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 بهاء الدين العاملي  نماذج من كتابات حول 
ًالزميّن(لتسلسلًلًا)وفقً 

ً

ً ًببعلبكًسنة ًُوِلَد ًبنًمعصوم،ًوقال: ًعلّي ًَوذََكَرُه 943ًأكثرًاحمليّب،ًوغريه،ًمنًالثناءًعليه، وعنًأيبًً.م1546ً/هـ
ًكاهلهًأخذًيفًالسياحة،ًفساحًًلـّما.ًًواملعايلًأنّهًُوِلَدًبقزوين.ًوعلىًالراويةًاألوىلًأّنًأباهًانتقَلًبهًإىلًبالدًالعجم اشتدَّ

ًكّلً ًكتاب اًمسّاهًالكشكول،ًمَجَعًفيه ثالثنيًسنة،ًواجتمعًيفًأثناءًذلكًبكثريًمنًأهلًالفضل،ًودخلًمصر،ًوألَّفًهبا
يئ اًمنًاًخمالطةًالناس،ًفلمًََيَْفًفضله،ًودرسًعليهًالرضّيًالقدسّيًشب ًنًّجتعلومًشّّت.ًمّثًقدمًإىلًالقدسًمًنادرةًمن

لـّماًحّقًقدرة،ًًوًال ًبوريينًوهوًالًيعرفه،ًفلمًيقّدرهًأوًّلالشام،ًووصلًإىلًدمشق،ًواجتمعًباإىلًاهليئةًواهلندسةًمّثًسارً
ًكنجتاذباًأطرافًاحلديث،ًهنضًالبوريينًوقال:ًالًبّدًأنًتكونًأنتًالبهاءًاحلارثّي،ًواعت انًأمره،ًمتقا،ًفسألهًالبهاء

ًعادًوقطنًبأرضًالعجم،ًوأّلفًمؤَّلفاتًجليلة.ًولهًلغزًطويلًمشهورًًوأقلعًإىلًحلبًمستخفي ا ًمّث هبيئةًدرويش،
ًكثريًمنًالشعرًالفصيحًمجعًفيهًبنيًالصناعةًوالدًًّوذََكَرُهًاحمليّبًيفًترمجته. ًة.قةًوالرقَّوله

 المطران يوسف الدبس،
في تاريخ سورية في أي ام السالطين ،ًاجلزءًالرابع،ًاجمللَّدًالسابع،ًيةر خ سو تارييفًً"،ًالبهاءًالعاملي6ًّالقرن:ًًا"يفًاملشاهريًالسورّينيًيفًهذ

ً.231ً-230ً،ًص1903ً،ًبريوت،ًاملطبعةًالعمومّية،ًالِعظام العثمانيي ن
ًً

### 
ً

علم اًوشهرة.ً ً[م1576ً-1512ًم/984ًً-918ًالشيخًحسنيًبنًعبدًالصمدًالعاملّي،ً]فاقًهباءًالدينًأباهً
ًكانًفقيه ا ًيفًًفإنه ًشيخًاإلسالم ًإىلًرتبة ًرُِفَع ًوقد ً"بشيخيًهبائي"، ًالفرسًيعرفونه ًوكان ًيفًالرياضّيات. وفيلسوف ا

ًكانًمنًأملعًالشخصّياتًيفًبالطًالشاهًعبّاس.ًوعندماًعادًمنًاحلّج،ًعرّجًعلىًجبلًعامل،ًموطنهً أصفهانًحيث
كتابًضمّنهًفتاويًوأحكام اًشرعّية،ًُعِرفًبنيًالناس.ًبزّيًأحدًالدراويش.ًومنًالكتبًاليتًاشتهرًهباًًًااألّول،ًمتخفيً 

ًالكتابًفإ ًكتابً وباإلضافةًإىلًهذا ًكتابًالكشكول،ًوهو ًأّلف جامع،ًفيهًاألخبارًوالنوادرًواألدب.ًوهوًأشبهًًنّه
ًمبفّكرةًأدبّية.ًوقدًطُبَعًالكتابًيفًمصر.ًومنهًطبعةًعلىًاًحلجرًطُِبَعْتًيفًبالدًفارس.

 فيليب حت ي،
ًأنيسًفرحية،ًمراجعةًد.ًنقوالًزيادة،ًبريًولبنان في التاريخ منذ أقدم العصور التاريخي ة حت ى يومنا هذاتاولة"ًيفً"امل ً-تً،ًترمجةًد.

ً.499،ًص1959ًمةًللطباعةًوالنشر،ًِـًساهلـمًُنيويورك،ًمؤّسسةًفرنكلنيًا
ً

### 
ً
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يعًاآلفاق،ًومكَّنهًمنًمعارفًعصره،ًونتاجًاملتقدِّمني،ًقدًذيًَجوَّلًيفًمجالإّنًالعقلًاملبدعًالذيًُوِهَبهًالبهاء،ًوالفكرً
ًاملعرفة.ًولقدًجاءًيفًمصّنفاتهًبكّلًجديدًًوكانًعددًمصنَّفاتهًالكبريًدليال ًً.رًَثَـًكًْفأًًَجًَتًَنْـًأًَ ًمهّته،ًومطاردته علىًعلّو

ًكّلًعلمًوفنًّ وقدًذكرتًاملصادرً]...[.ً،ًوتشكِّلًمؤلَّفاتهًموسوعةًفصَّلتًمعارفًعصرهًاملتنّوعة]...[.ًًُمبتكرًيف
ًومؤّلفاتً ًمؤّلفاته ًعلى ًوحواشيه ًوشروحه ًوأراجيزه ًقصائده ًعدا ًمصنـّف ا ًوسبعني ًسبعة ًعلى ًيزيد ًمؤلّفاته ًعدد أّن

ً.1اآلخرينًمنًالعلماءًاملعاصرينًوتالمذته

ة،ًبلًاستقطبتًحركةًفهيًملًتكنًفقطًخريًمعنيًللدراساتًاملتنّوعً.فاتهًمركزًالثقلًيفًمعارفًعصرهولقدًكانتًمؤلَّ
ًكانً فكريّةًشاملة،ًوقامتًحوهلاًالشروحًوالتعليقاتًالعديدة،ًحّّتًبعدًوفاته،ًمباًيزيدًعلىًثالثةًقرون،ًألّنًماًجاءًبه

ًالقّمةًيفًاإلنتاج.

ً.2لقدًجاءتًتعاريفهًللجربًخريًماًحاولهًاملفّكرونًوالعاملونًباجلربًيفًالعربّية

ًكتبهًأك ًكانتًالشروحًعلى ًكتبه،ًواحلواشيًعلىًمصنَّفاتهًيزيدًعلىًأضعافًعددًمصّنفاتهولقد كماًتـُْرمِجَُتًًً.ثرًمن
هذهًالكتبًإىلًالفارسّية،ًونُِقلًبعضهاًمنًالفارسّيةًإىلًالعربّيةًألنّهًحذقًلغةًالفرسًوألَّفًهباًوكانًشعرهًبالفارسّيةً

ًبالعربّية ًشعره ًمن ًاللغات3أكثر ًإىل ًمؤّلفاته ًبعض ًتـُْرمِجت ًكما ًاحلسابًً، ًخالصة ًالشهري ًكتابه ًومنها األوروبّية،
،ًوتُرِجَمًهذاًالكتابًإىل4ًمًوطُبعًهناك1843(ًيفًبرلنيًعامNesselmanًواهلندسة،ًنقلهًلألملانيةًاألستاذًنسلمانً)

ًالَفرنسّيةًعامً ًتُرِجمًألمهيّتهًإىلًاللغة ًكما ًكالفارسّية، غريًً،ًوعلىًالكتابًشروحًعدة5م1864لغاتًشرقّيةًعديدة
ً.6معًحواشيًمطبوعةًتقاربًاألربعنيً،والفارسّيةً،مطبوعةًبالعربّية

 محم د كاظم مكي ،
ًً.101ً-100،ًص1963ً،ًالطبعةًاألوىل،ًبريوت،ًدارًاألندلسًالحركة الفكري ة واألدبي ة في جبل عامل

ً
### 

ً

ًأًُ ًوفكرً لقد ًمبدع ا، ًعقال  ًالبهائّي ًخاّلًعطي ًخالً.ق اا ًوامتّكن ًالعربّية ًالبالد ًيف ًجتواله ًثقافةًل ًيكتسب ًأن إلسالمّية،
ًكبريًمنًاملصنَّفاتًالدينّيةًواألدبّيةًوالعلمّية.اومعرفةًًواسعة،ًساعدتً،شاملة ًهًعلىًتأليفًعدد

                                                           
ً.262ً-11/260ًً،الغدير1ً
ً.6/274ً،نيةدائرةًاملعارفًاللبنا2ً
ً.23/54ً،العرفانً،وفاملعل3ً
ً.1363معجمًاملطبوعاتًً،سركيس4
ً.3/353تاريخًآدابًاللغةًالعربيةًً،زيدان5ً
ً.267ً-11/265ًً،الغدير6ً
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ًكانتً]...[ًوتشكِّلًمؤلَّفاتهًموسوعةًَفصََّلْتًمعارفًعصرهًاملتنوِّعة، تكنًًفهيًملً.مركزًالثقلًيفًمعارفًعصرهًولقد
وِّعة،ًبلًاستقطبتًحركةًفكريّةًشاملة،ًوقامتًحوهلاًالشروحًوالتعليقاتًالعديدة،ًحّّتًنفقطًخريًمعنيًللدراساتًاملت

ًبعدًوفاته،ًمباًيزيدًعلىًثالثةًقرون،ًألّنًماًجاءًبهًالقّمةًيفًاإلنتاج.

ً ًوشهرهت]...[ ًكتبه ًجناح ًودليل ًوصّنف. ًأّلف ًما ًأضعاف ًكتبه ًعلى ًالشروح ًجاءت ًاللغةًوقد ًإىل ًتـُْرمِجَُت ًأهّنا ا
ًالشهريً ًكتابه ًومنها ًلغاتًأوروبّية، ًوإىلًعّدة ًتـُْرمِجَُتًإىلًالعربية، ًالفارسّية، ًباللغة ًاليتًألّفها ًكتبه ًأّن ًكما الفارّسية،

ًخالصةًاحلسابًواهلندسة.

 عبد المجيد الحر ،
الدي  حت ى نهاية القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر معالم األدب العاملي  من بداية القرن الرابع الهجري / العاشر المي

ًكلًّالميالدي   ًالقّديسًيوسف، ًبريوت،ًجامعة ًالدكتوراهً، ًأُعدَّتًلنيلًشهادة ًأطروحة ًفرعًاآلدابًالعربّية، ًاإلنسانّية، ًاآلدابًوالعلوم ّية
ً.244،ًص1981ً)حلقةًثالثة(ًيفًاللغةًالعربّيةًوآداهبا،ًإشرافًالدكتورًأمحدًمّكي،ً

 
### 

 
ًكلًّلقدًعاشًالبهائًّ والفقهاءًواحملّدثونًوالدراويشًوالزّهادًوالعّبادًماًفيهًيشريًإىلًالتطّرف.ًيعيشًاحلكماءًًيًيفًحميط

ًقطيعةًً ًاجلميع ًوبني ًواملستهرتين، ًواملشعوذين ًاحملتالني ًآالف ًجانب ًإىل ًُمْسَتْحكًِواملتصّوفة ًوعداء سمًوانقً.مكاملة
وكّلًً،وفعال ًًوكّلًفرقةًحاربتًاآلخرىًقوال ًً]...[،ًني،والفقهاءًإىلًجمتهدينًوإخباريًًّ،نيوإشراقيًّالفالسفةًإىلًمّشائنيً

ًوًالنفاق.ًهذاًباإلضافةًإىلًاإلميانًبالتنجيمًواخلرافاتًواألوهامًوالسحر.أمتًاألخرىًبالفسقًأوًالكفرًفرقةًاهتًّ

قدًأخطاءًتعنًالتعّصب،ًوانًاالعتدال،ًترّفعًالبهائيًّفيهًالناسًعنًحدودًًاملّضطربًالذيًخرجيفًهذاًالعصرً]...[ً
انتقدًيفًشعره،ًالعريّبًوالفارسّي،ًاملتشّرعنيًالذينًجيرتّونًآراءًالسابقني،ًوالذينًاستغّلواًمنصبهمًً.اجلميعًدونًاستثناء

احلقيقة،ًوالعواّمًالذينًيصّدقونًًوانتقدًاملتصّوفةًالذينًغّلبواًالطريقةًعلىًً.العواّم،ًأوًللتقّربًمنًالسالطنيالدييّنًخلداعً
ًكماًطغتًنزعةًالتصّوفًوالعًِ ًكّله...كّلًناعق. ًرفانًعلىًشعرهًالفارسّي

عنًًاعنًالقالًوالقيل،ًوبعيدً ًاًبالعزلة،ًبعيدً وخالصةًماًيذهبًإليهًأّنًاإلنسانًالًيستطيعًأنًيصلًإىلًمعرفةًاحلّقًإاّلً
ًالًً.نييًِّزًِاجمًَـلقًالاخلًَ ًالعزلة ًبالعلمًًتكونولكّن ًاقرتن ًإذا ًإاّل ا ًالزهدًزهد  ًوالًيكون ًالزهد، ًتلفََّعتًبزّي ًإذا ًإاّل عزلة

ً.1إىلًطريقًاحلّق،ًاجملبولًباخلوفًواخلشيةًالـُموِصلاحلقيقّيً

ًكانتًهلمًًاخمتلفً ًالقدًسلكًالشيخًالبهائّي،ًيفًحياتهًيفًإيران،ًمسلكً ]...[ً عنًمسلكًمعاصريهًمنًالعلماءًالذين
ًالًَيرجونًإاّلً ًالتعظيمًألنفسهم،ًوكانوا ًيفًمظاهر ًبالغوا ًمنها،ًممّن ًكمنزلتهًأوًأقّل يفًمواكبًشبيهةًمبواكبًًمنزلة

                                                           
ً.122،ًترمجةًنفيسي،ًصًالخبز والحلوىالقصيدةًاخلامسةًمنًمثنوى1ًً
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اسًعبًًّالشاهًويُروىًأنًًّ.م،ًوجيالسهم،ًويطّلعًعلىًأحواهلمأكواخهأّماًهوًفكانًجيوسًأحياءًالفقراء،ًويدخلًً.1امللوك
ً:ااستحسنًأنًيلفته،ًبلياقة،ًإىلًأّنًهذهًالزياراتًالًتتناسبًمعًمكانةًشيخًاإلسالم،ًفقالًلهًيومً 

ًكبارًالعلماءًيكونًمعًالفقراءًواألراذلًيفًأكواخهم،ًوهذاًأمرًغريًالئق" فأجابهًالشيخ:ًهذاًاألمرًً.مسعُتًأّنًأحد

ًكثريً  ً.2"منًكبارًالعلماءًهناكًاًحيد ًأنًرأيتًأحدً ماًأكونًيفًتلكًاألماكن،ًوملًاغريًصحيح،ًفأنا

 عب اس،دالل 
ًيُّن والنِّفاق بلسان القط  والفأرد  الت  يفًً""املقّدمة ًً]عنًالفارسّية[ً)ترمجة، ًلندنًوحتقيق(، ًاألوىل، ًالطبعة ينًالعاملّي، ًالدِّ ً-تأليفًهباء

ً.22ً-16ً،18ً،21ًً-15ً،ًص1996ًبريوت،ًرياضًالرّيسًللكتبًوالنشر،ً
ً

### 
ً

فإنّهًيـَُعّد،ًيفًالقرنًاحلاديًعشرًاهلجرّي،ًمنًأملعًالعلماء،ًوأبعدهمًصيت ا،ًوأرفعهمًمكانةًونفوذ ا.ًًفمنًحيثًأعماله
ًكانًعاِلم اًأيض اًيفًاآلدابًواهلندسةًواحلسابً فإىلًجانبًثقافتهًاإلسالمّيةًالعاملّية،ًوتضّلعهًمنًالفقهًوعلومًالدين،

ًكماًقيل.ًإاّلًأّنًشهرتهًيفًعلومًالدينًًًواجلربًوالفلكًواحلكمة وعلمًالكالم،ًوغريهاًمنًالعلومًاليتًملًحَيُْمًحوهلاًسواه
ًتوّصلًإىلًاكتشافً ًمتّكنًمنًاستعمالًالطاقةًالذرّيّة،ًوأنّه كانتًهيًالغالبة.ًومعًذلكًفقدًاشتهرًعنهً]...[ًأنّه

ضعًالتنفيذًيفًبعضًمساجدًأصفهان،ًفَتسمعًصوتًبعضًقواننيًاالنعكاساتًالصوتّيةً]...[،ًوأنّهًوضعًذلكًمًو
ًكنَتًيفًاملسجد.ًأّماًإذاًحتوَّلًاإلمامًمنًمكانهًقيدًخطوةًفالًيسمعهًإاّلًَمنًكانًحوله؛ًوأنّهًوضعًقواعدً اإلمامًأينما

ىلًَمنًيدوِّرها.ًلألشكالًاهلندسّيةًاملسطَّحةًواجملّسمة.ً]...[.ًويُقالًأيض اًإنّهًصنعًساعةًذاتًحركةًدائمةًبالًحاجةًإ
ًكثريةًغريهاًجنتزئًعنًذكرهاًلغرابتها،ًوألهّناًأدخلتًالرجلًيفًحيِّزًاألسطورة. ًعنًأمور ًفضال 

ً،مح مد عبد الكريم الن ِمري  
ًسنةًالـِمخالة"ترمجةًاملؤلِّف"ًيفً َتويفِّ

ُ
صحَّحهًووضعً،ًطبعهًًو3ًهـ1031ً،ًتأليفًالشيخًالعامِلًهباءًالدينًحمّمدًبنًاحلسنيًالعاملّيًامل

ً.5ً-4،ًص1997ً،ًبريوت،ًلبنان،ًمنشوراتًحمّمدًعليًبيضون،ًدارًالكتبًالعلمّية،1ًحواشيهًحمّمدًعبدًالكرميًالنَِّمرّي،ًطً
ً

### 
واملعروفًبالبهاءًالعاملّيًمدًبنًُحسنيًبنًعبِدًالصمدًبنًعّزًالدينًاحلارثّيًالعاملّيًاهلمذايّنًامللَّقبًهباءًالدين،ًحمًُ

ًابنًمعصوم،ًوالشهابًاخلفاجّي،ًوأبوًاملع ايلًواملنالًهباءًالدين،ًوهوًأشهرًمنًُلقِّبًبالعاملّي.ًوقدًأوَرَدًسريةًحياتِه
ماًً[ُمصنَّفاته]...ًويفًًعلِمهًوفضلهًوشعرهًونثره،ًعليه،ًووصفًًِيّن،ًواحمليّب،ًوأطالواًيفًالثناءًِيالطالويّب،ًوالبديعّي،ًواملن

،ًوَشَغَفًبهًالعلماءًوالطاّلًتًْفذاعًصيتهًيفًأقطارًالبالد،ًوقصدًَ]...[ًوغزارةًالفضل.ًً،ةمًّء،ًوعّلوًاهلُيشهدًلهًبالذكا
                                                           

ً،ًمناذجًملثلًهؤالءًالعلماء.145صًً،7،ًجًأعيان الشيعة 1
ًً.440،ًص3ًًكًالوسائل،ًجرًَ،ًومستد236ًْ،ًص9ًًالشيعة،ًجًأعيان2ً
ًكتابً]3ً ًاملنشورًًالِمخالةُيشارًإىلًأّن ًكتاهبا ًالشأنًداللًعّباسًيف ًويُراجعًهبذا ًبهاء الدين العاملي  أديًبا وفقيًها وعاِلًمامنسوبًخطأ ًإىلًالعاملّي. ًط. ،1ً،

ً[.288-277،ًص2010ًبريوت،ًدارًاملؤرّخًالعريّب،ً
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ويستصحبُهًمعُهًيفًأسفاره،ًوأقرَّهًعلىًرئاسةًالعلماء،ًَفُحسَنتًحالُه،ًواّّتذًبهًعّباسًشاه،ًوقرَّبُهًإليه،ًفكانًالًيفارقُه،ً
ًكانتً اًيفًوالطالب،ًوالفقري،ًوكّلًذيًحاجة.ًوكانًعلىًسًًَ،األيتام،ًواألراململجَأًدار اًفسيحة َعةًحالِهًمتورِّع اًزاهد 

ًيتس ًفلم ًوالتأليف، ًوالتدريس ًالسياحة ًإىل ًاالنقطاع ًيف ًراغب ا ًيَؤلفًالدنيا، ًوأخذ ًالشاه، ًمفارقة ًاألمر ًأّول ًيف ًله ّن
ً.]...[فاتًاجلليلةاملَؤلًّ

 ،البستاني المعل م بطرس
ً.462،ًصً]د.ت.[،ًبريوت،ًلبنان،ًدارًاملعرفة،ًمن األلف إلى أبو األمالك،11ً،ًجمّلدًدائرة المعارف("ًيف6ً"عاملّيً)

ً
### 

ً
فقدًخاضًالبهائّيًيفًأكثرًميادينها.ًنذكرًأمّهها:ًاجلزءًاّلذيًالًيتجزّأ.ًامتناعًالالمتناهي.ًاألقانيمًعندًأّماًالفلسفةً

ًني.ًالشعورًوَمأتاه.ًالُعلولّية.ًالنفسًاإلنسانّية.ًالسعادة.ًالواجب.ًالوجودًواملوجود.ًاملعرفة.املسيحيًّ

ًنلّخصًرأيهًيفًبعضها.

 النفس اإلنساني ة
ًكّلًالبعدًعنًمعاملًاملاّدة:ًهلاًمعًاجلسم ًللبهائّيًرأيًاملتصّوفنيًيفًالنفسًاإلنسانّية.ًإهّناًلطيفة ًَربّانّية،ًروحانّية،ًبعيدة

ًتـََعلُّقًالتدبريًوالقيادة.ًوقدًرآهاًعلىًثالثةًأنواع:ًالنفسًاألّمارة،ًالنفسًاملطمئّنة،ًالنفسًاللّوامة.

ًكانتًُمسخَّرةًللقّوةًالبهيمّيةًاملائلةًإىلًطبيعةًالبدن،ًفهيًالنفسًاألّمارة،ًاآلِمرةًباللّذاتًوالَشَهواتًاحلّسّية.ًهيً إْن
ًيئة.ًهيًمصدرًاألفعالًالرديئة.مأوىًالشّر.ًهيًمنبعًاألخالقًالدن

ً ًللقّوة ًمنقادة  ًالبهيمّية، ًعلىًالقّوة ًكانتًحاكمة  ًًالـَمَلكّية،إن ًاألخالُق ًفيها ًفهيًالنفسًاملطمئّنةًالـَمْرِضيَّةراسخة  ،
ًرجات.هةًعنًجانبًالرِْجس،ًاملواظبةًعلىًالطاعة،ًاملتشوِّقةًإىلًرفيعًالدتنزِّالـمًُقِّبةًإىلًجانبًالُقْدس،ًالـُمرًت

كة،ًبلًمتيلًإىلًاخلريًتارة ًوإىلًالشّرًأخرى،ًوإذاًصدرًلًِهًْـمًُالًالرذائلًالإْنًملًيكنًفيهاًشيءًمنًاألخالقًالفاضلة،ًًو
ًنفسها،ًفهيًالنفسًاللّوامة،ًاحلاصلةًمنًالنورًعلىًمقدارًماًتتنّبهًبهًمنًِسَنةًالَغْفلة.ًتًْمًَاَلًعنهاًشيءًفًَ

 الواجب
شكرناًلّلهًواجب.ًبلًهوًالواجبًاألمثل.ًإذًالًَمندوحةًللعقلًمنًاحلكمًبذلك،ًعلىًاعتبارًيرىًالشيخًالبهائّيًأّنً

أّنًمنًينظرًإىلًذاتهًوإىلًماًُوهبًمنًقو ىًباطنةًوظاهرةًعلىًالسواء،ًوماًيكتنفًتركيَبهًمنًدقائَقًعجيبةًوعناصرًًَ
إّنًشكرًالعقلًعلىًهذاًالتأليفًالدقيقًوسببه.كثرية،ًيدركًلزومًاحلتمّيةًلوجوبًوجودًواجبًالوجود،ًألنّهًهوًأصلً

واجب.ًوفعلًالعكسًيكونًعلىًمكابرةًومغالطةًتستوجبانًالعقاب،ًحللولًاملسؤولّيةًعلىًًألطاِفًواجبًالوجودًأمرً 
ًالعقل.
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لقدًرأىًالواجبًاّلذيًيتحّد ًعنهًالبهائّيًهوًالواجبًالعقلّي،ًالًالشرعّي.ًوقدًربطًاألخالقًبالوجوبّيةًالعقالنّية.ً
ًكماًرأىًأّنًالعملًالقبيحًرديءًيفًحّدًذاته،ًألّنًالعقلًيوصيًبذلكًويؤكِّدهً أّنًالعملًاحلسنًمجيلًيفًحّدًذاته،

ًأعلنًالبهائيًّ ًالرباهنيًالضعيفةًمنًأجلًإبطالًنقمتهًعلىًاألشاعرةًألهّنمًدبًًّمبعزلًعنًرأيًالشرعًأوًالدين.ًلذا وا
ًعقالنّيةًاحُلسنًوالقبح.

 الحاج،سف كمال يو 
في الفلسفة ،ًاجملّلدًاحلاديًعشر،ًالمؤل فات الكاملة("ًيفًه1053ً–953ًم/1622ًً-1547ً"إمامًشيعّيًمنًلبنان:ًالبهائّيً)

ًَأَسِسيَّة2ًً)ًاللبناني ة ًالطبعةًاألوىل،ًجونيه،ًبيتًالفكر، ،832ًً-825ً،829ًً-824ً/موجز/2014ً،11كمالًيوسفًاحلاج،ً(،
840ً-ً841.ً
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