزجها بقواعد علمّي المنطق والفل�صفة.

�ص�صًا ي�صير عليها العلماء.
ُ
ثانياً: تقعيد قواعد ثابتة للعلوم لتكون اأ

ثالثاً: التوجه نحو القراآن الكريم كم�صدر رئي�صي من م�صادر الت�صريع.

رابعاً: محالة التوفيق قدر الإمكان بين ال�صرع والعقل.

خام�ص���اً: الإ�صتعان���ة بالعل���وم الأخرى كعلم الفل���ك والريا�صيات في فه���م الن�صو�س 

وال�صتفادة منها في ذلك.

�صاد�صاً: و�صع اآلية لفهم الحديث والذي يمكننا ت�صميته بفقه الحديث من خالل فهم 

الظاهر وفهم المق�صود. 

وفي الختام.....

نبقى حائري���ن اأمام عبقرية تلك ال�صخ�صية الفريدة التي كلما فتحت بابًا من اأبواب 

علمه لتدنو منه �صبرًا انفتح لك باب اآخر من اأبواب بحره المتالطم لتفر منه باعًا وكاأنه 

�صاء اأن يبقى لغزًا تحار فيه عقول العلماء من بعده لي�صاف اإلى كتابه األغاز البهائي.
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مجاميع الشيخ شمس الدين الُجَبعي))(

الشيخ رضا المختاري)))

 ه���و العال���م المتتّبع ال�صي���خ �صم�س الدين محمد ب���ن علي بن الح�صن ب���ن محمد بن 

�صالح اللويزاني الجباعي الحارثي العاملي جّد ال�صيخ ح�صين بن عبدال�صمد والد ال�صيخ 

البهائي )رحمهم اهلل( المولود �صنة 822 ه� والمتوّفى 886 ه�، كما اأخبر بذلك ولده عبد 

.
(3(

ال�صمد

�صاف���ر اإل���ى الحجاز �صنة 847 ه���� واإلى الروم �صنة 853 ه� و اإل���ى العراق �صنة 855 هـ 

واإل���ى بيت المقد�س �صنة 858 ه� واإلى العج���م �صنة 879 ه�، وورد العراق �صنة 880 ه� ثّم 

 كما قال هو نف�صه:
(4(

رجع في هذه ال�صنة اإلى ال�صام.

�صافرت اإلى الحجاز �صنة خم�س و اأربعين و ثمانمائة، واإلى الروم �صنة ثالث وخم�صين 

وثمانمائ���ة، واإلى العراق �صن���ة خم�س و خم�صين وثمانمائة، واإلى بيت المقد�س �صنة ثمان 

وخم�صين وثمانمائة....

جّد ال�صيخ ح�صين بن عبد ال�صمد العاملي ) 822 - 886هـ).  (1(

محقق وباحث في الحوزة العلمية بقم، ومدير موؤ�ّص�صة تراث ال�صيعة.  (2(

. ال�صياء الالمع، �س 119.  (3(

. ال�صياء الالمع، �س 119؛ بحار الأنوار، ج 104، �س 203.  (4(
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و�صافرت اإلى العجم في اأّول ذي القعدة �صنه ت�صع و �صبعين و ثمانمائة.

ووردت العراق �صنة ثمانين و ثمانمائة، ثّم رجعت في هذه ال�صنة اإلى ال�صام.

وم���ات والدي علي بن الح�صن بن محّمد بن �صال���ح اللويزاني في جمادى الأولى �صنة  

اإح���دى و�صّتي���ن وثمانمائة، وخّلف خم�ص���ة اأولد ذكور محّمد ور�ص���ّي الدين و تقيّ  الدين 

و�صرف الدين واأحمد.

و مات���ْت والدت���ي فاطمة بنت الحاّج ح�صين بن اإبراهيم ب���ن عاّلمة اأّول يوم من �صهر 

رم�صان �صنة خم�س و خم�صين و ثمانمائة )ح�صرها الل�ّه مع الأئّمة الميامين بحّق محّمد 

.
(1(

واآله الطاهرين(

قال ال�صيخ اآقا بزرك الطهراني:

اأّما ولده عبدال�صمد فتوّفي 15 ع 2 - 935 وهو جّد ال�صيخ البهائي ووالد الح�صين بن 

عبدال�صم���د. ول اأعلم من اأحوال اأبي ا لمكارم واأبي المحا�صن غير ما ذكر هناك، وكان 

لأب���ي المحا�صن زه���رة ولدًا ا�صمه علّي، وه���و من اأجاّلء تالميذ ال�صهي���د الثاني، بل من 

م�صاحبيه. ترجمه في اأمل الآمل، وتف�صيل ترجمته في ر�صالة ابن العودي. 

و اأّم���ا اأولد وال���د �صاحب الترجمة، فاأّولهم محّمد وه���و المترجم له هنا، واأّما الثاني 

ر�صي الدين، والرابع �صرف الدين فما اّطلعت عليهما.

واأّما تقّي الدين فهو اإبراهيم بن علّي بن الح�صن بن محّمد بن �صالح الجبعي اللويزي 

الكفعمي )م 905 ه�( �صاحب البلد الأمين )ذ 3: 143( واأحمد هو جمال الدين بن علّي 

(2(

بن الح�صن �صاحب زبدة البيان )انظر: الذريعة، رقم: 125).

وكي���ف كان، فمن الآثار الباقية لل�صيخ �صم�س الدين محمد مجامعيه القّيمة التي تعّد 

من المراجع المهّمة لأهّم الم�صادر المتاأّخرة منها، وهي كالب�صاتين الن�صرة و الحدائق 

الخ�ص���رة التي فيه���ا ما ت�صتهي���ه الأنف�س، وتل���ّذ الأعين، م�صتمل���ًة على ر�صائ���ل م�صتقّلة 

. مجموعة الجباعي؛ بحار الأنوار، ج 104، �س 203.  (1(

. ال�صياء الالمع، �س 120.  (2(
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الشيخ رضا المختاري

في الأحاديث والعلوم الأدبي���ة والأ�صعار والأخبار الم�صتخرجة من الم�صادر، والحكايات 

والنوادر و غيرها، خاليًة عن الهزليات التي توجد في اأمثالها.

وق���د اأكثر في البحار من النقل عنها، معّبرًا عنه هكذا: »وجدت بخّط ال�صيخ محمد 

بن علي الجبعي...«.

:M قال المحّدث النورى

... اعتبار ما يوجد فيها من الأخبار وغيرها يعرف من اعتبار جامعها الذي ل يحوم 

(1(

حول جاللة قدره خيال.

هذه المجاميع من المخطوطات القّيمة الجامعة للتراث الفكري، والتي تعتبر )بحّق( 

م���ن اأهّم المراجع الأدبّية واأوثقه���ا، فهي منذ تاأليفها وجمعها ل���م تزل مو�صع الإعجاب 

والإكب���ار، ونظر الباحثون اإليه���ا بعين العناية و الإعتبار، و حر�ص���وا حر�صًا �صديدًا على 

الإحتفاظ بها وكثرة النقل والأخذ عنها واّتخاذها م�صدرًا هاّمًا يرجع اإليها؛ لأّن القارئ 

يلم���ح فيها اأم���ورًا وخ�صائ�س هاّمة من اأدب القّوة والعاطف���ة واأدب ال�صخرية و الفكاهة 

والملح اللفظّية المتطّرفة والحوادث ال�صيا�صّية، مع �صرد طائفة كبيرة من تراجم الكّتاب 

وال�صعراء والموؤّرخين والأدباء، وفيهم َمن عا�صره واجتمع به وتحّدث اإليه.

وق���د كتب رج���ال البحث عن هذه المجموع���ات وترجموا لموؤّلفه���ا، وكّلها ثناء لمقام 

موؤّلفها العلمي والأدبي.

والواق���ع اأّن هذه المجاميع تراث فكري هاّم اإلى ح���دٍّ يمكن اعتبارها حافظًا اأ�صا�صّيًا 

للحي���اة الأدبّية في القرن التا�صع الهجري، ف�صاًل عن اأّن ميزتها اُلولى هي اأّنها من اآثار 

رجل اأجمع التاريخ على ثقته وف�صله وغزارة علمه وجّده وكّده واجتهاده، وخ�صوبة ذهنه 

و�صعة تفكيره.

وعل���ى اأّية حاٍل فقد كان���ت ل�صم�س الدين الجباعي عّدة مجامي���ع، وو�صل اإلينا بحمد 

. خاتمة م�صتدرك الو�صائل، ج 1، �س 382 - 385.  (1(
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اهلل �صبحان���ه وتعال���ى اأربعة منها، وتوج���د عندنا م�صّوراتها في موؤ�ص�ص���ة تراث ال�صيعة، 

�صنعّرفها ح�صب تاريخ تاأليفها، ونذكر المكتبات التي تحتفظ باأ�صلها:

ولی
ُ
). المجموعة األ

هي الموجودة في المكتبة المركزية لجامعة طهران برقمي 1795 و 1796، ذكرت في 

َف بها المرحوم الدكتور ح�صين علّي محفوظ  فهر�صه���ا )ج 8، �س 360 لغاي���ة 368( وَعرَّ

ف���ي مقالة »نفائ����ض المخطوط���ات العربية في اإي���ران« وُن�صرت ه���ذه المقالة في مجلة 

معه���د المخطوط���ات العربية، في القاه���رة، ال�صنة الثالثة، ع���ام 1957 م، ثّم في ن�صرة 

ن�صخه هاى خطى العدد 13، �س 308 اإلى 309، وفي هذه المخطوطة اأرجوزة في الكالم 

لإب���ن داود الحّلي، والمنه���ج القويم له اأي�صًا، و ك�صف اليقي���ن للعاّلمة الحّلي و غيرها، و 

ف���رغ الجباعي من كتابة ِق�صم من هذه المجموعة في �صعبان �صنة 952ه� وفرغ من كتابة 

ق�صم اآخر منها في 21 �صهر رم�صان �صنة 952ه�. حيث جاء فيها:

فرغ من كتابتها العبد الفقير محمد بن علي بن ح�صن الجباعي )غفراهلل له و لجميع 

الموؤمني���ن(، وذلك يوم الثالثاء الح���ادي والع�صرين من �صهر الل�ه رم�صان المعّظم �صنة 

اثنتين وخم�صين وت�صعمائة. 

والظاه���ر اأّن���ه لم ينقل �صيء منها من مجاميع ال�صهي���د الأّول، وكتب فيها ال�صيخ عبد 

خرى من خّط 
ُ
ال�صم���د جّد �صيخنا البهائي بعد ر�صالة المنهج القوي���م، قابلُتها بن�صخة اأ

كاتبه���ا اأي�ص���ًا في �صنة �صبع و خم�صين وثمانمائة وذلك �صنة �صبع ع�صر و ت�صعمائة. وكتبه 

.
(1(

عبدال�صمد حامدًا م�صّليًا

). المجموعة الثانية

هي الموجودة في مكتبة مجل�س ال�صورى الإ�صالمي )رقم 1( برقم 8932، ومّما كتبها 

الجباع���ي في  هذه المجموعة الجمانة البهّية في نظم الألفية، منهاج الكرامة، ق�صم من 

. وانظر و�صفها اأي�صًا في فهر�س مخطوطات جامعة طهران، ج 8، �س 360 - 368.  (1(
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، وكتب الجباعي في اآخر ر�صالة منهاج الكرامة:
(1(

م�صباح الزائر، وغيرها 

وكت���ب العبد الفقير اإلى رحم���ة رّبه محّمد بن علّي بن ح�ص���ن الجباعي )غفرالل�ه له 

ولجمي���ع اإخوانه الموؤمنين(، وذلك لإثنتي ع�صرة ليلًة م�ص���ت من �صهر رم�صان المعّظم 

ق���دره �صنة اثنتين وخم�صي���ن وثمانمائة حامدًا هلل تعالى، م�صّلي���ًا على خيرته من برّيته 

محّمد النبّي والأ�صفياء من عترته.

وكتب فى ال�صفحة 125:

 ت���ّم بقلم العبد الفقير محّم���د بن علي الجباعي، وذلك ليل���ة ال�صبت ثامن ع�صر من 

�ص���ّوال �صن���ة اثنتين وخم�صين وثمانمائ���ة هجرية. و�صّلى اهلل على �صي���د ولد اآدم، محمد 

الر�صول الأعظم، وعلى الأئمة المع�صومين.

ونق���ل الجباعي فيه���ا عن خّط ال�صهي���د مطالب م���رارًا، والظاهر اأّنها ل���م تكن عند 

المحّدث النوري.

3. المجموعة الثالثة

هي الت���ي موجودة الآن في مكتب���ة ملك الوطنية بطهران، برقم 604 في اأربع ومائتين 

ورق���ة، َن�َصَخها الجباعي عام 857، كما في الورق���ة )183 ب( منها، و هذه هي التي اأكَثَر 

 .
(2(

العالم���ة المجل�صي} النق���َل عنها في بحار الأن���وار، خ�صو�صًا مجّل���د الإجازات

والكثي���ر من ه���ذه المجموعة منقوٌل من خ���ّط ال�صهيد الأّول، ولي����س جميعها منقوًل من 

مجموعة ال�صهيد كما ل يخفى على من راجعها.

وقال ال�صيخ اآقا بزرك الطهراني في و�صف هذه المجموعة:

 وق���د كتبها عن خّط �صيخن���ا ال�صهيد في 861 ه�، وهذه الن�صخ���ة كانت عند العاّلمة 

المجل�ص���ي عل���ى ما ينقل عنها في البح���ار، وح�صلت عند �صيخن���ا العاّلمة النوري، وهي 

. انظر و�صفها تف�صياًل وما ورد فيها في ال�صريعة اإلى ا�صتدراك الذريعة، ج 1، �س 251 - 253.  (1(

. منها: بحار الأنوار، ج 77، �س 167 - 168، و ج 107، �س 203 - 210.  (2(
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موج���ودة الآن عن���د �صبطه الفا�صل الآقا �صياء  الدين اب���ن الحاج �صيخ ف�صل اهلل النوري 

بطهران وفهر�صت ما فيها اإجماًل الآتي:

اأحمد بن الح�صين  اأميرالموؤمنين، لل�صيخ الجليل محّمد بن  الأربعين في ف�صائل   ·
الني�صابوري جّد ال�صيخ اأبي الفتوح المف�ّصر الرازي. 

الأربعي���ن م���ن الأربعي���ن عن الأربعي���ن، لل�صيخ الأج���ل منتجب الدي���ن علّي بن   ·
عبيدالل�ه من اأحفاد علّي بن بابويه القّمي.

الأربعي���ن، لل�صّي���د محيي الدين اأبي حام���د محّمد بن عبدالل�ه بن علّي بن زهرة   ·
ابن اأخي ال�صّيد اأبي المكارم بن زهرة الح�صيني الحلبي.

�صول القدماء مثل كتاب ال�ص���الة لح�صين بن �صعيد، 
ُ
 واأخب���ار متفّرقة منتخبة م���ن اأ

وكتاب اإ�صحاق بن عّمار، وكتاب معاذ بن ثابت، وكتاب علّي بن اإ�صماعيل الميثمي، وكتاب 

معاوية بن حكيم، وكتاب اإبراهيم بن محّمد الأ�صعري، و كتاب ف�صل بن محّمد الأ�صعري، 

وكتاب زيد، و ر�صالة في القراءة والظاهر اأّنها لبن مالك �صاحب الألفّية، والمجتنى في 

الأدعية، لل�صّيد ر�صي الدين علّي بن طاو�س الحّلي.

وفي اآخر اأربعين ال�صيخ منتجب الدين هكذا: »نجز لإحدى وع�صرين م�صت من �صهر 

رج����ب 861 بك����رك ن����وح، بقلم محّمد بن عل����ّي بن ح�صن بن محّمد ب����ن ال�صالح الجبعي 

اللويزاني من ن�صخة بخّط ال�صيخ �صم�ض الدين محّمد بن مّكي كتبها بالحّلة 776 وهو 

.
(1(

نقل من ن�صخة بخّط محّمد بن محّمد بن علّي الحمداني القزويني تاريخها 613«

4. المجموعة الرابعة

هي التي عّرف بها الطهراني وقال:

وهي الموجودة بالنجف بمكتبة مدر�صة ال�صّيد البروجردي... وكتب في اآخرها [اأي في 

انظر الذريعة، ج 20، �س 77 - 79.  (1(
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خريات �صعبان المبارك �صنة 
ُ
اآخ���ر ال�صبع العلويات] اأّنه: فرغ من كتابتها لنف�صه... ف���ي اأ

(1(

ثمان و�صّتين وثمانمائة.

وكت���ب في  التعري���ف بهذه المجموع���ة واأو�صافه���ا ومحتواها المرح���وم محّمد هادى 

الأمين���ي ول���د العاّلم���ة الأمين���ي )رحمهم���ا اهلل( مقالًة تحت عن���وان »من كن���وز الأدب 

المن�ص���ّى« ن�صرتها مجّلة العرفان في لبنان، في العدد الأّول من ال�صنة 53، في ربيع الأّول 

1385ه�، واأراد الأميني تحقيقها ون�صرها فلم يوّفق لذلك.

وقال في  و�صفها: 

اأّم���ا محتوياتها فل���م يقت�صر اهتمام الموؤّلف لجمع ناحية واح���دة من الموا�صيع، واإّنما 

جم���ع كّل م���ا راق له وط���اب من حكم و اأمث���ال وحكايات و ح���وادث وفقه و اأح���كام ونوادر 

ولطاي���ف و مفاخ���رات ومقام���ات واإجازات علمّي���ة، ففيها �صع���ر ليون�س الديلم���ي وال�صّيد 

الِحْمَيري واأبوالبركات وابن الحّجاج والمو�صوي  و ابن حّماد وال�صاحب وال�صريف والنا�صي 

والعون���ي والب�صنوي وابن عرند�س والمثقب العبدي والنابغة الذبياني واأبو الح�صين الجّزار 

وعل���ّي ب���ن الجهم واأبو نوؤا�س و�صديد بن اأبي كامل ومو�صى بن جابر الحنفي واأبو اأمّية اأو�س 

الحنفي وب�ّصار وابن دريد ومحّمد بن مّكي واأبوطالب وعبد اهلل بن حمدون النديم ومهلهل 

والزمخ�صري والوزير المغربي وابن خالويه وابن طاو�س وابن حيو�س والقا�صي اأبو الح�صن 

الجرجان���ي وفخر الدين واأب���و عثمان الخالدي والبحتري واأبو تم���ام وال�صابي ومحّمد بن 

غال���ب والعطري وابن المعت���ّز والأبر�س وحاتم والغنوي وعمر بن ال���ورد وح�ّصان بن ثابت 

وابنه عبد الرحمن و�صعيد بن عبد الرحمن والفرزدق واأبو العتاهية و�صلم الجا�صر والعتبي 

والمخزومي ودعبل واأبو تمام واليو�صفي وابن العاّلف وابن الرومي واأبو الفتح والخوارزمي 

وزي���اد الأعجم واأن�س بن رنيم الهذلي وابن اإدري����س ال�صافعي والأ�صبط بن قريع والمتّنبي 

وابن المنّجم الواعظ والحي�س ور�صّي الدين ابن طاو�س وابن نما وجمال الدين بن طاو�س 

الذريعة، ج 20، �س 77 - 78؛ وذكرت هذه المجموعة في فهر�س مخطوطات مدر�صة البروجردى في ن�صرة   (1(

ن�صخه هاى خطى، العدد 5، �س 429 - 431، برقم 1271 - 1272.
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وذو الرّم���ة واأبوالعالء المعّري ور�صّي الدين علّي ب���ن الح�صن بن اأحمد بن معّية وابن اأبي 

الحديد واأّم �صنان بنت جيثمة بن حرب المذحجّية واأبو �صعيد النختيكي وال�صّيد المرت�صى 

والمهدي ومحّمد بن حازم واأبوبكر بن الأزهر وجحظة البرمكي ونفطويه النحوي الوا�صطي 

وال�صهروردي ومحّمد بن حمويه الجويني واأبوالق�صم الح�صين بن علّي بن الح�صين المغزي 

واأبو عبد اهلل ال�صبوري واأبو عمرو ال�صيباني النحوي واأبو نعيم الف�صل بن دكين واأبو الفتح 

محّم���د اب���ن عبد اللطيف تقي  الدي���ن ال�صبكي والوكيع القا�صي محّم���د بن خلف بن حيان 

العتبي وعلّي بن اأفل���ح الرئي�س الكاتب البغدادي العالم ال�صاعر ومن�صور بن اإ�صماعيل اأبو 

الح�صن التميمي ويحيى بن اأحمد بن ظافر الحلبي والوزير عون الدين بن هبيرة وك�صاجم 

ومح���رز بن خلف التون�صي ووا�ص���ل بن عطاء المعتزلي وقروا�س وزم���الم المو�صلي وقوام 

الدي���ن الوا�صط���ي والح�صن ب���ن علي الجويني وال�صي���خ اأبي  علي الح�صن ب���ن هود والح�صن 

ب���ن ر�صي���ق وابن الجوزي وال�صعدي وزي���د بن غرا التميمي وابن المن���ادي واأبوعبد اهلل بن 

المعّل����س وابن فار�س وطريف بن مالك واأحم���د بن يحيى بن ثعلب النحوي ال�صيباني وعلّي 

ب���ن محّمد التهامي واأبوالح�صن علي الملك الأف�صل بدر الدين بن يو�صف بن اأّيوب و�صرف 

الدي���ن بن عينن واأبو علي محّمد بن اأحمد بن قا�صم الروزياري واأحمد بن محّمد اإبراهيم 

ب���ن الخّطاب والقا�صي التّنوخي واأبو حامد محّم���د الغزالي وفخر الدين الرازي واأبو عبد 

اهلل وعبد اهلل بن ثابت بن يعقوب النحوي التوزي البغدادي ومحّمد بن جرير الطبري. 

ه���ذا ما ف���ي المجموعة من �صعر، وفيها م���ن التراجم ال�صيء الكثي���ر، كما نجد فيها 

مخت�ص���ر الجعفرّي���ات ح�صبما حّدثنا �صاح���ب الم�صتدرك وكت���اب الجعفرّيات ويقال له 

اأي�ص���ًا الأ�صعثّي���ات من الكتب القديم���ة المعّول عليها عند الأ�صح���اب، ويحتوي على األف 

حديث باإ�صناد واحد عظيم ال�صاأن وهو مرّتب على كتب الفقه الطهارة، ال�صالة، الزكاة، 

ال�ص���وم، الحّج، الجنائز، الطالق، النكاح، الح���دود، الدعاء، ال�صنن والآداب، وقد روى 

جمي���ع الأحاديث ال�صريفة ال�صّي���د الأجّل اإ�صماعيل بن الإمام مو�صى بن جعفرL عن 

اأبيه مو�صى عن اأبيه جعفر عن اآبائه ولذا يقال له الجعفرّيات.
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ويرويها عن اأبي الح�صن مو�صى ال�صيخ اأبو علي محّمد بن محّمد بن الأ�صعث الكوفي؛ 

ولذا يقال لها الأ�صعثّيات.

والكت���اب ف���ي غاي���ة الإعتبار يروي عن���ه �صيخ الطائف���ة اأبو محّمد ه���ارون بن مو�صى 

ل  ���ل ال�صيبان���ي وعل���ي ب���ن جعفر بن حّم���اد وعبداهلل ب���ن المف�صّ التعلكب���ري واأبوالمف�صّ

واإبراهي���م بن محّم���د بن عبد اهلل القر�ص���ي ومحّمد بن عبد اهلل المع���روف باإبن ال�صّقا 

وغيرهم من فطاحل رجال ال�صيعة، وقد طبع عّدة مّرات وجاء في  اآخر المخت�صر، يقول 

محّمد بن علي الجباعي: اإلى هنا وجدت من خّط ال�صيخ محّمد بن مّكي الجعفرّيات على 

اإّني تركت بع�س الأحاديث واأّولهم ناق�س ولعّل اآخرهم كذلك، وذلك يوم الإثنين �صاد�س 

�صهر ربيع الأّول �صنةاثنتين و �صبعين و ثمانمائة.

كما اإّن الموؤّلف انتخب اأحاديثًا من الكافي، لثقة الإ�صالم اأبي جعفر محّمد بن يعقوب 

ب���ن اإ�صحاق الكيني الرازي، وجاء في اآخر الأحاديث المنتخبة: »هذا اآخر ما اختير من 

كت���اب الكاف���ي  الكلين���ّي، والحم���د هلل اأّوًل واآخ���راً، وذلك ي���وم الجمعة راب���ع �صهر رجب 

�صنة اثنتين و�صبعين وثمانمائة، والحمدهلل. كتبه العبد محّمد بن علي بن ح�صن بن 

محّمد بن �صالح الجباعي«.

وفي اأ�صفله هكذا: لكاتب الحروف بهاء الدين العاملي:

ك�������ّل َم�������ن ي���م�������ص���ي ع����ل����ى ال���غ���ب���را������ص�����رب ك������اأ�������س ال������م������وت ي���ك���ره���ه

ن�����ظ�����روا ل�������و  ال�����ع�����ق�����ل  ب����ع����ي����ن  ل�������������������راأوه ال����������راح����������ة ال�����ك�����ب�����رىو 

و له اأي�صًا:

ال����ث����رىوث�������وري�������ن ح�����اط�����ا ب�����ه�����ذا ال��������ورى ث��������ور  و  ال������ث������رّي������ا  ف�����ث�����ور 

ذا ف������وق  م�����ن  و  ه������ذا  ت���ح���ت  ح�����م�����ي�����ٌر م�����������ص�����ّرج�����ٌة ف�������ي ق�����رىوه������م 

في الع�صرين من �صهر رجب �صنة 991 اأّيام العزم على التوّجه اإلى بيت الل�ه الحرام.

تق���ع المجموع���ة في 248 �صفحة بالقط���ع الربع 5 / 21 / 14 كاغ���ذ اأ�صمر خ�صن كتابة 
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مختلف���ة غير منقوط���ة في كّل �صحيفة خ 25 و 19 و 29 �صطرًا طول���ه 10 �صم. ومعها ال�صبع 

العلوّي���ات لع���ّز الدي���ن عبدالحمي���د بن اأب���ي الحدي���د برواية ال�صي���خ الإمام جم���ال الدين 

اأبي العّبا�س اأحمد بن الحّداد الحّلي، ول �صّك في اأّنها بكاملها بخّط الجباعي اأي�صًا كما جاء 

���ه: »تّمت ال�صب���ع العلوّيات والحم���د هلل... فرغ من كتابته���ا لنف�صه العبد  في اآخره���ا ون�صّ

الفقير محّمد بن علي  بن ح�صن الجباعي في اأخريات �صعبان �صنة 868 ختم بخير«.

وف���ي  المخطوطة غير م���ا ذكر من النوادر والفوائد التاريخّي���ة والأدبّية القّيمة والتي 

تعتب���ر ثروة فكرّي���ه �صخمة نافعة جديرة بالنظر والبحث واأّوله���ا هكذا: وجد على خاتم 

(1(

عقيق اأحمر مكتوب:

ن���ث���رون���ي ال���������ص����م����ا  م������ن  درٌّ  ي�������وم ت������زوي������ج وال���������د ال�������ص���ب���ط���ي���ناأن���������ا 

����ص���ب���غ���ون���ي ب������دم ن���ح���ر ال���ح�������ص���ي���ِنك���ن���ت اأن�����ق�����ى م�����ن ال���ج���ب���ي���ن ول���ك���ن

خريات �صعبان 868، و فرغ من كتابتها في رابع 
ُ
وفرغ الجباعي من كتابة بع�صها في اأ

�صهر رجب �صنة اثنتين و�صبعين وثمانمائة، ونقل فيها مطالب عن مجاميع ال�صهيد، وهي 

(2(

التي قال عنها المحّدث النوري: »نقلها كلَّها من خّط �صيخنا ال�صهيد«.

فهذه المجاميع الأربع ن�صخ الأ�صل منها بخّط جامعها بقيت �صالمًة عن حوادث الدهر 

و و�صل���ت اإلين���ا بحمد هلل �صبحانه، اإحداها الآن في النج���ف الأ�صرف في مكتبة العاّلمة 

كا�ص���ف الغط���اء، وثالثة منها في طه���ران في مكتبات مجل�س ال�ص���ورى و جامعة طهران 

وملك. وُتوَجد م�صّوراتها عندنا في موؤ�ص�صة تراث ال�صيعة.

خرى لم ت�ص���ل اإلينا ول نعلم كيفّيتها وكان���ت عند المحّدث النوري 
ُ
بقي���ت مجموعة اأ

بخ���ّط بع����س اأحفاد �صم����س الدين الجبع���ي، كما ق���ال النوري} في تع���داد مجاميع 

.
(3(

الجباعي: »والمجّلد الآخر بخّط بع�ض اأحفاده نقله عن خّطه«

. مجّلة العرفان، ال�صنة 53، العدد الأّول وانظر اأي�صًا الذريعة، ج 20، �س 79.  (1(

. خاتمة م�صتدرك الو�صائل، ج 19، �س 30، 298 - 299، 382 - 385.  (2(

. خاتمه م�صتدرك الو�صائل، ج 20، �س 77، �س 112 - 113؛ م�صّفى المقال، �س 412 - 413.  (3(
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ول يخف���ى اأّن اإح���دى مجاميعه لم تكن موجودة عند المح���ّدث النوري كما �صّرح به، 

.
(1(

خرى لم ت�صل اإلينا«
ُ
حيث قال: »وقد اأكثر في البحار من النقل عنها وعن اأ

وقال العالمة ال�صيد ح�صن ال�صدر} في ترجمة ال�صيخ �صم�س الدين الجبعي:

�صاح���ب المجامي���ع.... التي اأكثر النقل منه���ا العالمة المجل�ص���ي، واأكثرنا نحن عن 

.
(2(

بع�صها النقل اأي�صًا وقد وّفق الل�ه للعثور على مجموعتين...

و كيف كان فقد نقل العالمة المجل�صي في البحار وتلميذه المولى عبداهلل في الريا�س 

والمح���ّدث النوري في م�صتدرك الو�صائل و خاتمته، وال�صّيد ح�صن ال�صدر في تكملة اأمل 

الآم���ل و ال�صيد مح�صن الأمين في اأعيان ال�صيعة والطهراني في الذريعة و طبقات اأعالم 

ال�صيعة مطالب كثيرًة عن مجاميع الجباعي.

ووردت ترجمة �صم�س الدين الجباعي �صاحب المجاميع في بع�س كتب التراجم لأهل 

.
(3(

ال�صنه

. خاتمة م�صتدرك الو�صائل، ج 19، �س 382 - 385.  (1(

. تكملة اأمل الآمل، �س 356 - 358.  (2(

الأعالم للزركلي )ج 6، �س 288( ومعجم الموؤّلفين لكّحالة )ج 3، �س 504).  (3(
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البهائي: الشخصية النموذجية
 الَِّذيَن اآَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن اأُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت }

ُ
{َيْرَفِع اهلل

الشيخ اسن عبد الساتر)))

كان م���ن بركات الإ�صالم على العرب وغيرهم م���ن ال�صعوب التي ان�صوت تحت لوائه 

واآمن���ت ب���ه، ح�صه وتحري�صه له���م على الأخذ باأ�صب���اب المعرفة ومناهجه���ا وفتح اآفاق 

التكفير على مراكز المعرفة اأنذاك حيث كانت مغلقة اأمام الفكر ال�صنمي الغارق باأوثان 

الجاهلية ونواحيها ولذا ترى القراآن الكريم ور�صوله العظيم P يدعوان الم�صلمين اإلى 

�صل���وك دروب العل���م والمعرفة ويرفعان من �صاأن العلماء حي���ث جعل مدادهم اأف�صل من 

دم���اء ال�صهداء وم���ن هنا راح الم�صلمون في اأول ع�صور الإ�ص���الم يرتقون �صلم المعارف 

واإ�صتك�ص���اف اآفاق الكون و�صبر اأ�صرار الطبيعة واإجتراح الحلول لما كانوا ي�صادفونه من 

م�صكالت في تلك الع�صور فاأ�ص�صوا بذلك مبادئ كثيرة من العلوم التي فرعت وبنيت على 

تل���ك الأ�ص�س. وهكذا راح العلم يتقدم من ع�صر اإلى ع�صر ويتطور على اأيدي الم�صلمين 

وغيره���م. حتى تمح�س ف���ي ع�صرنا الراهن عن ث���ورة علمية وتكنولوجي���ة مفتوحة في 

اأبعادها الزمنية والمكانية واإن كان ي�صوب بعدها الإن�صاني اأكثر من عالمة اإ�صتفهام ونحن 

اأ�صتاذ في الحوزة العلمية.  (1(
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اإذ ن�صج���ل ما اأ�ص�صه الم�صلمون الأوائل من مبادئ في اأكثر مفردات المعرفة الإجتماعية 

ل ننكر دور ال�صعوب الأخرى ال�صابقة فيما �صنعته من ح�صارات ن�صبية كاليونان والفر�س 

والم�صري���ون والآ�صوريون والهن���ود بينما ذهب الم�صلمون بعيدًا ق���ارب المطلق في �صنع 

ح�ص���ارة اإ�صتفادت منها غالبي���ة الب�صرية كما ا�صتفاد الغرب م���ن ريا�صيات الخوارزمي 

ون�صي���ر الدين الطو�صي ف���ي علم الجبر والفل���ك والفل�صفة. كما ا�صتف���اد واأخذ عن اإبن 

الهيثم علم الب�صريات وال�صوء والفلك واأخذ الرازي علم ال�صيدلة والطب عندما ترجم 

كتاب���ه الح���اوي كما ترجم كتاب القانون لإبن �صينا. وقد بقي جابر بن حيان م�صدر علم 

الكيمي���اء حتى الق���رن التا�صع ع�صر حيث خط���ى خطوته التالية على ي���د لفوزيه العالم 

الفرن�ص���ي وقد ترجم الغرب جل كتب اإبن �صينا والفارابي والغزالي والطو�صي واإبن باجه 

واإب���ن طفي���ل وال�صي���د الداماد و�ص���در المتاألهين ف���ي الفل�صفة ل �صيما �ص���روح اإبن ر�صد 

لفل�صف���ة اأر�صطو وتحليالت���ه المنطقية بحيث عل���ى اأ�صا�صها اأ�ص�ص���ت الر�صدية الاّلتينية 

و�ص���ارت هي الم�صدر الوحيد الذي عرف الغرب م���ن خالله الفل�صفة اليونانية. وكذلك 

اإ�صتفاد المفكرون الم�صيحيون في الغرب من الفل�صفة الإ�صالمية ل �صيما منهج الت�صوف 

والمذه���ب العقالني فيه���ا. حيث اأحدث ثورة ف���ي الكني�صة الغربية م���ن خالل اإ�صكالت 

جدي���دة في الاله���وت الم�صيحي ل تزال مح���اولت الإجابة عليها م�صتم���رة اإلى الآن ول 

نن�صى ما قدمه باقر ال�صدر للفكر الإن�صاني من بحوث في الإقت�صاد والفل�صفة والمنطق 

والإجتماع والتاريخ اأخيرًا ولم ي�صتقبل الم�صلمون ع�صر ما قبل النه�صة العربية حتى كان 

علم���اء الم�صلمين خ�صو�صًا علماء ال�صيعة منهم قد اآثروا كل مفردات الفكر العلمي. بما 

اأ�صاف���وه خ�صو�صًا علماء ال�صيعة منهم قد اآث���روا كل مفردات الفكرالعلمي. بما اأ�صافوه 

م���ن بحوث في الدين والعقيدة اإذ ف�ص���اًل عما تركه المحققون الأوائل من روائع معرفية 

اأمث���ال ال�صدوق والكليني والمفيد والمرت�صى والطو�ص���ي والحلي وال�صهيد الأول والثاني 

والكركي وح�صين بن عبد ال�صمد جّدنا والحر العاملي فقد كان �صاحب الذكرى ترجمة 

حي���ة ل���كل من تقدم من علماء الإ�صالم. اإذ اأن بهاء الدي���ن العاملي )عمنا( م�صاف اإلى 
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م���ا تركه من اآثار في الفقه والأ�صول والمنطق والفل�صف���ة واللغة والأدب واأ�صرار البالغة 

والتف�صير والرجال والدراية. قلت م�صافًا اإلى كل هذا فقد ولج حقوًل علمية اأخرى فائقة 

الأهمية وترك فيها اآثارًا ما زالت محل درا�صة اإلى الآن في الحوزات العلمية مثل خال�صة 

الح�ص���اب في علوم الريا�صيات وبحر الح�صاب، ور�صالة في الجبر والمقابلة، ور�صالة في 

ت�صريح الأفالك. ور�صالة في الأ�صطرلب اأو البو�صلة ور�صالة في الهيئة ور�صالة هند�صية 

ف���ي الكرة وغيرها من الر�صائل المترجم اأكثرها اإلى لغات عالمية حيث �صارت م�صدرًا 

لكثير من الدرا�صات العالمية. 

ف���ي الختام هذه الجولة ال�صريعة في بع�س ربوع م���ا تركه علماوؤنا الأوائل والم�صلمون 

م���ن روائع على �صعيد البحث والمعرفة. وقاموا بكل هذه الإنجازات التي منها اإ�صتفادت 

الب�صري���ة. بالرغم من �صعوبة الظروف التي حققوا فيها كل هذه النجاحات العلمية دون 

اأن يك���ون متوف���رًا لهم �صيء من الو�صائ���ل العلمية والمعرفية كما ه���و متوفر في ع�صرنا 

ه���ذا. ن�صاأل الم�صلمين في ع�صرنا هذا ماذا اأنجزنا نحن في ظل كل هذه المعارف التي 

ي�صه���ل الح�صول عليها مع وج���ود المعاهد والجامعات العلمية، يذكر اأن اأكثر من مليوني 

ون�ص���ف مليون بحث علمي ينج���ز �صنويًا في العالم. وينجز العرب منها األفي بحث بينما 

تنجز اإ�صرائيل وحدها اأكثر من مئة األف بحث �صنويًا. وهكذا هناك دول �صغيرة هي من 

اأهم الدول ال�صناعية في العالم اأمثال فنلندا و�صوي�صرا اأو دول ل تملك الموارد الطبيعية 

اإل قلياًل مما هو موجود في بالد الم�صلمين مثل اليابان بينما تعتبر من اأحد اأكبر عمالقة 

ال�صناعة والإقت�صاد في العالم.

اإنه لأمر غريب حقًا اأن يكون العالم العربي �صوقًا اإ�صتهالكية لل�صناعات الغربية، اأين 

نحن من هذا التقدم وكيف يبرر اأمراء البترول العرب وملوكهم هذا التخاذل عن توظيف 

الق���درات البترولية الت���ي لديهم في اإن�صاء مراكز الأبحاث العلمي���ة وعدم الإعتماد على 

الإنت���اج الريعي المتمثل في بيع النفظ الذي لم يكن لهم ف�صل في اإنتاجه اأو اإ�صتك�صافه، 

واإنما يهدرون ثروات العرب والم�صلمين على بناء الق�صور و�صراء الأ�صهم في البور�صات 
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الغربي���ة الخا�صرة دائمًا. والموؤ�ص�صات الجاهلية والماله���ي العبثية والكيد لبع�صهم عن 

طريق اإ�صتئجار الدول الإ�صتعمارية ل�صرب بع�صهم الآخر. 

والحمد هلل رب العالمين
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 قراءة في علم مصطلح الحديث 
من خالل الوجيزة للشيخ البهائي

الشيخ اسين معتوق)))

الحم���د هلل رب العالمين واأف�صل ال�صالة وال�صالم على اأ�صرف الخلق اأجمعين �صيدنا 

ونبين���ا اأبي القا�صم الم�صطفى محم���د واآله الطيبين الطاهرين، ولعنة اهلل الدائمة على 

اأعدائهم وظالميهم اإلى قيام يوم الدين.

ال�صيخ بهاء الدين اأبو الف�صائل محمد بن الح�صين بن عبد ال�صمد الحارثي الهمداني 

العاملي المعروف بال�صيخ البهائي} المتوفى �صنة )1030ه�( اأو )1031ه� ( الموافق 

ل� )1622م( كان من كبار العلماء في ع�صره، وله م�صاهماته الفاعلة في مختلف العلوم 

المتداولة في ع�صره �صواء العلوم الدينية اأو غيرها، وما دونه في علوم الحديث ال�صريف 

يعتب���ر من اأف�صل م���ا دون في هذا المجال، ولهذا فاإّن م���ن المنا�صب التعر�س لمجموعة 

م���ن الأبحاث ومقارنتها بالرجوع اإلى تلك الم�صنف���ات المهمة، و�صنتعر�س لذلك اإن�صاء 

اهلل تعالى في عدة مباحث.

اأ�صتاذ في الحوزة العلمية)الكويت(، والأمين العام للتحالف الإ�صالمي الوطني.  (1(



قراءة في علم مصولح الحدًث من خالل الوجيزة للشيخ البهائي 

- 326 -

المبحث األول

)فيما اأفاده في تق�صيم الحديث وتنويعه(

ق�ص���م ال�صيخ البهائي} في كتابه الوجيزة في عل���م الدراية وفي م�صرق ال�صم�صين 

الحدي���ث المت�صل الإ�صناد اإلى اأق�صام���ه المعروفة )ال�صحيح والموثق والح�صن والمقبول 

وال�صعيف(، وهو يدل على اختيار ال�صيخ البهائي والذي كان من اأهم ال�صخ�صيات الموؤثرة 

اإْن لم يكن اأهم �صخ�صية في ع�صره على الإطالق للمنهج الأ�صولي ورف�صه القول ب�صدور 

جمي���ع الروايات الموجودة ف���ي الكتب الأربعة ف�صاًل عن غيرها، وف���ي مقابله ل�صيما في 

العه���د ال�صف���وي ال���ذي كان عب���ارة عن المحي���ط الذي عا�ص���ره برزت وبق���وة المدر�صة 

الإخباري���ة والتي تاأ�ص�صت في ع�ص���ره على يد معا�صره ال�صيخ محم���د اأمين ال�صتراآبادي 

المتوف���ى �صن���ة )1033ه�( والتي كان لها تاأثيرها البالغ في تلك المرحلة وقد ان�صم اإليها 

�صخ�صي���ات مهمة وموؤثرة ل�صيما م���ن جيل تالمذته اأو تالمذة تالمذت���ه كالحر العاملي 

المتوفى �صنة )1104ه�( والفي�س الكا�صاني المتوفى �صنة )1091ه� ( والتي كانت ترف�س 

هذا التق�صيم واأنه ل داعي له لأّن الأحاديث الموجودة في كتب المتقدمين �صواء في الكتب 

الأربع���ة اأو غيره���ا اإل الن���ادر في غير الكتب الأربع���ة قطعي ال�ص���دور، وادعت المدر�صة 

الإخباري���ة اأّن هذا التق�صي���م متاأخر واأول من ذهب اإليه هو العاّلم���ة الحلي المتوفى �صنة 

)726ه�( واأّن منهج المتقدمين كان بخالف ذلك، يقول المحدث ال�صتراآبادي:

 اأول من ق�صم اأحاديث اأ�صول اأ�صحابنا التي كانت مرجعهم في عقائدهم واأعمالهم في 

زمن الأئمة، وكانوا مجمعين على �صحة نقلها كلها عنهم: اإلى الأق�صام الأربعة الم�صهورة 

بين المتاأخرين العاّلمة الحلي اأو رجل قريب منه، ثم من جاء بعده وافقه كال�صهيد الأول 

والفا�صل ال�صي���خ علي وال�صهيد الثاني وولده �صاحب كتاب���ي المعالم والمنتقى والفا�صل 

المتبح���ر المعا�صر بهاء الدين محمد العاملي، وال�صبب في اإحداثه غفلة من اأحدثه عن 

.
(1(

كالم قدمائنا

الفوائد المدنية �س 172، 173 ط. موؤ�ص�صة الن�صر الإ�صالمي � قم �صنة 1424 هـ.  (1(
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ونج���د المح���دث ال�صتراآبادي في مناق�ص���ة اآراء موقف المدر�ص���ة الأ�صولية من علم 

 .
(1(

الحديث يبداأ بعر�س قول العاّلمة الحلي، وينتهي ببيان راأي معا�صره ال�صيخ البهائي

وا�صتمرت المدر�صة الإخبارية بعد موؤ�ص�صها بنف�س النقد على القول بتق�صيم الحديث 

وتنويع���ه على ي���د عدة من العلم���اء منهم الح���ر العاملي ف���ي خاتمة الو�صائ���ل والفوائد 

الطو�صي���ة والمحدث البحراني في مقدمات الحدائق وال���درر النجفية وال�صيد نعمة اهلل 

الجزائ���ري وغيره���م اإلى اأْن اآل اأمرها اإل���ى التقل�س بعد الت�ص���دي ال�صديد لها من قبل 

المحق���ق ال�صيخ محمد باقر الوحيد البهبهان���ي المتوفى �صنة )1208ه�(، ولكن مع ذلك 

ا�صتمرت بع�س اآثارها وبقوة اإلى يومنا الحا�صر. 

وبالجملة فال�صيخ البهائي بهذا التق�صيم كان يبين راأي المدر�صة ال�صيعية اإلى اأْن ظهرت 

في اأيامه المدر�صة الإخبارية التي رف�صت هذا التق�صيم والأ�ص�س العلمية التي يرتكز عليها.

وقد ا�صتن���د المحدث ال�صتراآبادي اإلى اإثبات اأّن جمي���ع الروايات الموجودة في كتب 

الحديث المعروفة قطعية ال�صدور واأنه ل يوجد فيها روايات غير معتبرة واأنه ل داعي اإلى 

التق�صي���م المذكور لأنه تلك الأحاديث مقطوع ب�صدورها ولتمكنهم من تح�صيل القرائن 

الموجب���ة للقط���ع بحيث يمكنهم وب�صهول���ة اأْن يتو�صلوا اإلى الواقع، وكان���وا ل يجيزون اإل 

العمل بالأخبار المقطوع ب�صدورها، وحينئذ فهم لي�صوا بحاجة اإلى ذكر الأخبار التي لم 

تثبت عندهم ف�صاًل عما لو ثبت لهم اأنها مو�صوعة.

يقول المحدث ال�صتراآبادي:

»�صري���ح كالم رئي����ض الطائف���ة اأن���ه ل يجوز العم���ل بخبر ل يوج���ب القطع بما هو 

حكم اهلل في الواقع اأو حكم ورد عنه: ويجوز العمل بخبر يوجب القطع بورود الحكم 

.»
)2(

عنه، واإْن لم يوجب القطع بما هو حكم اهلل في الواقع

الفوائد المدنية �س 174.  (1(

الفوائ���د المدني���ة �س 145، اأقول: و�صدور الحك���م عنهم واإْن نقطع بكونه هو حك���م اهلل تعالى في الواقع قد   (2(

يتحقق مع احتمال اأْن يكون قد �صدر من الإمام المع�صومR تقية.
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اإلى اأْن يقول: وقد اختار المحقق الحلي وابن اإدري�س ما اختاره رئي�س الطائفة بعينه، 

واأن���ا اخترت مختارهم لتواتر الأخبار بجواز العمل بخبر الثقة، وبخبر يفيد العلم بورود 

.
(1(

الحكم عنهم: وبالتوقف عند خبر ل يفيد القطع بورود الحكم عنهم

وعل���ى هذا الأ�صا�س م�صافًا اإلى �صواهد اأخ���رى ذكرها وف�صلها عدة من بعده كالحر 

العامل���ي في خاتمة الو�صائ���ل والمحدث البحراني ف���ي مقدمات الحدائق ب���اأّن القدماء 

كان���وا مت�صالمين على اأّن الرواي���ات الموجودة في الكتب الأربع���ة وبقية الكتب المعروفة 

كبقية م�صنفات ال�صيخ ال�صدوق وال�صيخ المفيد وال�صيخ الطو�صي وكتاب كامل الزيارات 

ونظائره���ا قطعية ال�صدور، واأّن ه���ذه القناعة كانت محل اتفاق بي���ن الفقهاء اإلى زمن 

المحق���ق الحلي المتوفى �صنة )676ه�(، واأّن اأول من خرق هذا الت�صالم و�صكك في هذه 

الحقيق���ة هو العاّلم���ة الحلي اأو رجل قريب منه، ور�صخها من بعده ممن تقدمت الإ�صارة 

لهم.

ويمكن اأْن ن�صجل على ما ذكره المحدث ال�صتراآبادي واأتباعه المالحظات التالية:

المالحظ���ة الأول���ى: اأّن م���ا نقل���وه عن فقهائن���ا المتقدمي���ن يتعار�س م���ع كلماتهم 

وعباراته���م ال�صريح���ة فالمالحظ اأّن المتقدمين �صعفوا جملة م���ن الروايات المذكورة 

ف���ي بع�س كتبه���م وكذلك الروايات الموجودة في كتب غيرهم م���ن الكتب الأربعة ف�صاًل 

عن غيرها، ول باأ�س بذكر بع�س ال�صواهد:

1-حك���م �صي���خ الطائف���ة الطو�ص���ي المتوف���ى �صن���ة )460ه�( ف���ي كتابي���ه التهذيب 

والإ�صتب�ص���ار ب�صعف بع�س الرواي���ات والتي نقل بع�صها غي���ره كال�صيخ ال�صدوق 

المتوف���ى �صنة )381ه����( وثقة الإ�صالم ال�صي���خ الكليني المتوف���ى �صنة )329هـ) 

بنف�س الإ�صناد الذي اأورده، ونكتفي ببع�س عباراته:

قال في كتاب الإ�صتب�صار في رد بع�س الروايات:... ولأّن هذه الأخبار اأربعة منها   -

الفوائد المدنية �س 145.  (1(
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الأ�صل فيها عمار ال�صاباطي، وهو واحد، وقد �صعفه جماعة من اأهل النقل وذكروا 

اأن م���ا يتفرد بنقله ل يعمل به، لأنه كان فطحيًا، فا�صد المذهب، غير اأّنا ل نطعن 

ف���ي النق���ل بهذه الطريقة، ولأنه واإْن كان كذلك فه���و ثقة في النقل ل ُيطعن عليه، 

واأم���ا خبر زرارة فالطري���ق اإليه علي بن حديد، وهو �صعيف ج���دًا ل ُيعول على ما 

(1(

ينفرد بنقله.

وق���ال في رد بع�س الأخبار اأي�صًا : فاأول ما في هذا الخبر اأنه لم يروه غير محم�د   -

بن �صن�ان عن المف�صل بن عمر، ومحمد بن �صنان مطعون عليه، �صعيف جدًا، وما 

.
(2(

يخت�س بروايته ول ي�صاركه فيه غيره ل ُيعمل به

وق���ال في رد بع����س الأخبار اأي�صًا:... اأول ما في ه���ذه الأخبار اأن الخبرين منهما   -

وهم���ا الأخيران مر�ص���الن، والمرا�صيل ل يعتر�س بها على الأخب���ار الم�صندة لما 

بيناه في غير مو�صع، واأما الخبر الأول فراويه اأبو �صعيد الآدمي، وهو �صعيف جدًا 

.
(3(

عند نقاد الأخبار، وقد ا�صتثناه اأبو جعفر بن بابويه في رجال نوادر الحكمة

2-�ص���ّرح ال�صي���د المرت�صى عل���م الهدى المتوفى �صن���ة )436ه�( في بع����س ر�صائله 

بوج���ود اأحاديث غير معتبرة في كتاب الكاف���ي، بل يذكر ب�صاأْن حديث نقله ال�صيخ 

الكليني باأنه من الأحاديث المو�صوعة:

يقول في مقام الجواب عن رواية من روايات الكافي:

 اإعل���م اأنه ل يجب الإقرار بما ت�صمنه الرواي���ات، فاإن الخبر المروي في كتب ال�صيعة 

وف���ي كتب جميع مخالفينا يت�صمن �صروب الخطاأ و�صنوف الباطل من محال ل يجوز اأن 

(4(

يت�صور، ومن باطل دل الدليل على بطالنه وف�صاده كالت�صبيه والجبر والروؤية...

ال�صتب�صار ج3 �س 65 ذيل حديث 325.  (1(

ال�صتب�صار ج3 �س 224 ذيل حديث 810، وراجع اأي�صًا التهذيب ج7 �س 361 ذيل حديث 1464.  (2(

ال�صتب�صار ج3 �س 261 ذيل حديث 935.  (3(

ر�صائل ال�صريف المرت�صى } ج1 �س 409.  (4(
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اإلى اأْن قال:

وه�ذا الخب���ر الم�ذك�ور بظاه�ره يقت�صي تجويز المح���ال المعلوم بال�صرورات ف�صاده 

واإن رواه الكليني رحمه اهلل في كتاب التوحيد، فكم روى هذا الرجل وغيره من اأ�صحابنا 

رحمه���م اهلل تعالى في كتبه���م ما له ظواهر م�صتحيلة اأو باطلة والأغلب الأرجح اأن يك�ون 

.
(1(

ه�ذا الخبر مو�صوعًا مد�صو�صًا

3-حكم ال�صيخ المفيد في ر�صالته في العدد والروؤية ب�صعف عدة من الروايات اأخرجها 

.
(2(

ثقة الإ�صالم الكليني في الكافي وغيره ممن تقدم عليه وممن تاأخر عنه

وال�صواهد بهذا ال�صاأْن كثيرة، لكن ل ي�صع المقام لإ�صتق�صائها.

المالحظ���ة الثاني���ة: اأّن المح���دث الإ�صتراآب���ادي وغيره ينقلون ع���ن المتقدمين في 

كتبه���م ما لي����س له عين ول اأثر وبالرجوع اإل���ى تلك الكتب نجد اأّن ما اأف���ادوه اأمرًا اآخر، 

فمث���اًل ق���ال في الفوائد المدني���ة: �صريح كالم �صيخ الطائفة اأن���ه ل يجوز العمل بخبر ل 

.
(3(

يوجب القطع بما هو حكم اهلل في الواقع اأو حكم ورد عنهم

 ل اأثر له في اأي م�صنف من م�صنفات 
(4(

مع اأّن هذا الكالم الذي نقله عن عدة الأ�صول

ال�صي���خ المتوف���رة، بل كالم ال�صيخ في العدة بخالف ذلك، يق���ول في عدة الأ�صول: فاأما 

م���ا اخترت���ه من المذهب فهو اأّن خبر الواحد اإذا كان واردًا من طريق اأ�صحابنا القائلين 

بالإمام���ة، وكان ذلك مرويًا عن النبي P اأو عن واحد من الأئمة عليهم ال�صالم، وكان 

مم���ن ل يطعن في روايته، ويك���ون �صديدًا في نقله، ولم تكن هناك قرينة تدل على �صحة 

ما ت�صمنه الخبر، لأنه اإْن كان هناك قرينة تدل على �صحة ذلك كان الإعتبار بالقرينة، 

.
(5(

وكان موجبًا للعلم...

ر�صائل ال�صريف المرت�صى } ج1 �س 410.  (1(

الكافي ج4 �س 78.  (2(

الفوائد المدنية �س 145.  (3(

الفوائد المدنية �س 144.  (4(

عدة الأ�صول ج1 �س 336، 337 ط. موؤ�ص�صة اآل البيت : �صنة 1403هـ ـ 1983م.  (5(
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وكالم ال�صيخ هنا �صريح في اأّن تقييم الخبر يمر بمرحلتين:

الأولى: النظر اإلى القرائن التي توجب العلم ب�صدوره، فاإذا ثبتت، فحينئذ يكون   -

الخبر معتبرًا ول حاجة حينئذ للبحث في �صنده ول اإلى تقييم اأحوال الرواة.

الثانية: وهي تكون على تقدير عدم الظفر بنتيجة في المرحلة الأولى، فيبحث في �صند   -

الخب���ر غير المقترن بم���ا يوجب العلم ب�صدوره، فاإذا كان مروي���ًا عن الثقات القائلين 

بالإمام���ة فحينئذ يكون الخبر معتب���رًا ويمكن العمل به. ومن الوا�صح اأّن ما اأفاده �صيخ 

الطائفة في العدة على خالف ما فهمه المحدث الإ�صتراآبادي في الفوائد المدنية.

المالحظة الثالثة: نجد المحدث الإ�صتراآبادي ير�صل م�صاألة اإر�صال الم�صلمات دون 

اأْن ياأت���ي بدليل يدل عليها، وهو اأّن المتقدمين الذين رووا الأحاديث في م�صنفاتهم كان 

باإمكانهم تح�صيل القطع في جميع الأحكام واأْن يجدوا القرائن التي يح�صل معها العلم 

ب�ص���دور الخب���ر عن الأئمة المع�صومي���ن: اأو عدمه، ول ندري من اأي���ن ا�صتفاد مثل هذا 

الأمر، ل�صيما بعد اختالفهم في �صحة بع�س الروايات وعدم �صحتها، فال�صيخ ال�صدوق 

يحكم ب�صحة ما دل على جواز الغ�صل والو�صوء بماء الورد و�صيخ الطائفة يحكم ب�صعفه 

ا�صتنادًا اإلى �صعف ال�صند واأنه مما تفرد به محمد بن عي�صى بن عبيد عن يون�س بن عبد 

الرحم���ن، فلو كان عند ال�صيخ قرينة اأخرى غير ذل���ك واأنه خبر �صاذ، لما ا�صتند لإثبات 

ال�صع���ف اإلى تفرد محمد بن عي�صى بن عبيد، بل نجده في التهذيب والإ�صتب�صار �صعف 

بع�س الروايات والتي رواها اأي�صا ال�صيخ الكليني في الكافي اأو ال�صيخ ال�صدوق في كتاب 

من ل يح�صره الفقيه وا�صتند في اإثبات ال�صعف اإما ل�صعف بع�س الرواة اأو جهالتهم كما 

تقدمت بع�س ال�صواهد الدالة على ذلك.

ب���ل نجد ال�صي���خ ي�صرح في كتاب العدة ب���اأّن الكثير من الأخبار ل �صبي���ل لإثباتها اإل 

النظر في اأ�صانيدها وعدم اقترانها بما يوجب العلم ب�صدورها حيث يقول:

ونح���ن نعلم اأن���ه لي�س في جميع الم�صائل التي ا�صتعملوا فيها اأخبار الآحاد، لأنها اأكثر 

من اأْن تح�صى موجودة في كتبهم وت�صانيفهم وفتاويهم.
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اإل���ى اأْن يقول: فعل���م اأّن ادعاء القرائن في جميع الم�صائ���ل دعوى محالة، ومن ادعى 

القرائن في جميع ما ذكرناه وكان ال�صبر بيننا وبينه، بل كان معوًل على ما يعلم �صرورة 

خالف���ه، مدافعًا لما يعلم م���ن نف�صه �صده ونقي�صه، ومن قال عند ذلك: اأني متى عدمت 

�صيئًا من القرائن حكمت بما يقت�صيه العقل يلزمه اأْن يترك اأكثر الأخبار، واأكثر الأحكام، 

ول يحك���م فيه���ا ب�صيء ورد ال�صرع به، وهذا حد يرغب اأه���ل العلم عنه، ومن �صار اإليه ل 

.
(1(

يح�صن مكالمته، لأنه يكون معوًل على ما يعلم �صرورة من ال�صرع خالفه

المبحث الثاني

)دللة التق�صيم على منهج ال�صيخ البهائي قده(

ذك���ر ال�صيخ البهائي ف���ي الوجيزة في اأق�ص���ام الحديث ق�صمًا �صم���اه: )الحديث المقبول( 

وعرف���ه باأن���ه ما ا�صتهر العم���ل بم�صمونه، وعلى ه���ذا فهو يذهب اإلى اأّن عم���ل الم�صهور يعتبر 

جاب���رًا ل�صعف ال�صن���د، وعليه فالحديث الذي عمل به الم�صهور يعتب���ر من الأحاديث المقبولة 

المعتب���رة ول حاجة للبح���ث في �صنده، واإنما لبد من البحث في ال�صن���د في غير هذه الحالة، 

وهذا القول ن�صب اإلى الم�صهور، ومن اأبرز العلماء الذين لم يقبلوا هذا الم�صلك ال�صيد المحقق 

الخوئي، فقد ذهب اإلى عدم حجية ال�صهرة العلمية، واأّن ما هو المتداول من اأّن ال�صهرة جابرة 

ل�صعف ال�صند وكا�صرة لقوته من الأمور التي لي�س لها دليل يمكن الإعتماد عليه.

والإخت���الف في هذه الم�صاألة له اأثر كبير جدًا على اإ�صتنباط الأحكام ال�صرعية، فاإذا 

التزمن���ا ب���اأّن عمل الم�صهور يوجب مقبولية الخبر واعتب���اره فحينئٍذ �صيثبت اعتبار عدد 

كبي���ر م���ن الروايات التي اإما يحك���م ب�صعفها �صن���دًا اأو على الأقل يك���ون اعتبارها محل 

خالف بين المحققين فتكون �صالحة لأْن ي�صتند اإليها في اإثبات الأحكام ال�صرعية، وعلى 

العك�س من ذلك فيما اإذا لم نقل بحجية ال�صهرة العملية.

ونكتفي بالإ�صارة اإلى هذه الم�صاألة وتف�صيل الكالم فيها موكول اإلى محله.

عدة الأ�صول ج1 �س 352، 353، 354.  (1(
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المبحث الثالث

)عدم اإ�صافة الحديث المو�صوع اإلى التق�صيم(

من المالحظات المهمة جدًا بالرجوع اإلى تق�صيم الحديث عند ال�صيخ البهائي �صواء 

ف���ي الوجيزة اأو في كتاب م�ص���رق ال�صم�صين هو تق�صيم الحدي���ث اإلى ال�صحيح والح�صن 

والموث���ق وال�صعيف، وعدم الإ�صارة اإلى الحديث المو�صوع، والذي يعتبر الكالم عنه من 

المهمات جدًا، ل�صيما بعد حكم الفقهاء في الجملة اإلى وجود بع�س الأحاديث المو�صوعة 

ف���ي كتب الحديث، ومن تلك ال�صواهد ما ذكره ال�صهيد الثاني في م�صالك الأفهام تعليقًا 

 P على ما اأخرجه ال�صيخ ال�صدوق في من ل يح�صره الفقيه مما يروى اأنه و�صية النبي

في اأحكام الزواج لأمير الموؤمنينQ حيث يقول: 

.
(1(

وعلى هذه الو�صية تفوح رائحة الو�صع، وقد �صّرح به بع�س النقاد

وقال المحقق المحدث الفي�س الكا�صاني في كتاب الوافي:

اإل اأنها غير مطابقة للظواهر، والعمومات القراآنية، ومع ذلك فهي مت�صمنة لتعليالت 

عليلة تنبو عنها العقول ال�صليمة والطباع الم�صتقيمة ويبعد �صدورها عن اأئمة الهدى، بل 

.
(2(

هي مما ي�صت�صم منه رائحة الو�صع

ويق���ول المحق���ق ال�صي���خ فخر الدي���ن اأبو جعفر محمد ب���ن جمال الدي���ن الح�صن بن 

ال�صهيد الثاني زين الدين العاملي المتوفى �صنة )1030ه�( في كتابه اإ�صتق�صاء الإعتبار 

في �صرح الإ�صتب�صار تعليقًا على بع�س روايات الإ�صتب�صار:

.
(3(

واأظن اأّن رائحة الو�صع عليه لئحة

 وتقدم عن ال�صيد المرت�صى علم الهدى اأنه حكم على بع�س روايات الكافي بالو�صع.

وق���د �صن���ف المحقق الكبي���ر ال�صي���خ محمد تق���ي الت�صتري كتاب���ًا م�صتقاًل ف���ي الأحاديث 

المو�صوعة �صماه الأخبار الدخيلة، وا�صتدرك عليه بعد ذلك روايات اأخرى حكم عليها بالو�صع.

م�صالك الأفهام ج7 �س 39 ط. موؤ�ص�صة المعارف الإ�صالمية � قم �صنة 1413هـ.  (1(

الوافي ج11 �س 146 ط. مكتبة اأمير الموؤمنينQ اأ�صفهان �صنة 1406 هـ.   (2(

اإ�صتق�صاء الإعتبار في �صرح الإ�صتب�صار ج7 �س 18 ط. موؤ�ص�صة اآل البيت: �صنة 1419هـ.   (3(
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والكالم في الأحاديث المو�صوعة واإْن كان يتطلب اأْن يكون الباحث في غاية الدقة حتى 

ل يفوتنا �صيء من تعاليم الر�صول الأعظم �صلى اهلل عليه واآله و�صلم واأهل بيته الطاهرين، 

لك���ن الإعرا����س عنه مم���ا ل ينبغي اأي�صًا، ل�صيم���ا واأنه يوجد في ال���رواة التي نقلت عنهم 

الروايات بع�س المتهمين بالو�صع من قبل اأعالمنا المتقدمين، ومن بين هوؤلء الرواة:

وهب بن وهب، المدني، اأبو البختري، القا�صي.  -1

معروف بالكذب وو�صع الأحاديث عند ال�صيعة وال�صنة، قال فيه ال�صيخ الجليل الف�صل 

بن �صاذان المتوفى �صنة )260ه�(: 

.
(1(

كان اأبو البختري من اأكذب البرية

وقال ال�صيخ النجا�صي: 

.
(2(

وكان كّذابا، وله اأحاديث مع الر�صيد في الكذب

وقال فيه الإمام اأحمد بن حنبل: 

كان كّذابًا، ي�صع الحديث.

 وقال يحي بن معين: 

ل رحم اهلل اأبا البختري، كان ي�صع الحديث.

وم���ن اأب���رز اأكاذيبه ل�صال���ح هارون الر�صي���د التي تجعله اأكث���ر قربًا ومكان���ة ما اأخرجه 

الحافظ اأبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري في كتاب الجلي�س ال�صالح الكافي حيث قال:

وحدثن���ا محمد ب���ن يحي ال�صولي، ق���ال حدثنا وكيع، قال حدثن���ا محمد بن الح�صن 

ب���ن م�صعود الزرقي، قال حدثنا عمر بن عثمان، ق���ال حدثنا اأبو �صعيد العقيلي وكان من 

ظرفاء النا�س و�صعرائهم قال: 

لم���ا ق���دم الر�صي���د المدينة اأعظ���م اأن يرق���ى منبر ر�ص���ول اهلل P في قب���اء اأ�صود 

 R عن اأبيه Qومنطق���ة، فق���ال اأبو البخت���ري: حدثني جعفر بن محمد بن عل���ي

معجم رجال الحديث ج19 �س 211 رقم 13199ط. دار الزهراء � بيروت �صنة 1403هـ ـ 1983م.   (1(

)م.ن(.   (2(
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ق���ال: نزل جبري���ل Q على النبي P وعلي���ه قباء ومنطقة مخنج���رًا فيها بخنجر، 

(1(

فقال المعاذي التيمي:

ل��ل��م��ح�����ص��������روي��������ل وع����������ول لأب����������ي ال���ب���خ���ت�������ري ال����ن����ا�����س  ت�����واف�����ى  اإذا 

ب���ال���ك���ذب ف����ي ال���ن���ا����س ع���ل���ى ج��ع��ف��رم������ن ق�����ول�����ه ال���������������زور واإع�����الن�����������ه

����ص���اع�����������ة م����اج���������ال���������ص����ه  م��ح�����ص�����رواهلل  ول  ب�����������دو  ف������ي  ل���ل���ف���ق���ه 

ل��ق�����د وه�������ب  اب�������ن  اهلل  ق�����ات�����ل  اأع����ل��������������ن ب������ال�������������زور وب���ال���م���ن���ك���ري������ا 

اأح���م�������دًا ال��م�����ص��ط��ف��ى  اأن  اأت�������������اه ج����ب����ري����ل ال����ت����ق����ي ال���ب�����������ريي����زع����م 

م����خ����ن����ج����رًا ب���ال���ح���ق���و ب��ال��خ��ن��ج��������رع����ل���������ي����ه خ�������ف وق������ب������ا اأ�����ص��������������ود

.
(3(

، والخطيب في تاريخ بغداد
(2(

وهذا الخبر اأخرجه اأي�صا وكيع في اأخبار الق�صاة

جعفر بن محمد بن مالك بن عي�صى بن �صابور، الفزاري، اأبو عبد اهلل الكوفي.  -2

ق���ال في���ه ال�صيخ النجا�ص���ي: كان �صعيفًا ف���ي الحديث، قال اأحمد ب���ن الح�صين: كان 

ي�ص���ع الحديث و�صعًا و يروي عن المجاهي���ل و�صمعت من قال: كان اأي�صًا فا�صد المذهب 

والرواي���ة ول اأدري كي���ف روى عنه �صيخنا النبيل الثقة اأبو علي بن همام و �صيخنا الجليل 

(4(

الثقة اأبو غالب الزراري رحمهما اهلل و لي�س هذا مو�صع ذكره. 

عبيد بن كثير بن محمد العامري، اأبو �صعيد، الكالبي، الوحيدي، الكوفي.  -3

قال ال�صي���خ النجا�صي: وعبيد كوفي طعن اأ�صحابنا عليه، و ذكروا اأنه ي�صع الحديث، 

له كتاب يعرف بكتاب التخريج في بني ال�صي�صبان، واأكثره مو�صوع مزخرف، وال�صحيح 

من���ه قلي���ل، رواه اأبو عبد اهلل بن عيا�س عن اأبي الح�صي���ن عبد ال�صمد بن علي بن مكرم 

الط�صتي .

الجلي�س ال�صالح الكافي ج4 �س178 ط. عالم الكتب � بيروت �صنة 1413هـ ـ 1993م.  (1(

اأخبار الق�صاة ج1 �س248.  (2(

تاريخ بغداد ج13 �س482، 483 رقم7323.  (3(

معجم رجال الحديث ج4 �س 117 رقم 2279.  (4(
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عبد الرحمن بن كثير الها�صمي.  -4

قال فيه ال�صيخ النجا�صي: كان �صعيفًا غمز اأ�صحابنا عليه، وقالوا: كان ي�صع الحديث.

اإلى اأْن قال: 

.
(1(

وله كتاب فدك، وكتاب الأظلة كتاب فا�صد مختلط

محمد بن مو�صى بن عي�صى، الهمداني، اأبو جعفر، ال�صّمان.  -5

ق���ال في���ه ال�صيخ النجا�صي: �صعفه القمي���ون بالغلو، وكان ابن الولي���د يقول: اأنه ي�صع 

.
(2(

الحديث واهلل اأعلم

وقال ال�صيخ ال�صدوق)ر�س( في الرد على العمل ببع�س الروايات: 

ف���اإّن �صيخنا محمد بن الح�صن)ر�س( كان ل ي�صححه، ويقول: اإنه من طريق محمد 

ب���ن مو�صى الهمداني، وكان غير ثق���ة، كّذابًا، وكل ما لم ي�صححه ذلك ال�صيخ قد�س اهلل 

.
(3(

روحه ولم يحكم ب�صحته من الأخبار، فهو عندنا متروك غير �صحيح

وق���د حكم بع�س المحققين بالو�صع على بع����س الكتب وباختالط البع�س الآخر ومن 

بي���ن تلك الكتب التف�صي���ر المن�صوب لالإمام الح�صن الع�صك���ريQ، وقد تحدثنا عنه 

ب�صيء من التف�صيل في كتاب الإن�صاف في م�صائل الخالف، ونكتفي هنا بذكر ما اأفاده 

ال�صيد المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث حيث قال: 

ه���ذا م���ع اأن الناظر في هذا التف�صير ل ي�صك في اأنه مو�صوع، وجل مقام عالم محقق 

.
(4(
Q اأن يكتب مثل هذا التف�صير، فكيف بالإمام

وغر�صن���ا من هذا ال�صرد التنبيه اإلى وج���ود بع�س الأخبار المو�صوعة واأهمية البحث 

عنه���ا واإْن اأهمل البحث عنها بع�س المحققين، بل نجد اأّن بع�صهم ل ي�صير اإلى الحديث 

المو�صوع، ويكتفي بذكر الحديث ال�صعيف في مقابل الأحاديث المعتبرة.

معجم رجال الحديث ج9 �س 343 رقم 6429.  (1(

معجم رجال الحديث ج17 �س 282 رقم 11847.  (2(

من ل يح�صره الفقيه ج2 �س 90 ذيل حديث 1817.  (3(

معجم رجال الحديث ج12 �س147 رقم 8428.  (4(
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المبحث الرابع

)الفرق بين طريقة القدماء وطريقة المتاأخرين(

المعروف بين المتاأخرين اأّن تقييم الخبر غير المتواتر يمر بمرحلتين:

الأول���ى: النظ���ر اإلى اقترانه بما ي���دل على �صدوره اأو عدم �ص���دوره، وبتتبع اأبحاثهم 

نجد اأّن لديهم قرينتان اأحدهما اإثباتية والأخرى �صلبية، اأما الأولى فعمل الم�صهور حيث 

اأّن المع���روف اأّن ال�صهرة العملية جابرة ل�صعف ال�صن���د، واأما الثانية فاإعرا�س الم�صهور 

حي���ث اأّن المع���روف اأّن اإعرا�س الم�صه���ور كا�صر لقوة ال�صند، ولذا قي���ل: ال�صهرة جابرة 

وكا�صرة.

الثاني���ة: وهي على تقدي���ر عدم الظفر ب�صهرة عملية اإثباتي���ة اأو �صلبية، وهي البحث 

ف���ي �صند الحديث، فاإما اأْن يك���ون منقطع الإ�صناد فلي�س بحجة اإل اإذا ورد عمن ل ير�صل 

اإل عن ثقة، واإما اأْن يكون مت�صل الإ�صناد، وهو اإما �صحيح اأو ح�صن اأو موثق اأو �صعيف. 

وه���ذا هو ما اأفاده ال�صي���خ البهائي} في الوجيزة، اإل اأّن بع����س الفقهاء لم يقبل 

الق���ول بحجية ال�صهرة العملية ومن اأبرزهم ال�صيد المحقق الخوئي} وعليه فالعمدة 

عنده النظر في اإ�صناد الحديث.

واأما المتقدمون فلديهم قولن:

الأول: م���ا اأف���اده ال�صي���خ الطو�صي وذكر اأنه ه���و ما عليه طريق���ة الطائفة من�ذ زمن 

الأئمة الطاهرين: اإلى زمانه، وهي اأّن اإثبات �صدور الن�س يمر بمرحلتين:

الأول���ى: البحث في القرائن المثبتة ل���ه، وهي ل تنح�صر في عمل الم�صهور، بل ربما 

ل يعتب���ر بع�س المتقدمين ال�صهرة العملية من القرائن، والمق�صود هنا بالقرائن 

هي القرائن الموجبة للقطع وقد ل تعتبر ال�صهرة العملية منها، وغاية ما تفيده هو 

الظن المعتبر، وقد ذكر ال�صيخ في العدة بع�س تلك القرائن.

الثاني���ة: النظر اإلى اإ�صناد الرواي���ة وتقييمها على اأ�صا�س حال الرواة، وهذه المرحلة 
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اإنما ي�صل اإليها المتقدمون على تقدير عدم العثور على القرائن، وذكر ال�صيخ في 

العدة اأّن هذا هو الغالب في الأخبار، وقد تقدمت عبارته.

الثان���ي: وه���و بناءًا على عدم اإعتبار الأدلة الظنية وع���دم حجية الخبر غير المتواتر 

وهو م�صلك اإبن قبة الرازي وال�صيد المرت�صى واإبن البّراج واإبن اإدري�س وغيرهم، وهوؤلء 

ل يرون الحجية اإل في نوعين من الروايات:

اأحدهما: الروايات المتواترة.

ثانيهما: الروايات المقترنة بما يوجب القطع ب�صدورها.

واأم���ا غي���ر ذلك م���ن الروايات واإْن ثبت���ت بنقل الثق���ات فلي�صت معتب���رة، ولكن �صيخ 

الطائف���ة فيم���ا تقدم من كالمه ذك���ر اأغلب الرواي���ات لي�صت مقترنة بم���ا يوجب القطع 

ب�صدورها بمقت�صى �صبرها وتتبع مواردها.

ويمك���ن القول باأنه حتى ل���و قلنا باأّن غالبية الروايات بالفع���ل غير مقترنة بما يوجب 

القط���ع ب�صدورها، لكن اإغالق باب البحث عن القرائن، وح�ص���ره بال�صهرة العملية، اأو 

اإغالق���ه نهائي���ا بما في ذلك ترك الأخ���ذ بال�صهرة العملية اإثبات���ًا اأو نفيًا في غير محله، 

ل�صيم���ا اإذا و�صعن���ا دائرة البح���ث في النقل اإلى جمي���ع كتب الروايات عن���د �صائر اأتباع 

المذاه���ب الإ�صالمي���ة ومن ذل���ك اأي�صًا م�ص���ادر الزيدية التي فيها نق���ل كثير من طرق 

ال�صيع���ة الإمامية كم�صنفات ال�صيد اأبي طال���ب الهاروني وال�صيد اأبي الح�صين الهاروني، 

والبحث في القرائن بحاجة بذل جهود وا�صعة وعدم الياأ�س في مرحلة مبكرة على البحث 

في الم�صادر المتوفرة والتي هي كثيرة جدًا، ولم يتعر�س الكثير من الباحثين لالإطالع 

عليها ف�صاًل عن محاولة الإ�صتفادة منها في العثور على قرائن ت�صاعد على اإثبات الن�س 

اأو نفيه.

ويمكن القول اأّن القرائن تنق�صم اإلى ق�صمين:

الأول: القرائ���ن الداخلي���ة، وه���ي التي قد ت�صتف���اد من متن الحدي���ث ول�صيما نف�س 

م�صمونه، كما هو الحال بالن�صبة اإلى بع�س الأدعية ذات الم�صامين العالية كدعاء كميل 
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ودعاء اأبي حمزة الثمالي والمناجاة ال�صعبانية وزيارة اأمين اهلل وغير ذلك.

الثاني: القرائن الخارجية، وهي القرائن الأخرى التي قد توجد في غير متن الحديث.

وهذه القرائن قد تكون مثبتة، وقد تكون نافية، ولذا نجد الفقهاء قد يحكمون بالو�صع 

عل���ى بع�س الروايات نظرًا اإلى نكارة المتن وعدم القبول بم�صمونه لمنافاته مع الأ�صول 

الإعتقادية اأو لما ثبت بخالفه بنحو القطع ل�صيما مع عدم اإمكان تاأويل الم�صمون، وهذا 

الأمر معروف عند علماء الم�صلمين على اختالف مذاهبهم.

المبحث الخامس

)ما اأفاده ال�صيخ البهائي} ب�صاأْن الأحاديث المر�صلة(

يتف���ق علماء الحديث على اأّن الأ�صل في الحديث المر�صل عدم الإعتبار، لإحتمال اأْن 

يك���ون في رواته غير المذكورين من ل يج���وز الإعتماد على نقله، وقد عد ال�صيخ البهائي 

ف���ي الوجيزة الحديث المر�صل في الحديث ال�صعي���ف اإل اإذا كان المر�صل ممن ل ير�صل 

اإل عن ثقة، يقول في الوجيزة:

، و قد يخ�ّس بالم�صتمل على جرح اأو تعليق 
(1(

عيف على القوّى بمعنييه وقد يطلق ال�صّ

اأو انقط���اع اأو اإع�صال اأو اإر�صال وقد يعلم من ح���ال مر�صله عدم الإر�صال من غير الّثقة، 

ح���اح كمرا�صيل محّمد بن اأبى عمي���ر، وروايته اأحيانا عن  فينتظ���م حينئذ في �صلك ال�صّ

غي���ر الّثق���ة ل يقدح ف���ي ذلك كما يظّن، لأّنهم ذك���روا اأنه ل ير�صل ال ع���ن ثقة، ل اإّنه ل 

يروى اإل عن ثقة.

وما اأفاده ال�صيخ البهائي} يمكن اأْن ن�صجل عليه مالحظتين:

المالحظة الأولى: اأنه حكم بال�صعف على عامة المرا�صيل اإل اإذا كانت عمن ل ير�صل 

اإل عن ثقة كمرا�صيل ابن اأبي عمير، ولكن بعد ذلك تعر�س اإلى اإ�صكال وجوابه.

يعني الح�صن والموثق دون ال�صحيح بح�صب الإ�صطالح.  (1(



قراءة في علم مصولح الحدًث من خالل الوجيزة للشيخ البهائي 

- 340 -

وحا�ص���ل الإ�ص���كال: اأّن مثل اب���ن اأبي عمير كيف يمكن قبول مرا�صيل���ه وقد ثبت روايته عن 

ال�صعف���اء، فبع���د اأْن كان تارة يروي عن الثقات واأخرى ع���ن ال�صعفاء فنحن نحتمل حينئذ اأْن 

يكون من اأر�صل عنه لي�س بثقة، وهذا الإحتمال يكفي لإثبات عدم �صحة الإعتماد على مرا�صيله.

واأج���اب ال�صي���خ البهائي: اأّن المتقدمين لم يذكروا ع���ن ابن اأبي عمير اأنه ل يروي اإل 

ع���ن ثقة، ب���ل ذكروا اأنه ل ير�ص���ل اإل عن ثقة، ونف����س هذا النقل ظاهر ف���ي اأّن مثل ابن 

اأب���ي عمي���ر كان يلتزم بع���دم الرواية اإل عن ثق���ة عند الإر�صال، واأم���ا التزامه بذلك عن 

الت�صريح با�صم الراوي فلم يثبت.

وه���ذا الج���واب غريب ج���دًا من ال�صي���خ البهائي، وال�صب���ب اأّن من�ص���اأ الحكم بحجية 

مرا�صيل محمد بن اأبي عمير ل يخلو من اأحد اأمرين:

اأحدهم���ا: ما ذك���ره ال�صيخ في عدة الأ�ص���ول اأثناء حديثة عن الرواي���ات المتعار�صة 

وحكم تعار�س الخبر المر�صل مع الخبر الم�صند حيث قال:

واإذا كان اأحد الراويين م�صندًا، والآخر مر�صاًل، نظ�ر في حال المر�صل، فاإن كان ممن 

يعل���م اأنه ل ير�صل اإل عن ثقة موثوق به، ف���ال ترجيح لخبره على خبر غيره، ولأجل ذلك 

�ص���وت الطائفة بين ما يرويه محمد بن اأبي عمي���ر، و�صفوان بن يحي، واأحمد بن محمد 

بن اأبى ن�صر، وغيرهم من الثقات الذين عرفوا باأنهم ل يروون ول ير�صلون اإل ممن يوثق 

.
(1(

به، وبين ما اأ�صنده غيرهم، ولذلك عملوا بمر�صلهم اإذا انفرد عن رواية غيرهم

ثانيهم���ا: ما ذك���ره ال�صيخ النجا�صي ف���ي فهر�صته عند ترجمة محم���د بن اأبي عمير 

حي���ث قال: وكان حب�س في اأيام الر�صيد، فقي���ل: ليلي الق�صاء، و قيل: اإنه ولي بعد ذلك، 

وقي���ل: بل لي���دل على موا�صع ال�صيعة واأ�صحاب مو�صى بن جعفر Q، وروي اأنه �صرب 

اأ�صواطًا بلغت منه فكاد اأن يقر لعظم الألم، ف�صمع محمد بن يون�س بن عبد الرحمن وهو 

يقول: اتق اهلل يا محمد بن اأبي عمير، ف�صبر، ففرج اهلل، وروي اأنه حب�صه الماأمون حتى 

عدة الأ�صول ج1 �س 386، 387.  (1(
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وله ق�ص���اء بع�س الب���الد، و قيل: اإن اأخته دفنت كتبه في حال ا�صتتارها كونه في الحب�س 

اأربع �صنين فهلكت الكتب، وقيل: بل تركتها في غرفة ف�صال عليها المطر فهلكت، فحدث 

م���ن حفظه، و مما كان �صلف له في اأيدي النا�س، فلهذا اأ�صحابنا ي�صكنون اإلى مرا�صيله، 

.
(1(

و قد �صنف كتبًا كثيرة

اأم���ا الم�صدر الثاني وهو فهر�ص���ت ال�صيخ النجا�صي } ففيه اأّن من�صاأ ال�صكون اإلى 

مرا�صيل���ه م���ن قبل الأ�صحاب هو تحديثه من حفظه ومم���ا كان �صلف له في اأيدي النا�س 

بعد اأْن هلكت كتبه.

واأم���ا الم�ص���در الأول وهو عدة الأ�صول ففي���ه اأّن من�صاأ الإعتماد عل���ى مرا�صيله ومن 

كان عل���ى طريقته ك�صفوان بن يحيى واأحمد بن محمد بن اأبي ن�صر هو اأنه ل يروون ول 

ير�صل���ون اإل ع���ن ثقة، ول يوجد من ذكر اأنهم ل ير�صلون اإل عن ثقة من دون الإ�صارة اإلى 

اأنهم ل يروون اإل عن ثقة، فما ذكره ال�صيخ البهائي اإ�صتباه قطعًا.

وم���ن الوا�ص���ح اأّن الوجه الثاني في الإعتماد على مرا�صيل اإب���ن اأبي عمير �صعيف جدًا فال 

يمك���ن القول باعتب���ار مرا�صيله وحجيتها لمجرد كونه يحدث من حفظه ومما كان �صلف له في 

اأي���دي النا����س واأما الوجه الأول فال اإ�صكال في اأنه يقت�ص���ي الإعتماد على مرا�صيله، ولكن لبد 

م���ن الإجاب���ة على الإ�صكال المتقدم، فبع����س المحققين نتيجة لهذا الإ�ص���كال ذهب اإلى عدم 

حجية مرا�صيل محمد بن اأبي عمير، واأنه ل فرق بينها وبين غيرها، منهم المحقق الحلّي في 

المعتبر حيث يقول في مقام مناق�صة العمل ببع�س الروايات التي اأر�صلها محمد بن اأبي عمير:

.Q ولو اإحتج بما رواه ابن اأبي عمير عن بع�س اأ�صحابنا، عن اأبي عبد اهلل

اإلى اأْن قال:

كان الجواب، الطعن في ال�صند لمكان الإر�صال، ولو قال: مرا�صيل اإبن اأبي عمير يعمل 

.
(2(

بها الأ�صحاب، منعنا ذلك، لأّن في رجاله من طعن الأ�صحاب فيه

معجم رجال الحديث ج14 �س 279 رقم 10018.  (1(

المعتبر في �صرح المخت�صر ج1 �س 165 ط. موؤ�ص�صة �صيد ال�صهداء )ع( � قم �صنة 1407 هـ.  (2(
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وواف���ق المحق���ق الحلي جماع���ة من الفقه���اء منهم ال�صي���د محمد العامل���ي �صاحب 

.
(1(

المدارك ومنهم ال�صيد المحقق الخوئي

وف���ي المقابل ذهب عدد كبي���ر من الفقهاء اإلى حجية مرا�صي���ل محمد بن اأبي عمير 

واعتباره���ا واأنه���ا كالم�صاني���د ال�صحيحة منهم العاّلم���ة الحلي وولده فخ���ر المحققين 

.
(2(

والمحقق الثاني وال�صهيدان والإمام الخميني

ويمك���ن الجواب عن الإ�صكال: باأن���ه لم يثبت روايتهم عن ال�صعفاء مبا�صرة اإل نادرًا، 

ل���م نجد ح�صب التتبع اإل موردًا واح���د روى فيه اإبن اأبي عمير عن وهب بن وهب الذي ل 

اإ�ص���كال اأن���ه كان في غاية ال�صعف، فقد اأخرج ال�صي���خ الطو�صي في التهذيب ما رواه عنه 

محم���د بن اأبي عمير ب�صنده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد البرقي، 

.
(3(
Qعن اإبن اأبي عمير عن اأبي البختري، عن الإمام ال�صادق

وه���ذا المق���دار وبهذه الن���درة ل يلتفت اإلي���ه ول ي�صلح لنق�س ما ه���و المنقول عنهم 

باأنهم ل يروون ول ير�صلون اإل عن ثقة.

واأم���ا بقية الم���وارد ممن روى عنهم محمد ب���ن اأبي عمير وكذل���ك �صفوان بن يحيى 

واأحم���د ب���ن محمد بن اأبي ن�صر فلم يثبت اأّن عام���ة حياتهم هي ال�صعف، بل عدد منهم 

ثب���ت اأّن لهم حالت���ان، حالة ا�صتقامة وحال���ة �صعف مثل يون�س بن ظبي���ان وعلي بن اأبي 

حمزة البطائني وعمرو بن �صمرو واأبي الجارود زياد بن المنذر الخارقي، ولم يثبت اأنهم 

معجم رجال الحديث ج1 �س 63، نهاية المرام ج1 �س 182 ط. موؤ�ص�صة الن�صر الإ�صالمي � قم �صنة 1411هـ.  (1(

مختل���ف ال�صيع���ة ج5 �س 140 وج7 ����س 29، وج8 �س 360 ط. موؤ�ص�صة الن�ص���ر الإ�صالمي � قم �صنة 1413ه�،   (2(

منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج3 �س 290 ط. مجمع البحوث الإ�صالمية � م�صهد �صنة 1412ه�، اإي�صاح 

الفوائد في �صرح م�صكالت القواعد ج4 �س 162 ط. موؤ�ص�صة اإ�صماعيليان � قم �صنة 1387 ه�، ذكرى ال�صيعة 

ف���ي اأحكام ال�صريعة ج1 ����س 49 ط. موؤ�ص�صة اآل البيت : � قم �صنة 1419ه�، جامع المقا�صد ج1 �س 159 ط. 

موؤ�ص�صة اآل البيت : � قم �صنة 1414ه�، ر�صائل ال�صهيد الثاني } ج1 �س 31 ط. دفتر التبليغات الإ�صالمي 

� ق���م �صن���ة 1421ه�، كتاب البي���ع لالإمام الخميني } ج2 ����س 648 ط. موؤ�ص�صة ن�صر وتنظي���م اآثار الإمام 

الخميني } � طهران �صنة 1421هـ.

تهذيب الأحكام ج3 �س 150 ح 325 ط. دار الكتب الإ�صالمية � طهران.  (3(
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رووا عنهم حال عدم الإ�صتقامة حتى يتنافى مع ما ذكره ال�صيخ في العدة، ل�صيما مع ما 

ذك���ره ال�صي���خ في العدة باأّن من كان له حالتان يوؤخذ بم���ا رواه حالة ا�صتقامته ويترك ما 

رواه في حالة �صعفه، يقول ال�صيخ الطو�صي في كتابه عدة الأ�صول:

واأما ما ترويه الغالة والمتهمون والم�صعفون وغير هوؤلء، فما يخت�س الغالة بروايته 

ف���اإْن كان���وا ممن عرف لهم حال ا�صتقامة وحال غلو، عم���ل بما رووه في حال الإ�صتقامة، 

وترك ما رووه في حال تخليطهم، ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه اأبو الخطاب محمد 

ب���ن اأبي زين���ب في حال ا�صتقامت���ه وتركوا ما رواه ف���ي حال تخليطه، وكذل���ك القول في 

اأحمد بن هالل العبرتائي اإبن اأبي عذافر وغير هوؤلء، فاأما ما يرويه في حال تخليطهم 

ف���ال يجوز العمل به على كل حال، وكذل���ك القول فيما ترويه المتهمون والم�صعفون، واإْن 

كان هن���اك م���ا يع�صد روايتهم ويدل على �صحتها وجب العمل ب���ه، واإْن لم يكن هناك ما 

ي�صه���د لروايتهم بال�صحة وجب التوقف في اأخباره���م، فالأجل ذلك توقف الم�صايخ عن 

اأخبار كثيرة هذه �صورتها، ولم يرووها وا�صتثنوها في فهار�صهم من جملة ما يروونه من 

.
(1(

الت�صنيفات

وبالجمل���ة فروايته���م مبا�صرة عن ال�صعفاء ف���ي حال �صعفهم لم تثب���ت اإل في مورد 

واح���د وهو بحكم العدم، واأم���ا روايتهم عن ال�صعفاء التي لم تثبت اأنها في حال ال�صعف 

اأو غيره فال تتعار�س مع ما نقل عنهم من اأنهم ل يروون ول ير�صلون اإل عن ثقة، بل بعد 

كونه نقاًل معتبرًا يمكن الإعتماد عليه فيمكن حينئٍذ عده قرينة باأنهم لم يرووا عنهم اإل 

في حال ا�صتقامتهم واإلى ذلك ذهب غير واحد من المحققين.

المالحظ���ة الثانية: اعتمد ال�صي���خ البهائي في كتابه حبل المتي���ن على غير مرا�صيل 

محم���د بن اأبي عمير، فذهب اإلى حجية جميع مرا�صيل ال�صيخ ال�صدوق التي ير�صلها في 

كتاب من ل يح�صره الفقيه، حيث قال لإثبات اإحدى الروايات:

عدة الأ�صول ج1 �س 381، 382.  (1(
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عل���ى اأن الرواي���ة الأولى م���ن مرا�صيل ال�ص���دوق رحمه اهلل في كتاب م���ن ل يح�صره 

الفقيه وقد ذكر رحمه اهلل اّن ما اأورده فيه فهو حاكم ب�صحته ومعتقدًا به حجة فيما بينه 

وبي���ن اهلل تعال���ى، فينبغي اأن ل يق�صر مرا�صيله عن  مرا�صي���ل ابن ابى عمير، واأْن تعامل 

.
(1(

معاملتها، ول تطرح بمجرد الإر�صال

ووافق���ه عل���ى ذلك عدة من المحققي���ن منهم العاّلمة ال�صيخ محم���د باقر المجل�صي 

�صاح���ب البحار المتوفى �صنة )1110ه�( وال�صيد محمد المجاهد الطباطبائي الحائري 

(2(

المتوفى �صنة )1242هـ). 

ونظير هذا القول ب�صحة مرا�صيل من ل يح�صره الفقيه اأقوال اأخرى وهي :

1-الق���ول بحجية مرا�صي���ل الكافي حيث ذه���ب اإلى حجيتها وحجي���ة مرا�صيل من ل 

يح�ص���ره الفقيه المحقق ال�صيخ اأحم���د النراقي المتوفى �صنة )1245ه�( وا�صتدل 

بها ف���ي كتابه م�صتن���د ال�صيعة، ووافقه بالق���ول بحجية مرا�صي���ل الكافي المحقق 

ال�صي���خ محمد ر�صا الأ�صفهاني المتوف���ى �صنة )1326ه�( في كتابه نجعة المرتاد 

والمحق���ق ال�صي���خ عبد اهلل المامقان���ي المتوفى �صنة )1351ه�( ف���ي كتابه نهاية 

.
(3(

المقال

2-الق���ول بحجية مرا�صيل كتاب دعائم الإ�ص���الم الذي يقت�صي الإعتماد على الكتاب 

بكامله والذي تعتبر جميع رواياته مر�صلة، واإليه ذهب المحقق ال�صيخ محمد ر�صا 

.
(4(

الأ�صفهاني في كتاب نجعة المرتاد

الحبل المتين �س 11، 12 ط. مكتبة ب�صيرتي بالطبعة الحجرية � قم �صنة 1390هـ.  (1(

مفاتيح الأ�صول �س 60 من الطبعة الحجرية، مراآة العقول ج13 �س 332 ط. دار الكتب الإ�صالمية � طهران   (2(

�صنة 1404 ه�، مالذ الأخيار في �صرح تهذيب الأخبار ج2 �س 552 ط. مكتبة ال�صيد المرع�صي النجفي} 

�صنة 1406هـ.

م�صتند ال�صيعة ج10 �س 310 ط. موؤ�ص�صة اآل البيت : � قم �صنة 1415ه�، نجعة المرتاد �س 414 ط. موؤ�ص�صة   (3(

الزهراء 3 الثقافية � اأ�صفهان �صنة 1416ه�، نهاية المقال �س 109 من الطبعة الحجرية.

نجعة المرتاد �س 414.  (4(
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3-القول بحجية مرا�صيل ال�صيخ المفيد وال�صيخ الطو�صي واأنها ل تق�صر عن مرا�صيل 

محمد بن اأب���ي عمير وبذلك �صّرح المحدث البحران���ي المتوفى �صنة )1186هـ) 

في الحدائق النا�صرة، و�صّرح بذلك ب�صاأْن مرا�صيل ال�صيخ المفيد المحقق ال�صيد 

 .
(1(

اأحمد الخوان�صاري المتوفى �صنة )1405ه�( في جامع المدارك

4-القول بحجية مرا�صي���ل الكتب الأربعة ومرا�صيل ال�صيد المرت�صى والمحقق الحلي 

واأمثالهم واإليه ذهب المحقق ال�صيد محمد جواد العاملي المتوفى �صنة )1226هـ) 

.
(2(

في مفتاح الكرامة

5-الق���ول بحجي���ة مرا�صيل ال�صيخ الطو�ص���ي في الخالف، واإليه ذه���ب ال�صيد محمد 

المجاهد الطباطبائي الحائري في المناهل والمحقق ال�صيخ علي بن ال�صيخ جعفر 

.
(3(

كا�صف الغطاء المتوفى �صنة )1253ه�( في �صرحه لخيارات اللمعة

6-الق���ول بحجية مرا�صيل ال�صي���خ ال�صدوق اإذا رواها بنحو الج���زم، ذهب اإلى ذلك 

جماع���ة من الفقهاء منهم المحقق ال�صيخ ح�صين بن محمد الخوان�صاري المتوفى 

، ومنهم المحق���ق ال�صيخ محمد ح�صين 
(4(

�صن���ة )1098ه�( في م�ص���ارق ال�صمو�س

 ومنهم الإم���ام الخميني، يق���ول الإمام 
(5(

النائين���ي المتوف���ى �صن���ة )1355هــــ) 

الخميني في كتاب البيع في مقام بيان اإعتبار اإحدى الروايات:

فه���ي رواية معتمدة لكث���رة طرقها، بل لو كانت مر�صلة لكان���ت من مرا�صيل ال�صدوق 

التي ل تق�صر عن مرا�صيل مثل اإبن اأبي عمير، فاإّن مر�صالت ال�صدوق على ق�صمين:

الحدائ���ق النا�ص���رة في فقه العترة الطاهرة ج3 �س 172 و����س 320 ط. موؤ�ص�صة الن�صر الإ�صالمي � قم �صنة   (1(

1405ه�، جامع المدارك في �صرح المخت�صر النافع ج1 �س 121 ط. موؤ�ص�صة ا�صماعليان � قم �صنة 1405 هـ. 

مفتاح الكرامة ج10 �س 266 ط. موؤ�ص�صة الن�صر الإ�صالمي � قم �صنة 1419هـ.  (2(

المناهل �س 330 من الطبعة الحجرية، �صرح خيارات اللمعة �س 75 ط. موؤ�ص�صة الن�صر الإ�صالمي � قم �صنة   (3(

1422هـ.

م�صارق ال�صمو�س ج1 �س 46.  (4(

كت���اب ال�ص���الة ) تقرير بح���ث النائيني للكاظم���ي ( ج2 ����س 262 ط. موؤ�ص�صة الن�صر الإ�صالم���ي � قم �صنة   (5(

1411هـ.
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اأحدهم���ا: م���ا اأر�صل���ه ون�صبه اإل���ى المع�صوم Q بنح���و الجزم، كقوله ق���ال اأمير 

الموؤمنين Q كذا.

وثانيهما: ما قال روي عنه Q مثاًل.

.
(1(

والق�صم الأول من المرا�صيل هي المعتمدة المقبولة

7-الق���ول بحجية مرا�صيل تحف العق���ول التي اأر�صلها بنحو الج���زم وذهب اإلى ذلك 

المحقق الميرزا باقر الخوان�صاري المتوفى �صنة )1313ه�( في رو�صات الجنات، 

واعتب���ر اأّن هذا هو حال غالب مر�صالته، يقول في رو�صات الجنات ب�صاأْن روايات 

تحف العقول:

اأّن غالب مر�صالت�ه وقعت بطريق اإ�صقاط ال�صند والإ�صناد اإلى قول الحجة دون اإبهام 

ال���راوي، وه���و ظاهر في الجزم ب�صدوره���ا عن المع�صوم عليه ال�ص���الة وال�صالم، مما 

.
(2(

يجعل الخبر مظن�ون ال�صدق، ويقت�صي اإلحاقه بال�صحيح من الأخبار

وه���ذه هي الأق���وال ب�صاأْن المر�صالت الموجودة في كت���ب الحديث، وللعاّلمة المحقق 

ال�صيخ محمد تقي المجل�صي المتوفى �صنة )1070ه�( تحقيق مهم يتعلق بمرا�صيل ال�صيخ 

ال�ص���دوق، حيث تو�صل اإل���ى اأّن مرا�صيل ال�صيخ ال�صدوق غالبيته���ا من كتاب الكافي ول 

باأ����س بنق���ل عبارته في رو�ص���ة المتقين، حيث يق���ول تعليقًا على بع����س مر�صالت من ل 

يح�صره الفقيه: 

وق���ال ال�صادق جعفر بن محمد L: »كل ماء طاه���ر اإل ما علمت اأنه قذر«، هذا 

الخب���ر به���ذه العبارة غي���ر مذكور في الأ�ص���ول، والذي ظهر لنا من التتب���ع اأن مر�صالت 

ال�ص���دوق اأكثره���ا من الكافي، و هذا الخبر موجود ف���ي كتاب محمد بن اأحمد بن يحيى 

ب���ن عم���ران الأ�صعري برواي���ة ال�صيخ على النحو ال���ذي ذكره في الكاف���ي، والمذكور فيه 

كت���اب البيع لالإم���ام الخميني} ج 2 �س 628 ط. موؤ�ص�صة ن�صر وتنظيم اآث���ار الإمام الخميني p � طهران   (1(

�صنة 1421هـ.

رو�صات الجنات ج2 �س 283.  (2(
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طريق���ان: اأحدهما: مر�صل، والآخر: في���ه جهالة عن حماد بن عثمان، و في كتاب محمد 

ب���ن يحيى عن حماد بن عي�صى قال: ق���ال اأبو عبد اهلل Q الماء كله طاهر حتى يعلم 

اأن���ه ق���ذر، و روى ال�صيخ في الموثق عن عمار عن اأبي عب���د اهلل Q اأنه قال كل �صي ء 

نظي���ف حتى تعلم اأنه ق���ذر، فيمكن اأن يكون النقل بالمعنى اأو كانت ن�صخة ال�صدوق على 

الوجه الذي نقله.

وعل���ى اأي ح���ال فالظاهر �صح���ة الخبر لكونه ف���ي اأ�صل حماد بن عثم���ان وحماد بن 

عي�ص���ى وعمار واإذا وج���ده في الأ�صول من الثق���ات فالظاهر اأنه يمكن���ه الجزم باأنه من 

ق���ول ال�صادق Q وعلى ذلك يجب اأن تحمل مر�صالت���ه واإن كان بح�صب الظاهر من 

الكاف���ي، و يمك���ن اأن يكون ال�صدوق قابل الكافي اأوًل م���ع الأ�صول ووجده �صحيحٌا و عند 

الت�صني���ف ل���م يالحظها باعتبار الجزم ال���ذي ح�صل له قبله كما فعلن���ا بكتاب الرجال 

م���ع اأ�صولها في زم���ان ي�صير بتي�صيره تعال���ى، والظاهر اأن عمل الطائف���ة على ت�صانيف 

الطاطريين والبن���ي ف�صاليين واأ�صرابهم من الواقفية والفطحي���ة والعامة كان لموافقة 

الأ�ص���ول الأربعمائة وجودة ت�صانيفهم فاإن اأخبار الأ�ص���ول كانت منت�صرة غاية النت�صار 

فاإنه���م كلم���ا ي�صمعونه من المع�صوم كان���وا يكتبون في الكتب و له���ذا تراهم ينقلون من 

ه���ذه الكتب م���ع وجود الأ�صول عندهم كما في زماننا بل زم���ان متقدمينا اأي�صًا بالن�صبة 

اإل���ى كتب الرجال، كما ت���رى ال�صهيد الثاني رحمه اهلل و المحق���ق الثاني ر�صي اهلل عنه 

يمدح���ان رجال الح�صن بن داود بجودته م���ع اأن اأغالطه اأكثر من اأن تح�صى على ما هو 

الظاهر عند المالحظة و المقابلة مع الأ�صول و لكن الظن بالقدماء المقابلة مع الأ�صول 

.
(1(

كما يظهر في تتبع اأحوالهم

وق���د نقلنا هذا الن�س لن�صير اإلى جانب مما بذل���ه المحققون بهذا ال�صاأْن ليطلع على 

اأبحاثهم ودرا�صاتهم في علوم الحديث والتي لبد من تتبعها في كتبهم الكثيرة المتفرقة، 

رو�ص���ة المتقي���ن في �صرح من ل يح�صره الفقيه ج1 ����س 32، 33 ط. موؤ�ص�صة كو�صانبور الثقافية الإ�صالمية �   (1(

قم �صنة 1406هـ.
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ليبح���ث في هذا الم�صائل بدقة وت���اأْن بعيدًا عن الت�صرع، ل�صيما بع���د كون هذه الأبحاث 

تحت���اج اإلى كثير من التتب���ع في كتب الحديث وفي الأبح���اث المدونة في علوم الحديث، 

وفي تتبع اأحوال الرواة.

والمحق���ق ال�صيخ محمد تقي المجل�صي هو اأحد من عا����س وتربى في تلك البيئة التي 

كان لل�صيخ البهائي دورًا كبيرًا في بنائها وتاأ�صي�صها.

ث���م اأن���ه ل يخف���ى اأنه بالرغ���م من تو�ص���ع بع�س المحققي���ن في الق���ول بحجية بع�س 

المرا�صي���ل والإعتم���اد عليها ففي المقابل يوج���د جماعة من المحققي���ن منهم المحقق 

الحلي والمحقق ال�صيد محمد العاملي واآخرون لم يقبلوا القول بحجية المرا�صيل مطلقًا.

المبحث السادس

)بيان م�صلك ال�صيخ البهائي} في تعار�ض الجرح والتعديل(

تعر�س المحقق الكبير ال�صيخ بهاء الدين العاملي لحكم تعار�س الجرح والتعديل في 

الوجيزة وكذلك في كتاب م�صرق ال�صم�صين، وقد اأجمل القول في الوجيزة، حيث قال:

ول���و اجتمع الجارح والمع���ّدل فالم�صهور تقديم الجارح والأول���ى الّتعويل على ما يثمر 

غلبة الّظّن كالأكثر عددًا وورعًا وممار�صته.

ولكن���ه في م�صرق ال�صم�صين ذكر اأن���ه ل يجوز اأخذ القول بتقديم الجرح على التعديل 

على اإطالقه وقد ق�ّصم فيه تعار�س الجرح والتعديل على ق�صمين:

الأول: ما يمكن الجمع فيه بين كالم الجارح والمعدل.

الثاني: ما ل يمكن الجمع بينهما.

ولنبداأ اأوًل بالكالم في الق�صم الأول، ومن ثم ننتقل اإلى الكالم في الق�صم الآخر.

اأوًل: حكم تعار�س الجرح والتعديل مع اإمكان الجمع بين الجارح والمعدل:

يقول ال�صيخ البهائي:

وق���د ا�صتهر اأّنه اإذا تعار����س الجرح و التعديل، قّدم الج���رح، وهذا كالم مجمل غير 
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محمول على اإطالقه كما قد يظّن، بل لهم فيه تف�صيل م�صهور، و هو اأّن الّتعار�س بينهما 

على نوعين:

 
ّ

الأّول: م���ا يمك���ن الجمع فيه بين كالم���ي المعّدل والجارح، كق���ول المفيد قد�س اهلل

روح���ه في محّمد بن �صنان اأّن���ه ثقة، و قول ال�صيخ طاب ثراه اأّنه �صعيف، فالجرح مقّدم، 

لجواز اإّطالع ال�ّصيخ على ما لم يّطلع عليه المفيد.

وال�صيخ البهائي في هذه العبارة يبين ما هو المعروف في التعامل مع هذا الق�صم من 

التعار����س واأّن المع���روف هو لزوم تقديم الجرح على التعدي���ل، لكنه ل يقبل بهذا القول 

على اإطالقه، بل يذهب اإلى التف�صيل، واأنه في بع�س الموارد لبد من تقديم الجرح على 

التعديل، وفي بع�صها بالعك�س، فاإنه بعد اأْن تعر�س للق�صم الثاني من التعار�س قال:

وظّن���ي اأّن اإط���الق القول بتقديم الجرح في الّن���وع الأّول غير جّيد، و لو قيل فيه اأي�صًا 

بالترجيح ببع�س تلك الأمور لكان اأولى.

ولكن���ه لم يبي���ن ال�صابطة للقول بالتف�صيل، ب���ل اكتفى ببي���ان اأّن العاّلمة الحلي في 

بع����س الموارد ق���دم التعديل على الجرح، ومن ثم �صرع ف���ي مناق�صته ب�صاأْن ما ذكره في 

ذلك المورد.

ويمك���ن الق���ول اأنه ل معن���ى لإطالق تقدي���م الجرح عل���ى التعديل مع اإم���كان الجمع 

بي���ن الج���ارح والمعدل، والظاهر اأّن مق�ص���وده من اإمكان الجمع هنا حت���ى مع ا�صتقرار 

التعار����س، في�صمل موارد الجمع التبرعي اأي�صًا، وتطبيق���ه على المثال الذي ذكره يعني 

كما لو قال ال�صيخ المفيد في �صاأْن اأحد اأنه ثقة وقال ال�صيخ اأنه �صعيف فيقدم الجرح.

وال���ذي يقت�صي���ه التحقيق اأّن عب���ارة المعدل والج���ارح اإذا كانتا بنف����س المرتبة من 

الإعتبار فال بد من تطبيق قواعد التعار�س المذكورة في علم الأ�صول، فاإّن كان التعار�س 

م�صتقرًا فال يجوز تقديم اأحدهما على الآخر اإل بقرينة خارجية تقت�صي ترجيح اأحدهما، 

واإل كان الحكم هو الت�صاقط.

واأم���ا مع عدم ا�صتقرار التعار�س، فالبد من تطبيق قواعد الجمع العرفي المبينة في 
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عل���م الأ�صول كما لو قي���ل في اأحد الرواة اأنه ثقة، وقال اآخ���ر: اأنه �صعيف، فهنا مقت�صى 

قواع���د الجم���ع العرفي تقديم الجرح على التعديل، لأّن كلمة ثق���ة ن�س في الوثاقة، واأما 

كلم���ة: �صعيف، فهي ظاهرة في عدم الوثاقة، لأنها ت�صمل حالة �صعف الراوي في نف�صه، 

و�صعف���ه ل�صبب اآخر كالحكم ب�صعفه ب�صبب كثرة روايته عن ال�صعفاء مثاًل، واإذا تعار�س 

الن�س مع الظاهر، فالبد من حمل الظاهر على الن�س كما هو وا�صح. 

وم���ن اأمثل���ة ذلك في كلماتهم ما وقع م���ن التعار�س بين كالم ال�صي���خ والنجا�صي في 

ترجم���ة محم���د بن خالد البرقي، ق���ال فيه ال�صيخ : ثق���ة، وقال ال�صي���خ النجا�صي: وكان 

.
(1(

محمد �صعيفًا في الحديث، وكان اأديبًا ح�صن المعرفة بالأخبار وعلوم العرب

اإذ يمكن القول باأّن كالم ال�صيخ ن�س في الوثاقة، وكالم النجا�صي ظاهر في ال�صعف، 

ويحتم���ل اأْن يك���ون �صعفه لي����س فيه نف�صه، بل م���ن جهة من يروي عن���ه، والذي تقت�صيه 

القواعد المقررة في محلها هو لزوم حمل الظاهر على الن�س عند التعار�س.

واأم���ا اإذا لم يكن كال القولين بنف�س المرتب���ة من العتبار فال بد من القول بتف�صيل 

اآخ���ر، ف���اإذا بنينا على اأّن من�ص���اأ حجية القول في اأح���وال الرواة اأنه م���ن م�صاديق خبر 

الواح���د، فلو ثبت حينئذ اأّن ق���ول اأحدهما نا�صئ من الح�س والآخ���ر نا�صئ من الحد�س، 

فالب���د م���ن تقديم الأول على الثان���ي، لأّن ما دل على حجية خبر الواح���د اإنما دلت على 

اعتباره اإذا كان ح�صيًا، ومن اأمثلته التعار�س بين ال�صيخ النجا�صي و�صيخ الطائفة وال�صيخ 

ال�صدوق تبعًا ل�صيخه اإبن الوليد في ترجمة محمد بن عي�صى بن عبيد، فقد وثقة ال�صيخ 

النجا�صي وقال فيه: 

جلي���ل في اأ�صحابنا، ثقة، عين، كثي���ر الرواية، ح�صن الت�صانيف، روى عن اأبي جعفر 

الثان���ي Q مكاتب���ة وم�صافهة، ذكر اأبو جعف���ر بن بابويه عن اإبن الولي���د اأنه قال: ما 

تفرد به محمد بن عي�صى من كتب يون�س وحديثه ل تعتمد عليه، وراأيت اأ�صحابنا يذكرون 

معجم رجال الحديث ج16 �س 65 رقم 10688.  (1(
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هذا القول، ويقولون: من مثل اأبي جعفر محمد بن عي�صى، �صكن بغداد.

اإل���ى اأْن ق���ال: ق���ال اأبو عمرو: قال القتيب���ي: كان الف�صل بن �ص���اذان رحمه اهلل يحب 

العبي���دي ويثني عليه، ويمدحه ويميل اإليه، ويقول: لي�س ف���ي اأقرانه مثله، وبح�صبك هذا 

الثناء من الف�صل رحمه اهلل.

وقال فيه ال�صيخ: �صعيف، ا�صتثناه اأبو جعفر محمد بن علي بن بابويه عن رجال نوادر 

الحكمة، وقال: ل اأروي ما يخت�س برواياته، وقيل اأنه كان يذهب مذهب الغالة.

.
(1(

وقال فيه في اأكثر من مورد في رجاله: �صعيف

وبع���د النظ���ر ف���ي العب���ارات المتقدمة يظه���ر اأّن توثيق الف�ص���ل بن �ص���اذان وال�صيخ 

النجا�ص���ي ثوثيق �صادر من الح�س اإما ب�صبب المعرف���ة المبا�صرة كما هو الحال بالن�صبة 

اأو ب�صب���ب النق���ل عمن عا�ص���ره والظاهر م���ن كالم كل منهما اأنه كان عل���ى ظاهر الثقة 

والعدالة والإيمان والتقوى.

واأما ما ذكره �صيخ الطائفة فهو ظاهر في اأّن من�صاأه هو ما ذكره ال�صيخ ال�صدوق تبعًا 

ل�صيخ���ه اب���ن الوليد، واأنه ب�صبب النظ���ر فيما رواه عن يون�س بن عب���د الرحمن في كتاب 

ن���وادر الحكمة، فلم يقب���ل اإبن الوليد بع�س تلك الروايات، ولعله لكونها اعتبرها م�صتملة 

عل���ى الغلو، فالت�صعيف اإما ظاهر في الحد�س كم���ا هو ال�صحيح اأو هو محتمل الحد�صية 

عل���ى الأقل، فال يقدم على ما كان ظاه���رًا في الح�صن ل�صيما بعد ما تقرر في محله من 

عدم ثبوت اأ�صالة الح�س التي قال بها غير واحد من المحققين.

عند ال�صك كما يذهب اإليه جماعة من المحققين كال�صيد المحقق الخوئي فالبد من 

الإكتف���اء بتطبيق قواعد الجمع العرفي المبينة ف���ي علم الأ�صول، واأما اإذا لم نقبل ذلك 

كم���ا ه���و ال�صحيح فالبد من تقديم ما نحرز كونه نا�صئ���ًا عن ح�س عما ن�صك فيه، لعدم 

معار�صة الم�صكوك ب�صبب ال�صك فيه، فال ت�صمله عمومات اأو اإطالقات ما دل على حجية 

معجم رجال الحديث ج17 �س 113، 114 رقم 11509.  (1(
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خب���ر الواحد، لأّن ال�صبهة في المقام م�صداقية، ول يجوز التم�صك بالعام اأو المطلق في 

ال�صبهة الم�صداقية كما هو المقرر في محله من اأبحاث علم الأ�صول. 

وهذا كله اإذا بنينا على اأّن الرجوع اإلى اأقوال العلماء في اأحوال الرواة اإنما توؤخذ من 

ب���اب الرجوع اإلى خبر الثقة، واأما اإذا قلنا ب���اأّن الرجوع اإليهم اإنما هو من جهة اأنهم من 

اأه���ل الخب���رة، فمع ا�صتقرار التعار�س يوؤخذ بقواعد الجم���ع العرفي، واأما مع الإ�صتقرار 

فم���ع وجود قدر متيقن يوؤخذ بالقدر المتيقن واإل حك���م بت�صاقط كال القولين، والقواعد 

المق���ررة في ترجي���ح اأح���د المتعار�صين على الآخر عن���د ا�صتقرار التعار����س بالقرائن 

الخارجية اإنما تتعلق بالأخبار الح�صية، ول ت�صمل ما ي�صدر عن حد�س واجتهاد.

الأول: ما ل يمكن الجمع فيه بين كالمي الجارح والمعدل، يقول ال�صيخ البهائي:

الثان���ي: م���ا ل يمكن الجمع بينهما، كقول الجارح اأّنه قتل فالنا في اأّول ال�ّصهر، وقول 

المعّدل اأّني راأيته في اآخره حّيًا، وقد وقع مثله في كتب الجرح والتعديل كثيرًا، كقول اإبن 

الغ�صائري في داود الّرقي اأّنه كان فا�صد المذهب ل يلتفت اإليه، وقول غيره اإّنه كان ثقة 

.P اأنزلوه مّني منزلة المقداد من ر�صول اهلل :Qقال فيه ال�صادق

فه���ا هنا ل ي�صّح اإطالق القول بتقديم الجرح على الّتعديل، بل يجب الّترجيح بكثرة 

بط، وزي���ادة الّتفتي�س عن اأحوال ال���ّرواة، اإلى غير ذلك من  الع���دد، و�صّدة ال���ورع، وال�صّ

المرجحات.

ويمكن التعليق على ما اأفاده } بعدة اأمور:

الأول: اأّن المرجح���ات المذك���ورة م���ن كث���رة الع���دد و�صدة ال���ورع وال�صب���ط وزيادة 

التفتي����س ح�ص���ب قواعدنا ل دليل على اعتباره���ا، لأنها واإْن كانت تفي���د بغلبة الظن باأّن 

م���ا اقترنت به اأق���رب اإلى الواقع، ولكن هذه الظنون من الظن���ون التي لم يقم دليل على 

اعتباره���ا بالخ�صو����س، وبالتالي فهي من الظنون غير المعتب���رة فال يمكن ترتيب الأثر 

عليها حينئذ.
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الثان���ي: اأنن���ا اإذا بنينا عل���ى اأّن الرجوع لكلم���ات العلماء في اأحوال ال���رواة من باب 

العمل بخبر الثقة فحينئذ اإنما يقع التعار�س في الموارد التي يكون فيها الجرح والتعديل 

نا�صئ���ان عن ح�صن واأم���ا اإذا كان اأحدهما ح�صيًا والآخر عن حد����س واإجتهاد، فال يعتبر 

م���ا ن�صاأ عن الإجتهاد معار�صًا للقول النا�صئ م���ن الح�س، لعدم حجية الأخبار الحد�صية 

حينئذ.

الثال���ث: اإذا بنينا عل���ى اأّن الرجوع اإلى اأقوال علماء الج���رح والتعديل من جهة اأنهم 

م���ن اأهل الخبرة، فل���و ح�صل بينهم تعار�س م�صتقر فال يمك���ن الأخذ بما زاد عن القدر 

المتيق���ن م���ن مجموع القولي���ن المتعار�صين اإْن وج���د كما اإذا كانت الن�صب���ة بينهما هي 

العموم من وجه، لأّن الترجيح اإنما يكون بوا�صطة قرائن ظنية، وتلك القرائن الظنية في 

الأع���م الأغلب عل���ى الأقل من الظنون التي لم يقم دليل عل���ى اعتبارها بالخ�صو�س فال 

ت�صل اإلى م�صتوى الإعتبار والحجية، وحينئذ فهي غير �صالحة للترجيح.
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، وُي�صّمى 
(2(

اإ�صم���ه و ن�َصبه: هو محّمد بُن عّز الدين ح�صين بن عبد ال�صمد بن محّمد

، اإّل اأّن هذا ال�صم طغى عليه فاأ�صبح �ُصه���رًة له مع اأّنه لي�س 
(3(

ب���� »به���اء الدي���ن محّم���د«

.. فهو من�صوب 
(4(

�صرته، اإذ األقابه المعروفة ه���ى: الحارثّى، الَهْمدانّى، الُجَبع���ّى
ُ
لقب���ًا لأ

ه هو الح���ارث الَهْمدانّى الذى كان ِمن خوا�ّس اأمير  اإل���ى القبيلة اليمنّية )َهْمدان(، وَجدُّ

(6(

 و قد خاطبه بترخيم ا�صمه: يا حار، قائاًل له:
(5(
Qالموؤمنين علي

ُق����ُب����الي���ا ح�����اَر َه����م����داَن م���ن َي���ُم���ت َي���َرن���ي م����ن����اف����ٍق  اأو  م������وؤم������ٍن  م�����ن 

اأّم���ا الُجَبعّي، فن�صبٌة اإلى قريته، وهي قرية �صغي���رٌة من قرى َجَبل عامل، ولذا ُيعَرف 

اأي�صًا بالعاملّي، وجبل عامل اأر�ٌس ُعِرفت بخ�صوبة العلم، حيث اجتمع فيها زمَن ال�صهيد 

محقق وباحث.  (1(

اأمل الآمل للحّر العاملّى 1: 155.  (2(

ريا�س العلماء للميرزا عبد اهلل اأفندى الأ�صفهانّى 5: 94.  (3(

اأمل الآمل 1: 155.  (4(

ريا�س العلماء 5: 88.  (5(

اأمل الآمل: ج1:: �س 851. واإلى ذلك اأي�صًا ذهب ال�صيد محمد باقر ال�صدر الخوان�صاري في كتابه )رو�صات   (6(

الجنات ج 7 �س: 113).
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. و م���ن اأ�صهر علماء ه���ذه المنطقة المتوا�صع���ة: والد ال�صيخ 
(1(

الثان���ي �صبع���ون مجتهدًا

البهائ���ّي ال�صيخ ح�صين بن عبد ال�صمد، وال�صهي���د الأّول جمال الدين الِجّزينّي، وال�صيخ 

الُحّر العاملّي، بالإ�صافة اإلى �صيخنا البهائّي ر�صوان اهلل عليه وعليهم. 

، عند غروب 
(2(

مول���ده: ذكر الُح���ّر العاملّى اأّن مولد ال�صي���خ البهائّي كان في َبعَلَب���ك

، كما هو 
(3(

�صم����س يوم الأربع���اء، لثالٍث بقين من ذي الحّجة الحرام �صن���ة 953 هجرّية

منق���وٌل ع���ن خّط وال���د ال�صيخ البهائ���ّي من كتاٍب له جاء في���ه: ُوِلد اأب���و الف�صائل محّمد 

بهاءالدي���ن )اأ�صلحه اهلل واأر�صده( عن���د غروب ال�صم�س يوَم الأربعاء �صابَع وع�صرين ذي 

. )الموافق ل�صنة 1546 ميالدّية(.
(4(

الحّجة �صنة 953 هجرّية

ن�صاأت���ه: في البدء يح�صن اأن نتعّرف على بع�س �صوؤون والد ال�صيخ البهائّي، لأّن ال�صيخ 

بهاء الدين كان قد ن�صاأ في ظّل والده واأخذ الكثير عنه، وتاأّثر بتربيته اإلى حدٍّ بعيد.

 كان والده عالمًا محّققًا مدّققًا متبّحرًا جامعًا اأديبًا من�صئًا �صاعرًا، جليل الَقْدر ثقًة ثقة، 

وم���ن ف�صالء تالمذة ال�صهيد الثان���ي ر�صواُن اهلل عليه )كما ذكر الحّر العاملي م�صيفًا( : 

اأّن ل���ه )كتاب الأربعين حديث���ًا(، و ر�صالًة با�صم )العقد الح�صينّي(، و حا�صية )الإر�صاد(، 

و دي���واَن �صعر، و ر�صالة )تحفة الإيمان(. وكان �صافر اإلى خرا�صان و اأقام ب� )َهراة( وكان 

.
(5(

�صيَخ الإ�صالم بها، ثّم انتقل اإلى البحرين وبها ُتوّفي رحمه اهلل �صنة 984 هجرّية

اأم���ل الآم���ل 1: 158. و اإلى ذلك اأي�صًا ذهب ال�صّيد محّمد باق���ر الخوان�صارّى فى كتابه )رو�صات الجّنات 7:   (1(

.(311

اأمل الآمل 157:1. وقد وافقه على هذا التاريخ الميرزا عبد اهلل اأفندى فى كتابه )ريا�س العلماء 5: 91).  (2(

هذا ما اأورده ال�صّيد علي خان المدنّي في كتابه )�ُصالفة الع�صر(.  (3(

يراج���ع كتاب: الغدير للعاّلمة ال�صيخ عبد الح�صين الأمين���ّي 280:11. وقد وافقه بع�صهم على ال�صنة لكّنهم   (4(

رّجح���وا اأن يك���ون مولده فى ال�صابع ع�صر عن المحّرم. منهم: ال�صّي���د الخوان�صارّى فى )رو�صات الجّنات 7: 

317(، وال�صّيد مح�صن الأمين فى )اأعيان ال�صيعة 9: 234(. ولعّل التاريخ الأ�صبق هو الأ�صّح والأدّق.

اأمل الآمل 74:1. هذا الذي ذكره الحّر العاملّي لي�س من باب ال�صتق�صاء، واإّل كان لوالد ال�صيخ البهائّي كتب   (5(

اأخ���رى، منها ما اكُت�صف اأخي���رًا وهو )الواجبات الملكّية( ع�صارة عقائدّي���ة و فقهّية، اعتنى بتحقيقه جويا 

جهانبخ����س، و ُن�ص���ر في مجلة )مي���راث ال�صهاب( ال�صادرة في مدينة قّم المقّد�ص���ة/ العدد 63 - 64، �صنة 

1433 هـ.
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 اأّم���ا ال�صي���خ البهائّي فقد انتق���ل به والده )وه���و �صغير( اإلى بالد فار����س، فن�صاأ في 

رعايت���ه، واأخذ الولد عن والده ومن غيره م���ن الجهابذة، حّتى اأذعن له كلُّ ُمنابذ - كما 

. وكانت َقزوين يوم���ذاك )قاعدة الدولة ال�صفوّية( قد 
(1(

يق���ول الميرزا عبداهلل اأفندي

�صه���دت حركًة علمّيًة وا�صع���ًة، لذا بقي ال�صيخ البهائّي فيها جاّدًا في درا�صته على يد اأبيه 

وغي���ره و ت���زّوج بابنة ال�صيخ عل���ى المن�صار هناك، حّت���ى غادر قزوين اإل���ى هراة، فبقي 

م�صتاقًا اإليها حّتى عاد اإليها بعد حين، واأ�صعاره ُتف�صح عن ذلك.

 وف���ي حياة ال�صيخ البهائّي نجد اهتمام اأبيه بتربيته، و حر�صه ال�صديد على اأن يجعل 

ول���ده متاأّث���رًا بتوجيهاته ومواعظه، فق���د كان يحّثه عل���ى مكارم الأخ���الق، ويوؤّدبه على 

الِحَكم والن�صائح، وُير�صده اإلى العلوم النافعة، ولعّل )ك�صكول( البهائّي قد حفل بالكثير 

م���ن عظ���ات اأبيه. و كان اأبوه ه���و الذي �صّجعه على حف���ظ ال�صعر اأّوًل، ث���ّم َنْظِمه، فثابر 

عل���ى المعار�ص���ة ال�صعرّية مع اأبي���ه اأّوًل )وكان �صاعرًا من الط���راز الفاخر(. كما اعتنى 

وال���ده بتغذيت���ه حبَّ اأهل البيت، وقول الم���دح والرثاء فيهم، فم�ص���ى ال�صيخ البهائّي في 

ه���ذا الم�صمار حّتى قيل باأّنه جارى )في َحَلبة الولء( الُكَميَت بن زيد الأ�صدّي، ال�صاعَر 

.
(2(

الُمواليَّ المعروف

رحالت���ه: بق���ي البهائّي قّد����س اهلل روحه َينَهل ِم���ن َمعين اأبيه وَخزين علم���ه، ويتاأّثر 

باآرائ���ه حّتى في حقل الريا�صّيات، لأّن اأباه كان عالمًا بها اأي�صًا. كذلك ظّل يتابع اأباه في 

َرَحالت���ه، اإذ كان والده مّياًل اإلى التَّج���وال، فخرج معه من قريته )ُجَبع( اإلى بع�س ُمُدن 

اإي���ران، فغر�صت هذه الرحلة في قلبه ح���بَّ ال�صياحة والتَّجوال في الم�صرق من اأجل َنوال 

العل���م، والتقّرب اإل���ى اهلل تبارك وتعالى، لذلك وجدناه )م���ع حيازته م�صيخة الإ�صالم( 

يوا�ص���ل بعد وف���اة والده رحالت���ه الوا�صعة التي جاب فيه���ا: م�صر، والجزي���رة العربّية، 

وال�ص���ام... بداأها بحّج بيت اهلل الحرام و زيارة النبّي الأكرم  �صّلى اهلل عليه واآله و �صّلم 

ريا�س العلماء 91:5.  (1(

ريحانة الأِلّبا و زهرة الحياة الدنيا، لأحمد بن محّمد الخفاجّى الم�صرّى 208:1.  (2(
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واأه���ل بيته الك���رام عليهم اأف�صل ال�صالة وال�صالم، ثّم انطل���ق اإلى الُقد�س ال�صريف بعد 

اإقامته في م�صَر دهرًا.

 وبعد م�صر، حكى حاَله هناك الر�صيُّ بن اأبي اللُّطف الَمْقد�صّي قائاًل: َوَرد علينا ِمن 

م�ص���َر رجٌل )من مهابتِه( محت���رم، فنزل في بيت الَمْقِد�س ِبِفن���اِء الحرم، عليه �صيماء 

ال�ص���الح، وقد اّت�صم بلبا����س ال�صّياح. وقد تجّنَب النا�س، واأِن����سَ بالوح�صة دوَن الإينا�س، 

وكان َياأَلُف من الحرم ِفناَء الم�صجِد الأق�صى. ولم َي�صَند اأحٌد )مّدَة الإقامِة( اإليه نق�صًا، 

لق���َي في ُروعي اأّنه ِمن كباِر العلماء الأعاظم، فمازلُت لخاطِره اأتقّرب، وِلما ل ُير�صيه 
ُ
فاأ

حال للرواية عنه، ُي�صّمى: بهاء  اأتجّنب، فاإذا هو ِمّمن ُيرَحل اإليه لالأخِذ منه، وُت�َصّد له الرِّ

الدين محّمد الَهْمدانّي الحارثّي، ف�صاألُته عند ذلك القراءَة عليه في بع�س العلوم، فقال: 

ب�صرِط اأن يكون ذلك مكتومًا. و قراأُت عليه �صيئًا من الَهيئة والَهْنَد�صة، ثّم �صار اإلى ال�صام 

.
(1(

قا�صدًا ِبالد العجم، وقد خفَي عّني اأمُره وا�صتعجم

 َرَح���ل ال�صيخ البهائّي اإل���ى ِدَم�صق فالتقى هناك ببع�س العلم���اء، ثّم ذهب اإلى َحَلب، 

فلّم���ا �َصِمع بقدومه اأهُل َجَبل عام���ل تواردوا عليه اأفواجًا، وهنا خ���اف البهائيُّ اأن َيظَهر 

اأمُره لأّنه َقِدم اإلى حلب م�صتخفيًا زمَن ال�صلطان مراد بن �َصليم، فخرج من َحَلب قا�صدًا 

ح���جَّ بي���ِت اهلل الحرام، وقي���ل باأّنه َمرَّ بمدينة النج���ف الأ�صرف في الع���راق قبل ت�صّرفه 

بالحّج.

 وبع���د َتجواله الطوي���ل الذي ا�صتغرق اأكثَر ِم���ن ُثلِث حياته رحل خالل���ه اإلى: م�صر، 

وال�ص���ام، والع���راق، و بي���ت المقد����س، و الحج���از، والهند، و ه���راة، و اأذرَبيج���ان، وقّم 

المقّد�صة، وا�صطحب ال�صاه عّبا�س ال�صفوّى فى زيارته لالإمام الر�صا Q فى م�صهد 

المقّد�صة قادمًا من مدينة اأ�صفهان م�صيًا على الأقدام.. عاد ال�صيخ البهائّي اإلى م�صتقّره 

ف���ي اأ�صفه���ان لُيكمل نِتاجاته العلمّية الِمعط���اء، ل�صّيما واأّن �صياحت���ه المديدة ال�صا�صعة 

اأعيان ال�صيعة لل�صّيد مح�صن الأمين 234:44.  (1(
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ْت له ُفَر�صًا كبيرًة وكثيرًة لالجتماع بالعلم���اء والأخذ عنهم. قال الحّر العاملّي: 
َ
ق���د هّياأ

»واجتمع في اأثناء ذلك )اأي خالل �صفره( بكثيٍر من اأرباب الف�صل والحال، ونال من 

.»
)1(

في�ض �صحبتهم ماتعّذر على غيره وا�صتحال

وق���ال بعد ذل���ك: وَقَطن باأر�س العج���م، وهناك همى غي���ُث ف�صله وان�صج���م، فاألَّف 

و�صّنف، وَقَرط الم�صامع و�َصنَّف.

 نعم، �صحيح اأّن ال�صيخ البهائي اأعلى اهلل مقامه في �صفراته ا�صتفاد، اإّل اأّنه قبل ذلك 

كان عالم���ًا فاأفاد، وهذا ما اأّكده ابن اأبي اللُّطف الَمْقِد�صّي الذي در�س عليه بع�س العلوم 

ف���ي بي���ت الَمقِد�س، وكذا اأبو الوفاء العر�صّي الذي َترَجم له ذاكرًا احتجاجاته في حلب، 

.
(2(

حّتى قيل بعد التعّرف عليه: اإّن هذا هو الُماّل بهاءالدين عاِلُم بالد العجم

ه، لبّد  اأخالق���ه: من اأجل ت�صليط الأ�صواء على اأخالق ال�صي���خ البهائّي قّد�س اهلل �صرَّ

اأن نعلم اأّن والده ترك اآثاره على نف�صه و قلبه حينما عكف عليه منذ �صغره يهتّم بتربيته، 

وُيغّذي���ه من الآداب النف�صّية والمعارف العالية مع���ًا، وياأخذ بيده لتلّقي الف�صائل وَخو�ِس 

ِغمار الحياة ب�صجاعة، والدخول اإلى �صاحات التجاِرب.

���ه وَترحاله، في اإقاماته واأ�صفاره، واأن   وق���د اآَثَر الوالد اأن ي�صطحب ولده البهائّي في ِحلِّ

يجعله يتتلمذ على يديه وي�صتفيد من تجاربه، وقد بقي ُيحادثه كاأّنه �صديقه وُم�صامره. وهكذا 

عا����س البهائّي �صنين طويلة في مدر�صة اأبيه، فاأخذ عنه الكثي���ر، حّتى راأيناه يّت�صم بالجّدّية 

َجر والَملل. وقد ذكر ال�صّيد نور  والدّق���ة، وا�صتغالِل الأوقات والُفر�س، وَتجنُِّب الَك�َص���ل وال�صَّ

ْف�س،  اهلل التُّ�ْصَت���ريُّ ف���ي )المقامات( كيف كان ال�صي���خ البهائّي َيُحّث على رعاي���ة اأحوال النَّ

ر النا����سَ عّما ُيوِجب ماللَتها واإعياَءها، وكان من ذلك قوله: يا اأخي، قال مولك اأمير  وُيح���ذِّ

.
(3(

الموؤمنين  Q: »اإّن هذه الُقلوَب َتُملُّ كما َتُملُّ الأبدان، فابَتُغوا لها طرائَف الِحكمة«

اأمل الآمل 1: 158.  (1(

اأعيان ال�صيعة 44: 334 - 335.  (2(

رو�صات الجّنات 68:7.  (3(
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 واأ�ص���اف ال�صّي���د الت�صترّي ر�ص���واُن اهلل عليه قائاًل: وقد حكى لي اأوث���ُق م�صايخي اأّن 

تالم���ذة �صيخنا بهاء الدين )عّطر اهلل مرقَده( كانوا ي�صتفيدون منه يوَم تعطيل الدر�س 

اأكث���ر من اأّيام الدر�س؛ لأّنه كان ُيلقي اإليهم ي���وَم التعطيل ِمن فنون العلم ونوادر الأخبار 

والأ�صعار الفائقة، والحكايات الرائقة، ففيها الإ�صتفادة للعلوم الجديدة، كما فيها ن�صاٌط 

وا�صتعداٌد لأّيام الدر�س وطلب العلم.

 وينبغي هنا اأن ل نن�صى اأّن الأخالق هي اأّول ما ُينَظر في العلماء، ولعّلها تكون العامَل 

الأق���وى في جذب النا�س اإلى العاِلِم وعمِله، وفي التاأّث���ر باآرائه واأ�صاليبه. وقد ُعِرف عن 

ال�صيخ البهائّي رحمه اهلل اأّنه كان زاهدًا، ُموؤِْثرًا التعّلَم والعبادة على المنا�صب ومجال�س 

م���راء، فوجدن���اه راح���اًل عن م�صيخ���ة الإ�ص���الم والمنا�ص���ب زمنًا يجوب في���ه م�صَر 
ُ
الأ

.
(1(

والجزيرة وال�صاَم والِحجاز والعراق

 واّت�ص���م ال�صي���خ البهائّي بحّبه لحي���اة الفاقة وهو ما�صٌك على ِدين���ه، ُموؤِْثرًا ذلك على 

حياة التََّرف وهو مغموٌر في المعا�صي. وقد قال في ذلك:

ال�����ُم�����َع�����ّن�����ى  ال�����ف�����ق�����ي�����ُر  اأَن���������������ا  وَح��������ن��������ي��������ِن   ِرّق����������������������������ٍة  ُذو 

َخ��������������ُدوٌم  ُط�����������������ّرًا  ِل������ل������ّن������ا�������سِ  �����َت�����ْخ�����دم�����ون�����ي   ا������صْ ُه������������ُم  اإذا 

 وكان ال�صيخ البهائّي ِمن اأهل الِبّر والإح�صان والعطِف على الفقراء واليتامى، فقد )كانت 

���دة البناء، َرْحب���ُة الِفناء، َيلجاأ اإليه���ا الأيتاُم والأرامل، وَيِف���د عليها الراجي  ل���ه داٌر ُم�صيَّ

ع! وهو يق���وم بنفقتهم ُبكْرًة َوع�ِصّيا،  ع، وكم طفٍل بها ُر�صِ والآِم���ل. َفَكم ِمن َمهٍد به���ا ُو�صِ

���ٍك ِمن التُّقى بالُعروِة الُوثق���ى، واإيثاِر الآخرِة على  وُيو�صُعه���م ِم���ن جاِهه َمْغ�صّيا، مع َتم�صُّ

 .
(2(

الدنيا، والآخرُة خيٌر واأبقى(

 واّت�صم ال�صيخ البهائي رحمة اهلل عليه كذلك بالتوا�صع، فلم يكن يتحّرج )على جاللة 

رو�صات الجّنات 62:7.  (1(

خال�صة الأثر، للمحّبّي 441:3.  (2(



- 361 -

الشيخ علي أكبر إلهي خراساني

 .
(1(

َق���ْدره( من النزول اإل���ى ميادين المدينة والخت���الط بال�صواد، والوقوِف م���ع الماّرة

فق، حّتى اأّنه )كما ق���ال ال�صيخ محّمد ر�صا 
ُ
كم���ا اّت�صم ب�َصع���ة ال�صدر ورحابته و�صع���ة الأ

ال�صبيبّي( : »اّت�صل ب�صّتى الطوائف، وباَحَث ِملاًَل وِنَحاًل، ولم يتحّرج ِمن اأخذ الحكمة 

اأينم���ا ُوِج���َدت، وبذلك ن���ال ثقة اأبناِء مختلَ���ف الملل و النَِّح���ل. وكان الع�صر ال�صفويُّ 

د الم�صلح، ب���ل كان ُمفتِقراً اإلى توجيهه  بحاج���ٍة اإل���ى مرجٍع مثِل ه���ذا المرجع الُمجدِّ

دوع الكثي���رة في ذلك الع�صر. وق���د َعِمل ال�صيخ  واإر�ص���اده ف���ي َرْت���ق الفت���وق و َراأِْب ال�صُّ

مراء على اآرائه في 
ُ
ل ال�صالطيُن والأ تات، وَع���وَّ البهائ���ّي عل���ى توحيد الآراء وَجمِع ال�صَّ

ْلِمّية َقْدَر الإمكان، وفي كثيٍر من  الإ�صالح، فَح�َصم ماّدة النزاع الداخلّي بالو�صائل ال�صِّ

.
(2(

الأحيان«

 وتظهر �َصعُة �صدر ال�صيِخ البهائّي اأي�صًا من خالل درو�صه واحتجاجاته الطريفة، من 

���ّي عن اأبيه، وما اأورده  ذل���ك ما نقله الَمِنينّي ع���ن الُبورينّي، وما ذكره اأبو الوفاء الَعر�صِ

ال�صّي���د نور اهلل الت�صترّي في )المقامات( عن ال�صي���خ �صالح ابن ح�صن الجزائرّي، و ما 

حكاه جماعٌة من الثِّقات عن ال�صيخ البهائّي من نوادر اآثاره }.

 و�ص���اع عنه َميُله اإلى الت�صّوف والُعزلة، اإذ �ص���ّرح في )ك�صكوله( قائاًل: »الُعزلة عن 

�َص���ّد”، كم���ا ورد في الحديث: »ِف���رَّ ِمن الَخْل���ِق َفراَرك 
َ
الَخْل���ق ه���َي الطري���ُق الأق���وُم الأ

. ويب���دو اأّن ُعزلة ه���ذا الرجل الفا�صل هي: ُعزل���ُة كلِّ عالٍم عن الُجّهال، 
(3(

�َص���د«
َ
ِم���ن الأ

وكلِّ زاه���ٍد ع���ن اأهل الدنيا، وكلِّ ُمّتٍق ع���ن اأهل اللغو واللهو والع�صي���ان، واإّل فقد عرفنا 

ال�صي���خ اأّنه كان متوا�صعًا يعي�س مع النا�س ويختلط به���م بالتكّلف، كما كانت له درو�ٌس و 

حل، وهذا َيدَح�ُس  مناظراٌت واحتجاج���ات، واأ�صفاٌر ولقاءات مع العلماء واأهل الِملل والنِّ

كوَنه معزوًل عن النا�س، بل يعني هذا اأّنه كان جاّدًا من�صرفًا اإلى العلم والعبادة، ما�صكًا 

اأعيان ال�صيعة 236:9.  (1(

اأعيان ال�صيعة 223:44.  (2(

اأعيان ال�صيعة 162:1.  (3(
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نف�ص���ه ع���ن التعّلق باأمور الدنيا التافه���ة، عازفًا عن الذنوب اإل���ى دار ال�صعادة، م�صتثمرًا 

 .
(1(

خراه
ُ
اأوقاَته فيما ينفعه في دنياه واأ

ن رحمه  ���الل، َفَتَح�صَّ  اأج���ل، لق���د كان ع�صر ال�صيخ البهائ���ّي ع�صَر جهٍل وف�صاٍد و�صَ

اهلل بالعل���م، وان�صغل بالعبادة، وانط���وى على الزهد و التقوى، و كان عميق النظر، َجّوال 

���ع اللََّذيِن َطَغيا في  كاء، حري�صًا عل���ى الإ�صالح، كارهًا للتكّلف والت�صنُّ الِفَك���ر، حادَّ الذَّ

 عنه ونفع الم�صلمين به.
ُ
زمانه، ر�صَى اهلل

ير، والموؤّرخون وكذلك العلماء وطلبة  مكانت���ه الِعلمّية: يهتّم الرجالّيون واأ�صحاب ال�صِّ

العلم، بالتعّرف على المكانة العلمّية لأعالم الأّمة، وذلك يح�صل من خالل ناِفذَتين:

الأول���ى: ناف���ذُة الإ�صتط���الع عل���ى الآراء الدقيق���ة والمن�صف���ة، والنظ���رات العلمّي���ة 

�صّي���ة في �صاأن المقام العلمّي الذي َحظَي به ذلك العالم. و يكفي ال�صيَخ البهائّي  التخ�صّ

ماجاء فيه من كلمات الثناء والمدح والإعجاب التي اأدلى بها الأفا�صُل من علماء الأّمة، 

وبع�س رجالت المذاهب والمثّقفين، و منهم:

* تلمي���ذه ال�صّي���د عّز الدي���ن الح�صين بن ال�صّيد حي���در الَكَركّي الذى ق���ال في بع�س 

اإجازاته: �صيُخنا العاّلمة، ومولنا الُهماُم الَفّهامة، اأف�صُل المحّققين، و اأعلم المدّققين، 

خال�ص���ة المجتهدين، بهاء المّلة والح���ّق والدين، كان اأف�صَل اأهل زمانه، بل كان متفّردًا 

 .
(2(

بمعرفة بع�س العلوم

* وذك���ره تلميذه المجل�ص���ّي الأول »ال�صي���خ محّمد تق���ّي والد العاّلم���ة محّمد باقر 
المجل�صّي )�صاحب البحار(« في �صرحه العربي على الفقيه( رو�صة المّتقين فى 

�ص���رح َم���ن ل يح�صره الفقيه )عند الكالم على م�صيخ���ة الكتاب، ف�صّرح باأّنه من 

م�صايخ���ه، واأّنه من ن�صل الحارث الَهْمدانّي. قال: ذَكَره ال�صهيد الثاني في اإجازته 

لأبيه، وذكر جماعًة من اأجداده و مَدَحهم.

نزهة الجلي�س وُمنية الأديب الأني�س، للمّكّي الح�صينّي : 250.  (1(

اأعيان ال�صيعة 219:44.  (2(
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 ثّم قال )المجل�صّي الأّول(: هو )اأي ال�صيخ البهائّي( �صيُخنا واأ�صتاذنا، وَمن ا�صتفدنا 

م. كان �صيَخ الطائفة ف���ي زمانه، جليل الَقْدر، عظيم ال�صاأن،  من���ه، بل كان الوالَد المعظَّ

.
(1(

كثير الحفظ، ماراأيُت بكثرة علومه و وُفور ف�صِله وُعلوِّ مرتبتِه اأحدًا، له كتٌب نفي�صة 

* و كت���ب ال�صيخ الح���ّر العاملّي في ترجمته له: ال�صيخ الجلي���ل بهاء الدين محّمد بن 
الح�صي���ن... حاُله ف���ي الفقه والعلم والف�ص���ل والتحقيق والتدقي���ق وجاللة الَقْدر 

وِعَظِم ال�ص���اأن وُح�صن الت�صنيف ور�صاقة العبارة وجم���ع المحا�صن، اأظهُر ِمن اأن 

ر. وكان ماهرًا متبّح���رًا جامعًا كاماًل �صاعرًا  ُتذَك���ر، وف�صائله اأكث���ر ِمن اأن ُتح�صَ

اأديب���ًا من�صئ���ًا، عدي���َم النظير في زمان���ه في الفق���ه والحديث والمعان���ي والبيان 

.
(2(

والريا�صّي وغيرها

اأْته  َبْته المعالي اأفَتَح ِرحاِبها، وَبوَّ * وق���ال الَعَر�صّي )وقد َلِقَيه في حلب و ناق�ص���ه(: َبوَّ
.

(3(

المعالي اأف�َصَح َجناِبها

* وق���ال المحّبّي: وهو اأحقُّ ِمن كّل حقيٍق ِبِذكر اأخباره ون�صر مزاياه، واإْتحاف العاَلم 
ّم���ًة م�صتقّلًة في الأخذ باأطراف العل���وم والت�صلُّع بدقائق 

ُ
بف�صائل���ه وبدائعه. كان اأ

ِف الأ�صماُع  ه، وبالجملة، فلم َتَت�َصنَّ الفنون. وما اأُظنُّ الزماَن �صمح ِبِمثله ولجاَد ِبِندِّ

.
(4(

باأعجَب ِمن اأخباره

ّمة 
ُ
* وكت���ب ال�صيد علي ميرزا اأحمد المدنّي : �صيد علم���اء الإ�صالم... ُمجّدد ِدين الأ

عل���ى راأ�س الق���رن الحادي ع�صر. اإليه انتهت رئا�صة المذه���ب والمّلة.. َجَمع فنوَن 

العلم فانعقد عليه الإجماع، و تفّرد ب�صنوف الف�صل َفَبهر النواظَر والأ�صماع، فما 

.
(5(

ِمن فنٍّ اإّل وله فيه الَقَدُح الُمعّلى، والمورُد الَعْذُب الُمحّلى

اأعيان ال�صيعة 220:44.   (1(

اأمل الآمل 155:1.  (2(

معادن الذهب، للَعَر�صّي: 67.  (3(

خال�صة الأثر 440:3.  (4(

�صالفة الع�صر: 289 - 290.  (5(
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* وقال ال�صّي���د م�صطفى التفري�صّي: جليل الَقْدر، عظيم المنزلة، رفيع ال�صاأن، كثير 
الحفظ، ما راأيُت بكثرة علومه و ُوفوِر ف�صِله وعلوِّ رتبتِه في كّل فنون الإ�صالم كَمن له فنٌّ 

.
(1(

واحد

* وترج���م له المحّدث ال�صيخ يو�صف البحرانّي فكتب: كان هذا ال�صيخ عاّلمًة فّهامة، 
محّققًا دقيَق النظر، جامعًا لجميع العلوم، ح�َصَن التقرير، جّيَد التحرير، بديع الت�صنيف، 

.
(2(

اأنيَق التاأليف

*  وقال في حّقه ال�صيخ اأحمد المنينّي الدم�صقّي في �صرحه الق�صيدة الرائّية لل�صيخ 
البهائ���ّي: �صاحب الت�صانيف والتحقيقات... ذكره ال�صهاب في كتاَبيه، وقد اأطال 

.
(3(

اأبو المعالي الطاَلِويُّ في الثناء عليه، وكذلك البديعّي

ف ب���ه العاّلمة ال�صيخ عبدالح�صي���ن الأمينّي �صاحب )الغدي���ر( قائاًل: �صيخ  *  وَع���رَّ
الإ�صالم، بهاء المّلة والدي���ن، واأ�صتاذ الأ�صاتذة المجتهدين. وفي �صهرته الطائلة 

يتِه الطائ���ِر في الت�صّلع من العلوم، ومكانته الرا�صية في الف�صل والدين، غنًى  و�صِ

عن ت�صطيِر األفاِظ الثناء عليه، و�َصْرِد ُجَمل الإطراء له، فقد َعَرفه من عرفه، ذلك 

ه، والعارَف الب���ارع، والموؤّلف المبدع، والبّحاثَة  الفقي���َه المحّقق، و الحكيَم المتاألِّ

ليَع من الفن���ون باأ�ْصِرها، فهو اأحُد نوابغ  الُمْكث���َر الُمِجي���د، والأديب ال�صاعر، وال�صَّ

.
(4(

الأّمة الإ�صالمّية، والأوحديُّ من عباقرتها الأماثل

ميِر  فق الف�صِل َبوارُقه، و�صقاه من مورِده النَّ
ُ
*  وقال الخفاجّي فيه: فا�صل، َلَمعت في اأ

عذُب���ه ورائُقه... هو في ميدان الف�صاحة فار����ٌس اأيُّ فار�س، واإن كان ُغ�صُنه اأيَنَع 

وَربا ِبَرْبَوِة فار�س، فاإّن �صجرته َنَبتت عروقها بنواحي ال�صام الزاهيِة الَمغار�س.

نقد الرجال: 303.  (1(

لوؤلوؤة البحرين: 18.  (2(

اأعيان ال�صيعة، 220:44.  (3(

الغدير 249:11.  (4(
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 وق���ال اأي�صًا: ُقّرُة عين َمجِدها، وُغّرُة جبي���ِن �َصْعِدها، تطوف بَحرِمه وفوُد الأفا�صل، 

.
(1(

وتتوّجه �َصطَره وجوُه الآمال ِمن كّل فا�صل

دوا التاأليف وو�صعوا الكتَب  *  وق���ال ال�صي���خ محّمد ر�صا ال�صبيبّي : ما اأقلَّ الذي���ن َجوَّ
قًا )كم���ا ل يخفى(، و ِمن ذلك القليل  فيه���ا، اإذ لي����س كلُّ َمن �صارك في ذلك ُموفَّ

.
(2(

النادر ال�صيخ البهائّي

*  وق���ال الأ�صت���اذ قدري حافظ ُطوق���ان: على الرغم مّما كانت علي���ه الدول العربّية 
عف، وعل���ى الرغم مّم���ا اأ�صابها من  والإ�صالمّي���ة ف���ي مختل���ف الأقطار م���ن ال�صَّ

الإنح���الل، و مّم���ا حّل بها م���ن الم�صائب واأحاطها من المتاع���ب التي َتُحول دوَن 

 العلوم ودون ازدهار الفن���ون.. اأقول: على الرغم من كّل ذلك فقد ظهر في 
ِ
تق���ّدم

ه بع�صًا ِمن عنايته اإلى العل���وم، وت�صجيِع الم�صتغلين بها.  بع����س الحوا�صر َمن َوجَّ

وِم���ن هوؤلء الذي���ن ظهروا في الق���رن ال�صاد�س ع�صر للميالد، وب���رزوا في العلوم 

.
(3(

الريا�صّية: بهاُء الدين محّمد بن ح�صين بن عبد ال�صمد

*  و م���ن علماء اأه���ل ال�صّنة، نقل ابن حّيان اإقراره���م اأّن ال�صيخ البهائّي في نظرهم 
كان م���ن اأفقه النا�س واأفر�س النا�س واأح�صب النا����س. اأّما ماورد ِمن بع�صهم ِمن 

عبارات اإط���راٍء ل�صخ�صّية ال�صيخ البهائّى، فذلك م�صتثنًى عنه ر�صول اهلل والأئّمة 

من اأهل بيته �صلواُت اهلل عليه وعليهم، َفُهم الأئّمة الهداة، واأعلم النا�س واأتقاهم 

واأعبدهم، ول ُيقا�س بهم اأحد �صالم اهلل عليهم.

 و خال�ص���ة ما ُي�صتح�صل من الأق���وال التي قيلت في ال�صيخ البهائي ر�صوان اهلل عليه 

اأّنه:

 1. كان نابغًا فاق الآخرين.

ريحانة الألّبا 207:1 و 209.  (1(

اأعيان ال�صيعة 220:44.  (2(

اأعيان ال�صيعة 223:44.  (3(
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 2. وكان من�صرفًا اإلى العلم الحقيقّي النافع.

 3. وكان با رعًا في تحقيقاته وتاأليفاته.

 4. كذلك كان ذا اآراء جديدة و جديرة بالدرا�صة.

.
(1(

 5. كذا كان ذا �صجاعة علمّية، و ذا اأ�صالة واأ�صلوب جزل َر�صين

 اأم���ا النافذة الثانية الُمِطلَّة على المكانة العلمّية لل�صيخ البهائّي }، فهي موؤّلفاته 

القّيمة التي اأح�صى منها العاّلمة الأمينّي �صبعًة و�صبعين )77( كتابًا في مختلف العلوم، 

فيما اأ�صاف غيره عليها عددًا اآخر فبلغت ثمانيًة وثمانين )88( كتابًا في: 

اأ. المعارف الدينّية. 

ب. العلوم اللغوّية والأدبّية. 

ج. الر�صائل العلمّية المتنّوعة في: الفلك والح�صاب والطّب والهند�صة والريا�صّيات.. 

و غيرها.

ر اإ�صارًة وتعريفًا على   ونح���ن هنا نحاول اإح�صاء ماكتبه ال�صيخ البهائّي بَيراِع���ه الَنيِّ

ح�صي له ر�ص���وان اهلل عليه من موؤّلفات مطبوعة اأو ما تزال 
ُ
وج���ه العجالة، ذاكرين ما اأ

مخطوطة، على ترتيب حروف الهجاء:

اإثبات الأنوار الإلهّية: ر�صالة كالمّية في الإعتقاد.  .1

اإثبات وجود القائم Q: ر�صالة كالمّية اعتقادّية.  .2

الإثن���ا ع�صرّية: كتاب في م���ا ُيزار به كّل اإمام من الأئّم���ة الإثني ع�صرR، من   .3

اإن�صائه  رحمه اهلل.

الإثنا ع�صرّيات الخم�س: كتاب فقهي فى خم�صة بحوث، كّل بحٍث ي�صمل اثنى ع�صر   .4

ف�صاًل: الثنا ع�صرّية فى الطهارة: توجد فيه )70( ن�صخًة خّطّيًة، وقد ُترجم عّدة 

م���ّرات اإلى اللغ���ة الفار�صّية الإثنا ع�صرّية فى ال�صالة. الإثن���ا ع�صرّية فى الزكاة. 

يراجع: الكنى والألقاب لل�صيخ عّبا�س القّمّي 101:1، و ك�صف الظنون لحاجي خليفة 720:1.  (1(
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لة،  الإثن���ا ع�صرّية فى ال�ص���وم. الإثنا ع�صرّية فى الحّج. وهي بح���وث فقهّية مف�صّ

توج���د منه���ا ع�ص���رات النُّ�ص���خ الخطّية، وق���د َحظَيت من ِقب���ل العلم���اء بال�صروح 

والتراجم والحوا�صي.

ل بها ال�صيخ البهائّي على مجموعة  الإج���ازات: وهي مجموعة اإجازات علمّية تف�صّ  .5

ح�صي منها )102( مئٌة واإجازتان، 
ُ
من الأفا�صل الذين وجدهم اأهاًل للرواية، وقد اأ

ن�صخها الخطّية محفوظة.

اأجوبة اأ�صئلة الخواجوئّي: اأجاب بها على م�صائل قراآنّية.  .6

اأجوبة اأ�صئلة ال�صاه عّبا�س ال�صفوّي: وهي باللغة الفار�صّية، ليفهمها الملك عّبا�س   .7

ال�صفوّي في زمانه.

اأجوب���ة الم�صائ���ل الجزائرّية: اأجاب بها عل���ى )22( �صوؤاًل ف���ي الم�صائل الفقهّية   .8

والعتقادّي���ة والقراآنّي���ة، طرحه���ا علي���ه ال�صيخ �صالح ب���ن ح�ص���ن الجزائرّي في 

مح�صره.

اأجوبة الم�صائل الفقهّية: اأجاب بها على )7( اأ�صئلة فقهّية.  .9

اأجوب���ة م�صائ���ل ابن �َصْدَقم: اأج���اب بها على عدد من الم�صائ���ل العتقادية حول   .10

الق���راآن والإمام���ة، كان قد طرحه���ا عليه علّي ب���ن الح�صن بن �صدق���م الح�صينّي 

المدنّي.

اأجوب���ة م�صائل الاّلهجّي: اأج���اب بها عل���ى )22( اأو )25( م�صاألًة طرحها عليه   .11

المي���رزا خ���ان )اأو الميرزا ج���ان( الحكيم الالهجّي في ق�صاي���ا قراآنّية وفقهّية و 

كالمّية وريا�صّية.

اأجوبة م�صائل ال�صاه ف�صل اهلل: وهي اأجوبة على ثالث م�صائل قّدمها ال�صاه ف�صل   .12

اهلل حول نظرّيات بع�س مف�ّصري القراآن الكريم.

اأح���كام �صجود التالوة: ر�صالة موجزة حول ال�صج���دات الواجبة والم�صتحّبة بعد   .13

قراءة بع�س اآيات القراآن الكريم.
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الأربع���ون حديثًا: �صروح و تو�صيحات لأربعين حديثًا �صريفًا في الآداب وال�صنن،   .14

مع ذك���ر اأ�صانيدها الروائّية، توج���د منه )450( ن�صخًة خّطّي���ة عربّية، و )196) 

ن�صخة مترجمة اإلى اللغة الفار�صّية، ف�صاًل عن المطبوعات والمختارات والحوا�صي 

وال�ص���روح. وقد ُطبع �صنة 1416 ه� من قبل مكتب نويد الإ�صالم فى قّم المقّد�صة، 

بتحقيق عبد الرحيم العقيقى، فى اأكثر من )250( �صفحة.

ور  اإ�صتحب���اب ال�صورة: بحٌث ا�صتدللّي مخت�صر في ماُي�صتح���ّب اأن ُيقراأ من ال�صُّ  .15

بعد الحمد في ال�صالة.

الإعتق���ادات: ي�صتمل على خال�صة عقائد ال�صيعة الإمامّية، له ُن�صخ خطّية تقرب   .16

من ال� )50(، كما له ترجمات و �صروح، وهو مطبوع متداول.

امتياز م�صرق ال�صم�صين عن الحبل المتين: وهو فوائد حول امتيازات و اختالفات   .17

بين كتابين: م�صرق ال�صم�صين، والحبل المتين.

اأنوار الكواكب م�صتفادة من ال�صم�س: كتاب في علم الهيئة والنجوم.  .18

ل في علم الح�صاب. ل ومطوَّ بحر الح�صاب: اأثٌر مف�صَّ  .19

التحف���ة: ر�صال���ة مخت�صرة ف���ي تعيين م�صاح���ة الماء الُك���ّر، و بع����س الم�صائل   .20

ال�صرعّية المرتبطة بهذا المو�صوع.

�صطرلب 
ُ
التحفة الحاتمّية: في علم الهيئ���ة والنجوم، يت�صّمن )70( بابًا في الأ  .21

قّدم���ه لوزير ال�صاه عّبا����س ال�صفوّي )حاتم بيك الأوردب���ادّي الن�صيرّي(. توجد 

منه )138( ن�صخًة خطّية، وله ترجمات و �صروح ومنتخبات.

تخلي���ل الأ�صن���ان في ليالي �صهر رم�ص���ان: ر�صالة فقهّي���ة مخت�صرة حول وجوب   .22

تخليل الأ�صنان لل�صائم وتنظيفها من بقايا الطعام في نهار �صهر رم�صان.

 ،Q ترجمة الر�صالة الإمامّية: ترجمة لر�صالة الإمام علّي بن مو�صى الر�صا  .23

وكان بعثها اإلى الماأمون.

ترجم���ة محّمد بن اإ�صماعيل: ر�صال���ة رجالّية مخت�صرة ت�صتمل على عّدة ف�صول   .24
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في ترجمة َمن ا�صمه من الرواة: محّمد بن اإ�صماعيل، وهم �صبعة اأ�صخا�س.

ت�صري���ح الأفالك: في مقّدمة وخم�صة ف�صول و خاتمة، في علم الهيئة والنجوم،   .25

توج���د منه )238( ن�صخة خطّي���ة، وقد ُطبع مّراٍت عديدة ف���ي الهند واإيران، وله 

ترجمات وحوا�ٍس و �صروح و منظومات عديدة.

تف�صير �صورة الفاتحة: تف�صير عربّي ُطبع محّققًا اأكثر من مّرة.  .26

تو�صي���ح المقا�صد في وقائع الأّي���ام: كتاب تاريخّي تقويمّي في ذكر الوقائع التي   .27

جرت خالل الأّيام من ال�صنوات ال�صالفة.

تهذي���ب البيان: مت���ون مخت�صرة في علم النحو، م�صتمل عل���ى م�صائل مهّمة في   .28

هذا الفّن، له �صروح وطبعات متعّددة.

الجام���ع العّبا�صّي: ن�صو�ٌس فقهّية على �صكل فت���اوى قّدمها لمقّلديه، وهو باللغة   .29

الفار�صّية، توجد منه )50( ن�صخًة خّطية، و ع�صرات اأخرى باأ�صماء اأخرى، كما له 

ترجمات و حوا�ٍس و منتخبات.

الَجْفر: كتاب في العلوم الغريبة.  .30

جوابات بع�س النا�س: اأجوبة على ما طرحه عواّم النا�س، بلغت )60( م�صاألة.  .31

ة. جواب م�صائل ال�صيخ جابر: في م�صاألٍة فقهّيٍة خا�صّ  .32

الجوه���ر الفرد في اإنكار الجوهر الفرد: كتاب كالم���ّي فل�صفّي في اإبطال ترّكب   .33

الج�صم من الأجزاء التي ل تتجّزاأ �صوى الوجوه الأخرى..

جه���ة الِقبل���ة: ر�صالة فقهّي���ة علمّية مخت�ص���رة في تعيين القبل���ة من خالل علم   .34

الهيئة والنجوم، توجد منها )102( مئٌة و ن�صختان خّطيتان.

حا�صي���ة الإثني ع�صرّية: حا�صية ا�صتدللّية على )ر�صال���ة الإثني ع�صرّية( لل�صيخ   .35

ح�صن العاملّي �صاحب )معالم الأ�صول(.

حا�صية التكملة في �صرح التذكرة الن�صيرّية: في علم الهيئة والنجوم.  .36

حا�صية القواعد والفوائد: حا�صية على كتاب ال�صهيد الأّول )القواعد والفوائد(.  .37
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حا�صي���ة الك�ّصاف عن غوام�س حقائق التنزي���ل: حا�صيته  رحمه اهلل على تف�صير   .38

الزمخ�صرّي المعروف ب� )الك�ّصاف(.

ل( للتفتازانّي،  ل: حا�صيته ر�صوان اهلل عليه على كت���اب )المطوَّ حا�صية الُمط���وَّ  .39

وهو في علم المعاني والبيان من البالغة العربّية.

حا�صية اأنوار التنزيل: حا�صيته التحقيقّية النافعة على )اأنوار التنزيل( للبي�صاوّي   .40

المف�ّصر، توجد منها )139( ن�صخًة خطّية.

حا�صية خال�صة الأقوال في علم الرجال: خال�صته  } على )خال�صة الأقوال   .41

في معرفة الرجال( للعاّلمة الحّلّي.

حا�صي���ة ذك���رى ال�صيع���ة في اأح���كام ال�صريع���ة: حا�صيته على )ذك���رى ال�صيعة(   .42

لل�صهيد الأّول.

حا�صية رجال النجا�صّي: حا�صيته الرجالّية على كتاب )رجال النجا�صّي(.  .43

حا�صية �صرح مخت�صر الأ�صول: حا�صيته على )�صرح مخت�صر الأ�صول( للقا�صي   .44

ع�صد الدين الإيجّي في علم الأ�صول.

حا�صية فهر�س ال�صيخ منتجب الدين: حا�صيته عليه في علم الرجال والدراية.  .45

حا�صي���ة مختَلف ال�صيعة في اأحكام ال�صريع���ة: حا�صيته على هذا الكتاب للعاّلمة   .46

الحّلّي.

حا�صي���ة معالم العلم���اء: حا�صيته على ه���ذا الكتاب الرجالّي لب���ن �صهر اآ�صوب   .47

المازندرانّي.

حا�صي���ة َمن ل يح�صره الفقي���ه: حا�صيته على هذه المو�صوع���ة الروائّية الفقهّية   .48

لل�صيخ ال�صدوق قّد�س اهلل �صّره.

الحب���ل المتين في اإحكام اأحكام الدين: كتاب روائ���ّي في الجمع بين الن�صو�س   .49

ال�صحيح���ة والموّثق���ة والَح�َصنة، ل�صتنب���اط الأحكام ال�صرعّية منه���ا. توجد منه 

)110( ُن�ص���خ خطّية، وقد ُطبع مّراٍت عديدة م���ع تحقيقاٍت مفيدة، وله منتخبات 
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و حوا����سٍ عديدة. ومن اأهّم طبعاته تلك التي َنَه�س بها مجمُع البحوث الإ�صالمّية 

التاب���ع لالآ�صتانة الر�صوّية المقّد�صة بتحقيق: حّجةالإ�صالم الدكتور ال�صّيد بال�صم 

المو�صوّي، فى مجّلدين �صنة 1424هـ.

حدائ���ق ال�صالحين في �صرح �صحيفة �صّيد ال�صاجدين: الإمام علّي بن الح�صين   .50

بن علّي بن اأبي طالب  عليهم ال�صالم، ُطبع مّراٍت عديدة بت�صحيحاٍت و تحقيقاٍت 

نافعة، وله اأكثر من )70( ن�صخة خطّية باأ�صماء متعّددة. وا�صم الكتاب جاء عنوانًا 

ى كّل  عة لأدعية ال�صحيف���ة ال�صّجادّية المقّد�ص���ة، وقد �ُصمِّ لمجموعة �ص���روٍح مو�صَّ

ومّية،...  �ص���رح دعاٍء با�صٍم م�صتقّل، فهناك: الحديق���ة الأخالقّية، والحديقة ال�صَّ

والحديقة الهاللّية، وهو الكتاب الذى اعتنت موؤ�ّص�صة اآل البيت: لإحياء التراث فى 

قًا من ِقبل ال�صّيد علّى المو�ص���وّى الخرا�صانّى � �صنة  ق���ّم المقّد�ص���ة بطباعته � ُمحقَّ

1410 ه� فى اأكثر من )200( ِمئَتى �صفحة. 

ة في ال�صالة بالحرير. الحريرّية: ر�صالة فقهّية خا�صّ  .51

حّل اإ�صكاَلي الُعطارد والقمر: في علم الهيئة والنجوم.  .52

ح���ّل الحروف القراآنّية: في بيان معنى الحروف المقّطعة في اأوائل �صور القراآن   .53

الكريم، توجد منه ن�صخة خطّية �صخ�صّية واحدة.

حّل عب���ارة قواعد الأحكام: ر�صال���ة تحقيقّية في حل م�صاأل���ة من كتاب )قواعد   .54

ة بالو�صوء، توجد منها )34( ن�صخًة خّطية. الأحكام( للعاّلمة الحّلّي، وهي خا�صّ

الخال�ص���ة في عل���م الح�صاب والجبر والمقابلة: اأحُد الآث���ار المهّمة في موؤّلفات   .55

ال�صي���خ البهائّي في علم الريا�صّي���ات، اإذ ُيَعدُّ اأعمَق كتاٍب واأحَك���َم موؤلٍَّف في هذا 

الب���اب، حّت���ى قيل: اإّن َمن جاوؤوا َبع���َده اأخذوا منه هذا العلم واإن ل���م ُي�صيروا اإلى 

اأ�صبقّي���ة ال�صيخ البهائّي في���ه واأّنه المبتكر له. ويكفي في ف�صل���ه اأّنه اأ�صبح اإحدى 

مف���رداِت المنهج التدري�صّي في حوزات العل���وم الدينّية )ولمّدة ثالثة قرون( في: 

مدين���ة النجف الأ�صرف، واأ�صفهان، وم�صهد المقّد�صة، وقّم المقّد�صة، وفي بع�س 
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المراك���ز العلمّية الأخرى في البالد الإ�صالمّي���ة. دّون ال�صيخ البهائّي ر�صوان اهلل 

ّمهاِتها في: الح�صاب 
ُ
عليه في كتابه هذا بحوثًا تناوَلْت اأ�صوَل الم�صائل الريا�صّية و اأ

فًا في مقّدمت���ه بعلم الح�صاب بهذه العبارات:  والهند�ص���ة والجبر والمقابلة.. معرِّ

)الح�ص���اب علٌم ُي�صَتْعَلُم ِمن���ه كيفّيُة ا�صتخراِج المجه���ولت العددّيِة ِمن معلوماٍت 

مخ�صو�ص���ة(. اأّم���ا خ�صائ�س الكت���اب وامتيازات���ه، فتتلّخ�س ف���ي خم�س نقاط: 

الأولى: اأّنه كتاٌب �صهٌل َتناُوُله، ممتنٌع على الآَخرين الإتياُن بِمْثِله، وكان من اأ�صلوبه 

لة. الثانية: اأّنه  رة الب�صيطة، وانتهى فيه بالم�صائل الُمع�صِ اأن ب���داأ بالم�صائل الُمي�صَّ

حاٍو و م�صتمٌل على ثالثة علوم في الريا�صيات، هي: الجبر، والهند�صة، والمقابلة. 

ة ال�صرورّية. الثالثة: ُتعتبر بع�ُس الحلول  و تل���ك العلوم هي من المتطّلبات الخا�صّ

ة، حّتى  الت���ي و�صعه���ا ال�صيُخ البهائ���ّي في هذا الكتاب ه���ي من ُمبتَكراِت���ه الخا�صّ

ج���اء في بع����س عباراته  رحمه اهلل قوُله: )ولي على الطري���ِق الآخر برهاٌن لطيف 

�صُطرلب(. الرابعة: 
ُ
ل���م َي�ْصِبْقني اأحٌد اإلي���ه، اأوردُته في تعليقات على فار�صّي���ة الأ

ُيعتب���ر هذا الكت���اب منهجًا ريا�صّيًا متكام���اًل، اأو َدورًة ريا�صّيًة م�صغوطًة ُموَجزة، 

ُتلّب���ي احتياج���ات طاّلب العلم في هذا المج���ال. الخام�صة: لأهمّي���ِة هذا الموؤلَِّف 

القّي���م، و�صّدِة الحاجة اإليه ف���ي بالد اإيران والبلدان الأخرى وفي المراكز العلمّية 

المختلف���ة.. ُطبع ه���ذا الكتاب ع�صرات الم���ّرات ب� : اللغة العربّي���ة، وُمترَجمًا اإلى 

اللُّغات الأخرى. كما ُطبع ب�صروٍح وتعليقاٍت وحوا�ٍس كثيرة، كذلك ُطِبع على �صورِة 

ُمنتَخب���اٍت وم�صت���اّلت، ومنظوماٍت �صعرّي���ٍة تعليمّية. وللكت���اب )505( َخُم�س مئٍة 

وخم�ُس ن�صٍخ خطّي���ة، و)17( �صبَع ع�صرة ن�صخًة مطبوعة، وع�صرات المخت�صرات 

والترجمات.. حّتى بلغت الن�صخ الخطّية من الكتاب )864( ثماِنمئٍة واأربعًا و�صّتين 

ُن�صخ���ًة، هي موجودٌة في مكتبة الآ�صتانة الر�صوّية المقّد�صة بم�صهد الإمام الر�صا 

�صلوات اهلل و �صالمه عليه.

دليل وجوب �صكر المنعم: ر�صالة اعتقادّية ق�صيرة، تحظى ببحٍث منطقّي.  .56
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ديوان بهاء الدين العاملّي: اأ�صعاره وق�صائده ر�صوان اهلل عليه باللغتين: العربّية   .57

والفار�صّي���ة، ف���ي اأ�صالي���ب واأغرا�س متع���ّددة: مدائ���ح و مراثي النب���ّي واأهل بيته 

�صل���وات اهلل عليه و عليه���م، اجتماعّيات، َمْثنوّيات، رباعّي���ات. وقد ُطبع فى �صنة 

1430ه���� فى مدينة قّم المقّد�صة باإعداد ال�صّي���د محّمد زين العابدين، و ن�صر دار 

زين العابدين لإحياء تراث المع�صومين.

ذبائ���ح اأهل الكتاب: ا�صت���دلل مخت�صر ح���ول حرمة ذبائح اأه���ل الكتاب، ُطبع   .58

محّققًا اأكثر من مّرة، وله ن�صخ خطّية تبلغ )77( ن�صخة.

رجوزة اأدبّية تاريخّية فاخرة في مئة بيت.
ُ
الزاهرة: اأ  .59

زبدة الأ�صول: كتاب مخت�ص���ر يحتوي على القواعد المهّمة في اأ�صول الفقه في   .60

خم�ص���ة مناه���ج، توجد منه )330( ن�صخًة خطّية، وقد ُطب���ع محّققًا، وله حوا�ٍس و 

�صروح ومنظومات تتجاوز المئة.

ال���زكاة وتقديره���ا بالمثاقيل: ه���ذه الر�صالة رّبما هي اأحد اآث���ار ال�صيخ البهائّي   .61

الم�صتّلة من كتابه )الثنا ع�صرّية في الزكاة(.

�صرح الفرائ�س الن�صيرّية: �صرح مخت�ص���ر على )ر�صالة الفرائ�س الن�صيرّية(   .62

للخواجة ن�صير الدين الطو�صّي، م�صتمل على تو�صيح المع�صالت وبيان الإ�صارات.

�ص���رح حا�صي���ة الخطائّي: نظام الدي���ن عثمان الخطائّي ال���ذي �صرح )مخت�صر   .63

تلخي�س المفتاح( ل�صعدالدين التفتازانّي.

ل لق�صيدة البو�صيرّي. �صرح ق�صيدة الُبردة: �صرح مف�صَّ  .64

�ِصي���ر و �ِصك���ر: اأبيات مثنوّية بلغ���ت )142( بيتًا في الأخالق، باللغ���ة الفار�صّية،   .65

وللكتاب )84( ن�صخًة خطّية، وعدد من المطبوعة.

�صطرلب، له )125( ن�صخًة خّطّية، وعدد 
ُ
ال�صفيحة: في القواعد الأ�صا�صّية لالأ  .66

من الترجمات والحوا�صي و ال�صروح والمنظومات.

عدم �صهو النبيP: بحٌث اعتقادّي فقهّي.  .67
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العروة الوثقى: تف�صير ل�صورة الفاتحة و مقطع من �صورة البقرة، توجد منه)50)   .68

ن�صخًة خطّية.

عقدنامه �صلطان حمزه ميرزا بهادرخان: �صورة العقد ال�صرعّي لل�صلطان حمزة   .69

به���ادر خان على رقّي���ة بيكم بنت اعتماد الدولة اأح���د ال�صالطين ال�صفوّيين �صنة 

990 هـ.

عي���ن الحي���اة: تف�صي���ر مخت�صر اعتم���د فيه عل���ى: )تف�صير ال�صاف���ي( للفي�س   .70

الكا�صانّي، وتف�صيره هو )العروة الوثقى(، وهو م�صتمل على تف�صير �صورة الحمد و 

�صورة البقرة اإلى الآية 37، و تف�صير �صورة اآل عمران اإلى الآية 35.

الفرائ�س البهائّية: كتاب فقهّي ي�صّم الباب الثالث من المنهج الرابع من كتابه   .71

)الحبل المتين(، توجد منه )60( ن�صخًة خّطية، و قد ُطبع عّدة مّرات.

الفوائد الرجالّية: في علم الرجال و الدراية.  .72

الفوائد ال�صمدّية: كتاب في النحو يبحث في: المقّدمات، والأ�صماء، و الأفعال،   .73

و الُجمل، والمفردات. توجد منه )326( ن�صخًة خطّية، وله طبعات عديدة بع�صها 

محّقق و م�صفوع بالتعليقات، و بع�صها مترجم و مح�ّصى و م�صروح.

الفوائد الح�صابّية: في علم الريا�صّيات.  .74

ر ال�صالة في الأماكن الأربعة: م�صاألة فقهّية في �صالة الم�صافر. َق�صْ  .75

القو�صّية: ر�صالة اأدبّية قاَبَل بها ر�صالة )القلمّية( لجالل الدين الدوانّي.  .76

الُك���ّر: ر�صالة فقهّية في تحقيق مقدار الُكّر م�صاحًة ووزنًا من الناحية ال�صرعّية،   .77

تطبيقًا عل���ى قواعد الريا�صّيات. توجد منه���ا )64( ن�صخًة خطّية، وهي مطبوعة 

�صم���ن مجّلة )فقه اأه���ل البيت عليهم ال�ص���الم( في مدينة ق���ّم المقّد�صة / �صنة 

1424 ه�/ العدد 29.

الك�صك���ول: كت���اب متنّوع المو�صوع���ات، م�صتمل على: تفا�صي���ر واأخبار، ظرائف   .78

وطرائ���ف، علوم و اأدبّي���ات، اأخالق ون���وادر، باللغتي���ن العربّي���ة والفار�صّية. ُطبع 
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م���ّراٍت عديدة بمقّدم���ات و تحقيقات و تعليقات، اأّما ُن�صخ���ه الخطّية فتبلغ )67) 

مخطوطة، كذلك ُترجم، وجاء منه منتخبات.

يات تفتح الأذهان وت�صحذ الذاكرة. اللُّغز: كتاب اأدبّي في الألغاز والمعمَّ  .79

ب���دة: كالم ق�صير في الألغاز التي تدور حول العل���وم المختلفة: العقلّية  ُلَغ���ز الزُّ  .80

والنقلّي���ة، لرفع الخم���ول الفكرّي، توجد منه اأكثر من مئ���ة مخطوطة، وله حوا�ٍس 

و�صروح.

لغز ال�صمدّية: اأ�صئلة حول )الفوائد ال�صمدّية( في النحو.  .81

لغ���ز القانون: لغٌز مخت�صر في الطّب، له )25( ن�صخًة خطّية، وقد ُطبع م�صتقاّلً   .82

و م�صروحًا و مخت�صرًا.

لغز الكافية: لغز على )كافية ابن الحاجب( في النحو.  .83

لغ���ز الك�ّصاف: لغ���ز على تف�صير )الك�ّصاف( لج���ار اهلل الزمخ�صرّي، له �صروح و   .84

تق�صيمات.

الِمْخ���الة: مجموع���ة اأخب���ار واأ�صع���ار و مواع���ظ و محا�صن اأخالقّي���ة، ولطائف   .85

وظرائف، اأ�صبه مايكون بالك�صكول.

جَلين: م�صاألة فقهّية خالفّية في الو�صوء. الم�صح على الرِّ  .86

ر الرجال الثِّقات: م�صتمل على جداول في علم الرجال. م�صجَّ  .87

م�ص���رق ال�صم�صين واإك�صير ال�صعادتين: كت���اٌب فقهّي ا�صتدللّي، يبداأ في كّل باٍب   .88

م���ن اأبوابه بالآيات ثّم بالرواي���ات المعتبرة. توجد منه )114( ن�صخًة خّطية، وقد 

ُطبع في طهران وقّم الم�صّرفة وم�صهد المقّد�صة ُمحّققًا.

معرفة التقويم: ر�صالة وجيزة في الهيئة والنجوم.  .89

مفت���اح الفالح: م���ن الموؤّلفات القّيم���ة لل�صيخ البهائ���ّي، احتوى اأعم���اًل عبادّية   .90

درجت فيه���ا الأعمال على مدى اأوقات 
ُ
���ة، في �صّتة اأبواٍب و خاتمة، اأ واأدعي���ًة خا�صّ

الليل والنهار و�صاعاتهما. توجد منه )361( ن�صخًة خطّية، وقد ُطبع مّراٍت كثيرة، 
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خذت منه مختارات.
ُ
كما ُترجم وُح�ّصي و�ُصرح، واأ

مناظرة البهائّي مع الميرداماد: مناظرة عقائدّية كالمّية.  .91

من�ص���اآت: متفّرقات باللغة العربّية والفار�صّية، وقد ُن�ِصب اأحيانًا اإلى والده ال�صيخ   .92

ح�صين بن عبدال�صمد العاملّي.

منع الزوجة نف�َصها من الدخول عن الزوج حّتى تقب�س الَمْهر: ر�صالة في م�صاألٍة   .93

فقهّي���ة في جواز عدم تمكين الزوجة زوَجها من نف�صها قبل اأن تقب�س المهر، وقد 

ا�صتهرت الر�صالة با�صم )الإمتناع عن الإ�صتمتاع قبل قب�س المهر(.

: اأ�صعار عربّية وفار�صّي���ة، مثنوّية طريفة، توجد منها )305( ُن�صخ 
(1(

ن���ان وحلوا  .94

خطّي���ة، وقد ُطبعت عّدة مّرات في اإيران والهند و العراق ولبنان، وهي م�صروحة، 

ومنها اختيارات و منتخبات.

ن�صب���ة ارتفاع اأعظ���م الجبال اإلى قط���ر الأر�س: كتاب نجومّي مه���ّم، توجد منه   .95

)47( ن�صخًة خطّية، وهو م�صروح، و مطبوع مّرًة واحدة في طهران �صنة 1311 هـ.

الوجود الذهنّي: ر�صالة كالمّيٌة - فل�صفّية مخت�صرة في بحث الوجود الذهنّي.  .96

الوجيزة: ر�صالة مخت�صرة معروفة، في علم الدراية والحديث في: مقّدمة، و�صّتة   .97

ف�صول، وخاتمة.. تبحث: معنى الحديث بعد بيان تعريف علم الدراية، والمتواتر 

والواحد، واأنواع الحديث، وتعديل الراوي وجرحه، واأنواع تحّمل الحديث، و اآداب 

قًا، و ُترجم و �ُصرح  كتابة الحديث. توجد منه )223( ن�صخًة خطّية، وقد ُطبع محقَّ

ث  و ُعّل���ق عليه م���ّراٍت عديدة، و ُكتبت فيه منظومات و مختارات. و قد كان للمحدِّ

ال�صي���خ عّبا����س القّم���ّي ر�ص���وان اهلل عليه �ص���رٌح مهّم عل���ى هذه الوجي���زة، �صّماه 

)الر�صال���ة العزيزة ف���ي �صرح الوجيزة(، توج���د لدينا منها ن�صخ���ٌة خّطّية فريدة 

ُم�صتن�َصخة عن ن�صخة الموؤّلف نف�صه، بقلم غالم  ر�صا ابن المرحوم الحاج ال�صيخ 

)خبٌز و َحلوى(.  (1(
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ب ب� »النَّمائّي«، تّم ا�صتن�صاخها يوَم عيِد الغدير الأغّر من �صنة  علّي الطب�صّي الملقَّ

1348 هجرّي���ة، في جوار الح�صرة الر�صوّية المباركة. ثّم كان من �صماحة ال�صيخ 

���ة بهذه الن�صخة القّيمة، فعكف على:  عل���ي اأكبر الإلهّي الخرا�صانّي عنايُته الخا�صّ

ت�صحيحه���ا، وتحقيقها، والتعليق عليها.. على اأم���ل اأن تاأخذ طريقها اإلى الطبع، 

فينتفع بها الف�صالُء وطاّلب العلم.

و�صيلة الفوز والأمان في مدح �صاحب الزمان »عّجل اهلل تعالى َفَرجه ال�صريف«:   .98

ق�صي���دة رائّية فاخرة من البحر الطويل، م�صتملة على )63( بيتًا في مدح الإمام 

المه���دّي المنتظر �صَلواُت اهلل عليه وعلى اآباِئه الَميامين. ُن�َصُخها الخطّية خم�س، 

والمطبوعة اأربع، ولها �صروح وت�صطيرات جميلة.

وق���ف نامه �صاه عّبا�س: �صورة الوقفّية الت���ي اأراد ال�صاه عّبا�س ال�صفوّي كتابتها   .99

لم�صجٍد جديد بناه ُعِرف بعد ذلك بم�صجد ال�صاه في اأ�صفهان �صنة 1203 هـ.

ُمالَحظات:

 المالحظ���ة الأول���ى: هنالك اأكثر من ثمانين كتابًا من�صوبًا اإلى ال�صيخ البهائّي  رحمه 

اهلل غير ما ذكرنا، لم ُنوردها، لعدم التوّثق من �صّحة ن�صبتها اإليه.

 المالحظة الثانية: في المكتبة المركزّية عندنا، والتابعة للعتبة الر�صوّية ال�صريفة 

في م�صه���د الر�صا �َصالُم اهلِل عليه.. تاأتينا طلب���ات غزيرة لت�صوير المخطوطات 

الت���ي نحتفظ بها، وفي ا�صتقراٍء اأخير َعِلمنا من���ه اأّن اأكثر المخطوطات المطلوبة 

ه���ي من موؤّلفات العالم الفا�صل ال�صيخ البهائّي قّد����س اهلل روحه، مايدّل على اأّن 

كتبه تحظى باهتمام العلماء والف�صالء وا�صتئنا�صهم وا�صتفادتهم.

المالحظ���ة الثالث���ة: لقد َحِظيت كتب ال�صيخ البهائّي بمزايا عديدة، منها: الم�صتوى 

الرفي���ع، التن���ّوع وال�صم���ول، الكث���رة والإحاط���ة، الفت���وح العلمّية وَط���رق البحوث 

الجدي���دة، ح���ّل الم�صائ���ل الم�صكلة التي هي مح���ّل الحاجة الما�ّص���ة والبتالء في 

المجتمع.
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دًا بتوفيٍق من اهلل تبارك و   هذا.. وُي�صت�صعر بو�صوح اأّن يراع ال�صيخ البهائّي كان م�صدَّ

تعالى، وت�صديٍد نورانّي من ِقبل النبّي واأهل بيته الهداة �صلوات اهلل عليه وعليهم، اإذ كان 

رجاًل مخل�صًا جاّدًا عابدًا خّيرًا، ففا�صت عطاياه على هذه الأّمة المرحومة.

 ولل�صيخ الفا�صل محّمد ر�صا ال�صبيبّي  رحمه اهلل تعليقة على موؤّلفات ال�صيخ البهائّى جاء 

فيه���ا قوله: لقد ا�صترعى نظري )واأنا اأت�صّفح مختَلَف الأ�صفار والت�صانيف لتقييد ما يّت�صل 

منه���ا بتاريخ الفل�صف���ة الإ�صالمّية( اأّن جملًة من كتب ال�صيخ به���اء الدين العاملّي  رحمه اهلل 

حافلٌة بفوائد و�صوارد فل�صفّية، م�صافًا اإلى بحوثه الأخرى في الريا�صّيات والفلكّيات. ل تخلو 

كتب الطبقات والتاأليف من التنويه بعلماء قليلين �صاركوا في جملٍة من الفنون والعلوم، ولكن 

م���ا اأندَر الذين برعوا وَحِذقوا تلك العلوَم والفن���ون التي �صاركوا فيها جميعًا! وما اأقلَّ الذين 

قًا.  دوا التاأليف وو�صعوا الكتب فيها! اإذ لي�س كلُّ َمن �صارك في ذلك كان موفَّ َجوَّ

ومن ذلك القليل النادر ال�صيُخ البهائّي، فاإّنه �صارك م�صاركًة عجيبًة في جميع العلوم 

ق في التاأليف فيها، وفي جملتها: الفقه  والفن���ون المعروفة في زمانه، عقلّي���ًة ونقلّية، وُوفِّ

والأ�صول، والحدي���ث والتف�صير، واللغة وعلومها، والحكمة والفن���ون الريا�صّية والفلكّية. 

وق���د ُكتب ل���ه التوفيق في موؤّلفاته، فذاعت، واأقبل عليها العلم���اء والمتعّلمون في القرون 

الأربعة الأخيرة.. وَيحَفل تاريخ العلوم والح�صارة الإ�صالمّية بِذْكر عدٍد كبيٍر من العلماء، 

َرف َوْك���َده على علٍم اأو فنٍّ ِبعيِنه.. حّتى عا�س كلٌّ منهم داخل  ر ُجهَده و�صَ منه���م َمن َق�صَ

ٍن ِمن فّنه ليكاد يتعّداه في الغالب. اإطاٍر معيَّ

 اأّم���ا ال�صيخ البهائ���ّي فقد طاف في كّل مدر�صة، واخت���رق نطاَقها، ودّمر على رجالها 

و�صاركه���م فيما َيعنيهم كاأّنه واحٌد من القوم. وهذا �صرٌّ من اأ�صرار تفّوِقه و�َصبِقه وتقّدمه 

ٌث مع المتحّدثي���ن، وعارٌف مع  واأخ���ِذه بمجام���ع القلوب، فهو فقي���ٌة مع الفقهاء، وُمح���دِّ

الُعرفاء، وفيل�صوٌف مع الفال�صفة، وريا�صيٌّ مع اأ�صحاب التعاليم، وهو َنْحويٌّ مع النُّحاة.. 

.
(1(

اإلى غير ذلك

اأعيان ال�صيعة 235:9.  (1(
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ته الهندسّية ًّ عبقر

لي�صت الهند�صة من اخت�صا�س الفقهاء، ول الأدباء، لكّن ال�صيخ البهائّى كان قد وهبه 

�س فيها   اأخرى غيِر التى َتخ�صّ
ٍ
اهلل تعالى َمَلكاٍت عملّية كثيرة، فوجد نف�صه َينبغ فى علوم

اأّوَل حيات���ه الدرا�صّي���ة، فلّما َوَلجها وجد فى نف�صه ا�صتعداداٍت اأخ���رى، و قابلّياٍت خاّلقًة 

دَفَعته لأن يبتكر ويخترع ويك�صف ما لم ي�صل اإليه َمن �صبقه، بل و ما تحّير فيه من َلِحَقه.

نا بالّلغة الفار�صّية ثّم ُترِجمت هذه المطالب  وهذا بع�س ما اأنجز، ُنوِرده من كتابين ُدوِّ

اإلى الّلغة العربية: 

 م���ن �صل�صلة من�صورات جمعّي���ة الآثار الوطنّية، 
(1(

الكت���اب الأّول: اآث���ار مّلى اأ�صفهان

تاأليف: )اأبى القا�صم الرفيعّى الِمهراآبادي(، ُن�صر فى طهران �صنة 1973 م.

المنارتان المتحركتان:

المنارتان المتحّركتان من المبانى الطريفة فى اإحدى نواحى اأ�صفهان، تقع فى قرية 

)كارلدان( على الطريق بين اأ�صفهان ونجف اآباد.

يتاأّلف هذا المبنى من �صحٍن واإيوان حيث قبر عّمو عبد اهلل، وفي جانَبى هذا الإيوان 

كت اإحدى المنارتين  ب بينهما ل���وح خ�صبي فى و�صع اأفقّى، بحي���ث اإذا ُحرِّ منارت���ان ُن�صِ

تحّركت الأخرى. و�صبب هذه الحركة مو�صع نقا�ٍس وجدال بين الباحثين. وقد كتب ُمعّز 

الدين مهدوى )المعا�صر( ر�صالًة فى المو�صوع، من المفيد الإّطالع عليها.

ولي����س فى هذا المبن���ى اأي تاريٍخ يدّل على بدء ت�صييده واإتمام���ه، اإّل حجر مزار عّمو 

عب���د اهلل الذي ين�ّس علي اأّنه ُتوّفى �صنة 716 ه����. وقد ُن�صبت كتيبة مزار عّمو عبد اهلل 

الرخامّية على الج���دار المقابل لحجر القبر الكبير، ُكتب فيها بخّط الثُّلث البارز: »هذا 

قبر ال�صيخ الزاهد البارع المتّورع ال�صعيد المّتقى عّمو عبد اهلل بن محّمد بن محمود 

�صق���ال رحم���ة اهلل علي���ه ون���وره فى ال�صابع ع�صر م���ن �صهر ذى الحّجة �صن���ة �صّت ع�صرة 

)المعالم الآثرّية فى اأ�صفهان(.  (1(
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و�صبعمائة«. وُكتبت �صورة ي�س حول حجر القبر بخّط الثلث البارز، وفى ال�صلع الجنوبى 

بهذا الخّط اأي�صًا: »كفى بالموت واعظاً«. وفى ذيل الحجر المذكور ثالث كتيبات �صغيرة 

بخّط الثلث: 

 يا عامراً لخراب 
)1(

ِ قَرِيٌب ِمَن الُْمْحِسنِيَن} »قال اهلل تبارك و تعالى: {إِّنَ رَْحَمَت الّلَ

الدين مجتهداً«.

 اأّم���ا المنارت���ان فلي�س فيهما من كتابٍة ول اأثٍر تاريخّى. يبلغ ارتفاع المنارة المتحّركة 

م���ن اأر�صّي���ة البقعة ع�صرة اأمت���ار، وارتفاع كلٍّ من المنارتين 17/5 مت���ر. والم�صافة بين 

 و قد �ُصّجل 
(2(

المنارتي���ن ف���ي ال�صطح حوالي ت�صعة اأمتار، و محيط كلٍّ منهم���ا 4/5 متر.

(3(

هذا المبنى التاريخي بموجب القرار رقم349.

الكت���اب الثان���ي: اأ�صفهان - من �صل�صلة كتاب ال�صب���اب -، تاأليف: الدكتور لطف اهلل 

هنرفر، باإ�صراف: محّمد علي الإ�صالمّي ندو�صن، ُطبع في طهران �صنة 1957 م.

 المنارتان المتحّركتان

 المنارتان المتحركتان من الأبنية التاريخية الالفتة في اأ�صفهان...

ي���ن بالقا�صاني )اإيوان قبر عّم���و عبد اهلل( هو طراز   و ط���راز بن���اء هذا الإيوان المزَّ

مبان���ي القرن الثامن الهجري. و يزّين جاَنبي الط���اق و جوانب الإيوان قا�صاني لزوردّي 

اللون ب�صكل نجمٍة رباعية في �صمن اأ�صكال اأخرى كثيرة الأ�صالع وبلون الفيروزج.

 والنقط���ة الالفتة في حركة المنارتي���ن اأّن تحريك اإحداهما يجعل الحركة تظهر في 

الأخرى...

 والأم���ر الأكثر اإثارة للده�صة اأّن تحريك اإح���دى المنارتين ل يحّرك المنارة الأخرى 

�صورة الأعراف الآية: 56.  (1(

كنجنيه اآثار تاريخى اأ�صفهان )= كنوز الآثار التاريخّية في اأ�صفهان(: 279.  (2(

فهر�صت بناهاى تاريخى و اأماكن با�صتانى ايران )= فهر�صت الأبنية التاريخّية والأماكن الأثرّية في اإيران(:   (3(

.34
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وح�صب، بل اإّن الحركة تنتقل اإلى جميع نقاط هذا المبنى، بحيث لو و�صعنا اإناَء ماء على 

الحجر الكبير لقبر عمو عبد اهلل الموجود في اأحد طيقان الإيوان، ثّم حّركنا المنارتين 

ل�صتبانت الحركة على �صطح ماء الإناء اأي�صًا.

�صُتْرجان الواقع على م�صافة اأربعين كيلو 
ُ
 اإّن حركة المنارتين تتجّلى اأي�صًا في م�صجد اأ

مت���رًا جنوَب غربّي اأ�صفهان، والذي �ُصّيد �صن���ة 715 ه�. وهذا الم�صجد من مباني القرن 

الثام���ن الهج���ري الجاذبة في اأ�صفهان. و قد نق�س ارتف���اع المنارتين في حدود الثُُّلَثين 

بمرور الزمان.

ًوم تكرًم الشيخ البهائي و ًوم المعمار

 ال�صيخ البهائي معمار القلب

 ظه���رت حكمة ال�صيخ البهائّي بمدٍد معمارّي، و اأبدع فّن العمارة الإيرانّية الإ�صالمية 

في مبادئ ذات جذور تتغّذى من الحكمة الإلهّية.

 وكان ال�صي���خ البهائّي مرجع���ًا وعالمًا �صهيرًا في الع�صر ال�صفوّي، و متبّحرًا في علم 

الفل�صفة والمنطق والفلك والريا�صيات و فّن العمارة.

 وق���د �صّمم واأنجز خالل الع�صرال�صفوّي.. كثيرًا من العمارات بتقنّية تفوق ع�صره، 

فم���ن اآثاره التي تخّلد اليوم ذكره���ا: م�صجد الإمام في اأ�صفهان، وخريطة مدينة »نجف 

 اآب���اد«، و هند�ص���ة توزيع م���اء »زاينده ُرود«، وتخطي���ط قناة »نجف  اآب���اد«، و حّمام ال�صيخ 

البهائ���ي، وعم���ارة حرم الإمام الر�صا Q، والق�ص���ور الحكومّية في اأ�صفهان »دولت 

 خان«، وتزيين بقعة ال�صيخ �صفّي الدين الأردبيلّي بالَخَزف ال�صينّي، وغير ذلك.

 وق���د اخت���ار ال�صي���خ البهائّي فّن العم���ارة من �صائر فنون���ه الأخرى؛ لأّن���ه فّن ي�صنع 

الح�ص���ارة الإ�صالمّية، ول���ول الأعراف الإ�صتكباري���ة المهيمنة على الأو�ص���اط العالمّية، 

َلأ�صح���ت اإنج���ازات ه���ذا الرجل العظيم م���ن عجائب الدني���ا في مي���دان الهند�صة وفّن 

العم���ارة ل محالة. وهذا ما اأذه���ل المهند�صين الإيطالّيين والأمريكّيي���ن واأثار تعّجبهم 
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لّم���ا �صاهدوا �صمعًة بقيت ُموَقدًة بفعل العلم الخا�ّس لل�صيخ. اإّن حّمام ال�صيخ البهائّي هو 

الحّمام ال���ذي اأطفاأ جذوة �صمعته المّتقدة المهند�ص���ون الغربّيون قبل عقود. ولو ا�صتّمر 

اإهمالنا لمعالمنا الثقافّية على هذا المنوال لم َيبَق من اآثارها �صي ء.

ن ب�صمعة فقط! اأو   و لع���ّل البح���ث عن معادلت ال�صيخ البهائّي في اإن�صاء حّم���ام ُي�صخَّ

ع ِطلَّ�صم في مدخل حرم  ن اّتجاه القبلة ف���ي الم�صاجد، اأو في فر�صّيٍة َو�صْ ف���ي اأحجاٍر ُتعيِّ

الإم���ام الر�ص���ا Q، ُيوقفنا عن َكَثٍب على �صخ�صّيته العلمّي���ة، غير اأّن ما هو اأهّم من 

ذلك حكمة هذا العاِلم، اإذ ظهرت بمدٍد معمارّي، واأبدع فّن العمارة الإيرانّية الإ�صالمية.

 ومادامت حكمته �صعبة المرام فالبّد من الخو�س في اآثاره الهند�صّية والعمرانية.

اّمام الشيخ البهائي:

ت���ون حّمام باقية اإل���ى اليوم في اأ�صفه���ان، وُيعَرف بحّم���ام ال�صيخ 
ُ
 ل ت���زال اأط���الل اأ

البهائ���ّي اأو حّم���ام ال�صي���خ، ويقع بين الم�صجد الجام���ع والهارونّية في �ص���وق قديٍم قرب 

البقع���ة المعروف���ة ب�»درب الإم���ام«. واأتون هذا الحّمام يتكّون م���ن �صمعٍة تقوم بت�صخينه، 

وُت���رك تحت حاوية الأتوان حّيز فارغ، وُو�صعت بينه �صمعة موقدة، وكان الحّيز م�صدودًا، 

فبقي���ت ال�صمعة على هذا الحال مّتقدًة �صنيَن طويلة، وكان ماء الحّمام يغلي بوا�صطتها. 

وكان ال�صيخ قد قال: اإْن ُفتح هذا الحّيز يومًا ما انطفاأت ال�صمعة وتعّطل الأتون.

 وكان مجرى ماء الم�صجد الجامع في اأ�صفهان يدخل خّزان الحّمام بوا�صطة اأنابيب، 

فيتح���ّول هذا الماء اإلى غاز الميثين القاب���ل لالإحتراق، وذلك ح�صب المعادلت الدقيقة 

الت���ي اأجراها ال�صي���خ البهائّي وَح�َصَب ت�صمي���ٍم خا�سٍّ للخ���ّزان. وكان ال�صيخ عّين حجم 

الحماأ لإنتاج البيوغاز بالح�صابات التي اأجراها.

 لقد فتح المهند�صون الغربّيون هذا الحّيز، فانطفاأت ال�صمعة فوًرا، فما ا�صتطاع اأحد 

بعد ذلك اأن يوقدها ثانية!

وَيث���ق مهند�صو البالد )ف���ى اإيران( اليوم ببراعة ال�صيخ في الف���ّن المعمارّي، ف�صّموا 
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يوم الثاني والع�صرين من ني�صان يوَم تكريم ال�صيخ البهائّي ويوم المعمار، لإقامة الأوا�صر 

بين الفّن المعمارّي المعا�صر وبين حكمة ال�صيخ في العمارة.

 اإّن روؤي���ة �ص���ور هذا الحّمام الذي يكاد اأن ينهار ُتذّكر الُموَلعين بحكمة ال�صيخ ب�صعره 

الذي نظمه في الغزل العرفانّي:

ك����ي ف����ت����رًة اأرم�������ي ح���ج���اب���ًا ج�����ص��م��ي��ا  ي����ا ����ص���اق���ي���ًا ه������اِت ����ص���راب���ًا ُروح���ي���ا 

ن��دى  اأو  ن������واٍل  م���ن  ف�������وؤادي  ع����ُم����ْر 
ُ
اأ خ�����وف�����ًا ِل����م����ا ي���ن���ه���ار م�����ن ف�����وؤادي�����ا  

ال���َب���ه���ائ���ي���ا  �����ص����وٌد زراب����ي����ن����ًا ف����ال ي����ج����ري ب��ن��ا  ب������ِه   
ِ
ف����������اْرم ال����ب����ال  اإّل 

Q حكاية ِطلَّ�صم ال�صيخ البهائّي في عمارة حرم الإمام الر�صا

تظهر في المذهب ال�صيعّي على الدوام اأعالٌم علمّية و دينّية كثيرة، وكّلهم من تالميذ 

واأتب���اع مدر�صة اأه���ل البيت عليهم ال�صالم، وه���م ينالون حظوًة عنده���م. وُيعتبر العالم 

الكبي���ر ال�صيخ البهائّي } المدفون في �صحن الحّري���ة للعتبة الر�صوية المقّد�صة من 

ال�صخ�صيات البارزة في كثير من العلوم الأخرى، كت�صميم العمارات وهند�صتها، ومنها 

ت�صميم وتخطيط الحرم ال�صريف لالإمام الر�صا Q والإ�صراف المبا�صر على بنائه.

���ة تت�صييد الح���رم الر�صوّي   ف���ورد ف���ي كت���اب »الهّيام« لمحّم���د لك علي اآب���ادّي ق�صّ

ال�صري���ف، اإذ روى عن اأح���د ُقّوام العتبة الر�صوّية �صفة تخطي���ط وبناء الحرم الملكوتّي 

لالإم���ام علّي ب���ن مو�صى الر�ص���ا Q على يد ال�صي���خ البهائّي }، ق���ال: لّما و�صع 

ال�صي���خ البهائّي خريطة الح���رم، اأ�صرف خالل بنائه على جميع مراحل���ه واأدار ما يتعّلق 

بذل���ك ب�صورٍة مبا�صرة. واّتفق لل�صيخ �صفٌر مهّم قبل النتهاء من ت�صييد الحرم، فاأو�صى 

المهند�صي���ن والقائمي���ن على بنائه بو�صايا مهّمة، واأّكد ف���ي و�صاياه لهم ا�صتمرار العمل 

واإفراغ المجهود في بناء الحرم حّتى اإتمامه عدا الباب الرئي�س للحرم في ناحية الراأ�س 

ال�صريف، اأي الباب المف�صي اإلى ال�صريح المقّد�س، ولي�س باب ال�صحن، اإذ كان في نّية 

ال�صيخ اأن ين�صب فوقه ِطلَّ�صم يت�صّمن اأبياتًا من �صعره. وكان من الُعرف ال�صائد اأن يثّبت 
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بطلَّ�ص���م فوق الب���اب الرئي�س اأو الباب المف�صي اإلى حرم الأئّم���ة الأطهار عليهم ال�صالم 

واأولدهم اأي�صًا، فُيَزيَّن بروايٍة اأو عبارٍة اأو اأبيات �صعر ُتبّين ف�صلهم، اأو ُيكَتب عليه حديث 

ماأثور عن �صاحب القبر.

 وامتّد ال�صفر بال�صيخ، وتجاوزت مّدته ما وّطد العزم عليه، ولّما عاد من �صفره و تفّقد 

اأعم���ال بناء الح���رم، ُده�س من اإتمامه وت�صيي���د الباب الرئي�س في ناحي���ة الراأ�س وورود 

جمي���ع النا�س اإلى الح���رم المقّد�س، فانزعج ِلما راأى وقال للمهند�صين بغ�صب: لماذا لم 

تنتظ���روا ُقدوم���ي وتعّجلتم في هذا الأمر؟ فقال القّيم على البن���اء: اأردنا النتظار ريثما 

تع���ود، ولكّن �صادن الحرم اأّكد لنا وجوب الإ�صراع في البناء واإتمامه، فذكرنا له �صرورة 

عودتك واإ�صرافك على ت�صييد باب ناحية الراأ�س مبا�صرة، اإّل اأّنه اأبى ذلك. ولّما اأْلَحْحنا 

علي���ه قال: لقد اأ�صدر اأمَر اإتمام العم���ل َمن هو اأ�صمى من ال�صيخ واأعظم! ولكّننا اأْلَحْحنا 

عليه ثانيًة وطلبنا منه الترّيث اأي�صًا، فقال �صادن الحرم: اإّن الإمام علّي بن مو�صى الر�صا 

Q نف�صه اأ�صدر الأمر باإتمام العمل!

 فذهب ال�صيخ البهائّي } مع الناظر على ت�صييد هذا الم�صروع و�صائر المهند�صين 

 Q اإل���ى �صادن الحرم وا�صتو�صح���وا الأمر، فقال لهم ال�صادن: »راأي���ت الإمام الر�صا

في المنام خالل لياٍل متوالية فقال لي باأن ل تعّلق ِطلَّ�صم ال�صيخ البهائّي على داري، 

فباب داري ل ُيغلق اأبداً، بل داري يدخلها من يريد«.

 ولّما �صمع ال�صيخ هذا الكالم، تحّدرت دموعه واّتجه نحو ال�صريح وهو يقول: »يا�صّتاَر 

العي���وب«. وانكّب على ال�صريح يبكى بكاء �صديدًا حّتى ُغ�صَي عليه، ولّما اأفاق من غ�صيته 

ق���ال: اأردُت اأن اأ�صع ِطلَّ�ص���م واأعّلقه على الباب في ناحية الراأ����س ال�صريف، فَيحول هذا 

الطلَّ�ص���م دون دخول النا�س غير الالئقين اإلى الحرم ال�صريف والرحاب المنيف لالإمام 

عل���ّي بن مو�صى الر�صا)ع(، ولكّن الإم���ام اأبى ذلك، واأعرب عن عدم قبوله لهذا العمل، 

لِّ�صم عن باب الدخول والورود اإلى  وذلك بتجّليه في المنام ل�صادن حرمه واأمره برفع الطِّ

ال�صريح المبارك.
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 اإّن ب���اب ه���ذا الإمام الماجد الكري���م َلمفتوٌح لعاّمة الم�صلمين ب���ل وللنا�س اأجمعين، 

فن���رى كّل ع���ام كرام���ات الإم���ام الر�ص���ا Q ت�صمل الم�صلمي���ن وغيره���م، ومائدته 

المب�صوطة يتناول منها كّل �صائل ونا�صد.

�صعره و �صاعرّيته: ُروي لل�صيخ البهائّي )ف�صاًل عن علومه( �ِصعٌر َح�َصٌن كثير، باللغتين 

العربّي���ة والفار�صّية، تناول في���ه اأغرا�صًا �صّتى. قال الميرزا عب���د اهلل اأفندي: وقد جمع 

. لكّن الم�صهور اأّن ديوانه رحمه اهلل 
(1(

�صعَره ولدي محّمد ر�صا الحّر ف�صار ديوانًا لطيفًا

ق���د ُفِقد، ثّم ُبِذلت مح���اولٌت لجمعه من �صواهد الكتب، يقول العاّلمة الأمينّي اأعلى اهلل 

له في العلوم واأنظاره  مقام���ه: كان المترَج���ُم له �صيُخنا )البهائّي( رحمه اهلل )عل���ى توغُّ

د القري�س باللُّغتين: العربّية والفار�صّية،  العميق���ة فيها( غيَر تارٍك لمحاول���ة الأدب وَن�صْ

.
(2(

واإّنك َلَتِجد كثيرًا من �صعره مبثوثًا في المعاجم

 وكان مّمن حاول جمع �صعره اأي�صًا: الدكتور محّمد الُتوْنجّي، الذي قال فيه: والعاملّي 

�صاع���ٌر ارتقى م�صت���وى �صعره فوق م�صتوى �صع���ر ال�صعراء في ع�صره قلي���اًل، لكّنه امتاز: 

بجدي���د القول، وباأّنه اأحُد ال�صعراء العلم���اء الذين برزوا في اأواخر القرن العا�صر واأوائل 

القرن الحادي ع�صر، وباأّنه َنَظم في كّل فنون ال�صعر )كالمديح والغزل والرثاء والو�صف 

والعت���اب وال�صعر الدينّي(، على اأّنه برز في �صعر النُّ�صح والوعظ ومدح النبّي واآله �صّلى 

اهلل علي���ه و عليه���م اأكثَر م���ن بروزه في الأغرا����س العاّمة الأخرى. وق���د نظم الق�صائد 

.
(3(

الطويلة التي بلغ بع�صها �صّتيَن و�صبعيَن ومئَة بيت، وهذا َيدّل على َنَف�ٍس �صعريٍّ كفوء

ولوال���د ال�صيخ البهائّي الف�صل الكبير في هذه الموهبة؛ اإذ كان يحّث ولده على قر�س 

غر �صّنه، فقد رثى والُده اأحد اأ�صدقائه بق�صيدٍة مطلُعها: ال�صعر منذ �صِ

��ن��ي��َن َم���الم���ي  ؟!  ج����ارت����ي ك���ي���ف ُت��ح�����صِ
ِ
اأُي�����������داوى َك����ْل����ُم ال��ح�����ص��ا ب����ك����الم

ريا�س العلماء 90:5.  (1(

الغدير 272:11. والمق�صود بالمعاجم هي المعاجم اللغوّية.  (2(

بهاءالدين العاملّي اأديبًا و �صاعرًا و عالمًا للدكتور، التونجّي: 72 - 73.  (3(
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ث���ّم دعا ولَده بهاَء الدين محّمدًا اإلى نظم اأبي���اٍت على طراز هذا المطلع، فاأخذ البهائّي 

ينظم ق�صيدته:

ِب����َل����وع����ت����ي وغ�����رام�����ي  ����ي����ان����ي  َخ����لِّ   
ِ
ي������ا خ����ل����ي����َل����يَّ واذه�������ب�������ا ِب���������ص����الم

ث���ّم ثابر على معار�ص���ة والده بعد اأن ا�صتّد �صاعده، وانطلقت قريحته في قول ال�صعر. 

وهذه نماذج من اأ�صعاره:

:P قال ر�صوان اهلل عليه يمدح النبيَّ الأعظم

 ب������اأّن������ك ه��������اٍد ُم�������ن�������ِذٌر وَب�������ص���ي���ُر اإل�����ي�����َك ج���م���ي���ُع ال���ك���ائ���ن���اِت ُت�����ص��ي��ُر 

ٌن  ع���ل���ى ك�����لِّ ن������وٍر ِم�����ن ج�����الِل�����َك ُن�����وُر واأّن����������ك ِم������ن ن�������وِر الإل����������ِه ُم�����َك�����وَّ

ٌل  ُم���َن���زَّ ف��ي��ه��ا  ال���ُق���د����ِس  روُح  وق���ل���ُب���ك ف���ي ق���ل���ِب ال����وج����وِد ���ص��م��ي��ُر وُروُح������ك 

ها  َف�ِصرُّ الكائناِت،  ُق��ط��ُب  ك  �صخ�صُ ِه ف����ي ال���ع���اَل���م���ي���َن ُت���دي���ُر و  �����رِّ ع���ل���ى ������صِ

ِب���م���ن���زٍل  ال���ع���زي���ِز  اهلِل  ِم�����ن  ����ْرُف وه����َو َح�����ص��ي��ُر َن�����َزل�����َت  َي�����ص��ي��ُر اإل���ي���ِه ال����طَّ

وقال رحمه اهلل في غديرّيٍة َعَلوّية له:

��م��ا  ال�����صَّ اإل�������َه  ُت���ر����ص���ي  ���ئ���َت  ����صِ اإذا  ���ِد ب���ع���َد ال��َع��م��ى   ����صْ وُت����ه����دى اإل�����ى ال���رُّ

��م��ا  ال��ِح��م��ى  وُت�����ص��ق��ى ِم���ن ال��ح��و���سِ ي����وَم ال�����صَّ َن��ح��َو  ��ي��ُر  ال�����صَّ ان��ت��َه��ى  َم���ا  اإذا 

وِجئَت ِمن الُبعِد تلك الديارا

���ِوّيْ  وق����اب����ل����َت َم�����ث�����وى ع����ل����ّي ِال������ول������ّيْ  واأْظ�����َه�����رَت ح���بَّ ال�������ص���راِط ال�������صَّ

ال����َغ����رّيْ  و�����ص����اه����دَت ح����ب����َل الإل���������ِه ال����ق����وّيْ  ����راك  �����صُ ب���ع���َد  و واَج�����ه�����َت 

فال َتُذِق النوَم اإّل ِغرارا

ح�����اَل ِب�������ذاك ال���َم���َح���ّل  َت��������ِزّل  َف����ُح����طَّ ال�����رِّ ل  َق�������َدم�������ًا  اأر��������ص�������ِه  وع�������ن 

���م���ا ق�����ب�����ِرِه ُم�������ص���َت���ِه���ّل  ���َت���َذّل  وُك���������ْن ِل�������صَ وِق������ْف وق���ف���َة ال���ب���ائ�������ِس ال���ُم�������صْ

و�ِصْر في الغماِر و�ُصمَّ الُغبارا
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���ِه  َف���اْر����صِ ��م��ا  ال�����صَّ ربَّ  ِط���ْع���َت  ف�����اإن  ����ِه   ف������ُح������بُّ الأئ��������ّم��������ِة ِم�������ن َف����ر�����صِ

���ِه  ������ِه  و�����ص����اِع����ْف ث�����واَب�����ك ِم�����ن ف���ر����صِ �������ْر ُخ�������������دوَدك ف�����ي اأر�������صِ وَع�������فِّ

 َمْغناك دارا
ُ
وُقْل: يارعى اهلل

��ع��ي��ْر  ع����ل����يٌّ اأم������ي������ري وِن�������ْع�������َم الأم�����ي�����ْر  ُم��ج��ي��ري غ�����دًا ِم����ن َل��ه��ي��ِب ال�����صَّ

ال����َغ����دي����ْر  وك���������اَن لأح�����م�����َد ِن�����ع�����َم ال��ن�����ص��ي��ْر  َغ����������داَة  ُع�����م�����رًا  وّف���������اه  و 

ًا به و اختيارا ِمن اهلِل ن�صّ

وقال في الت�صّوق اإلى زيارة الإمام علّي بن مو�صى الر�صا �صَلواُت اهلل عليه:

��َة ال�����ص��وِق اإل��ي��ْك  ُق�������سُّ ق�����صّ
َ
َع��ل��ي��ْك  ي���اِري���ُح اأ َف���ب���ِاهلِل  اإل����ى ُط���و����سٍ  اإن ِج��ئ��َت 

����ْل ع���ّن���ي ����ص���ري���َح َم�������ولَي وق����ْل:  ق���د م�����اَت ب��ه��ائ��يُّ��ك ب���ال�������ص���وِق اإل���ي���ْك  َق����بِّ

وقال و قد اأ�صرف على مدينة »�ُصّر َمْن راأى« و اأقبل على زيارة الإمامين: عليٍّ الهادي 

والح�صن الع�صكرّي �صالم اهلل عليهما:

���ي���َر اأيُّ����ه����ا ال���ح���ادي  ������ِرِع ال�������صَّ ����ص���ادي  اأ�������صْ ال����ِح����م����ى  اإل�������ى  ق���ل���ب���ي  اإّن 

َك�����َث�����ٍب  ِم�������ن  راأي�������������َت  م������ا  واإذا  م�������ص���ه���َد ال����ع���������ص����ك����ريِّ وال�����ه�����ادي  

اإ�����ص����ع����اِد  َف����اْل����ِث����ِم الأر���������سَ خ��ا���ص��ع��ًا َف��َل��َق��د  خ�����ي�����َر  )واهلِل(  ِن�����ل�����َت 

ن�����ادَي�����ُه�����م  ح������َل������ْل������َت  م������ا  واإذا  �����ق�����اُه الإل�������������ُه ِم��������ن ن��������ادي!   ي�����ا������صَ

���ع���ًا َوِل����ه����ًا  ������ْرَف خ���ا����صِ �������سِ ال������طَّ �����ْع�����َل اإّن���������ه ال���������وادي!  َف���اْغ�������صُ واْخ�������َل�������ِع ال�����نَّ

 وقال ال�صيخ البهائّي في الفوز والأمان في مدح الإمام المهدّي �صاحب الزمان |:

َد َتذكاري  ��َرى ال��ب��رُق ِم��ن َن��ْج��ٍد َف��َج��دَّ ق��اِر  ���صَ وِذي  وال���ُع���َذي���ِب  ِب���ُح���ْزوى  ع��ه��ودًا 

واأّج�������َج ف���ي اأح�����ص��ائ��ن��ا لِه�����َب ال���ن���اِر وه����ّي����َج ِم�����ن اأ����ص���واِق���ن���ا ك�����لَّ ك���ام���ٍن 

وِظ����لُّ����ُه  ال���ع���ال���م���ي���َن  ربِّ  خ���ل���ي���ف���ُة  ع��ل��ى ���ص��اِك��ن��ي ال��غ��ب��راِء ِم���ن ك���لِّ َدّي����اِر  
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���ِه  ِب���ِظ���لِّ ال����زم����اُن  لَذ  ُه������دًى  اإم�������اُم  واأل���ق���ى اإل���ي���ِه ال���ده���ُر ِم����ْق����َوَد َخ�����ّواِر  

ِعلِمِه  اأْب���ُح���ِر  َج��ْن��ِب  ال���ورى ف��ي  ِم��ن��ق��اِر  ع��ل��وُم  ��ِة  ك��َغ��م�����صَ اأو  َك�����فٍّ  ك���َغ���رف���ِة 

ح��ْت  ��ج��اِر  ف��اأْن��ِع�����ْس ُق��ل��وب��ًا ف��ي ان��ت��ظ��اِرك ُق��رِّ ���َج���َره���ا الأع�������داُء اأّي�����َة اإ���صْ واأ����صْ

ِم���ن ك���لِّ غ��ا���ص��ٍم  َك����ّف����اِر  وَخ��لِّ�����سْ ع��ب��اَد اهلِل  ك�����لِّ  ِم�����ن  اهلِل  ب������الَد  �����ْر  وَط�����هِّ

وقال في الرجاء وطلب ال�صفاعة:

خ����اط����ى ٌء  ُم�����ذن�����ٌب  اإّن���������ي  ربِّ  ي�����ا  ���ٌر ف����ي ����ص���ال���ح���اِت ال����ُق����َرْب   ُم���ق�������صِّ

اأرج������وه ف���ي ال��ح�����ص��ِر ل���دف���ِع ال���ُك���َرْب  ول����ي���������س ل�����ي ِم�������ن ع����م����ٍل ����ص���ال���ٍح 

واآِل�����������ِه.. وال�����م�����رُء َم������ْع َم�����ن اأَح�������ّبْ غ���ي���َر اع���ت���ق���ادي ح�����بَّ خ���ي���ِر ال�����ورى 

وقال في ذلك اأي�صًا:

غ��ٍد  ف���ى  ع���ّن���َى  اهلِل  ب��ع��ف��ِو  َوِث����ق����ُت  العا�صى   المذنُب  اأّن��ن��ى  اأدري  كنُت  واإن 

���ُت ُح���ّب���ي ل��ل��ن��ب��يِّ واآِل������ِه  اإخال�صي  واأخ���َل�������صْ ح�صرَي  ي��وَم  َخال�صي  في  كفى 

واأخيرًا.. قال يرثي اأباه رحمه اهلل تعالى:

��َل��ف��ْت  ��ِه��م ���صَ م���ا ك����اَن اأق�����ص��َره��ا ُع���م���رًا واأح���اله���ا  ي��ا ح��ّب��ذا اأزم�����ٌن ف��ي ِظ��لِّ

ُذِك���رْت  فما  يناها  َق�صَ ن�����ٍس 
ُ
اأ اأوق����اُت  ِذك���راه���ا   ���بِّ  ال�������صَّ ق���ل���َب  وق����ّط����َع  اإّل 

َه��َج��رًا  وا�صتوطنوا  َه��َج��روا  ���ص��ادًة  ي��ا  واه�����ًا ل��ق��ل��ِب ال��ُم��ع��ّن��ى ب���َع���َدُك���م واه���ا!  

َدعْت  واْن�صَ المجِد  َجيُب  �ُصّق  ِلَفْقِدُكم  اأرك������اُن������ُه.. وِب����ُك����م م���اك���ان اأق���واه���ا  
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داع .. الوا
ب
وأخيرا

 وكان مّما لبّد منه.. اإذ رحل العالم الورع الجليل بهاء الدين العاملّي } اإلى ِجوار 

ه، وقد اخُتِلف في تاريخ وفاته: ربِّ

 فذك���ر ال�صّيد ح�صين بن ال�صّيد حي���در الح�صينّي الكركّي )تلميذه(، والمجل�صيُّ الأّول 

ال���ذي ح�ص���ر وفاَته وال�ص���الَة علي���ه، اأّن ال�صيخ البهائ���ّي ُتوّفي في اأ�صفه���ان، في الثاني 

ع�ص���ر م���ن �صّوال �صنة 1030 هجرّي���ة )الموافق ل�صنة 1620 ميالدّي���ة(، واإلى هذا ذهب 

. اأّما ال�صيخ الحّر 
(2(

. و قيل: كانت وفاته ر�صوان اهلل عليه �صنة 1031 هجرّية
(1(

الَعَر�صّي

العامل���ّي فينفرد بتاريخ �صنة 1035 هجرّية قائاًل: وقد �َصِمعنا من الم�صايخ اأّنه مات �صنة 

.
(3(

1035 هجرّية

 وكان���ت وفات���ه بمدين���ة اأ�صفهان، ث���ّم ُنقل جثمانه اإل���ى مدينة م�صهد الإم���ام الر�صا 

Q عم���اًل بو�صّيته، فُدف���ن به في داره القريبة من الحرم الر�ص���وّي ال�صريف، والتى 

ّم قبره اإلى دائرة الحرم المب���ارك بعد تو�صعته. يقف عنده  كان���ت محلَّ تدري�صه، ث���ّم �صُ

ع�ص���رات ومئ���ات الموؤمنين عند زيارتهم لالإمام الر�ص���ا Q، فيقروؤون الفاتحة على 

روحه الطّيبة فى رواٍق جميل �ُصّمى ب� )رواق ال�صيخ البهائّى(.

 وكان يوُم وفاته يومًا م�صهودًا، قال تلميذه المجل�صّي الأّول: ت�صّرفُت بال�صالة عليه مع 

.
(4(

جميع الطلبة والف�صالء، و كثيٍر من النا�س يقربون من خم�صين األفًا

 و م���ن غري���ب ما اخُتِتمت به حيات���ه ما حكى بع�س الثِّقات ِمن اأّن���ه ُقبيَل وفاته ق�صد 

زيارة القبور في جمٍع من الأخاّلء، فما ا�صتقّر بهم الجلو�س حّتى قال لَمن كان معه: اإّني 

�صمعُت �صيئًا، فهل منكم َمن �صمعه؟ فاأنكروا �صوؤاله، وا�صتغربوا َمقاَله، و�صاألوه عّما �صمع 

�صالفة الع�صر: 289، ريحانة الأدب 3: 319.  (1(

لوؤلوؤة البحرين: 22، ريا�س العلماء 5: 92.  (2(

اأمل الآمل 158:1. و اإلى هذا ي�صير ميرزا عبد اهلل اأفندى فى )ريا�س العلماء 5: 92).  (3(

اأعيان  ال�صيعة 218:44.  (4(
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وَه���م، وعّمى ف���ي جوابه واأبَهم، ثّم رجع اإل���ى داره واأغلق باَبه، فل���م يلبث اأن اأهاب به 
َ
فاأ

.
(1(

داعي الردى فاأجاَبه

 وهنال���ك روايٌة اأو�صح حكاها تلميذه المجل�صّي الأّول قائاًل في ترجمة اأ�صتاذه ال�صيخ 

البهائّي: اإّنه رحمه اهلل �صمع قبَل وفاته ب�صّتة اأ�صهر �صوتًا ِمن قبر بابا ركن الدين، وكنُت 

قريبًا منه، فنظر اإلينا وقال: �صمعتم ذلك ال�صوت؟ فقلنا: ل. فا�صتغل بالبكاء والت�صّرع 

(2(

خِبرُت با�صتعداد الموت ! 
ُ
والتوّجه اإلى الآخرة، وبعد المبالغة العظيمة قال: اإّني اأ

 وقد رثاه بع�س تالمذته، وهو ال�صيخ اإبراهيم بن فخر الدين العاملّي، بق�صيدٍة جاء 

(3(

فيها هذه الأبيات:

 ب��ه��اَء ال��دي��ِن ل َب��ِرَح��ْت 
ِ
ال��ب��اري  ���ص��ي��َخ الأن�����ام ل��ه  ُيْن�صيها  الف�صل  ���ص��ح��ائ��ُب 

���ْب���ُل ال���ه���دى وَغ����دا  ���َح���ت ����صُ ي����ُن ف���ي ث����وٍب ِم����ن ال��ق��اِر  َم����ْي����ٌت ب����ِه اّت�������صَ ل��ف��ق��ِده ال����دِّ

����ت اآي���اُت���ه وَع���َف���ْت  ع���ن���ه ر������ص�����وُم اأح������ادي������ٍث واأخ�����ب�����اِر  وال��ع��ل��ُم ق���د ُدِر�����صَ

ُعلًى  َط��وُد  للعلِم  ق�صى(  )َلّما  َخ��رَّ  كم  ���ُب���ه ي����وم����ًا ِب���ُم���ْن���ه���اِر   م���اك���ن���ُت اأح�������صَ

اإْذ  ك���ان���ت ُت�������ص���ي ُء ُدج������ًى ِم���ن���ه ب����اأن����واِر  وك���م ب��َك��ْت��ه م��ح��اري��ُب ال��م�����ص��اج��ِد 

��َغ��ٍب َم���ْع ك�����ص��وِة ال��ع��اري  ف�����اَق ال����ك����راَم ول����م َت����ب����َرْح ���ص��ج��ّي��ُت��ُه  اإط��ع��اَم ذي ���صَ

 َح����م����اه����ا َن�����ج�����ُل اأط�����ه�����اِر  َج��ّل ال��ذي اخ��ت��اَر ف��ي ُط��و���ٍس ل��ه َج��َدث��ًا 
ٍ
ف�����ي ظ������لِّ ح�������ام

كان م���ن التوفيقات الفاخرة لل�صيخ البهائّى رحم���ه اهلل اأن حظَى بالمجاورة الدائمة 

م���ن الإمام الروؤوف علّى بن مو�ص���ى الر�صا �صلوات اهلل عليه، حيث اأ�صبح له قبٌر منفرٌد 

ِحيط برواٍق ي�صفى الإمام عليه 
ُ
عل���ى ُقرٍب من ال�صريح المبارك لالإمام الر�صا Q اأ

من نوره وجالله. و هذه بع�س ال�صور لرواق ال�صيخ البهائّى طاب ثراه.

خال�صة الأثر 3: 441 - 440.  (1(

الكنى والألقاب 101:1 - نقاًل عن: �صالفة الع�صر.  (2(

لوؤلوؤة البحرين: 23.  (3(
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في ختام مقالتنا هذه اأحَبْبنا اأن ُنوِرد مجموعًة من �صفحات بع�س الكتب التى اأوقفها 

ال�صي���خ البهائ���ّى ر�صوان اهلل تعالى عليه عل���ى طلبة العلوم الإ�صالمّي���ة لي�صتفيدوا منها، 

ومجموع���ًة من �صفح���ات بع�س ُن�صخ القراآن الكريم التى اأوقفه���ا ال�صاه عّبا�س الح�صينّى 

ال�صف���وّى على الرو�صة الر�صوّي���ة الطاهرة النّيرة، و على الجميع خّط ال�صيخ البهائّى اأو 

ختمه الجميل اأو اإم�صاوؤه الر�صيق. 
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وقفّي���ة ال�صاه عّبا�س الح�صينّى ال�صف���وّى لن�صخة القراآن الكري���م المن�صوبة اإلى اأمير 

الموؤمني���ن Q، والوقفّية بخّط ال�صيخ البهائّى، وه���ى محفوظة فى المكتبة الر�صوّية 

المركزّية الر�صوّية تحت الرقم1.

وقفّية ال�صاه عّبا�س ال�صفوّى لن�صخة القراآن الكريم المن�صوبة اإلى خّط الإمام الح�صن 

رت بيراع العالم الفا�صل الجليل ال�صيخ البهائّى �صنة  المجتبى �صلوات اهلل عليه، وقد ُحرِّ

1009 هجرّية. وهى محفوظة فى المكتبة الر�صوّية تحت الرقم 13 م.
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وقفّية ال�صاه عّبا�س ال�صفوّى لن�صخة القراآن الكريم المن�صوبة اإلى خّط الإمام مو�صى 

الكاظ���م Q، على الرو�صة الر�صوّية المقّد�صة المن���ّورة على �صاكنها اأف�صل ال�صالة 

وال�ص���الم بخّط ال�صيخ البهائّى بتاريخ 1009 ه�، والن�صخة ال�صريفة محفوظة فى المكتبة 

الر�صوية المركزية تحت الرقم 2 م.

 وقفّي���ة ال�صي���خ البهائ���ّي لكتابه)الأربعين( عل���ى الرو�صة الر�صوّية لالإم���ام علّي بن 

مو�ص���ى الر�ص���ا Q في اأواخر �صن���ة 996 ه�. والن�صخة الخّطّي���ة للكتاب محفوظة في 

المكتبة الر�صوّية المركزّية تحت الرقم 1590م.
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حاح والِح�صان( لبن  وقفّية ال�صيخ البهائّي لكت���اب )منتقى الُجمان في اأحاديث ال�صِّ

ال�صهي���د الثاني، على ابن اأخي���ه ال�صيخ ح�صين بن عبدال�صم���د، ون�صخة الكتاب الخّطّية 

محفوظه في المكتبة الر�صوّية المركزّية تحت الرقم 5697م. 

الختم الوقفّي للعالم الألمعّي ال�صيخ البهائّي ر�صوان اهلل عليه لكتاب )�صفاء الأ�صقام( 

المحف���وظ ن�صخت���ه الخّطّية في المكتبة المركزية الر�صوّية تح���ت الرقم 5113م، تاريخ 

الوقف: �صنة 1030هـ. 
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الإم�ص���اء الوقف���ّي لل�صي���خ البهائّى } عل���ى كتاب )الإع���الم بم�صطل���ح ال�صهود 

والحّكام( لقا�صي الق�صاة نجم الدي���ن اإبراهيم الطر�صو�صّي. والن�صخة الخّطّية للكتاب 

محفوظة في المكتبة الر�صوّية المركزّية تحت الرقم 5752م.

الإم�صاء الوقفّي لل�صيخ البهائّي اأعلى اهلل مقامه على كتاب)بحر الجواهر( للطبيب 

محّم���د بن يو�ص���ف الهروّي، اأوقفه على الطلبة الإمامّية �صن���ة 984 ه�. والن�صخة الخّطّية 

للكتاب محفوظة في المكتبة الر�صوّية المركزّية تحت الرقم 5050م.
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الإم�ص���اء الوقفّي للعالم الجليل ال�صيخ البهائّي } على كتاب )و�صيلة القا�صد في 

فت���ح مع�صالت القواعد( للعالمة الحّلّي، والن�صخة الخّطّية للكتاب محفوظة في المكتبة 

الر�صوّية المركزّية تحت الرقم 5727 م.

ال�صفح���ة الأخي���رة من كتاب )بح���ر الجواهر( للطبي���ب محّمد بن يو�ص���ف الهروّي 

)الق���رن العا�صرهجري(، و عليها الإم�صاء الوقفّي لل�صيخ البهائّي ر�صوان اهلل عليه على 

الطلب���ة الإمامّي���ة. والن�صخة الخّطّية للكت���اب محفوظة في المكتب���ة الر�صوّية المركزّية 

تحت الرقم 5050 م.
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الن�صخ���ة الخّطّية لكتاب )الأزمن���ة والأمكنة( لل�صيخ اأبي عل���ّي الندوقّي الأ�صفهانّي، 

وه���ي بخّط ال�صيخ البهائّي }، و على الكتاب اإم�ص���اوؤه الوقفّي على الطلبة الإمامّية. 

والن�صخة هذه محفوظة في المكتبة الر�صوّية المركزية تحت الرقم 4170 م.

الخت���م الوقفّي للعالم النحرير ال�صيخ البهائّي ط���اب ثراه لكتاب )الأزمنة والأمكنة( 

لأب���ي علّي الأ�صفهانّي، على الطلبة الإمامّية �صنة 984 هجرّية. والن�صخة الخّطّية للكتاب 

محفوظة في المكتبة الر�صوّية المركزّية تحت الرقم 4170 م.
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ُك���َر( لخواجة ن�صيرالدي���ن الطو�صّي، حّررها 
ُ
ال�صفح���ة الأخي���رة من كتاب )تحرير الأ

ال�صي���خ البهائّي وعليها اأ�صعاره التي نظمها في طري���ق الحّج �صنة 992 ه�. وقد اأوقفه ال�صاه 

نادر اأف�صار �صنة 1145 ه�، وهو محفوظ في المكتبة الر�صوية المركزية تحت الرقم 5232.

الإم�صاء الوقفّى لل�صيخ البهائّي } على كتاب )الأعمال الهند�صّية( المترجم اإلى 

الّلغ���ة الفار�صّية، لأبي الوفاء محّمد بن يحيى، المهند�س البوزجاني )ق 4 ه�(. و ن�صخته 

الخّطّية محفوظة في المكتبة الر�صوّية المركزّية تحت الرقم 5264م.
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الشيخ علي أكبر إلهي خراساني

الإم�ص���اء الوقفّي لل�صيخ البهائّي لكتاب )�صرح الأعمال الهند�صّية( لموؤّلفه المهند�س 

البوزجان���ّي و �صارح���ه مو�ص���ى بن مالك العقيل���ّي ال�صافع���ّي )ق 7 ه�(، ون�صخ���ة الكتاب 

المخطوطة محفوظة في المكتبة المركزّية الر�صوّية تحت الرقم 5357 م.




