مؤلَّفات 1بهاء الدين العاملي
كتب

الزمين للصدور لكل باب)
(وفق التسلسل ّ



األدب
 .1الكشكول ،متع ّدد األبواب ،بالعربيّة ،منشور

األديب .حيتوي ،فضًل عن األدب ،على
البهائي يف اجملال
أهم ما ألّف
الكشكول ،لغة ،وعاء الفقري أو جرابه .وهو من ّ
ّ
ّ
الطب ،واإلحصاء .أضف إىل ذلك التاريخ ،والشعر،
شذرات من كثري من العلوم والفنون :اهلندسة ،واجلرب ،والنجوم ،و ّ

التصوف ،وعلم الكًلم ،وغري ذلك .وهو غري ُمرتَّب يف أبواب ّمّا عجعل
واألمثال ،والعلوم اإلسًلميّة ،واألحباث الفلسفيّة ،و ُّ
ِ ِ
مرات عديدة يف طهران (1266هـ 1850/م)،
كل علم أو مسألة ،صعبة على الباحث واملـُطالع .طُبع ّ
العودة إليه ،يف ّ
املتأخرة تلك اليت صدرت عن دار الكتب العلميّة عام
ومصر (بوالق  1288هـ 1871 /م) ،واهلند ،وبريوت .من طبعاته ّ

ويضم الثاين اجلزء الثالث (ص ،)246 -3فضًل
يضم اجلزءان ّ
 1998يف جملّدينّ :
األول والثاين (ص ّ ، )354 -3
األول ّ

عن اجلزءين الرابع (ص  ،)286 -247واخلامس (ص  .)317 -287واجلزءان األخريان من "الزيادات" اليت عثر عليها

2
حممد السيّد حسني املعلّم (حتقيق وتقدمي) الصادرة يف طبعة أوىل يف قُم – إيران،
الناشر ،ومل تُطبع من قبل ؛ وطبعة السيّد ّ

يتضمن النصوص العربيّة فقط ،كطبعيت بوالق عامي
سنة  .2006وتذكر الباحثة دالل عبّاس أ ّن من طبعات الكتاب ما ّ
تتضمن النصوص العربيّة والفارسيّة ،كطبعة بريوت اليت ح ّققها
 1911و ،1968وغريمها من الطبعات؛ وأ ّن طبعات أخرى ّ
مؤسسة األعلمي للمطبوعات اليت صدرت يف طبعتها
السيّد مهدي اخلرسان ونُ ِشرت يف ثًلثة أجزاء عام  ،1931وطبعة َّ
السادسة يف ثًلثة أجزاء عام .1983

ِ
العريب،
أساسي ،يف وضع هذا الثبت مبؤلّفات
 .1اعتمدنا بشكل
أديبا ً
البهائي ،على كتابني :بهاء الدين العاملي ً
وفقيها وعال ًما لدالل ّ
عباس ،الطبعة األوىل ،بريوت ،لبنان ،دار ّ
املؤرخ ّ
ّ
ّ

البهائي الفقيه؛ ويف الباب
البهائي األديب ،بفصوله الثًلثة؛ ويف الباب الثالث،
مفصلة يف الباب الثاين،
عما أوردته عن البعض منها من شروح َّ
 ،2010ص  .285 -251فضًل ّ
ّ
ّ
ِ
السيد حسني املعلّم لكتاب الكشكول يف طبعة  2006الصادرة يف قُم – إيران ،ص  .37-29فضًل عن مراجع أخرى
الرابع،
حممد ّ
البهائي العامل؛ وحتقيق وتقدمي مساحة السيّد ّ
ّ
ملؤلّفني آخرين سيُشار إليها يف احلواشي الًلحقة.
ِ
األول ،جزء ( 1ص  )161 -3و جزء (2ص )350 -162؛ اجمللّد الثاين ،جزء ( 3ص  ،)246 -3جزء ( 4ص
 .2الكشكول ،ضبطه َّ
حممد عبد الكرمي النَّمري ،اجمللّد ّ
وصححه ّ
حممد علي بيضون.1998 ،
ات
ر
منشو
ة،
العلمي
الكتب
دار
بريوت،
األوىل،
الطبعة
)،
317
287
(ص
 ،)286 -247جزء 5
ّ
ّ
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 .2لغز الزبدة ،بالعربيّة ،متع ّدد األبواب ،منشور

املتنوعة يف اهليئة ،واهلندسة ،والتاريخ ،والفلسفة ،والكًلم ،والفقه .طُبِع يف طهران عام
وهو مبثابة عرض لثقافة صاحبه ّ
 1283هـ 1867 /م ،مع بعض رسائله الصغرية يف كتاب واحد بعنوان لُ ْغ ِزيَّة.

الشعري يف اسم اإلمام جعفر
نثري على لغز الشيخ لطف اهلل
رد
 .3جواب لغز الشيخ لطف اهلل العاملي :هو ّ
ّ
البهائي بلغز ّ
ّ
الصادق ،بالعربيّة ،مطارحات أدبيّة ،منشور

يف الكشكول ،طبعة دار الكتاب ،ص .342

 .4لغز إلى والده ،بالعربيّة ،مطارحات أدبيّة ،منشور

احملّب يف كتابه خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر ،جزء  ،3بريوت ،مكتبة خيّاط،
ذكره ّ
حممد أمني بن فضل اهلل ّ
[د.ت ،].ص  .449-446جوابه نثرا على لغز أرسله إليه والده احلسني.

 .5لغز في علي ،بالعربيّة ،مطارحات أدبيّة ،خمطوط

عمودي ،خمطوط
 .6لغز شعري في مدينة القدس ،بالعربيّة ،شعر
ّ
منشور يف الكشكول ،طبعة دار الكتاب ،ص .55 -54

 .7لغز ،بالعربيّة ،مطارحات أدبيّة ،خمطوط

احملّب يف كتابه خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر ،جزء  ،3بريوت ،مكتبة خيّاط،
ذكره ّ
حممد أمني بن فضل اهلل ّ
[د.ت ،].ص .446-444

 .8توضيح المقاصد ،العربيّة ،أدب السرية ،منشور

البهائي فيه ما اتّفق له يف أيّام السنة ،ووفيّات بعض العلماء .طُبِع يف مصر سنة  1313هـ  1895/م ،ويف إيران سنة
ذكر
ّ

 1315هـ  1897/م.

ِ .9
المخالة ،العربيّة ،متع ّدد األبواب ،مفقود

معرفا به ،وورد ذكره يف ثناياه .والكتاب
ألّفه أيّام شبابه وقبل تأليف كتاب الكشكول .ذكره يف مق ّدمة الكتاب املذكور ّ
البهائي ،منحول .وتستفيض دالل عبّاس يف تقدمي األدلّة على
املوسوم باملخًلة ،واملطبوع يف مصر ويف بريوت منسوبا إىل
ّ

البهائي (دالل عبّاس ،ص .)277-267
صحة نسبة املخًلة املنشور إىل
عدم ّ
ّ

2

عمودي ،منشور
 .10طوطى نامه (كتاب الببغاء) ،بالفارسيّة ،شعر
ّ

متفرقة ،وختميس ،1كلّها جمموعة يف كتاب :كليات أشعار وآثار شيخ
حيتوي على  1434بيتا من رباعيّات ،وأشعار ّ
بهائي ،تقدمي سعيد نفيسي ،هتران 1361 ،ش1982 /م؛ وكتاب :كليات آثار وأشعار شيخ بهائي ،تصحيح غًلم
اهري ،جاب دوم  1363ش 1984 /م ،كتا بفروشي حممودي ،هتران.
حسني جو ّ

عمودي ،منشور
 .11وسيلة الفوز واألمان في مدح صاحب الزمان ،بالعربيّة ،شعر
ّ

املهدي "املوعود به أنّه خيرج يف آخر الزمان" .حظيت القصيدة بعدد وافر جدًّا من
هي قصيدة رائيّة وضعها يف مدح اإلمام
ّ

املتويف سنة  1172هـ 1758/م ،واملنشور يف آخر كتاب الكشكول،
نيين ّ
الشروح التعليقات ،أبرزها شرح أمحد بن علي املـ ّ

طبعة دار الكتب العلميّة ،بريوت ،1998 ،ص .368 -319

عمودي ،منشور
 .12المثنويات 2الشعرية ،بالفارسيّة ،شعر
ّ

تضم :نان وحلوا (اخلبز واحللوى) ،شري وشكر (احلليب والس ّكر) ،نان وﭘنري (اخلبز واجلنب).
ّ

ديين) ،منشور
 .13موش وگربه ّ
(اهلر والفأر) ،بالفارسيّة ،اخلُرافة (نقد ّ

اهلر والفأر ،على طريقة
يسميهم هو "املتفيقيهني" ،وأدعياء ُّ
ينتقد فيه أدعياء الفقه أو ما ّ
التصوف ،ويضع الكًلم على لسان ّ

ابن املقفَّع يف كليلة ودمنة.

 .14رياض األرواح ،منظومة ،بالعربيّة ،شعر عمودي ،خمطوط
 .15الزاهرة (يف مائة بيت) ،بالعربيّة ،شعر عمودي ،خمطوط

 .16قصيدة في مدح النبي ،بالعربيّة ،شعر عمودي ،خمطوط
أديب ترجيحا ،خمطوط
 .17فائدة ،بالعربيّة ،شرح ّ

أديب ،خمطوط
 .18محاسن شعر سيف الدولة ،بالعربيّة ،نقد ّ

 .19مكتوب إلى السيد ميرزا إبراهيم الهمداني ،بالعربيّة ،رسائل (إفراديّة) ،خمطوط

 .20مكتوب آخر إلى السيد ميرزا إبراهيم الهمداني ،بالعربيّة ،رسائل (إفراديّة) ،خمطوط
عمودي ،خمطوط
 .21تخميس غزل الخيالي البُخارائي ،بالفارسيّة ،شعر
ّ

عمودي ترجيحا ،خمطوط
 .22تعزيت نامه [كتاب التعازي] ،بالفارسيّة ،شعر
ّ
أديب ،خمطوط
 .23حاشية المطول (للتفتازاين) ،بالعربيّة ،شرح ّ

 .1التخميس عند الشعراء هو أن يُضيف الشاعر إىل البيت من شعر غريه ثًلثة أشطُر تلتحم به ،فيجتمع من ذلك مخسة أشطُر :البستاين ،املعلّم بطرس ،محيط المحيط ،طبعة
جديدة ،بريوت ،مكتبة لبنان ،1987 ،ص .255
املثنوي هو نظم على حبر واحد خمتلِف القافيةّ ،إال يف شطري البيت الواحد .وهذا النوع من التأليف شائع عند اإليرانيّني ،وقد اعتُمد يف خمتلف امليادين الشعريّة" :عبّاس ،دالل ،بهاء
ّ " .2
وفقيها وعالِ ًما ،مرجع سابق ،ص .443
الدين العاملي أديبًا ً

3

عمودي ،خمطوط
 .24ديوان األشعار ،بالفارسيّة والعربيّة ،شعر
ّ

أديب ،خمطوط
 .25شرح ُ
الصفيحة( ،الشرح واملنت من املؤلّف) ،بالعربيّة ،شرح ّ

 .26القوسية ،كتبها يف مقابل "القلميّة" للموىل جًلل الدين الدواين ،بالعربيّة ،نقد أديب ترجيحا ،خمطوط
 .27حاشية الكشاف للزمخشري ،بالعربيّة ،شرح أديب ،خمطوط

 .28جواب ثالث مسائل عجيبة ،بالعربيّة ،متع ّدد األبواب ترجيحا ،مفقود

عمودي ،مفقود
 .29كتاب سوانح سفره إلى الحجاز ،بالفارسيّة والعربيّة ،شعر
ّ



الدين

 .30حدائق الصالِحين في شرح صحيفة سيد السج ِ
ادين ،بالعربيّة ،شرح ديين ،بعضها منشور

علي بن أيب
حماولة
البهائي يف شرح األدعية الواردة يف كتاب "الصحيفة َّ
علي بن احلسني بن ّ
السجاديّة" لإلمام زين العابدين ّ
ّ
كل قسم "حديقة" .ويبدو أنّه مل يُتِ ّم تأليفه ،وقد أخرج منه ثًلث "حدائق":
طالّبّ .
وزعه على أقسام ،وقد أمسى ّ
كي ،وليس يف فهارس املكتبات
أ -شرح دعاء الصباح :هذا الشرح خمطوط ،ذكره تلميذه احلسني ابن السيّد حيدر الكر ّ
العامة ما يشري إىل وجود نسخة منه.
ّ

السجاديّة" ،خمطوط،
ب -احلديقة األخًلقيّة :هي شرح دعاء مكارم األخًلق ،الدعاء العشرين من أدعية كتاب "الصحيفة ّ

العامة ما يشري إىل
حجيت يف جملّة الثقافة اإلسًلميّة ،عدد  ،5ص  ،20وليس يف فهارس املكتبات ّ
حممد باقر ّ
ذكرها ّ

وجود نسخة منها.

السجاديّة" الذي يُقرأ عن رؤية اهلًلل،
ت -احلديقة اهلًلليّة :هي شرح الدعاء الثالث واألربعني من كتاب "الصحيفة َّ
منشور ،أجنز تأليفها سنة  1003هـ1595/م ،وهي الوحيدة املطبوعة (طُبعت على احلجر ،مع شروح أخرى لغريه على
"الصحيفة" ،سنة  ،1898واملعروفة.
 .31حاشية الصحيفة السجادية ،بالعربيّة ،شرح ديين ،خمطوط

 .32مشرق الشمسين وإكسير السعادتين ،بالعربيّة ،فقه ،منشور

البهائي فيه بني أحكام الكتاب (القرآن الكرمي) والسنّة (سنّة الرسول) ،وأجنز تأليفه عام  1015ه1607 /م ،يف مدينة
َجع
ّ

قُم ،ومطبوع مع الكتابني السابقني.

ديين ،منشور
ُ .33
الع ْروة ُ
الوثْ قى ،بالعربيّة شرح ّ

البهائي يف الربع األخري من حياته ،وهو خًلصة رأيه وأسلوبه يف التفسري .مطبوع مع كتايب "الحبل المتين" ،و"مش ِرق
كتبه
ّ
الشمسين" .طُبِع يف النجف األشرف سنة  1303هـ  1885 /م ،ويف  1377هـ .1925 /
4

ُ .34زبدة األصول ،بالعربيّة ،فقه (يف أصول الفقه) ،منشور

وظل متنا من متون هذا العلم ،يف قُم والنجف ،إىل وقت ليس ببعيد .طُبِع يف مصر سنة
يشتمل على معظم أصول الفقهّ ،

 1302هـ1885 /م.

ديين ،منشور
 .35شرح األربعين حديثًا ،بالعربيّة ،شرح ّ

فيه شروح حول األربعني حديثا الثابتة لدى َجيع املذاهب اإلسًلميّة ،طُبِع يف إيران سنة  1344هـ 1892 /م.

 .36الرسالة االعتقادية ،بالعربيّة ،فقه ،منشور
تُعالِج التفاوت العقائدي بني املذهب الشيعي االثين عشري وبني سواه من ِ
الفرق املـُتشيّعة األخرى .طُبِعت سنة  1326هـ
ّ
ّ
ّ
ِ
ِِ
 1908/م مع منظومة مواهب الم ِ
شاهد هلبة الدين الشهرستاينّ .حقَّقها وأعاد نشرها الشيخ جعفر املـُهاجر يف جملّة الثقافة
ُ
اإلسًلميّة ،عدد  12نيسان  1407هـ 1987/م ،ص .305 -269

 .37الح ْبل المتين في إحكام أحكام الدين ،1بالعربيّة ،فقه ،منشور

الوثقى"263 ،
جمموع أحاديثه ألف ومخسة ومثانون ،بعد حذف املـُكَّررات .مطبوع مع "مشرق الشمسين" و" ُ
الع ْروة ُ
مستقل ( 4صفحات) بعنوان الوجيزة في الدراية ،أفضلها
مرة يف ُكتـيّب
صفحة .ومق ّدمة احلْبل املتني نُشرت أكثر من ّ
ّ
حممد هادي معرفة ( 19صفحة) ،طبعة جديدة 1396 ،هـ 1976 /م.
الطبعة اليت كتب مق ّدمتها ّ
العًلمة ّ

 .38الرسالة الحريرية (صفحتان) ،بالعربيّة ،فقه ،منشورـ
ِ
صحة الصًلة إذا لبس املـُصلّي القلنسوة والت َّ
ِّكة 2املنسوجتني من احلرير
تتم الصًلة فيه" وتثبث "عدم ّ
تُعالج "يف ما ال ّ
اخلالص" .منشورة يف كتاب كلمات المحق ِقين (هو جمموعة تشتمل على ثًلثني رسالة ألعًلم احمل ّق ِقني يف الفقه والعقائد
والفلسفة) ،طبعة جديدة ،قم ،إيران ،مكتبة املفيد 1402 ،هـ1982/م  ،ص .444 -443
 .39رسالة الكر ،بالعربيّة ،فقه ،منشور
ِ
المحق ِقين يف طبعته اجلديدة ،واملطبوع يف قُم  -إيران ،مكتبة املفيد،
ُكتبت قبل سنة  984هـ ،ونُشرت يف كتاب كلمات ُ
 1402هـ1982/م.
 .40رسالة في تحريم ذبائح أهل الكتاب ( 4صفحات) ،بالعربيّة ،فقه ،منشور
وضعها بناء على طلب الشاه عباس ،ورد فيها على ِ
منتقدي الشيعة لتحرميهم ذبائح أهل الكتاب .منشورة يف كتاب
ّ
ّ
المحق ِقين ،طبعة جديدة ،قُم  -إيران ،مكتبة املفيد 1402 ،هـ1982/م  ،ص .530 -526
كلمات ُ

المبِين.
 .1ورد عنوان الكتاب يف دائرة المعارف للمعلّم بطرس البستاين ،جملّد  ،11ص  ،462على النحو التايل :الحبل المتين في مزايا ال ُف ْرقان ُ
 .2الت َّ
ِّكة ِرباط أو خْيط أو ِربْق يُش ُّد به حذاء أو ثوب.
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ِ .41مفتاح الفالح في عمل اليوم والليلة من الواجبات والمستحبَّات ،بالعربية ،روحانيات (أعمال و ِ
أدعية) ،منشور
ّ
ّ
ُ
الطبعة األوىل ،بريوت ،دار األضواء 388 ،1985 ،صفحة.

ديين ،منشور
 .42حاشية على كتاب من ال يحضره الفقيه في الحديث (البن بابويه) ،بالعربيّة ،شرح ّ
طبعة أوىل 201 ،2003 ،صفحة.

 .43رسالة في غرائب سور القرآن ( 12صفحة) ،بالعربيّة ،فقه ،منشور
نُ ِشرت يف الكشكول ،طبعة دار الكتاب ،ص  376وما بعدها.
 .44االثنا عشريات الخمس ،بالعربيّة ،فقه ،خمطوط

كل رسالة ُمرتَّبة على اثين عشر فصًل ،ومن هنا تسميتها .الرسالة األوىل ،أو االثنا العشريّة
هي مخس رسائل يف الفقه ،و ّ
احلج.
األوىل يف الطهارة ،والثانية يف الصًلة ،والثالثة يف الزكاة واخل ْمس (أي أخ ُذ اخلُ ْمس) ،والرابعة يف الصوم ،واخلامسة يف ّ

ومثّة نسخ خطيّة عديدة من هذه الرسائل يف مكتبات إيران.
 .45رسالة في قِصر الصالة في [غير] األماكن األربعة ،أو ِ
القصر والتخيير في السفر ،بالعربيّة ،فقه ،خمطوط
شرح فيا وجوب قِصر الصًلة يف السفر يف َجيع األمكنة ّإال يف أربعة ،وهي :احلرم امل ّكي ،ومسجد املدينة ،ومسجد الكوفة،
احلسيين بكربًلء.
واحلائر
ّ

 .46رسالة في استحباب قراءة السورة بعد الحمد في الصالة ،بالعربيّة ،فقه ،خمطوط
ِ
عملي) ،غري مكتمل التأليف
 .47الجامع العباسي ،بالفارسيّة ،فقه ( ّ
البهائي ،وقد باشر وضعه بناء على التماس
عنوانه بالفارسيّة :جامع عبّاسي ،وغري ُمرتجم إىل العربيّة .هو آخر مؤلَّفات
ّ
الصفوي ،وأدركته املنيّة قبل أن يتم ّكن من إمتامه.
الشاه عبّاس
ّ

 .48إثبات األنوار اإللهية ،بالعربيّة ،روحانيّات ترجيحا ،خمطوط.1
ديين ،منشور
 .49عين الحياة ،بالعربيّة ،شرح ّ

املوجود منه ّأوله سورة "الفاحتة" ،مثّ سورة "البقرة" لغاية اآلية  ،37وسورة "آل ِعمران" لغاية اآلية .35
 .50الفوائد َّ ِ
ديين ،منشور
الصمديَّة ،بالعربيّة ،شرح ّ
موسع لبعض اآليات القرآنيّة.2
ألَّفها ألخيه الشيخ عبد َّ
الص ّمد ،وفيها شرح َّ

 .1نعمه ،الشيخ عبداهلل ،فالسفة الشيعة ،حياتهم وآثارهم ،مرجع سابق ،ص .411
ِ
ري ،الطبعة
[البهائي] املطبوعة" يف المخالة ،تأليف الشيخ هباء الدين
ي ،عبد الكرمي" ،مؤلّفاته
العاملي املتـو ّيف سنة  1030هـ  ،ضبطه َّ
وصححه ووضع حواشيه عبد الكرمي النَّم ّ
 .2النَّم ِر ّ
ّ
ّ ُ
حممد عبّاس بيضون ،دار الكتب العلميّة ،1998 ،ص .5
األوىل ،بريوت لبنان ،منشورات ّ
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 .51الذبيحة  -تحريم ذبائح كل الكفار ،بالعربيّة ،فقه ،خمطوط
 .52الفتاوى – في الغسل ،بالعربيّة ،فقه ،خمطوط

 .53الفرائض البهائية ،في المواريث من حبل المتين ،بالعربيّة ،فقه ،خمطوط
 .54أحكام سجود التالوة ،بالعربيّة ،فقه ،خمطوط

 .55أجوبة أسئلة الشيخ صالح الجزائري البحراني في مسألة الزنا ،بالعربيّة ،فقه ،خمطوط
 .56جواب مسائل الشيخ جابر ،بالعربيّة ،فقه ،خمطوط

 .57جوابات مسائل بعض الناس ،تقرب من ستّني مسألة ،بالفارسيّة ،فقه ،خمطوط

 .58حاشية االثنى عشرية ،شرح االثنى عشرية في الصالة ،بالعربيّة ،فقه ،خمطوط
 .59حاشية قواعد األحكام (للعالمة الحلي) ،بالعربيّة ،فقه ،خمطوط

األول ،بالعربيّة ،فقه ،خمطوط
املسماة بـ "القواعد والفوائد" للشهيد ّ
 .60حاشية القواعدّ ،
 .61هداية األمة إلى أحكام األئمة ،بالعربيّة ،فقه ،خمطوط

 .62حاشية مبادئ األصول (للعالمة الحلي) ،بالعربيّة ،فقه ،خمطوط

 .63شرح حاشية الخطائي على مختصر األُصول البن الحاجب ،بالعربيّة ،فقه ،خمطوط
 .64مصباح العابدين ،بالعربيّة ،روحانيّات ،خمطوط

 .65وجوب شكر النعم ،بالعربيّة ،روحانيّات ،خمطوط
ديين ،خمطوط
 .66القبلة ،بالعربيّة ،شرح ّ

 .67الصراط المستقيم ،بالعربيّة ،شرح ديين ،خمطوط
 .68شرح حق المبين ،بالعربيّة ،شرح ديين ،خمطوط

 .69أجوبة أسئلة الخواجائي ،بالعربيّة ،شرح ديين ،خمطوط

 .70أجوبة مسائل الشاه فضل اهلل ،بالعربيّة ،شرح ديين ،خمطوط

املفسرين يف تفسري آيات من القرآن
مكتوب من املؤلّف يف أجوبة املسائل الثًلث للشاه فضل اهلل ،حول أقوال بعض ّ
الكرمي.

السعير﴾ ،بالعربيّة ،شرح ديين ،خمطوط
س ْح ًقا ألصحاب َّ
 .71تفسير آية ﴿ف ُ
كل القرآن) ،بالفارسيّة ،شرح ديين ،خمطوط
 .72تأويل اآليات( ،فيه تفسري ّ
ديين ،منشور
 .73تفسير سورة الفاتحة ،بالعربيّة ،شرح ّ

وهو مطبوع يف خامتة كتاب "مفتاح الفًلح" للمؤلّف .وهو تفسري موجز ما أورده يف تفسريه "العروة الوثقى" بعني عباراته.
7

 .74جواب المسائل المدنيات ،بالعربيّة ،شرح ديين ،مفقود

ست مسائل ترتبط بالقرآن
علي بن احلسن بن شدقم احلسيين املدين ،أجاب الشيخ عن ّ
أجوبة أسئلة السيّد زين الدين ّ
األول ،ص .)34
النّب واإلمام ،خروج املهدي وعيسى (املعلّم ،الكشكول ،اجلزء ّ
الكرمي ،أفضليّة اإلمام املعصوم ،عصمة ّ

ديين ،مفقود
 .75جواب مسائل الشيخ صالح الجزائري ،بالعربيّة ،شرح ّ
وهي اثنتان وعشرون رسالة.

ديين ،مفقود
 .76حاشية على شرح العضدي على مختصر األصول ،بالعربيّة ،شرح ّ

ديين ،مفقود
 .77شرح على اثني عشرية الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني ،بالعربيّة ،شرح ّ
ديين ،مفقود
 .78حواشي على كتاب مختلف الشيعة ،بالعربيّة ،شرح ّ
 .79حاشية على تفسير البيضاوي ،بالعربية ،شرح ديين ،مفقود

ألّف الشيخ ع ّدة حو ٍ
اش على "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" للقاضي البيضاوي (املعلّم ،الكشكول ،اجلزء  ،1ص )37
مر ذكرها عند تفسري آية املـُلك
 احلاشية املختصرة اليت ّ
 احلاشية الصغرية اليت كتبت على مق ّدمة "أنوار التنزيل" وتفسري سورة الفاحتة ،وسورة البقرة إىل اآلية﴿ :وإِ ْن ُكْنتُ ْم
ٍِ
ِ
ِ
سورةٍ ِمن ِمثْلِ ِه﴾
يف ريْب ّمّا نـَّزلْنا على عْبدنا فأْتُوا ب ْ
تسمى يف بعض الفهارس "شرح أنوار التنزيل" أو "احلاشية الكبرية".
 احلاشية الكبرية اليت ّ

 .80شرح أنوار التنزيل للبيضاوي ،بالعربيّة ،شرح ديين ،خمطوط
ديين ،خمطوط
 .81لغز الكشاف ،بالعربيّة ،شرح ّ
للزخمشري.
هو يف التفسري
ّ

ديين ،خمطوط
 .82حل الحروف القرآنية ،بالعربيّة ،شرح ّ
 .83رسالة تحقيق جهة ِ
الق ْبلة ،بالعربيّة ،فقة ،خمطوط
تبحث يف حتديد ِ
القْبـلة استنادا إىل معطيات علميّة وجغرافيّة ،وتفسريات مأخوذة من القرآن الكرمي واألحاديت النبويّة.1
 .84شرح الفرائض النصيرية للمحقق نصير الدين الطوسي ،بالعربيّة ،فقه ،مفقود.
ديين ،مفقود
 .85حواشي على الزبدة لنصري الدين
الطوسي ،بالعربيّة ،شرح ّ
ّ

احلر ،عبد اجمليد ،معالم األدب العاملي من بداية القرن الرابع ه /العاشر م حتى نهاية القرن الثاني عشر ه /الثامن عشر م ،مرجع سابق ،ص  .248وأيضا :نعمه ،الشيخ
ّ .1
عبداهلل ،فالسفة الشيعة ،حياتهم وآراؤهم ،مرجع سابق ،ص .408
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الفلسفة
 .86رسالة الجوهر الفرد ،بالعربيّة ،فلسفة ،منشور

يتجزأ .وهذه
هي "يف إبطال تركيب اجلسم من األجزاء اليت ال َّ
تتجزأ" ،وقد ق ّدم فيها تسعة براهني على نفي اجلزء الذي ال ّ
الرباهني عاد ونقلها يف الكشكول ،طبعة دار الكتاب ،حيث قال" :من رساليت املوسومة باجلوهر الفرد".1

 .87إثبات وجود القائم ،بالعربيّة ،فلسفة ،خمطوط



اللغة
 .88لغز الكافية ،بالعربيّة ،لغة ،منشور

يف الكشكول ،طبعة دار الكتاب ،ص .183 -181

 .89لغز الفوائد الصمديَّة ،بالعربيّة ،لغة (يف النحو) ،منشور
أعلمي ،ص .408
يف الكشكول ،طبعة
ّ

 .90تهذيب البيان ،بالعربيّة ،لغة ،منشور

يتضمن حبوثا يف بعض املسائل النحويّة.2
ّ
ِ
الصمدية في النحو ،بالعربيّة ،لغة ،خمطوط
َّ .91
يتضمن فوائد جليلة من قوانني اإلعراب ،وجند فيه ما جنده يف كتب النحو املـُختصرة حديثا،
يسرَّ ،
هو كتاب يف النحو املـُ َّ
كل باب حديقة ،وهو يتألَّف من مخسة أبواب أو
قسم
ّ
لكن توزيع موضوعاته ُمبتكرّ .
البهائي كتابه إىل أبواب ،ومسّى ّ
ّ
حدائق.

 .92الكافية ،بالعربيّة ،لغة ،خمطوط



العلوم اإلجتماعية
 .93طبقات الرجال ،بالعربيّة ،علوم إجتماعيّة ،خمطوط

 .94الفوائد الرجالية ،بالعربيّة ،علوم إجتماعيّة ،خمطوط

 .95حاشية رجال النجاشي ،بالعربيّة ،علوم إجتماعيّة ،خمطوط
 .1نعمه ،الشيخ عبداهلل ،فالسفة الشيعة ،حياتهم وآراؤهم ،بريوت ،دار مكتبة احلياة[ ،د .ت ،].ص .414
ِ
ِ
َّمري ،عبد الكرمي" ،مؤلَّفاته [البهائي] املطبوعة" يف ِ
ري ،الطبة
المخالة ،تأليف الشيخ هباء الدين
العاملي املتـو ّيف سنة 1031هـ  ،ضبطه َّ
وصححه ووضع حواشيه عبد الكرمي النَّم ّ
 .2الن ّ
ّ
ّ ُ
األوىل ،بريوت ،لبنان ،منشورات حمّمد علي بيضون ،دار الكتب العلميّة ،1997 ،ص .5

9

(للعًلمة احللّي)  ،بالعربيّة ،علوم إجتماعيّة ،خمطوط
 .96حاشية خالصة األقوال ّ
 .97حاشية معالم العلماء (البن شهرآشوب) ،بالعربيّة ،علوم إجتماعيّة ،خمطوط
 .98اإلجازات ،بالعربيّة ،علوم إجتماعيّة ،خمطوط

 .99إجازة الشيخ لألمير محمد باقر الحسيني ،املشهور بـ"مريداماد" ،بالعربيّة ،علوم إجتماعيّة ،خمطوط
 .100إجازة الشيخ لمحمد حسين بن مجد الدين ،بالعربيّة ،علوم إجتماعيّة ،خمطوط



العلوم التطبيقية والطبيعية
 .101بحر الحساب ،بالعربيّة ،علوم تطبيقيّة (احلساب) ،خمطوط

وفقيها وعالِ ًما ،ص  )629أ ّن
هو كتاب كبري يف احلساب .ويف حني تذكر دالل عبّاس (يف كتاهبا بهاء الدين العاملي أديبًا ً
ِ
ري (الذي
املهتمني بآثار
البهائي مل ي ّد ِع أنّه رأه ،أو رأى شرحا له ،أو تعليقا عليه؛ يذكر ّ
أحدا من ّ
حممد عبد الكرمي النَّم ّ
ّ
ضبط وصحح كتايبِ :
البهائي -والكشكول الصادرين عن دار الكتب العلميّة) أ ّن مثّة نسخة منه
المخالة  -منسوب إىل
ّ
ّ

ط املؤلّف يف مكتبة قُم  -إيران.1
خب ّ

 .102خالصة الحساب ،بالعربيّة ،علوم تطبيقيّة (احلساب) ،منشور

ِ
البهائي.
أهم مؤلَّفات
هو ُمل َّخص كتابه السابق بحر الحساب ،ويشتمل على مق ّدمة ،وعشرة أبواب ،وخامتة .يُعترب من ّ
ّ
وعليه شروحات تقا ِرب األربعني شرحا ،ع ّدد منها الشيخ عبداهلل نعمه عشرة شروح .2تُ ِرجم إىل الفارسيّة وطُبِع يف كلكتّا
سنة 1812؛ وإىل األملانيّة (ترَجه املستشرق نِ ِسلمان،Georg Heinrich Ferdinand Nesselmann 1811-1881
وطُبِع يف برلني سنة 1843؛ وإىل الفرنسيّة وطُبِع يف روما سنة .1864

ُسطُْرالب ،بالعربيّة ،علوم تطبيقيّة ،خمطوط
 .103كتاب األ ْ
 .104التحفة الحاتمية ،بالفارسيّة ،علوم تطبيقية ،منشور

الطوسي .طُبِع يف إيران سنة  1316هـ1899/م.3
هو خمتصر من كتاب بيست باب لنصري الدين
ّ

 .105جبر الحساب ،بالعربيّة ،علوم تطبيقيّة (احلساب) ،غري مكتمل التأليف

"مات قبل الفراغ منه ،وفيه تفصيل لرباهني كثرية من النظريّات اهلندسيّة ،وقوانني املساحات واحلجوم ،وعدد من املبادئ
حلل مسائل خمتلفة صعبة".1
احلسابيّة ،وأدخل فيه أيضا طرقا جديدة ّ

 .1املرجع نفسه ،مؤلَّفاته [البهائي] املخطوطة" يف ِ
المخالة ،ص .6
ّ

 .2نعمه ،الشيخ عبداهلل ،فالسفة الشيعة ،حياتهم وآراؤهم ،مرجع سابق ،ص .409 -408
 .3نعمه ،الشيخ عبداهلل ،فالسفة الشيعة ،حياتهم وآراؤهم ،مرجع سابق ،ص .411
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 .106رسالة تشريح األفالك ،بالعربيّة ،علوم تطبيقيّة ،خمطوط

ِ
يشتمل على مق ّدمة ،ومخسة فصول ،وخامتة .عليه شروحات كثرية عدَّد منها الشيخ عبداهلل نعمه اثين عشر شرحا (فالسفة

ِ
نسخ خمطوطة كثرية يف مكتبات إيران ،والعراق،
مرات ،ومنه ٌ
الشيعة ،حياتهم وآراؤهم ،ص  .)410طُبع يف اهلند ع ّدة ّ
وغريمها.
 .107شرح الجغميني في الهيئة ،بالعربيّة ،علوم طبيعيّة (الفلك) ،منشور
يبحث يف علم اهليئة والفراسة عند العرب.2

 .108رسالة في أن جميع أنوار الكواكب مستمدَّة من الشمس ،بالعربيّة ،علوم طبيعيّة ،منشور

ت هذه الرسالة يف الكشكول ،طبعة أعلمي ،جزء ّأول ،من
رد فيها على القائلني بأ ّن أنوار سائر الكواكب ذاتيّة .ورد ْ
ّ
صفحة  ،76 -71ويف طبعة دار الكتاب من صفحة .61 -57

ُسطُْرالب ،بالعربيّة ،علوم تطبيقيّة ،خمطوط
الصف ْيحة في األ ْ
ُ .109

احلر
اقي ،وهي يف ستّة أجزاء .وعلى الصفيحة شروح عديدة ذكر منها عبد اجمليد ّ
منها نسخة خمطوطة يف خزانة املتحف العر ّ
ِ
البغدادي.3
حممد بن خضر
ثًلثة :اثنان منها للسيّد عبداهلل
لي ،والثالث ألمحد بن ّ
ّ
ّ
الفخري املـ ْوص ّ

 .110رسالة في نسبة أعظم الجبال إلى قطر األرض ،بالعربيّة ،علوم طبيعيّة (الفلك) ،مفقود
 .111رسالة في علم الذرية ،بالعربيّة ،علوم طبيعيّة (إحياء) ،منشور

تبحث يف بعض مسائل تتعلّق بالتناسل الـمتّصل بعلم الوراثة ،وهي مطبوعة يف ِ
آخر كتاب أمل اآلمل.4
ُ

 .112حاشية تشريح األفالك ،بالعربيّة ،علوم طبيعيّة ،خمطوط

 .113حاشية التكملة ،في شرح التذكرة النصيرية (في الهيئة) ،بالعربيّة ،علوم طبيعيّة ،خمطوط
 .114معرفة التقويم ،بالعربيّة ،علوم تطبيقيّة ،خمطوط

 .115طريقة إستعالم تقويم الشمس باألسطرالب ،بالعربيّة ،علوم طبيعيّة ،خمطوط
 .116التحفة – أوزان شرعي ،بالفارسيّة ،علوم تطبيقيّة ،خمطوط

 .1املرجع نفسه ،ص .411 -410
ِ
ِ
َّمري ،عبد الكرمي" ،مؤلَّفاته [البهائي] املطبوعة" يف ِ
ري ،مرجع
المخالة ،تأليف الشيخ هباء الدين
العاملي املـُتـو ّيف سنة  1031هـ  ،ضبطه َّ
وصححه ووضع حواشيه عبد الكرمي النَّم ّ
 .2الن ّ
ّ
ّ
احلر ،عبد اجمليد ،معالم األدب العاملي من بداية القرن الرابع ه  /العاشر م حتى نهاية القرن الثاني عشر ه /الثامن عشر م ،أطروحة دكتوراه (حلقة
سابق ،ص  .5ويُراجعّ :
ثالثة) ،بريوت ،جامعة الق ّديس يوسف ،ص .245

احلر ،عبد اجمليد ،معالم األدب العاملي من بداية القرن الرابع ه  /العاشر م حتى نهاية القرن الثاني عشر ه  /الثامن عشر م ،مرجع سابق ،ص .249
ّ .3
احلر ،عبد اجمليد ،معالم األدب العاملي من بداية القرن الربع ه /العاشر الميالدي حتى نهاية القرن الثاني عشر ه  /الثامن عشر م ،مرجع سابق ،ص  .245وأيضا ،نعمه،
ّ .4
الشيخ عبداهلل ،فالسفة الشيعة ،حياتهم وأراؤهم ،مرجع سابق ،ص .412
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 .117تحقيق جهة القبلة ،بالعربيّة ،علوم تطبيقيّة ترجيحا ،خمطوط

 .118حاشية شرح الملخص في الهيئة (لقاضي زاده الرومي) ،بالعربيّة ،علوم تطبيقيّة ،خمطوط
 .119الكر (تقدير الكر) ،بالعربيّة ،علوم تطبيقيّة ،خمطوط

 .120رسالة في حل أشكال عطارد والقمر ،بالعربيّة ،علوم طبيعيّة (الفلك) ،مفقود

 .121حواشي على التذكرة في الهيئة لنصري الدين الطوسي ،بالعربيّة ،علوم تطبيقيّة ،مفقود
 .122الجبر والمقابلة ،بالعربيّة ،علوم تطبيقيّة ،مفقود

(طب) ،منشور
 .123لغز القانون ،بالعربيّة ،علوم طبيعيّة ّ
يف الكشكول ،طبعة دار الكتاب ،ص .186

الئحة المؤلَّفات المنسوبة إليه:1
 األدب
 .1ترجمة وگلچيني از كشكول شيخ بهائي ،بالفارسيّة ،متع ّدد األبواب ،منشور

جنفي يزدي ،انتشارات گلي ،طبعة خامسة 1382 ،هـ  240 ،صفحة) ّأّنا
هو ترَجة ملنتخبات يزعم مرتَجها (هاشم ّ

لبهائي ،من هذه
ُمنتقاة من كشكول
البهائي ،لكنّها يف الواقع منتخبات من ع ّدة كتب .وما هو من كشكول ا ّ
ّ
املنتخبات ،ال يتع ّدى الصفحات اخلمس (ص .)283
عمودي ،منشور
 .2مثنوي "رموز أعظم" ،بالفارسيّة ،شعر
ّ
هو عبارة عن ِطلَّ ْس ٍم وضعه "أحد املش ْع ِوذين" يف أكثر من مئة بيت بالفارسيّة .حت ّدث فيها واضعها عن أمساء اهلل
ُ
البهائي
العظمى ،ونسبها إىل
ُ
ّ

 الدين
 .3رسالة االمتناع عن االستمتاع قبل قبض الم ْهر ،بالفارسيّة ،فقه ،خمطوط

 .4حاشية إرشاد األذهان إلى أحكام اإليمان للعالمة الحلي ،بالفارسيّة ،فقه ،خمطوط
 .5تنبيه الغافِلِين بنعمة رب العالمين ،بالفارسيّة ،فقه ،خمطوط
ِ
النص وبني هًللني ،إىل
 .1هذه الًلئحة ُمستخلصة من كتاب :عبّاس ،دالل ،البهائي أديبًا ً
العريب .2010 ،وسنشري ،يف منت ّ
وفقيها وعال ًما ،الطبعة األوىل ،بريوت ،لبنان ،دار ّ
املؤرخ ّ
أرقام صفحات كتاب عبّاس فقط.
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 .6رسالة في مسألة المسح على القدمين ،بالفارسيّة ترجيحا ،فقه ،خمطوط

 العلوم التطبيقية والطبيعية

 .7رسالة تحقيق الكر ،بالعربيّة ،علوم تطبيقيّة ،منشور

البهائي ،آخرها طبعة قم سنة  1390هـ  1970/م ،مع الحبل المتين ،ومشرق
مرات يف إيران منسوبة إىل
طُبعت ع ّدة ّ
ّ

البهائي يف املوضوع نفسه ،واملنشورة يف الكتاب
الوثْقى .وهي مغايِرة ،يف املنهج واألسلوب ،لرسالة
الشمسين ،و ُ
الع ْروة ُ
ّ
نفسه (ص .)283
 .8فالنامه شيخ بهائي ،بالفارسيّة ،علوم طبيعيّة (علم التنجيم) ،منشور

معني :كيفيّة معرفة
خيتص كل منها مبوضوع ّ
هو كتاب يشرح يف كيفيّة معرفة الفأل واستبيان الطالع ،يف ستّة وعشرين جدوالّ ،
احلاجة ،نقل املكان ،الزواجُ ،ح ْسن العمل أو قبحه ،وغري ذلك من املواضيع .الكتاب مطبوع يف إيران ومنتشر فيها (فالنامه

شيخ بهائى بكوشش مهدي على نيا ،ناشر كتابفروشى فرزان  1364ش 72 ،صفحة ،الصفحات األربع األوىل سرية

لنص الكتاب( .ص .)284
البهائي ،أربع بعدها تعريف بطريقة السؤال واجلواب يف الكتاب ملعرفة الفأل ،باقي الصفحات ّ
ّ

 .9كتاب األسرار القاسمي أو كتاب األسرار ،بالعربيّة ،علوم طبيعيّة (علم التنجيم) ،منشور

سمى عند
"القامسي" أل ّن واضعه يقول إ ّن
ُمسّي بـ
يتضمن "أسرار العمل الكبري امل َّ
البهائي أمًله على رجل امسه قاسم .وهو ّ
ّ
ّ
ُ
البهائي أمرا مستحيًل
السحرة "الناموس األكرب"" .والغرائب اليت فيهِ ،من مثل جتويز عمل الكبائر املـُوبِقة ،جتعل صدوره عن
َّ
ّ
(ص .)285

 .10الج ْفر ،1بالفارسيّة ،علوم طبيعيّة (علم التنجيم) ،خمطوط
البهائي
رسالتان يف علم اجل ْفر منسوبتان إىل
ّ

 الفلسفة
 .11رسالة في وحدة الوجود ،بالعربيّة ،الفلسفة ،منشور

رسالة طويلة حاول مؤلّفها شرح مذهب وحدة الوجود بطريقة جتعله مقبوال يف أوساط أهل الشريعة واملح ّدثِني .االسم
ُ
البهائي (ص
املتويف عام  953هـ 1546/م .طُبِعت يف مصر منسوبة إىل
احلقيقي ملؤلّفها هو حميي الدين بن هباء الدين ّ
ّ
ّ
.)284

سمى علم احلروف ،وعلم التكسري أيضا" :البستاين ،املعلّم بطرس ،محيط المحيط ،طبعة جديدة،
علم يُبحث فيه عن احلروف من حيث هي بناء
مستقل بالداللة ،ويُ َّ
" .1وعلم اجل ْفرٌ ،
ّ
بريوت ،مكتبة لبنان ،1987 ،ص  .113ويف المنجد هو "علم ي ّدعي أصحابه ّأّنم يعرفون به احلوادث إىل انقراض العامل" :المنجد في اللغة واألعالم ،طبعة  ،21بريوت ،دار
املشرق ،2005 ،ص .94
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 اللغة
 .12أسرار البالغة ،بالعربيّة ،لغة (البيان) ،منشور
طُبِع يف مصر للمرة األوىل ،ونُ ِشر مع ِ
البهائي .ي ِرد ذكره فقط يف الفهارس
المخالة سنة  1317هـ  1899/م ،منسوبا إىل
ّ
ّ
البهائي بعد هذا التاريخ (ص .)284 -277
املوضوعة ملؤلّفات
ّ
 .13رسالة أحكام النظر إلى كتف الشاة ،بالفارسيّة ،علوم طبيعيّة ترجيحا (علم التنجيم) ،خمطوط
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