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مقدمة الطبعة الثانية

ـي عــى
باتــت الكتابــة عــن تاريــخ البحريــن عمو ًمــا ،وعــن تراثهــا العلمـ ّ
وجــه الخصــوص أمـ ًرا واج ًبــا ،ينبغــي أن يضطّلــع بــه املؤ ّرخــون ،واملثقفــون
واملهت ّمــون؛ ليــرزوا مــا ق ّدمــت هــذه البــاد مــن إســهامات علم ّيـ ٍة وأدب ّيــة،
وبخاصـ ٍة
ويقفــوا عــى مناهــج علــاء هــذه البــاد يف التصنيــف والتأليــف،
ّ
بعــد تخـ ّـي أكــر الجهــات املعنيــة عــن ذلــك األمــر ،وهــو مــا حاولنــا القيــام
بــه يف هــذا الكتــاب.
ـت  -يف مق ّدمــة الطبعــة األوىل  -إىل صــور التخـ ّـي عــن
ـت قــد تط ّرقـ ُ
وكنـ ُ
ذلــك الـراث العلمــي وإهاملــه ،مــرزًا دور وزارة الرتبيــة والتعليــم ،تتبعهــا
جامعــة البحريــن ،يف ترســيخ ذلــك اإلهــال ،مـ ّـا أ ّدى إىل محــو التاريــخ
العلمــي للبــاد ،وطمــس آثــاره مــن أذهــان الناشــئة.
ـت أعل ـ ُم كيــف فاتنــي الوقــوف عــى دور وزارة اإلعــام ،التــي تع ـ ّول
ولسـ ُ
كل مــا يتعلّــق بهــا مــن تاريــخ ،وحضــارة ،وإنجــازات
عليهــا الــدول يف نــر ّ
علم ّيــة ،وغــر ذلــك ،وكان املرتُجــى منهــا يف البحريــن أن تســر الســرة
ـي
ذاتهــا ،فتنــر مــن الربامــج مــا يحقــق الغايــة مــن تعريــف العــامل الخارجـ ّ
بالبــاد :تاري ًخــا وحضــارة.
تلــك كانــت الصــورة الورديّــة ،التي رســمناها لــدور وزارة اإلعــام يف أذهاننا،
ـي
وك ّنــا نلتمــس لهــا العــذر يف عــدم االلتفــات إىل ت ـراث البحريــن العلمـ ّ
ـي
األصيــل ،ظانّــن بــأ ّن الســبب قــد يرجــع إىل كــون معظــم ال ـراث العلمـ ّ
ـبب ال يختلــف  -يف وهنــه  -عــن بيــت
البحـرا ّين مايـزال مخطوطًــا ،وهــو سـ ٌ
ـبب ،حتّــى أذن
أي سـ ٍ
العنكبــوت ،إال أننــا تش ـ ّبثنا بــه؛ رغب ـ ًة يف الركــون إىل ّ
اللــه بإنجــاز هــذا الكتــاب ،فانكشــف مــن األســباب غــر مــا ظن ّنــا؛ فقــد
حملتــه إىل الــوزارة بغيــة ترخيصــه للطباعــة ،مح ّدثًــا نفــي بنــره خــال
7

أســبو ٍع أو أســبوعني ،ومل يخطــر بالبــال أن يظـ ّـل الكتــاب حبيــس األدراج
يف الــوزارة أكــر مــن ســنة ،فــا هــي أذنــت يل بطباعتــه ،وال هــي منعتنــي
مــن ذلــك! وقــد بــاءت جهــودي كلّهــا بالفشــل ،وأنــا أحــاول الوقــوف
عــى ســبب ذلــك التعطيــل واملامطلــة ،مـ ّـا اضطّــرين إىل طباعتــه الطبعــة
األوىل خــارج البحريــن ،فلـ ّـا وصــل الكتــاب إىل البــاد ،ســطت عليــه وزارة
اإلعــام ،وصــادرت نســخه كلّهــا ،ومل تســمح يل بنســخة واحــدة! دون إبــداء
ـج مــن مخالــب الــوزارة ســوى مئتــي نســخة،
ســبب املصــادرة كذلــك ،ومل ينـ ُ
بقيــت بيــد النــارش ،ورسعــان مــا تطاولتهــا أيــدي القـ ّراء ،فنفــدت جميعهــا.
يكــف املهتمــون عــن طلــب نســ ٍخ مــن الكتــاب ،فــإذا مــا علمــوا
مل ّ
ـب
ّ
بقصتــه ،ونفــاد نســخه طالبــوين بطباعتــه طبعـ ًة ثانيــة؛ فالتاريـ ُخ ال يحـ ّ
الطّمــس ،وال يحــرم طامســيه! وهــا هــي ذي الطبعــة الثانيــة عــن مركــز
أوال للدراســات والتوثيــق تــرى النــور ،بحمــد اللــه وتوفيقــه ،بعــد س ـتّة
أشــهر مــن الطبعــة األوىل ،وأنــا أضعهــا بــن يــدي القـ ّراء األكارم ،بإضافـ ٍ
ـات
ٍ
وتعديــات طفيفــة ،راج ًيــا مــن اللــه تعــاىل أن يجــدوا فيهــا مــا
يســرة،
يــروي ظأمهــم املعــريف.
ـي األصيــل ،إنــه
نســأل اللــه العـ ّ
ي القديــر أن يوفقنــا لخدمــة تراثنــا العلمـ ّ
ـب مجيــب.
ســميع الدعــاء ،قريـ ٌ
رب العاملني
والحمد لله ّ
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المقدمة

ـوم ب ـراث أجدادهــم يحوطونــه بعنايتهــم،
كل أ ّم ـ ٍة ،ويعت ـ ّز ّ
تفخــر ّ
كل قـ ٍ
ويولونــه اهتام ًمــا كب ـ ًرا ،محاولــن ترســيخه يف نفــوس األجيــال الجديــدة،
وتعريــف اآلخريــن بــه.
وتتفنــن األمــم يف طريقــة الحفــاظ عــى تراثهــا ،فم ـ ّرة يقيمــون املتاحــف،
ويض ّمــون بــن جنباتهــا مــا بقــي مــن إبداعــات أســافهم ،ومــرة يقيمــون
املعــارض ،فيعرضــون فيهــا الصناعــات التقليديــة ،التــي بــرع فيهــا أســافهم،
ومــرة يقيمــون النــدوات؛ لتســليط األضــواء عــى مــا مييــز ذلــك ال ـراث،
وقــد يقيمــون لعظامئهــم مــن القــادة والساســة واألدبــاء واملفكريــن متاثيــل
ضخمــة ،يزينــون بهــا املياديــن والســاحات العامــة؛ اعرتافًــا مبــا ق ّدمــه أولئك
أل ّمتهــم.
واألمــم حــن تفخــر بـراث األجــداد ،إنّ ــا تفعــل ذلــك عــن وعــي بــأ ّن هــذا
ال ـراث ركيــزة أساســية يف وجودهــا؛ فحــارض األ ّمــة امتــداد لرتاثهــا ،وهــو
املبــن للمــدى الحضــاري الــذي وصلــت إليــه ،والحافــز لهــا للمــي قد ًمــا،
والبنــاء عــى مــا أسســه األولــون.
والبحريــن – كغريهــا مــن الحــوارض العربيــة واإلســامية  -مــ ّرت بحقبــة
ازدهــا ٍر علمــي ،امتــ ّدت قرونًــا عديــدة ،بــرز فيهــا مئــات األســاء مــن
العلــاء يف شــتى مياديــن املعرفــة ،وقــد أنتجــوا مئــات املصنفــات يف العلــوم
الدينيــة والدنيويــة ،فقــد ألفــوا يف الفقــه وأصولــه ،ويف التفســر ،والحديــث،
واللغــة ،والفلســفة ،والحســاب ،والفلــك ،والطــب ،وغريهــا مــن العلــوم
املعروفــة يومــذاك.
وكان املؤ ّمــل مــن املعنيــن بالشــأن الثقــايف أن يقفــوا عنــد ذلــك ال ـراث؛
9

ليقــرأوه ويبينــوا خصائصــه ،ويــرزوا مــا انفــرد بــه أولئــك العلــاء يف املنهــج
أو غــره ،غــر أن هــذا املؤمــل مل يكــن ،بــل وجدنــا حــاال معكوســة؛ إذ تن ّكــر
املعنيــون لرتاثهــم ،ومل يبـ َـق مــن ذلــك اإلرث العظيــم ســوى بضعــة أســاء،
يتداولهــا خاصــة الخاصــة يف مجالســهم ،وال تعــرف األجيــال املعــارصة عنهــا
شيئًا :
كأ ْن مل يكن بني الحجون إىل الصفا

أنيــس ومل يســمر مبكــة ســام ُر
ٌ

ــح مــن املهتمــن الصــوت ،وهــم ينــادون ويدعــون يف املحافــل
ولقــد بُ َّ
العلميــة والثقافيــة إىل إنشــاء لجنــ ٍة متخصصــة ،تأخــذ عــى عاتقهــا
صياغــة تــراث هــذا البلــد ،وبخاصــة العلمــي منــه ،فتــؤوب إىل جمعــه
مــن مظانّــه ،فقــد تناثــر يف مكتبــات الع ـراق ،وإي ـران ،والهنــد ،إضافــة إىل
بعــض املكتبــات الشــخصية يف البحريــن ،ث ـ ّم تعكــف تلــك اللجنــة عــى
تصنيــف مــا جمعــت ،وتحقيقــه تحقي ًقــا علم ًّيــا ،ونــره؛ ليكــون بــن أيــدي
الباحثــن ،ينظــرون فيــه ،ويقيمــون عليــه بحوثهــم ،وملّــا يُ ْسـ َمع الصــوت!!
ولعــل معرتضً ــا يعــرض علينــا ،فيقــول إ ّن الــراث مل يكــن مهمــا البتــة،
ّ
ّ
ويســتدل عــى ذلــك بإقامــة املعــارض ،واملهرجانــات الرتاثيــة وغريهــا.
ـب مــن جوانــب ال ـراث ،هــو
ـب عــى جانـ ٍ
وأقــول :إ ّن هــذا االهتــام انصـ ّ
الجانــب الحــريف ،املتمثــل يف الصناعــات الرتاثيــة ،كصناعــة الف ّخــار والنســيج
وغريهــا ،ومل يحــظ الـراث العلمــي واألديب لعلــاء البحريــن وأدبائهــا بعناية
ت ُذكــر ،بــل طوتــه يــد النســيان.
ولــو أننــا أنعمنــا النظــر ألمكننــا الوقــوف عــى أبــرز مظاهــر تنــايس الـراث
العلمــي واألديب البح ـراين ،فكتــب وزارة الرتبيــة والتعليــم الدراســية ،التــي
تعــ ّد النــواة املركزيــة يف التعريــف بالبــاد :تاري ًخــا ،وحضــارة ،وحركــة
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علميــة ،تخلــو متا ًمــا مــن ذكــر علــاء البحريــن وأدبائهــا ،والتعريــف بهــم،
ومبنجزاتهــم العلميــة واألدبيــة ،عــى الرغــم مــن بــروز منــارات علميــة
شــامخة يف ســاء هــذه البــاد ،كالشــيخ ميثــم البح ـراين ،والســيد هاشــم
التوبــاين ،والشــيخ ســليامن املاحــوزي ،والشــيخ يوســف العصفــور ،ومئــات
غريهــم.
جاهــل برجــاالت
ٌ
وقــد انعكــس هــذا األمــر عــى الطــاب ،فــرز جيــل
ســألت طلبتــي يف
منبــت الصلــة عــن ماضيــه الثقــايف ،وقــد
البحريــن،
ُ
ّ
جامعــة البحريــن عــن الشــيخ ميثــم البحـراين ،فأجمــع أكرثهــم عــى عــدم
معرفتهــم بــه ،وقــال بعضهــم إنهــا املــرة األوىل التــي يطــرق فيهــا هــذا
االســم ســمعه!!!
ومل تكــن وزارة الرتبيــة والتعليــم وحيــدة يف ميــدان تنــايس الـراث البحـراين،
فقــد تابعتهــا جامعــة البحريــن ،فــا هــي أنشــأت قسـ ًـا لجمــع مــا تناثــر
مــن تراثنــا أســوة ببقيــة الجامعــات ،وال اســتحدث قســم اللغــة العربيــة
خاصــا لدراســة األدب البحــراين والتعريــف بــه ،بــل اكتفــى
فيهــا مســا ًرا ًّ
مبقــرر (األدب يف الجزيــرة العربيــة) الــذي جعلــه مقــر ًرا اختياريًّــا ،وال يأخــذ
األدب البح ـراين فيــه بنصيــب!
وقــد انعكــس هــذا التنــايس ســل ًبا عــى برنامــج الدراســات العليــا يف قســم
اللغــة العربيــة؛ إذ مل تتنــاول أيــة رســالة أدب البحريــن ،وال الحركــة العلميــة
فيهــا ،عــى الرغــم مــن ابتــداء الربنامــج ســنة 1991م!!
وإ ْن تعجــب فاعجــب مــن مكتبــة الجامعــة ،التــي تــكاد تخلــو مـ ّـا طُ ِب ـ َع
مــن نتــاج علــاء البحريــن عــى قلــة هــذا املطبــوع ،وعــى الرغــم مــن
توافــره يف الســوق املحليــة!!
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ٍ
مبحاوالت
وتأسيســا عــى الحــال املوصوفــة ،مل يبـ َـق أمــام املهتمــن إال القيــام
ً
فرديــة ،علّهــم ينقــذون بهــا شــيئًا ،ويخرجونــه مــن دائــرة النســيان التــي
أريــد لــه أن يقبــع فيهــا ،فاشــتغل بعضهــم مبــا وجــد مــن مخطوطــات،
وحققهــا ونرشهــا ،لكــ َّن ذلكــم العمــل – عــى أهميتــه – يبقــى فرديًّــا
ـي يحـ ّده إطــا ٌر واضــح؛ يك يتم ّكــن
متناثـ ًرا ،واملـراد أن يتحـ ّول إىل عمــلٍ علمـ ٍّ
مــن تقديــم صــورة واضحــة ملــا كانــت عليــه الحــال العلميــة يف هــذه البالد.
ويف هــذه الســبيل يــأيت هــذا البحــث؛ فهــو يحــاول رســم خريطــة شــاملة
للحركــة العلميــة يف البحريــن ،تلــك الحركــة التــي امتـ ّدت ألكــر مــن ســبعة
قــرون ،فقــد حــاول تجليــة تاريــخ املــدارس يف البحريــن ،والحــاالت التــي
مــرت بهــا يف قوتهــا وضعفهــا ،وتابــع البحــث أوجــه النشــاط العلمــي
يف تلــك املــدارس ،كــا كان مــن ُوك ِ
ْــد ِه متابعــة إســهامات البحرانيــن يف
العلــوم واملعــارف الرشعيــة واللغويــة ،وإبـراز مــا يتم ّيــز بــه النتــاج العلمــي
البح ـراين يف املنهــج ،واملــادة العلميــة املطروحــة.
رض عــى هــذا البحــث مــن النظــر إليــه عــر الثقــوب السياســية
وليــس أ ّ
الضيقــة املقيتــة ،ومحاولــة إخراجــه مــن الدائــرة الوطنيــة الكــرى ،وربطــه
بفئــ ٍة أو طائفــ ٍة دون أخــرى؛ فتنطلــق األســئلة الســاذجة ،التــي تنــ ّم يف
أغلبهــا عــن ضيــق عطــن الســائل ،وانغالق صــدره عــن البخــوع إىل الحقائق
التاريخيــة ،متناسـيًا أ ّن عملنــا هنــا إنّ ــا هــو عمــل املــؤ ّرخ ،الــذي يذعــن إىل
األدلــة التاريخيــة الدامغــة ،فــا وجــد منهــا صادقًــا أخــذه واعتمــده ،وال
ميكنــه  -مــا دام صادقًــا  -أن يختلــق وقائــع مل تكــن ،أو يخفــي أحداثًــا ،أو
أســا ًء كان لهــا وجودهــا التاريخــي املؤثــر.
ـب يف
مــن أجــل ذلــك ،كان مــن أوضــح اهتاممــات الباحــث البحــثُ  ،والتنقيـ ُ
الكتــب التاريخيــة ،التــي درســت البحريــن ،ورجاالتهــا يف املــدة املحصورة يف
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عنــوان البحــث ،فوجــد كـ ًّـا هائــا ،قدميًــا وحديثًــا ،أمكنــه االطمئنــان إليــه؛
لتواتــر أخبــاره ،وشــهادة الواقــع عليهــا ،يف حــن وجــد كتابـ ٍ
ـات حديثــة ،زعم
أصحابهــا أنهــم يؤ ّرخــون بهــا ،كان مــن وكدهــا إخفــاء الحقائــق التاريخيــة
الثابتــة ،وطمســها بطــرقٍ ف ّجــة ،يف محاولـ ٍة بائسـ ٍة لتأســيس ذاكــر ٍة حديثــة،
ليــس لهــا أســاس مــن تاريــخ أو جغرافيــا ،وال تصمــد أمــام النظــر التاريخــي
أليــق وأقــرب إىل املنهــج
العلمــي؛ فــكان اطّراحهــا ،وعــدم االعتنــاء بهــا َ
العلمي.
ُ
إخــال هــذا البحــث يضيــق مبــن يرشــده إىل مكامــن القصــور
ولســت
ُ
أو التقصــر ،أو يدلّــه عــى حركــ ٍة علميــ ٍة لعلــاء بحرانيــن ،كانــت يف
أوال ،فأغمــض عينــه عنهــا ،لكنــه يشــرط يف ذلــك كلّــه الحجــة والدليــل
ُ ۡ َ ُ ْ ُۡ ََٰ ُ
ك ۡ
ــم إِن
الحــق تعــاىل﴿ :قــل هاتــوا برهن
التاريخيــن ،مستمســكًا بقــول
ّ
ُك ُ
ــم َص ٰ ِدق َ
نت ۡ
ِــن﴾ البقــرة.111:
مل تكــن الرحلــة يف هــذا البحــث يســرة ،بــل كانــت تســر مــرة ،وتتوقــف
أساســا عــى مــا ّد ٍة ما يـزال أكرثها
مـرات أخــرى؛ ذلكــم بــأ ّن البحــث يعتمــد ً
ـرا
مخطوطًــا ،ومل يكــن الحصــول عــى نس ـ ٍخ مــن تلــك املخطوطــات ميـ ّ ً
دامئًــا ،وكثـ ًرا مــا رجــع الباحــث بخفــي حنــن ،بعــد أ ْن أمــى أســابي َع يرجــو
مــن أحدهــم إطالعــه عــى مــا يكتنــزه مــن مخطوطــات! ولــوال أ ْن مـ َّن اللــه
ي مبعرفــة األخ الكريــم ،ســاحة الشــيخ محمــد عيــى املكبــاس لوهنــت
عـ َّ
العزميــة ،ومــا واصلــت البحــث ،فلســاحة الشــيخ منــي الشــكر كلّــه؛ إذ مل
ي مبــا عنــده مــن كنــوز بحرانيــة ،بــل ز ّودين بنسـ ٍخ مصــورة مــن
يبخــل عـ ّ
تلــك الكنــوز ،أســأل اللــه أن ينفــع بــه ،وأن يجعــل ذلــك يف ميـزان حســناته.
ٌ
أخــوي العزيزيــن :الدكتــور نــارص حميــد املبــارك،
موصــول إىل
والشــكر
ّ
والدكتــور عــي عبدالنبــي فرحــان ،اللذيــن تجشّ ــا قــراءة الكتــاب يف
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ي مبالحظاتهــا الســديدة ،وقــد أفــدت مــن ذلــك
مسـ ّودته ،فلــم يبخــا عـ ّ
ـوج ،وإصــاح مــا بــدا مــن خلــل.
كلــه يف تقويــم مــا اعـ ّ
واللــه ســبحانه نســأل أن يوفقنــا ملــا فيــه الخــر والصــاح ،إنــه خــر مأمــول،
رب العاملــن.
وأكــرم مســئول ،وآخــر دعوانــا أن الحمــد للــه ّ
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الفصل األول

المدارس العلمية في البحرين:
نشأتها وتطورها

تقــاس الحركــة العلميــة يف أي بلـ ٍـد بأمريــن اثنــن مجتمعــن :أحدهــا انتشــار
املــدارس العلميــة ،ومــا يرتبــط بهــا مــن أمــور تشــييدها ،والعنايــة بهــا ،ومتويلهــا،
واآلخــر إســهام علــاء ذلــك البلــد يف املســار العلمــي والثقــايف ،ذلــك اإلســهام الذي
يتمثــل يف كــرة العلــاء ،ووفــرة مصنفاتهــم العلميــة ،وتأثريهــا يف املحيــط العلمي.

وقــد اجتمــع للبحريــن األم ـران م ًعــا ،حتــى صــارا مــن مميزاتهــا ،التــي ال يــرى
املؤرخــون بـ ًّدا مــن الوقــوف عليهــا ،واإلشــارة إليهــا ،كــا نجــده جليًّــا يف قــول
الشــيخ عــي البــادي (1340ه1921 /م) ،وهــو يتحــدث عــن الجــو العلمــي يف
البحريــن ،فقــد الحــظ أ ّن أهـ ّم مــا مييّــز البحريــن عــن غريهــا هــو «كــرة العلامء
فيهــا واملتعلمــن ،واألتقيــاء الورعــن ،والشــعراء واألدبــاء واملتأدبــن ،و ُخلّــص
الشــيعة املتق ّدمــن ،وكــرة املــدارس واملســاجد ،وفحــول العلــاء األماجــد»(((.

المدارس العلمية في البحرين :نشأتها وتطورها

تمهيد

وتلــك إشــارة منــه دقيقــة ،ووصــف بالــغ األهميــة؛ فقــد «كانــت البحريــن محــل
هجــرة ،تش ـ ّد إليهــا الرحــال؛ لطلــب العلــم ،والتفقــه يف الديــن ،وال ت ـزال آثــار
الحــوزات العلميــة فيهــا تنبــئ عــن احتضانهــا األلــوف مــن الطــاب»((( ،كــا
كانــت محـ ّط تقديــر املــدارس العلميــة العريقــة يف الحلــة وغريهــا ،حــن كانــت
ـي ،حــارت
تلــك املــدارس توفــد إىل البحريــن الوفــود ،تســأل عــن معضــلٍ علمـ ٍّ
فيــه األنظــار تــارةً ،أو تدعــو أحــد أعــام البحريــن املشــار إليهــم بالبنــان لزيــارة
تلــك املــدارس ،وإفــادة طالبهــا وعلامئهــا ،بإلقــاء الــدروس العلميــة ،أو مناظــرة
العلــاء يف تلــك املــدارس تــار ًة أخــرى(((.
((( البــادي ،عــي بــن حســن :أنــوار البدريــن يف تراجــم علــاء القطيــف واألحســاء والبحريــن،
مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات ،بــروت ،ط ،1994 ،1ص .47
((( العصفــور ،عــي محمــد :بعــض فقهــاء البحريــن يف املــايض والحــارض ،املطبعــة الرشقيــة ،مملكــة
البحريــن ،ط ،1989 ،1ص .13 -12
((( ينظــر عــى ســبيل املثــال قضيــة الشــيخ ميثــم مــع علــاء العـراق يف :العصفــور ،يوســف :لؤلــؤة
البحريــن ،تحقيــق الســيد محمــد صــادق بحــر العلــوم ،مؤسســة آل البيــت للطباعــة والنــر ،قــم
املقدســة ،ط ،2د.ت ،ص .258 -256
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وال بـ َّد مــن اإلشــارة ،يف هــذا املقــام ،إىل أننــا عندمــا نتحـ ّدث عــن البحريــن ،فإنّ ــا
نتحـ ّدث عــن البحريــن بحدودهــا السياســية املعروفــة اليــوم ،وهــي التــي كانــت
تعــرف بــأوال قدميًــا ،مــع إمياننــا بصعوبــة الفصــل بــن هــذه الجزيــرة ،وبــن
امتداداتهــا التاريخيــة ،املتمثلــة يف القطيــف واألحســاء ،فــإ َّن الطبيعــة الدميوغرافية
لهــذه املناطــق الثــاث تبقــى واحــدة ،وال ميكــن الفصــل بينهــا ،فاملذهــب العقــدي
واحــد ،واللهجــة واحــدة ،وروابــط القــرىب بــن املناطــق وثيقــة وثيقــة.
ـي واحــد ،يتمثــل يف الرتكيــز عــى
وإنّ ــا فصلنــا ،يف هــذه الدراســة ،لســبب علمـ ٍّ
أصــل املدرســة البحرانيــة ،دون امتداداتهــا ،ومــن املعــروف تاريخ ًّيــا أ ّن هــذه
الجزيــرة ،أعنــي جزيــرة أوال ،كانــت هــي مدينــة العلــم ،واملركــز الــذي يؤ ّمــه
املتعطشــون إىل العلــم واملعرفــة؛ ليتتلمــذوا عــى أيــدي علــاء البحريــن
ومشــايخها ،وكان مــن ضمــن أولئــك الوافديــن أهــل القطيــف واألحســاء.
وقــد فســحت الحــوارض العلميــة املعروفــة للبحريــن مكانًــا مم ّيـ ًزا؛ ملا ُو ِجـ َد فيها
مــن طاقــات علميــة شــامخة ،تركــت آثارهــا جليــة يف املســرة العلميــة والثقافية،
كل
ـص مبئــات العلــاء يف ّ
حتــى باتــت هــذه الجزيــرة الصغــرة يف مســاحتها تغـ ّ
عــر ،وقــد رفــد أولئــك العلــاء الســاحة العلميــة اإلســامية مبــا صنفــوا مــن
ـب ورســائل يف شــتى صنــوف املعرفــة ،فصــاروا نجو ًمــا تنــر الــدرب للســالكني
كتـ ٍ
طريــق العلــم واملعرفــة ،وأعال ًمــا تنحنــي جبــاه العلــاء لهــم ،فــا يــكاد الباحــث
يطالــع كتــب الرتاجــم حتــى تكتحــل عينــاه بأســاء مثــل الشــيخ املتكلــم أحمــد
ابن ســعادة السـراوي (قبل 672ه1273 /م) ،والفيلســوف الشــيخ ميثم البحراين
(699ه1299 /م) ،والشــيخ أحمــد ابــن املتـ ّوج (820ه1417 /م) ،والســيد حســن
الغريفــي (1001ه1592 /م) ،والســيد ماجــد الجدحفــي (1028ه1618 /م)،
والشــيخ عــي بــن ســليامن القدمــي (1064ه1653 /م) ،والســيد هاشــم التوبالين
(1107ه1695 /م) ،والشــيخ ســليامن املاحــوزي (1121ه1709 /م) ،والشــيخ
عبــد اللــه الســاهيجي (1135ه1722 /م) ،والشــيخ يوســف العصفــور البحـراين
(1186ه1722 /م) ،والشــيخ حســن العصفــور (1216ه1801 /م) ،والشــيخ عبــد
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ومــن أجــل اشــتهار البحريــن بوصفهــا مركـ ًزا علم ًّيــا متق ِّد ًمــا ،ومــن أجــل العــدد
الجـ ّم مــن الفقهــاء فيهــا ،لجــأ الصفويــون إليهــم؛ واســتعانوا بهــم يف بدء تأســيس
الدولــة الصفويــة؛ يك ينــروا التش ـ ّيع يف إي ـران ،إذ اســتعان الصفويــون بفقهــاء
« كانــوا يف املرحلــة التأسيســية مــن العلــاء العــرب ،الذيــن اســتُ ِ
قدموا مــن
الع ـراق ،والبحريــن ،وبــاد الشــام»(((.
وللســبب نفســه ،أعنــي العــدد الج ـ ّم مــن الفقهــاء يف البحريــن ،صــار الفقهــاء
اآلخــرون يتخــذون مــن ســلوك علــاء البحريــن وســرتهم دليــا يُ ْس ـتَ َند إليــه
يف تحليــل األشــياء أو تحرميهــا ،وبخاصــة تلــك التــي تكــون محـ ّـل خــاف بــن
الفقهــاء ،فــا أحلّــه فقهــاء البحريــن فهــو حــال ،والعكــس كذلــك ،فقــد نقــل
الشــيخ ســليامن املاحــوزي مــن بعــض كتــب الشــافعية ســؤاال عــن القيــام إىل
ـتحب؟
املصحــف أبدع ـ ٌة هــو أم مسـ ٌّ

المدارس العلمية في البحرين :نشأتها وتطورها

اللــه الســري (1267ه1850 /م) ،والشــيخ أحمــد بــن صالــح آل طعــان (1315ه/
1897م) ،ومئــات غريهــم.

وقــد بـ ّـن الوجهــن الوارديــن فيــه؛ إذ قطــع ابــن عبــد الســام بأنــه بدعــة ،يف
حــن قاســه النــووي عــى القيــام للفضــاء مــن العلــاء واألخيــار ،فقطــع بأنــه
كالم
ـوزي عــى املســألة بقولــه« :مل أقــف فيــه عــى ٍ
ـتحب ،ثــم علّــق املاحـ ُّ
مسـ ٌّ
ألصحابنــا ،إال أنّــا وجدنــا مشــايخنا الذيــن عارصناهــم يفعلونــه ،وليــس اســتحبابه
ببعيــد؛ مــن حيــث دخولــه يف تعظيــم شــعائر اللــه»(((.
املاحــوزي ،وهــو شــيخ اإلســام يف
ولعلــك تن ّبهــت إىل أ ّن الحكــم إنّ ــا بنــاه
ُّ
البحريــن يومــذاك ،اســتنا ًدا إىل الســرة العمليــة لفقهــاء البحريــن ،الذيــن
عارصهــم ،ومــا كان ذلــك ليكــون لــوال وثوقــه بعلمهــم ،وورعهــم.
((( كوثراين ،وجيه :الفقيه والسلطان ،دار الطليعة ،بريوت ،ط2001 ،2م ،ص .108
((( الشــيخ ســليامن املاحــوزي :أزهــار الريــاض ،مخطــوط يحتفــظ الباحــث بنســخة منــه ،املجلــد
األول ،الورقــة .43
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وقــد اســتند الشــيخ أحمــد آل طعــان (1315ه1897 /م) إىل الســرة العمليــة
ـي يف
لفقهــاء البحريــن كذلــك ،يف مســألة حـ ّـل (اإلربيــان) ،حينــا ناقــش املجلـ َّ
رأيــه ،ورأى «أن اعرتافــه [يعنــي املجلــي صاحــب البحــار] بــأ ّن أهــل البحريــن
يأكلونــه ،ويذكــرون لــه خــواص كثــرة ،مــا يكشــف عــن الجــزم بتحليلــه،
ٍ
حينئــذ مــن العلــاء العاملــن ،والفقهــاء
والقطــع بدليلــه؛ لكــرة مــن فيهــم
الورعــن ،واملحتاطــن واملتوقفــن ،واملامرســن لألقــوال واألخبــار ،واملطّلعــن عــى
خبايــا تلــك اآلثــار ،ومل ينقــل عــن أحـ ٍـد منهــم قدميًــا وال حديثًــا التوقــف يف أكلــه،
وال املناقشــة يف حلــه ،بــل يع ّدونــه مــن املــآكل الحميــدة ،واملطاعــم اللذيــذة،
ويهدونــه للبــاد البعيــدة ،فيكشــف عملهــم عــن حصــول الســرة العمليــة عــى
التحليــل ،التــي هــي نعــم الدليــل ،واللــه يقــول الحــق ،وهــو يهــدي الســبيل»(((.
فأنــت تــرى أ ّن االعتــاد يف الفتيــا  -هنــا  -إنّ ــا كان اتــكا ًء عــى كــرة العلــاء
والفقهــاء يف هــذه البــاد ،وهــو أمــ ٌر يبعــث عــى االطمئنــان ملــا يحللــون أو
وخصوصــا أ ّن أولئــك الفقهــاء موصوفــون بالــورع واالحتيــاط،
يح ّرمــون،
ً
واملامرســة ،واالطّــاع عــى خبايــا اآلثــار.
فــا غــرو ،إذن ،أن تكــون هــذه الجزيــرة مهبــط أفئــدة العلــاء ،الذيــن آثــروا
تــرك أوطانهــم ،والهجــرة إىل هــذه البــاد؛ يقيمــون فيهــا :يؤلفــون ،ويناقشــون
أقرانهــم مــن العلــاء ،ومــا كان ذلــك ليكــون لــوال أن رأى هــؤالء فيها مــا يقنعهم
بتلــك الخطــوة ،وقــد لفتــت هــذه امليــزة ،أعنــي كــرة العلــاء املهاجريــن إىل
البحريــن ،أنظــار األدبــاء فخلّدوهــا يف أشــعارهم ،ومــا سـطّرت أقالمهــم ،ومنهــم
الشــاعر الشــيخ جعفــر الخطــي (1028ه1618 /م) إذ يقــول(((:
حــل اإلربيــان ،مخطــوط تحتفــظ
((( آل طعــان ،الشــيخ أحمــد بــن صالــح ،إقامــة الربهــان يف ّ
مكتبــة الســداد بنســخة منــه ،الورقــة .129
((( الخطــي ،أبــو البحــر جعفــر :ديــوان الشــيخ جعفــر الخطــي ،تحقيــق أنيســة املنصــور ،و عبــد
الجليــل العريــض ،مؤسســة جائــزة عبــد العزيــز البابطــن لإلبــداع الشــعري2002 ،م ،ص .209
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وال غــرو كذلــك ،أن تكــون هــذه البــاد محطّ ـةً ،يســتقي منهــا مــن اســتهوتهم
العربيــة وآدابهــا ،مــن أدبــاء ومثقفــن ،مــا يصقــل مواهبهــم ،ويشــحذ
أفكارهــم ،ويطلــق لخياالتهــم العنــان ،وهــو أمــ ٌر لفــت انتبــاه الر ّحالــة
األســباين (كارســن نيبــور) الــذي زار البحريــن يف ســتينات القــرن الثامــن
عــر ،فقــال متح ّدث ًــا عــن تو ّجــه املثقفــن الفــرس إىل البحريــن « :ومبــا أ ّن
املثقفــن الفــرس يجــب أن يفهمــوا القــرآن ،يقصــدون هــذه الجــزر [يعنــي
البحريــن] ليتعلّمــوا العربيــة ،لــذا تدعــى البحريــن جامعــة الشــيعة»(((.
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أوال ُسـ ِ
ُ
كل مجلجلٍ
ـوب ِّ
ـقيت صـ َ
كأن ِ
كل مهــذ ٍّب
مغناطيــس ِّ
ّــك
ُ

هام ال يجـ ُّـف له قطْ ُر
مــن املُــزنِ ٍ
كامــل إال وفيــك لــه قــ ُر
ٌ
فــا

ومــن الالفــت ح ًّقــا إطــاق نيبــور مصطلــح (الجامعــة) عــى البحريــن كلّهــا؛
وهــو أم ـ ٌر ال نجــد لــه تفس ـ ًرا أقــرب مــن ازدهــار البيئــة العلميــة واملعرفيــة
غصــت بهــم
يف البحريــن ،حتــى صــار اســمها مقرونًــا بالعلــم والعلــاء ،الذيــن ّ
مدنهــا وقراهــا ،فليــس غري ًبــا عــن تلــك البيئــة ،مــا يُنقــل عــن اجتــاع ثــاث
مئــة ،أو يزيــدون مــن علــاء البحريــن ،يف مجلــس تعزيــة ،دون أن يكــون بينهــم
تنســيق ســابق للحضــور ،كــا ورد يف أنــوار البدريــن(((.
مــا القتــه البحريــن مــن غــار ٍ
ات خارجيــة ،وفــن داخليــة
وعــى الرغــم ّ
اســتهدفت -أول مــا اســتهدفت  -الوجــود العلمــي فيهــا ،ذلــك االســتهداف الــذي
ـي،
متثــل يف مالحقــة العلــاء والتنكيــل بهــم ،وإح ـراق كتبهــم ونتاجهــم العلمـ ّ
ـي ،بــل امت ـ ّد عــى
عــى الرغــم مــن ذلــك كلــه ،مل تخـ ُ
ـب جــذوة اإلنتــاج العلمـ ّ
مــدى قــرونٍ متتاليــة ،وإن كانــت وتريتــه تقـ ّـل تب ًعــا لتلــك الظــروف القاســية،
غــر أ ّن الباحــث يف التاريــخ العلمــي لهــذه البــاد ،ال يجــد مــن تت ّبــع ذلــك
((( نيبــور ،كارســن :وصــف أقاليــم شــبه الجزيــرة العربيــة ،ترجمــة مــازن صالح ،مؤسســة االنتشــار
العــريب ،بــروت ،ط 2013 ،1م ،ص .292
((( انظر :أنوار البدرين ،ص .48
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التاريــخ ،وال مــن رصــد تحوالتــه وســرورته ،وانتقالــه مــن القــوة إىل الضعــف ،أو
العكــس ،بــل وجدنــا كثـ ًرا م ّمــن أ ّرخــوا للحركــة العلميــة يف البلــدان اإلســامية
يتن ّكــب الطريــق ،ويتجــاوز ذكــر هــذه املدرســة التــي رفــدت العــامل اإلســامي
مبئــات املص ّنفــات يف ش ـتّى صنــوف املعرفــة.
ولعـ ّـل يف مــا قــام بــه (عبد الهــادي الفضــي) يف كتابــه (تاريخ الترشيع اإلســامي)
خــر دليــل عــى ذلــك اإلهــال املتع ّمــد ،عــى الرغــم مــن كونــه ،أعنــي الفضــي،
مــن أبنــاء هــذه املدرســة ،فقــد حــر مراكــز العلــم التــي أثــرت يف تطــور الفقــه
اإلمامــي يف النجــف والحلــة وحلــب والشــام وكربــاء ،متناســيا مدرســة البحريــن،
عــى الرغــم مــن انعــدام القيــاس بــن مدرســة حلــب ،واملدرســة البحرانيــة :يف
عــدد العلــاء ،وغـزارة اإلنتــاج العلمــي ،ومــدة حيــاة كال املدرســتني.
ـب الشــيخ يوســف العصفــور إىل مدرســة كربالء،
وإنــه ملــن الغريــب حقًّا أن ينسـ َ
ـر تلــك املدرســة عــى شــخص الشــيخ يوســف ،عــى الرغــم مــن
حتّــى إنــه قَـ َ َ
كونــه  -أعنــي الشــيخ يوســف  -واحـ ًدا مــن أســاطني املدرســة البحرانيــة ،هاجــر
ي مــا قالــه يف مقدمــة الكتــاب املزبــور
الح ًقــا إىل كربــاء ،وقــد تنــاىس الفض ـ ُّ
مــن أ ّن «الــروة العلميــة للفقــه اإلســامي ،ومــا يــدور يف فلكــه مــن تفســر،
ـري بــأن ال يهمــل تاريخــه؛ ليفــاد منــه
وحديــث ،ورجــال ،وأصــول ،ومــا إليهــا لحـ ٌ
علميــا ،وليكــون تقديـ ًرا للجهــود الخــرة التــي ســاهمت فيــه»( ،((1ومــا كان أحـراه
بــأن يفــرد للمدرســة البحرانيــة مكانًــا يليــق مبــا ق ّدمتــه مــن إســهامات علميــة!
وحتــى القامــات العلميــة الشــامخة ،التــي أسســت ور ّوجــت هــذه الحركــة
العلميــة ،مل تجــد مــن يــؤرخ لهــا مــن أبنــاء البحريــن إال يف بدايــة القــرن الثــاين
عــر الهجــري ،حــن التفــت زعيــم املدرســة البحرانيــة يومئـ ٍـذ ،الشــيخ ســليامن
املاحــوزي (1121ه1709 /م) إىل هــذه الثغــرة ،فبــدأ بس ـ ّدها ،وص ّنــف كتابيــه
ــص
املشــهورين( :فهرســت علــاء البحريــن) ،و(جواهــر البحريــن) ،كــا َخ َّ
( ((1عبد الهادي الفضيل ،تاريخ الترشيع اإلسالمي ،دار النرص ،بريوت ،ط ،1992 ،1ص .5
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عــى الرغــم مــن األهميــة العظيمــة التــي تب ّوأتهــا املــدارس العلميــة يف البحريــن،
واألدوار االجتامعيــة والسياســية الخطــرة التــي أ ّدتهــا عــى مــدى القــرون
املتتاليــة؛ إذ كانــت ســلطتها تفــوق الســلطة السياســية يف البــاد ،وكانــت للعلــاء
الذيــن يرشفــون عــى تلــك املــدارس كلمــة أعــى مــن كلمــة الحاكــم الســيايس
نفســه؛ عــى الرغــم مــن ذلــك كلّــه ،مل يتت ّبــع الباحثــون تلــك املــدارس ،فلــم
يقــف أحــد ،يف حــدود مــا اطّلــع عليــه الباحــث ،عــى نشــأة تلــك املــدارس ،وال
عــى أطوارهــا املختلفــة ،واألدوار التــي أ ّدتهــا ،إىل غــر ذلــك مــن املباحــث التــي
يجــدر بالباحثــن الوقــوف عليهــا.
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فيلسـ َ
ـوف البحريــن الشــيخ ميثـ ًـا البحـراين برتجمــة مســتقلة ،وســمها بـ(الســافة
البهيــة يف الرتجمــة امليثميــة) ،أ ّمــا قبــل ذلــك ،فقــد كان أمــر تراجــم علــاء
البحريــن مــروكًا لعلــاء الرجــال يف الع ـراق أو فــارس أو غريهــا ،وبدهــي أال
يحيــط األباعــد برجــال البــاد أجمعــن ،فــا يعنيهــم غــر تدويــن املشــهورين
منهــم ،وهــم أولئــك الذيــن كان لهــم اتصــال مبراكــز العلــم الخارجيــة!

ما املقصود مبصطلح املدرسة؟

ال بـ ّد قبــل الخــوض يف الحديــث عــن املــدارس العلميــة يف البحريــن مــن تجليــة
امل ـراد مــن مصطلــح (املدرســة) يف هــذه الدراســة؛ فقــد رأينــا بعــض الدارســن
ي ّدعــي انتشــار املــدارس باملئــات يف قــرى البحريــن ومدنهــا ،حــن جــزم بقولــه:
ـض النظــر عــن مدنهــا ،إال وفيهــا مدرســة
«فإنــك لــن تجــد قريــة مــن قراهــا ،بغـ ّ
ـح إذا حملنــا املقصــود باملدرســة عــى
دينيــة عــى األقــل»( ،((1وذلــك إنّ ــا يصـ ّ
(الكتاتيــب) ،فهــي التــي كانــت منتــرة يف كل مــكان ،ومل تكــن قريــة لتخلــو
ـاب أو أكــر ،غــر أ ّن تلــك الكتاتيــب مل تكــن إال أماكــن لتعليــم مبــادئ
مــن كُتّـ ٍ
الق ـراءة والكتابــة ،أ ّمــا مصطلــح (املدرســة) الــذي نعنيــه هنــا فهــو أكــر مــن
( ((1العصفــور ،عــي محمــد ،بعــض فقهــاء البحريــن يف املــايض والحــارض ،املطبعــة الرشقيــة،
مملكــة البحريــن ،ط .1989 ،1ص .13 -12
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ال ُكتّــاب؛ إذ يشــر إىل امل َ ْج َمــع العلمــي الــذي يلتقــي فيــه طلبة العلم؛ يتدارســون،
ويبحثــون ،ويؤلفــون يف شــتى صنــوف العلــم واملعرفــة ،يقودهــم واحــد أو أكــر
مــن الفقهــاء ،وهــو مــا ميكــن أن يكــون مرادفًــا ملصطلــح (الجامعــة) املســتعمل
هــذه األيــام ،وكانــت تلــك املــدارس محصــورة يف بعــض مــدن البحريــن وقراهــا،
ـر عمليــة النــزوح الداخــي ،حــن يضطــر الطلبــة املتشــوقون إىل
وهــو مــا يفـ ّ
االســتزادة مــن املعــارف والعلــوم إىل تــرك قراهــم وبلدانهــم األصليــة ،والنــزوح
إىل حيــث تكــون املدرســة العلميــة.
بادئ األمر

يكتنــف البدايــات األوىل للمــدارس العلميــة يف البحريــن كثــر مــن الغمــوض؛
إذ مل تــر املدونــات التاريخيــة املعتمــدة إىل ذلــك ،فلــم يكــن أهــل البحريــن
شــاخصني يومــذاك إىل تأصيــل هــذه القضيــة ،وتدوينهــا ،غــر أ ّن كتــب الرتاجــم
تفجؤنــا ،وهــي تتحــدث عــن شــخصية الشــيخ نــارص الديــن راشــد بــن إبراهيــم
بــن إســحاق البح ـراين (605ه1208 /م) بوصفــه واح ـ ًدا مــن الفقهــاء اللغويــن
القدامــى يف البحريــن ،ثـ ّم ال تلبــث أن تلمــع أســاء بــارزة يف امليــدان العلمــي،
مــن أمثــال الشــيخ املتكلــم أحمــد بــن ســعادة السـراوي (قبــل 672ه1273 /م)،
والفيلســوف الشــيخ ميثــم البح ـراين (699ه1299 /م) ،وغريهــا.

وإنــه ملــن البداهــة أن نفــرض أ ّن هــؤالء األعــام مل يولــدوا عاملــن ،وأ ّن املســتوى
العلمــي املتقـ ّدم الــذي وصلــوا إليــه مل يـ ِ
ـأت مــن فـراغ ،وإمنــا كان نتيجــة تراكــم
الخــرات يف هــذه البيئــة العلميــة ،وأ ّن تلكــم الخــرات إنّ ــا كانــت ت ُ ْحتَضَ ــن
يف أماكــن مخصصــة ،ميكــن تســميتها باملــدارس العلميــة ،حيــث يــدور البحــث
العلمــي بــن األســاتذة وطالبهــم ،وميكننــا أن نتصــ ّور أ ّن ذلــك البحــث بــدأ
متواض ًعــا ،ثــم بــدأ يقــوى إىل أن وصــل إىل ذروتــه عــى أيــدي هــؤالء العلــاء.
ـح عــى الباحــث،
مثّــة أســئلة عــن املدرســة العلميــة البحرانيــة يف بداياتهــا تلـ ّ
فأيــن كانــت؟ ومــا الــدور الــذي اضطلعــت بــه؟ ومل مل تُشْ ــتهر يف أوســاط املدارس
العلميــة املرموقــة؟
24

(أ) الوضــع الجغـرايف للبحريــن ،فهــي جزيــرة محاطــة باملــاء مــن جهاتهــا األربــع؛
األمــر الــذي يجعــل الوصــول إليهــا ،والخــروج منهــا صعبــا.
(ب) عــدم اتصالهــا مبراكــز العلــم املعروفــة يومــذاك ،كمدرســة الحلــة ،وبغــداد،
والقاهــرة ،وغريهــا.
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أي مــن هــذه األســئلة ،غــر
والحـ ّـق أ ّن كتــب التاريــخ ال تســعفنا بإجابــة عــن ٍّ
أ ّن الــذي يبــدو لنــا أ ّن نشــاط تلــك املدرســة ظـ ّـل مغمــو ًرا يف بداياتــه؛ وذلــك
ألســباب ع ـ ّدة ،لعـ ّـل مــن أهمهــا:

ولعــدم الشــهرة واالنتشــار ،كانــت تلــك املراكــز تنظــر إىل املدرســة البحرانيــة نظــرة
ثانويــة ،وذلــك أمـ ٌر ميكــن تق ّبلــه ،وتل ّمــس العــذر للقائلــن بــه؛ فاملــدارس املركزيــة
هــي التــي تفــوز غالبًــا بأكــر األســاتذة ،وأشــهرهم صيتًــا ،وإليهــم يش ـ ّد طــاب
العلــم رحالهــم ،وقــد أبــرزت الرســالة ،التــي بعث بهــا (علامء العـراق) إىل (الشــيخ
ميثــم) هــذا املعنــى بجــاء ،فقــد كان الشــيخ – مــن وجهــة نظرهــم « -معتكفــا يف
زاويــة العزلــة والخمــول ،مشــتغال بتحقيــق حقائــق الفــروع واألصــول ،فكتــب إليه
فضــاء الحلــة والعـراق صحيفــة ،تحتــوي عــى عذلــه ومالمتــه عــى هــذه األخالق،
وقالــوا :العجــب منــك أنــك  -مــع شــدة مهارتــك يف جميــع العلــوم واملعــارف،
وحذاقتــك يف تحقيــق الحقائــق ،وإبــداع اللطائــف – قاط ـ ٌن يف ظــال االعت ـزال،
(((1
ومخيــم يف زاويــة الخمــول ،املوجــب لخمــود نــار الكــال»..
فعلــاء العـراق رأوا النتيجــة التــي ســتؤول إليهــا حــال شــيخ البحريــن وعاملهــا
يومئـ ٍـذ ،وهــي (خمــود نــار كاملــه) ،أي اندثــار ذكــره ونســيانه ،مــع اعرتافهــم
ـرض باإلقامــة
بشــدة مهارتــه ،وحذاقتــه يف العلــوم ،ومــا كان ذلــك ليكــون لــو مل يـ َ
يف (زاويــة الخمــول) ،ومــا عنــوا بهــا إال البحريــن ،كــا يــدل عــى ذلــك ســياق
الرســالة ،ومل تكــن تلــك املدرســة لتُ ْنعــت بزاويــة خمــو ٍل لــو كانــت مــن املــدارس
املشــهورة.
( ((1الشيخ يوسف العصفور :لؤلؤة البحرين ،ص .257-256
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اشتهار المدرسة البحرانية

ميكننــا القــول بــأ ّن املدرســة البحرانيــة مدينـ ٌة للشــيخ ميثــم البحـراين ،الــذي قــام
بــدو ٍر خطــر ،غـ ّـر بــه وجــه املدرســة العلميــة البحرانيــة ،فقــد اســتجاب لرســالة
علــاء العـراق ،وســافر والتقــى العلامء هنــاك ،وباحثهــم ،فعرفوا فضلــه ومكانته،
وتتلمــذ عليــه كبــار علامئهــم ،كنصــر الديــن الطــويس ،املشــهور بالخاجــة،
والحســن بــن يوســف بــن املط ّهــر الحــي ،املشــهور بالعالمــة ،وغريهــا(،((1
فوضــع  -بســرته تلــك  -اســم املدرســة البحرانيــة يف واجهــة املــدارس العلميــة
املرموقــة يومئــذ؛ فــإ ّن مدرســة يكــون هــو شــيخها ،ال غــرو تســتقطب أنظــار
العلــاء ،فهــو مــن اتفقــت «كلمــة أمئــة األعصــار ،وأســاطني الفضــاء يف جميــع
األمصــار ،عــى تســميته بالعــامل الربــاين ،وشــهادتهم لــه بأنــه مل يوجــد مثلــه
يف تحقيــق الحقائــق ،وتنقيــح املبــاين .والحكيــم الفيلســوف ،ســلطان املحققــن،
وأســتاذ الحكــاء واملتكلمــن ،نصــر امللــة والديــن ،محمــد الطــويس ،شــهد لــه
بالتبحــر يف الحكمــة والــكالم»(. ((1

وتأسيســا عــى الســمعة الطيبــة التــي اكتســبتها املدرســة البحرانيــة يومئــذ ،صــار
ً
العلــاء يفــدون إىل البحريــن ،أو يراســلون علامءهــا ،ويباحثونهــم يف املســائل
العلميــة املختلفــة ،كالشــيخ حســن بــن الشــيخ عبــد الصمــد الجباعــي العامــي
الحــاريث ،والــد الشــيخ البهــايئ ،الــذي هاجــر إىل البحريــن ،وبقــي فيهــا «مشــتغال
بالتدريــس والتصنيــف ،والعبــادة ،والتأليــف يف قريــة امل َُصـ َّـى ،مــن توابــع بالدنــا
بــاد القديــم ،إىل أن تــويف بهــا لثــان خلــون مــن ربيــع األول ســنة 984ه/
1576م»( ،((1وكان قــد كتــب رســال ًة إىل ولــده ،املعــروف بالشــيخ البهــايئ ،يح ّرضــه
ـت تريــد الدنيــا فاذهــب إىل الهنــد ،وإذا
عــى تــرك بــاد العجــم ،قائــا« :إذا كنـ َ
( ((1انظــر :اليوســف ،عبــد اللــه أحمــد :العالمــة الشــيخ كــال الديــن بــن عــي البح ـراين ،دار
الرســول األكــرم ،بــروت ،ط2007 ،1م ،ص .14 -12
( ((1العصفور :لؤلؤة البحرين ص .255
( ((1الشيخ عيل البالدي :أنوار البدرين ،ص .44
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ولســنا معنيــن  -هنــا  -باألســباب السياســية ،التــي أ ّدت إىل هجــرة الشــيخ
العامــي إىل البحريــن ،وتركــه بــاد فــارس ،عــى الرغــم مــن قربــه مــن الشــاه
طهامســب الصفــوي ،وعــى الرغــم مــن تب ُّوئــه منصــب شــيخ اإلســام فيهــا(،((1
وإنّ ــا يعنينــا اختيــاره البحريــن ،دون ســواها؛ إذ آثرهــا عــى املراكــز العلميــة
الشــيعية املعروفــة يومــذاك ،كالنجــف والحلــة ،ولســنا نــرى علّــة لذلــك ســوى
معرفتــه بالعــدد الكبــر مــن الفقهــاء واملتق ّدمــن يف العلــوم يف هــذه البــاد؛ مـ ّـا
أســس ج ـ ًّوا علم ًّيــا متع ّم ًقــا ،مت ّكــن مــن ش ـ ّد انتبــاه الشــيخ العامــي(.((1

المدارس العلمية في البحرين :نشأتها وتطورها

ـت ال تريــد الدنيــا وال اآلخــرة
ـت تريــد اآلخــرة فاذهــب إىل البحريــن ،وإن كنـ َ
كنـ َ
(((1
فتوطّــن يف بــاد العجــم» .

وكذلــك هاجــر إىل البحريــن «الفقيــه العالمــة الشــيخ مفلــح بــن حســن
الصيمــري ،وأصلــه مــن صيمــر ،وانتقــل إىل البحريــن ،وســكن قريــة ســلامباد،
ولــه التصانيــف الفائقــة املليحــة ،((1(»..وغريهــا.
كــا أَ ْو َل علــاء العــراق وغريهــا الــراث العلمــي البحــراين رعايــة واهتاممــا،
فبــدأوا يرشحــون ذلــك الــراث ،أو يعلقــون عليــه ،كــا فعــل الخاجــة نصــر
الديــن الطــويس (672ه1273 /م) حــن رشح (رســالة العلــم) للمتكلــم البحـراين
الشــيخ أحمــد بــن ســعادة ،وأثنــى عــى مؤلفهــا ثنــا ًء عظيـ ًـا( ،((2كــا سنشــر
إليه عند دراستنا علم الكالم يف املدرسة البحرانية.
( ((1األمــن :الســيد محســن :أعيــان الشــيعة ،تحقيــق حســن األمــن ،دار التعــارف للمطبوعــات،
بــروت ،1983 ،ج 6ص .58
( ((1انظــر ذلــك يف :املهاجــر ،جعفــر :الهجــرة العامليــة إىل إيـران يف العــر الصفــوي ،دار الروضــة
للطباعــة والنــر ،بــروت ،ط1989 ،1م ،ص .150 -145
( ((1انظــر يف اســتعداد علــاء البحريــن الســتقبال الشــيخ العامــي ،وتعاملهــم معــه ،وتعاملــه
معهــم :لؤلــؤة البحريــن للشــيخ يوســف.27 - 26 ،
( ((1أنوار البدرين ،ص .68
( ((2النويدري ،سامل :أعالم الثقافة اإلسالمية يف البحرين ،مؤسسة العارف ،بريوت ،ط ،1992 ،1ص .311

27

العلمية في البحرين
الحركة
ّ

وقــد بــرزت – بعــد مرحلــة الشــيخ ميثــم  -يف كتــب الرتاجــم ظاهــرة ،مل تكــن
جديــدة عــى املدرســة العلميــة البحرانيــة ،لك ـ ّن وتريتهــا رشعــت تــزداد ،أعنــي
ظاهــرة ابتعــاث طلبــة العلــم؛ لألخــذ عــن علــاء العـراق وغريهــا ،حيــث يلبــث
أولئــك املبتعثــون مــدة ثــم يعــودون؛ ليتولــوا التدريــس يف البحريــن ،وهــي
ظاهــرة أُشــر إليهــا يف ترجمــة واحـ ٍـد مــن أقــدم علــاء البحريــن املعروفــن،
أعنــي الشــيخ اللغــوي نــارص الديــن البحـراين (605ه1208 /م) ،فقــد قــرأ العلــوم
يف العــراق ،وأقــام بهــا مــدة ،ثــم رجــع إىل البحريــن( ،((2واســتمرت الظاهــرة،
فرحــل عــن البحريــن الشــيخ أحمــد بــن املتـ ّوج (820ه1417 /م) ،وتتلمــذ عــى
العالمــة فخــر الديــن الحـ ّـي يف مدرســة الحلــة الســيفية ،ثـ ّم «رجــع إىل البحريــن،
وقــد بلــغ الغايــة يف العلــوم الرشعيــة وغريهــا»( .((2حتّــى وصفــه ابــن أيب جمهــور
األحســايئ ،يف كتابــه (عــوايل الــآيل) بـــ «شــيخ اإلماميــة يف وقتــه» ،وبـــ «خامتــة
املجتهديــن ،املنتــرة فتاويــه يف جميــع العاملــن»(.((2
وبدهــي أن تتوثــق الصــات حينئــذ بــن املدرســة العلميــة يف البحريــن،
واملــدارس التــي ابتُ ِعــثَ إليهــا الطــاب ،بعــد أن برهنــوا ألســاتذتهم وزمالئهــم
عــى مســتواهم العلمــي البــارز ،فــا يكــون مســتغربًا البتــة إذا تــوىل علــاء
البحريــن مهــا ّم التدريــس يف تلــك املــدارس ،كــا هــو املعــروف مــن ســرة
الســيد ماجــد بــن الســيد هاشــم الصادقــي (1028ه1618 /م) ،فهــو «أول مــن
نــر علــم الحديــث يف دار العلــم شـراز املحروســة ،ولــه مــع علامئهــا مجالــس
ـول علــاء البحريــن املناصــب
عديــدة ،ومقامــات مشــهورة ،((2(».وال غرابــة أن يتـ ّ
القياديــة يف القضــاء وغــره ،حتــى خــارج البحريــن ،وهــو املعــروف عــن الشــيخ
صالــح بــن عبــد الكريــم الكــرزكاين البح ـراين (1098ه1686 /م) الــذي ارتحــل
( ((2ينظر :أنوار البدرين ،ص .56
( ((2املصدر نفسه  ،ص .65
( ((2األحســايئ ،ابــن جمهــور :عــوايل الــآيل العزيزيــة ،تحقيــق آغــا مجتبــى العراقــي ،دار إحيــاء
ال ـراث العــريب ،بــروت ،ط2009 ،1م ،ج  ،1ص  ،6وانظــر :أنــوار البدريــن ،ص .65
( ((2أنوار البدرين ،ص .78
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انتــرت يف البحريــن الكثــر مــن املــدارس العلميــة ،فــكان الطــاب يشــدون
رحالهــم إليهــا مــن كل أرجــاء البــاد ،وقــد اشــتهرت بعــض القــرى بوصفهــا
أماكــن علميــة؛ لكــرة املــدارس فيهــا ،فــا غــرو إن لفتــت هــذه الظاهــرة أنظــار
الباحثــن فوثقوهــا ،لكـ ّن توثيــق بعضهــم ذاك بحاجــة إىل بعــض التحريــر ،فقــد
شــاب ُه نــوع مــن الخلــط ،قــد يكــون ناشـئًا مــن عــدم التتبــع ،أو االنخــداع بألقاب
مشــاهري العلــاء املنســوبني إىل مدنهــم وقراهــم ،ومــن أولئــك الباحثــن (وليــد
خالــص) الــذي قـ ّدم ورقــة بعنــوان كــال الديــن ميثــم بــن عــي البحـراين ،جــاء
فيهــا أن االزدهــار العلمــي الواســع أ ّدى «إىل اشــتهار قــرى بعينهــا بالعلم ،ونســبة
علــاء كثرييــن إليهــا ،ومتيــزت بيوتــات وأرس بــه هــي األخــرى ،فمــن القــرى
العلميــة :بــاد القديــم ،وجدحفــص ،وســرة ،وســاهيج ،واملاحــوز ،واملنامــة،
وهلتــا ،والغريفــة ،وغريهــا مــن املــدن والقــرى»( .((2وممــن عـ ّددوا القــرى واملدن
العلميــة الباحــث البح ـراين ســامل النويــدري ،الــذي عــرض يف موســوعته (أعــام
الثقافــة) لذلــك قائــاُ « :ع ِرفَــت البحريــن يف العصــور الســابقة مبدارســها الدينيــة،
املنتــرة يف قــرى البحريــن ومدنهــا ،كاملاحــوز ،وأيب أصبــع ،والشــاخورة ،والقــدم،
وبــوري ،وســرة ،واملنامــة ،واملحــرق»(.((2

المدارس العلمية في البحرين :نشأتها وتطورها

إىل شـراز ،حتــى «انتهــت إليــه رئاســة البــاد املذكــورة [أي شـراز] وقــام باألمــر
باملعــروف ،والنهــي عــن املنكــر فيهــا أحســن قيــام ،وانقــادت إليــه حكّامهــا،
فضــا عــن رعيتهــا؛ لفضلــه وتقــواه ،ونــر العلــوم والتدريــس فيهــا ،وال يــكاد
يوجــد كتــاب يف جميــع الفنــون يف شـراز إال وعليــه تبليغــه باملقابلــة عليــه»(.((2

( ((2لؤلؤة البحرين ،ص .69-68
( ((2خالــص ،وليــد محمــود ،كــال الديــن ميثــم بــن عــي البحـراين ،نــدوة مكانــة الخليــج العــريب
يف التاريــخ اإلســامي ،العــر العبــايس 23-21 ،رجــب  ،1409كليــة اآلداب ،جامعــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة1989 ،م ،ص .4
( ((2سامل النويدري :أعالم الثقافة اإلسالمية يف البحرين ،ج 1ص .122
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ّ

والحـ ّـق أن املصــادر التاريخيــة التــي بــن أيدينــا ،وكتــب الرتاجــم التــي ترجمــت
لعلــاء البحريــن ال تشــر إىل وجــود املــدارس يف بعــض القــرى واملــدن التــي
ذكرهــا هــذان الباحثــان ،فلــم يُ ْعـ َرف وجــود مدرســة يف املنامــة ،وال يف املحــرق،
وال يف هلتــا ،وال يف الغريفــة ،هــذا إذا ك ّنــا نتحـ ّدث عــن املدرســة بوصفهــا مجم ًعا
علميًّــا ،يقصــده الطــاب؛ ليجلســوا إىل األســتاذ الــذي يكــون غالبًــا مــن الفقهــاء،
كــا حددنــاه ســابقًا ،أ ّمــا إذا ك ّنــا نتحـ ّدث عــن الكتاتيــب فــا تــكاد قريــة تخلــو
مــن أكــر مــن كتّــاب ،فــا وجــه إذن لتخصيــص بعــض القــرى أو املــدن.
ولخلــو بعــض القــرى واملــدن مــن املــدارس العلميــة ،واشــتهار بعضهــا اآلخــر بهــا،
وجدنــا العلــاء املشــهورين يرحلــون عــن بلدانهــم؛ ليواصلــوا مشــوارهم العلمــي،
فيدرســون ،ويزاولــون التدريــس يف املــدارس املشــهورة ،كــا هــو املعــروف عــن
الشــيخ عبــد اللــه الســاهيجي ،الــذي تــرك بــاده (ســاهيج) ،وتتلمــذ عــى يــد
الشــيخ ســليامن املاحــوزي يف قريتــه (املاحــوز)(ّ ،((2
وملــا اشــت ّد يف العلــم عــوده،
ـص عــى ذلــك
صــار مد ّر ًســا يف مدرســة (بــوري) ،و(القــدم) ،و(أيب أصبــع) ،وقــد نـ ّ
برصاحــة يف إجازتــه املبســوطة للجــارودي ،حــن ذكــر أ ّن الجــارودي «قــد ســمع
خصوصــا
منــي  -وقــت مهاجرتــه إىل البحريــن ،حميــت يف ظــل واليهــا عــن الحــن،
ً
مبدرســتي (بــوري) و(القــدم) صانهــا اللــه عــن العــدم  -جملـ ًة وافــرة مــن كتــب
الحديــث وقــت الــدرس بقـراءة الغــر من كتــاب الــكايف أصــوال وفرو ًعــا ،والتهذيب
 ....وشــيئًا مــن الفقــه مــن كتــاب الرشائــع ،ورشحيــه :املــدارك واملســالك ،واإلرشــاد،
واملختلــف يف قريــة أيب أصبــع»(.((2
ويبــدو أ ّن الشــيخ الســاهيجي ،قــد عــاد بعــد رحلتــه العلميــة تلــك إىل
(ســاهيج) مســقط رأســه ،وأســس فيهــا مدرســة ،كــا يفهــم مــن إشــارة الشــيخ
( ((2الســاهيجي ،الشــيخ عبــد اللــه ،منيــة املامرســن يف أجوبــة الشــيخ ياســن ،مخطــوط يف
مكتبــة الســيد جــواد الوداعــي ،الورقــة .519
( ((2الســاهيجي ،الشــيخ عبــد اللــه :اإلجــازة الكبــرة ،تحقيــق مهــدي العــوازم القطيفــي ،املطبعــة
العلميــة ،قــم املقدســة ،ط1419 ،1ه1998 /م ،ص .51 - 50

30

واملعــروف مــن ســرة الشــيخ حســن العصفــور (1216ه1801 /م) أنــه هاجــر
مــن (الــدراز) مســقط رأســه؛ ليلتحــق مبدرســة (الشــاخورة) طال ًبــا فيهــا ،قبــل أن
يصــر شــيخها ،بــل شــيخ البحريــن األكــر.
وقــد ذكــر الســاهيجي يف إجازتــه مدرســة أخــرى ،هــي مدرســة الشــيخ داود
ـب
الجزائــري البحـراين ،الــذي «كتــب كت ًبــا كثــرة بيــده املباركــة ،ووقفهــا مــع كتـ ٍ
كثــرة ،بخطّــه وخـ ّط غــره ،تقــرب مــن أربــع مئــة كتــاب يف املدرســة التــي بناهــا
ـص الســاهيجي يف كتابــه املشــهور (منيــة املامرســن)
ببيتــه بالجزيــرة»( ،((3كــا نـ ّ
عــى تل ّقــي أســتاذه الشــيخ ســليامن املاحــوزي العلــم يف مدرســة (الحجــر)( ،((3كــا
ذكــرت كتــب الرتاجــم بعــض مــدارس (جدحفــص) ،ومنهــا مدرســة الشــيخ داود
بــن شــافيز ،فــإ ّن «مدرســته هــي املســجد املسـ ّمى مبدرســة الشــيخ داود ،الشــائع
عــى ألســنة عــوا ّم عرصنــا مبدرســة العريبــي»( .((3ومــن مــدارس جدحفص (مســجد
الســدرة) الــذي وصفــه العالمة الشــيخ جعفر بــن كــال الديــن (1091ه1680 /م)
بأنــه «مدرســة العلــم ،ومجمــع أويل الفضــل والحلــم»(.((3

المدارس العلمية في البحرين :نشأتها وتطورها

إبراهيــم املبــارك (1399ه1978 /م) إليهــا يف كتابــه (حــارض البحريــن)(.((3

أ ّمــا الشــيخ إبراهيــم املبــارك فقــد ذكــر مــن املــدارس مدرســة يف (فــاران)،
نســبها للشــيخ محمــد الفــاراين ،ومدرســة يف (عــايل) ،ومل ينســبها ألحــد ،وثالث ـ ًة
(س ْب َســب) خربــت
يف كــرزكان ،قــال إنّــه رأى آثارهــا ،كــا أشــار إىل مدرس ـ ٍة يف َ
بخ ـراب القريــة(.((3
( ((3انظــر :الشــيخ إبراهيــم املبــارك :حــارض البحريــن ،املؤسســة العربيــة للدراســات والنــر،
بــروت ،ط2004 ،1م ،ص .93
( ((3اإلجازة الكبرية للسامهيجي ،ص .233
( ((3ينظر :منية املامرسني ،الورقة .475
( ((3أنوار البدرين ،ص .74
( ((3املصدر نفسه ،ص .97
( ((3انظر :الشيخ إبراهيم املبارك :حارض البحرين ،ص .94 -93
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وقــد خلّــد األدبــاء البحرانيــون أســاء بعــض القــرى واملــدن العلميــة ،التــي
اســتم ّر عطاؤهــا حتــى وقـ ٍ
ـت متأخــر مــن القــرن الثالــث عــر الهجــري ،ومــن
أولئــك األدبــاء الشــاعر الســيد خليــل الجدحفــي (1310ه1892 /م) ،إذ
قــال(:((3

ِ
نعمــت صبا ًحــا
يــا أبــا أصبــعٍ
ِ
وســموت عــى قرايــا أوا ٍل
وكــا ٍل وعــ ّز ٍة وجــا ٍل
وعلــوم وحكمــ ٍة وصــا ٍح
ٍ
أريحــي
تقــي مهــذ ٍّب
كــم
ٍّ
ٍّ
ِ
مثلــك املفاخــر إال
مــا حــوت
عــا
والديــار التــي تقــارص ّ
ي ال أبعــد اللــه ع ّنــي
توبــ ٌّ
مــا أرى غــر ذي الثــاث ديــا ًرا
فعليهــا الصــاة تــرى متــى مــا

ِ
حيــثُ
املحــل لألخيــا ِر
َّ
كنــت
بســا ٍح ورفعــ ٍة وفخــا ِر
وبهــا ٍء وعفّــ ٍة ووقــا ِر
وانتصــا ٍر للديــنِ واســتنصا ِر
طاهــر الفــر ِع فيـ ِ
ـك زايك النجــار
ٍ
حفــص ال نجــ ُد أو ذو قــا ِر
ج ّد
قــد حوتــه ذو النــر واألشــعار
توبليًّــا وليــت كانــت جــواري
منبــع العلــم معــدن األبــرار
قــد تجلّت للنــاس شــمس النهار

ويبــدو أ ّن بعــض تلــك املــدارس نالــت شــهرة فاقــت غريهــا مــن املــدارس،
فتح ّولــت إىل مدرســة مركزيــة؛ إمــا لوقوعهــا يف عاصمــة البــاد السياســية،
ولعــل أشــهر تلــك املــدارس مدرســة
ّ
أو لوجــود املرجــع الدينــي للبــاد فيهــا،
(البــاد القديــم) التــي اتّخــذت مــن مســجدها املعــروف تاريخ ًّيــا بـ(املشــهد
ذي املنارتــن) ،والــذي يعرفــه النــاس يف أيامنــا هــذه بـ(مســجد الخميــس)
مق ـ ًّرا لهــا ،بوصفهــا املدرســة املركزيــة يف البحريــن ،وفيهــا تقــام مراســم تقليــد
القضــاء وغــره ،فلـ ّـا قُلّــد الســيد جعفــر بــن الســيد عبــد الــرءوف املوســوي
القضــاء ،واألمــور الحســبية «أُفْرِغــت عليــه ِ
الخلَــع مــن الديــوان ،وذلــك باملشــهد
( ((3الجدحفــي ،خليــل بــن عبــد الــرءوف ،ديــوان ابــن يتيــم ،تحقيــق زكريــا العوينــايت ،رســالة
ماجســتري غــر منشــورة ،جامعــة القديــس يوســف ،بــروت ،ص .364
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وألهميــة هــذه املدرســة ،يُ ْن َقــل مــن يعـ َّـن يف منصــب مشــيخة اإلســام إليهــا،
وإن مل يكــن مــن أهــايل البــاد القديــم ،وهــو مــا وجدنــاه يف ترجمــة الشــيخ
ســليامن املاحــوزي ،الــذي «ســكن البــاد القديــم ،وبهــا تــويف ،وكان األكــر إذا
انتهــت الرئاســة ألحــد مــن العلــاء مــن غــر أهــل البــاد القديــم ،ينقلــه أهــل
البــاد إليهــا؛ ألنهــا يف ذلــك الزمــان هــي عمــدة البحريــن ،ومســكن امللــوك
والت ّجــار ،والعلــاء وذوي األقــدار»(.((3

المدارس العلمية في البحرين :نشأتها وتطورها

املعــروف بــذي املنارتــن ،مــن أوال البحريــن ،وذلــك يف ثالــث عــر شــهر صفــر
الســنة السادســة بعــد األلــف»(. ((3

ويف مرحلــة الحقــة ،حــن حاقــت بالبــاد القديــم األخطــار ،وصــار تركيــز الغــزوات
عليهــا ،بوصفهــا عاصمــة البحريــن السياســية ،تخلّــت مدرســة (البــاد القديــم) عن
ريادتهــا ،وحلّــت محلّهــا مدرســة (الشــاخورة) ،وذلــك حــن جعــل املرجــع الدينــي
األكــر يومــذاك ،أعنــي الشــيخ حســن العصفــور (1216ه1801 /م) مــن بيتــه
مقـ ًّرا لتلــك املدرســة( ،((3وقــد اجتمــع فيهــا «جامعــة كثــرة ،يطــول ذكرهــم ...وقــد
كانــت البحريــن يف عــره ،وقبلــه عامــر ًة بالعلــاء األعــام األنجــاب ،واملشــتغلني
والطــاب ،مــع مــا هــي فيــه يف الغالــب مــن الحــوادث الكثــرة والخـراب»(.((4
وقــد تخ ـ ّرج يف مدرســة الشــيخ حســن هــذه عــدد كب ـ ٌر مــن العلــاء ،أحــى
فاضــل الـزايك منهــم ثالثــن واثنــن ،شــارك جلّهــم يف الحركــة العلميــة مبــا ص ّنفــوا
ـب ورســائل يف صنــوف العلــم واملعرفــة(.((4
مــن كتـ ٍ
( ((3أنوار البدرين ص .95
( ((3املصدر نفسه ،ص .133-132
( ((3الشــوييك ،الشــيخ مــرزوق :الــدرة البهيــة ،تحقيــق عــار نصــار ،مؤسســة آل البيــت إلحيــاء
الــراث ،بــروت ،ط2011 ،1م ،ص .118 117-
( ((4أنوار البدرين ص .183
( ((4انظــر :الـزايك ،فاضــل :تالمــذة العالمــة الشــيخ حســن العصفــور ،املجلــس اإلســامي العلــايئ،
البحريــن ،ط2012 ،1م.
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وبعــد مقتــل الشــيخ حســن العصفــور ســنة (1216ه1801 /م) ،واضطــرار
الفقهــاء مــن أوالده وغريهــم إىل الهجــرة مــن البحريــن ،نقــل تلميــذه الشــيخ
عبــد اللــه الســري (1267ه1850 /م) املدرســة املركزيــة إىل قريــة (الخارجيــة) يف
ســرة؛ فقــد كان الســري يومئـ ٍـذ عــامل البحريــن األبــرز ،وشــيخها األكــر ،فاجتمــع
إليــه مــن الطــاب عــدد كبــر(.((4
تمويل المدارس

إ ّن انتشــار املــدارس بالشــكل الــذي رأينــاه ،يفــرض علينــا ســؤاال عــن متويــل تلــك
املــدارس ،فمــن الــذي كان مي ّدهــا مبــا تحتــاج إليــه مــن مــوارد ماديــة تضمــن لهــا
البقــاء واالســتمرار؟

والحــق أننــا ال نجــد حديثًــا رصي ًحــا عــن متويــل املــدارس يف بداياتهــا األوىل،
لكــن يبــدو أ ّن هــذه املؤسســة العلميــة كانــت متـ ّر بأوقـ ٍ
ـات تكــون فيهــا املصــادر
املاديــة متوافــرة ،وبأوقـ ٍ
ـس الحاجــة إىل العــون املــادي.
ـات أخــرى تكــون يف أمـ ّ
ولعــل أقــدم وثيقــة تاريخيــة تتصــل مبــا نحــن فيــه ،تلــك الرســالة التــي
ّ
بعــث بهــا الشــيخ ميثــم البح ـراين إىل الخاجــة نصــر الديــن الطــويس( ،((4وقــد
بـ ّـن الشــيخ ميثــم فيهــا حــال طلبــة العلــم يف البحريــن ،طال ًبــا مــن الطــويس
إمدادهــم مبــا يرفــع عنهــم الحاجــة ،فيقــول« :وال ّ
شــك أ ّن صالحــه [يعنــي
الخاجــة الطــويس] قــد اتّصــل بأكــر القطــر املعمــور ،عمــره اللــه بــدوام دولتــه،
وقيــام حجتــه ،واملحاويــج مــن قطرنــا الضعيــف مضطــرون إىل لطيــف ترتيبــه،
متشــ ّوفون إىل إفاضــة رشيــف ســرته ،ومالحظــة عنايتــه ،ومحاســن ســ ّنته،
خاصـ ًة املحاويــج مــن طلبــة العلــم ،وسـ ّـاك مناهــج الفضــل والحلــم ،فمنهــم
( ((4انظر :أنوار البدرين ،ص .202
( ((4هــو محمــد بــن محمــد الطــويس ،املشــهور بالخواجــة نصــر الديــن ،مــن أشــهر علــاء القــرن
الســابع الهجــري ،ولــد يف طــوس ســنة 597ه1200 /م ،وتــويف يف بغــداد ســنة 672ه1273 /م.
الطــويس يف مختلــف العلــوم ،كاملنطــق ،وعلــم الــكالم ،والفلســفة ،وعلــم الفلــك ،والجــر،
كتــب
ّ
وغريهــا ،ومــن أشــهر كتبــه :تجريــد العقائــد ،والتذكــرة يف علــم الهيئــة ،والتذكــرة النصرييــة ،وغريهــا.
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هذه حالتهم املفصح عنها مقالتهم ،والله املستعان ،وعليه التكالن»(.((4
لقــد رســم الشــيخ ميثــم صــورة جل ّيــة لطــاب العلــم يف البحريــن ،فهــم يف فقـ ٍر
يجربهــم عــى تــرك التحصيــل العلمــي ،عــى الرغــم مــن اســتعدادهم النفــي
والذهنــي للعلــم وتحصيلــه ،ويبــدو مــن هــذه الرســالة أ ّن الرضائــب املفروضــة
عليهــم ،وعــى النــاس جمي ًعــا باهظــة ،فــا يتحملونهــا إذا هــم انرصفــوا للعلــم
وحــده ،كــا يبــدو أ ّن الطــاب كانــوا يســكنون يف أماكــن غــر الئقــة ،عـ ّـرت عنهــا
الرســالة باألقفــاص الضيقــة.

المدارس العلمية في البحرين :نشأتها وتطورها

ـاج قَلَـ ِـم ال َخـراج عــن النهــوض إىل حيّــز التحقيــق ،ومنهــم مــن
مــن شـ َغلَه لِجـ ُ
ـرون عــى التّ َعـ ّـي إىل
فقــد مركوبــه؛ لعــدم الــر ِّد عــن ســلوك الطريــق ،يتحـ ّ
أفــق عليــن ،فيــأيت وقتهــم إىل أســفل ســافلني ،يســتغيثون مــن ضيــق األقفــاص،
فينــادون والت حــن منــاص.

ومــن أجــل ذلــك تقـ ّدم الشــيخ ميثــم بالتامســه إىل الطــويس« ،فــإن أمكــن األخــذ
بأيديهــم بجميــل عنايتــه ،واالهتــام مــن أمورهــم بجزيــل إفاضتــه ،فتلــك منحــة
مــن اللــه تعــاىل تغشــاهم ،ونفحــة لديــه تتلقاهــم ،وبهــا يكــون الذكــر الجميــل،
والشــكر الجزيــل ،مــن الخالئــق أجمعــن يف الدنيــا ،والنعيــم املقيــم والرضــوان
رب العاملــن يف اآلخــرة ،فإنــه نعــم املســعى لراحــة العبــاد ،والعقبــى يــوم
مــن ّ
(((4
التنــاد» .
ويســتطرد الشــيخ ميثــم يف رســالته ،فريســم مــا ينبغــي أن يكــون عليــه عطــاء
طــاب العلــم ،فيقــول« :أ ّمــا مــن عليــه األزواد مــن طلبــة العلــم فيضــاف مــا
عليــه مــن ذلــك املقــدار ،وأمــا املعدمــون فيوظّــف لهــم مــن األزواد الســلطانية
يشء مــن الثــار عــى حســب كفايتهــم بالقناعــة ،فلعلهــم بلطــف ترتيبــه
( ((4املكبــاس ،محمــد :مراســات علــاء البحريــن ،املطبعــة العلميــة ،قــم املقدســة ،ط1423 ،1ه
2002 /م ص .50-49
( ((4املصدر نفسه ،ص .50
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يصلــون إىل بعــض الراحــة ،ويحصلــون عــى طـ ٍ
ـر
ـرف مــن االس ـراحةٌّ ،
وكل ميـ ّ ٌ
ملــا خلــق لــه»(. ((4
ولعــل يف تحديــد الشــيخ ميثــم ملــا ينبغــي أن يكــون عليــه العطــاء ،إبــرازًا
ّ
لخصوصيــة طــاب العلــم املعوزيــن يف البحريــن ،وإشــار ًة منه إىل الشــيخ الطويس
يك ال يعاملهــم معاملــة غريهــم مــن طــاب العلــم؛ ذلــك بــأن الطــويس قــد فــرض
لــداريس الفلســفة وعلــم الــكالم ثالثــة دراهــم يوم ًّيــا ،ولــداريس الفقــه درهمــن،
يف حــن جعــل عطــاء املهتمــن بدراســة الحديــث درهـ ًـا واحـ ًدا.
لقــد رســمت هــذه الوثيقــة التاريخيــة املهمــة صــورة الفقــر الــذي كانــت متـ ّر بــه
املدرســة العلميــة يف البحريــن ،حتــى احتــاج شــيخها إىل طلــب العــون املــادي مــن
الخــارج ،غــر أن تلــك املدرســة قــد م ـ ّرت الح ًقــا بأوقـ ٍ
ـات ازدهــرت فيهــا ماديًّــا،
وذلــك حــن حظيــت بعنايــة مــن الحاكــم الســيايس للبــاد نفســه ،وقــد أشــارت
كتــب الرتاجــم إىل طـ ٍ
ـرف مــن ذلــك ،ففــي حكايــة طويلــة أوردهــا البــادي يف أنوار
البدريــن ،دارت بــن شــيخ اإلســام يف البحريــن يومئـ ٍـذ الشــيخ محمــد بــن ماجــد
بــن مســعود املاحــوزي البحـراين (1105ه1693 /م) ،وحاكــم البحريــن محمــد بــن
ماجــد آل ماجــد البــادي؛ أغلــظ الفقيــه القــول للحاكــم ،وتفــل يف وجهــه ،ث ـ ّم
«ف ّكــر يف نفســه ،ورأى أنــه قــد أخطــأ معــه ،وهــو حاكــم البلــد ،ورئيســها عــى
اإلطــاق ،وال ســيام أنــه اعتــذر إليــه بعــذر ،وكان ذلــك الحاكــم هــو الــذي يجــري
اإلنفــاق عــى الشــيخ وتالمذتــه مــن مالــه ،فخــاف الشــيخ أن يعقبــه ذلــك الحاكــم
بســوء ومكــروه؛ لســوء صنيعــه معــه ،فلـ ّـا مــى شــطر مــن الليــل ،وإذا ببــاب
الشــيخ يُطْ ـ َرق ،فخــاف مــن ذلــك ،وارتقــب مــا ظ ّنــه مــا هنالــك ،وأرســل مــن
يكشــف الخــر ،وإذا هــو رســول ذلــك الحاكــم ،ومعــه خلعــة وكســوة لــه وألهــل
بيتــه ،ولتالمذتــه دنانــر ،ودراهــم زيــادة عــن وظائفهــم املقــررة املعتــادة»(. ((4
( ((4املكبــاس ،محمــد :مراســات علــاء البحريــن ،املطبعــة العلميــة ،قــم املقدســة ،ط1423 ،1ه
2002 /م ص .50
( ((4أنوار البدرين ،ص .120
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وليســت البحريــن يف ذلــك بد ًعــا بــن العواصــم العلميــة اإلســامية ،فقــد كانــت
األوقــاف هــي الوســيلة التــي تضمــن اســتمرار املــدارس يف عطائهــا ،وهــو أم ـ ٌر
شــائ ٌع ،فــا يبنــى مســجد ،أو مدرســة ،أو ربــاط ،حتــى يكــون لــه أوقــاف،
يوقفهــا املــورسون؛ لضــان بقــاء تلــك املؤسســات.

المدارس العلمية في البحرين :نشأتها وتطورها

يتجـ ّـى مــن هــذه الحكايــة أ ّن الحاكــم هــو مــن ميـ ِّول املدرســة الدينيــة ،ويجــري
عــى الشــيخ وتالمذتــه النفقــة مــن مالــه الخــاص ،ال مــن مــال الدولــة ،فــإ ّن
لهــم وظائــف ،أي عطــاءات محــددة معتــادة ،كــا نجــد وزيــر البحريــن ســنة
1001ه1592 /م ركــن الديــن محمــود بــن نــور الديــن «قــد أوقــف وقفيــات
كبــرةُ ،س ـ ِّجلت جميعهــا عــى قوالــب مــن الحجــر املوجــود يف املســجد ،ومــن
هــذه الوقفيــات الجوبــار( ((4الواقــع غــريب عــن قصــاري الصغــرة ،أي الدوبيــة،
وبعــض البســاتني؛ للــرف عــى عامرتــه ،واإلنفــاق عــى طلبــة العلــم»(.((4

والبــادي للعيــان أ ّن متويــل املــدارس إنّ ــا يكــون مــن أويل النفوذ االقتصــادي ،ومن
أموالهــم الخاصــة؛ اعرتافًــا منهــم ،فيــا يبــدو ،بخطــورة الــدور الــذي تقــوم بــه
تلــك املــدارس يف املجتمــع يومــذاك ،إذ كان العلــاء يتم ّيــزون مبكانــة اجتامعيــة
مرموقــة ،وكان املجتمــع ينقــاد إىل توجيهاتهــم؛ ومــن أجــل ذلــك مل يكــن يقـ َّدم
مــن العلــاء إال مــن امتلــك رشائــط التقديــم؛ «ألن البحريــن يف الزمــن القديــم
ليــس كحالهــا اآلن الســقيم ،بلــدة العلــوم ،فإنــه يف ذلــك الزمــان ال يق ِّدمــون ،مــع
كــرة العلــاء ،والســلطان عــى مذهبهــم ،إال مــن اجتمعــت فيــه رشائــط اإلفتــاء،
وال ســيام باتفــاق العلــاء»(.((5
( ((4الجوبــار عبــارة عــن رشيــط ضيــقٍ مــن األرض ،يقــع عــى مجــرى ميــاه الــري ،أو بــن قطعتــن
كبريتــن .انظــر :حســن ،حســن محمــد :مســجد الخميــس ،إصــدارات صحيفــة الوســط ،البحريــن،
ط2010 ،1م ،ص .65
( ((4عــي هــال وآخــرون ،املشــهد ذو املنارتــن ،إصــدار مجلــس األوقــاف الجعفريــة ،مملكــة
البحريــن ،الطبعــة التجريبيــة ،2008 ،ص .37
( ((5أنوار البدرين ص .123
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وال تشــر املصــادر التاريخيــة التــي بــن أيدينــا إىل مصــادر التمويــل بعــد
ذلــك ،وكذلــك ال نجــد إشــارة يف الكتــب الفقهيــة إىل تخصيــص مــورد مــا ٍّيل
للمــدارس العلميــة( ،((5كاملعمــول بــه يف أيــام النــاس هــذه؛ إذ يفتــي فقهــاء
الشــيعة بتخصيــص جــزء مــن (الخمــس)؛ لرصفــه عــى طلبــة املــدارس العلميــة
ومعلميهــم( .((5فهــل كان التمويــل معتمـ ًدا عــى قــدرة الفقيــه املاديــة؟
قــد يبــدو هــذا االحتــال منطق ًّيــا يف بعــض حاالته؛ فــإذا علمنــا املكانــة االقتصادية
التــي كانــت عليهــا بعــض األرس العلميــة ،كأرسة (العصفــور) عــى ســبيل املثــال،
كونهــا إحــدى األرس املشــهورة باملتاجــرة يف اللؤلــؤ ،عصــب الحيــاة االقتصاديــة
يومئــذ( ،((5فإنّــه سيســهل علينــا تصـ ّور القــدرة املاديــة للشــيخ حســن العصفــور،
تلــك القــدرة التــي متكّنــه مــن إدارة املدرســة ،ومتويلهــا ،دون الحاجــة إىل غــره.
وملــا آلــت الزعامــة الدينيــة إىل الشــيخ عبــد اللــه الســري (1267ه1592 /م)
حــاول أن يجعــل املدرســة الدينيــة مكتفيـ ًة بنفســها ،ومســتقلة عــن غريهــا مال ًّيا،
فجعــل متويــل مدرســته ذات ًّيــا؛ ذلــك بأنــه فــرض عــى طالبــه العمــل بأيديهــم؛
لتحصيــل معاشــاتهم ،فإنــه «كان يجلــس يف مجلــس التدريــس ،وقبــل اشــتغاله
بالــدرس كان هــو والحــارضون مــن العلــاء املشــتغلني ،يشــتغلون يف فتــل الحبال
ومتييلهــا؛ ألجــل صنعــة الفــرش املســاة بـ(املِــداد) ،وكانــت معايشــهم منهــا ،ولــه
وألوالده مــن بعــده دكاكــن لصنعتهــا ،فــإذا أكمــل الطلبــة والعلــاء الذيــن
يدرســون عنــده ،أخــذ مـ ّـا صنعــوه مــن امليــال ،والحبــال ،واشــتغل بالــدرس»(.((5
( ((5ينظــر عــى ســبيل املثال:بــاب (مــرف الخمــس) مــن كتــاب ســداد العبــاد للشــيخ حســن
العصفــور ،ص .350
( ((5انظــر عــى ســبيل املثــال :زيــن الديــن ،محمــد أمــن :كلمــة التقــوى ،نــره الســيد جــواد
الوداعــي ،ط1993 ،2م ،ج ،2ص .291
( ((5انظــر :الســلامن ،محمــد حميــد :األوضــاع السياســية يف البحريــن والخليــج العــريب إبــان عــر
الشــيخ حســن العصفــور ،ورقــة مقدمــة ملؤمتــر العالمــة الشــيخ حســن العصفــور ،مــارس 2010م،
البحريــن ،ص .1
( ((5أنوار البدرين ص .202
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وينــدرج تحــت عنــوان التمويــل الــذي نتحـ ّدث عنــه ،تزويــد تلــك املــدارس مبــا
تحتــاج إليــه مــن كتــب ومصــادر؛ يك تكــون تحــت أيــدي الطــاب ومعلميهــم،
يفيــدون منهــا؛ وهــو أمــر تنبّــه إليــه بعــض علــاء البحريــن ،فأخــذوا عــى
عاتقهــم مهمــة تزويــد املــدارس مبــا تحتــاج إليــه مــن كتــب ،ومــن أولئــك
الشــيخ داود الجزيــري ،الــذي «كتــب كتبًــا كثــرة بيــده املباركــة ،ووقفهــا مــع
ـب كثــرة ،بخطّــه وخ ـ ّط غــره ،تقــرب مــن أربــع مئــة كتــاب يف املدرســة
كتـ ٍ
التــي بناهــا ببيتــه بالجزيــرة»( .((5كــا م ـ ّر ،وإذا علمنــا أ ّن الشــيخ داود هــذا
مــن علــاء البحريــن يف القــرن الحــادي عــر الهجــري ،فلنــا أن نتصـ ّور ذلــك
الجهــد الجبّــار الــذي بذلــه يف تزويــد مدرســته بهــذا العــدد الهائــل مــن
املخطوطــات.
ويبــدو أ ّن هـ ّم نــر العلــم والثقافــة كان يســيطر عــى عــدد كبــر مــن علــاء
البحريــن؛ فرتاهــم يؤسســون مــا نســميه اليــوم باملكتبــات العامــة يف قراهــم
ومدنهــم التــي يســكنونها ،فقــد وصــف الشــيخ ســليامن املاحــوزي الشــيخ عــي
العســكري ،أحــد علــاء البحريــن يف القــرن العــارش الهجــري ،بأنــه «أوحــد عرصه
ـب منهــا كتــاب (رشح األلفيــة) مفيــد ،كثــر املباحــث ،وهــو
غــر مدافــع ،ولــه كتـ ٌ
عنــدي ،ولــه حـ ٍ
ـواش مفيــدة ،ورأيــت خطــه يف كتبــه ،ويف الكتــب املوقوفــة عــى
أهــل املاحــوز مــن كتبــه كثــر ،مثــل كتــاب (املنهــاج) وكتــاب (أحــكام القــرآن)
للقطــب الراونــدي»(.((5
فأنــت تــرى أن الوقــف  -هنــا  -كان عــى أهــل (املاحــوز) قاطبــة ،وهــي إحــدى
قــرى البحريــن املشــهورة ،وأ ّن الوقــف مل يكــن إال كتــب العلــاء ،ولنــا أن نتخ ّيــل
تأثــر تلــك املكتبــة العامــة التــي يفيــد منهــا أهــل القريــة قاطبــة يف الحيــاة
العلميــة ،والثقافيــة يف تلــك القريــة.
( ((5اإلجازة الكبرية للسامهيجي ،ص .233
( ((5أنوار البدرين ص .72
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نظام التعليم في المدرسة البحرانية

ال يختلــف النظــام األســايس يف املدرســة العلميــة البحرانيــة ،وال مناهــج التدريــس
فيهــا عــن مثيالتهــا مــن املراكــز العلميــة املشــهورة يف النجــف ،أو القاهــرة،
أو غريهــا؛ أل ّن الهــدف مــن الدراســة يف تلــك املراكــز واحــ ٌد ،فإنهــا جمي ًعــا
تســعى إىل تخريــج الفقهــاء القادريــن عــى اســتنباط األحــكام الرشعيــة؛ وقــد
وجــد رواد تلــك املــدارس أ ّن هدفهــم ال يتحقــق إال «مبعرفــة املقدمــات الســت،
وهــي الــكالم ،واألصــول ،والنحــو ،والترصيــف ،ولغــة العــرب ،ورشائــط األدلــة
– أي املنطــق – واألصــول األربعــة وهــي الكتــاب ،والســنة ،واإلجــاع ،ودليــل
العقــل»(.((5
ومــن أجــل ذلــك ُع ِن َيــت تلــك املــدارس مبــا يصقــل هــذه امللكــة يف نفــوس
الطــاب ،إذ يبــدأون «بدراســة مجموعــة مــن العلــوم األوليــة العامــة ،التــي
تســاهم يف تأســيس قاعــدة علميــة متينــة يف ذهــن الطالــب ،تتيــح لــه االطــاع
عــى مختلــف العلــوم اإلنســانية بشــكل مجمــل ،ومتكنــه مــن فهــم واســتيعاب
مناهــج املراحــل الالحقــة ،وتس ـ ّمى هــذه املرحلــة مبرحلــة (املقدمــات) ،وهــي
مبســطة يف األحــكام
تضــم النحــو ،والــرف ،والبالغــة ،واملنطــق،
ودروســا ّ
ً
الرشعيــة الفقهيــة»(.((5

وتتبـ ّوأ الدراســات اللغويــة يف املــدارس الدينيــة مكانًــا مرموقًــا؛ فــا غنــى للفقيه،
ـر ،أو األصــويل عــن فهــم تراكيــب اللغــة وإمكاناتهــا النحويــة والبالغيــة،
أو املفـ ِّ
وقــد عـ ّـر الطــريس يف كتابــه (مجمــع البيــان)  -وهــو مــن أكــر مصــادر املدرســة
اإلماميــة ،بلــه البحرانيــة  -عــن ذلــك بجــاء حــن رأى أ ّن «اإلعـراب أجـ ّـل علــوم
كل بيــان ،وهــو الــذي يفتــح مــن األلفــاظ األغــاق،
القــرآن؛ فــإ ّن إليــه يفتقــر ّ
( ((5العامــي ،زيــن الديــن ،الروضــة البهيــة يف رشح اللمعــة الدمشــقية ،قــم 1396ه1976 /م،
ج 3ص .62
( ((5الباقــري ،جعفــر ،ثوابــت ومتغ ـرات الحــوزة العلميــة ،دار الصفــوة ،بــروت ،ط1414 ،1ه/
1994م ،ص .48
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ـر االهتــام بدراســة النحــو يف تلــك املــدارس؛ إذ « ُو ِضـ َع منهجــه
وهــذا مــا يفـ ّ
عــى ثــاث مراتــب :ابتــدا ّيئ ،ويتمثّــل بكتــاب (اآلج ّروميــة) ...ومتوســط ،ويتمثّــل
بكتــاب (قطــر النــدى وبــل الصــدى) البــن هشــام ...ونهــايئ ،ويتمثّــل بكتــاب
ش َحــت تلــك األرجــوزة مــن أكــر مــن شــارح،
(ألفيــة ابــن مالــك) ...وحيــث قــد ُ ِ
فــإ ّن بعــض الحوزويــن أســاتذة أو طالبــا قــد يختــارون رشح ابــن الناظــم ،فيــا
وللتوســع يف دراســة املصطلحــات النحويــة
يختــار آخــرون رشح ابــن عقيــل.
ّ
يــدرس بعــض الطــاب كتــاب (مغنــي اللبيــب) البــن هشــام»(.((6
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ويســتخرج مــن فحواهــا األعــاق ،إذ األغ ـراض كامنــة فيهــا ،فيكــون هــو املثــر
لهــا ،والباحــث عنهــا ،واملشــر إليهــا ،وهــو معيــار الــكالم ،الــذي ال يبــن نقصانــه
ورجحانــه حتــى يعــرض عليه...فــكل مــن عــرف العربيــة واإلعـراب عــرف فحواه،
ويعلــم مـراد اللــه قط ًعــا»(.((5

والحــق أ ّن املتت ّبــع ألحــوال العلــاء يف املــدارس العلميــة ســواء يف العــراق أو
ّ
البحريــن ســيجد أنهــا مل تكــن تلتــزم بقامئــة الكتــب التــي أوردهــا البهــاد ّيل يف
االقتبــاس الســابق ،وإن كانــت مــن ضمــن الكتــب املرشّ ــحة للدراســة؛ ذلــك
بأنــا نجــد أســاتذة املــدارس وشــيوخها يضعــون كت ًبــا ومق ّدمــات مــن تصنيفهــم،
ويوجهــون املبتدئــن إىل دراســتها ،وهــو مــا فعلــه  -عــى ســبيل املثــال  -الشــيخ
ســليامن املاحــوزي؛ إذ كتــب رســالة ،اختــر فيهــا العلــوم التــي يحتــاج إليهــا
الطالــب ،فقــال يف مقدمتهــا« :هــذه نقاي ـ ٌة مــن عــدة علــوم ،يحتــاج الطالــب
دينــي عليهــا ،واللــه أســأل أن ينفــع بهــا ،ويوصــل
علــم
إليهــا ،ويتوقــف ّ
كل ٍ
ٍّ
(((6
أســباب الخــر بســببها» .
( ((5الطــريس ،أبــو عــي الفضــل بــن الحســن :مجمــع البيــان يف تفســر القــرآن ،تعليــق الســيد
هاشــم الرســويل املحــايت ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت1379 ،ه1959 /م ،ج 1ص .13
( ((6البهــاديل ،عــي أحمــد ،الحــوزة العلميــة يف النجــف األرشف ،دار الزهــراء ،بــروت ،ط،1
1421ه1993 /م ،ص .277-276
( ((6املاحــوزي ،الشــيخ ســليامن :أزهــار الريــاض ،مخطــوط يحتفــظ الباحــث بنســخة منــه ،املجلــد
الثالــث ،الورقــة .242
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ويف هــذه (النقايــة) أو قــل املذكــرة عــرض املاحــوزي ،بعبــار ٍة موجــزة مركّــزة إىل
علــم أصــول الديــن ،وعلــم التفســر ،وعلــم الحديــث ،وعلــم الفقــه وأصولــه،
وعلــم الفرائــض ،وعلــم النحــو ،وعلــم الــرف ،وعلــم املعــاين ،والتصــوف .وكان
يبــدأ بتعريــف العلــم ،ثـ ّم يذكــر أهــم مســائله األصــول ،ومــا يتفــرع عليهــا مــن
مســائل.
وإذا مل يكــن للــدارس بــ ٌّد مــن دراســة اللغــة وعلومهــا؛ بوصفهــا اآللــة التــي
يُ ْف َهـ ُم بهــا كالم اللــه ورســوله ،فــا بـ ّد لــه  -كذلــك  -مــن دراســة املنطــق؛ فإنــه
عاصــم العقــل عــن الوقــوع يف الخطــأ ،وال بـ ّد لــه مــن دراســة مقدمــات األصــول،
والفقــه ،والتفســر ،يف املراحــل الدراســية األوىل.
أ ّمــا مــا يتعلّــق بالحديــث وعلومــه ،فقــد مـ ّرت املدرســة البحرانيــة مبرحلتــن؛ إذ
مل يكــن علــم الحديــث رائ ًجــا يف املرحلــة األوىل ،فــا يــكاد الباحــث يعــر عــى
انشــغا ٍل بــه يف هــذه املدرســة قبــل رجــوع الشــيخ عــي بــن ســليامن القدمــي
البح ـراين (1064ه1653 /م) ،الــذي «انتهــت إليــه رئاســة اإلماميــة يف البحريــن
تخصــص يف
ومــا واالهــا»( ،((6وهــو الــذي تبتــدئ املرحلــة الثانيــة بــه؛ ذلــك أنــه ّ
تدريــس الحديــث وعلومــه ،فــكان «هــو الــذي نــر علــوم الحديــث يف هــذه
الديــار»( ،((6وقــد «اجتمــع علــاء البحريــن؛ الســتامع الحديــث منــه ،ومعارضــة
كتــب الحديــث بنســخته ...ويُ َك ّنــى بــأ ّم الحديــث؛ ألنــه هــو الــذي ر ّوجــه،
(((6
وشَ ـ َه َر ُه يف بالدنــا البحريــن».
ويبــدو أ ّن هــذا التوقيــت يف نــر علــم الحديــث ،كان اســتجاب ًة غــر مبــارشة
للتو ّجــه الســيايس الــذي اتخذتــه الســلطة الصفويــة منــذ مطلــع القــرن الحــادي
عــر الهجــري ،حــن رأت تنامــي ســلطة الفقيــه األصــويل يف املجــال الســيايس،
( ((6أنوار البدرين ،ص .106
( ((6فهرس علامء البحرين للامحوزي ،ص .120-119
( ((6أنوار البدرين ،ص .107-106
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وقــد يظ ـ ُّن ظــا ٌّن أ ّن املدرســة الشــيعية مل تعــرف الحديــث وال علمــه إال يف
عهــد الصفويــن ،وهــو ظــ ٌّن ال تؤيّــده الشــواهد التاريخيــة؛ إذ ُعــر َِف مــن
العلمــي للحديــث ابتــدا ًء مــن القــرن
علــاء الشــيعة مــن كــ ّرس جهــده
َّ
الثــاين الهجــري ،كعبــد اللــه بــن جبلــة بــن أبجــر الكنــاين (219ه834 /م)،
بــل إنهــم كتبــوا املجاميــع الحديثيــة قبــل ظهــور الصفويــن بقــرون ســتة
تقريبــا؛ إذ أ لّــف الكلينــي (329ه940 /م) كتــاب الــكايف ،وألــف الشــيخ
الصــدوق (381ه991 /م) كتــاب مــن ال يحــره الفقيــه  ،كــا ألــف الشــيخ
الطــويس (460ه1067 /م) كتــايب التهذيــب واالســتبصار ،وهــذه الكتــب
األربعــة هــي كتــب الحديــث املعتمــدة عنــد الشــيعة اإلماميــة حتــى يــوم
النــاس هــذا.
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فــأرادت الحـ َّد مــن ســلطته ،فشـ ّجعت  -لذلــك  -التو ّجــه لعلــم الحديــث ،كــا
شــ ّجعت إحيــاء الــراث الصــويف يف املرحلــة األوىل ،قبــل أن تبــدأ يف مالحقتــه
(((6
والح ـ ّد منــه الح ًقــا.

مــا وصــل إلينــا مــن مص ّنفــات علــاء البحريــن أ ّن الدراســة يف
ويســتبني ّ
ـاب معـ ّـن ،وإنّ ــا تخضــع الختيــار
املراحــل املتقدمــة مل تكــن تعتمــد عــى كتـ ٍ
األســتاذ وتوجهــه؛ إذ يختــار األســتاذ غال ًبــا كتابًــا ،فيرشحــه ،أو يعلّــق عليــه ،أو
ينقــض مــا فيــه أو بعضــه ،األمــر الــذي يبقــي روح البحــث والتجديــد قامئــة يف
حلقــات الــدروس املتقدمــة.
الحركة العلمية في المدرسة البحرانية

مل تكــن املــدارس العلميــة يف البحريــن أمكن ـ ًة لتلقــن العلــم تلقي ًنــا آل ًّيــا ،بــل
ـج بالنشــاط العلمــي واألديب ،إذ «كانــت تعيــش ح ـراكًا علم ًّيــا
كانــت أمكنــة تعـ ّ
متم ّي ـ ًزا ،فقــد احتــوت عــى قــدر كب ـرٍ مــن العلــاء ،الذيــن ينتمــون ملســالك
( ((6انظــر :فــؤاد إبراهيــم :الفقيــه والدولــة ،ص  .286 -275وانظــر :كوثــراين ،وجيــه :الفقيــه
والســلطان ،دار الطليعــة ،بــروت ،ط2001 ،2م ،ص .110
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فقهيــة مختلفــة»( .((6ومــن يتتبــع كتــب تراجــم علــاء البحريــن يجــد أ ّن تلــك
تتجل يف وجوه:
املدارس زاخرة بحرك ٍة علمي ٍة نشط ٍةّ ،
أولهــا :حركــة تأليــف الكتــب العلميــة ،والرســائل الفقهيــة ،واألصوليــة ،واللغويــة،
وغريهــا؛ ففــي تلــك املــدارس يبــدأ األســتاذ بتشــجيع طالبــه عــى الكتابــة
والتصنيــف ،وفيهــا ت ُْصقــل املواهــب الجديــدة ،وتلقــى التشــجيع كلّــه مــن
أســاتذتها ،يقــول الشــيخ عبــد اللــه الســاهيجي ،واص ًفــا أســتاذه الشــيخ ســليامن
املاحــوزي بأنــه «كان يف غايــة اإلنصــاف ،وهــو الــذي جــ ّرأين عــى التصنيــف
والتأليــف؛ ألين مــا عرضــت عليــه شــيئًا مـ ّـا كتبتــه يف أول األمــر إال استحســنه،
وأُ ْع ِجــب بــه ،وباهــى بــه تالمذتــه ،وقــال :مــن منكــم يص ّنــف هــذا التصنيــف،
ويؤلِّــف هــذا التأليــف»(((6؟
والظاهــر أن األســاتذة البحرانيــن مل يكتفــوا بالتشــجيع والحــثّ عــى الكتابــة
والتأليــف ،بــل تخطــوا تلــك املرحلــة إىل مــا ميكــن تســميته باإلغ ـراء القــري
عــى التأليــف ،وذلــك حــن يأمــر األســاتذة تالمذتهــم بــرح مـ ٍن مــن املتــون،
ســواء كان مــن تأليــف األســاتذة أنفســهم ،أو مل يكــن ،وقــد وجدنــا ذلــك جل ًيــا يف
املقدمــة التــي قــدم بهــا الشــيخ أحمــد العصفــور لكتابــه الــذي رشح فيــه رســالة
أســتاذه الشــيخ ســليامن املاحــوزي ،املســاة بـــ (الحمديــة) ،وهــي «رســالة ألّفها
يف تحقيــق (الحمــد) ،مل تكتحــل عــن الدهــر لهــا بنظــر ،وال احتــوى عــى مثــل
روض نضــر ....وكان قــد أمــرين ،دام ظلّــه ،وع ـ ّم
أزهــار ألفاظهــا ،ودرر معانيهــا ٌ
فضلــه وطولــه ،أن أرشحهــا رش ًحــا ،يكشــف عــن مكامنهــا الخف ّيــة ،ويوقــف عــى
مطالبهــا العل ّيــة»(.((6
( ((6فاضل الزايك :تالمذة العالمة الشيخ حسني العصفور ،ص .8

منية املامرسني ،الورقة .475

(((6
( ((6العصفــور ،الشــيخ أحمــد :رشح رســالة الحمــد ،مخطــوط يحتفــظ الباحــث بنســخة منــه،
الورقــة .2 - 1
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ومل يقتــر األمــر عــى تشــجيع الطــاب ،بــل نــرى األســاتذة يتلقفــون مــا
يكتــب طالبهــم ،ويعلّقــون عليــه ،مؤيديــن أو معارضــن ،وتلــك لعمــري
حركــة علميــة دائبــة مــن شــأنها أن تعلــو مبســتوى املؤسســة التــي تأخــذ بهــا،
ـاهيجي
وقــد حـ ّدث الســاهيجي عــن أســتاذه املاحــوزي أيضً ــا؛ ذلــك أ ّن السـ
َّ
كتــب «رســالة يف إثبــات ضــان مــا أكلــت البهائــم ليــا ال نهــا ًرا ،والــرد فيهــا
خصوصــا الشــهيدين قــدس رسهــا ،وهــي أول مــا جــرى
عــى أهــل االجتهــاد،
ً
بــه قلمــي يف التصنيــف ،ونطــق بــه بنــاين يف التأليــف ،وقــد عرضتهــا عــى
رسه ،ونُــ ِّور رضي ُحــه ،فقــال :أنــا أنقضهــا .فقلــت :يــا ح ّبــذا،
شــيخي ،قُــ ِّدس ُّ
لكــن بالروايــة ال باالســتنباط واالجتهــاد .فبقيــت عنــده أكــر مــن شــهر ،وأنــا
ألــح عــى النســخة :إ ّمــا نقضهــا ،أو ر ّدهــا ،فكتــب عليهــا بعــض الحــوايش،
ّ
وليــس فيهــا مــا يشــفي العليــل ،وال يــرد الغليــل .فقلــت :يــا شــيخ ،هــذا
ليــس نقضً ــا للرســالة ،وال وف ًقــا للــرط الــذي رشطتــه عليــك .فقــال :إن شــاء
اللــه ننقضهــا فيــا بعــد ،وننقــض الفوائــد املدنيــة ،فإنهــا هــي التــي دعتــك
إىل هــذه العصبيــة .فقلــت :يــا شــيخ ،إين مل أرهــا( ((6إىل اآلن ،ومل أســمع إال
بذكرهــا .وكان إذا حــرت مجلســه الرشيــف ،يقــول لتالمذتــه :جاءكــم محمــد
أمــن ،يعنــي بــه صاحــب الفوائــد ،وهــو يبتســم يف وجهــي مخالقـةً ،ويداعبنــي
مظارفــة»(. ((7
لقــد ب ّينــت هــذه املحــاورة بــن التلميــذ وأســتاذه عــددا مــن مالمــح املدرســة
العلميــة البحرانيــة ،فالحــوار العلمــي هــو املســيطر بــن الطــاب وأســاتذتهم،
ذلــك الحــوار الــذي يســر وفــق منه ـ ٍج علمــي يتفــق عليــه الطرفــان (بالروايــة
ال باالســتنباط) ،فيطلــب كل طــرف دليــل الطــرف اآلخــر ،وال ميـ ّـل مــن املطالبــة
بــه ،واإللحــاح عليــه ،فــإن مل يرتـ ِ
ـض مــا جــاء بــه األســتاذ ،فــإ ّن الجــو العلمــي
املفتــوح يســمح لــه بإبــداء رأيــه رصاحــة ،دون أن يؤثــر ذلــك يف عالقــة األســتاذ
( ((6يعنــي الفوائــد املدنيــة ،وهــو كتــاب ملحمــد أمــن االســرابادي ،أكــر فيــه مــن انتقــاد
األصوليــن.
( ((7منية املامرسني ،الورقة .515-514
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بتلميــذه! ومــن هنــا نــدرك العلــة يف كــرة مــا ألّــف علــاء البحريــن يف نقــض
آراء أســاتذتهم ،ومــن ســبقهم مــن العلــاء.
فيتجــى يف
ّ
املبــن لنشــاط املدرســة البحرانيــة العلمــي،
أ ّمــا الوجــه الثــاين،
ِّ
شــيوع املناظ ـرات العلميــة بــن العلــاء يف تلــك املــدارس ،وذلــك أم ـ ٌر يجعــل
مــن املــدارس بــؤرة نشــاط علمــي محمــوم؛ ملــا يف املناظـرات مــن شــحذ أصــول
الجــدل ،واألخــذ والــرد.
وتوقفنــا كتــب الرتاجــم عــى نوعــن مــن املناظـرات ،التــي كانــت تــدور يف تلــك
املــدارس :أ ّمــا األول فاملناظـرات الشــفوية املبــارشة ،التــي تســتدعي وجــود الطرفني
املتناظريــن يف مــكانٍ واحــد ،فيعــرض هــذا دليلــه وح ّجتــه ،فريدها اآلخــر وينقضها،
وهكــذا ،ومــن العلــاء املشــهورين يف هذا الفــن الشــيخ داود بن شــافيز (1017ه/
1017م) ،فقــد «كان جدل ًّيــا حاذقًــا يف علــم املناظــرة وآداب البحــث ،مــا ناظــر
أحـ ًدا إال وأفحمــه»( ،((7وقــد نقــل الشــيخ يوســف يف لؤلــؤة البحريــن إحــدى تلــك
املناظـرات التــي دارت بــن الشــيخ داود ،والشــيخ حســن بــن عبــد الصمــد الحاريث
الهمــداين (984ه1576 /م) ،الــذي مل يجــد بعــد املناظــرة إال أن يقــول(:((7
أنــاس يف أوا ٍل قــد تصــ ّدوا
ٌ
تلــق منهــم
فــإ ْن باحثتهــم مل َ

ملحــو العلــم واشــتغلوا بلــ ْم ملْ
ســوى حرفــن :ملْ لِــ ْم ال نســلِّم

كــا نقــل البــادي أ ّن للشــيخ داود بــن شــافيز مــع «الســيد العالمــة النحريــر،
ذي الكرامــات الســيد حســن بــن الســيد حســن الغريفــي ،رحمــه اللــه ،مجالــس
ومناظـرات ،وســمعت شــيخي الفقيــه العالمــة الشــيخ ســليامن يقــول :كان الســيد
أفضــل ،وأشـ ّد إحاطــة بالعلــومّ ،
وأدق نظـ ًرا ،وكان الشــيخ داود ،رحمــه اللــه ،أشـ ّد
بديهــةّ ،
وأدق يف صناعــة علــم الجــدل ،فــكان يف الظاهــر يكــون الشــيخ غال ًبــا ،ويف
الحقيقــة الحـ ُّـق مــع الســيد ،وكان الشــيخ داود ،رحمــه اللــه ،يــأيت ليــا إىل بيــت
( ((7أنوار البدرين ص .73
( ((7لؤلؤة البحرين ص .27
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أمــا النــوع الثــاين مــن املناظــرات ،التــي كانــت تــدور يف املدرســة العلميــة
البحرانيــة فهــو املناظـرات غــر املبــارشة؛ إذ كانــت املناظـرات تتـ ّم عــر وســطاء،
يكونــون ،يف الغالــب ،طالبــا عنــد األســاتذة ،فريســل األســتاذ أحــد طلبتــه بســؤا ٍل
بجــواب يســتدعي ســؤاال ،وهكــذا،
فيجيــب
إىل األســتاذ يف املدرســة األخــرى،
ٍ
ُ
فقــد ذكــر الشــيخ ســليامن املاحــوزي أ ّن العالمــة الفقيــه الشــيخ ســليامن بــن
عــي بــن ســليامن (1101ه1689 /م) أرســل «بعــض الطلبــة إىل الشــيخ املحقــق
األوحــد الشــيخ محمــد بــن ماجــد (1105ه1105 /م) ،وذكــر لــه أ َ ّن االســتدالل
يأ ُّي َهــا َّٱل َ
عــى وجــوب صــاة الجمعــة ،يف زمــن الغيبــة ،بقولــه تعــاىل ﴿ َ ٰٓ
ِيــن
َ ۡ ُۡ ُ َ َ ۡ َ ۡ ْ َٰ ۡ
َ َ ُ ْٓ َ ُ
َّ
َ َّ َ ٰ
ٱللِ﴾الجمعــة 9:غــر
ــر
ءامنــوا إِذا نــودِي ل ِلصلــوة ِ مِــن يــو ِم ٱلمعــةِ فٱســعوا إِل ذِك ِ
ـص باملوجوديــن حــال نــزول اآليــة ،كــا تقــرر يف األصــول.
تــا ٍّم؛ أل ّن الخطــاب يختـ ّ
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الســيد العالمــة الغريفــي ،ويعتــذر منــه ،ويذكــر أ ّن الحـ ّـق معــه»(.((7

ُ ُ
فقــال الشــيخ محمــد للرســول :قــل للشــيخ :قــال اللــه تعــاىلِ ﴿ :لنذ َِركــم ب ِـهِۦ
َ
ـكل مــن بلغــه ،فيع ـ ّم
َو َم ـ ۢن بَل َغۚ﴾األنعــام ،19:وهــو يــدل عــى أ ّن اإلنــذار بالقــرآن لـ ِّ

مــن ليــس موجــو ًدا حــال الخطــاب.

ٌ
مفعول؟
فاعل أم
فأخرب الشيخ ،فقال :قل لهَ ( :م ْن بَلَغَ) ٌ
وحاصلــه أ ّن االســتدالل عــى تقديــر التــام موقــوف عــى جعــل ( َم ـ ْن بَلَ ـغَ)
متعــن ،بــل يجــوز كونــه معطوفًــا عــى
معطوفًــا عــى املفعــول ،وهــو غــر
ّ
الفاعــل ،وهــو املــروي.
والحـ ّـق يف الجــواب عـ ّـا أورده الشــيخ ،رحمــه اللــه ،أ ْن يقــال :إنــه ال كالم يف أنّــا
مكلَّفــون بــكل مــا كُلِّفــوا بــه؛ بــل هــذا مــن جملــة رضوريــات الديــن ،وإن مل
يتناولهــم الخطــاب أصالــة .وقــد بســطنا الــكالم يف ذلــك يف رســالة الجمعــة»(.((7
( ((7أنوار البدرين ص .73
( ((7املاحوزي :أزهار الرياض ،املجلد الثاين ،الورقة .51
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ولســنا نريــد  -مبــا تقـ ّدم  -القــول بــأ ّن الحـراك الــذي عرفتــه املدرســة العلميــة
ـب ،بــل إ ّن تلــك املدرســة
البحرانيــة ،هــو ذلــك الح ـراك اإليجــايب املثمــر حسـ ُ
 كغريهــا مــن املــدارس  -شــهدت نو ًعــا مــن الح ـراك ميكــن أن نطلــق عليــهـي ليقــع يف
(الحـراك الســلبي) ،وذلــك حــن يخــرج النقــاش عــن الســمت العلمـ ّ
ـباب ،يفــي إىل القــول
التطـ ّرف والعصبيّــة ،فينقلــب النقــاش بــن العلــاء إىل سـ ٍ
بتفســيق فريــق ،وإخ ـراج فريــق آخــر عــن امللــة والديــن.
وقــد وصــف الشــيخ عــي بــن محمــد املقــايب البحــراين (1183ه1769 /م) يف
رســالته املوســومة بـ(رســالة يف الجهــر واإلخفــات) شــيخه الشــيخ عبــد عــي بــن
أحمــد البح ـراين  ،وطريقتــه يف البحــث ،بقولــه« :إنــه كان ال يلتفــت إىل قــول
األصحــاب وإجامعاتهــم ،كــا هــو دأب األخباريــن مــن أصحابنــا ،وكان رحمــه
اللــه تعــاىل يشـ ّنع عــى الفقهــاء كثـ ًرا ،حيــث إ ّن بعضهــم يتبــع بعضً ــا يف الحكــم
والفتــوى ،مــن غــر نظ ـ ٍر ورويّــة ،مــع خطــأ املتبــوع ظاه ـ ًرا»( ((7ث ـ ّم ينقــل رأيًــا
علم ًّيــا لألســتاذ ،ومحــاور ًة بــن األســتاذ وأخيــه الشــيخ عــي ،الــذي «ســأله عــن
ـص ،وال أقــول مبــا قالــه األصحــاب.
مســأل ٍة ،فقــال الشــيخ :ليــس فيهــا نـ ٌّ
النص فيه!
فقال له أخوه :أراك تعمل مبا َّ
فقال :كال.
نص يساعد عىل ذلك.
فقال :بىل ،إنك تُخا ِف ُت يف األخريتني ،وال َّ
النص به موجود.
فقال :بىلُّ ،
وأنكــره الشــيخ عــي ،ففتّشــا كتــاب الــوايف؛ الشــتامله عــى الكتــب األربعــة،
ـض املجلــس،
ومل يكــن يومئـ ٍـذ وســائل( ((7عندهــم ،فع ـرا عــى هــذا الخــر ،وانفـ َّ
( ((7املقــايب ،الشــيخ عــي بــن محمــد :رســالة يف الجهــر واإلخفــات ،مخطــوط يحتفــظ الباحــث
بنســخ ٍة منــه ،الورقــة.11
( ((7يعني كتاب وسائل الشيعة للحر العاميل.
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فخــرج  -تغ ّمــده اللــه برضوانــه  -لصــاة املغــرب ،وأ َّم القــو َم ،و َج َه ـ َر باألخــرة
كل مــن صـ ّـى خلفــه ،وبقــي مســتم ًرا عــى الجهــر بــه،
مس ـ ِّب ًحا ،فأعــاد الصــا َة ُّ
غــر معتقـ ٍـد بطــان صــاة امل ُخا ِفــت ...ثـ ّم اتفــق أنــه يف البحريــن حصــل َجـ ْو ٌر
شــدي ٌد ،كــا هــو املعتــاد فيهــا مــن واليهــا ،أوجــب خروجهــم عنهــا ،ف َخــ َر َج
[يعنــي شــيخه] مــع مــن خــرج إىل القطيــف ،فأبطــل الشــيخ املحقــق الشــيخ
حســن بــن محمــد بــن جعفــر املاحــوزي( ((7صالتــه ،وصــاة مــن اقتــدى بــه،
وكان هــو املشــار إليــه يف ذلــك الوقــت ،وأبطــل هــو [يعنــي شــيخه الشــيخ عبــد
ـت ،وصــاة مــن صـ ّـى خلفــه ،بــل متــادى بــه األمــر إىل أن
عــي] صــاة مــن خافَـ َ
ـت ،ومل يجـ ِّوز الصــاة خلفــه يف الصبــح والجمعــة مطل ًقــا،
حكــم بفســق مــن خافَـ َ
خصوصــا
والنهاريــة والعشــاء َسـ َف ًرا ...وقــد شـ ّنع أتـ َّم التشــنيع عــى األصحــاب،
ً
املعارصيــن لــه ،ووقــع فيهــم ،وال أُنْجيْ ِهــم أيضً ــا ،فإنّهــم وقعــوا فيــه ،ون ََسـبُو ُه إىل
مــا هــو بــري ٌء منــه ،حتــى إ ّن بعضهــم ن ََس ـ َب ُه إىل االبتــداع»(.((7
هــذه الحادثــة التــي نقلهــا املقــا ّيب تُظْهــر الجــ ّو املشــحون الــذي كان يســود
بعــض األجــواء العلميــة يف البحريــن ،بحيــث يخــرج النقــاش عــن املنهــج العلمــي
الرصــن ،املســتند إىل الدليــل واإلقنــاع ،متحـ ّوال إىل عصب ّيـ ٍة تحــرم اآلخريــن مــن
اإلفــادة العلميــة مــن طــريف النـزاع ،ويبــدو أ ّن هــذا املنحــى يف تحويــل النقــاش
إىل عصب ّي ـ ٍة ســم ٌة مــن ســات هــذه املدرســة يف أواخــر عهدهــا الزاهــر ،فقــد
علّــق املقــا ُّيب بعــد ذكــر الحادثــة املزبــورة بقولــه« :قــد جــرت عــادة العلــاء،
وخصوصــا أهــل بلدنــا ،يف إطــاق َع َذبَ ـ ِة ألســنتهم يف الوقــوع فيمــن خالفهــم
ً
وخصوصــا إذا مل يكــن قري ًبــا منهــم،
والســب،
يف الحكــم ،والتشــنيع عليــه
ً
ّ
والتعصــب ،وبعــد ذلــك يلتمســون
وينســبونه إىل الجهــل ،والفســاد ،والفســق،
ّ
منــه الدعــاء»(.((7
( ((7هو أستاذ الشيخ يوسف العصفور البحراين ،وقد تويف سنة 1181ه1767 /م.
( ((7رسالة يف الجهر واإلخفات للمقايب ،الورقة .13 -11
( ((7املصدر نفسه ،الورقة .13
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ولقــد ات ّخــذ التنــازع بــن العلــاء يف أواخــر حيــاة املدرســة البحرانية منحــى خط ًريا،
وذلــك حــن صــار بعضهــم يتهــم اآلخريــن برسقــة نتاجــه العلمــي ،وتغييبــه عــن
األنظــار وإعدامــه ،بلــه حســده ،والغــرة منــه ،وقــد وجدنــا ذلــك جليًّــا يف املقدمــة
الرصيحــة التــي كتبهــا الشــيخ خلــف بــن الشــيخ عبــد عــي بــن الشــيخ حســن
العصفــور (1273ه1856 /م) لكتابــه املوســوم بـــ(زاد املعــاد يف رشح الســداد) فقد
ـت عليــه [يعنــي ســداد العبــاد] رش ًحــا واف ًيا
رسد قضيــة الــرح األول ،فقــال« :وكتبـ ُ
ـت يف ذلــك غايــة املجهــود ،وأكــرتُ فيــه مــن األدلــة الوافيــة ،ومن
باملقصــود ،وبذلـ ُ
ـت فيــه إىل (لبــاس
ذكــر التحقيقــات الكافيــة ،وذكــر الخالفــات الشــافية ،حتــى بلغـ ُ
املصـ ّـي) فبلـ َغ ســبع ًة وثالثــن ك ّر ًاســا ،مــن حجــم الربــع بخـ ٍّط مركــوم ،فــكان مــن
ش ـ ّدة ولوعــي بــه ،ورغبتــي أال يفارقنــي يف ظعنــي وإقامتــي ،ونومــي ويقظتــي،
رش حاســد:
فعانــدين يف ذلــك معانــد ،وحســدين فيــه ُّ
يَغيظُ ُهـ ُم فضــي كغيظــي لِ َنق ِْص ِهـ ْم

وليــس ألهل الفضلِ ِض ٌّد ســوى الجهلِ

فبقيــت
َــر َق منــي يف بعــض األيــام ،واســتقضت منــي يف جورهــا األعــوام،
ف ُِ
ُ
ـام ،وال مبفاكهــة
ـام ،وال أته ّنــى مبنـ ٍ
بعــده كاسـ َـف البــال ،متغــر الحــال ،ال ألـ ُّذ بطعـ ٍ
ـاب وال أنســاب»(. ((8
أت ـراب ،وال منادمــة أصحـ ٍ
ـي مــن الوجــود ،فــا هــو انتفــع بــه،
ويبــدو أ ّن (الســارق) قــد محــا األثــر العلمـ َّ
ـح مؤلفــه يف طلبــه دون جــدوى ،وقــد
وال تــرك أحـ ًدا ينتفــع بــه كذلــك ،فقــد ألـ ّ
وصــف لنــا تلــك الحــال يف املقدمــة ،فقــال موضِّ ًحــا مــا بذلــه مــن جهـ ٍـد يف تت ّبــع
ـت يف التجســس عنــه أكــر مــن ألفــن ،فلــم يقفــوا لــه عــى
كتابه»:وقــد و ّجهـ ُ
ـت
ـت يف أمــره إىل ســائر البلــدان ،وبذلـ ُ
خــر ،ومل ت ُْسـتَ ْب َق منــه عـ ٌن وال أثــر ،وكتبـ ُ
يف تحصيلــه نفائــس األمثــان واألعيــان ،فخابــت يف تحصيلــه أمنيتــي ،وانحــرت
عــن بلوغــه إراديت ،وعظُــم ذلــك عــى أح ّبتــي
وخاصتــي»(.((8
ّ
( ((8زاد املعاد يف رشح السداد ،الورقة .2-1
( ((8املصدر نفسه ،الورقة .2
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حســب النظريــة الخلدونيــة املشــهورة ،التــي تقيــس الــدول واملاملــك بالكائــن
الحــي :يبــدأ ضعي ًفــا ،ث ـ ّم يشــت ّد عــوده ،ويصــل إىل أوج قوتــه ،لتنحــدر حالــه
بعــد ذلــك إىل الضعــف واالندثــار ،أقــول :حســب هــذه النظريــة ،ميكــن تتبــع
حــال املــدارس يف البحريــن ،فبعــد أن بلغــت أوج قوتهــا ،حتــى صــارت كلمتهــا
أعــى مــن كلمــة الحاكــم الســيايس ،وصــار للفقيــه ســلطة مت ّكــن بهــا أن (يتفــل)
يف وجــه الحاكــم ،دون أن يتمكــن هــذا مــن الــر ّد ،وجدنــا أقطــاب تلــك املــدارس،
أعنــي الفقهــاء والعلــاء يجــأرون بالشــكوى مــن تراجــع الحــال العلمــي،
وتر ّديهــا ،حتــى غــاىل بعضهــم فحــثَّ النــاس عــى الهجــرة مــن البحريــن ،فــا
عــادت صالحــة الحتضــان الكفــاءات العلميــة!

المدارس العلمية في البحرين :نشأتها وتطورها

انقالب الحال

ولــو أننــا تابعنــا بدايــات الشــكوى مــن ضعــف املدرســة العلميــة يف البحريــن،
وبدايــات تقهقــر دورهــا العلمــي واالجتامعــي بلــه الســيايس ،لوجدنــا ذلــك
مرتبطًــا بتدهــور الدولــة الصفويــة يف إيــران ،وبدايــات أفــول نجمهــا؛ ذلــك
بــأ ّن الدولــة الصفويــة كانــت تبســط نفوذهــا عــى البحريــن ،فهــي التــي تعـ ّـن
الحاكــم الســيايس ،وقــايض القضــاة ،وغريهــا ،وقــد أولــت تلــك الدولــة  -يف
أطوارهــا األوىل  -عناي ـ ًة منقطعــة النظــر بالفقهــاء ،وجعلــت كلمتهــم نافــذة
رف
يف مفاصــل الحيــاة االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية وغريهــا ،وقــد ت ـ ّ
الفقهــاء بوصفهــم الح ـكّام النائبــن عــن اإلمــام ،نظــر مــا فعــل املحقــق الثــاين
الشــيخ عــي بــن عبــد العــايل الكــريك (940ه1533 /م) ،الــذي «كان مــن علــاء
الشــاه طهامســب الصفــوي ،وجعــل أمــور اململكــة بيــده ،وكتــب ُرقُـ ًـا إىل جميــع
املاملــك بامتثــال مــا يأمــر بــه الشــيخ املزبــور ،وأ ّن أصــل ال ُملْــك إمنــا هــو لــه؛ ألنه
نائــب عــن اإلمــام ،عليــه الســام ،فــكان الشــيخ يكتــب إىل جميــع البلــدان كت ًبــا
بدســتور العمــل يف الخ ـراج ،ومــا ينبغــي تدبــره يف أمــور الرعيــة»(.((8
وحينــا بــدأت نــار تلــك الدولــة تخبــو ،وبــدأت تفقــد الســيطرة عــى األطـراف
( ((8لؤلؤة البحرين ،ص .153-152
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التابعــة لهــا ،وجدنــا آثــار تلــك الحــال الســلبية تنعكس عــى األوضــاع االقتصادية
واالجتامعيــة والعلميــة يف داخــل إيــران وخارجهــا؛ لــذا بــدأت الشــكوى مــن
تقهقــر األحــوال يف البحريــن تعلــو مــن أط ـر ٍ
اف ع ـ ّد ٍة يف املجتمــع ،ولعـ ّـل أش ـ ّد
تلــك األطــراف ،وأوســعها تأثــ ًرا هــم العلــاء والفقهــاء؛ إذ كانــوا أقــدر مــن
غريهــم عــى َحـ ْد ِس مــا ســتؤول إليــه الحــال يف البحريــن ،إذا مــا اســتم ّر تراجــع
الدولــة الصفويــة ،وانحدارهــا.
ومــن الالفــت للنظــر أ ّن شــكوى العلــاء يف البحريــن بــدت مــن الطبقــات
جميعهــا ،ال فــرق يف ذلــك بــن مــن كان لــه منصــب رســمي ،وبــن مــن مل يكــن
كذلــك ،فقــد وجدنــا الشــيخ ســليامن املاحــوزي ،الــذي آلــت إليــه الزعامــة
الدينيــة يف البحريــن ،فصــار شــيخ اإلســام فيهــا بعــد وفــاة الســيد هاشــم
التوبــاين البح ـراين (1107ه1695 /م) ،يفصــح عــن شــكواه تلــك يف أكــر مــن
موضــع ،منهــا قصيدتــه الطويلــة التــي بدأهــا بالدعــوة إىل الهجــرة مــن البحريــن:
انهــض وحثّ اليعمــات عىل الرسى
وتجـ َ
ر قــد أطبقــوا
ـاف صحبــة معـ ٍ
ال تأســف ّن عــى فراقهــم فــا

الشى
واهجـ ْر ّ
محل الخســف يا أســد َّ
طــ ًّرا عــى الشــنعا وح ّبــوا املنكــرا
ذقــت منهــم قــ ُّط إال ممقــرا
قــد
َ

وختمها بالدعوة نفسها ،أعني الهجرة من البحرين:

فـ ْ
ـارق كــا فَ َع َل ابــن ذي يزنٍ فام
أشــفت عــى
وتداركَــ َّن بق ّيــ ًة
ْ

أجــدا ُه ِغمــدا ٌن مخلّفــ ٌة ورا
تلـ ٍ
ـرى
ـف وال تضجـ ْر وإن طــال الـ ّ

فــا الــذي يحمــل هــذا الشــيخ عــى التفكــر الجــدي يف الهجــرة مــن البحريــن،
وهــو الــذي «إليــه انتهــت رئاســة هــذه البــاد ،وأق ـ ّرت لــه بالفضــل العبــاد ،بــل
أذعنــت لــه أكــر أهــل األمصــار ،واشــتهر بالفضــل اشــتهار الشــمس يف رابعــة
النهــار»(((8؟
( ((8الشيخ عبد الله السامهيجي :منية املامرسني ،الورقة .475
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ـي  -وقــد ضعفــت الدولــة  -أن تكــون أطرافهــا عرضـ ًة للطامعــن ،وليســت
وبدهـ ٌّ
البحريــن ،بوصفهــا مــن أطــراف الدولــة الصفويــة ،بد ًعــا يف ذلــك؛ فارشأبّــت
أعنــاق الطامعــن إليهــا ،وتكــررت الغــزوات عليهــا ،األمــر الــذي ألقــى بظاللــه
عــى املجتمــع البح ـراين يومئـ ٍـذ ،وتلــك حـ ٌ
ـوزي بدقــة،
ـال وصفهــا الشــيخ املاحـ ُّ
ـت يف بعــض
ونقلهــا بوصفــه معايشً ــا لتلــك األحــداث ،ومنفعــا بهــا ،يقــول« :كنـ ُ
أيــام تحريــر هــذا الكتــاب( ،((8يف غايــة الضجــر واالضطــراب ،ونهايــة القلــق
واالكتئــاب ،مــن اختــال أوضــاع هــذه الديــار ،وخمــود نــار العلــم والحكمــة
يف هــذه األعصــار ،وتسـلّط حـكّام الجــور عــى العلــاء األخيــار ،وكــرة الغــارات
يف هــذه البــاد ،التــي هــي مســقط رايس ،ومــرىس امل ـرايس ،وتغلّــب األع ـراب،
ـوب
واســتيالء ال ُّن ّصــاب ،وغــر ذلــك مــن الفــن التــي تشــيب النــوايص ،مــع خطـ ٍ
(((8
أخــرى كامنــة ،وأهــوال تــرى ظاهــرة وباطنــة»...
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ال تســعف كتــب الرتاجــم بإجاب ـ ٍة عــن هــذا الســؤال؛ فلــم يُ ْع ـ َن مــن تناولــوا
الرجــل بهــذه القضيــة ،ومل يدرســوا مــن حياتــه غــر الجانــب العلمــي ،لك ّنــه
االضط ـراب الســيايس واألمنــي الــذي كانــت البحريــن مت ـ ّر بــه يومــذاك ،فهــو
الــذي حمــل الشــيخ وغــره عــى الجــأر بالشــكوى ،فقــد «بــدأ االختــال
واالنحــال يترسبــان إىل جســم الســلطنة اإليرانيــة ،وأخــذت عالئــم االحتضــار
تبــدو بشــدة عــى الدولــة الصفويــة مــن عهــد الشــاه ســليامن ،وزادت يف أيــام
الشــاه ســلطان ،فوقعــت البــاد كلهــا يف الفــوىض»(.((8

وقــد ملــس املاحــوزي ملم ًحــا آخــر مــن مالمــح ضعــف الدولــة الصفويــة ،وذلكــم
هــو تس ـلّط الــوالة يف البحريــن عــى العلــاء وعــى النــاس أجمعــن ،والحكــم
فيهــم بالعســف والجــور ،دون أن يكــون ملركــز الحكــم يف أصفهــان قــدرة عــى
( ((8الخــري ،نــارص بــن جوهــر :قالئــد النحريــن يف تاريــخ البحريــن ،تقديــم ودراســة عبــد
الرحمــن الشــقري ،مؤسســة األيــام للنــر ،البحريــن ،ط2003 ،1م ،ص .203
(((8
(((8

يعني سنة 1116ه1704 /م.
أزهار الرياض ص .274
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ردعهــم؛ مـ ّـا أ ّجــج نــار الخــاف بــن العلــاء والــوايل ،فإنــه «لســوء حــظ أهــل
ـول أمــر بالدهــم ،كان فظًّــا،
البحريــن أ ّن الــوايل اإليـراين (كلبعــي خــان) الــذي تـ ّ
جائــر غشــوم (كــذا) كثــر البغــي والفســاد ،وقــد عنــاه الشــيخ أبــو الحســن
ســليامن بــن عبــد اللــه املاحــوزي ،يف قولــه(:((8

مل ّــا تعــ ّدوا طورهــم
وغــدوا يحاكــون الــكال
حاكــا
عليهــم
ول
ّ
وبالــه
نبــال
فرمــى

أهــل أوا ٍل يف املعــايص
ُ
ِ
واقتنــاص
َب بــا انتفــا ٍع
كلــب الهــراش بــا خــاص
بــن األداين واألقــايص

ويبــدو أ ّن هــذا الــوايل (الغشــوم) قــد بــدأ بتدمــر الحيــاة العلميــة يف البحريــن،
فبــدأ الضعــف يــري يف جنباتهــا ،وهــو أمـ ٌر أرغــم املاحــوزي عــى املقارنــة بــن
ـي
حــال العلــم يف البحريــن قبــا ،والحــال التــي آلــت إليهــا ،فقــال يف نـ ٍّ
ـص بوحـ ٍّ
رصيــح« :كانــت امللــوك تــريب العلــم وأهلــه ،وتحثهــم بالرتغيــب واملصانعــات
عــى ترويجــه ،والرتقّــي يف معارجــه ،ث ـ ّم خلَــف مــن بعدهــم َخلْـ ٌـف ،كســدت
لديهــم ســوق العلــم ،وســقط عندهــم مقــداره ،وتأكّــد لديهــم احتقــاره ،ال جــرم
خمــدت نــار العلــم وبــار ،وولّــت عســاكره األدبــار:

بــرق تألّــق يف ِ
فكأنّــه ٌ
الحمــى

ثــ ّم انثنــى فكأنّــه مل يلمــعِ

حتــى آل األمــر يف جزيرتنــا ،وهــي دار املؤمنــن ،ومق ـ ّر الصالحــن إىل هج ـران
وطــي صحــف
العلــم باملــ ّرة ،واطّراحــه ،واســتحقار العلــاء واســتئصالهم،
ِّ
الفضــاء ،وكتــان الكتــب ،ونبذهــا يف هاويــة الذهــول ،وانــزواء أهاليهــا يف زاويــة
الخمــول؛ بســبب اشــتعال نايــرة الجــور ،وظهــور الحــور بعــد الكــور .نســأل اللــه
أن يعيدهــا ســرتها األوىل ،ويرجعهــا إىل مــا هــو أحــرى وأوىل ،بتغيــر حاكمهــا
الجبّــار العنيــد ،وتبديــل واليهــا الشــيطان املريــد(:((8
( ((8الخريي :قالئد النحرين ،ص .206

(((8
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ترســخ هــذا الوضــع بعــد أن صــارت البحريــن مركـ ًزا للهجــات الخارجيــة؛
ولقــد ّ
إذ بــدأ العامنيــون وغريهــم عــددا مــن الهجومــات الكاســحة ،أدت يف محصلتهــا
النهائيــة إىل «الهــرج واملــرج ،والخــراب والعطــال» بــدءا مــن ســنة (1129ه/
1716م) ،وليــس انتهــاء بســنة 1151ه1738 /م ،حــن ج ّهــز (ســيف بــن ســلطان)
جيشً ــا جــ ّرا ًرا« ،وحــن وصولــه إىل البحريــن ،حــارب أهلهــا ،وتغلّــب عليهــم،
وأمــر بالقتــل والنهــب العــام مـ ّدة ســتة أيــام ،كاد يف أثنائهــا أن يجعــل البحريــن
رش انتقــام ،وأذاقهــم مــن
خاويــة عــى عروشــها ،وقــد انتقــم مــن األهــايل ّ
العــذاب واالضطهــاد أشــكاال وألــوان (كــذا) ،وقتــل كثــر (كــذا) مــن مشــايخهم،
وعلامءهــم ،وكرباءهــم ،ود ّمــر البــاد أش ـ ّد تدمــر»(.((8
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مــن قــال آمـ َن أبقــى اللـ ُه مه َجتَـ ُه

ـرا»
فــإ ّن هــذا دعــا ٌء يشــمل ال َبـ َ

ميكــن ،إذن ،الوقــوف عــى أهــم نتائــج ذلــك الهجــوم العــاين الكاســح،
والهجومــات املتتاليــة عــى البحريــن فيــا بعــد ،وانعــكاس تلــك النتائــج عــى
الحيــاة العلميــة يف البحريــن ،التــي كانــت املدرســة العلميــة متثــل وجههــا األبــرز،
تلــك النتائــج هــي:
( )1قتــل العلــاء والكفــاءات العلميــة ،فقــد نقــل البــادي أنــه رأى «يف الجزيــرة
مدرســة كبــرة خرابًــا ،تســمى مدرســة الشــيخ داود ...وينقــل أهــل هــذه الجزيرة
أنــه قُ ِتـ َـل يف بعــض تلــك الوقائــع يف تلــك املدرســة أربعــون ،أو ســبعون عاملًــا
ومشــتغال ،كلهــم شــهداء؛ ولهــذا يســمونها اآلن كربــاء»(.((9
( )2ف ـرار مــن بقــي ح ًّيــا مــن أولئــك العلــاء إىل الــدول املجــاورة ،كالقطيــف،
وإي ـران ،والع ـراق ،بــل إ ّن يــد األقــدار ســاقت بعضهــم بعي ـ ًدا حتــى وصلــوا إىل
الهنــد.
قالئد النحرين ،ص .205

(((8
( ((9أنوار البدرين ،ص .56
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( )3إحـراق الكتــب واملصــادر العلميــة ،ســواء تلــك التــي ألفهــا علــاء البحريــن،
أو غريهــم.
( )4التضييــق عــى النــاس يف معايشــهم وأقواتهــم ،وإذاقتهــم أشــكاال مــن
العــذاب واالضطهــاد.
انعكاســا ســلبيا عــى الوجــود العلمــي يف البحرين،
ولقــد انعكســت تلــك النتائــج
ً
فــا عــاد للعلــاء مكانتهــم التــي كانــوا عليهــا ،ومــا عــاد يف مقــدور النــاس إمداد
املــدارس مبــا تحتــاج إليــه مــن مــال وغــره ،فبــدأت ريــح تلــك املدرســة يف
الخمــود والتقهقــر؛ ومــن أجــل ذلــك ،صــار علــاء البحريــن ال يفتــأون يذكــرون
تقهقــر الحيــاة العلميــة يف البــاد ،ســواء كان ذلــك يف مق ّدمــات كتبهــم ،أو يف
ـب يف ذلــك كلّــه النشــعب املوضــوع وطــال،
خواتيمهــا ،ولــو أننــا تت ّبعنــا مــا كُ ِتـ َ
ولكننــا نســوق مثالــن يوضحــان مــا نرمــي إىل إيضاحــه ،أولهــا مأخــوذ مــن
خامتــة كتــاب (مــرآة األخبــار يف أحــكام األســفار) للشــيخ محمــد بــن أحمــد بــن
إبراهيــم الــدرازي ،وقــد فــرغ مــن تأليفــه ســنة (1162ه1748 /م) ،يقــول« :
وليكــن هــذا آخــر مــا أردنــا إيـراده يف هــذه الرســالة ،ووفقنــا اللــه إلمــداده مــع
هــذه العجالــة ،وأســعفنا بــه مــع شــدة الســآمة واملاللــة ،فجــاءت بحمــد اللــه
ســبحانه وافيــة بامل ـراد ،جامعــة ملســائل القــر إال مــا ش ـ ّذ أو عــن البــال قــد
ـص مــن الســادة األمجــاد ،مــع ت ـرادف اآلفــات ،وتعــاور
حــاد ،أو مل يــرد بــه نـ ٌّ
العاهــات يف هــذه األوقــات التــي أشــابت رؤوس األطفــال ،وتزلزلــت ألجلهــا
شــوامخ الجبــال ،وأبــادت العــامل يف بــاد أوال ،محــل املحــن الفظيعــة والزلـزال،
فمنهــا ذهــب العلــم بذهــاب حامليــه ،فقــد بــاد جـ ُّـل أهلــه وعامليــه ،بــل ال
ـب فيــه؛ إلذالل متعاطيــه ومســتعمليه ،وحقــارة عارفيــه
تســمع أح ـ ًدا أنــه راغـ ٌ
عــال الســلطان ،وال
ودارســيه؛ فليــس موصوفــا باإلحســان إال مــن كان مــن ّ
محشــوما إال مــن كان ذا ســطوة ولســان ،تــرى الرجــل يع ـ ّد نفســه مــن أهــل
اإلميــان ،معروفــا بالصــاح واإلصــاح يف كل مــكان ،وهــو جاهــل يف دينــه ،ضعيف
يف يقينــه ،يع ـ ُّد الســؤال عـ ّـا سيســأل عنــه منقص ـ ًة عظيمــة ،والتف ّحــص عـ ّـا
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ـص عــى تراجــع الــدور
فأنــت تــرى أ ّن الشــيخ الــدرازي قــد ركّــز يف هــذا النـ ّ
العلمــي ،وانقــاب حــال العلــاء ،مــن كونهــم يف مقدمــة الركــب االجتامعــي،
إىل كونهــم محتقريــن ،ال ينظــر إليهــم أحــد بعــن االحـرام والتبجيــل ،ومــا كان
ذلــك ليكــون لــوال تص ـ ّدر الســلطة السياســية املشــهد كلّــه « ،فليــس موصوفــا
باإلحســان إال مــن كان مــن عـ ّـال الســلطان ،وال محشــوما إال مــن كان ذا ســطوة
ولســان» عــى ح ـ ّد تعبــر الــدرازي!

المدارس العلمية في البحرين :نشأتها وتطورها

ـب بتعلّمــه مثلبــة جســيمة ،فيقــي عمــره عــى هــذه الســرة ،إىل أن
هــو مطالـ ٌ
ميــوت عــى غــر بصــرة ،نســأله ســبحانه حســن العاقبــة ،والســامة مــن هــذه
(((9
الفتنــة والطامــة»..

ـص الــدرازي الســابق ،ذلــك بــأ ّن فيــه إشــارة
ومثّــة أم ـ ٌر جدي ـ ٌر باملالحظــة يف نـ ّ
إىل فقــدان املدرســة العلميــة الدينيــة يف البحريــن مكانتهــا االجتامعيــة ،ويتبـ ّـن
ذلــك مــن إع ـراض النــاس عــن ســؤال املختصــن مــن الفقهــاء ،بــل إ ّن بعــض
ـفل ،فــرى البقــاء عــى عــدم
رشائــح املجتمــع لتنظــر إىل تلــك املؤسســة نظــرة ُسـ َ
املعرفــة خ ـ ًرا مــن اللجــوء إىل تلــك املؤسســة ومــن فيهــا! وتلــك نظــرة بقيــت
ترتســخ ،وأعــان عــى نرشهــا الظــروف السياســية واالقتصاديــة التــي م ـ ّرت بهــا
ّ
البحريــن ،مــن تشــتت علامئهــا ،وإضعــاف مركــز مــن بقــي منهــم يف املجتمــع،
حتــى اندثــرت تلــك املدرســة ،أو كادت بعــد وفــاة الشــيخ عبــد اللــه الســري
ســنة 1267ه1850 /م.
وأمــا املثــال اآلخــر ،فنســوقه مــن كالم الشــيخ جعفــر بــن محمــد بــن عبــد اللــه
البحـرا ّين (1342ه1923 /م) ،يف كتابــه املوســوم بـ(ملتقــى البحريــن) حــن أشــار
إىل أســباب ضعــف املدرســة البحرانيــة واندثارهــا ،يف بكائيــة واضحــة ،فقــال:
«وأ ّن هــذا الزمــان مـ ّـا خبــت فيــه مــن العلــم نــاره ،وكادت تــأرز لــوال اللــه بــن
أهلــه آثــاره ،وتنــدرس مــن حملتــه أخبــاره ،وتنطمــس أشــعته وأنــواره ...وأشـ ّد
( ((9الدرازي ،الشيخ محمد بن أحمد :مرآة األخبار يف أحكام األسفار ،من مخطوطات الشيخ عبد
الحسني السرتي ،الورقة األخرية.
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مــا قصــد ببالئــه أهـ َـل البحريــن ،ورماهــم مــن بــن العــامل بالــداء الدفــن ،وأكــر
فيهــم القتــل الذريــع ،والنهــب والتشــتيت والتصديــع بالــزالزل التــي تشــيب
نفوســهم مــن كربـ ٍ
ـات وثقــا،
الرضيــع ،فلــم يطيقــوا ملــا عراهــم َح ْمــا ،وألــز َم َ
ـت قلوبهــم بوق ِعــه َو َجــا وذُال ،فحينئـ ٍـذ رأوا يف تــرك األوطــان والف ـراق
وأُ ْ ِ
شبَـ ْ
راحـ ًة لقلوبهــم مــن معانــاة مــا ال يطــاق ،فرحلــوا منهــا تحــت دجــى الغيهــب،
وســلكوا بطــون األوديــة والرحــب ،وذهبــوا يف أقــايص بــاد اللــه شُ ـ َع ًبا ،وتشــتتوا
يف أدانيهــا عــن أوطانهــم أيــدي ســبأ ،حتّــى كأ ّن غ ـراب البــن يف أظعانهــم قــد
ـب ،وصــاح صائــح الفـراق يف شــملهم فانصــدع ومــا انشــعب ،ومل تــزل هــذه
نَ َعـ َ
(((9
حالهــم برهــو مديــدة مــن الزمــان ،ومل يُ ْح َك ـ ْم لهــم برجــو ٍع إىل اآلن»...
إ ّن هــذه البكائيــة تشــر بوضــو ٍح إىل الســبب الــذي أفقــد املدرســة البحرانيــة
دورهــا؛ إذ جعلــه مركّ ـ ًزا يف قتــل العلــاء ،وترشيــد الباقــن بعي ـ ًدا عــن هــذه
البــاد؛ ومــن أجــل ذلــك ،مل تعــد املدرســة العلميــة يف البحريــن اليــوم تحتضــن
نســب
إنتــاج
مــن الفقهــاء أحــدا ،ومل يعــد لهــا
علمــي مرمــوق ،ميكــن أن يُ َ
ٌ
ٌّ
إليهــا ،بعــد أن فقــدت اســتقاللها ،ولقــد مـ ّر عــى البحريــن زمــان تالشــت فيــه
تلــك املــدارس ،حتــى عــى املســتوى الشــكيل ،بلــه مســتوى املناهــج العلميــة،
والنضــوج الفكــري ،وهــي اليــوم أقــرب إىل مــدارس إنتــاج خطبــاء منهــا إىل
مــدارس علميــة!!

( ((9البحـراين ،الشــيخ جعفــر بــن محمــد :ملتقــى البحريــن  ،مخطــوط يحتفــظ الباحــث بنســخة
منــه ،الورقــة .13-11

الفصل الثاني

إسهامات علماء البحرين في العلوم
الشرعية واللغوية

ولســنا نجانــب الصــواب ،وال ن ّدعــي شــططًا إذا مــا قلنــا إ ّن للمدرســة البحرانيــة
ـي ومنهجــي،
تأثريهــا الكبــر يف املحيــط العلمــي ،مبــا حققــت مــن َس ـ ْبقٍ علمـ ٍّ
ـابق،
حــن ابتكــر أعالمهــا طرائــق يف التأليــف والتصنيــف مل يســبقهم إليهــا سـ ٌ
غــر أ ّن عوامــل عديــدة ،داخليــة وخارجيــة ،أ ّدت إىل بقــاء أكــر ذلــك ال ـراث
العلمــي محصــورا يف زوايــا النســيان والخمــول ،فقــد فعلــت الحــروب املتتاليــة،
ـوم مركّــز عــى العلــاء واملراكــز العلميــة فعلهــا املؤثّــر يف
مبــا صاحبهــا مــن هجـ ٍ
إضعــاف الــدور العلمــي واالجتامعــي لتلــك املراكــز العلميــة ،ومــن ثـ ّم تغييــب
النتــاج العلمــي كلّــه ،فقــد اس ـتُ ْه ِدف العلــاء ومــا كتبــوا بالقتــل والتحريــق(((،
ومل يســلم مــن ذلــك النتــاج إال نــزر يســر ال يــكاد يذكــر ،جلّــه يف الفقــه .ومــن
ـب آخــر ،فقــد كان لورثــة أولئــك العلــاء دورهــم يف تغييــب نتــاج أســافهم؛
جانـ ٍ
فقــد خلــف أولئــك األفــذاذ جيـ ٌـل ،مل يُ ْعـ َن بـراث أســافه ،فتسـ ّبب يف ضيــاع مــا
بقــي منــه ،ومل نعــد نعــرف عــن كثــر مــن ذلــك النتــاج العلمــي إال مــا حفظتــه
كتــب الرتاجــم مــن أســاء املصنفــات العلميــة!!

إسهامات علماء البحرين في العلوم الشرعية واللغوية

وقفنــا يف الفصــل األول عــى حركــة املدرســة العلميــة يف البحريــن ،ورأينــا
االهتــام الكبــر بهــذا الــرح العلمــي؛ األمــر الــذي أدى إىل ظهــور مئـ ٍ
ـات مــن
ـب ،بــل
العلــاء ،الذيــن أســهموا يف إث ـراء الحركــة العلميــة ،ال يف البحريــن حسـ ُ
يف الحــوارض العلميــة املعروفــة يومــذاك ،كمدرســة الحلــة ،وش ـراز ،وغريهــا.

ولقــد خــاض علــاء البحريــن يف شــتى صنــوف املعــارف اإلســامية ،وكان لهــم يف
كل صنـ ٍ
ـف إســهام ،فقــد ألفــوا وص ّنفــوا يف الفقــه وعلومــه ،ويف القــرآن وعلومــه،
ّ
والحديــث وعلومــه ،واللغــة وعلومهــا املختلفــة ،وقــد غــدت مؤلفاتهــم
تلــك مصــادر يســتقي منهــا مــن جــاء بعدهــم مــن الفقهــاء ،وال يــكاد كتــاب
متخصــص  -سـ ّيام يف الفقــه  -يخلــو مــن ذكــر مصنفــات البحرانيــن أو بعضهــا،
وكذلــك الحـ ُ
ـال يف علــم الــكالم؛ فقــد خاضــوا غــاره ،وكانــت لهــم إســهاماتهم
فيــه ،فص ّنفــوا تصنيفـ ٍ
ـات وصفهــا املتمرســون يف علــم الــكالم ،كالخاجــة نصــر
((( انظر :لؤلؤة البحرين ،ص
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الديــن الطــويس بالرائقــة والعجيبــة ،حتــى إنــه رشح (رســالة العلــم) لفيلســوف
البحريــن ومتكلمهــا ،أعنــي الشــيخ أحمــد بــن ســعادة الس ـراوي (مــن أعــام
القــرن الســابع).
وابتغــاء تجليــة إســهامات هــذه املدرســة يف العلــوم املختلفــة ،ســأفرد لــكل علـ ٍـم
مســاحة موجــزة ،أذكــر فيهــا أهــم اإلســهامات البحرانيــة يف هــذا املجــال:
أوال :الفقه وعلومه

ْــر البحرانيــون
مــن البدهــي أن يزدهــر الــدرس الفقهــي يف البحريــن ،وأن يُك ِ َ
مــن التأليــف فيــه؛ ذلــك بــأ ّن هــدف هــذه املدرســة  -كــا أســلفنا  -هــو
تخريــج الفقهــاء القادريــن عــى اســتنباط األحــكام الرشعيــة ،ينضــاف إىل ذلــك
أ ّن التأليــف يف الفقــه ،ومناقشــة الفقهــاء ،ومحاكمــة آرائهــم ،وترجيــح بعضهــا
وتقويتــه ،أو تضعيــف األخــرى وتركهــا مــن أوضــح الدالئــل والرباهــن عــى
بلــوغ هــذا الطالــب مســتوى مــن االجتهــاد ،يؤهلــه لالســتنباط واالفتــاء ،ومــن
ثـ ّم اعـراف املحيــط العلمــي بــه ،بوصفــه واحـ ًدا م ّمــن ميكــن الرجــوع إليهــم،
وذلــك هـ ٌ
كل مــن اتصــل بتلــك املــدارس الدينيــة.
ـدف يتم ّنــى الوصــول إليــه ّ

ويبــدو أ ّن اهتــام البحرانيــن بالفقــه قديـ ٌم ِقـ َد َم وجــود العلــم يف هــذه البــاد،
يفــر إرصار مــن ترجمــوا لعلــاء البحريــن عــى وصفهــم
ّ
ولعــل هــذا مــا ّ
بالفقهــاء ،كــا فعــل املــرزا النــوري يف ترجمــة الشــيخ محمــد بــن محمــد
البحــراين (كان ح ًّيــا ســنة 529ه1134 /م)؛ إذ وصفــه بالفقيــه ،وذكــر روايتــه
عــن الراونــدي((( ،وكــا فعــل املحقــق الحــي ،الــذي وصــف الشــيخ إبراهيــم
بــن الحســن بــن إبراهيــم البح ـراين (بعــد 669ه1270 /م) بـــ «الشــيخ األجـ ّـل
العالِــم الفقيــه الفاضــل ال َّديِّــن»((( .ونجــد الوصــف نفســه يُل َحــق بالشــيخ عبــد
اللــه بــن محمــد املتـ َّوج ،وهــو مــن تالمــذة الشــيخ فخــر الديــن الحــي ،املتــوىف
((( انظر :النوري ،املريزا :مستدرك الوسائل ،ج ،3ص .445
((( الشــيخ ســليامن املاحــوزي :فهرســت آل بابويــه وعلــاء البحريــن ،ص  84نقــا عــن املحقــق
الحــي.
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وليــس بــن أيدينــا مــن مؤلفــات البحرانيــن يف تلــك األعــر مــا ميكــن أن
نســتدل منــه عــى منهجهــم يف التصنيــف الفقهــي ،وأول مــا وصــل إلينــا مــن
نتاجهــم يعــود إىل نهايــات القــرن الثامــن ،وبدايــات القــرن التاســع ،فقــد ذكــر
العالمــة الطه ـراين يف (الذريعــة) أن الشــيخ إبراهيــم بــن منصــور بــن عشــرة
األوايل البحـراين (بعــد 807ه1404 /م) كتــب كتابًــا أســاه (رشح ألفية الشــهيد)،
وألفيــة الشــهيد هــذه هــي رســالة يف الفقــه ،للشــهيد األول ،وقــال الطهــرا ُّين
إنــه رأى نســخة منــه يف مكتبــة املــوىل محمــد عــي الخوانســاري ،يف النجــف
األرشف((( ،أمــا الكتــاب الثــاين مــن كتــب البحرانيــن الفقهيــة ،والــذي عرفنــا
اســمه ،فهــو كتــاب (فتــح مقفــات القواعــد)((( للشــيخ أحمــد بــن عبــد اللــه
املتــوج (820ه1417 /م) ،وهــو رشح لكتــاب (قواعــد األحــكام) للعالمــة الحــي،
أ ّمــا الشــيخ حســن بــن راشــد الحــي البحـراين (بعــد 827ه1423 /م) فقــد نظــم
ألفيــة الشــهيد يف الفقــه ،وس ـ ّمى منظومتــه تلــك بـ(الجامنــة البهيــة)(((.
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ســنة 771ه1369 /م ،إذ وصفــه األفنــدي يف (ريــاض العلــاء) بأنــه « عــاملٌ
ـب شــاع ٌر نبيــل ،وكان مــن أكابــر العلــاء ،والفقهــاء
فاضــل ،فقي ـ ٌه جليـ ٌـل ،أديـ ٌ
املتأخريــن»(((.

ويبــدو مــن خــال هــذه الكتــب األوىل أ ّن البحرانيــن  -يومئـ ٍـذ  -كانــوا مييلــون
إىل رشح اآلثــار الفقهيــة التــي اشـتُ ِه َرت يف محيــط املدرســة اإلماميــة ،شــأنهم يف
ذلــك شــأن غريهــم مــن فقهــاء اإلماميــة؛ إذ اتّجــه التأليــف الفقهــي منــذ القــرن
الثامــن الهجــري إىل « كتابــة الــروح والحــوايش والتعليقــات عــى أ ّمهــات املتون
الفقهيــة ،التــي ألفهــا كبــار الفقهــاء الســابقني ،أمثــال املحقــق الحــي (676ه/
((( األفنــدي ،عبــد اللــه :ريــاض العلــاء ،تحقيــق أحمــد الحســيني ،مطبعــة الخيــام ،قــم املقدســة،
1401ه1980 /م ،ج ،1ص .68
((( انظر :الطهراين :الذريعة ج  ،13ص  ،.108والنويدري :أعالم الثقافة ،ج ،1ص .346
((( النويدري :أعالم الثقافة ،ج ،1ص .351
((( الذريعة  5ص .132-131
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1277م) يف كتابيــه :املختــر النافــع ،ورشائــع اإلســام ،والعالمــة الحــي (726ه/
1325م) يف كتابيــه :قواعــد األحــكام ،وإرشــاد األذهــان ،والشــهبد األول (786ه/
1384م) يف كتابــه اللمعــة الدمشــقية»((( ،لكــن رسعــان مــا صــار البحرانيــون
يؤلفــون تأليفاتهــم املســتقلة ،البعيــدة عــن تصنيفــات الســابقني ،وقــد صــارت
تلــك املؤلفــات مــن أهــم املصــادر الفقهيــة ،التــي يســتند إليهــا فقهــاء اإلماميــة
أينــا كانــوا ،بــل يحثــون طلبتهــم عــى دراســتها ،واإلفــادة منهــا.
وإذا نحــن رمنــا التمثيــل ،فــإ ّن لنــا يف الشــيخ أحمــد املت ـ ّوج (820ه1417 /م)
مثــاال جل ًّيــا؛ ذلــك أنــه عمــد إىل آيــات األحــكام ،فرشحهــا يف كتــاب أســاه
(النهايــة يف خمســمئة اآليــة) ،وهــي التــي عليهــا مــدار الفقــه ،ويبــدو أنــه تأثّــر
بــرأي العالمــة الحــي؛ إذ ذكــر رشائــط الفقيــه ،ورأى أن الفقيــه مفتقـ ٌر يف معرفــة
األحــكام « إىل معرفــة اآليــات املتعلقــة بالــرع ،وهــي نحـ ٌو مــن خمســائة آية،
وإىل مــا يتعلــق باألحــكام مــن األحاديــث ،ومعرفــة الــرواة ،وأقاويــل الفقهــاء؛
لئــا يخــرج عــن اإلجــاع ،ومعرفــة أصــول الفقــه ،والــكالم ،ورشائــط الربهــان،
ومــا يتعلــق باألخبــار مــن النحــو ،واللغــة ،والترصيــف ،وال يشــرط حفــظ اآليــات
واألحاديــث ،بــل قدرتــه عــى الرجــوع إليهــا مــن مظانّهــا ،واإلخــاد إىل أصــلٍ
مص َّح ـ ٍح ،وروايتهــا عــن عــد ٍل ،بإســنا ٍد متصــلٍ كذلــك إىل إمــام»(((.
ـص لبحــث
ـاب مخصـ ٌ
إ ّن كتــاب (منهــاج الهدايــة) كــا يتضــح مــن عنوانــه ،كتـ ٌ
آيــات األحــكام ،وقــد رتّبــه املت ـ ّوج ترتيــب أبــواب الكتــب الفقهيــة ،فقــد بــدأ
وقســمها أقســا ًما ثالثــة :الوضــوء ،والغســل ،والتيمــم ،ثـ ّم فـ ّرع
بكتــاب الطهــارةّ ،
عــى ذلــك مبحثــا يف الطهــارة املائيــة ،جام ًعــا اآليــات ذات العالقــة بالبحــث،
وبعــد إمتــام كتــاب الطهــارة ،رشع املتــوج يجمــع اآليــات املرتبطــة بكتــاب
حكــا ،أو أحكا ًمــا ،وهكــذا فعــل يف كتــاب
الصــاة ،مســتنبطًا مــن كل آيــ ٍة
ً
((( العطيــة ،خالــد :الحدائــق النــارضة :دراســة مقارنــة يف املنهــج ،مركــز الغديــر للدراســات والنــر
والتوزيــع ،بــروت ،ط2011 ،1م ،ص .343
((( الحيل ،قواعد األحكام ،ج ،1ص .526 - 525
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ـوم ش ـتّى ،كــا
لقــد كشــف كتــاب املت ـ ّوج هــذا عــن عــا ٍمل بــار ٍع متفنــن يف علـ ٍ
كشــف عــن ســعة اطّــا ٍع عــى اآلراء واملذاهــب املختلفــة؛ إذ كان يكــر مــن
نقــل آراء املدرســة الســنية ،مناقشً ــا إيّاهــا بالحجــة والربهــان العلميــن ،ويكفــي
للتدليــل عــى ذلــك قــراءة مناقشــته قضيــة غســل الرجلــن يف الوضــوء أو
ـج موجبــو غســل القدمــن
مســحهام؛ إذ بــدأ بتقريــر ح ّجــة اآلخــر ،فقــد « احتـ ّ
بــأ ّن األرجــل معطوفــة عــى األيــدي ،أ ّمــا عــى قـراءة النصــب فظاهــر ،وأ ّمــا عــى
ق ـراءة الجــر ،فيحمــل عــى املجــاورة»(.((1
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الــزكاة ،وكتــاب الخمــس ،وكتــاب الصــوم ،وصــوال إىل كتــاب القصــاص ،وهــو
آخــر مــا يف الكتــاب.

ينقــض هــذا الــرأي والتوجيــه النحــوي ،إذ رأى أ ّن الجــ ّر باملجــاورة
ثــ ّم بــدأ
ُ
«أخفــى مــن أن يدخــل يف كتــاب اللــه العزيــز» ،لكـ ّن املتـ ّوج  -وعــى طريقــة
أهــل الجــدل  -يس ـلّم بوجــوده ،ويحــاول إبطالــه يف هــذا املوضــع؛ فإنــه « مل
يوجــد مــع أداة العطــف يف كالم العــرب ،ورش ُط قبولــه أمـ ُن اللبــس ،نحــو :هــذا
ـب َخ ـر ٍِب؛ ألنــه ال لبــس  -حينئـ ٍـذ  -أ ّن خربًــا مــن صفــات الجحــر ،ال
جح ـ ُر ضَ ـ ٍّ
ـب ،والوجهــان منتفيــان هنــا»(.((1
الضـ ّ
وبعــد أن أبطــل حمــل الجــ ّر عــى املجــاورة ،ناقــش توجيــه النصــب ،فقــال:
«وأ ّمــا النصــب ،فلــ َم ال يكــون معطوفًــا عــى الــرؤوس عــى املوضــع ،نحــو:
فلسنا بالجبال وال الحديدا
وعكسه:
ـت مـ َ
ـدرك مــا مــى
بــدا يل أين لسـ ُ

وال ســابقٍ شــيئًا إذا كان جائيــا

( ((1البح ـراين ،أحمــد بــن املت ـ ّوج :منهــاج الهدايــة يف بيــان خمــس مئــة اآليــة ،تحقيــق محمــد
كريــم باريــك بــن ،قســم األبحــاث والدراســات يف الحــوزة العلميــة ،قــم املقدســة ،ط ،1429 ،1ص
.59
( ((1املصدر نفسه ،ص .60 59-
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 ...فــإن قيــل :مل ال يجــوز نصــب (األرجــل) عــى إضــار فعــل ،تقديــره :واغســلوا
أرجلكــم ،نحــو:
فعلفتها تب ًنا وما ًء بار ًدا
وقوله:
ِ
بعلــك قــد غــدا
ليــت
يــا
َ

متقلّــ ًدا

ســيفًا

و ُر ْمحــا

أي :وسقيتها ما ًء ،ومعت ِقال رم ًحا.
قلنــا :باطـ ٌـل؛ أل ّن هــذا إنّ ــا يجــوز مــع تع ـذّر حملــه عــى مــا يف اللفــظ ،وهنــا
ليــس كذلــك»(.((1
ولعلّــك الحظــت هــذه املناقشــة العلميــة الهادئــة ،املبتعــدة عــن إلقــاء
األحــكام ،دون دليــلٍ يعضدهــا ،ولعلــك الحظــت  -كذلــك  -املقــدرة الحجاجية،
التــي يتمتّــع بهــا املت ـ ّوج ،فــا غــرو إذن ،أن يصــر هــذا الكتــاب واح ـ ًدا مــن
أه ـ ّم الكتــب التــي يــويص املحققــون بالرجــوع إليهــا ،فهــذا ابــن أيب جمهــور
األحســايئ ،يقــول يف مبحــث بيــان الرجــوع إىل تفســر آيــات األحــكام ،مــن
نصــه « :قــال مشــايخنا يف ذلــك:
رســالته املوســومة بكاشــفة الحــال ،مــا ّ
الرجــوع إىل أحــد الكتــب الثالثــة املشــهورة ،التــي وضعهــا علامؤنــا لهــذه
اآليــات خاصــة ،وأفردوهــا مــن التفاســر ،مثــل كتــاب الراونــدي ،رحمــه اللــه،
وكتــاب منهــاج الهدايــة ،للشــيخ شــهاب الديــن أحمــد بــن متـ ّوج ،رحمــه اللــه،
وكتــاب كنــز العرفــان يف فقــه القــرآن ،للشــيخ األعظــم ،خاتــم املجتهديــن،
املقــداد بــن عبــد اللــه الســيوري ،رحمــه اللــه ،وطيــب ثـراه ،فإنّــه يكتفــي يف
معرفــة تفســر هــذه اآليــات ،وكيفيــة أخــذ األحــكام منهــا بالرجــوع إىل بعــض
هــذه الكتــب»(.((1
( ((1أحمد املتوج :منهاج الهداية ،ص .61 - 60
( ((1منهــاج الهدايــة ،مقدمــة املحقــق ،ص  ،36 -35نقــا عــن رســالة كاشــفة الحــال لألحســايئ،
ص .87
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مل تتوقــف إســهامات البحرانيــن الفقهيــة عنــد ابــن املتـ ّوج ،بــل إ ّن تصنيفاتهــم
توالــت بشــكل ملحــوظ ،بعــد أن بــدأوا مرحلــة االســتقالل بالتصانيــف العلم ّيــة،
ومــن يتتبــع تلــك التصنيفــات فســرى أنّهــا ســار يف اتجاهــن:
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والحــق أ ّن الناظــر يف كتــاب الســيوري ،يجــد اتّــكا ًء كب ـ ًرا عــى كتــاب املت ـ ّوج،
ويجــد أ ّن الســيوري قــد أكــر مــن النقــل عــن البحـراين ،بعــد أن أثنــى عليــه ثنــا ًء
ظل
عظيـ ًـا ،وال غــرو فــإ ّن ابــن املتـ ّوج البحـراين قــد أحيــا  -بكتابــه هــذا  -بحثًــاّ ،
ـص
مــروكًا مــدة طويلــة؛ ذلــك أ ّن «فقهــاء اإلماميــة ال يوجــد لهــم أثـ ٌر بــارزٌ ،خـ ّ
بآيــات األحــكام ،خــال مــد ٍة تناهــز القرنــن بعــد القطــب الراونــدي ،صاحــب
فقــه القــرآن ...إىل أن قــام ابــن مت ـ ّوج ،وبــذل اهتام ًمــا واس ـ ًعا يف هــذا املجــال،
وفتــح البــاب بعــد انســداده يف هــذه املــدة الطويلــة»(.((1

أ ّمــا أولهــا فلســنا نبتــدع مــن القــول منكــرا ،وال نشــهد زو ًرا حــن نقــرر أ ّن
رسا حــن نقــول إ ّن الــدرس
املدرســة البحرانيــة هــي التــي ابتكرتــه ،ولســنا نذيــع ًّ
ـج
الفقهــي يف الحــوارض التــي تعتنــق اإلماميــة مذه ًبــا تأثــر بهــذا االبتــكار ،فنسـ َ
خ ّريتــو هــذه الصناعــة عــى منوالــه ،وحــذا أعاظــم الفقهــاء حــذوه ،ذلــك
االبتــكار الــذي ميكننــا تســميته بـ(االتجــاه املوســوعي) يف عــرض القضايــا الفقهية
املختلفــة ومناقشــتها.
ولقــد بــرز مــن املدرســة البحرانيــة عــدد مــن الفقهــاء ،الذيــن ألفــوا موسـ ٍ
ـوعات
فقهيــة ضخمــة ،ولعـ ّـل أبــا عــذر هــذه الطريقــة ،ومبتكرهــا هــو عالمــة البحريــن
الشــيخ يوســف بــن أحمــد آل عصفــور الــدرازي البحــراين (1186ه) ،الــذي
ُع ـرِف مبوســوعته الفقهيــة الضخمــة ،املوســومة بـ(الحدائــق النــارضة يف أحــكام
ـاب وصفــه مص ّنفــه بأنــه «مل يُ ْع َمــل مثلــه يف كتــب
العــرة الطاهــرة) ،وهــو كتـ ٌ
ـابق يف هــذا البــاب»( ،((1وال غــرو ،فقــد «عملــه
األصحــاب ،ومل يَ ْس ـبِق إليــه سـ ٌ
( ((1منهاج الهداية ،مقدمة املحقق ،ص .22
(((1

لؤلؤة البحرين ص .446
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مؤلفــه؛ لــي يغنــي ر ّواد الفقــه عــن ســر غــره مــن كتــب الفقــه ،والحديــث،
واالســتدالل .وال بــدع ،فإنّــه أول مجموعــة فقهيــة ،ومدونــة كــرى يف الفرائــض
والســنن ،تحــوي جـ َّـل الفــروع ،إن مل يكــن كلّهــا ،وتضـ ّم يف طيّهــا األقــوال ،واآلراء،
وأصــول الدالئــل ،وحــوت بــن دفّتيهــا جميــع مــا ورد مــن األحاديث عــن الصادع
الكريــم ،وأمئــة العــرة الطاهــرة  -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعليهــم  -يف
األحــكام الرشعيــة»(.((1
ومنــذ أن بــر َز هــذا الســفر البحـرا ّين إىل الوجــود ،تلقّفتــه أيــدي العارفــن املهــرة
مــن جهابــذة الفقــه ،فصــار مرجعهــم األول؛ ملــا «وجــدوه يف ط ّيــه مــن علـ ٍـم
غزيــر ،وفضــلٍ كثــر ،وفقاه ـ ٍة ودرايــة ،وتضلُّ ـعٍ يف فنــون الحديــث ،وتب ّح ـ ٍر يف
الفقــه ،وتت ّبــعٍ يف اآلراء ،واطّــا ٍع عــى الفتــاوى ،وحيطــ ٍة باألدلــة ،واســتقصا ٍء
فيهــا ،وخــر ٍة مبعاقــد اإلجــاع ،ومــوارد الشــهرة ،ومقــدر ٍة عــى البحــث ،وقــو ٍة يف
الربهنــة ،وتث ّبـ ٍ
ـت يف الحكــم ،وتع ّمــقٍ يف التفكــر ،ونضـ ٍج يف الــرأي ،ومــا هنالــك
مــن دقّ ـ ٍة وتث ّبـ ٍ
ـت وتحقيــق»(.((1
مت ّيــزت هــذه املوســوعة العلميــة بعــدة مم ّي ـزات ،لعــل مــن أهمهــا منهجيــة
قســم « مباحــث األبواب
الشــيخ يوســف يف تبويــب املســائل وعرضهــا؛ ذلــك أنــه ّ
الفقهيــة الكــرى ،املعروفــة إىل أقســامها ،ومحاورهــا الرئيســة ،والفرعيــة ،عــى
ـص ،ومــن أ ّمهــات املســائل إىل فروعهــا
ـي متــد ّر ٍج مــن األعـ ّم إىل األخـ ّ
نحـ ٍو منطقـ ٍّ
وملحقاتهــا ،والــذي مل يُ ْع َهــد مثلــه ،مــن حيــث الدقــة ،وحســن التنظيــم يف مــا
ســبقه مــن مؤلفــات الشــيعة»(.((1
والتوســع يف إيـراد املســائل
ينضــاف إىل تلــك امليــزة املنهجيــة شــمولية املباحــث،
ّ
والفــروع الفقهيــة ،واإلحاطــة بــاآلراء واألقــوال يف كل مســألة ،ودقّــة االســتدالل،
( ((1مقدمة السيد عبد العزيز الطباطبايئ لكتاب الحدائق النارضة ج /1ذ.
( ((1مقدمة الطباطبايئ ج /1ض.
( ((1خالد العطية :الحدائق النارضة :دراسة مقارنة يف املنهج ،ص .443
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ولقــد اغتالــت يـ ُد األجــل مؤلــف هــذه املوســوعة قبــل أن يت ّمهــا ،فانــرى تلميــذه
العالمــة الشــيخ حســن بــن محمــد العصفــور (1216ه1801 /م) إلمتامهــا ،مت ّب ًعــا
املنهــج نفســه ،وقــد وسـ َم عملــه ذاك بـ(عيــون الحقائــق الناظرة يف تتمــة الحدائق
النــارضة) ،وهــو كتــاب كبــر يحتــوي عــى تســع ٍة مــن أبــواب الفقــه ،هــي :الظهار،
واإليــاء ،واللعــان ،والعتــق ،واإلقـرار ،والجعالــة ،واألميــان ،والنــذر ،والك ّفــارات.
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وتتبّــع األخبــار الــواردة يف كل مســألة ،إضافـ ًة إىل كــرة املصــادر وتنوعهــا ،ســواء
يف الفقــه ،أو الحديــث ،والرجــال ،والتفســر ،واللغــة ،وغريهــا؛ حتــى قيــل « :إ ّن
صاحــب الحدائــق مل يــدع  -إال مــا نــدر  -كتابًــا مــن كتــب الحديــث ،والفقــه
املتداولــة واملعروفــة عنــد الشــيعة يف عــره ،إال ورجــع إليــه ،ونقــل منــه»(.((1

ومــن أجــل تلكــم الخصائــص الفريــدة ،التــي اختصــت بهــا موســوعة (الحدائــق)
الفقهيــة ،اعتنــى كث ـ ٌر مــن الفقهــاء بهــا ،فكتبــوا عليهــا التعليقــات والحــوايش،
ومــن بــن تلــك الحــوايش:
1.1حاشــية لتلميــذ املؤلــف ،الســيد عــي الطباطبــايئ الحائــري (1231ه/
1815م).
2.2حاشية للسيد مريزا إبراهيم الفسايئ الشريازي.
3.3حاشــية للســيد إبراهيــم بــن محمــد املوســوي الدزفــويل (قبــل 1300ه/
1882م).
4.4حاشية للعالمة ابن يوسف الحدائقي الشريازي.
5.5حاشية للشيخ محمد تقي األيرواين.
6.6رشح مقدمتــن مــن مقدمــات الحدائــق ،للســيد محســن األعرجــي الكاظمي
(1227ه1812 /م).
رشح ملقدمــات الحدائــق ،موســوم بـ(ال ُج ّنــة الواقيــة) للعالمــة آقــا محمــد
ٌ 7.7
عــي الكرمانشــاهي (1269ه1852 /م).
( ((1خالد العطية :الحدائق النارضة :دراسة مقارنة يف املنهج ،ص .450
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8.8تعليــق عــى كتــاب الحدائــق النــارضة للشــيخ حســن بــن الشــيخ أحمــد
املحســني األحســايئ (1272ه1855 /م).
9.9رســالة يف الــرد عــى الشــيخ يوســف يف قولــه بعــدم حجيــة الــراءة
األصليــة ،للشــيخ مــوىس بــن الشــيخ حســن املحســني األحســايئ (1289ه/
1872م).
وإذا كان اللــه قــد كتــب ملوســوعة الحدائــق االنتشــار واالشــتهار ،فــإ ّن هــذا
ال يعنــي أ ّن املدرســة البحرانيــة مل تنتــج غريهــا مــن املوســوعات الفقهيــة؛
ذلــك بأنّــا نجــد كثرييــن حــذوا حــذو الشــيخ يوســف ،ومــن أبرزهــم
معــارصه الشــيخ محمــد عــي املقــايب البحــراين  ،الــذي رشح كتــاب الوســائل
موس ـ ًعا ،كــا ســيأيت ،وقــد ألــف الشــيخ حســن العصفــور
رش ًحــا اســتدالل ًّيا َّ
موســوعته الفقهيــة الضخمــة ،املوســومة بـ(األنــوار اللوامــع يف رشح مفاتيــح
الرشائــع) ،كــا ألــف الشــيخ عبــد اللــه الســري موســوعته الفقهيــة (كنــز
املســائل) ،ولــو أردنــا اســتقصاء مــن وضــع موســوعة فقهيــة ،بعــد الشــيخ
يوســف ،لطــال بنــا املقــال ،إذ صــار وضــع موســوعة فقهيــة مــن التقاليــد
العلميــة ،التــي يحــاول كثــر مــن الفقهــاء االلتــزام بهــا ،إبــرازًا للمســتوى
العلمــي املتقــدم ،الــذي وصلــوا إليــه ،وإظهــا ًرا ملقدرتهــم عــى اســتنباط
األحــكام الرشعيــة.
أمــا ثــاين االتجاهــن اللذيــن ســار فيهــا التصنيــف الفقهــي يف املدرســة
البحرانيــة ،فيتمثّــل يف البحــوث الفقهيــة املتخصصــة؛ إذ يعمــد الفقيه إىل مســألة
مــن مســائل الفقــه ،فيبحثهــا بحثًــا مســتفيضً ا ،فيعــرض اآلراء يف تلــك املســألة،
ـرأي مــن عنــده
ويناقشــها ،فيقــوي رأيًــا ويتب ّنــاه ،أو يــر ّده ويدحضــه ،أو يــديل بـ ٍ
جديــد ،حســبام قــاده إليــه الدليــل.
وتختلــف طرائــق التأليــف يف هــذا االتجــاه ،إال أ ّن الغالــب هــو تخصيــص
رســالة للمســألة الفقهيــة املعروضــة ،ومــن يطالــع كتــب الرتاجــم يجــد أ ّن
علــاء البحريــن قــد كتبــوا الرســائل يف شــتى املســائل الفقهيــة ،فقــد كتبــوا
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1.1رســالة يف الجمعــة ،للشــيخ عــي بــن ســليامن القدمــي (1064ه1653 /م)
ذهــب فيهــا إىل وجــوب الجمعــة العينــي.
2.2رســالة يف وجــوب الجمعــة عي ًنــا ،للشــيخ ســليامن بــن صالــح العصفــور
(1085ه1085 /م).
3.3رســالة يف حكــم صــاة الجمعــة يف زمــن الغيبــة ،للشــيخ ســليامن بــن أيب
ظبيــة البحــراين (1101ه1689 /م).
4.4رســالة يف وجــوب الجمعــة عي ًنــا ،للشــيخ أحمــد بــن محمــد املقــايب
نقــض لرســالة ابــن أيب ظبيــة الســابقة.
(1102ه1690 /م) ،وهــي
ٌ
5.5رســالة يف وجــوب الجمعــة عي ًنــا ،للشــيخ ســليامن املاحــوزي (1121ه/
1709م).
6.6رســالة يف وجــوب صــاة الجمعــة عي ًنــا ،للشــيخ عــي بــن حســن البــادي
(1203ه1788 /م).
7.7رســالة يف الجمعــة ،للشــيخ خلــف بــن عبــد عــي العصفــور (1208ه/
1793م).
8.8رســالة يف صــاة الجمعــة ،للشــيخ عــي بــن محمــد العصفــور (1215ه/
1800م).
9.9رســالة يف وجــوب الجمعــة عي ًنــا ،للشــيخ محمــد بــن عــي العصفــور
(1244ه1828 /م).
1010رســالة يف أحــكام الجمعــة ،للشــيخ عبــد عــي بــن خلــف العصفــور
(1303ه1885 /م).
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يف الطهــارة ،والصــاة ،والصــوم ،والــزكاة ،والخمــس ،وغريهــا مــن أبــواب
الفقــه ،كــا يجــد املطالــع  -كذلــك  -اهتام ًمــا واض ًحــا ببعــض املســائل،
كاهتاممهــم ببحــث صــاة الجمعــة يف زمــان الغيبــة؛ إذ ألــف فيهــا علــاء
البحريــن أكــر مــن عــر رســائل ،نذكــر بعضهــا مرتبــة زمان ًّيــا عــى النحــو
اآليت:
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والحــق أ ّن (صــاة الجمعــة) يف زمــن الغيبــة ،مســألة شــائكة ،تصــ ّدى
ّ
لهــا كثــ ٌر مــن فقهــاء اإلماميــة؛ الرتباطهــا بقضيــة تــويل الفقيــه مناصــب
النيابــة عــن اإلمــام ،وتلــك «إشــكالية غــر محســومة يف الفقــه الشــيعي
حتــى اآلن»( ،((2وقــد أضفــى األصوليــون عليهــا «طاب ًعــا سياســ ًّيا ،يربطهــا
باإلمامــة اإللهيــة ،وهــذا مــا جعلهــا أحــد معايــر رشعيــة الســلطة ،فقــد
متســك األصوليــون بــرط عدالــة الســلطان ،فــإذا أقاموهــا أقــروا برشعيــة
ّ
(((2
الســلطة» .
أمــا األخباريــون مــن الشــيعة فقــد ذهبــوا إىل وجــوب الجمعــة عي ًنــا ،دون
ٍ
قيــد أو رشط ،ورأوا «أ ّن اشــراط الســلطان ليــس عليــه ســلطان»( ،((2وهــذا
املوقــف هــو «األصــل العمــي الشــيعي ،وإنّ ــا وردت بعــض النصــوص الضعيفــة،
مشــفوعة مبواقــف وظـ ٍ
ـروف سياســية أملــت عــى الفقيــه األصــويل التش ـ ّدد يف
موضــوع صــاة الجمعــة ،وإحالتهــا إىل شــعرية سياســية عباديــة ،وإدراجهــا ضمــن
امتيــازات اإلمامــة»(.((2
ـح مــن الثبــت الــذي ق ّدمنــاه للرســائل التــي كتبهــا البحرانيــون يف مســألة
وواضـ ٌ
صــاة الجمعــة ،أنّهــم يذهبــون إىل وجوبهــا عي ًنــا ،ســواء منهــم األخباريــون
واألصوليــون ،ومل يشـ ّذ عنهــم إال الشــيخ ســليامن بــن أيب ظبيــة البحـراين ،الــذي
ذهــب إىل تحرميهــا يف زمــن الغيبــة(.((2
( ((2فــؤاد إبراهيــم :الفقيــه والدولــة ،دار املرتــى ،بــروت ،الطبعــة الجديــدة1433 ،ه2012 /م،
ص .231
( ((2املصدر نفسه ،والصفحة نفسها.
( ((2الفيــض الكاشــاين :الشــهاب الثاقــب ،منشــورات مؤسســة األعلمــي ،بــروت ،ط1401 ،2ه،
ص .9
( ((2فؤاد إبراهيم :املرجع السابق ،ص .232
( ((2ينظر :فهرست علامء البحرين للامحوزي ص .140
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مادمنــا نتحـ ّدث عــن الفقــه وعلومــه يف البيئــة العلميــة البحرانيــة ،فــا بـ ّد مــن
الوقــوف عــى قضيــة (األصوليــن واألخباريــن)؛ فــإ ّن البحريــن كانــت إحــدى
أهــم املحطــات التــي احتضنــت املنهــج األخبــاري ،فقــد مارســت «دو ًرا ثنائيًّــا
مــن التأثــر والتأثــر الســلفي إىل بــاد فــارس وبالعكــس ،مثّلــه الســيد ماجــد
البحــراين (1028ه1918 /م) ،والشــيخ عــي بــن ســليامن البحــراين ...ووجدنــا
بعــد حــن أ ّن النشــاط األخبــاري قــد غطّــى الفجــوة ،التــي حدثــت يف ميــدان
الفكــر الســلفي يف إيـران ،بعــد ســقوط الدولــة الصفويــة ســنة 1135ه1722 /م،
كل مــن البحريــن ،والقطيــف ،والع ـراق مراكــز الفكــر الســلفي»(.((2
فاحتـ ّـل ٌّ
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األصولية واألخبارية(:((2

ومل تكــن تلــك الصــدارة يف التيــار األخبــاري يف البحريــن لتم ـ ّر دون أن يس ـ ّجل
علــاء البحريــن رأيهــم يف ال ـراع املحتــدم بــن التياريــن ،بــل كان لهــم دور
كبــر يف تقريــب الفجــوة بــن ذينــك التياريــن اإلماميــن.
واألصوليــون واألخباريــون ميثلــون تياريــن فكريــن يف املدرســة اإلماميــة ،يكمــن
الفــرق الرئيــس بينهــا يف األدلــة التــي يجــوز االســتنباط منهــا ،فاألصوليــون ،أو
املجتهــدون «هــم الذيــن يلجــأون يف مقــام اســتنباط األحــكام الرشعيــة إىل األدلــة
ـض خاضــه بعلــم ،وآخــر خــاض فيــه ،وهــو ال يعــرف
( ((2خــاض يف هــذا املوضــوع كثــرون ،فبعـ ٌ
كنهــه ،فخبــط خبــط عشــواء ،وابتعــد عــن طريــق الصــواب ،بــل أىت بــيء عجــاب!! ومــن هــذا
الصنــف مؤلــف كتــاب (علــم الــكالم ومدارســه) ،أعنــي الدكتــور فيصــل بديــر عــون؛ إذ يــرى« :أ ّن
الحديــث اآلن عــن تيــار اإلخباريــن ،وتيــار اإلصالحيــن أرى أنــه امتــداد للمشــكلة التــي نشــبت بــن
الشــيعة بعضهــم وبعــض (كــذا) مبجــرد أن مــات عــي بــن أيب طالــب ،حيــث اعتقــد البعــض ،كــا
رأينــا ،أنــه مل ميــت ،وأنــه ُر ِفـ َع إىل الســاء ،كــا رفــع عيــى بــن مريــم ،وأنــه مــازال حيًّــا يُــرزَق ،وأنــه
ســيعود إن عاجــا أو آجــا .أمــا التيــار اآلخــر ،فــكان مــن رأيــه أن عل ًّيــا قــد مــات ،ومــن ثـ ّم ال بـ ّد
ـب املســلمون إما ًمــا بعــده ،ويكــون هــذا التنصيــب عــن طريــق التعيــن ،ال عــن طريــق
مــن أن يُ َن ِّصـ َ
البيعــة أو الشــورى».
عــون ،فيصــل بديــر :علــم الــكالم ومدارســه ،مكتبــة األنجلــو املرصيــة ،القاهــرة ،ط2010 ،6م ،ص
 ،124ومــا أصــدق مــن قــال :لــو ســكت مــن ال يعلــم لقـ ّـل االختــاف!
( ((2الفكر السلفي عند الشيعة االثنا عرشية ،ص .367
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األربعــة ،مــن الكتــاب ،والســنة ،واإلجــاع ،ودليــل العقــل»( ((2أ ّمــا األخباريــون،
أو املح ِّدثــون ،فهــم الذيــن يعتمــدون يف مقــام االســتنباط عــى الكتــاب والســنة،
وال يأخــذون باإلجــاع وال بدليــل العقــل(.((2
ولقــد مـ ّر هــذان التيــاران يف حــوارض العلــم اإلماميــة ،كالعـراق وإيـران مبراحــل
مختلفــة؛ وتجاذبــات علميــة حي ًنــا ،وخاضعــة للسياســة ولعبتهــا حي ًنــا آخــر ،أمــا
البحريــن فقــد لزمــت خطًّــا واحـ ًدا ،مل تَ ِــل عنــه؛ إذ مل يكــن العلــاء البحرانيــون
ينظــرون إىل الخــاف بــن الفريقــن إال بوصفــه خالفًــا علم ًّيــا محضً ــا ،ومل يكونــوا
يرتضــون إنزالــه إىل ســاحة السياســة ،أو يحيلونــه إىل خالفـ ٍ
ـات شــخصي ٍة ،يكــون
الهــوى والتعصــب فيهــا هــو الحاكــم؛ لــذا مل يكــن العلــاء البحرانيــون يجــدون
غضاضــة يف أن يأخــذ بعضهــم عــن بعــض ،ســواء كان اآلخــذ واملأخــوذ منــه
متفقــن يف األصوليــة واألخباريــة ،أم كانــوا مختلفــن ،فيكــون اآلخــذ أصوليــا،
واملأخــوذ عنــه أخباريًّــا ،أو العكــس ،كــا هــو الحــال يف تتلمــذ الشــيخ عبــد اللــه
الســاهيجي ،الــذي كان يصــف نفســه بـ(خــادم املح ّدثــن ،وتراب أقــدام العلامء
ـت ،وقــد وصفــه
العاملــن)( ((2عــى الشــيخ ســليامن املاحــوزي ،وهــو أصـ ٌّ
ـويل بحـ ٌ
الســاهيجي ،وبالــغ يف وصفــه وإطرائــه( ،((3ومل متنــع (أصوليــة) بعــض العلــاء
ـاهيجي مــن اتخاذهــم إخــوة مقربــن إىل نفســه ،فعندمــا ع ـ ّرف بأكابــر
السـ
َّ
تالمــذة الشــيخ ســليامن املاحــوزي ،ابتــدأ بذكــر الشــيخ أحمــد بــن إبراهيــم
العصفــور ،وهــو أصــو ٌّيل معــروف ،فقــال يف وصفــه« :أخــي باملؤاخــاة ،وصديقــي
يف املصافــاة ،الشــيخ العالمــة الف ّهامــة ،األســعد ،األمجــد ،شــيخنا األوحــد ،الشــيخ
(((3
أحمــد»..
( ((2محمــد عبــد الحســن الغ ـراوي :مصــادر االســتنباط بــن األصوليــن واألخباريــن ،دار الهــادي،
بــروت ،ط ،1992 ،1ص .39
( ((2ينظر :املصدر السابق ،ص .56-55
( ((2الشيخ عبد الله السامهيجي :منية املامرسني ،الورقة .2
( ((3انظر :اإلجازة الكبرية للسامهيجي ،ص .80 - 73
( ((3الشيخ عبد الله السامهيجي :اإلجازة الكبرية ،ص .61
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ومــا ّ
يــدل عــى نظــر البحرانيــن إىل هــذه املســألة نظــر ًة علميــ ًة محضــةً،
ّ
خاضعــة ملعايــر النقــاش العلمــي أنّهــم يأخــذون بالــرأي إذا بــان لهــم صوابــه،
وعضدتــه األدلــة ،ويرتكــون الــرأي إذا اســتبان لهــم خطــؤه ،مــن دون فــرقٍ يف
كــون ذلــك الــرأي مــن مبــاين األصوليــن أو األخباريــن ،ولعـ ّـل يف إي ـراد الشــيخ
عبــد اللــه الســاهيجي الفــروق بــن التياريــن دليــا عــى مــا نحــن بصــدده،
فقــد وافــق ،وهــو األخبــاري املعــروف ،األصوليــن يف بعــض املســائل ،كموافقتــه
إياهــم يف أ ّن األصــل يف األشــياء هــو اإلباحــة؛ فــإن «املجتهديــن يقولــون :إ ّن
كل يش ٍء َمطلـ ٌـق حتــى يــرد
األصــل يف األشــياء اإلباحــة؛ لقولــه  -عليــه الســام ّ -
ۡ
َ
َ َ َ َ ُ
ٗ
ــق لكــم َّمــا ِف ٱل ِ
ۡرض جِيعا﴾البقــرة.29 :
نهــي ،وإلطــاق قولــه تعــاىل﴿ :خل
فيــه ٌ
ـص يف جــوازه ال ســبيل
واألخباريــن يتوقفــون يف ذلــك ،بــل عندهــم :مــا مل يــرد نـ ٌّ
إىل إباحتــه وال تحرميــه ،بــل هــو مــن قبيــل الشُّ ـبَه ،واألمــور ثالثــة :حـ ٌ
ـن،
ـال بَـ ِّ ٌ
ـن ،وشُ ـ ُبهاتٌ بــن ذلــك.
وح ـرا ٌم بـ ِّ ٌ
وأنــا عنــدي توقّـ ٌـف يف هــذه املســألة ،بل الــذي يظهــر يل ترجيــح كالم املجتهدين؛
ملــا يظهر مــن اآليــات والروايــات ،والله أعلــم»(.((3
ومــن هنــا يبــدو غري ًبــا الحكــم عــى مثــل الشــيخ عبــد اللــه الســاهيجي
بالتصلّــب وعــدم االعتــدال؛ فقــد زعــم عــي الجابــري يف دراســته عــن الفكــر
الســلفي عنــد الشــيعة االثنــي عرشيــة أنّــه «مل يكــن تصلّــب الســاهيجي يف
ـاهيجي املوقــف
عقيدتــه الســلفية يــريض املعتدلــن منهــم ...كــا تخطّــى السـ
ُّ
املعتــدل ،الــذي وجدنــاه عنــد الســيد نعمــة اللــه الجزائــري»(.((3
ـري يف حكمــه املزبــور ،فإنــه مل
ولســت أعل ـ ُم النـ ّ
ـص الــذي اتّــكأ عليــه الجابـ ُّ
وكل مــا ســاقه مــن أحــكام ،يف
نصــا عــن الســاهيجي يثبــت ذلــكّ ،
ينقــل ًّ
هــذه املســألة ،عبــارات ال تخــرج عــن العموميــات ،مــن مثــل قولــه« :ل ّخــص
( ((3الشيخ عبد الله السامهيجي :منية املامرسني ،الورقة .89
( ((3عــي حســن الجابــري :الفكــر الســلفي عنــد الشــيعة االثنــا عرشيــة ،دار إحيــاء األحيــاء ،قــم
املقدســة ،ط1409 ،2هـــ ،ص .378
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الســاهيجي لنــا موقفــه الســلفي يف رســالته يف التوحيــد ،ومنيــة املامرســن،
وض ّمنــه قصيدتــه التعليميــة ،التــي أ ّرخ فيهــا للعديــد مــن أعــام الفكــر
الســلفي االثنــا عــري»(.((3
ـص أ ّن الجابــري مل يطّلــع عــى منيــة املامرســن ،وال عــى
ـح مــن هــذا النـ ّ
وواضـ ٌ
غريهــا مــن مصنفــات الســاهيجي ،وهــذا مــا يبــدو مــن خــال نقلــه يف الحوايش
نصــوص الســاهيجي عــن منيــة املرتــاد للمــرزا محمــد االسـرابادي ،وروضــات
الجنــات للخوانســاري ،ولعـ ّـل حكمــه كان مبن ًيــا عــى إعــان الســاهيجي نفســه
«خــادم املح ّدثــن ،وتــراب أقــدام علــاء األخباريــن»( ،((3وهــو أمــ ٌر ال يعــدو
اعتـزاز الســاهيجي بالتيــار الــذي ينتمــي إليــه ،وهــو  -عــى اعتـزازه بذلــك  -ال
يجــد حر ًجــا يف أن يُ ْد ِخـ َـل التيــار اآلخــر يف زمــرة املخدومــن ،فقــد سـ ّمى نفســه بـ
«خــادم املح ّدثــن واملجتهديــن ،وتـراب أقــدام العابديــن واملتهجديــن» يف مقدمة
كتابــه املوســوم بذخــرة العبــاد يف تعريــب زاد املعــاد( ،((3فســاوى بــن التياريــن
مســاواة ،تقطــع الطريــق عــى مــن يظـ ّن أ ّن بــن التياريــن عــداوةً ،فــا يســتقيم
 والحــال هــذه  -وصــف الســاهيجي بالتشــدد البتــة.ثــم إ ّن الحــوايش التــي نقلهــا الجابــري  -كــا أســلفنا  -مــن منيــة املرتــاد ال
تخــرج عــن كونهــا تأكي ـ ًدا لوجــوب الرجــوع ،يف مقــام أخــذ األحــكام الرشعيــة،
لـراوي الحديــث دون غــره ،وليــس يف هــذا أكــر مــن إعــان منهــج األخباريــن
ـاهيجي والســيد نعمـ َة اللــه الجزائــري ،والشــي َخ
العــام ،الــذي يلتقــي فيــه السـ
ُّ
وكل األخباريــن ،فأيــن تخطــي موقــف نعمــة اللــه الجزائــري
يوســف العصفــورّ ،
املعتــدل ،كــا يزعــم؟
( ((3عــي حســن الجابــري :الفكــر الســلفي عنــد الشــيعة االثنــا عرشيــة ،دار إحيــاء األحيــاء ،قــم
املقدســة ،ط1409 ،2هـــ ،ص .378
( ((3املصدر نفسه ،ص .379
( ((3انظــر :الســاهيجي ،الشــيخ عبــد اللــه بــن صالــح :ذخــرة العبــاد يف تعريــب زاد املعــاد،
مخطــوط يحتفــظ الباحــث بنســخة منــه .الورقــة .1
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ـي بــن التياريــن يف الع ـراق ،وإي ـران
ويف مرحلــة الحقــة ،اتخــذ الخــاف العلمـ ّ
شــكل الن ـزاع املفــي إىل االف ـراق ،والقــدح يف علــاء التياريــن اإلماميــن ،بعــد
أ ّدت السياســة دورهــا يف إذكاء نــار الخــاف ،وتحويــل وجهتــه العلميــة؛ يف
ســبيل تحقيــق بعــض املــآرب السياســية( ،((3مـ ّـا حــدا بالشــيخ يوســف العصفــور،
الــذي كان يعيــش يف كربــاء يومــذاك ،الوقــوف موق ًفــا وس ـطًا؛ إذ «مثّــل دور
االعتــدال بســلوكه طري ًقــا وسـطًا بــن الخطــن املتوازيــن ،أعنــي خــط األصوليــن
واألخباريــن ،محــاوال تخفيــف غلــواء ســلفه يف الــرأي ،املحــ ِّدث االســرابادي،
وأتباعــه ،والحــ ّد مــن حملتهــم الجارحــة ،ومحاكمــة األصوليــن ،ثــ ّم محاولــة
تقليــص الخــاف بينهــم وبــن األخباريــن ،وفعــا كان لــه أثــر كبــر يف حـ ّد هــذه
العاصفــة العاتيــة»(.((3
ويبــدو أ ّن الطريقــة الوســطى التــي اختطهــا الشــيخ يوســف مل تــرق لكثرييــن،
مثــل الوحيــد البهبهــا ّين (1206ه1791 /م) الــذي «شـ ّن عــى األخباريــة هجو ًمــا
عني ًفــا مبؤلفاتــه ،ومحاججاتــه الشــفوية الحــا ّدة مــع علامئهــا»( ،((3حتــى أفتــى
بعــدم صحــة الصــاة خلــف الشــيخ يوســف العصفــور ،ومنــع مــن حضــور
درســه ،وحتــى أ ّن ابــن أخــت الوحيــد ،أعنــي الســيد عــي الطباطبــايئ ،صاحــب
كتــاب (الريــاض) كان «يحــب الحضــور عليه [يعني الشــيخ يوســف]؛ الستحســان
مســلكه يف التفقــه ،ولكنــه يخــى مــن غضــب خالــه (األغــا) عليــه ،فــكان يخفــي
نفســه يف بعــض الزوايــا بدرســه ليــا عــن أعــن الناظريــن؛ كيــا يظهــر األمــر
ويبــن»(.((4
والــذي يبــدو لنــا أ ّن عمــل الشــيخ يوســف كان منطل ًقــا مــن النظــر إىل الخــاف
نفســه؛ إذ مل يتعـ َّد أن يكــون خالفًــا علم ًّيــا ،ســاحته األساســية حلقــات التدريــس،
(((3
(((3
(((3
(((4

ينظر :فؤاد إبراهيم :الفقيه والدولة ص .286 275-
الغراوي :مصادر االستنباط ،ص .61
املصدر نفسه ،ص .46
العبقات العنربية ،ص .87
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وأداتــه الوحيــدة هــي النقــاش وبســط الدليــل؛ لــذا يبــدو غريبًــا الحكــم عليــه
يصــح تســميته تقيــة
«جســد ظروفــه يف مبــدأ االحتيــاط ،وهــو بهــذا
بأنــه ّ
ّ
األخباريــن؛ بســبب تهـ ّور العــوام مــن جهــة ،وللحــد مــن التدهــور يف العالقــات
الفكريــة ،واالجتامعيــة يف املجتمــع االثنــا عــري ،مــن ج ـراء الوضــع الجديــد،
الــذي مت ّخــض عــن ثــورة الوحيــد مــن جهــة أخــرى»(.((4
يصــح لــو مل
إ ّن الحكــم عــى عمــل العصفــور بأنــه (تقيــة األخباريــن) إنّ ــا
ّ
يصــدح برأيــه ،املخالــف لــرأي األصوليــن ،الــذي هــو مقتــى التقيــة ،يف حــن
وجدنــاه قــد حــر حجيــة العمــل بالكتــاب والســنة ،املشــتملة عــى األخبــار،
ورفــض برصاحــة العمــل بالعقــل واإلجــاع ،فأيــن التقيــة يف ذلــك؟
ث ـ ّم إ ّن التقيــة إنّ ــا يســتعملها الخائــف ،الــذي ال يجــد لــه نص ـ ًرا ،يف حــن كان
الشــيخ يوســف يف وسـ ٍ
ـط أخبــاري بحـ ٍ
ـت ،ويف زمــنٍ ســادت فيــه األخباريــة حتــى
(((4
«مــأت األقطــار واألنحــاء ...وصــار ديــن (األصوليــة) يف جنبهــم كالعــدم» ،
فليــس إذن ،إال زاويــة النظــر العلميــة للخــاف ،التــي كان ينظــر مــن خاللهــا
ـر تجويــزه الصــاة خلــف البهبهــاين ،عــى الرغــم
الشــيخ يوســف ،وهــو مــا يفـ ّ
مــن تحريــم األخــر الصــاة خلــف الشــيخ يوســف(.((4
عــى أين أتفــق مــع الباحــث يف أ ّن الوحيــد البهبهــاين أوجــد وض ًعــا جدي ـ ًدا يف
التعصــب والتشــ ّدد،
املجتمــع العلمــي يف كربــاء ،ذلــك الوضــع القائــم عــى ّ
وتحويــل األمــور مــن مســارها العلمــي إىل مســا ٍر آخــر بعيـ ٍـد عــن العلميــة ،فإنّــه
«رأى أ ّن الرشيعــة الغــ ّراء ال تســتقيم إال مبحــو هــذه الفرقــة العميــاء»( ،((4ومل
ينتــه التعصــب مبــوت الوحيــد ،بــل حــذا تالميــذه حــذوه ،وســاروا عــى نهجــه،
( ((4عيل الجابري :الفكر السلفي ،ص .386
( ((4العبقات العنربية ،ص .87
( ((4انظــر هــذه القضيــة يف :مغنيــة ،محمــد جــواد :مــع علــاء النجــف األرشف ،دار ومكتبــة
الهــال ،بــروت1984 ،م ،ص .74
( ((4العبقات املنربية ،ص .87

78

ـي بحــت ،وجاهــدوا
وقــد آمــن علــاء البحريــن بــأ ّن الخــاف بــن التياريــن علمـ ٌّ
ليبقــى كذلــك ،وهــو عــن الخــط املعتــدل الــذي أرســاه البحرانيــون قبــل
الشــيخ يوســف وبعــده ،مل ّــا حــروا الخــاف يف كونــه خالفًــا علم ًّيــا ،كــا
أســلفنا ،عــى الرغــم مــن احتــدام ال ـراع بــن التياريــن ،واقتتالهــا يف الع ـراق
وإيـران؛ لذلــك وجدنــا زعيــم املدرســة البحرانيــة يومــذاك ،أعنــي الشــيخ حســن
العصفــور (1216ه1801 /م) يحــرر موطــن النـزاع بــن التياريــن ،مشــي ًدا بعدالــة
األصوليــن وتقواهــم ،عــى الرغــم مــن عــدم قبــول منهجهــم ،فيقــول بوضــوح:
«ولكــن أولئــك العلــاء األخباريــن ،حيــث قــد بلغهــم عدالــة أولئــك العلــاء
املجتهديــن ،وأنّهــم كــا وصفــت يف ســؤالك ،بــل بلغــوا زيــادة يف ذلــك ،أوجــب
لهــم ذلــك حســن الظــن ،والتجــايف عــن القــول فيهــم ،والطعــن عليهــم ،أل ّن
مقتــى عدالتهــم ،ووثاقتهــم أن يكــون حاجـ ًزا عــن الدخــول فيــا مل يــأت عــن
أمئتهــم ،وأنّــه مل يصــدر ذلــك إال عــى وجــه الغفلــة ،واملجــاراة معهــم» يعنــي
مــع املخالفــن(.((4
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ـام وعــداوة ،وحمــات تفســيقٍ ،
فاســتعر النـزاع بــن الفريقــن ،متحــوال إىل خصـ ٍ
وإخ ـرا ٍج مــن امللّــة ،تُ ِّوجــت بفتــاوى قُ ِتـ َـل بســببها املــرزا محمــد األخبــاري يف
الع ـراق ســنة 1232ه ص 1816م(.((4

يض لألصوليــن يف أخذهــم
بــل إننــا نــرى الشــيخ حســن يحــاول إيجــاد وجـ ٍه َمـ ْر ٍّ
باإلجــاع ودليــل العقــل؛ فيعتــذر لهــم بــأ ّن «األدلــة كلهــا منطبقــة عــى فســاد
تلــك القواعــد االجتهاديــة ،وعــدم االعتــداد بهــا يف زماننــا بالكليــة ،وقــد مــ َّر
ســابقًا عــى أن دخولهــم [يعنــي األصوليــن] فيهــا ،وأخذهــم بهــا ألحــد األمريــن:
إ ّمــا إلزا ًمــا للمخالفــن ،خذلهــم اللــه تعــاىل ،يف مقــام االحتجــاج ،أو غفلــة عــن
( ((4انظــر يف تفصيــل الواقعــة ،والفتــاوى الصــادرة :الشــيخ محمــد الحســن كاشــف الغطــاء:
العبقــات العنربيــة يف الطبقــات الجعفريــة ،ص  ،103 - 86وص .188 - 183
( ((4العصفــور ،الشــيخ حســن :املحاســن النفســانية يف أجوبــة املســائل الخراســانية ،مراجعــة حبيــب
عبــد الكريــم املرتــى ،دار املــرق العــريب الكبــر ،بــروت ،ط1979 ،1م ،ص .41
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تلــك األدلــة املســقطة لهــا عــن رتبــة االعتبــار»( .((4فاألصوليــون إذن ،يف نظــر
الشــيخ حســن ال يؤمنــون بغــر الكتــاب والســنة ،بوصفهــا أدلـ ًة رشعيــة عــى
الوجــه األول ،أو هــم غافلــون عــن األدلــة ،التــي تبعــد غــر الكتــاب والســنة عــى
الوجــه اآلخــر ،وهــم  -أعنــي األصوليــن  -يف نظــر الشــيخ حســن معــذورون عــى
كال الوجهــن.
ومــن أجــل ذلــك العــذر الــذي التمســه الشــيخ حســن العصفــور لألصوليــن،
وجدنــاه يقــرر أنــه «ال يجــوز التعــرض ألكــر مــن بيــان خطئهــم ،وفســاد مــا
تعلقــوا بــه مــن القواعــد االجتهاديــة؛ لئــا يقتفــي أثرهــم مــن كان بعدهــم،
لضعــف قريحتــه عــن نقــض شــبههم ،ومــا تعلقــوا بــه يف التجشــم لتلــك القواعــد
العاميــة ،وامتثــاال ملــا اســتفاض عنهــم  -عليهــم الســام  -مســندا عــن النبــي -
صــى اللــه عليــه وآلــه  -أنــه قــال :إذا ظهــرت البــدع يف أمتــي فعــى العــامل أن
يظهــر علمــه ،فــإن مل يفعــل فعليــه لعنــة اللــه»(.((4
ثانيا :القرآن وعلومه

ليــس غريبًــا أن تهتــ ّم املــدارس الدينيــة بالقــرآن وعلومــه ،وأن ينشــغل بــه
الدارســون يف تلــك املــدارس وأســاتذتهم ،فهــو  -كــا يقــول املقــا ّيب يف مقدمــة
تفســره  « -أرشف العلــوم وأفضلهــا ،وأع ّمهــا منفعـ ًة يف الداريــن وأكملهــا ،وهــو
ـري بقــر الهمــم عــى معرفــة حقائقــه ،واألحــق بالخــوض يف ت ّيــار غوامضــه
الحـ ُّ
ودقائقــه؛ ألنــه األصــل الــذي تنبجــس منــه املعــامل القدســية ،والبحــر ِ
الخضَ ـ ّم
الــذي تُ ْن ـ َز ُف منــه النفحــات الفردوس ـ ّية»(.((4
غــر أ ّن هــذا االشــتغال بالقــرآن وعلومــه يف املدرســة البحرانيــة مل يصــل إلينــا منه
( ((4العصفــور ،الشــيخ حســن :املحاســن النفســانية يف أجوبــة املســائل الخراســانية ،مراجعــة
حبيــب عبــد الكريــم املرتــى ،دار املــرق العــريب الكبــر ،بــروت ،ط1979 ،1م ،ص .38
( ((4املصدر نفسه ،ص.41
( ((4املقــايب ،الشــيخ محمــد بــن عــي :صفــوة الصــايف والربهــان ،مخطــوط يحتفــظ الباحــث
بنســخ ٍة منــه ،الورقــة .1
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فعمــل املتـ ّوج إذن ،هــو أقــدم مــا وصــل إلينــا مـ ّـا يرتبــط بالدراســات القرآنيــة
يف البحريــن ،غــر أ ّن أيًّــا مــن التفاســر الثالثــة مل يصــل إلينــا ،يف حــن ســلم مــن
آفــات الزمــان منهــاج الهدايــة ،ورســالة الناســخ واملنســوخ ،وك ّنــا قــد عرضنــا
كتــاب (منهــاج الهدايــة) ســابقًا يف بــاب الفقــه وعلومــه ،وســنعرض هنــا رســالة
(الناســخ واملنســوخ).
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يشء إال يف العصــور املتأخــرة؛ ذلــك بــأ ّن كتــب الرتاجــم مل تنــص عــى دراســات
قرآنيــة قبــل دراســات الشــيخ أحمــد بــن عبــد اللــه املت ـ َّوج البح ـراين (820ه/
1417م) ،الــذي كتــب ثالثــة تفسـر ٍ
وخص
ات للقــرآن :كبــر ،ووســيط ،ووجيــز(ّ ،((5
آيــات األحــكام الخمــس مئــة بدراســة ،وســمها بـ(منهــاج الهدايــة يف بيــان خمس
مئــة اآليــة) ،كــا وضــع رســال ًة يف (الناســخ واملنســوخ).

بــن فيهــا املتــ ّوج أهميــة معرفــة
تبــدأ رســالة (الناســخ واملنســوخ) مبقدمــةّ ،
الناســخ واملنســوخ؛ ذلــك بــأ ّن «مــن ا ّدعــى التف ّقــه يف الرشع ّيــات ،التــي هــي
معــامل الديــن ،ومل يعــرف الناســخ مــن املنســوخ ،كان مثــل الحــار يف الطــن»(،((5
ثـ ّم أشــار إشــار ًة رسيعــة إىل الخــاف يف وقــوع النســخ يف القــرآن ،وهــو خـ ٌ
ـاف
قديــ ٌم ،تناولــه أكــر مــن اعتنــوا بالناســخ واملنســوخ ،غــر أ ّن ابــن املتــ ّوج مل
يعــرض أدلــة املانعــن مــن وقــوع النســخ ،بــل أبــدى اعرتاضــه عليهــم بصــور ٍة
ـض املفرسيــن يقــول :ال منســوخ يف القــرآن ،هــؤالء قــو ٌم
قاطعــة ،فقــد رأى « بعـ َ
(((5
عــن الحـ ِّـق ص ـ ّدوا ،وبإفكهــم عــى اللــه ر ّدوا» .
وتنــاول ابــن املتـ ّوج  -بعــد ذلــك  -االختــاف يف عــدد اآليــات التــي وقــع النســخ
فيهــا ،فقــد « قــال أكرثهــم :إ ّن عــدد اآلي ،التــي دخــل عليهــا النسـ ُخ مئــة آيــة.
( ((5انظر :الذريعة  4ص .233
( ((5ابــن املتــ ّوج ،الشــيخ أحمــد بــن عبــد اللــه :اآليــات الناســخة واملنســوخة ،تحقيــق ماجــد
العوينــايت ،دار املجتبــى ،قــم املقدســة ،ط1422 ،1ه ،ص .29
( ((5املصدر نفسه ،ص .30
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وأنــا  -وإ ْن أوردتهــا يف تفســر القــرآن ،يف خــال الــكالم عــى علــم البيــان  -فــإين
را ،يكــون للمتعلّــم تبــرةً ،وللفقيــه والعالِــم تذكــرةً،
مؤل ٌ
ِّــف يف ذلــك مختــ ً
أكفيهــم مؤنــة الــدأب ،وصعوبــة التفتيــش والطلــب»(.((5
وقــد عـ ّرج ابــن املتــوج عــى تبيــن مصطلــح النســخ ،والفــرق بينــه وبــن ال َبــداء،
حكم،
ثـ ّم بـ ّـن أرضب النســخ الثالثــة :املنســوخ خطًّــا وحكـ ًـا ،واملنســوخ خطًّــا ال ً
واملنســوخ حكـ ًـا مــع بقــاء أصلــه ،وبـ ّـن أ ّن هــذا الــرب مــن النســخ قــد وقــع
يف ثـ ٍ
ـاث وســتني ســورة ،ع ّددهــا كلّهــا ،ثـ ّم رشع  -بعــد ذلــك  -يعــدد الكل ّيــات
كل مــا يف القــرآن
تحكــم الــرب الثالــث مــن النســخ ،فقــال« :اعلــم أ ّن ّ
التــي
ََ ۡ ۡ
َ َ َّ َ
َُۡ
ۡ
ُ
ۡ
ۡ
ـرض﴾ ،و﴿تــول عنهــم﴾ ،و﴿ذرهــم﴾ ،ومــا أشــبه ذلــك يف معنــاه،
مــن ﴿وأعـ ِ
فناســخه آيــة الســيف.

ّٓ َ َ ُ
ـوم َ
ـت َر ّب َع َذ َ
ـاف إ ۡن َع َص ۡيـ ُ
اب يَـ ۡ
﴾
يم
ظ
ع
وكل مــا يف القــرآن مــن ﴿إ ِ ِن أخـ
ّ
ِ
ِ
ٍ
ٖ
ِ
األنعــام15:
ّ َ ۡ َ َ َ َّ ُ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َّ
َ
َّ
َ
﴿لغ ِفــر لــك ٱلل ما تقــدم مِن ذۢنبِــك ومــا تأخر﴾الفتــح.48:
نســخه قولــهِ :

بالصلــح معهــم،
وكل مــا يف القــرآن مــن خــر الذيــن أوتــوا الكتــاب،
ّ
واألمــر ۡ ۡ ٓ
َّ َ َ ۡ
َ ُ ْ َّ َ َ
َ
ۡ
ُ
ُ
َ
نســخه قولــه﴿ :قٰتِلــوا ٱلِيــن ل يؤمِنــون بِــٱللِ ول بِٱلــو ِم ٱلخِرِ﴾التوبــة.29:
ُ ُ
وكل مــا يف القــرآن مــن األمــر بالشــهادة نســخه قولــه﴿ :فَ ـإ ۡن أَ ِمـ َ
ـن َب ۡعضكــم
ّ
ِ
َۡ ٗ
بعضا﴾البقــرة.283:

ُ ُ َّ ُ ُ
كـ ُ
وكل مــا
ّ
ـم
يف القــرآن مــن التشـۡـديد والتهديــد ،نســخه قولــه﴿ :ي ِريــد ٱلل ب ِ
َ
ُ
ۡ
ۡ
ُ
ُ
ُ
ــر َول يريــد بك ُ
ــم ٱلع َ
ۡٱل ُي َ
س﴾البقــرة.((5( 185:
ِ
ِ

وقــد عقــد ابــن املتــوج  -بعــد ذلــك  -فصــا ،وازن فيــه بــن دخــول النســخ عــى
الخــر ،ودخولــه عــى األمــر والنهــي ،وانتقــل بعــد ذلــك إىل الحديــث عــن بعــض
( ((5ابــن املتــ ّوج ،الشــيخ أحمــد بــن عبــد اللــه :اآليــات الناســخة واملنســوخة ،تحقيــق ماجــد
العوينــايت ،دار املجتبــى ،قــم املقدســة ،ط1422 ،1ه ،ص .30
( ((5املصدر نفسه ،ص .35 - 34
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ـات ،وتقسـ ٍ
والحـ ّـق أ ّن مــا جــاء يف رســالة ابــن املتـ ّوج مــن مناقشـ ٍ
ـيامت ،وأفــكارٍ،
واستشـ ٍ
ـهادات ليســت جديــدة ،وال ميكــن نســبتها إليــه؛ فقــد وردت يف كتــب
األقدمــن ،الذيــن تناولــوا مســألة الناســخ واملنســوخ ،ويبــدو أ ّن ابــن املتــ ّوج
قــد تأثّــر بكتــب الســابقني ،الذيــن ألّفــوا يف هــذا البــاب ،وبخاص ـ ٍة كتــاب أيب
القاســم بــن ســامة (410ه1019 /م) املعــروف بالناســخ واملنســوخ(((5؛ إذ إننــا
وجدنــا التقســيم عنــد الرجلــن واحـ ًدا ،ووجدنــا كثـ ًرا مــن عبــارات أيب القاســم،
واستشــهاداته منقول ـ ًة بلفظهــا يف رســالة ابــن املت ـ ّوج ،وإ ْن عدمنــا اإلشــارة إىل
املصــدر املذكــور ،كــا هــو الشــأن عنــد النقــل مــن املصــادر يف تلــك العصــور.
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أدلــة النســخ مــن الكتــاب والســنة ،وطفــق بعــد ذلــك يعــدد ســور القــرآن،
ويبـ ّـن اآليــة املنســوخة ،واآليــة التــي نســختها.

أمــا إذا نظرنــا إىل مــا وصــل إلينــا مــن النتــاج العلمــي البحـراين ،املرتبــط بتفســر
القــرآن ،فســرى أ ّن ذلــك العمــل العلمــي قــد مـ ّر مبراحــل ثــاث ،أعــرض إليهــا
بإيجــا ٍز يف مــا يــأيت:

املرحلة األوىل :التفسري باملأثور

ـر
ميثـ ّـل هــذه املرحلــة خــر متثيــل كتــاب (الربهــان يف تفســر القــرآن) للمفـ ّ
الكبــر ،الســيد هاشــم التوبــاين البحــراين (1107ه1695 /م) املشــهور «بــن
علــاء اإلماميــة قاطبــة بتفســره (الربهــان)»( ،((5وهــو تفســر ضخ ـ ٌم يقــع يف
ـب لــه االنتشــار والذيــوع يف الوســط العلمــي؛ حتــى
مثانيــة مجلــدات ،وقــد كُ ِتـ َ
غــدا مرج ًعــا يســتقي منــه مفــرو القــرآن يف املراحــل الالحقــة.
وقــد وصــف الســيد هاشــم كتابــه بقولــه« :وكتــايب هــذا يطلعــك عــى كثـرٍ مــن
أرسار علــم القــرآن ،ويرشــدك إىل مــا جهلــه متعاطــو التفســر مــن أهــل الزمــان،
ويوضــح لــك عـ ّـا ذكــره مــن العلــوم الرشعيــة ،والقصــص واألخبــار النبويــة،
( ((5ابن سالمة ،هبة الله :الناسخ واملنسوخ ،مطبعة البايب الحلبي ،القاهرة ،ط1967 ،2م.
( ((5سامل النويدري :أعالم الثقافة  2ص .249
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وفضائــل أهــل البيــت اإلماميــة؛ إذ صــار كتابًــا شــافيًا ،ودســتو ًرا وافيًــا ،ومرج ًعــا
كاف ًيــا ،حج ـ ًة يف الزمــان ،وعي ًنــا مــن األعيــان؛ إذ هــو مأخــو ٌذ مــن تأويــل أهــل
التنزيــل والتأويــل ،الذيــن نــزل الوحــي يف دارهــم عــن جربئيــل عــن الجليــل،
أهــل بيــت الرحمــة ،ومنبــع العلــم والحكمــة ،صــى اللــه عليهــم أجمعــن»(.((5
وقــد اتّخــذ الســيد هاشــم التوبــاين يف (الربهــان) منهــج التفســر باملأثــور ،فتت ّبع
فيــه األحاديــث املرويــة عــن النبــي األكــرم ،وأهــل بيتــه الطاهريــن ،ســام اللــه
وصلواتــه عليــه وعليهــم أجمعــن ،وكان يبــدأ بتبيــان فضــل الســورة ،وثــواب
قراءتهــا ،فيذكــر مــا جــاء مــن أحاديــث مرتبطــة بذلــك ،فيوردهــا كلهــا مســندة،
كل
وال يكتفــي ببعضهــا ،ث ـ ّم يــر ُع يف تفســر آيــات الســورة آي ـ ًة آيــة ،ناقــا ّ
مــا وجــده مرويًّــا عــن أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،فــا غــرو أ ْن يتحـ ّول هــذا
التفســر إىل واحـ ٍـد مــن أكــر املجاميــع الحديثيــة يف املدرســة اإلماميــة.
وقــد نقــل يف مقدمــة التفســر كثـ ًرا مــن الروايــات التــي تشــدد النكــر عــى مــن
ـر القــرآن برأيــه ،فلــم يجــد ب ـ ًّدا مــن وجــوب «التوقّــف حتــى يــأيت تأويلــه
فـ ّ
عنهــم؛ ألن علــم التنزيــل والتأويــل يف أيديهــم ،فــا جــاء عنهــم  -عليهــم الســام -
فهــو النــور والهــدى ،ومــا جــاء عــن غريهــم فهــو الظُّلمــة والعمــى»( .((5ومــن أجــل
ـي
هــذه العلّــة مل يــد ِل التوبــا ّين برأيــه الخــاص ،بــل بــدا ّ
منسـقًا ملــا ورد عــن النبـ ّ
وأهــل بيتــه ،بــل إنــه مل يتعــرض حتــى إىل التفســر اللغــوي لأللفــاظ ،ومل ينقــل
ـام مــا ،أحــال إىل غــره مــن
عــن معاجــم اللغــة رش ًحــا ،فــإن أعوزتــه الروايــة يف مقـ ٍ
املفرسيــن ،وكأنــه يلقــي بتبعــة ذلــك التفســر عــى غــره ،فــا يكــون حينئـ ٍـذ م ّمن
ـر القــرآن برأيــه.
فـ ّ
ولنــرب مثــاال يبـ ّـن هــذا الــذي ن ّدعيــه ،فإنــه ملّــا وقــف عنــد تفســر قوله تعــاىل ﴿
ُ ُّ ۢ ُ ۡ
كـ ٌ
ـم ُع ۡ ٞ
صــم ب
م﴾البقــرة 18:ومل يجــد فيهــا مــن الروايــات شــيئًا ،ووجــد املقــام ال يصلــح
( ((5الســيد هاشــم التوبــاين :الربهــان يف تفســر القــرآن ،تحقيــق لجنــة مــن العلــاء ،مؤسســة
األعلمــي للمطبوعــات ،بــروت ،ط1999 ،1م ،ج 1ص .11
( ((5املصدر نفسه 1 ،ص .10
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ولقــد كان أمــام الســيد التوبــاين متّســع مــن القــول ،يعلّــق فيــه عــى مــا نقلــه
ـر الجمــع بالواحــد ،وكان األوىل
مــن تفســر عــي بــن إبراهيــم؛ ذلــك بأنّــه فـ ّ
األص ـ ّم ،وهــو الــذي ال يســمع ،ويفعــل الفعــل نفســه
الص ـ ُّم :جمــع َ
أن يقــولّ :
يف ال ُبكــم وال ُعمــي ،لك ـ ّن الخشــية مــن الوقــوع يف التفســر بالــرأي هــي التــي
منعتــه مــن ذلــك ،واللــه أعلــم.
فــإذا عرفنــا منهــج الرجــل هــذا ،مل نجــد غرابــة فيــا ذهــب إليــه ،حــن رأى أ ّن
مباحــث علــم املعــاين والبيــان ينبغــي أن تطلــب مــن أهــل البيــت وحدهــم ،وأ ّن
االستمســاك بذلــك العلــم  -مبعــزل عنهــم  -ال يوصــل إىل املـراد مــن كالم الله تعاىل،
كل العجــب مــن علــاء املعــاين والبيــان ،حيــث
فيقــول يف هــذا الشــأن« :والعجــب ّ
رس اللــه ،جـ َّـل جاللــه ،مــن
زعمــوا أ ّن معرفــة هذيــن العلمــن تُطْلِـ ُع عــى مكنــون ّ
تأويــل القــرآن .قــال بعــض أمئتهــم( :((6ويـ ٌـل ثـ ّم ويـ ٌـل ملــن تعاطــى التفســر ،وهــو
يف هذيــن العلمــن راجـ ٌـل .وذلــك أنهــم ذكــروا أ ّن العلمــن مأخــوذان مــن اســتقراء
تراكيــب كالم العــرب البلغــاء ،باحثــان عــن مقتضيــات األحــوال واملقــام ،كالحــذف،
واإلضــار ،والفصــل ،والوصــل ،والحقيقــة ،واملجــاز ،وغــر ذلــك.

إسهامات علماء البحرين في العلوم الشرعية واللغوية

دون تفســر ألفــاظ اآليــة ،نقــل عــن غــره مــن املفرسيــن مــا يــرح ذلــك ،فقــال:
ُ ُّ ۢ ُ ۡ
كـ ٌ
ـم ُعـ ۡ ٞ
ي بــن إبراهيــم :وقولــه﴿ :صــم ب
الص ـ ُّم :الــذي ال يســمع،
ـي﴾ ُ
«قــال ع ـ ّ
ـي :الــذي يكــون بصـ ًرا ثـ ّم يعمــى»(.((5
والبُ ْكـ ُم :الــذي يولــد مــن أ ّمــه أخــرس ،وال ُعمـ ُ

جــل جاللــه ،تحتــاج معرفتــه إىل
محــل ذلــك مــن كتــاب اللــهّ ،
ّ
ريــب أ ّن
وال َ
العلــم بــه مــن أهــل التنزيــل والتأويــل ،وهــم أهــل البيــت ،الذيــن علّمهــم اللــه،
ســبحانه وتعــاىل ،فــا ينبغــي معرفــة ذلــك إال منهــم ،ومــن تعاطــى معرفتــه -
مــن غريهــم  -ركــب م ـ َن عميــاء ،و َخ َب ـ َط َخ ْب ـ َط عشــواء»(.((6
( ((5الربهان يف تفسري القرآن 1 ،ص .148
( ((6يعني الزمخرشي .انظر :مقدمة الكشاف للزمخرشي  1ص .22
( ((6الربهان يف تفسري القرآن  1ص .10
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املرحلة الثانية :املزج بني املأثور وعلوم اللغة

لعـ ّـل املنهــج الصــارم ،الــذي ألــزم الســيد هاشــم البحـرا ّين بــه نفســه يف تفســره،
هــو الــذي جعلــه يبــدو كتابًــا مو ّج ًهــا إىل طبقـ ٍة مع ّينـ ٍة مــن القـ ّراء ،هــي طبقــة
ـر بح ـرا ٌّين آخــر ،هــو الشــيخ
العلــاء واملتخصصــن ،وهــو أم ـ ٌر تنبّــه إليــه مفـ ِّ ٌ
محمــد بــن عــي املقــايب البح ـراين (كان ح ًّيــا ســنة 1186ه1772 /م) فعمــد إىل
اختصــار مــا جــاء يف الربهــان وتفســر الصــايف ،وكالهــا مــن مدرســة التفســر
باملأثــور ،وزاد عــى ذينــك التفســرين زيـ ٍ
ـادات لغويــة تقـ ّرب املعنــى إىل األذهان،
وقــد سـ ّمى تفســره ذاك بـ(صفــوة الصــايف والربهــان).

يقــول املقــا ُّيب يف مقدمــة تفســره ،مب ّي ًنــا منهجــه ،ومعلّــا لجــوءه إىل اللغــة
ـت مــن املؤلفــات يف تفســر القــرآن كتــاب (الصــايف)،
واإلعـراب« :وأحســن مــا رأيـ ُ
برتتيب رائــق ،وأقصد
ـت أن أنتخبهــا
ٍ
وكتــاب ســيدنا املسـ ّمى بـ(الربهــان) ،فأحببـ ُ
يف ذلــك االختصــار عــى الوجــه الالئــق ،وأرضب فيــه صف ًحــا عــن التطويــل املمـ ّـل
واإلكثــار؛ لقصــور أبنــاء الزمــان عــن أن يتح ّملــوا منــه عشــر املعشــار ،وأضيــف
إليــه مــن (مجمــع البيــان) مــا أهمــاه مــن قراءتــه ،وإعرابــه ،ولغاتــه ،ورصفــه،
ـب قبــل فســخ القــر عســر ،واملغطَّــى تحــت قــره
واشــتقاقاته؛ فــإ ّن أ ْخـ َذ اللـ ِّ
كل بيــان،
مــن الكتــاب يش ٌء كثـ ٌر ،وال سـيّام علــم اإلعـراب ،الــذي يتوقّــف عليــه ُّ
فهــو امليـزان الــذي يتبـ ّـن بــه النقصــان والرجحــان»(.((6
إذن ،فهــذا التفســر يختــر ذينــك التفســرين ،فينتقــي منهــا بعــض مــا أورداه
مــن أحاديــث وأخبــار مرويــة عــن النبــي األكــرم ،وأهــل بيتــه الطاهريــن ،بغيــة
التيســر عــى املتل ّقــن؛ ومــن أجــل ذلــك أعــرض املقــا ّيب يف تفســره « عــن بســط
الــكالم يف أحكامــه الرشعيــة ،وعــن إيـراد مــا ورد فيــه مــن املجــادالت يف مســائلِ ِه
الكالميّــة ،وعـ ّـا ال مدخــل لــه يف فهــم املـراد مــن اآليــات ،وعـ ّـا زاد عــن ال َقـ ْد ِر
الــكايف فيــه مــن الروايــات»(.((6
( ((6الشيخ محمد بن عيل املقايب :صفوة الصايف والربهان ،الورقة .1
( ((6املصدر نفسه ،الورقة .2
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ومل يكــن املتلقــي غائ ًبــا عــن ذهــن املقــا ّيب البتــة ،بــل إ ّن حضــوره أوجــب عــى
املقــا ّيب ســلوك طريــق االختصــار؛ ذلــك بــأ ّن االســتعداد الذهنــي لذلــك املتلقــي
مل يكــن يؤهلــه  -حســب تشــخيص املقــايب  -للخــوض يف مطــ ّوالت التفســر؛
واجــب غــر
لــذا وجــد أ ّن « االختصــار يف هــذه األعصــار أمــ ٌر مطلــوب ،بــل
ٌ
منــدوب»(.((6
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ولقــد رأى أ ّن االكتفــاء باملنقــول مــن أحاديــث وأخبــار عــن أهــل البيــت ال
ـص القــرآين؛ فآثــر االســتعانة بتفس ـرٍ ثالــث ،هــو
يســعف املتلقــن يف فهــم النـ ّ
تفســر مجمــع البيــان للطــريس ،الــذي أوىل اللغــة وعلومهــا اهتام ًمــا كبــ ًرا،
فنقــل منــه مــا يتعلّــق بالقــراءات ،والنحــو ،والــرف ،وغريهــا.

وقــد ينقــدح يف الذهــن ســؤال عــن خطــورة مثــل هــذا العمــل ،فقصــارى مــا
فعلــه املقــا ّيب هــو االختصــار ،وليــس فيــه مــن الجديــد واالبتــكار مــا ميكــن أن
ينســب إىل املختـ ِ
ـر ،أو يتوقّــف عنــده الباحــث.
والحـ ّـق أ ّن يف االختصــار عمــا علم ًّيــا ال يســتهان بــه؛ فهــو ينتقــي مــن الروايــات
ـص
ـص لكثــر مــن الروايــات التــي غـ ّ
أص ّحهــا ،وألصقهــا باملعنــى ،ويف ذلــك متحيـ ٌ
بهــا األصــان ،أعنــي الصــايف والربهــان ،ث ـ ّم إنّــا وجدنــا املقــا ّيب ال يكتفــي بــرد
األحاديــث دامئًــا ،بــل يتد ّخــل ليــرح مــا يف الحديــث مــن ألفـ ٍ
ـاظ قــد تغمــض
عــى املتلقــن ،وقــد يقــف مب ِّي ًنــا مــا يرشــد إليــه الحديــث ،واملقــا ّيب – إىل ذلــك
– مــا كان يكتفــي بنقــل األحاديــث مــن األصلــن كــا هــي ،بــل كان يتد ّخــل
وكل أولئــك يجعــل مــن اختصــاره
مختــرا متــون بعــض األحاديــث نفســهاّ ،
ِ ً
عمــا جدي ـ ًرا بالدراســة والبحــث.
ينضــاف إىل ذلــك أ ّن املقــا ّيب مل يكــن ســلب ًّيا يف اختصــاره ،بــل بــرزت شــخصيته
بجــاء ،فلــم يكــن يقبــل مــا يجــده يف النصــن األصليــن دامئًــا ،بــل وجدنــاه
منا ِقشً ــا ،يقبــل بعــض اآلراء تــارةً ،ويــرد بعضهــا اآلخــر تــار ًة أخــرى ،وليــس ّ
أدل
( ((6صفوة الصايف ،الورقة .13
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عــى ذلــك مــن نقــده الكاشــا َّين ،صاحــب الصــايف؛ إذ وجــده املقــايب قــد «أكــر
وربــا نقــل كالمــه باملعنــى يف مبــدأ
اعتــاده يف تفســره عــى تفســر القــايضّ ،
ـايب قــد
األمــر ،ثـ ّم عـ ّول عــى نقــل اللفــظ واملعنــى كثـ ًرا»( ،((6وهــو أمـ ٌر كان املقـ ُّ
املفسيــن يف مق ّدمتــه ،وأشــار بوضــوح إىل عجبــه مــن
عابــه عــى جم ـعٍ مــن ّ
ذلــك ،فقــال« :والعجــب مــن عكــوف شــيعة أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،عــى
تفاســر مــن مل يَـ ْر ِو عنهــم ،كالكشّ ــاف ،والبيضــاوي ،والنظّــام ،وهــم الذيــن نــزل
يف بيوتهــم التنزيــل والتأويــل ،عــن امللِـ ِ
ـك الجليــل ،عــى لســان ال َمل َِك جربئيــل»(.((6

ََ َ
﴿وأرِنــا
كــا وجدنــا املقــا ّيب يرفــض قــول الكاشــاين ،صاحــب الصــايف يف تفســر
َُ ۡ َ ٓ
ََ َُ ۡ َ ٓ
ـب َعل ۡي َنــا ۖ﴾ «وجــوه :منهــا أنّهام
ـب َعل ۡي َنا ۖ﴾البقــرة ،128:ففــي قولــه ﴿وتـ
َم َنا ِســكنا وتـ

قــاال هــذه الكلمــة عــى التع ّبــد واالنقطــاع إليــه تعــاىل؛ ليبتــدئ بهــا النــاس فيها.

ومنها أنّهام سأاله التوبة عىل ظَلَ َمة ذريتهام.
وقــول الصــايف (عـ ّـا ال ينبغــي) مـ ّـا ال ينبغــي؛ أل ّن األنبيــاء ال يفعلــون مــا ال
ينبغــي ،حتــى يطلبــوا التوبــة منــه»(.((6
ومل يكــن األصــل الثالــث ،أعنــي تفســر الطــريس ،الــذي اعتمــد عليــه املقــا ّيب يف
اللغــة ،ومــا يتصــل بهــا مبنــأى عــن النقــد ،فقــد ر ّد املقــا ّيب كثـ ًرا مـ ّـا ذهــب إليــه
الطــريس ،كمناقشــته إيّــاه يف تخصيــص العبــادة ،فقــد ورد «يف مجمــع البيــان:
رضب مــن الشــكر ،وغايــة فيــه؛ ألنهــا الخضــوع بأعــى مراتبهــا ،مــع
العبــادة ٌ
التعظيــم بأعــى مراتبــه.
والظاهــر أ ّن ذلــك ال ي ّدعيــه أحــد مــن العبــاد ،والواجــب الوقــوف عــى مــا
يف الحديــث الرشيــف ،مــن أ ّن العبــادة املطلوبــة مجــ ّرد الطاعــة ،واإلخــاص
( ((6الشيخ محمد بن عيل املقايب :صفوة الصايف والربهان ،الورقة .1
( ((6املصدر نفسه ،الورقة .2
( ((6املصدر نفسه ،الورقة .82
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َّ
﴿ٱل َ
ِيــن
وقــد ر ّد عليــه يف تضعيفــه أن يكــون املقصــود بالعهــد يف قولــه تعاىل:
َ
َ ُ ُ َ َ ۡ َ َّ
ِيثٰقِهِۦ﴾البقــرة 27:هــو «العهــد املأخــوذ عليهــم يف
ـد ٱللِ ِم ـ ۢن َب ۡع ـ ِد م
ينقضــون عهـ

عــامل الــذر ،والظاهــر أنّــه املـراد مــن األحاديــث ،فتضعيــف الطــريس له ضعيــف»(.((6

َ ۡ َ ُ ْ َّ ۡ
ب
كــا َوجدنــاه يــر ّد مــا قـ ّواه الطــريس يف تفســر قولــه تعــاىل ﴿وٱســتعِينوا بِٱلص ِ
َو َّ
ٱلصل ٰوة ِۚ﴾البقــرة45:؛ إذ إ ّن « ظاهــر الحديــث كــون اآليــة خطابًــا ألهــل الكتــاب،

ويؤيّــد كــون مــا قبلهــا ومــا بعدهــا فيهــم ،وقيــل :الخطــاب للمســلمني ،وقـ ّوى
ـروج عــن ظاهــر الحديــث بــا دليــل»(.((7
يف املجمــع كونــه للمكلّفــن ،وفيــه خـ ٌ
ينضــاف إىل هــذا وذاك أ ّن املقــا ّيب اخت ـ ّط لنفســه منه ًجــا ،مل نجــده يف األصــول
الثالثــة التــي اخترصهــا ،ذلــك املنهــج القائــم عــى اســتنطاق األحاديــث املرويــة
عــن أهــل البيــت ،وجعلهــا حكـ ًـا عــى اللغــة وغريهــا ،فــا يرشــد إليــه الحديــث
اب هــو الــذي ينبغــي أن يؤخــذ بــه ،وال
مــن معنــى ،ومــا يحتملــه مــن إعــر ٍ
التفــات إىل غــره ســواء كان لــه وج ـ ٌه يف العربيــة أم مل يكــن.
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نخصــك بالعبــادة ،وال نعبــد غــرك»(.((6
مســتفا ٌد مــن التقديــم ،أي قولــواّ :

را عــى اختصــار مــا يف األصــول التــي اعتمدهــا ،بــل كان
ومل يكــن املقــا ّيب مقتـ ً
كث ـ ًرا مــا يبــدي رأيــه ،ويطــرح مســائل ،مل تــرد يف تلــك األصــول ،ولرمبــا كان يف
ـرة،
ـروج عــى املنهــج ،الــذي تقيّــدت بــه األصــول املختَـ َ
بعــض مــا يطرحــه خـ ٌ
ومــن ينعــم النظــر يف تضاعيــف هــذا التفســر يجــد كثــ ًرا مــن آراء املقــا ّيب،
كل مــا جــاء تحــت عنــوان (أقــول) داخـ ٌـل يف هــذا
وإضافاتــه مبثوثــة ،بــل إ ّن ّ
الــذي نقولــه ،ولنــرب أمثلــة ثالثــة ،عــى ســبيل التمثيــل ال الحــر:
ۡ ُۡ

ُ ْ

ۡ

َ َُُ ْ

يف قولــه تعــاىلِ﴿ :إَوذ قل َنــا ۡٱد ُخلــوا َهٰـ ِذه ِ ٱل َق ۡر َيــة فكــوا م ِۡن َها﴾البقــرة 58:اآليــة ،وجدنا
املفسيــن ،الذيــن زعمــوا أ ّن القريــة املقصــودة هــي بيــت املقدس،
املقــا ّيب يناقــش ّ
( ((6صفوة الصايف ،الورقة .19
( ((6املصدر نفسه ،الورقة .32
( ((7املصدر نفسه ،الورقة .44

89

العلمية في البحرين
الحركة
ّ

فــإ ّن « تفســر القريــة ببيــت املقــدس ،كــا نُ ِقـ َـل عليــه إجــاع املفرسيــن ،ال وجــه
َ ۡ
ٱد ُخلُــوا ْ ۡٱلَ َ
اب﴾البقــرة 58:بــاب القريــة التــي
لــه؛ أل ّن املـراد بالبــاب يف قولــه تعــاىل ﴿و
أُ ِمــروا بدخولهــا ،وهــم مل يدخلــوا بيــت املقــدس يف حيــاة مــوىس ،عليــه الســام»(.((7
املفسيــن ،والحجــة التــي ســاقها بعــدم دخــول بنــي إرسائيــل
فهــذا الــر ّد عــى ّ
بيــت املقــدس يف حيــاة مــوىس ،عليــه الســام مل نجــد لــه أثـ ًرا يف األصــول الثالثــة،
التــي اخترصهــا املقــايب.
ــم إن ُك ُ
نت ۡ
ۡ َ َ َ ُّ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ ْ ُ ۡ َ َ ُ ۡ
ــم
يف تفســر قولــه تعاىل﴿:ت ِلــك أمانِيهــمۗ قــل هاتــوا برهٰنك ِ
َص ٰ ِدق َ
ِني﴾البقــرة ،111:وجــد املقــا ّيب أ ّن «جــواب (إن) محــذوفّ ،
دل عليــه مــا تقـ ّدم،

وتقديــره :إ ْن كنتــم صادقــن يف مقالتكــم :لــن يدخــل الج ّنــة إال مــن كان هــو ًدا
أو نصــارى ،فهاتــوا برهانكــم عــى ذلــك .ويف ذلــك داللــة عــى بطــان التقليــد،
وعــى جــواز املحاجــة يف الديــن»(.((7
فهــذا التقديــر للمحــذوف يف اآليــة ،واســتنتاج بطــان التقليــد ،وجــواز املحا ّجــة
يف الديــن مـ ّـا ال أثــر لــه يف األصــول الثالثــة ،التــي قــال املقــا ّيب إنــه يخترصهــا،
بــل هــي مــن زياداتــه ،التــي زعمنــا يف هــذا التفســر.
ََ

ُّ ْ َ

ُ
َ َّ َ ۡ ُ َّ
ٱللِۚ﴾البقــرة ،115:وجدنــا املقــا ّيب
ويف تفســر قولــه تعــاىل ﴿فأ ۡي َن َمــا ت َولــوا فثــم وجــه
يعلّــق بقولــه « :أقــول :يظهــر مــن هــذا الحديــث الرشيــف أ ّن امل ـراد بوجــه
اللــه ذاتــه ،ويظهــر مــن األحاديــث الســابقة أ ّن املـراد قبلتــه ،وظاهــر الحديثــن
مختصــا
األولــن أ ّن اآليــة نزلــت يف صــاة النافلــة عــى الراحلــة ســف ًرا ،فيكــون
ًّ
بحــال الــرورة ،وقيــل بجــوازه يف صــاة النافلــة مطل ًقــا ،فظاهــر الحديــث األخري
أنهــا نزلــت يف قبلــة املتحـ ّـر ،وظاهــره أنــه ال تجــب الصــاة إىل أكــر مــن جهـ ٍة
واحــدة ،ويكفــي ظ ـ ُّن جه ـ ٍة ،وإن مل يكــن مــن عالم ـ ٍة رشعيــة»(.((7
( ((7صفوة الصايف ،الورقة .51
( ((7املصدر نفسه ،الورقة .75
( ((7املصدر نفسه ،الورقة .77
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أ ّمــا مــا زعمنــاه مــن رأي للمقــا ّيب ،يخالــف فيــه املنهــج الــذي تق ّيــدت بــه األصــول
املختــرة ،فإنــه ميكــن التمثيــل عليــه برأيــه يف فس َــاد القــول بــأ ّن فهــم القــرآن
َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ
ان َول ۡو
محصــو ٌر يف أهــل العصمــة؛ إذ وجــد يف قولــه تعــاىل ﴿أفــا يتدبــرون ٱلقــرء ۚ
َ ۡ َّ َ َ َ ُ ْ
ۡ َٗ َ
َ َ ۡ
ٱختِلٰفــا كث ِ ٗريا﴾البقــرة« 82:داللــة عــى بطــان
ـر ٱللِ لوجـ
ـدوا فِيـهِ
كن ِمــن عِنـ ِد غـ ِ
التقليــد ،وصحــة االســتدالل يف أصــول الديــن؛ ألنــه تعــاىل دعــا إىل التدبّــر والتف ّكــر،
وحــثَّ عــى ذلــك ،وعــى فســاد القــول بــأ ّن القــرآن ال يفهــم معنــاه إال بتفســر مــن
أهــل العصمــة ،ســام اللــه عليهــم؛ ألنــه تعــاىل حــثَّ عــى تدبّــره ليعرفــوه»(.((7

إسهامات علماء البحرين في العلوم الشرعية واللغوية

إ ّن اســتظهار املقــا ّيب كــون املـراد مــن الوجــه القبلــة ،والخــوض يف فقــه األحاديث
التــي أوردهــا ،واســتنتاج كفايــة الظـ ّن يف القبلــة ،وإن مل تكــن عنــد الظــا ِّن أمــارة
رشعيــة يبنــي عليهــا ،وغــر ذلــك مــن فقــه األحاديــث ،ليــس لــه وجــود يف
األصــول الثالثــة التــي اخترصهــا.

وإنّ ــا زعمنــا ذلــك؛ أل ّن بعــض املفرسيــن ،والســيد هاشــم التوبــاين يف مقدمتهــم،
يحرصــون عــى نقــل الــوارد عــن أهــل البيــت ،مــا يشـ ّدد النكــر عــى مــن قــال
املفــرون مــن أحاديــث إمنــا
برأيــه يف القــرآن ،فمجمــوع مــا ينقلــه أولئــك
ّ
يقــود إىل اســتنتا ٍج واحــد ،هــو النهــي عــن الخــوض يف القــرآن ،وتفســره بعيـ ًدا
عــن االســتناد إىل قــول املعصومــن ،فاألحاديــث املنقولــة تحــر املعرفــة فيهــم،
ـت
كقــول الباقــر لقتــادة ،وقــد أخطــأ يف تفســر آيــة « :ويحــك يــا قتــادة! إن كنـ َ
ـت قــد
ـت ،وإن كنـ َ
ـت وأهلكـ َ
ـرت القــرآن مــن تلقــاء نفســك ،فقــد هلكـ َ
إنّ ــا فـ ّ
ـت ،إىل أن قــال :ويحــك يــا قتــادة! إنّ ــا
ـت وأهلكـ َ
أخذتــه مــن الرجــال ،فقــد هلكـ َ
(((7
يعــرف القــرآن مــن خوطــب بــه» .
والــذي يدعــو إىل التوقّــف هنــا ،هــو أ ّن املقــا ّيب نفســه كان قــد خصــص املق ّدمــة
السادســة مــن تفســره لبيــان (املنــع مــن تفســر القــرآن بالــرأي ومــن الجــدال
( ((7صفوة الصايف ،الورقة .222
( ((7املصدر نفسه ،الورقة .6
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فيــه) ،واكتفــى فيهــا بنقــل املوجــود يف الربهــان ،دون محاولــة التوفيــق والجمــع
بــن الــوارد يف هــذه املقدمــة مــن أحاديــث ،ومــا ورد يف املقدمــة األوىل والثانيــة
مــن األمــر بالتف ّكــر يف القــرآن ،واألمــر بعــرض الحديــث الــوارد عنهــم عــى كتــاب
ضب بــه عــرض الحائــط ،إذ كيــف يكــون
اللــه ،فــا وافــق القــرآن أُ ِخـ َذ بــه ،وإال ُ ِ
العــرض إن مل يفهــم منــه يشء؟ وكيــف يســتقيم املنــع مــن التفســر إال بقــول
املعصومــن والقــول بــأ ّن فهــم القــرآن ليــس مقصــو ًرا عليهــم؟
ولقــد وقــف الكاشــا ّين عــى هــذا التضــارب ،فحــاول الجمــع بــن األخبــار،
متوصــا إىل أ ّن التف ّكــر والتدبّــر يوصــان فئ ـ ًة مع ّينــة مــن النــاس إىل اســتنباط
ِّ
ـص بـــ «مــن أخلــص االنقيــاد للــه ولرســوله،
بعــض غرائــب القــرآن ،وذلــك مختـ ٌّ
صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم ،وألهــل البيــت عليهــم الســام ،وأخــذ علمــه منهم،
وتت ّبــع آثارهــم ،واطّلــع عــى جملــة مــن أرسارهــم ،بحيــث حصــل لــه الرســوخ
يف العلــم ،والطأمنينــة يف املعرفــة ...فلــه أن يســتفيد مــن القــرآن بعــض غرائبــه،
ويســتنبط منــه نب ـذًا مــن عجائبــه»(.((7
غــر أ ّن هــذا الــذي أجهــد الكاشــا ّين نفســه يف حــره وتحديــده أطلقــه املقــا ّيب،
ـكل مــن تدبّــر وتف ّكــر ،مــن دون رشط تت ّبــع آثــار النبــي وأهــل بيتــه؛ وألجــل
لـ ِّ
ذلــك زعمنــا أ ّن للمقــا ّيب آراء ،خالــف فيهــا املنهــج الــذي تق ّيــدت بــه األصــول
املختــرة.
إ ّن الــذي حمــل املقــا ّيب عــى اللجــوء إىل اللغــة ،هــو شــعوره بــأ ّن الوصــول إىل
امل ـراد مــن كالم اللــه تعــاىل إنّ ــا يت ـ ّم عــر اللغــة ،وهــو اع ـراف منــه بقدرتهــا
عــى ذلــك ،وإق ـرا ٌر منــه بــأ ّن التفســر اللغــوي لأللفــاظ ،أو إعرابهــا ال يعــدان
ـي عنــه رش ًعــا.
مــن التفســر بالــرأي ،املنهـ ّ
وقــد يظــ ُّن ظــا ٌّن أ ّن الــذي حمــل املقــايب عــى إدخــال املباحــث اللغويــة يف
تفســر القــرآن ،يف حــن منعهــا الســيد هاشــم التوبــاين هــو اختــاف الرجلــن
( ((7تفسري الصايف ،للفيض الكاشاين 1 ،ص .36
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والحـ ّـق أ ّن الرجلــن متفقــان يف هــذا املــرب ،فاملقــا ّيب  -كذلــك  -أخبــاري بحــت،
وقــد أعلــن يف الســطور األوىل مــن تفســره عــن نزعتــه األخباريــة الرصفــة ،وبــدا
مقلّـ ًدا أســتاذه الشــيخ عبــد اللــه الســاهيجي ،ومســتعمال الرتكيــب نفســه ،حــن
وصــف نفســه يف مقدمــة التفســر بأنه «تـراب نعــال إخوانه العلــاء األخباريــن»(.((7
ومــع إقـرار املقــايب بأهميــة علــوم اللغــة يف الكشــف عــن أرسار كالم اللــه تعــاىل،
وجدنــاه ينتــر للســيد هاشــم فيــا ذهــب إليــه مــن إنــكار قــدرة علمــي املعاين
والبيــان عــى كشــف مـراد اللــه تعــاىل ،فيقــول «فأ ّمــا ما زعمتــه األمئة مــن علامء
رس اللــه مــن تأويــل
املعــاين والبيــان ،مــن أنهــم بهــا يطّلعــون عــى مكنــون ّ
القــرآن ،حتــى حكمــوا بالويــل ملــن تعاطــى التفســر ،وهــو بهذيــن العلمــن
غــر خبــر ،لجهلــه مبقتضيــات األحــوال ،مــن الحــذف ،واإلضــار ،والتقديــم،
والتأخــر ،والفصــل ،والوصــل ،والحقيقــة ،واملجــاز ،والتعريــف ،والتنكــر ،فهــو
مجـ ّرد دعــوى بــا دليــل ،واللــه الهــادي إىل ســواء الســبيل ،وإنّ ــا نراهــم يركبــون
يف تفاســرهم متــو َن عميــاء ،ويخبطــون يف تأويالتهــم خبــط عشــواء ،ويرضبــون
الس ـ ّنة والفــرض»(.((7
القــرآن بعضــه ببعــض ،وال مييــزون فيــه بــن ُّ
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يف األصوليــة واألخباريــة ،فاملعــروف أ ّن الســيد هاشــم التوبــاين أحــد كبــار
األخباريــن يف البحريــن ،وقــد يكــون املقــايب غــر ذلــك.

ـرض يف تفســره عــن «بســط الــكالم يف
ولقــد بـ ّـن املقــا ّيب منهجــه بوضــوح؛ إذ أعـ َ
أحكامــه الرشعيــة ،وعــن إيـراد مــا ورد فيــه مــن املجــادالت يف مســائله الكالميــة،
وعـ ّـا ال مدخــل لــه يف فهــم املـراد مــن اآليــات ،وعـ ّـا زاد عــن القــدر الــكايف فيــه
مــن الروايــات ،وأرشحــه أوال عــى مــا يقتضيــه ظاهــر اللغــة العربيــة ،وأردفــه
ثان ًيــا مبــا ورد فيــه مــن األحاديــث العلويــة»(.((7
( ((7صفوة الصايف ،الورقة .1
( ((7املصدر نفسه ،الورقة .2
( ((7املصدر نفسه ،الورقة .2
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ولعـ ّـل يف نقــل يشء مــن هــذا التفســر ،الــذي مــا زال مخطوطًــا مــا يبـ ّـن منهجــه
ويجــي الفــرق بينــه وبــن كتــاب ســلفه ،أعنــي الربهــان يف تفســر
ّ
بوضــوح،
القــرآن ،يقــول املقــا ّيب يف تفســر (االســم) يف البســملة« :يف العيــون ،واملعــاين
عــن الرضــا ،عليــه الســام :يعنــيِ :أسـ ُم نفــي ب ِِســم ٍة مــن ِســات اللــه ،وهــي
الس ـ َمةُ؟ قــال :العالمــة.
العبــادة .قيــل :مــا ِّ
ي ،عليــه الســام :تقــول :بســم اللــه ،أي
ويف التوحيــد ،وتفســر اإلمــام ،عــن ع ـ ٍّ
أســتعني عــى أمــوري كلِّهــا باللــه الــذي ال تحـ ّـق العبــادة إال لــه ،امل ُغيــثُ إذا
ـي.
اس ـتُغيثَ  ،واملجيـ ُ
ـب إذا ُد ِعـ َ
ويف رواي ـ ٍة أخــرى عنــه ،عليــه الســام :يعنــي :بهــذا االسـ ِـم أقــرأُ ،وأعمـ ُـل هــذا
العمــل.
أقــول :ويف الحديــث األول موافقـ ٌة ملذهــب الكوفيــن مــن اشــتقاق (االســم) مــن
ال َو ْســمُ ،عـ ّو َض عــن عينــه الهمــزة ،فوزنــه (ا ْعـ ٌـل).
السـ ُم ّو ،وهــو
وعنــد البرصيــن أ ّن وزنــه (افـ ٌع) واملحــذوف ال ُمــه ،واشــتقاقه مــن ُّ
ال ُعلُــ ّو؛ ألنّــه ِرفْ َعــةٌ ،وتنويــ ٌه ،وتقويــةٌ ،ويُجمــ ُع عــى (أســاء) ،وأســاء عــى
(س ـ َمي).
(آســام) ،وتصغــره عــى ُ
وتضعيــف األول بعــدم همــزة الوصــل يف محــذوف الفــاءِ ،
كصلَــ ٍة ،و ِعــ َد ٍة ال
َــت إليــه يف مقابلــة النــص.
يلتَف ُ
وظاهــر الخــر الثــاين كــو ُن (البــاء) لالســتعانة ،وقيــل :للمصاحبــة ،أي متــ ِّركًا
باســم اللــه أقــرأُ ،وظاهــره تعلّقهــا بفعــلٍ مقـ ّدم ،وظاهــر الخــر الثالــث تعلّقهــا
بفعــلٍ مؤ ّخــر ،وهــو مــا يجعــل التســمية مبــدأً لــه .ولعلّــه أوىل مــن إضــار
(أبــدأ)؛ لعــدم مــا يطابقــه ،ومــا يـ ّ
ـدل عليــه ،أو (ابتــدايئ)؛ لزيــادة اإلضــار»(.((8
ـت هــذه املقــدرة الفائقــة يف اســتنطاق الروايــات اســتنطاقًا لغويًّــا،
ولعلــك الحظـ َ
( ((8صفوة الصايف ،الورقة .16
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واملقــا ُّيب  -بإقـراره مبــا للّغــة مــن قــدرة عــى كشــف املعــاين  -قــد أوجــد لنفســه
متسـ ًعا ،مت ّكــن مــن خاللــه مــن إبــداء رأيــه ،حتــى يف األمــور التــي مل يــرد فيهــا
ـص عــن أهــل البيــت ،عليهــم الســام؛ إذ ال حاكـ َم ســوى اللغــة؛ لذلــك وجدنــاه
نـ ٌّ
َّ
َّ
يقــف مناقشً ــا علــة التك ـرار يف قولــه ﴿ٱلــرِنَٰمۡح ٱلرحِيــ ِم﴾ يف ســورة الفاتحــة،
فيقــول « :وجــه التكريــر غــر معلــوم منهــم ،عليهــم الســام ،واحتُ ِمــل فيــه
ـتحق الحمــد ،كــا أ ّن ذكــره هنــاك؛ للتنبيــه عــى
التنبيــه عــى ِذكْـ ِر مــا بــه يسـ ّ
ـتحق العبــادة ،وقيــل :املبالغــة يف العفــو والصفــح»(.((8
مــا بــه يسـ ّ
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م ّكــن املقــا َّيب مــن الغــوص عــى املباحــث اللغويــة رصفًــا ونحـ ًوا ،وأظهــر اطّالعــه
وقفــت عــى مالحظتــه التــي
عــى آراء مدرســتي البــرة والكوفــة ،ولعلــك
َ
ـص وســيل ًة للــرد عــى مــن ض ّعــف
تســتحق املتابعــة والوقــوف حــن جعــل النـ ّ
رأي الكوفيــن ،عــى الرغــم مــن تأ ّخــر زمــن ذلــك النــص ،ووقوعــه خــارج الزمــان
الــذي يستشــهد بــه اللغويــون ،فإنّــه مــروي عــن اإلمــام الرضــا ،املتـ ّ
ـوف ســنة
203ه818 /م.

يتســع لإلحاطــة
والحـ ّـق أ ّن املقــا ّيب قــد اختــر علّــة التكـرار هنــا ،مــع أ ّن املجــال ّ
ٍ
حينئــذ،
املفــرون؛ ليقــف املتلقــي عــى أرسار النظــم
باألوجــه التــي ذكرهــا
ّ
ومواطــن جــال األســلوب القــرآين ،وبخاص ـ ٍة أنــه موض ـ ٌع مل تحــدده الروايــات،
وهــو األمــر الــذي وجدنــاه عنــد مــن يتكــئ كل ًّيــا عــى اللغــة ،مــن أمثــال
محمــود بــن حمــزة الكرمــاين (505ه1111 /م) الــذي بـ ّـن علــة تكـرار (الرحمــن
الرحيــم) يف الفاتحــة بقولــه « :ويف تك ـراره قــوالن :قــال عــي بــن عيــى :إنّ ــا
كــرر للتوكيــد ،وأنشــد قــول الشــاعر:
ِ
ســألت جمــو َع كنــــ
هــا

ــــدة يــوم ولّــوا أيــن أينــا

وقــال قاســم بــن حبيــب :إنّ ــا كــ ّرر؛ ألن املعنــى :وجــب الحمــد للــه ألنــه
الرحمــن الرحيــم.
( ((8املقايب :صفوة الصايف والربهان ،الورقة .18
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قلــت :إنّ ــا كـ ّرر؛ أل ّن الرحمــة هــي اإلنعــام عــى املحتــاج ،وذكــر يف اآليــة األوىل
﴿ر ّب ۡٱل َعٰلَمـ َ
املن ِعــم ،ومل يذكــر املن َعــم عليهــم ،فأعادهــا مــع ذكرهــم ،فقــالَ :
ـن
ِ
ِ
ٱلــرِنَٰمۡح﴾ لهــم جمي ًعــا ،ينعــم عليهــم ويرزقهــمَّ ،
َّ ٢
﴿ٱلرحِيــ ِم﴾ باملؤمنــن
خاصــة يــوم الديــن ،ينعــم عليهــم ويغفــر لهــم»(.((8
بــن املقــا ُّيب رأيــه بوضــوح يف مســألة (القــراءات القرآنيــة)؛ ذلــك بــأن
ولقــد ّ
«القـراءة الــواردة يف القــرآن متشــعب ٌة جـ ّدا ،ومل يــرد مــن أمئتنــا -عليهــم الســام-
يشء مــن ذلــك نلزمــه دون غــره ،وإنّــا أُمرنــا بالقـراءة عــى مــا تقــرأ النــاس»(.((8
إن الــذي نقلــه املقــايب عــن األمئــة -عليهــم الســام -هــو إقـرا ٌر بصحــة القـراءات
القرآنيــة؛ لذلــك كان «الظاهــر مــن مذهــب أصحابنــا إجامعهــم عــى جــواز
القــراءة مبــا يتداولــه القــ ّراء بينهــم مــن القــراءة ،إال أنهــم اختــاروا القــراءة
املشــهورة ،دون القــراءة املفــردة»(.((8
ولقــد وجدنــا املقــايب -مــع ذلــك -يفاضــل بــن القـراءات ،ويقــوي بعضهــا عــى
بعــض ،فيقــول جاز ًمــا بعــد نقــل آراء الفقهــاء يف القـراءات« :وعنــدي أن األخــذ
بقـراءة عاصــم ،وقـراءة حمــزة أرجــح مــن غريهــا؛ ألنــه أخــذ عــن عــي -عليــه
الســام -والثــاين أخــذ عــن جعفــر بــن محمــد الصــادق -عليــه الســام -واللــه
العــامل»(.((8

املرحلة الثالثة :التفسري اللغوي

إذا كان املقــا ّيب  -كــا رأينــا يف املرحلــة الثانيــة  -حــاول االنتخــاب مــن الروايــات
ـرا
التــي أوردهــا ســلفه التوبــا ّين ،ومــزج بــن املأثــور وعلــوم اللغــة ،فــإ ّن مفـ ِّ ً
( ((8الكرمــاين ،محمــود بــن حمــزة :أرسار التكـرار يف القــرآن ،تحقيــق عبــد القــادر أحمــد عطــا ،دار
الفضيلــة ،القاهــرة ،د.ت ،ص .65
( ((8صفوة الصايف ،الورقة .13
( ((8املصدر نفسه ،الورقة .13
( ((8املصدر نفسه ،والورقة نفسها.
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بــن فيهــا الهــدف مــن التفســر،
قــ ّدم الســري لتفســره مقدمــة موجــزةّ ،
ووصفــه بأنــه «رســالة موجــزة ،أذكــر فيهــا القـراءات الســبع وغريهــا ،وأشــفعها
بتبيــن األلفــاظ املبهمــة ،التــي معانيهــا عــى أكــر النــاس مغ ّمــة ،وأذكــر فيهــا
بعــض الفوائــد»(.((8
ي هنــا أ ّن الســري قــد ابتعــد متا ًمــا عــن إيـراد الروايــات ،املتعلقــة بتبيــان
وجـ ٌّ
املـراد مــن هــذه اآليــة أو تلــك ،وإ ْن كان ينطلــق مـ ّـا ترشــد إليــه ،وتـ ّ
ـدل عليــه،
وكثــ ًرا مــا يحيــل القــارئ إىل تلــك الروايــات ،دون ذكــر نصوصهــا ،كقولــه يف
تفســر البســملة« :هــي آيـ ٌة مــن ســورة الفاتحــة بإجامعنــا ،ورواياتنــا مســتفيض ٌة
ـافعي ،وجامعــة مــن فقهائهــم .ومالـ ُـك
بذلــك عــن أمئتنــا ،ووافَقَنــا عــى ذلــك الشـ ُّ
(((8
ـص عــى يشء منهــا» .
ـي .وأبــو حنيفــة مل ينـ ّ
مل يع ّدهــا جــزءا منهــا ،وكــذا األوزاعـ ّ
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معجــا ونحــ ًوا هدفًــا لتفســره ،مــع
جعــل املباحــث اللغويــة:
َ
بحرانيًّــا آخــر
ً
املفــرة ،ذلكــم هــو الشــيخ
االهتــام بالقــراءات املختلفــة الــواردة يف اآليــة
َّ َ
عبــد اللــه الســري البح ـراين(1267ه1850 /م) ،الــذي وســم تفســره بـ(نزهــة
الناظريــن يف تفســر القــرآن املبــن).

ـري مــن عــدم ذكــر الروايــات إنّ ــا يصــدق عــى مــوارد
ويال َحــظ أ ّن موقــف السـ ّ
التفســر اللغــوي ،وعــى مــا يتط ـ ّرق إليــه مــن مســائل فقهيــة يف أثنــاء تفســر
ـري ال يجــد ب ـ ًّدا مــن
بعــض اآليــات ،أ ّمــا إذا تعلّــق األمــر بالتأويــل ،فــإ ّن السـ ّ
ذكــر النصــوص الروائيّ ُــة ،فهــي الدليــل الــذي يعضــد مــا يذهــب إليــه مــن
ٗ
ٗ
تأويــل ،ففــي تفســر ﴿أ َّمــة َو َســطا﴾البقرة 143:وجدنــاه يقــول« :أي فضــا مــن جهــة
العلـ ِـم والعمــل .فــإن قيــل :إذا كان يف األ ّمــة مــن ليســت هــذه صفتهــم ،فكيــف
توصــف جامعتهــم بذلــك؟
َ
ـت عندنــا إنّ ــا هــم األمئــة ،صلــوات اللــه عليهــم ،ففــي الخــر عــن
قلنــا :الثابـ ُ
( ((8الشيخ عبد الله السرتي :نزهة الناظرين ،الورقة .1
( ((8املصدر نفسه ،الورقة .3
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بريــد العجــي ،عــن موالنــا الباقــر ،عليــه الســام ،أنّــه قــال :نحـ ُن األ ّمــة الوســط،
ونحــن شــهداء اللــه علــة خلقــه ،وح ّجتــه يف أرضــه»(.((8
ـري تفســره بالرســالة املوجــزة ،ولقــد حافَـ َظ عــى ذلــك اإليجــاز ،فلــم
وصــف السـ ّ
يكــن يستســلم لالســتطراد ،بــل كان يحيــل إىل املصــادر التــي تشــبع املســألة بحثًــا،
ـريس ،يف
دون أن
يخــوض يف يشء منهــا ،كــا فعــل يف اإلحالــة إىل مجمــع البيــان للطـ ّ
َ َّ ٗ َّ ۡ ُ َٰ
ت﴾البقــرة 184:فقــد « نصــب أيّا ًمــا عــى تقديــر صومــوا ،وهنــا
إعـراب ﴿أيامــا معدود ٖ ۚ
كال ٌم طويــل لصاحــب املجمــع ،وتحقيـ ٌـق مــن أراده فليقــف عليــه»(.((8
ـري يحيــل إىل (املصــادر الفقهيــة) تخل ًّصــا مــن اإلطالــة يف
وكذلــك وجدنــا السـ ّ
ـول فيهــا األخــذ والــرد ،كمســألة نســخ قولــه تعــاىل
املســائل الخالف ّيــة ،التــي يطـ
َ َّ َ ُ ُ ْ ۡ َٰ
َ
﴿وٱل ۡ ُم ۡح َص َنٰـ ُ
َ
ـت مِــن ٱلِيــن أوتــوا ٱلكِتب﴾املائــدة 5:أو عــدم نســخها؛ إذ ع ّقــب
ـري بقولــه« :ومــن أراد تحقيــق الحــال هنــا ،فلريجــع إىل الكتــب الفقهيــة؛
السـ ّ
(((9
فــإ ّن يف هــذه املســألة اختالفًــا شــدي ًدا» .
وعندمــا يلجئــه الســياق إىل االســتطراد ،فإنّــه يعتــذر مــن ذلــك ،ويبـ ّـن العلّــة التــي
مــن أجلهــا خــرق منهجــه يف االختصــار ،ومــن ذلــك  -عــى ســبيل املثــال  -دفاعه عن
أيب طالــب ،عليــه الســام ،وإثبــات إميانــه ،فقــد نقــل إجــاع أهــل البيــت عــى إميان
أيب طالــب ،ونقــل ســتة عــر بيتًــا متف ّرقــات مــن شــعر أيب طالــب تثبــت إميانــه ،ث ّم
ع ّقــب قائــا« :وإنّ ــا خرجنــا عــن عادتنــا يف هــذا اإلمــاء؛ حاميـ ًة للديــن»(.((9
ـب اهتــام الســري يف هــذا التفســر ،وقــد اعتنــى
لقــد كانــت القـراءات هــي لـ ّ
بهــا عنايــة كبــرة ،فأفــرد قبــل الــروع يف التفســر فائــد ًة ض ّمنهــا أســاء القـراء
كل قــراءة ،وأعقــب ذلــك بذكــر أســاء
الســبعة ،وأســاء مــن ُر ِويَــت عنهــم ّ
(((8
(((8
(((9
(((9
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كــا انعكــس االهتــام بالقـراءات يف تبيــن األوجــه املتعــددة التــي قرئــت بهــا
اللفظــة يف اآليــة ،كقولــه« :مالِـ ِ
ـك ،بكــر الــكاف قــرأ عاصــم والكســا ُّيئ ،والباقــون
قــرأوا َمبلِـ ِ
ـك بالكــر.
وقرئ شاذًّاٌ :
(مالك) بالرفع من َّونًا.
ومضافًــا عــى أنــه خــر مبتــدأ محــذوف( .((9و(ملــك) مضافًــا بالرفــع والنصــب(،((9
و( َملَـ َـك) باملــايض»(.((9

إسهامات علماء البحرين في العلوم الشرعية واللغوية

القــ ّراء الثالثــة ،املتممــن للعــرة ،وهــم :يعقــوب بــن إســحاق الحرضمــي،
وأبــو جعفــر املــدين ،وخلــف البــزار ،كــا ذكــر مــن ُعــ ّدت قراءاتهــم شــاذّة،
كالسجســتاين ،وابــن ذكــوان ،واألعمــش ،وغريهــم(.((9

ـري جعــل اهتاممــه منصبًّــا عــى تبيــان
ويالحــظ مــن خــال هــذا املثــال أ ّن السـ َّ
القـراءات املختلفــة يف اللفظــة ،ســواء كانــت قـراء ًة مشــهورة ،أم كانــت شــاذّة ،كام
يالحــظ منهجــه يف عــزو القـراءات املختلفــة إىل أصحابهــا ،فهــو يســند القـراءة إىل
صاحبهــا تــارةً ،ويكتفــي بذكــر القـراءة ،دون إســنادها إىل أحـ ٍـد تــار ًة أخــرى.
شــاخصا إىل تبيــان املعــاين
الســري
وإىل جانــب االهتــام بالقــراءات ،وجدنــا
ً
ّ
فيفسه
املعجميــة لأللفــاظ القرآنيــة؛ فقــد كان يقــف عــى مــا
يرى فيــه غموضً ــاّ ،
َ َ َ ۡ َ َّ ُ
ۡ
معجم ًّيــا ،وهــذا شــائ ٌع يف تفســر الســري ،كتفســره ﴿ول ي ِرمنكم﴾املائــدة« 2:أي
َ ََ ُ َ
ان ق ۡو ٍم﴾املائــدة« 2:أي شــدة بغضهــم ،وكراهتكــم
يكســب ّنكم ،أو يحمل ّنكــم» .و﴿شـ ٔ
ـن
ُْ ُ َ
«متحسون آيســون»(.((9
ـون﴾األنعام 44:بـــ
لهــم»( ،((9و﴿مبل ِسـ
ّ
(((9
(((9
(((9
(((9
(((9
(((9

نزهة الناظرين ،الورقات .3 - 1
أي :مالِ ُك يومِ الدين.
أي :ملِ ُك يومِ الدين ،وملِ َك يومِ الدين.
السرتي :نزهة الناظرين ،الورقة .4
نزهة الناظرين ،الورقة .78
املصدر نفسه ،الورقة .93
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ـري بعيـ ًدا عــن النحــو وميدانــه؛ فقــد اهتـ ّم باملباحــث النحويــة،
ومل يكــن السـ ّ
ولربــا كان
وباإلع ـراب اهتام ًمــا جل ًّيــا؛ فهــو يعــرب مــا يــرى رضور ًة يف إعرابــهّ ،
اإلع ـراب هــو الهــدف مــن الوقــوف عــى بعــض اآليــات ،كــا فعــل يف تفســر
َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ٓ َ
ـوا ٌء َعل ۡي ِه ۡم﴾البقــرة ،6:إذ قــال« :ســوا ٌء :خــر
قولــه تعــاىل﴿ :إِن ٱلِيــن كفــروا سـ
ـت باملصــادر ،كــا قــال
ـت بــه كــا نُ ِعـ َ
إنّ .و(ســواء) اســم مبعنــى االســتواء ،نُ ِعـ َ
َ َ َ ۡ ْ َٰ َ َ َ َ ٓ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ
كـ ۡ
ـم﴾آل عمـران ،64:ويُ ْحتَ َمـ ُـل أنــه
اللــه تعــاىل﴿ :تعالــوا إِل ك ِم ـةٖ ســواء ِۢ بيننــا وبين
خ ـ ٌر ملــا بعــده ،مبعنــى :إنــذا ُر َك وعد ُم ـ ُه س ـيّان عليهــم»(.((9
وصفــوة القــول  -هنــا – أ ّن هــذا التفســر بحاجـ ٍة إىل مــن يقــرؤه قـراء ًة فاحصـ ًة
ويبــن مصــادر ذلــك التفســر،
الســري فيــه،
متأنيــة؛ فيقــف عــى منهــج
ّ
ّ
واملســائل اللغويــة التــي اهت ـ ّم بهــا ،وموقفــه مــن النحويــن وغريهــم ،إىل غــر
ذلــك مــن املســائل ،التــي أرشنــا إىل بعضهــا إشــار ٍ
ات عابــرة ،وأحجمنــا عــن
الخــوض يف تفصيالتهــا؛ رغبــ ًة منــا يف االختصــار.
ٍ
منظومــات خصصوهــا للقــرآن وعلومــه ،ومــن أشــهر
وقــد نَظَــ َم البحرانيــون
أولئــك الناظمــن الشــيخ جعفــر بــن كــال الديــن الرويــي البحـراين (1091ه/
1680م) ،وهــو املوصــوف بأنــه « مــن كبــار العلــاء العاملــن ،وأســاطني امللّــة
وال ّديــن»( ،((9كــا وصفــه الشــيخ يوســف العصفــور يف (الكشــكول) بقولــه:
«وهــذا الشــيخ كان علـ ًـا عالمــة ،فقيهــا ،مح ِّدثًــا ،نحويًّــا ،عروض ًّيــا ،قارئًــا» ،وعــن
اتصالــه بعلــوم اللغــة ينقــل البــادي عــن النــوري يف املســتدرك قولــه« :ولــه -
رحمــه اللــه تعــاىل  -تصانيــف ش ـتّى ،وتعليقــات ال تحــى يف علمــي التفســر
والحديــث ،وعلــوم العربيــة وغريهــا»(.((10
غــر أين مل أجــد لــه مــن تلــك التعليقــات والتصانيــف إال منظومتــه يف علــم
( ((9نزهة الناظرين ،الورقة .6
( ((9البالدي :أنوار البدرين ،ص .115
( ((10أنوار البدرين ،ص .116
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الطالــب الغفــرانِ
قــال الفقــر
ُ
ابــن كــال الديــن زيــن القُــ ّرا

لذنبــ ِه جعفــ ٌر البحــراين
يف عــره بــل هــو شــيخ اإلقْ ـرا

وقد أشار إىل تقسيم األرجوزة يف ثالثني بابا بقوله:
األبــواب
وقــد أىت مرت ّــب
ِ

وهــي ثالثــون لــدى الحســاب

غــر أ ّن املوجــود منهــا ثالثــة أبــواب ال غــر ،وعـ ّدة أبيــات هــذه األبــواب الثالثــة
خمســة وســتون وأربــع مئــة بيــت ( ،)465حققنــا جــزءا منهــا ،ونرجــو أن نوفّــق
إلمتــام تحقيقهــا ،وإخراجهــا إىل النــور.

إسهامات علماء البحرين في العلوم الشرعية واللغوية

التجويــد املوســومة بـ(الكامــل يف الصناعــة) ،وهــي أرجــوزة طويلــة ،قــال يف
مطلعهــا:

البــاب األول يف هــذه املنظومــة جعلــه الناظــم يف فضــل القــرآن ،فعــرض فيــه إىل
قضيــة اإلعجــاز القــرآين ،وبـ ّـن عجــز العــرب عــن مجاراتــه ،مـ ّـا اضطرهــم إىل
سـ ِّـل ســيف البغــي عــى الرســول األكــرم ،صــى اللــه عليــه وآلــه ،ثـ ّم تحـ ّدث عــن
فضــل بعــض ســور القــرآن الكريــم ،وفضــل قــارئ القــرآن.
محروســا عــن
أ ّمــا البــاب الثــاين فقــد جعلــه الناظــم يف تبيــان كــون القــرآن
ً
الزيــادة والنقصــان ،مؤكّ ـ ًدا أ ّن القــرآن هــو مــا بــن الدفتــن ،ال زيــادة فيــه ،وال
نقصــان ،ناقــا ذلــك عــن أعــام املســلمني ســن ًة وشــيعة ،فيقــول:

رض
مــا هــو بــن الدفتــن حــا ُ
بحــق
ال ريــب فيــه شــاه ٌد
ِّ
كذلــك الباطــل ال يأتيــ ِه
وكل مــن صنــف يف األصــو ِل
ِّــق الرشيعــ ْة
وجعفــ ٌر محق ُ

رص
وليــس فيــه زايــ ٌد وقــا ُ
كــذاك يف الحج ـ ِر دليـ ُـل صــدقِ
أقــوى داللــة لنــا عليــ ِه
كاآلمــدي وصاحــب املحصــو ِل
ــف الذريعــ ْة
واملرتــى مص ِّن ُ
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ثــم املفيــد والجليــل الطــويس
قطعــي
ر ٌح بأنــه
مــ ّ
ُّ

والباقــاين والفتــى الطرســويس
ي()1
يف متنــه وأمــره جــ ُّ

وأ ّمــا البــاب الثالــث ،فقــد جعلــه الناظــم يف تواتــر القـراءات الســبع ،فبـ ّـن معنــى
را للقـ ّراء،
التواتــر ،والقـراءات املتواتــرة ،مشـرا إىل موقفــه مــن القـراءات ،منتـ ً
ورا ًّدا عــى مــن خطّأهــم ،وهــي مســألة خالفيــة بــن النحويــن ،يقــول:

وبعضهــم أورد فيهــا خلــا
مــن الصحيــح يف القيــاس يُــروى
األنعــام
كــا أىت يف ســورة
ِ
وليــس هــذا واضــح اإليــرا ِد
أل ّن مــن يقــرأ ليــس للّغــ ْة
صــح لــه يف النقــلِ
بــل الــذي ّ
وليــس رشطًــا أن يكــون أفصحــا
الفصيــح يف الجــواز ِ
كاف
بــل
ُ
فصــار مســمو ًعا وهــذا يُ ْس ـ َمى
هــذا وقــال الفاضــل ابــن مالـ ِ
ـك
وعهــديت قــراءة ابــن عامــ ِر
ولــو فرضنــا أ ّن فيهــا مثلــا
ِ
القيــاس
وأنــه اســتثني مــن
ثالثًا :الحديث وعلومه

بأنّهــا قــد خالفــت مــا نُ ِقــا
وفاشــ ًيا عنــد كثــرٍ يــروى
مــن قَتْــلِ أوالدهــ ُم للشــامي
ضــح الفســا ِد
بــل إنّــه متّ ُ
لــرأي ودليــلٍ بلغَــ ْه
وال
ٍ
ال َز َمــ ُه مبتغيًــا للفضــلِ
مــن غــره ويف اللغــات أرجحــا
ِ
خــاف
وذا عــى اللبيــب غــر
مســتعمال ال للشــذوذ يُ ْن َمــى
ِ
أكــر ْم بــ ِه مــن كامــلٍ
وســالك
ٍ
رص
فكــم لهــا مــن
عاضــد ونــا ِ
قــال لــكان مثــل يــأىب وكــا
ِ
َ
التبــاس
واضــح بــا
وذاك
ٌ

تهت ـ ّم املــدارس الدينيــة بالحديــث وعلومــه؛ بوصفــه ثــاين مصــادر االســتنباط،
التــي ال يســتغني الفقيــه عنهــا يف معرفــة األحــكام املختلفــة ،ومل تكــن املدرســة
البحرانيــة بد ًعــا بــن املــدارس الدينيــة؛ لــذا وجدنــا اهتام ًمــا بهــذا الجانــب مــن
علــاء البحريــن ،الذيــن ألفــوا يف الحديــث وعلومــه ،وبذلــوا جهــ ًدا كبــ ًرا يف
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غــر أ ّن اهتــام البحرانيــن بالحديــث وعلومــه بدا جل ًّيــا واض ًحا يف القــرن الحادي
ـب اهتاممهــم عــى الحديــث انصبابًــا ،فــرز
عــر الهجــري ومــا بعــده؛ إذ انصـ ّ
تخصصــوا يف هــذا العلــم ،وكرســوا فيــه نشــاطهم العلمــي :تصني ًفــا،
منهــم أعــا ٌم
ّ
را ،فــا غــرو إذن ،أن يكونــوا مراجــع هــذا العلــم ،فيتتلمذ
وترتي ًبــا ،وتعليـ ًـا ،ونـ ً
ـب ،بــل كان
عليهــم كبــار علــاء الحديــث يف ذلــك العــر ،ال يف البحريــن حسـ ُ
لهــم دور التأســيس يف بعــض الحــوارض العلميــة األخــرى ،كــا هــو املعــروف
مــن ســرة الســيد ماجــد بــن الســيد هاشــم الصادقــي الجدحفــي (1028ه/
1618م) فهــو «أول مــن نــر علــم الحديــث يف دار العلــم شــراز»( ،((10وقــد
«تلمــذ عليــه العلــاء األعيــان ،مثــل موالنــا العالمــة محمــد محســن الكاشــاين،
صاحــب (الــوايف) ...والشــيخ زيــن الديــن عــي بــن ســليامن البحـراين»(.((10
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جمعــه وتنقيحــه ،مثــل صنيــع الشــيخ حســن بــن عشــرة البحـراين (بعــد 967ه/
1559م) وغــره ،كــا سنشــر إليــه الح ًقــا.

ولقــد تابــع تالمــذة الصادقــي مــا بــدأه ،فقد تخصــص الكاشــا ُّين يف علــم الحديث،
فكتــب عــدة مصنفـ ٍ
ـات ،منهــا :كتــاب الــوايف ،وهــو كتــاب يف الحديــث ،جمــع
ـر القــرآن باملأثــور ،ووســم
فيــه الكتــب األربعــة ،يف خمســة عــر مجلـ ًدا ،وفـ ّ
(((10
تفســره باســم (الصــايف) ،ولــه الكثــر مــن الكتــب واملجاميــع الحديثيــة .
أ ّمــا الشــيخ عــي بــن ســليامن القدمــي البحـراين (1064ه1653 /م) فقــد رجــع
ـول نــر علــم الحديــث فيهــا ،وتلمــذ عليــه كثـ ٌر مــن علامئهــا
إىل البحريــن ،وتـ ّ
ـتغرب إذن
وأعيانهــا ،ويبــدو أنّــه كـ ّرس نشــاطه العلمــي لهــذا العلــم؛ فليــس مبسـ ٍ
أن يُطْلَــق عليــه لقــب (أ ّم الحديــث)( ،((10كــا أرشنــا إىل ذلــك يف حديثنــا عــن
نظــام التعليــم يف املدرســة البحرانيــة.
(((10
(((10
(((10
(((10

املاحوزي :فهرست علامء البحرين ،ص .104
البالدي :أنوار البدرين ،ص .78
انظر عىل سبيل املثال :إجازة السامهيجي ،ص .129 - 122
انظر :أنوار البدرين ،ص .107
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ومــا لبــث أن ســطع يف البحريــن نجـ ٌم مــن نجــوم علــم الحديــث ،أعنــي الســيد
هاشــا التوبــاين البحــرا ّين (1107ه1695 /م) ،املشــهور بالعالمــة ،واملعــروف
بتتبعــه «لألحاديــث غايــة التتبــع ،لــه بــه إحاطــة زائــدة ،واطّــا ٌع شــديد»(،((10
وكان «فاضــا مح ِّدثًــا جام ًعــا لألخبــار مبــا مل يســبق إليــه ســابق ،ســوى شــيخنا
املجلــي ،وقــد ص ّنــف كتبًــا عديــدة تشــهد بش ـ ّدة تتبّعــه واطّالعــه»(.((10
َــف حياتــه ونشــاطه العلمــي عــى
ويبــدو أ ّن هــذا الســ ّيد الفاضــل قــد َوق َ
الحديــث دون ســواه ،وهــو أمـ ٌر وقــف العلــاء حيالــه حائريــن ،حتــى إ ّن الشــيخ
يوســف العصفــور شـكّك يف مقــدرة الرجــل ،ومتكّنــه مــن العلــوم األخــرى ،فقــال
ناقـ ًدا أعــال الســيد هاشــم« :إال أين مل أقــف لــه عــى كتــاب فتــاوى يف األحــكام
الرشعيــة بالكل ّيــة ،ولــو يف مســألة جزئيــة ،وإنّ ــا كتبــه مجــرد جمـعٍ وتأليــف ،ومل
يتكلــم يف يشء منهــا  -مـ ّـا وقفــت عليــه  -عــى ترجي ـ ٍح يف األقــوال ،أو بحـ ٍ
ـث،
أو اختيــار مذهــب قــو ٍل يف ذلــك املجــال .وال أدري أ ّن ذلــك لقصــور درجتــه عــن
مرتبــة النظــر واالســتدالل ،أم تور ًعــا عــن ذلــك»(.((10
ـص بالتأليــف
والحـ ّـق أ ّن لــكالم الشــيخ يوســف العصفــور وج ًهــا وجي ًهــا فيــا يختـ ّ
ـي عــى الحديــث،
يف غــر الحديــث؛ ذلــك بــأ ّن السـ ّيد قــد صـ ّ
ـب اهتاممــه العلمـ َّ
كــا تق ـ ّدم ،ومل يصــل إلينــا يشء مــن تآليفــه يف غــر الحديــث ،لك ـ ّن ذلــك ال
يعنــي القصــور عــن مرتبــة النظــر واالســتدالل ،كــا ظ ـ ّن الشــيخ يوســف ،بــل
ـادي يف أنــوار البدريــن،
لــه وج ـ ٌه آخــر ،احتملــه العصفــور نفســه ،وق ـ ّواه البـ ّ
ـادي عــد ًدا مــن
ذلــك الوجــه الــذي أســمياه التــو ّرع عــن الفتــوى ،وقــد ســاق البـ ُّ
االحتجاجــات؛ تقويـ ًة لهــذا الــرأي ،وذكــر عــد ًدا م ّمــن ال يشـ ّـك أحـ ٌد يف تبحرهــم
ّ
اســتدل عــى مكانــة
يف الفقــه ،لك ّنهــم تركــوا التأليــف يف الفقــه تو ّر ًعــا ،كــا
الســيد الفقهيــة بتوليتــه منصــب (شــيخ اإلســام)؛ إذ لــو مل يكــن مــن املتبحريــن
( ((10اإلجازة الكبرية للسامهيجي ،ص .88
( ((10العصفور :لؤلؤة البحرين ،ص .63
( ((10املصدر نفسه ،والصفحة نفسها.
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ـول الســيد هاشــم منصــب شــيخ
ـادي  -وبخاصـ ٍة تـ ّ
ـج بــه البـ ّ
والحـ ّـق أ ّن مــا احتـ ّ
اإلســام  -ال يُدفَــع ،ولعلنــا نضيــف احتجا ًجــا آخــر؛ لنفــي قصــور مرتبــة الســيد
هاشــم عــن النظــر واالســتدالل؛ فــإ ّن لــك أن تنظــر يف شــهادة أهــل االختصــاص،
الذيــن عــارصوا الرجــل ،واجتمعــوا بــه ،وأخــذوا عنــه ،فإنــك واجـ ٌد منهــم إطـرا ًء
وإشــاد ًة واعرتافًــا بفقهــه؛ وال يكــون ذلــك لــو كانــت درجــة هــذا الســيد تقــر
عــن مرتبــة النظــر واالســتدالل ،كــا تو ّهــم الشــيخ يوســف ،ف ّممــن شــهد
للســيد باملهــارة والفقــه تلميــذه املح ـ ّدث الكبــر ،الشــيخ محمــد بــن الحســن
الحــر العامــي (1104ه1692 /م) ،صاحــب امل َ ْج َمــع الحديثــي الضخــم (وســائل
الشــيعة) ،فقــد قــال يف ترجمــة الســيد هاشــم البحـراين « :فاضـ ٌـل ،عــاملٌ ،ماهـ ٌر،
فقي ـ ٌه ،عـ ٌ
ـارف بالتفســر ،والعربيــة ،والرجــال ،لــه كتــاب تفســر القــرآن كبــر.
ـت عنــه»(.((10
رأيتــه ورويـ ُ
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ـول ذلــك املنصــب الرفيــع؛ «أل ّن البحريــن ،يف
يف الفقــه ،واملتقدمــن فيــه مــا تـ ّ
الزمــن القديــم ،ليــس كحالهــا اآلن الســقيم ،بلــدة العلــوم ،فإنــه يف ذلــك الزمــان
ال يق ّدمــون  -مــع كــرة العلــاء واألعيــان ،والســلطان عــى مذهبهــم  -إال مــن
اجتمعــت فيــه رشائــط اإلفتــاء ،وال س ـ ّيام باتفــاق العلــاء»(.((10

مث ّــة مســألة أخــرى ،ينبغــي أخذهــا يف الحســبان عنــد الحكــم عــى منزلــة
ـدي
الســيد هاشــم؛ فــإ ّن بعــض مص ّنفاتــه مل تُ ْعـ َرف يف البحريــن ،فقــد حــى األفنـ ّ
يف (ريــاض العلــاء) أنّــه ســمع ممــن يثــق بــه مــن أوالد الس ـ ّيد هاشــم « أ ّن
بعــض مؤلّفاتــه ،حيــث كان يأخــذه مــن ألّفــه لــه ،مل يش ـتَهر ،بــل مل يوجــد يف
بحريــن»(.((11
ـدي مــن مؤلّفــات الســيد هاشــم كتــاب (التنبيهــات يف الفقــه)
كــا ذكــر األفنـ ّ
( ((10البالدي :أنوار البدرين ،ص .123
( ((10العامــي ،محمــد بــن الحســن :أمــل اآلمــل ،تحقيــق الســيد أحمــد الحســيني ،دار إحيــاء
الــراث العــريب ،بــروت ،ط2010 ،1م ،ج ،2ص.341
( ((11رياض العلامء 5 ،ص .300
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ـتمل عــى االســتدالالت يف املســائل
ـاب كبـ ٌر جيّــد ،مشـ ٌ
وقــال معلّ ًقــا« :وهــو كتـ ٌ
(((11
إىل آخــر أبــواب الفقــه» .فهــل يســتقيم بعــد هــذا أن يُرمــى الســيد هاشــم
بعــدم الخــوض يف الفقــه ،وبعــدم التضلّــع فيــه؟
كل أولئــك ينفــي برصاحــة مــا ذهــب إليــه الشــيخ يوســف العصفــور ،لكــن
ّ
ـيئ؛
يبقــى يف النفــس مــن علّــة (التــورع عــن الفتــوى) ،التــي ق ّواهــا البـ ُّ
ـادي شـ ٌ
إذ يفــي القــول بهــا إىل القــول بعــدم تــو ّرع مــن كتبــوا الكتــب والرســائل
ـر انشــغال الســيد
الفقهيــة ،وليــس األمــر كذلــك ،وهــي يف الوقــت نفســه ال تفـ ّ
بالحديــث دون غــره ،والــذي نـراه أ ّن الســيد هاشـ ًـا البحـرا ّين إنّ ــا تــرك التأليــف
يف الفقــه؛ اســتجاب ًة لظـ ٍ
ـروف موضوعيــة ومنهجيــة ،كان (الحديــث) ميـ ّر بهــا؛ إذ
يبــدو أ ّن كثـ ًرا مــن كتــب الحديــث قــد فُ ِقـ َدت؛ مـ ّـا جعــل مــن مهمــة جمعهــا
مــرة ثانيــة ،وترتيبهــا أولويـ ًة عنــد املهتمــن بالحديــث وعلومــه ،وهــو أمـ ٌر أشــار
إليــه الســيد هاشــم يف مقدمــة كتابــه (مدينــة املعاجــز) ،فقــد رأى «الكتــب
العلميــة قــد انطمســت ،وأســفار األخبــار واآلثــار قــد اندرســت ،وكانــت قبــل
هــذا الزمــان عي ًنــا ،ثـ ّم صــارت أثـ ًرا ،ثـ ّم بعــد ذلــك ال أثــر يُـ َرى ،كأنّهــا مل تكــن
شــيئًا مذكــو ًرا»(.((11
ـر االهتــام بالحديــث يف زمــن الســيد هاشــم البحراين،
مثّــة علــة أخــرى ،قــد تفـ ّ
وهــي ســيطرة النظــر العقــي عــى البحــوث ،وعل ـ ّو قيمــة العقــل عــى النقــل،
ص ِف همتهــم إليــه دون
خالفًــا لألصــلّ ،
مــا حــدا املهتمــن بالحديــث عــى َ ْ
غــره ،وتلــك علّــة اســتنبطناها مــن كالم الحــر العامــي؛ إذ عــرض يف مقدمــة
كتابــه (إثبــات الهــداة بالنصــوص واملعج ـزات) أســباب تأليــف ذلــك الكتــاب،
ـمعت مــن بعــض الفضــاء أنهــم مييلــون إىل
وكان مــن ضمنهــا قولــه« :حتــى سـ ُ
الجــدل واملـراء ،وي ّدعــون أ ّن النصــوص مل تتواتــر بهــا األخبــار املرويــة ،وإنّ ــا هــي
( ((11رياض العلامء  5ص .301 -300
( ((11البح ـراين ،الســيد هاشــم :مدينــة املعاجــز ،تدقيــق محمــد عــي حســن ،مؤسســة التاريــخ
العــريب ،بــروت ،ط2009 ،1م ،ج ،1ص .3
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أ ّمــا حكــم الشــيخ يوســف عــى عمــل الســيد هاشــم بأنــه (مجــرد جمــع
وتأليــف) ،وأ ّن الســيد (مل يتكلــم يف يشء منهــا عــى ترجيـ ٍح يف األقــوال) ،إىل آخــر
مــا قــال ،فــا يبعــد انتقاضــه بكتــاب (اإلنصــاف يف النــص عــى األمئــة االثنــي
عــر األرشاف)؛ ذلــك بــأ ّن الســيد التوبــاين ختــم هــذا الكتــاب بفصــلٍ عنونــه
بـ(فيــا يَـ ِر ُد عــى هــذه األحاديــث والجــواب عنهــا) ،وقــد أورد يف هــذا الفصــل
ـي ينـ ّم عــن درايـ ٍة تا ّمـ ٍة ،ومعرفـ ٍة
اثنــي عــر إيـرا ًدا ،ونَقَضَ هــا بأسـ ٍ
ـلوب حجاجـ ّ
مــا ال ينطبــق عليــه
واعيــ ٍة بكثــرٍ مــن العلــوم ،ســ ّيام علــم الجــدل ،وهــذا ّ
وصــف الجمــع والتأليــف ،كــا زعــم العصفــور.
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آحــا ٌد ،تؤيّدهــا األدلــة العقليــة ،ومــا ذلــك إال لقلّــة التتبّــع لألخبــار املرويــة عــن
األمئــة األطهــار»(.((11

وحتّــى ال نكــون م ّمــن يلقــي القــول عــى عواهنــه ،نــورد مثــاال مــن تلــك
اإليــرادات؛ لنقــف عــى منهــج الســيد هاشــم العقــي يف نقــض الشــبهات،
وليســتبني أ ّن عملــه مل يكــن مجــرد جم ـعٍ وتأليــف ،فقــد قــال يف اإلي ـراد األول:
«إ ّن هــذه األخبــار ليســت متواتــرة ،فــا نتيجــة فيهــا؛ لعــدم إفادتهــا العلــم.
الجــواب :إ ّن هــذه األخبــار متواتــرة ،مفيــدة للعلــم؛ أل ّن الخــر املتواتــر املفيــد
بنفســه العلــم ،هــو مــا أجمــع عــى نقلــه جامعــةٌ ،يؤمــن تواطؤهــم عــى
الكــذب ،وال ينحــر يف عــدد ،كــا عليــه املحققــون مــن أهــل العلــم.
فإن قلت :لو كان متوات ًرا ألفا َدنا العلم ،كام أفادكم .ولكن ليس فليس.
قلنــا :عــدم إفادتكــم العل ـ َم منهــا ال يـ ّ
ـدل عــى عــدم إفادتهــا العلــم؛ لجــواز
ـبب غريِهــا ،وهــو ســبق نقيــض
اســتناد عــدم اســتفادتكم العلــم منهــا مــن سـ ٍ
العلــم الحاصــل منهــا إىل ذهنكــم ،واعتقــاد َح ِّق َّيـ ِة نقيضــه مــن ســبب شــبه ٍة ،أو
ـطي ،أو خيــا ٍل شــعري ،كــا اتفــق للحكــاء يف اعتقــاد ِقـ َد ِم العالَــم،
متويـ ٍه سفسـ ٍّ
( ((11العامــي ،محمــد بــن الحســن :إثبــات الهــداة بالنصــوص واملعجـزات ،املطبعــة العلميــة ،قــم
املقدســة ،د.ت ،ج ،1ص .4
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وأ ّن الواحــد ال يصــدر عنــه إال واحــد ،وأنــه تعــاىل فاعـ ٌـل باإليجــاب ،وغــر ذلــك
مــن مقاالتهــم الرديئــة ،التــي قــال املتكلّمــون بخالفهــا؛ للرباهــن الدالــة عــى
خــاف مــا ذهــب إليــه الحكــاء.
فعــدم اســتفادة الحكــاء العلــم مــن الرباهــن ،التــي اســتفاد منهــا املتكلمــون
ـح؛ ومــن ث ّم
العلـ َم ال يُ ْخرِجهــا عــن كونهــا مفيــد ًة للعلــم .وهــذا بحمــد اللــه واضـ ٌ
ذهــب بعــض محققــي األصوليــن إىل أ ّن الخــر املتواتــر مفي ـ ٌد للعلــم ،ورشطــه
عــدم ســبق الشــبهة.
وأقــول :بــل العلــوم الرضوريــة قــد تتخلّــف عــن حصولهــا يف الذهــن؛ لفقــد
ٍ
رشط مــن عــدم تو ّجــه النفــس نحــو املحســوس ،وتو ّجــه العقــل ،وعــدم التجربــة،
والحــدس ،وبعــد التو ّجــه يحصــل العلــم ،وعنــد عــدم التو ّجــه ال يخــرج العلــم
عــن أن يكــون رضوريًّــا»(.((11
وإنّ ــا أطلنــا االقتبــاس هنــا؛ يك تندفــع شــبهة عــدم التمكّــن ،وتندفــع تهمــة
(الجمــع والتأليــف) دون النظــر واالســتدالل.
ومــن يتابــع مــا ألّفــه البحرانيــون يف الحديــث ،فســيجد أنهــم قــد ســلكوا
طرقًــا عديــدة يف بحوثهــم الحديثيــة ،فقــد تو ّجــه البحرانيــون  -منــذ رجــوع
الشــيخ عــي بــن ســليامن  -إىل دراســة علــم الحديــث ،وجعلــوا معرفتــه مــن
مبــادئ التحصيــل العلمــي ،التــي يتو ّجــب عــى الطالــب اإلملــام بهــا يف املراحــل
األوىل؛ ولعـ ّـل يف هــذا تفس ـ ًرا للنقايــة التــي وضعهــا الشــيخ ســليامن املاحــوزي
(1121ه1709 /م) بوصفهــا منه ًجــا يدرســه الطــاب يف مراحلهــم األوىل؛ إذ أفــرد
لعلــم الحديــث فصــا فيهــا ،بــدأه بتعريــف ذلــك العلــم ،ثـ ّم عـ ّرج عــى تعريــف
أقســام الحديــث وأنواعــه ،وبـ ّـن مصطلحاتــه ،مــن متوات ـرٍ ،ومشــهور ،وآحــاد،
وعزي ـزٍ ،وغريــب ،ومقبــول ،وصحيــح ،وحســن ،ومحكــم ،ومســند ،ومقطــوع،
( ((11الســيد هاشــم البحــراين :اإلنصــاف يف النــص عــى األمئــة االثنــي عــر األرشاف ،تحقيــق
ســام الزبيــدي وزميلــه ،مؤسســة أم القــرى للتحقيــق والنــر ،بــروت ،ط2003 ،1م ،ص .564 563-
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قلنــا إ ّن البحرانيــن قــد ســلكوا طرقًــا مختلفــة يف بحوثهــم الحديثيــة ،غــر أنــه
ميكــن إجــال تلــك الطــرق يف مســلكني أساســيني ،أولهــا املجاميــع الحديثيــة،
واآلخــر دراســة أحــوال رجــال الحديــث ،فيــا يسـ ّمى بعلــم الجــرح والتعديــل.

املسلك األول :املجاميع الحديثية:

نشــط علــاء البحريــن يف تدويــن املجاميــع الحديثيــة ،فجمعوهــا مــن مصادرهــا
املختلفــة ،وقــد اتّبعــوا يف عمليــة الجمــع أســلوبني:
األول :جمع األحاديث املرتبطة مبوضوع واحد
اهتــم البحرانيــون ببعــض املوضوعــات ،فتابعــوا مــا ورد فيهــا مــن أحاديــث،
فجمعوهــا بعــد أن بوبــوا لهــا أبوابــا ،وأقــدم مــا وصــل إلينــا مـ ّـا جمعــوا هــو
كتــاب الشــهاب يف الحكــم واآلداب ،الــذي ألّفــه الشــيخ يحيــى بــن حســن بــن
عشــرة البحــراين (بعــد 967ه1559 /م) ،وهــو مجمــوع يحتــوي عــى ألــف
حديــث صحيــح مــن أحاديــث النبــي األكــرم ،صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم ،وقــد
ـت عــى أن أجمــع مــن كالم
أشــار يف مقدمــة الكتــاب إىل ذلــك بقولــه « :أزمعـ ُ
ســيد البــر ،محمــد املصطفــى الشــافع يف املحــر ،ألــف حديــث ،مــا أعتقــد
صحتــه ،ونقلتــه عــن مشــايخي ،رضــوان اللــه عليهــم»(.((11

إسهامات علماء البحرين في العلوم الشرعية واللغوية

وموقــوف ،وغــر ذلــك مــا يتصــل بعلــم الحديــث(.((11

كــا بـ ّـن املنهــج الــذي اتّبعــه يف ترتيــب األحاديــث املنقولــة ،فقــال « :ورت ّبتــه
عــى ثالثــن مــن األبــواب ،ســالكًا فيــه أســلوب حــروف املعجــم ،تذكــرة ألويل
األلبــاب ،راج ًيــا بجمعــه مــن اللــه تعــاىل جزيــل الثــواب»(.((11
كــا بــرز اهتــام البحرانيــن باملوضوعــات التــي متثّــل خصوصيــ ًة مذهبيــة،
( ((11انظر :املاحوزي :أزهار الرياض ،املجلد األول ،الورقة .244
( ((11البح ـراين ،الشــيخ يحيــى بــن عشــرة :الشــهاب يف الحكــم واآلداب ،تحقيــق محمــد حســن
زبــري قائنــي ،مجمــع البحــوث اإلســامية ،مشــهد ،ط1430 ،1هـــ ،ص .9
( ((11املصدر نفسه ،والصفحة نفسها.
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متيّزهــم عــن بقيــة املذاهــب اإلســامية ،وهــو أمــر بدهــي؛ فــإ ّن االحتجــاج
للخصوصيــة املذهبيــة مبــا ورد مؤيــ ًدا لهــا مــن أحاديــث مســندة إىل النبــي
األكــرم ،صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم ،يعـ ّد رك ًنــا يف إثبــات صــواب هــذا املعتقــد،
ومــن ث ـ ّم إثبــات خطــأ مخالفيــه.
وابتغــا َء تثبيــت تلــك الخصائــص ،جمــع البحرانيــون ،وغريهــم مــن علــاء
املذهــب ،مــا وصــل إليهــم مــن أحاديــث مســندة إىل الرســول األكــرم ،صــى اللــه
عليــه وآلــه وسـلّم ،ســواء كانــت مــن طــرق الشــيعة ،أم مــن طــرق غريهــم ،بــل
وجدناهــم يركّــزون عــى مــا ورد مــن طــرق غريهــم ،انطالقًــا مــن قاعــد ٍة ،طاملــا
ـص عــى أ ّن الحـ َّـق
وجدناهــا تــر ّدد يف كتــب الحديــث ،تلــك القاعــدة التــي تنـ ّ
مــا شــهد بــه الخصــوم.
ويبــدو الســيد هاشــم التوبــاين البحـراين (1107ه1695 /م) أحــد أبــرز املهتمــن
بهــذا الشــأن؛ إذ ص ّنــف عــد ًدا مــن الكتــب التــي تــدور حــول األمئــة االثنــي
ـص عليهــم ،وتفضيلهــم عــى غريهــم ،وأحوالهــم ،وكراماتهــم ،وغــر
عــر :النـ ّ
ذلــك ،ومــن تلــك الكتــب:
1.1اإلنصــاف يف النــص عــى األمئــة االثنــي عــر األرشاف ،وقــد فــرغ مــن
تأليفــه ســنة 1097ه1685 /م(.((11
2.2حليــة النظــر يف فضــل األمئــة االثنــي عــر ،فــرغ مــن تأليفــه ســنة 1099ه/
1687م(.((11
ٍ
3.3حلية األبرار يف أحوال
محمد وآله األطهار(.((12
( ((11الذريعــة إىل تصانيــف الشــيعة  2ص  ،398وقــد طُ ِبــع ســنة 2003م بتحقيــق ســام الزبيــدي
ويوســف العــي.
( ((11املصدر نفسه  7ص .85
( ((12املصدر نفسه  7ص .79
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ـاص والعــام،
5.5غايــة املـرام وحجــة الخصــام يف تعيــن اإلمــام مــن طريــق الخـ ّ
فــرغ منــه ســنة 1100ه1688 /م(.((12
6.6فضل الشيعة ،ويحتوي عىل مئ ٍة ومثانية عرش حديثًا يف فضلهم(.((12
7.7مدينة املعاجز ،وهو كتاب كبري يف معاجز األمئة االثني عرش(.((12
الثاين :املجاميع الحديثية الشاملة
أمــا األســلوب الثــاين يف تصنيــف املجاميــع الحديثيــة ،فهــو مــا أطلقنــا عليــه اســم
املجاميــع الشــاملة؛ وذلــك حــن عمــد بعــض علــاء البحريــن ،أســوة بغريهــم
مــن علــاء الحديــث يف تلــك األعصــار ،إىل جمــع أحاديــث النبــي األكــرم ،وأهــل
بيتــه الطاهريــن ،عليــه وعليهــم أزىك التحيــة والتســليم ،وقــد تجـ ّـى ذلــك العمــل
يف مظهريــن:
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ـاب يشــتمل
ـاب يقــع يف اثنــي عــر بابًــاّ ،
وكل بـ ٍ
4.4الــد ّرة الثمينــة ،وهــو كتـ ٌ
(((12
عــى اثنــي عــر حديثًــا يف فضــل األمئــة ،عليهــم الســام .

أ ّمــا أ ّولهــا ،فقــد عكــف فيــه بعــض علــاء البحريــن عــى املجاميــع الحديثيــة
وربــا مــال بعضهــم إىل اتخاذهــا مــا ّدة
املعروفــة ،فرشحوهــا ،وب ّينــوا غوامضهــاّ ،
لعــرض املســائل الفقهيــة ،ومناقشــة اآلراء املختلفــة الــواردة يف تلــك املســائل،
وذلــك نحــو مــا نجــده عنــد الشــيخ محمــد بــن عــي املقــايب (كان ح ًّيــا ســنة
1186ه1772 /م) ،الــذي اتّخــذ مــن موســوعة الحديــث الضخمــة ،املوســومة
بـ(وســائل الشــيعة) ،التــي ألّفهــا الحــر العامــي (1104ه1692 /م) ميدانًا للرشح
والتعليــق ،حتــى صــار كتابــه الــذي وســمه بـ(مجمــع األحــكام يف معرفــة مســائل
( ((12الذريعة إىل تصانيف الشيعة  8ص .116
( ((12املصدر نفسه  16ص .21
( ((12الذريعة  16ص .268
( ((12املصــدر نفســه  21ص  ،86وقــد طبــع (مدينــة املعاجــز) عــدة طبعــات ،آخرهــا ســنة 2009م،
بتدقيــق محمــد عيل حســن.

111

العلمية في البحرين
الحركة
ّ

بــاب
الحــال والحــرام) موســوعة فقهيــة كبــرة ،يذكــر فيهــا « أحاديــث ّ
كل ٍ
ـب
جملـةً ،ثـ ّم يتعـ ّرض ملســائله ،ويرشحهــا اســتدالال ،بعــد عنــوان (أقــول) ...كُ ِتـ َ
مــن هــذا الــرح  -كــا قيــل  -أربعــة مجلّــدات :األول يف املقدمــات واألصــول،
والثــاين يف الطهــارة ،الثالــث يف الصــاة ،الرابــع يف الــزكاة ،والخمــس ،والصــوم»(.((12
ـت أطلــب هــذا الكتــاب مـ ّدة طويلــة ،فلــم أظفــر منــه إال باملجلديــن
وقــد أقمـ ُ
(((12
الثــاين والثالــث ؛ لــذا مل أقــف عــى مقدمــة الكتــاب ،ومل يســتنب املنهــج الــذي
رســمه املؤلــف لنفســه ،فــا ميكــن  -والحــال هــذه  -الجــزم بتمســكه باملنهــج أو
أتبي ما فاتني.
مخالفته ،فعمدتُ إىل قراءة ما وصل إ َّيل منه؛ ّ
لعل ّ
والــذي اســتبان يل مــن (مجمــع األحــكام) موســوعية املقــايب ،واطّالعــه الغزيــر،
ـرا خبـ ًرا ،وفقي ًهــا متم ّر ًســا ،كــا تبـ ّـن أنــه اتّبع يف
فقــد بــدا لغويًّــا متم ّك ًنــا ،ومفـ ّ ً
رشحــه منه ًجــا واض ًحــا ،مل يحــد عنــه؛ ذلــك بأنــه يبــدأ بــرد األحاديــث الــواردة
ـض مــن األلفــاظ
يف البــاب مــن (الوســائل) جملـةً ،ثـ ّم يُت ِبـ ُع ذلــك بتبيــن مــا غ ُمـ َ
معجم ًّيــا ،فــإن وردت آيــة مــن كتــاب اللــه يف حديـ ٍ
ـث مــن أحاديــث البــاب،
توقــف عندهــا ذاكـ ًرا األوجــه املتعــددة التــي قيلــت يف تفســرها ،خائضً ــا بعــد
ذلــك فيــا يتعلّــق بذلــك البــاب مــن مســائل فقهيــة ،مناقشً ــا مــا قيــل فيهــا مــن
آراء ،معرتِضً ــا مــرة ،ومؤيّـ ًدا مــرة أخــرى ،منته ًيــا إىل مــا يـراه هــو يف املســألة.
ولعـ ّـل يف نقــل يش ٍء مــن كتــاب املقايب مــا يوضّ ح منهجــه ،وطريقة تناولــه؛ فالكتاب
مــازال ينتظــر ه ّمــة املحققــن؛ إلبـراز مــا يخبــؤه مــن جواهــر ،فتعـ ّم فائدتــه البالد
( ((12الحســيني ،الســيد أحمــد :الـراث العــريب يف خزانــة مخطوطــات مكتبــة آيــة اللــه العظمــى
املرعــي النجفــي ،نــر مكتبــة املرعــي النجفــي ،قــم املقدســة ،ط1414 ،1ه1993 /م ،ج ،4ص
.443
( ((12ذكــر الســيد األمــن يف أعيــان الشــيعة ،ج  10ص  11أنــه رأى املجلــد الثــاين والثالــث مــن
هــذا الكتــاب ،ومل يــر إىل املجلــد األول منــه ،لكـ ّن الشــيخ البــادي ذكــر يف أنــوار البدريــن ص 166
أنــه وقــف « منــه عــى مجلـ ٍـد كبـرٍ ضخــم جـدًّا ،ومجلّـ ٍـد ثــانٍ أصغــر منــه ،وكانــا يف خزانــة شــيخنا
العالمــة ،الثقــة الصالــح ،ورأيــت منــه يف النجــف األرشف مجلّـدًا كب ـ ًرا أيضً ــا ،وال أدري هــل أكملــه
رشح حسـ ٌن مبســوط».
أم ال؟ والــذي رأينــاه غــر تــا ٍّم ،وهــو ٌ
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والكتــاب مصــد ٌر كالقــرآن ،واملـ َراد بــه املكتــوب ،أي املفــروض ،كــا قــال تعــاىل:
ُ َ َ َۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ۡ
﴿كتِــب عليكــم إِذا حــر أحدكـ
ـم ٱل َم ۡو ُت﴾البقــرة ،180:أي فُـر َِض عليكــم.
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والعبــاد ،ففــي بــاب (أعــداد الصلــوات ومــا يناســبها)  -عــى ســبيل املثــال  -بــدأ
املقــا ّيب بذكــر األحاديــث الــواردة ،واحـ ًدا تلــو اآلخــر ،وكان أول مــا ابتــدأ بــه مــن
األحاديــث ،الحديــث املــروي يف الــكايف «عــن أيب جعفــر ،عليه الســام ،يف قــول الله
َ َ ٰ ٗ َّ ۡ ُ ٗ
َّ َّ َ ٰ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ۡ
(((12
وتا﴾النســاء ،102:أي موجــو ًدا»
ـت ع ٱل ُمؤ ِمنِــن كِتبــا موق
تعــاىل﴿ :إِن ٱلصلــوة كنـ
ثـ ّم رشع يعلّــق قائــا « :الصــاة بقــو ٍل مطلــق يف اللغــة مبعنــى الدعــاء ،قــال تعاىل
َ ّ
ـل عليهــم﴾ ،أي :اد ُع لهــم ،ويف الــرع أشــهر مــن أن يتوقــف معناهــا عــى
﴿وصـ ِ
تعريـ ٍ
ـف لفظــي ،وهــي تنقسـ ُم إىل واجبـ ٍة ومندوبــة».

واملوقــوت :املحــدود بأوقـ ٍ
ـات ،ال تزيــد ،وال تنقــص ،واملعنــى أ ّن الصــاة مفروضـ ٌة
عــى املؤمنــن يف أوقـ ٍ
ـات ،ال يجــوز تقدميهــا عليهــا ،وال تأخريهــا عنهــا»(.((12
ـتغل املقــا ّيب ورود اآليــة الرشيفــة ضمــن حديــث اإلمــام الباقــر ،عليــه
لقــد اسـ ّ
الســام ،فانطلــق  -مســتغال تخصصــه يف التفســر  -مب ّي ًنــا دالالت ألفــاظ اآليــة
الرشيفــة يف اللغــة ،ويف االصطــاح ،ث ـ ّم انطلــق مناقشً ــا أبــا حنيفــة يف دالالت
اآليــة األخــرى؛ إذ « ال داللــة يف اآليــة عــى مــا ذهــب إليــه أبــو حنيفــة مــن
اختصــاص وجــوب الصــاة باملؤمــن ،دون الكافــر؛ ملعارضــة مفهومهــا مبنطــوق
َ ُ ْ
َ
َ َ ُ
غريهــا مــن اآليــات الكثــرة ،كقولــه تعــاىلَ :
﴿مــا َســلكك ۡم ِف َســق َر  ٤٢قالــوا
ُ
َ َّ ُ َ ّ
َ ۡ َ ُ
ـن ٱل ۡ ُم َص ّل َ
ـو ِم ّ
ـذ ُ
ِب ب َيـ ۡ
ـك ِمـ َ
﴾
ِين
ٱدل
ـ
ك
ن
ـا
ـ
ن
ك
﴿و
ـه:
ـ
قول
إىل
﴾
ِني
لــم نـ
ِ
ِ املدثــر46:
املدثــر43:42
(((12
فإنّهــا رصيح ـ ٌة يف وجوبهــا عــى الكفــار» .
وكذلــك وجدنــا املقــا َّيب يوظِّــف تفســر اإلمــام لفظــة (موقوتــا) يف اآليــة
( ((12املقــايب ،الشــيخ محمــد بــن عــي :مجمــع األحــكام يف معرفــة الحــال والحــرام ،املجلــد
الثــاين ،الورقــة األوىل.
( ((12املصدر نفسه ،الورقة .2
( ((12املقايب :مجمع األحكام ،املجلد  ،2الورقة .2
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بـ(مفروضً ــا) يف الروايــة الثانيــة للحديــث؛ لتبيــان موصــوف تلــك اللفظــة؛ إذ إ ّن
«مفروضً ــا يكــون تفسـ ًرا لـ(كتابًــا) ،ويحتمــل أن يكــون تفسـ ًرا لـ(موقوتًــا) ،كــا
هــو ظاهــر باقــي التفاســر»(.((13
وبعــد االنتهــاء مــن التعليــق عــى الحديــث األول ،يتنــاول الثــاين ،فيصنــع بــه مــا
صنــع بســابقه ،رابطًــا دالالت األحاديــث جمي ًعــا بالحكــم الرشعــي الــذي يؤســس
عــى تلــك النصــوص ،ولــوال خــوف اإلطالــة واإلمــال ،وخــوف الخــروج عــن منهجنا
ـت مناقشــات املقــا ّيب الفقهيــة ،وتعليقاتــه عــى آراء مــن
يف هــذا الكتــاب ،لنقلـ ُ
ســبقه مــن الفقهــاء؛ لتســتبني بذلــك الذائقــة الفقهيــة التــي يتمتــع بهــا املقــايب.
وأ ّمــا املظهــر الثــاين مــن مظاهــر اشــتغال البحرانيــن باملجاميــع الحديثيــة
الشــاملة ،فيتجـ ّـى يف توجههــم نحــو تصنيــف مجاميعهــم الخاصــة ،وذلــك حــن
ـح عنــده مــن أحاديــث ،فيب ّوبهــا مبنهـ ٍج يرتضيــه ،ولعلّنــا
يجمــع أحدهــم مــا صـ ّ
نشــر يف هــذا إىل مــا اشــتُهِر عــن الشــيخ عبــد اللــه الســاهيجي (1135ه/
1722م) ،الــذي ص ّنــف مجموعــه املوســوم بجواهــر البحريــن يف أحــكام الثقلــن،
ـاب « خــرج منــه املجلّــد األول يف كتــاب الطهــارة ،وبعــض مــن املجلــد
وهــو كتـ ٌ
الثــاين يف كتــاب الصــاة ،إىل بــاب املواقيــت ،بطرقــي إىل املشــايخ الثالثــة
املحمديــن ،أركان امللــة والديــن ،املتصلــة طرقهــم باألمئــة املعصومــن»(.((13
وقــد وصــف الســيد عبــد اللــه الجزائــري هــذا الكتــاب يف إجازتــه الكبــرة
بالكتــاب الجامــع( ،((13أمــا الشــيخ يوســف العصفــور ،فقــد نـ ّوه مبــا تفـ ّرد بــه هذا
الكتــاب ،إذ وجــد أ ّن الســاهيجي قــد « رتّــب فيــه األخبــار ،وب ّوبهــا عــى نهــج
را عــى كتــب املحمديــن
آخــر ،غــر نهــج صاحــب (الــوايف) و(الوســائل) ،مقت ـ ً
الثالثــة ،وهــي األصــول األربعــة»(.((13
(((13
(((13
(((13
(((13
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الســاهيجي كذلــك ،يف تعريفــه بكتابــه ،الــذي نقلنــاه مــن إجازتــه
مل يــر
ّ
الكبــرة للجــارودي ،إىل مخالفتــه منهــج أحـ ٍـد مــن جامعــي الحديــث واألخبــار،
وغايــة مــا قــال إنــه اقتــر عــى الطــرق املؤديــة إىل املشــايخ املحمديــن الثالثــة،
الذيــن هــم محمــد بــن يعقــوب الكلينــي ،صاحــب كتــاب الــكايف ،ومحمــد بــن
عــي بــن بابويــه القمــي ،مؤلــف كتــاب مــن ال يحــره الفقيــه ،ومحمــد بــن
الحســن الطــويس ،صاحــب كتــايب التهذيــب ،واالســتبصار.
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وحــال هــذا الكتــاب عنــدي كســابقه؛ إذ مل أظفــر منــه إال عــى املجلــد الثالــث،
الــذي خصصــه مؤلفــه للصــاة ،وفــرغ منــه يف ســنة 1129ه1716 /م ،وقــد
فاتنــا الوقــوف عــى مق ّدمتــه؛ للتعــ ّرف إىل منهجــه يف الرتتيــب ،واختيــار
النصــوص ،كــا أ ّن مرتجمــي الســاهيجي مل يذكــروا شــيئًا مــن ذلك ،ومل يشــروا
إىل الســبب الباعــث إىل مخالفــة منهــج مــن ســبقه مــن مصنفــي األحاديــث
وجامعيهــا.

والــذي أشــار إىل املخالفــة هــو الشــيخ يوســف العصفــور يف اللؤلــؤة ،لكنــه مل
يبـ ّـن وجــه املخالفــة ،فحملنــا ذلــك عــى الفحــص والتت ّبــع؛ ذلــك بــأن الحكــم
باملخالفــة يتطلــب منــا الوقــوف عــى الكتابــن املذكوريــن ،ومقارنتهــا بكتــاب
الســاهيجي؛ لتســتبني لنــا مواطــن الخــاف واالتفــاق بــن الكتــب الثالثــة.
وإذا نحــن اعتمدنــا عــى اإلشــارة الخاطفــة ،التــي أشــار بهــا املص ّنــف إىل كتابــه،
يف مقــام تعــداد مصنفاتــه الكثــرة ،يف اإلجــازة الكبــرة ،فإنّــا واجــدون ترتيبًــا،
ـص
يــي باالق ـراب مــن ترتيــب (وســائل الشــيعة)؛ ذلــك بــأ ّن الســاهيجي نـ ّ
عــى أ ّن املن َجــز مــن هــذا الكتــاب هــو املجلــد األول ،وقــد خصصــه لكتــاب
الطهــارة ،وبعــض املجلــد الثــاين ،وقــد جعلــه لبــاب الصــاة ،وصــوال إىل بــاب
املواقيــت؛ األمــر الــذي يعنــي ترتيــب الكتــاب وفــق الرتتيــب املشــهور يف الكتــب
الفقهيــة ،وذلــك هــو منهــج العامــي يف (وســائل الشــيعة)؛ إذ بــدأ كتابــه بقســم
العبــادات ،وأردفــه باملعامــات ،فاألحــكام والسياســات.
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وللتدليــل عــى هــذا الــذي نقولــه مــن عــدم مخالفــة ترتيــب كتــاب الوســائل،
عمدنــا إىل املقارنــة بــن الكتابــن ،يف (كتــاب الصــاة) ،فوجدنــا أوجــه اتفــاقٍ بــن
ـاهيجي قــد عمــد إىل كتــاب الصــاة فقســمه أبوابًــا ،وهــو
الكتابــن كثــرة؛ فالسـ
ُّ
ي قبلــه ،كــا وجدنــا اتّحــا ًدا يف أكــر عناويــن األبــواب ،واقرتابًا
الــذي فعلــه العامـ ُّ
يــكاد يصــل حـ ّد التطابــق يف عــدد األحاديــث ،املدرجــة تحــت كل عنــوان.
أ ّمــا االختــاف بــن الكتابــن فريجــع يف املقــام األول إىل إيــراد العامــي بعــض
األحاديــث ،التــي مل يوردهــا املح ّمــدون الثالثــة ،يف حــن التــزم الســاهيجي
بعــدم ذكــر مــا مل يــرد فيهــا ،كــا أ ّن الســاهيجي قــد قـ ّدم بعــض األبــواب عــى
بعضهــا اآلخــر ،كتقدميــه مثــا بــاب (أ ّن تــارك الصــاة جحــو ًدا لهــا ،أو اســتخفافًا
ـت ســنني ،أو ســبع)
بهــا كافــر) عــى بــاب (اســتحباب أمــر الصبيــان بالصــاة لسـ ّ
ي ،والــذي بــدا لنــا أ ّن الســاهيجي  -هنــا  -أحســن
وهــو عكــس مــا فعلــه العامـ ُّ
ترتيبــا مــن العامــي ،وأقــرب إىل الرتتيــب املنطقــي.
والــذي لفــت انتباهنــا ،ونحــن نقــارن بــن الكتابــن ،دقّــة العاميل يف صــوغ عناوين
ـاهيجي تلــك الدقــة أحيانًــا ،فيطــول عنــده العنــوان
األبــواب ،يف حــن يفقــد السـ
ّ
طــوال فاحشً ــا ،ولــك أن تقــرأ عنــوان هــذا البــاب؛ لتقــف عــى مــا نريــد قولــه،
قــال « :بــاب أنــه يشــرط يف وجــوب الصــاة ،وغريهــا مــن التكاليــف الرشعيــة
البلــو ُغ باالحتــام ،أو اإلنبــات مطل ًقــا ،أو بلــوغ الذكــر ثــاث عــرة ســنة ،والطعــن
يف الرابعــة عــرة ،واألنثــى تســع ســنني ،واســتحباب متريــن األطفــال عــى العبــادة
قبــل ذلــك ،وأ ّن الحســنات تكتــب لهــم ببلــوغ اثنتــي عــرة ســنة»(.((13
أ ّمــا مخالفــة الســاهيجي لكتــاب الــوايف ،فتتجـ ّـى يف تبويــب الكتابــن؛ ذلــك
بــأ ّن الكاشــاين قــد جعــل كتابــه يف مق ّدمــة ،وأربعــة عــر كتابًــا ،وخامتــة ،فأ ّمــا
ـج مــن املســائل العقديــة ،التــي تتناولهــا الكتــب
الكتــب األربعــة عــر فهــي مزيـ ٌ
الكالميــة عــادة ،ككتــاب العقــل والجهــل والتوحيــد ،وكتــاب الحجــة ،وكتــاب
( ((13الســاهيجي :الشــيخ عبــد اللــه :جواهــر البحريــن ،مخطــوط يحتفــظ الباحــث بنســخة
منــه ،الورقــة
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ـح مــن هــذا الرتتيــب أنــه مخالـ ٌـف ملــا يف (جواهــر البحريــن) للســاهيجي؛
وواضـ ٌ
مبنــي  -كــا ق ّدمنــا  -وفــق ترتيــب الكتــب الفقهيــة املشــهورة ،وكــذا
فإنــه
ٌّ
يختلــف الكتابــان يف لجــوء الكاشــاين إىل رشح األحاديــث ،وهــو أم ـ ٌر مل نلمســه
عنــد الســاهيجي ،الــذي مل يتعـ َّد الجمــع والتنســيق ،دون التعليــق أو الــرح،
إال مــا نــدر.
ولعـ ّـل الوجــه األخــر الــذي يختلــف فيــه كتــاب الســاهيجي عــن كتــاب الــوايف
هــو التـزام الســاهيجي بإيـراد األحاديــث املتصلــة باملحمديــن الثالثــة ،دون مــا
ســواها ،وعــدم التـزام الكاشــاين بذلــك؛ فإنــه قــد أورد يف كتابــه بعــض األحاديــث
الــواردة يف غــر تلــك الكتــب ،وهــو أمـ ٌر أشــار إليــه بوضــوح يف مقدمــة كتابــه،
ـت جهــدي يف أال يش ـ َّذ عنــه حديــثٌ وال إســناد ،يشــتمل عليــه
فقــال « :وبذلـ ُ
ـت منــه مــا لعلّــه يحتــاج إىل
الكتــب األربعــة مــا اسـ
ـتطعت إليــه ســبيال ،ورشحـ ُ
ُ
را ،يف غــر طــول ،وأوردتُ بتقريــب الــرح أحاديــث مهمــة
بيــانٍ  ،رش ًحــا مختـ ً
مــن غريهــا مــن الكتــب واألصــول»(.((13
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اإلميــان والكفــر ،وغريهــا ،واملســائل الفقهيــة ،ككتــاب الصــاة والقــرآن والدعــاء،
وكتــاب الــزكاة الخمــس وامل ـراث ،وغريهــا.

املسلك الثاين :دراسة رجاالت الحديث

ملّــا كان الحديــث مرويًّــا عــن أشـ ٍ
ـخاص مع ّينــن ،كان لزا ًمــا البحــث عــن أحوالهــم،
والتأكّــد مــن وثاقتهــم؛ فــإ ّن الحديــث املنقــول عنهــم هــو مــدار الحكــم الرشعي،
مــن حيــث الحـ ّـل والحرمــة ،ومــن حيــث الكراهــة واالســتحباب ،وغــر ذلــك مــن
األحــكام الرشعيــة؛ ومــن أجــل ذلــك كانــت «معرفــة أحــوال الــرواة ومراتبهــم
أســاس معرفــة األحــكام الرشعيــة؛ إذ هــي معظــم األدلــة التفصيليــة الســمعية،
إذ أكــر األحــكام الدينيــة مســتفاد ٌة مــن األخبــار النبويــة ،واآلثــار الــواردة عــن
العــرة املعصومــة ،الهاديــة املهديــة.
( ((13الكاشــاين ،الشــيخ محمــد محســن :كتــاب الــوايف ،تحقيــق ضيــاء الديــن الحســيني األصفهــاين،
منشــورات مكتبــة أمــر املؤمنــن العامــة ،أصفهــان ،ط1312 ،1ه1894 /م ،ص .7
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فــكان معرفــة الرجــال الناقلــن لتلــك األخبــار مــن األمــور الالب ّديّــة ،التــي ال
يســتغني الفقيــه عــن معرفتهــا؛ أل ّن يف رجالنــا الثقــة وغــره ،ومــن يُ ْع َمــل
بروايتــه ،ومــن ال يجــوز التعويــل عــى حديثــه»(. ((13
والبحــث يف (رجــال الحديــث) هــو مــا يعــرف يف علــم الحديــث بعلــم الجــرح
خــوض الخــراء
والتعديــل( ،((13وقــد خــاض البحرانيــون غــار هــذا العلــم،
َ
الفاحصــن ،ومل يكتفــوا مبــا وصــل إليهــم مــا ألّفــه املاضــون مــن بحــوث الجــرح
والتعديــل ،بــل إنهــم نظــروا يف تلــك املص ّنفــات نظــرة الناقــد الخبــر ،وب ّينــوا مــا
كل مــا جــاء فيهــا ،كــا فعــل غريهــم؛ ذلــك بــأ ّن
فيهــا مــن خلــل ،ومل يرتضــوا ّ
«مــدار التوثيــق والتضعيــف اآلن إنّ ــا هــو عــى قــول علــاء الرجــال ،مــن غــر أن
ـي وأمثالــه[ ،مــن] أنــه
يب ّينــوا يف ذلــك حقيقــة الحــال ،بــل اكتفــوا مبــا يقولــه ال ِكـ ّ ُّ
ـكل ج ًّدا؛
ثقــة ،أو ضعيـ ٌـف ،وبنــوا عليــه ر َّد األحاديــث وقبولهــا ،واألمــر يف ذلــك مشـ ٌ
فــإ ّن أحــوال أولئــك الرجــال مضطربــة مــن كالم ٍّ
كل عــى( ((13اآلخــر»(. ((13
ويواصــل الشــيخ ياســن البــادي (1147ه1734 /م) نقــده للبحــوث الرجاليــة
يف كتــب الرجــال ،وينقــل رأي أســتاذه الشــيخ ســليامن املاحــوزي فيهــا ،فإنــه
«ســمعت كثــ ًرا مــن شــيخنا املعــارص ،عطّــر اللــه مرقــده ،يقــول :إ ّن أغــاط
ُ
سنــا عــى ابــن داود ،إىل أن
ّ
العلمــة كثــر ٌة جـ ًّدا ،ولكننــا مل نجــر عليــه ،كــا َج َ ْ
رسا  :-وهــو( ((14كثــر الغلــط واالضط ـراب»(.((14
قــال يف بعــض فوائــده  -جــا ً
( ((13املاحــوزي ،الشــيخ ســليامن :معــراج أهــل الكــال إىل معرفــة الرجــال ،تحقيــق مهــدي
الرجــايئ ،مطبعــة ســيد الشــهداء ،قــم املقدســة ،ط1412 ،1ه1894 /م ،ص .3
( ((13انظــر :الصالــح ،صبحــي :علــوم الحديــث ومصطلحــه ،انتشــارات مكتبــة الحيدريــة ،قــم
املقدســة ،ط1417 ،1ه1996 /م ،ص .109
( ((13كذا يف الكتاب املحقق ،وأظنه خطأ ،والصواب :عن اآلخر.
( ((13البــادي ،الشــيخ ياســن بــن صــاح الديــن ،معــن النبيــه يف بيــان رجــال مــن ال يحــره
الفقيــه ،تحقيــق محمــد عيــى املكبــاس ،املطبعــة العلميــة ،قــم املقدســة1422 ،ه2001 /م ،ص .28
( ((14يعني العالمة الحيل.
( ((14الشيخ ياسني البالدي :معني النبيه ،ص .28
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وأقول :إين قد ظفرتُ له عىل ٍ
أغالط كثري ٍة ،وإ ْن أردتُ تت ّب ًعا ازددتُ كرثةً»(.((14
ثـ ّم يذكــر الشــيخ البــادي بعضً ــا مــن أغــاط النجــايش ،ويع ّقــب قائال« :فــإذا كان
هــذا حقيقــة حالهــم ،فكيــف يعتمــد عــى مج ـ ّرد مقالهــم يف صحــة الحديــث
وضعفــه ،اللذيــن هــا العمــدة يف أخــذ الحديــث وحذفــه؟
فليــس العمــدة  -بعــد ذلــك  -يف ذلــك إال الرجــوع إىل القرائــن ،واألمــارات
املفيــدة لالطــاع عــى أحــوال أولئــك الــرواة»(.((14

إسهامات علماء البحرين في العلوم الشرعية واللغوية

يبــق
ويقــول البــادي أيضً ــا ،واصفًــا اآلخذيــن مــن كتــب الرجــال« :فلــم َ
ـايش ،أحمــد بــن عــي
عندهــم معتَـ َ ً
ـرا قولُـ ُه ،آ ِم ًنــا مــن الغلــط كال ُم ـ ُه إال ال ّنجـ ُّ
بــن أحمــد.

وقد ات ّبع علامء الرجال البحرانيون يف مص ّنفاتهم طريقتني:
ـص البحــث فيهــا عــن را ٍو واحــد ،ملعرفــة حالــه مــن حيــث الوثاقة
أوالهــا :يُ َخ ّصـ ُ
والضعــف ،أو لتمييــزه عــن غــره الــذي قــد يشــرك معــه يف االســم ،كــا فعــل
الشــيخ ســليامن املاحــوزي (1121ه1709 /م) يف رســالة وضعهــا لتمييــز املــروي
عنــه ،أهــو محمــد بــن ســنان ،أم عبــد اللــه بــن ســنان ،وقــد ناقــش املاحــوزي
القضيــة مناقشــة املتت ّبعــن الخـراء بالرجــال ،مب ّي ًنــا ســهو العالمة الحــي يف إثبات
متوصـ ًـا إىل «أ ّن اإلنصــاف أنــه يحصــل مــن مجموعهــا
(عبــد اللــه بــن ســنان)ّ ،
ـوي ،يــكاد يتاخــم العلــم بــأ ّن
[يعنــي الوجــوه التــي ذكرهــا وناقشــها] ظ ـ ٌّن قـ ٌّ
الصــواب يف هــذا الســند محمــ ٌد ،ال عبــد اللــه ،وليــس الظــ ّن الحاصــل منهــا
بــأ ْد َو َن مــن ســائر الظنــون املعـ ّول عليهــا يف علــم الرجــال»( .((14وقــد أكّــد هــذه
الحقيقــة مــرة أخــرى ،فقــال :إ ّن «التحقيــق الــذي يرشــد إليــه التت ّبــع الصــادق
( ((14الشيخ ياسني البالدي :معني النبيه ،ص .34
( ((14املصدر نفسه ،ص .39
( ((14املاحــوزي ،الشــيخ ســليامن :رســالة يف تحقيــق أحــوال محمــد بــن ســنان ،مخطوطــة يحتفــظ
الباحــث بنســخة منهــا ،الورقــة .6
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أ ّن ابــن ســنان املذكــور محمــ ٌد ،ال عبــد اللــه؛ الجتــاع القرينتــن :القبليــة
والبعديــة»(.((14
وللشــيخ ســليامن املاحــوزي أيضً ــا رســال ٌة أخــرى يف تحقيــق أحــوال (محمــد بــن
إســاعيل بــن بزيــع) بـ ّـن فيهــا الخــاف يف توثيقــه أو عدمــه ،خامتًــا رســالته
ـت فيــا مــى
توصــل إليهــا ،وبنــى عليهــا ،حــن قــال« :وقــد كنـ ُ
بالنتيجــة التــي ّ
ـت يف الرســالة القنوتيــة ،وأمــا اآلن
أصــف حديثــه بالضعــف ،وعــى ذلــك جريـ ُ
فالــذي يظهــر يل نظمــه يف ســلك الصحيــح»(.((14
وثانيتهــا :يخصــص البحــث فيهــا عــن رجــال الحديــث كلهــم ،كــا فعــل
الشــيخ ســليامن املاحــوزي يف (معــراج الكــال إىل معرفــة الرجــال) ،الــذي
اعتمــد فيــه عــى كتــاب الفهرســت للطــويس ،فــرآه قــد « جمــع مــن نفائــس
هــذا الفــن الرشيــف خالصتهــا ،وحــاز مــن دقائقــه ،ومعرفــة أرساره نقاوتهــا،
ـر عــى الناظــر فيــه
ـاج إىل التهذيــب ،يتعـ ّ
إال أنــه خــا ٍل مــن الرتتيــب ،محتـ ٌ
ٍ
تفتيــش كثــر ،فكأنــه عقــ ٌد انفصــم ،فتناثــرت
معرفــة مــا يحاولــه ،إال بعــد
آلليــه»(.((14
ـوزي ترتيبــه؛ تســهيال للبحــث فيــه ،فرتّبــه ترتي ًبــا
مــن أجــل ذلــك ،أعــاد املاحـ ُّ
ألفبائيًّــا ،عــى حــروف املعجــم ،وقـ ّوم مــا رآه فيــه مــن اعوجــاج ،سـبّبه ال ُّن ّســاخ،
وأشــار إىل الهفــوات التــي وقــع فيهــا بعــض املتأخريــن ،ومل يــرك الكتــاب دون
إضافــة؛ بــل كان «ذاكــ ًرا يف ضمــن ذلــك مــا أعتمــد عليــه[ ،مــن] نَــ ْز ٍك ،أو
تبجيــل»(.((14
( ((14املاحــوزي ،الشــيخ ســليامن :رســالة يف تحقيــق أحــوال محمــد بــن ســنان ،مخطوطــة يحتفــظ
الباحــث بنســخة منهــا ،الورقــة .6
( ((14املصدر نفسه ،الورقة .11
( ((14املاحوزي :معراج الكامل ،ص.4
( ((14املصدر نفسه ،والصفحة نفسها.
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ـادي كتابــه بأرب ـ َع عــر َة مق ّدمــة ،بــدا فيهــا متم ّك ًنــا مــن أصــول
وقــد بــدأ البـ ُّ
هــذا العلــم ،عارفًــا مبســائله التفصيليــة ،مناقشً ــا مــن ســبقه مــن علــاء الرجــال،
مف ِّنـ ًدا أقوالهــم تــارةً ،ومؤيِّـ ًدا تــارة أخــرى ،بالدليــل العلمــي ،والحجــة الباهــرة.
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وربــا مــال البحرانيــون إىل أحــد املجاميــع الحديثيــة املشــهورة ،فبحثــوا أحــوال
ّ
رواة ذلــك املجمــع الحديثــي ،مــن حيــث الوثاقــة ،واإلتقــان ،والحفــظ ،وغريهــا،
نظــر مــا فعــل الشــيخ ياســن البــادي البحــراين (1147ه1734 /م) يف كتابــه
الق ّيــم (معــن النبيــه يف بيــان رجــال مــن ال يحــره الفقيــه)؛ إذ عمــد إىل كتــاب
(مــن ال يحــره الفقيــه) للشــيخ الصــدوق ،ودرس أحــوال رجالــه ،بعــد أن رت ّبهــم
عــى حــروف املعجــم.

وقــد تف ّنــن البحرانيــون يف هــذا العلــم؛ فلــم يكتفــوا بكتابتــه نـ ًرا ،بــل وضعــوا
فيــه منظومـ ٍ
ـات ،تبـ ّـن أحــوال الرجــال ،كـــاملنظومة املوســومة بـ(تحفــة الرجــال
وزبــدة املقــال) للشــيخ عبــد اللــه الســاهيجي (1135ه1722 /م) ،ابتدأهــا
بقولــه:

الحمــد للمحمــو ِد بالكــال
ِ
الثقــات
ثــ ّم الصــا ُة تغتــي
الناقــي حديثــه بالصــدقِ
ث ـ ّم عــى َمــن اقتفــى ُهدا ُه ـ ُم
فاآلمــل عفــ َو املانِــ ِح
ُ
وبعــ ُد
بعــد اســتخارة الخبــر العــامل
َ
أرشف الفنــونِ
يقــول إ ّن
ِ
حديــثُ أهلِ
البيت فهــو املرج ُع

والشــكر للموصــوف بالجــال
الس ِ
ــادات
مح ّمــ ًدا وآلَــ ُه
ّ
َ
عــن
جربئيــل عــن إلــ ِه ال َخلْــقِ
َ
كــذاك يف دنيا ُهــ ُم
يف دينهــ ْم
ذي اللُّطْـ ِ
ـف عبد الله نجل صال ِح
والضامئــم
الخفــي
بالباطــنِ
ِ
ِّ
بعــد كالم اللــه باليقــ ِن
ــر ُع
إليــه يف
ٍ
حكــم إلينــا يُ ْ َ

ـاهيجي الرجــال وأحوالهــم مرتبــن ترتيبًــا ألفبائيًّــا ،وأردف ذلــك
وقــد ذكــر السـ
ّ
بعــر فوائــد ،وصفهــا بالعظيمــة ،وقــد ختــم منظومتــه بخامتـ ٍة بـ ّـن فيهــا طريقه
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إىل الكتــب األربعــة ،وغريهــا ،ومـ ّـا جــاء يف الخامتــة ذاكـ ًرا أســتاذه املاحــوزي:

كتــب األخبــار
رويــت
وقــد
ُ
َ
ـاب الصد ُر
قــد مـ َّر يف صــد ِر الكتـ ِ

علمــة األقطــار
عــن شــيخنا ّ
ذكــر اســمه الرشيف وهــو ال َح ْ ُب

رابعا :علم الكالم

لعلّنــا ال نعــدو الصــواب حــن نقــرر أ ّن أقــدم مــا اشــتهرت بــه املدرســة البحرانيــة
مــن العلــوم هــو علــم الــكالم والفلســفة؛ ذلــك بــأ ّن علــاء هــذه املدرســة
األقدمــن إنّ ــا ُعرِفــوا بتضلّعهــم يف هذيــن العلمــن ،كالشــيخ أحمــد بــن ســعادة
السـراوي ،والشــيخ عــي بــن ســليامن السـراوي ،وهــا مــن معــارصي الخواجــة
نصــر الديــن الطــويس (672ه1273 /م) ،بــل إ ّن شــهرة زعيــم املدرســة البحرانيــة
األكــر ،والــذي كان الســبب يف شــهرتها ،أعنــي الشــيخ ميثـ ًـا البحـراين إنّ ــا كانــت
يف كونــه (الحكيــم اإللهــي) ،كــا تصفــه كتــب الرتاجــم.

وعــى الرغــم مــن عــوادي الزمــان عــى إنتــاج العلــاء البحرانيــن العلمــي ،فــإ ّن
ـب لــه اإلفــات والنجــاة ،فوصلــت إلينــا
بعضً ــا مــن تفكريهــم الكالمــي قــد كُ ِتـ َ
(رســالة العلــم) للشــيخ أحمــد بــن ســعادة الســراوي ،التــي وصفهــا تلميــذه
الشــيخ ميثــم البحـراين بأنهــا « مــن املباحــث الرشيفــة اإللهيــة ،واملســالك اللطيفة
القدســية» ،وقــد قــ ّرض الشــيخ ميثــم تلــك الرســالة ،وأثنــى أبلــغ الثنــاء عــى
أســتاذه ،الــذي « ذكــر فيهــا [أي رســالة العلــم] مــا يتعلّــق بالخــاف والوفــاق بــن
املتقدمــن ،واملتأخريــن مــن الحكــاء واملتكلّمــن ،فانشــعبت منهــا  -كــا تــرى -
تفاريــع جليلــة ،ومســائل نبيلــة ،يطّلــع املتأمــل فيهــا عــى جواهــر مكنونــة ،ويصل
ـاب إال األفـرا ُد مــن أويل
املتف ّكــر فيهــا إىل لطائــف مخزونــة ،ال يَكشـ ُـف عنهــا الحجـ َ
ـاب إال مــن أُيِّ ـ َد بــروح الصــواب»(.((14
األلبــاب ،وال يَرفــع عنهــا الجلبـ َ
وقــد تصــدى الخاجــة نصــر الديــن الطــويس إىل هــذه الرســالة فرشحهــا ،وناقــش
مــا فيهــا مــن آراء ،ومل يكــن الطــويس ،وهــو حامــل لــواء الفلســفة ،وعلــم الــكالم
( ((14رشح رسالة العلم ،رسالة مخطوطة ،يحتفظ الباحث بنسخ ٍة منها ،الورقة .1
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ولعـ ّـل يف نقــل جــزء مــن (رســالة العلــم) تبيانًــا لطريقــة تفكــر ابــن ســعادة،
وإيضا ًحــا ملنهجــه يف مناقشــة القضايــا الكالميــة؛ فقــد ناقــش تعريــف العلــم،
وهــل هــو بحاجـ ٍة إىل حـ ٍّد يوضحــه ،أم ال ،فقــال « :العلـ ُم قــد اختلــف يف معنــاه
ال ُّنظّــار ،فمــن قائــلٍ يقــول :إنــه معلــو ٌم بالــرورة ،ومنكشــف الحقيقــة ،فــا
ورسـ ًـا،
ـب لــه حـ ًّدا ْ
يحتـ ُ
ـاج إىل حـ ٍّد يوضِّ حــه ،وبيــانٍ يكشــفه .ومنهــم مــن طَلَـ َ
يح ّقــق معنــاه ،أو مي ّيــزه عــن غــره مــن املاه ّيــات ،وهــؤالء هــم األكــرون.
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يف ذلــك العــر ،ليجهــد نفســه ،ويضيــع وقتــه يف رشح الرســالة لــو مل يجــد فيهــا
مــا يســتحق الوقــوف عنــده ،والتعليــق عليــه ،بــل وجدنــاه يوافــق ابــن ســعادة
يف بعــض مــا ذهــب إليــه ،ويصفــه بالفاضــل( ،((15ويعلّــق عــى آرائــه بقولــه :إنهــا
حــق ابــن ســعادة،
صحيحــة حســنة( ،((15وتلــك  -لعمــري  -شــهادة بليغــة يف ّ
واملســتوى العلمــي الــذي وصــل إليــه.

أ ّمــا األ ّولــون فاحت ّجــوا بــأ َّن أحدنــا يعلــم كونَـ ُه عاملًــا ،ومي ّيــزه عــن كونِــه ظآمنًــا،
مــا يجــده اإلنســان مــن نفســه ،فكــا ال
ومتخ ِّيــا ،وشــاكًّا ،وال يشء أظهــر ّ
يحتــاج أن مي ِّي ـ َز بالح ـ ِّد جو َعــه ،وعطشَ ــه ،وأملَــه ،ول ّذتَــه ،فكذلــك العلــم.
كل يش ٍء إىل ح ـ ٍّد لــزم التسلســل ،أو الــدور ،وهــا باطــان،
وأيضً ــا ،فلــو احتــاج ُّ
ـت أنّــه ال بـ َّد مــن االنتهــاء إىل أمــو ٍر غنيّـ ٍة عــن الحـ ِّد ،رضوريـ ِة التصــور ،وال
فثبـ َ
يشء أظهــر مــن املحسوســات ،والوجدان ّيــات ،والعلــم مــن بــاب الوجدان ّيــات،
فــا يحتــاج لظهــوره إىل ح ـ ٍّد»(.((15
ولعلــك تن ّبهــت إىل منهــج ابــن ســعادة يف إيــراد الــرأي ،فهــو ينقلــه ،وينقــل
معــه حجــج القائلــن بــه ،تقوي ـ ًة ملــا يذهبــون إليــه ،مــن دون أن ينقــص منــه
( ((15انظــر :الطــويس ،الشــيخ نصــر الديــن محمــد :رشح رســالة العلــم ،مخطــوط يحتفــظ
الباحــث بنســخة منــه ،الورقــة .23
( ((15رشح رسالة العلم ،الورقة .13
( ((15املصدر نفسه ،الورقة .5
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شــيئًا ،وذلــك مــن مبــادئ األمانــة العلميــة ،التــي ال يتحـ ّـى بهــا إال مــن رســخت
أقدامهــم يف العلــم.
وبعــد تقريــر هــذا الــرأي ،وإيـراده كــا يـراه أصحابــه ،ينــري ابــن ســعادة للــرد
ومتســكوا بــه؛ ذلــك أ ّن « الجــواب عــن الح ّجــة
عليهــم ،وإبطــال مــا ذهبــوا إليــهّ ،
األوىل أ ّن متييــزه بــن كونــه عاملًــا ،وبــن غــره مــن أحــوال نفســه ال يـ ُّ
ـدل عــى
أ ّن حقيقــة العلــم ال تحتــاج إىل حــ ٍّد؛ فــإ ّن الــذي مت ّيــز لــه إنّ ــا هــو الصفــة،
واملطلــوب رش ُحـ ُه إنّ ــا هــو األمــر الــذي ألجلــه حصلــت الصفــة ،وبينهــا فـ ٌ
ـرق
ظاهــر»(.((15
وال يكتفــي ابــن ســعادة بالجــواب ،بــل ن ـراه يــرب األمثلــة؛ تقري ًبــا للجــواب
مــن األذهــان ،فــردف قائــا « :ومثــال ذلــك أ ّن اإلنســان مي ّيــز بــن كــون الجســم
متحـ ّركًا ،أو ســاك ًنا ،وال يـ ّ
ـدل متييــزه بــن الصفتــن عــى متييــز ال َع َرضَ ـ ْـنِ ،اللذيــن
هــا الحركــة والســكون ،وتصــور حقيقتهــا بالكنــه ،وكذلــك إذا م ّيــز بــن الحــار
ـب واليابــس ،واألســود واألبيــض ،وغــر ذلــك مــن الصفــات مل يلــزم
والبــارد ،وال َّرطْـ ِ
(((15
منــه أن يعــرف الحقائــق ،التــي ألجلهــا أُطْلِ َقــت الصفــاتُ عــى املوصوفــات» .
ترســخ البحــث الكالمــي والفلســفي يف البحريــن عــى يــد الشــيخ ميثــم
ولقــد ّ
البح ـراين (699ه1299 /م) ،فإنّــه « أحــد أعــام علــم الــكالم اإلســامي ،حيــث
أســهم مبجموع ـ ٍة مــن الكتــب الق ّيمــة يف هــذا العلــم»( ،((15ويبــدو مــن خــال
مــا وصــل إلينــا مــن مؤلفاتــه ،ومــن خــال مــا وصفتــه بــه كتــب الرتاجــم أنّــه
انشــغل بعلــم الــكالم ،وتخصــص فيــه ،وهــو أم ـ ٌر أشــار إليــه الشــيخ نفســه يف
مقدمــة كتابــه (قواعــد املـرام)؛ إذ قــال « :وإذا كان املتك ّفــل ببيانهــا [أي معرفــة
ـت م ّمــن
البــاري] هــو العلــم املسـ ّمى يف عــرف املتكلمــن بـ(أصــول الديــن) ،وكنـ ُ
( ((15رشح رسالة العلم ،الورقة .5
( ((15املصدر نفسه ،والورقة نفسها.
( ((15عبد الله اليوسف :العالمة الشيخ كامل الدين ميثم بن عيل البحراين ،ص .69
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املاحــوزي  -يف الفقــرة الســابقة  -كثــرةٌ ،ومــا
واملؤلفــات التــي يشــر إليهــا
ّ
يتعلّــق منهــا بعلــم الــكالم:
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ُو ِســ َم فيــه بالتحصيــل ،وإن مل أحصــل منــه إال عــى القليــل ،((15(»...فــا غــرو
إذن ،أن يصــر مرج ًعــا ،يســتقي منــه الفالســفة واملتكلمــون اآلراء ،ويقتبســون
منــه األفــكار والــرؤى الكالميــة املختلفــة ،حتــى إ ّن « الســيد الســند ،الفيلســوف
األوحــد ،مــر صــدر الديــن محمــد الش ـرازي ،أكــر مــن النقــل عنــه يف حاشــية
رشح التجريــد ،سـيّام يف مباحــث الجواهــر واألعـراض ،والتقط فرائــد التحقيقات،
التــي أبدعهــا  -عطّــر اللــه مرقــده  -يف كتــاب (املعـراج الســاوي) ،وغــره مــن
مؤلفاتــه ،التــي مل تســمح مبثلهــا األعصــار»(.((15

ـاب مطبــوع،
1.1قواعــد املـرام يف علــم الــكالم ،فــرغ منــه ســنة 676ه ،وهــو كتـ ٌ
بتحقيــق الســيد أحمــد الحســيني.
ـاب ألّفــه لعـ ّز الديــن
2.2النجــاة يف القيامــة يف تحقيــق أمــر اإلمامــة ،وهــو كتـ ٌ
كتــاب يف
أيب املظفّــر النيشــابوري ،الــذي أكرمــه « وأشــار إليــه بتأليــف
ٍ
اإلمامــة ،فــأراد االعتــذار منــه مبش ـقّة الســفر ،ومــا يســتلزمه مــن تش ـ ّعب
الذهــن ،ومفارقــة األهــل والولــدان ،لكنــه امتثلــه أدا ًء لحقوقــه»(.((15
3.3استقصاء النظر يف إمامة األمئة االثني عرش.
4.4منهج األفهام يف علم الكالم.
5.5رسالة يف الوحي واإللهام.
ـاب يتنــاول الحديــث الرشيــف :يــا عــي،
6.6رشح حديــث املنزلــة ،وهــو كتـ ٌ
ـي بعــدي.
أنـ َ
ـت منــي مبنزلــة هــارون مــن مــوىس ،إال أنــه ال نبـ َّ
( ((15البح ـراين ،الشــيخ ميثــم :قواعــد امل ـرام يف علــم الــكالم ،تحقيــق الســيد أحمــد الحســيني،
منشــورات آيــة اللــه العظمــى املرعــي النجفــي ،قــم املقدســة ،ط  ،1406 ،2ص .20
( ((15العصفــور :لؤلــؤة البحريــن ،ص  ،255نقــا عــن الشــيخ ســليامن املاحــوزي يف (الرســالة
البهيــة يف الرتجمــة امليثميــة).
( ((15الطهراين :الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،ج  24ص .61
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وأ ّما مؤلفاته الفلسفية ،فاملعروف منها:
1.1البحر ِ
الخضَ ّم ،وهو يص ّنف يف قسم اإلله ّيات من الفلسفة .
رشح لكتــاب (اإلشــارات) ألســتاذه الشــيخ عــي بــن
2.2رشح اإلشــارات ،وهــو ٌ
ســليامن البح ـراين.
3.3املع ـراج الســاوي ،الــذي أشــار إليــه املاحــوزي ،وقــال :إ ّن صــدر الديــن
الش ـرازي ،املعــروف باملــا صــدرا ،قــد أكــر مــن النقــل منــه.
(((15

لقــد برهــن الشــيخ ميثــم يف كتابــه (قواعــد املـرام يف علــم الــكالم) عــى النضــج
الفكــري الــذي وصــل إليــه ،وقدرتــه املنهجيــة يف رسد املوضوعــات وترتيبهــا ،كــا
برهــن عــى شــدة اطّالعــه ،وتت ّبعــه ألقــوال املتكلمــن مــن الفــرق اإلســامية كلها،
وقــد بــدا ذلــك واض ًحــا يف أســلوبه ،وهــو يطــرح األقــوال املختلفــة يف املســألة
محـ ّـل البحــث ،وتبيــان مــا ميكــن قبولــه منهــا ،ومــا ال ميكــن قبولــه ،واالســتدالل
عــى ذلــك كلّــه مبــا يــراه مــن قواعــد عقليــة أو نقليــة ،وقــد ناقــش عــددا
مــن املســائل الكالميــة ،تتعلّــق بــذات البــاري ،وبالنبــوة واإلمامــة وغريهــا مــن
كل مســألة ،وفـ ّرع عليهــا تفريعـ ٍ
ـات ،وبـ ّـن فيهــا األقــوال
املســائل ،ووقــف عنــد ّ
املختلفــة ،مناقشً ــا ومدل ًيــا برأيــه يف ذلــك.
ولعـ ّـل هــذه الخصائــص التــي مت ّيــز بهــا كتــاب (قواعــد املـرام) ،إضافــة إىل دقّــة
األفــكار الكالميــة وغزارتهــا ،هــي التــي جعلــت « الشــهيد العامــي يــد ّرس هــذا
دل عــى يشء ،فإنّ ــا يـ ّ
الكتــاب لتالمذتــه ،وهــذا إ ْن ّ
ـدل عــى القيمــة العلميــة،
التــي يتمتــع بهــا هــذا الكتــاب يف علــم الــكالم»(.((16
و ذهــب بعــض الباحثــن إىل القــول بتأثّــر الشــيخ ميثــم بنصــر الديــن الطــويس
وبخاص ـ ٍة يف مــا يتعلّــق باملنهــج االســتداليل ،وقــد بــدا ذلــك
(672ه1273 /م)،
ّ
جليًّــا يف «اعتــاده يف اســتدالالته عــى العقــل غالبًــا ،ال النقــل؛ فيعتقــد بــأ ّن
( ((15عبد الله اليوسف :العالمة الشيخ كامل الدين ميثم بن عيل البحراين ،ص .18
( ((16املصدر نفسه ،ص .73 - 72
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والحــق أن لنصــر الديــن الطــويس ي ـ ًدا يف تطــور علــم الــكالم ،وتبلــور كثــر مــن
مســائله ،وهــو أمـ ٌر غــر منكــور ،وال يبعــد أن يتأثّــر بــه الشــيخ ميثــم ،وقــد تتلمــذ
عليــه يف الفلســفة ،لكـ ّن ذلــك ال يعنــي أن يكــون مــر ّد ًدا أقوالــه ،وناسـ ًخا أفــكاره
دون أن يضيــف إليهــا ،أو يعلّــق عليهــا ،فلقــد بــرزت مــن خــال مناقشــة الشــيخ
ميثــم القضايــا الكالميــة فـ ٌ
ـروق بينــه وبــن الطــويس ،توحــي باســتقالله ،ولــو أننــا
عمدنــا إىل املقارنــة بــن كتــايب الرجلــن :تجريــد االعتقــاد ،وقواعــد املـرام ،لوجدنــا
كث ـ ًرا مــن نقــاط االتفــاق ،وكث ـ ًرا مــن نقــاط االختــاف بينهــا كذلــك؛ فاملنهــج
املت ّبــع يف الكتابــن ليــس واحـ ًدا ،ومباحــث الكتابــن ليســت متفقــة متا ًمــا.
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واجــب عقــا ،ويــرى أنــه ال ميكــن الوصــول إىل هــذه
النظــر يف معرفــة اللــه
ٌ
(((16
املعرفــة بالتقليــد والنقــل» .

ولعـ ّـل مــن أهـ ّم الفــروق بــن الطــويس والشــيخ ميثــم ،لجــوء األخــر إىل تجليــة
املســائل الكالميــة ،وحشــد كثـرٍ مــن األمثلــة والشــواهد ،وتت ّبــع األقــوال املختلفة
ـلوب قريــب املأخــذ ،وعبــارات واضحــة املقصــد ،يف
يف املســألة الواحــدة ،يف أسـ ٍ
حــن كانــت عبــارة الطــويس موجــزةً ،خاليــة مــن التمثيــل يف كث ـرٍ منهــا؛ األمــر
الــذي يجعــل بينهــا وبــن كثـرٍ مــن املتلقــن حاجـ ًزا.
وللتدليــل عــى هــذه النقــاط املنهجيــة ،املميّــزة لعمــل الشــيخ ميثــم ،نســوق
مثــاال مــن (تجريــد االعتقــاد) للطــويس  -وهــو الــذي رشحــه العالمــة الحـ ّـي
(726ه1325 /م) يف (كشــف امل ـراد يف رشح تجريــد االعتقــاد) ببعــض عبــارات
الشــيخ ميثــم نفســه ،وإن مل يــر إليــه  -إذ يقــول يف صفــات البــاري ،عــى
ســبيل املثــال « :ووجــوب الوجــود يـ ّ
ـدل عــى رسمديّتــه ،ونفــي الزائــد ،والرشيــك،
واملِثْــل ،والرتكيــب مبعانيــه ،والضــ ّد ،والتح ّيــز ،والحلــول ،واالت ّحــاد ،والجهــة،
(((16
وحلــول الحــوادث فيــه»..
( ((16أبــو الخــر ،عــي :الربهــان والعرفــان (1427هـــ) ،موقــع املجمــع العاملــي للتقريــب بــن
املذاهــب اإلســامية ،صفحــة إيــران والعــرب www.iranarab.com
( ((16انظر :الحيل :كشف املراد يف رشح تجريد االعتقاد ،ص .272 - 268
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العلمية في البحرين
الحركة
ّ

كل صفــ ٍة مــن الصفــات الســابقة ،فبيّنهــا،
أ ّمــا الشــيخ ميثــم ،فقــد عمــد إىل ّ
وناقــش مــا فيهــا مــن آراء كالميــة ،مبطــا مــا ال يســتقيم ومذه َبــه الكالمــي،
ف ـراه يف مبحــث الحيّــز والجهــة  -عــى ســبيل املثــال  -يعــرض عــى القائلــن
بوجــود اللــه يف جهـ ٍة ،فيعــرض رأيهــم ويناقشــه ويبطلــه ،فيقــول « :إنــه تعــاىل
ليــس يف مــكان ،وال جهــة ،وال حيــز ،خالفـاً للكراميــة( ،((16فإنهــم اتفقــوا عــى أنــه
تعــاىل يف جهــة ،ثــم زعمــت الهيصميــة( ((16أنــه فــوق العــرش ،يف جه ـ ٍة ال نهايــة
لهــا ،وبينــه وبــن العــرش بع ـ ٌد غــر متنــا ٍه ،وزعمــت العابديــة أ ّن بينهــا بعــدا ً
متناه ًيــا ،وقــال بعــض الهيصميــة :إنّــه عــى العــرش ،كــا ذهــب إليــه ســائر
املجســمة»(.((16
ّ
وبعــد أن عــرض األقــوال يف املســألة ،أخــذ يناقشــها مبطــا إيّاهــا بأوجـ ٍه ثالثــة،
منهــا أنّــه « ثبــت يف علــم الهيئــة واملجســطي أ ّن الســاوات واألرض ك ّريّــة ،وإذا
كانــت كذلــك كانــت الجهــة التــي فــوق ِ
رأس مــن كان ببــاد املــرق ،بعينهــا
ـفل ملــن كان ببــاد املغــرب ،وبالعكــس ،فلــو كان  -ســبحانه  -يف جهـ ِة (فــوق)
أسـ َ
ـوم آخريــن ،وذلــك مـ ّـا
ـوم ،مســلتز ًما لكونِ ـ ِه (أسـ َ
ـفل) لقـ ٍ
لــكان كونُ ـ ُه فوقًــا لقـ ٍ
يأبــاه الخصــم وينكــره»(.((16
ولعلــك الحظــت وضــوح الفكــرة عنــد الشــيخ ،والقــدرة الفائقــة ،والرتكيــز يف
الــر ّد؛ فقــد عمــد إىل مســألة مــن أش ـ ّد املســائل الكالميــة تعقي ـ ًدا ،وهــي التــي
املجســمة ،يعتقــدون أ ّن اللــه  -تعــاىل عـ ّـا يقولــون  -جسـ ٌم ،وجوهــر،
( ((16الكراميــة :فرقــة مــن ّ
ومحـ ّـل للحــوادث ،ويثبتــون لــه جهـ ًة ومكانًــا .وتنســب هــذه الفرقــة إىل محمــد بــن كـرام بــن عـراق
السجســتاين (255ه868 /م) ،وقــد تف ّرعــت منهــا عــدة فــرق ،كاإلســحاقية ،والنونيــة ،والعابديــة،
والهيصميــة ،وغريهــا.
( ((16الهيصميــة هــم فرقــة مــن الكراميــة ،ينســبون إىل محمــد بــن الهيصــم ،الــذي عــاش يف القــرن
الخامــس الهجري.
( ((16البح ـراين ،الشــيخ ميثــم :قواعــد امل ـرام يف علــم الــكالم ،تحقيــق الســيد أحمــد الحســيني،
منشــورات آيــة اللــه العظمــى املرعــي النجفــي ،قــم املقدســة ،ط  ،1406 ،2ص .70
( ((16املصدر نفسه ،ص .71
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وقــد الحــق الشــيخ ميثــم احتجــاج الخصــم باملعقــول واملنقــول ،ور ّد ذلــك
االحتجــاج؛ ذلــك بأنّهــم احتجــوا باملعقــول ،فقالــوا :إنــه تعــاىل « ال بـ َّد وأن يكون يف
وكل ح ّيـ ٍز وجهـ ٍة لــه فهــي جهــة (فــوق) ...والثــاين :أ ّن الخلـ َـق مبجـ ّرد
ح ّيـ ٍز وجهـ ٍةّ ،
طباعهــم ،وقلوبهــم الســليمة يرفعــون أيديهــم إىل جهــة (فــوق) عنــد الدعــاء
رع ،وذلــك يـ ُّ
ـدل عــى شــهادة فطرتهــم بــأ ّن معبودهم يف جهــة (فــوق)»(.((16
والتـ ّ
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كل فريــقٍ منهــم يف عــرض مــا ي ـراه ،وأرسف
خــاض فيهــا املتكلِّمــون ،فأطنــب ّ
يف الــر ّد عــى الفريــق اآلخــر ،فأوجــز هــذا املتكلّــم البحـرا ّين ر ّده ،وســاقه بأبلــغ
عبــارة ،وســلك أقــر الطــرق ،مــن دون إخــال بامل ـراد ،فأبطــل حجــة الخصــم
ببيــانٍ مــرقٍ  ،وح ّجــة متينــة ،ال تــكاد تجــد مــن يدحضهــا.

وقــد بــدأ البح ـرا ّين يجيــب عــن تلــك اإلشــكاالت ،واح ـ ًدا بعــد اآلخــر ،مف ِّن ـ ًدا
ـلوب واضـ ٍح ،ال لبــس فيــه ،وكان مــن ردوده أ ْن قــال « :وأ ّما االســتدالل
إيّاهــا بأسـ ٍ
دل عــى كــون املعبــود يف جهــة (فــوق) ،فليـ ّ
برفــع األيــدي يف الدعــاء ،فــإ ْن َّ
ـدل
وضــع الجبهــة عــى األرض عــى كونــه يف جهــة (تحــت) ،والــازم باطـ ٌـل ،فامللــزوم
مثلــه ،واملالزمــة ظاهــرة»(.((16
ِ
يكتــف البحــرا ّين بــر ّد الدليــل العقــي للخصــم ،بــل تابــع دليلــه النقــي،
ومل
وبـ ّـن وهــم خصمــه يف االستمســاك بــه ،ذلــك بأنهــم احتجــوا يف إثبــات الجهــة
َّ ۡ َ ُ َ َ
ـن ع
للــه تعــاىل بـــ «اآليــات املوهمــة إلثبــات الجهــة ،كقولــه تعــاىل﴿ :ٱلرحمٰـ
َ ُ َ َۡ ُ َ ۡ َ
ََ ُ َ
ٱسـ َ
ـر ِش ۡ
ۡٱل َعـ ۡ
ـت َو ٰ
ـوق ع َِبــادِهۚ ِۦ﴾ ،وقولــه﴿ :يافــون
ى﴾ ،وقولــه﴿ :وهــو ٱلقاهِــر فـ
َر َّب ُهــم ّ ِمــن فَ ۡوقِهـ ۡ
ـم﴾»(.((16
ِ
اتّــكأ الشــيخ ميثــم البحـرا ّين يف ر ّده عــى األدلــة النقليــة ،التي ســاقها مثبتــو الحيّز
والجهــة ،عــى وجــوب تأويــل األلفــاظ املوهمــة بذلــك ،أو تفويــض العلــم بها إىل
( ((16الشيخ ميثم البحراين :قواعد املرام ،ص .72 - 71
( ((16املصدر نفسه ،ص .73
( ((16املصدر نفسه ،ص .72
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اللــه تعــاىل؛ ِ
مدخــا هــذه املســألة يف بــاب (تعــارض العقــل والنقــل) ،ومق ِّد ًمــا
العقــل عــى النقــل؛ فــإ ّن « الجــواب عــن الظواهــر النقليــة فهــو أ ّن العقــل
والنقــل إذا تعارضــا ،فإ ّمــا أن نعمــل بهــا م ًعــا ،وهــو جمــع بــن النقيضــن ،أو
نطّرحهــا م ًعــا ،وهــو ُخلُـ ُّو عــن النقيضــن ،أو نر ّجــح النقــل عــى العقــل وهــو
باطــل؛ ألن النقــل فــر ٌع عــى العقــل ،فلــو كذّبنــا العقــل لتصحيــح النقــل لــزم
تكذيــب العقــل والنقــل م ًعــا ،فتعــن ترجيــح العقــل عــى النقــل ،ث ـ ّم تأويــل
النقــل ،أو تفويــض علمــه إىل اللــه تعــاىل»(.((17
ويف الجملــة ،دلّــل الشــيخ ميثــم البحــرا ّين ،مــن خــال دراســاته الكالميــة،
ـي تــا ٍّم باآلل ّيــات املنهجيــة ،القامئــة عــى الفحــص النقــدي Critical
عــى وعـ ٍ
أساســا عــى أســئل ٍة خمس ـ ٍة ،تتمثّــل
 ،Examinationوهــو املنهــج املعتمــد « ً
يف الكلــات التاليــة :مــا ،هــل ،لِ ـ َم ،كيـ َـف ،و َم ـ ْن ،وقــد ط ّبــق ابــن ميثــم هــذا
املنهــج يف دراســته لقضيــة النبــ ّوة واإلمامــة ،ويظهــر ذلــك واض ًحــا يف قولــه:
كل
ـي عــى خمــس مســائل ،يُ ْســأل عنهــا عنــد ٍّ
فاعلــم أ ّن الــكالم يف النب ـ ّوة مبنـ ٌّ
منهــا بكلم ـ ٍة مفــردة ،وتلــك الكلــات :مــا ،وهــل ،ولِـ َم ،وكيــف ،و َمــن ،».وقــد
ُعــ َّدت هــذه القضيــة املنهجيــة «إحــدى املســاهامت العلميــة الها ّمــة ،التــي
أضافهــا ابــن ميثــم للبحــث الكالمــي اإلســامي»(.((17
ـي بهــا ،بــل وقــف ليبــن مقصــوده منهــا،
مل يســق البحـرا ّين تلــك األســئلة دون وعـ ٍ
وأثرهــا يف بنــاء منهــج البحــث يف قضيتــي النبــوة واإلمامــة ،فــأ ّول تلــك األســئلة
« قولنــا :مــا النبــي؟ والبحــث فيهــا عــن مفهــوم هــذه الكلمــة يف االصطــاح
العلمــي.
الثانية قولنا :هل النبي؟ أي هل يجب وجوده يف الحكمة أم ال؟
( ((17الشيخ ميثم البحراين :قواعد املرام ص .73
( ((17الســري ،محمــد عــي :مكونــات البنــاء املعــريف عنــد الشــيخ ميثــم البحـراين ،بحــث مقــدم
ملؤمتــر (الشــيخ ميثــم البح ـراين) ،البحريــن2005 ،م .وانظــر :الشــيخ ميثــم البح ـراين :قواعــد امل ـرام،
ص .121
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الرابعــة قولنــا :كيــف النبــي؟ ويُ ْب َحــث فيهــا عـ ّـا ينبغــي أن يكــون عليــه مــن
الصفــات ،التــي بهــا يت ـ ّم النب ـ ّوة.
الخامسة قولنا :من النبي؟ ويُ ْب َحث فيها عن تعيينه»(.((17
ومل يفــت الشــيخ ميثـ ًـا البح ـرا َّين الوقـ ُ
ـوف عــى مــا وقــف عليــه علــاء الــكالم
مــن مســائل وقضايــا ،بــل خــاض يف تلــك املســائل ،مناقشً ــا مــرة ،ومبديــا رأيــه
مـ ّرة أخــرى ،كــا فعــل يف قضيــة إعجــاز القــرآن ،التــي أفــرد لهــا مبحثًــا ،ذكــر
فيــه اختــاف املتكلمــن يف ســبب إعجــاز القــرآن ،فبـ ّـن رأي أكــر املعتزلــة ،الذين
يعــزون اإلعجــاز إىل فصاحــة القــرآن البالغــة ،كــا ركّــز عــى رأي الجوينــي ،الــذي
ينــس رأي املرتــى ،القائــل
أرجــع الســبب إىل الفصاحــة واألســلوب م ًعــا ،ومل َ
بـ ِ
ـرب عــن معرضــة القــرآن ،وبـ ّـن الوجــوه التــي تكــون
ـرف الل ـ ِه تعــاىل العـ َ
عليهــا الرصفــة ،ث ـ ّم أعقــب ذلــك كلــه برأيــه ،القائــم عــى التوفيــق بــن اآلراء
الثالثــة املتق ّدمــة؛ فـــ «الحـ ّـق أ ّن وجــه اإلعجــاز هــو مجمــوع األمــور الثالثــة،
وهــي الفصاحــة البالغــة ،واألســلوب ،واالشــتامل عــى العلــوم الرشيفــة»(.((17
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الثالثــة قولنــا :لِــ َم يجــب وجــود النبــي؟ ويُبْ َحــث فيهــا عــن العلّــة الغائيّــة
لوجــوده ،ووجــه الحكمــة فيــه.

ومل يفتــه كذلــك عقــ ُد مقارنــ ٍة بــن القــرآن ،ومــا ورد عــن العــرب مــن بليــغ
الــكالم ،شــع ًرا كان ،أم نــ ًرا ،فقــال « :وأ ّمــا كالم العــرب ،فيوجــد يف بعضــه
الفصاحــة البالغــة ،وأ ّمــا األســلوب فنــاد ٌر ،وممكـ ٌن عنــد التكلّــف ،وقلّــا ميكــن
ـب بالفصاحــة ...والحاصــل أ ّن كالمهــم
اجتامعهــا؛ أل ّن تكلّــف األســلوب يُ ْذ ِهـ ُ
قــد يوجــد فيــه مــا يناســب بعــض القــرآن يف الفصاحــة ،وهــو يف مناســبته لــه يف
األســلوب أبعــد ،وأ ّمــا يف العلــوم واملقاصــد ،التــي اشــتمل عليهــا فأشـ ّد بُ ْعـ ًدا»(.((17
( ((17الشيخ ميثم البحراين :قواعد املرام ،ص .122 - 121
( ((17املصدر نفسه ،ص .133 - 132
( ((17املصدر نفسه ،ص .133
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محتــاج إىل معرفــة مقصــوده
والحــق أ ّن كالم الشــيخ ميثــم يف هــذه القضيــة
ّ
ٌ
مــن مصطلحــي (الفصاحــة) و(األســلوب)؛ يك ينقشــع الغمــوض الــذي يلــف
عبارتــه املتق ّدمــة ،فأمــا الفصاحــة فقــد ع ّرفهــا هــو نفســه يف كتابــه (أصــول
البالغــة) ،فقــال إنهــا « خلــوص الــكالم مــن التعقيــد املوجــب لقــرب فهمــه،
ولــذاذة اســتامعه ،وأصلــه مــن الفصيــح ،وهــو اللــن إذا أُ ِخـذَت رغوتــه ،وذهــب
لبــاؤه»( ،((17وأ ّمــا مصطلــح (األســلوب) فلــم أجــد لــه بيانًــا عنــد الشــيخ ،فــا ميكن
الجــزم باملقصــود مــن قولــه إ ّن كالم العــرب ال يناســب القــرآن يف األســلوب ،وقــد
ـر العالمــة الحــي (726ه) يف كتابــه (كشــف املـراد يف رشح تجريــد االعتقــاد)
فـ ّ
مصطلــح األســلوب بالفـ ّن والــرب( ،((17وهــو تفســر فيــه مــن الخفــاء مــا فيــه.
وزبــدة املقــال أن آراء الشــيخ ميثــم الكالميــة ،وأنظــاره الفلســفية بحاجــة إىل من
ـض ختمــه،
يتتبعهــا مــن الباحثــن ،فهــي مــا ت ـزال ميدانًــا بك ـ ًرا ،ينتظــر مــن يفـ ُّ
فيســتقرئ مــا بثــه البحـراين يف (رشح نهــج البالغــة) و(قواعداملـرام) وغريهــا من
آراء ،كرأيــه يف املعــاد الجســاين ،ورأيــه يف الــروح ،وعالقتهــا بالبــدن ،وغــر ذلــك،
ولعــل هــذا العمــل -إن هــو أنجــز -يــرز مكانــة الشــيخ ميثــم ،التــي اســتحق
بهــا وصــف الخاجــة الطــويس إيــاه باملتبحــر يف علــم الــكالم.
مل ينتـ ِه االهتــام بعلــم الــكالم مبــوت الشــيخ ميثــم البحـراين (699ه1299 /م)،
بــل واصــل العلــاء البحران ّيــون إســهاماتهم يف هــذا العلــم؛ فقــد وصــل إلينــا
مــن مص ّنفاتهــم رســالة للشــيخ أحمــد بــن عبــد اللــه املت ـ ّوج (820ه1917 /م)،
وســمها بـ(كفايــة الطالبــن) ،وهــي رســالة موجــزة ،تنــاول يف قسـ ٍـم منهــا مباحــث
ـروج عـ ّـا قــرره علــاء
علــم الــكالم بشــكلٍ موجــز ،ال جديــد فيــه ،وليــس فيــه خـ ٌ
الــكالم الشــيعة ،فــكان يكتفــي بإيـراد القضيــة ،مت ِب ًعــا إيّاهــا بعلّتهــا ،وذلــك نحــو
( ((17البح ـراين ،الشــيخ ميثــم بــن عــي :أصــول البالغــة ،تحقيــق عبــد القــادر حســن ،مكتبــة
العزيــزي ،قــم املقدســة ،ط1410 ،1هـــ ،ص .12 - 11
( ((17الحــي ،الحســن بــن يوســف :كشــف امل ـراد يف رشح تجريــد االعتقــاد ،مؤسســة األعلمــي
للمطبوعــات ،بــروت ،د.ت ،ص .335
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ووصلــت إلينــا رســالة يف املعــارف اإللهيــة ،للســيد ماجــد الجدحفــي (1028ه/
1618م) ،وقــد وصفهــا مؤلفهــا بأنهــا « موشّ ــحة باألدلــة العقليــة ...مهذّبــة
بتحقيــق يتغلغــل فيــه األفهــام ،وتدقيــقٍ تتضــاءل دونــه األوهــام ،حاويــة
ٍ
اعتقــادات َمــ ْن عرفهــا فــا َز ونجــا ،ومــن جهلهــا ّزل وغــوى»(.((17
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قولــه يف القاعــدة األوىل ،التــي جعلهــا يف الواجبــات العقليــة « :يجــب عــى
املكلّــف أن يعلــم أ ّن العالَــم حــادثٌ ؛ لعــدم انفكاكــه عــن الحركــة والســكون
الحادثــن ،بدليــل فنــاء أحدهــا عنــد طريــان اآلخــر ،وأن يعلــم أ ّن لــه ِ
محدثًــا؛
ِ
ومحدث ُــه هــو اللــه تعــاىل،
لقضــاء الــرورة باحتيــاج الصنعــة إىل صانــع،
وأن يعلــم أ ّن ذلــك الصانــع موجــود؛ أل ّن تأثــر املعــدوم يف املوجــود ظاهــر
االســتحالة»(.((17

ـي يف رســالته تلــك كثـ ًرا مــن مســائل علــم الــكالم ،لك ّنــه مل
وقــد عــرض الجدحفـ ّ
يســتقل بــرأي ،ومل يفــرع مســأل ًة جديــدة ،ومل يبتــدع منه ًجــا ،بــل كان ســائ ًرا يف
فلــك مــن تقــدم مــن علــاء الــكالم ،ولعـ ّـل مــا يحســب إليــه يف هــذه الرســالة ال
يعــدو أن يكــون تلخيــص مــا قالــه األولــون ،وتقدميــه بشــكل موجــز.
كــا حفظــت كتــب الرتاجــم بعضً ــا مــن مص ّنفــات البحرانيــن الكالميــة،
فذكــرت للشــيخ عبــد اللــه بــن حســن املقــايب ،املولــود ســنة 1087ه1676 /م
رســال ًة يف علــم الــكالم( ،((17وذكــرت للشــيخ ســليامن املاحــوزي (1121ه/
1709م) أكــر مــن كتــاب يف علــم الــكالم ،منهــا :إعــام األنــام بعلــم الــكالم(،((18
( ((17املتــوج ،الشــيخ أحمــد بــن عبــد اللــه :كفايــة الطالبــن ،مخطــوط يحتفــظ الباحــث بنســخة
منــه ،الورقــة .2
( ((17الجدحفــي ،الســيد ماجــد :رســالة يف املعــارف اإللهيــة ،مخطــوط يحتفــظ الباحــث بنســخ ٍة
منــه ،الورقــة .1
( ((17سامل النويدري :أعالم الثقافة ،ج 2ص .119
( ((18الطهراين ،أغا بزرك :الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،ج ،2ص .262
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وذريعــة املؤمنــن إىل أصــول الديــن( ،((18ورســالة يف مســألة رؤيــة اللــه(،((18
وغريهــا ،وقــد وضــع الشــيخ عبــد اللــه بــن عــي البــادي (1148ه1735 /م)
رســالتني يف علــم الــكالم( ،((18وكذلــك كتــب الشــيخ محمــد بــن محســن
العصفــور (1155ه1742 /م) رســالة يف علــم الــكالم( ،((18وكتــب الشــيخ محمــد
بــن عبــد اللــه البــادي (1201ه1766 /م) رســالة يف معنــى فنــاء األرواح(،((18
ووضــع الشــيخ عبــد عــي بــن الشــيخ حســن العصفــور (1208ه1793 /م)
حاشــية عــى تجريــد االعتقــاد( ،((18إىل غــر ذلــك مــن املص ّنفــات والرســائل
ـص بهــا بطــون كتــب الرتاجــم.
الكالميــة ،التــي تغـ ّ
ـدل عــى اعتنــاء البحرانيــن بعلــم الــكالم ،فإنــه ال يـ ّ
وإذا كان مــا تق ـ ّدم يـ ّ
ـدل
عــى رضاهــم جمي ًعــا بــه؛ ذلــك بــأ ّن (علــم الــكالم) كان منــذ انطالقتــه محـ َّـل
خـ ٍ
ـاف بــن علــاء املســلمني ،فمنهــم مــن اشــتغل بــه ،ومنهــم مــن ر ّده ،وحكــم
بأنــه بدعــة؛ إذ « عــارض بعــض علــاء املســلمني علــم الــكالم بشــكلٍ أســايس،
أي مبعنــى البحــث العقــي يف املســائل االعتقاديــة ،واعتــروا هــذا البحــث بدعــة
وحرا ًمــا ...ويعتــر اإلمــام أحمــد بــن حنبــل (241ه855 /م) رم ـ ًزا ها ًّمــا لهــم،
حيــث عــارض الحنابل ـ ُة أتبا ُع ـ ُه عل ـ َم الــكالم بصــورة عامــة»(.((18
ومل يكــن حــظ علــم الــكالم يف البحريــن مختلفًــا عــن حظــه يف غريهــا ،فقــد
وجدنــا مــن علــاء البحريــن مــن يعيــب هــذا العلــم ،ويطعــن عــى أصحابــه
( ((18الطهراين ،أغا بزرك :الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،ج ،10ص .32
( ((18أشــار املاحــوزي إىل هــذه الرســالة يف كتابــه :مع ـراج أهــل الكــال ،تحقيــق الســيد مهــدي
الرجــايئ ،ص .204
( ((18سامل النويدري :أعالم الثقافة ،ج 2ص .131
( ((18املصدر نفسه ،ج 2ص .230
( ((18املصدر نفسه ،ج 2ص .519
( ((18املصدر نفسه ،ج 2ص .408
( ((18الحســيني ،ســهيل :الخواجــة نصــر الديــن الطــويس ،معهــد املعــارف الحكميــة للدراســات
الدينيــة والفلســفية ،بــروت ،ط2005 ،1م ،ص .191
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ويتبــ ّوأ الشــيخ عبــد اللــه الســاهيجي (1135ه1722 /م) موقــع املق ّدمــة يف
هــذا الت ّيــار؛ فقــد أفــاض يف الــرد عــى املتكلّمــن يف جــواب املســألة الثانيــة مــن
كتابــه (منيــة املامرســن) ،إذ ناقــش عــد ًدا مــن املســائل ،منهــا معرفــة العبــاد
للــه :أفطريـ ٌة رضوريـ ٌة هــي ،أم كســبية نظريــة؟ وذهــب إىل القــول األول ،فقــال:
«والــذي أعتقــده هــو مــا عليــه أكــر املح ّدثــن مــن أ ّن املعرفــة فطريــة ،ال تحتاج
ـب ملــن وهبــه اللــه العقــل»( .((18وبـ ٌِّـن أ ّن هــذا القــول خــاف مــا عليــه
إىل طلـ ٍ
الشيخ ميثم البحراين ،وأكرث املتكلمني ،كام تق ّدم.

إسهامات علماء البحرين في العلوم الشرعية واللغوية

واملستمســكني بــه ،لك ـ ّن مــا مييّــز الرافضــن علــم الــكالم مــن علــاء البحريــن
أنهــم ال يرفضونــه باملطلــق ،كــا فعــل الحنابلــة ،وإنّ ــا يرفضونــه ،وال يرتضــون
ٍ
ونصــوص
نتائجــه إذا مل يكــن لهــا مــا يعضدهــا مــن القــرآن ،أو مــن أخبــا ٍر
مرويــة عــن أهــل بيــت العصمــة ،عليهــم الســام.

ـاهيجي املـراد مــن (املعرفــة الرضوريــة) ،فذهــب إىل « أ ّن املـراد
ثـ ّم ناقــش السـ
ُّ
باملعرفــة الرضوريــة ليــس إال املعرفــة اإلجامليــة ،وأ ّن التفصيليــة كســائر الصفــات
الثبوتيــة ،ليــس إال كســبية ،لكــن ال بـ ّد مــن أخذهــا مــن طريــق الكتاب والســنة،
ال بالعقــول التــي مل توصــل إىل معقــول ،وال مــن قواعــد الحكــاء واملتكلمــن،
التــي ال توصــل إىل حـ ّـق اليقــن»(.((18
والحــق أ ّن هــذه املســألة قــد ناقشــها الشــيخ ميثــم البحــراين ،فأبطــل قــول
ّ
القائلــن بعــدم وجــوب املعرفــة ،وكفايــة التقليــد ،أو الظــن الغالــب ،معتم ـ ًدا
عــى أ ّن « االعتقــاد الحاصــل بالتقليــد غــر ٍ
كاف يف دفــع خــوف الــرر املظنــون
يف تــرك املعرفــة؛ أل ّن املقلِّــد ال يأمــن خطــأ مــن قلّــده ،ويســتوي عنــده الصــادق
والــكاذب ،ومتــى م ّيــز بينهــا مل يكــن مقلّـ ًدا .وأ ّمــا الظـ ّن فممكــن الــزوال ،ويف
زوالــه خط ـ ٌر عظيــم ،فــا يندفــع بــه خــوف الــرر املظنــون يف تــرك معرفــة
( ((18السامهيجي :منية املامرسني ،الورقة .21
( ((18املصدر نفسه ،الورقة .27
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اللــه ،وال يكفيــان أيضً ــا يف صحــة شــكره؛ لجــواز أن يــأيت املكلَّــف بالشــكر عــى
املجســمة ونحوهــم»(.((19
الوجــه غــر الالئــق ،فيقــع يف الــرر ،كشــكر ّ
كــا أ ّن الشــيخ ميثـ ًـا قــد حــر طريــق املعرفــة يف النظــر واالســتدالل ال غــر،
ور ّد عــى مــن يــرى يف قــول املعصــوم طري ًقــا إليهــا ،فقــال« :فأ ّمــا قــول املعصــوم
فــا ميكــن أن يســتفاد معرفــة اللــه تعــاىل منــه؛ لتوقّــف العلــم بكونــه حجــة
عــى املعرفــة ،فلــو اســتفيدت املعرفــة مــن قولــه لــزم الــدور»( ،((19وذلــك إشــكال
مل يتطـ ّرق إليــه الســاهيجي ،ومل يدفعــه.
ـاهيجي هجومــه عــى علــم الــكالم ،واملتخصصــن فيــه ،فقــال
وقــد واصــل السـ
ّ
ـت أ ّن القــرآن ،والســنة ناطقــان بأنــه ســبحانه خالــق
يف موضــع آخــر « :وقــد علمـ َ
كل يشء ،ليــس لــه يف الخلــق رشيــك ،مــع مطابقــة الدليــل العقــي لهــا ،فــا
ّ
عــرة بشُ ــ َب ِه الحكــاء ،ومشــكيك املتكلمــن ،الذيــن ســلكوا مســلك التخمــن،
ومزجــوا الغــثّ بالســمني ،فإيّــاك والركــون إىل قواعدهــم الضعيفــة ،وشــبههم
الســخيفة»(.((19
ـوم حــا ٍّد ،معلّـ ًـا وقــوع الطــويس
ـص بعــض آراء نصــر الديــن الطــويس بهجـ ٍ
وخـ َّ
ـاهيجي « :والعجــب
يف الخطــأ بتع ّمقــه يف الفلســفة وعلــم الــكالم ،يقــول السـ
ّ
مــن املحقــق الطــويس  -رحمــه اللــه  -يف تجريــده كيــف ذهــب إىل هــذا القــول
الباطــل ،واختــار هــذا املذهــب العاطــل ،مــع وفــور علمــه الزاخــر ،وشـ ّدة عقلــه
الباهــر ،والســبب فيــه تع ّمقــه يف علــوم الفالســفة والحكــاء ،وحســن ظنــه
بأقاويــل األوائــل مــن املتكلّمــن والعلــاء ،واملعصــوم مــن عصمــه اللــه تعــاىل،
ونحــن قــد كتبنــا يف رســالة اللــذة أخبــا ًرا يف ذ ّم الــكالم»(.((19
(((19
(((19
(((19
(((19
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قواعد املرام ،ص .29
املصدر نفسه ،ص .30
املصدر نفسه ،الورقة .37
السامهيجي :منية املامرسني ،الورقة .37

إ ّن التعريــض بشــخص الطــويس ،هــو عينــه مــا تعـ ّرض إليه الشــيخ ياســن البالدي
الســاهيجي
(بعــد 1147ه1734 /م) ،صاحــب املســائل التــي ألجلهــا ألّــف
ُّ
ـاهيجي :هــل يصــدر عــن
(منيــة املامرســن)؛ فقــد ســأل الشــي ُخ ياس ـ ُن السـ
َّ
الواحــد أكــر مــن واحــد أو ال؟ فــكان جــواب الســاهيجي توبي ًخــا للســائل ،فــإ ّن
«الســؤال عــن مثــل هــذه املســألة ال يليــق ألحـ ٍـد مــن عــوا ّم املســلمني ،فضــا
عــن الطلبــة واملتبحريــن»( ،((19لك ـ ّن الســاهيجي رسعــان مــا حــاول االعتــذار
للســائل عــن ســؤاله ،فإنّــه «ملّــا كان اشــتغال موالنــا بكتــب الحكــاء واملتكلمــن،
ومالزمتــه لفنــون الفالســفة واليونانيــن ،و ُح ْســنِ ظ ّنــه بأقــوال املتحذلقــن،
وسفاســط املشــككني ،وغفلتــه عـ ّـا ورد مــن األخبــار ،عــن األمئــة األطهــار يف ذ ّم
ـاص والعــام ،فيــا مل يــرد فيــه
الــكالم ،وكــذا طعــن علــاء اإلســام فيــه مــن الخـ ّ
ـص عــن ســادات األنــام ،ال َجـ َر َم أنــه وقــع فيــا وقــع ،وظـ ّن أنــه أحسـ َن فيــا
نـ ٌّ
(((19
صنــع» .
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وبعــد أن أورد عــد ًدا مــن األخبــار ،التــي اسـ ّ
ـتدل بهــا عــى املنــع مــن الــكالم يف
ـص مــن القــرآن ،قــال « :وفيــه مــا ال يخفــى
اللــه وصفاتــه ،مبــا مل يــرد فيــه نـ ٌّ
مــن الطعــن يف علــم الــكالم وأهلــه ،والنقــض عــى فرعــه وأصلــه ،مــا مل يوافــق
النبــي عليــه الســام ،وقــد نقلنــا عــن جملــ ٍة مــن
محكــات القــرآن ،وســنة
ّ
العلــاء يف رســالتنا العلويــة ،جمل ـ ًة مقنع ـ ًة مــن الــكالم يف الطعــن عــى علــم
الــكالم ،واملتمســكني بــه مــن علــاء اإلســام»(.((19

أدلة املنع عند السامهيجي ومناقشتها:

أشــار الســاهيجي يف (منيــة املامرســن) إىل تأليفــه رســالة مســتقلة ،يف الــرد
عــى املتكلّمــن ،وســمها برســالة اللــذة ،كــا أشــار إىل رســالة ثاني ـ ٍة ،أســاها:
(الرســالة العلويــة) ،وهــي جــواب عــن مســائل ســأله إيّاهــا الشــيخ عــي بــن
( ((19السامهيجي :منية املامرسني الورقة .41
( ((19ااملصدر نفسه ،الورقة .24
( ((19املصدر نفسه ،والورقة نفسها.
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الشــيخ ســليامن بــن عــي بــن أيب ظبيــة الشــاخوري  -للــرد عــى املتكلمــن،
وقــد ذكرهــا صاحــب الذريعــة ،فقــال إنّهــا جــواب عــن ثــاث مســائل كالميــة،
أولهــا يف معنــى حديــث (إ ّن اللــه أجـ ّـل وأكــرم مــن أن يُعـ َرف بخلقــه) ،والثانيــة
يف معنــى نســبة الرؤيــة إىل الــرب يف القيامــة ،والثالثــة يف كفايــة اليقــن بأصــول
الديــن ،ولــو مل يحصــل عــن الرباهــن العقليــة.
أي مــن الرســالتني ،فــا نعلــم الحجــج العقليــة التــي اســتند
غــر أننــا مل نقــف عــى ٍّ
إليهــا الســاهيجي يف رفــض علــم الــكالم ،وإن أشــار إىل أنــه ذكــر تلــك الحجــج يف
املســألة الثالثــة مــن املســائل العلويــة ،التــي خصصهــا للــرد عــى املتكلمــن.
أ ّمــا األدلــة النقليــة ،فقــد ذكرهــا يف منيــة املامرســن ،ناقــا إ يّاهــا مــن رســالة
اللــذة نفســها ،يقــول« :ونحــن قــد كتبنــا يف رســالة اللــذة أخبــا ًرا يف ذ ّم
الــكالم ،يحســن إيــراده هاهنــا ،وبعــض آخــر مــن غريهــا ،وإن كانــت األخبــار
يف ذلــك كثــرة جــ ًّدا»( .((19ثــ ّم نقــل اثنــي عــر حديثًــا عــن أهــل البيــت،
اســتظهر الســاهيجي منهــا ذ ّم علــم الــكالم ،كقــول اإلمــام الصــادق ،عليــه
الســام ،فيــا رواه الكلينــي يف الــكايف :ويـ ٌـل ألهــل الــكالم إن تركــوا مــا أقــول
وذهبــوا إىل مــا يــرون ،وكقــول اإلمــام أيب جعفــر ،عليــه الســام ،فيــا رواه
ـي كذلــك :يــا زيــاد ،إ يّــاك والخصومــات؛ فإنهــا تــورث الشـ َّـك ،وتحبــط
الكلينـ ّ
العمــل ،وتُــردي صاحبهــا ،وعــى أن يتكلّــم الرجــل بالــيء ال يُغفــر لــه .يــا
زيــاد ،إنــه كان فيــا مــى قــو ٌم ،تركــوا علــم مــا ُوكِّلــوا بــه ،وطلبــوا علــم
مــا كُ ُفــوه ،حتــى انتهــى بهــم الــكالم إىل اللــه ع ـ ّز وجـ ّـل فتحـ ّـروا ،وإ ْن كان
الرجــل ليدعــى مــن بــن يديــه ،فيجيــب مــن خلفــه ،ويدعــى مــن خلفــه
فيجيــب مــن بــن يديــه.
كــا نقــل الســاهيجي حديثًــا آخــر عــن أيب جعفــر ،عليــه الســام ،مــروي يف
ـألت أبــا جعفــر ،عليــه
الــكايف ،عــن عبــد الرحمــن بــن عتيــك القصــر ،قــال :سـ ُ
( ((19السامهيجي :منية املامرسني الورقة .37
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ولنا عىل صنيع السامهيجي واستنتاجاته مالحظات ،نوردها كاآليت:
أوال :يبــدو أ ّن الســاهيجي كان يــورد مــن األحاديــث واألخبــار مــا يتفــق ورأيــه
يف علــم الــكالم ،ويــرب صف ًحــا عــن غريهــا مــن األحاديــث ،التــي يبــدو مــن
ظاهرهــا عــدم املنــع مــن الخــوض يف علــم الــكالم ،كالــذي نقلــه الطــويس يف
(اختيــار معرفــة الرجــال) مــن خــر مؤمــن الطــاق ،حــن ُســئل :مــا الــذي جــرى
بينــك وبــن زيــد بــن عــي يف محــر أيب عبــد اللــه؟ قــال :قــال زيــد بــن عــي:
يــا محمــد بــن عــي ،بلغنــي أنــك تزعــم أ ّن يف آل محمـ ٍـد إما ًمــا مفــرض الطاعــة؟
ي بــن الحســن أحدهــم ،فقــال :وكيــف وقــد كان
قلــت :نعــم ،وكان أبــوك ع ـ ّ
يــؤىت بلقمـ ٍة ،وهــي حــارة فيربدهــا بيــده ،ثـ ّم يلقمنيهــا ،أفــرى أنــه كان يشــفق
ي مــن ح ـ ّر النــار؟ قــال :قلــت لــه :كــره
ي مــن ح ـ ّر اللقمــة ،وال يشــفق ع ـ َّ
عـ ّ
أن يخــرك فتكفــر ،فــا يكــون لــه فيــك الشــفاعة ،ال وللــه فيــك املشــيئة .فقــال:
ـت
أبــو عبــد اللــه ،عليــه الســام :أخذتــه مــن بــن يديــه ،ومــن خلفــه ،فــا تركـ َ
لــه مخر ًجــا.
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الســام ،عــن يش ٍء مــن الصفــة ،فرفــع يــده إىل الســاء ،ثـ ّم قــال :تعــاىل الجبّــار،
مــن تعاطــى مــا ث َـ َّم هلــك.

ويف هــذا الحديــث داللــة عــى إباحــة الــكالم ،مبــا مل يقلــه اإلمــام نفســه ،فإنّ ــا
مــا
اجتهــد مؤمــن الطــاق يف الجــواب ،ثــ ّم أقــ ّره اإلمــام غــر منكــ ٍر شــيئًا ّ
ســمع.
رأيــت أبــا جعفــر
وقــد روى الطــويس أيضً ــا ،عــن أيب خالــد الكابــي ،قــال:
ُ
صاحــب الطــاق ،وهــو قاع ـ ٌد يف الروضــة ،قــد قطــع أهــل املدينــة أزراره ،وهــو
ـب يجيبهــم ويســألونه .فدنــوتُ منــه ،فقلــت :إ ّن أبــا عبــد اللــه نهانــا عــن
دائـ ٌ
الــكالم .فقــال :أمــرك أن تقــول يل؟ فقلــت :ال ،ولكنــه أمــرين أال أكلّــم أحــدا.
قــال :فاذهــب فأطعــه فيــا أمــرك .فدخلــت عــى أيب عبــد اللــه ،عليــه الســام،
ـت لــه ،وقولــه يل :اذهــب وأطعــه فيــا
فأخربتــه بقصــة صاحــب الطــاق ،ومــا قلـ ُ
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فتبســم أبــو عبــد اللــه ،عليــه الســام ،وقــال :يــا أبــا خالــد ،إ ّن صاحــب
أمــركّ ،
(((19
قصـ َ
ـوك لــن تطــر .
الطــاق يكلّــم النــاس ،فيطــر وينقـ ّ
ـض ،وأنــت إن ّ
وواضــح مــن هــذا الحديــث أ ّن املنــع مــن الــكالم مل يكــن من ًعــا مــن الــكالم
ٌ
ذاتــه ،وإنّ ــا ُي َنـ ُع مــن الخــوض يف الــكالم مــن يُخـ ُ
ـاف عليــه الزلــل واالنح ـراف،
ومــن ال تحــره الح ّجــة فينكــر أمــام خصمــه ،فيظـ ّن ظــا ٌّن أال ح ّجــة ملذهــب
الحــق ،وهــذا مــا فهمنــاه مــن قــول اإلمــام ،عليــه الســام :إ ْن قصــوك لــن تطــر،
أ ّمــا املتمكنــون مــن الحجــة والربهــان ،كمؤمــن الطــاق فــا يــري عليهــم ذلــك
املنــع ،وعــى هــذا تكــون ح ّجــة الســاهيجي يف منــع علــم الــكالم واإلزراء بــه
غــر ناهضــة ،واللــه أعلــم.
ثان ًيــا :حشــد الســاهيجي اثنــي عــر حديثًــا ،زعــم أنهــا أدلّ ـ ٌة متنــع الخــوض
يف علــم الــكالم ،مــن دون متييــز بــن الصحيــح والضعيــف فيهــا ،وهــو أمـ ٌر ك ّنــا
نتوقــع مــن الســاهيجي عــدم تركــه؛ فــإ ّن لــه با ًعــا يف علــم الحديــث ،وقــد
تصــ ّدى لجمــع األحاديــث يف موســوع ٍة حديثيــة ضخمــة ،عنونهــا بـ(جواهــر
البحريــن) ،ولــه منظومــة طويلــة يف رجــال الحديــث ،ومــع أولئــك كلّــه ،اعتمــد
عــى املرســل ،والضعيــف ،واملجهــول ،فالحديــث األول ،الــذي نقلــه الســاهيجي
مــن الــكايف حديــثٌ مرســل ،كــا قــال املجلــي يف مــرآة العقــول( ،((19أ ّمــا الخـران
ٌ
مجهــول
املنقــوالن عــن اإلمــام أيب جعفــر ،فقــد قــال املجلــي عــن أولهــا:
يصــح االعتــداد مبثــل هــذه
كالصحيــح( ،((20وعــن الثــاين :ضعيــف ،فكيــف
ّ
األحاديــث ،وال يقــن بنســبتها إىل املعصومــن ،عليهــم الســام؟
ـي يف (مــرآة العقــول) التعــارض يف أخبــار هــذا البــاب ،أعنــي
ثالثًــا :ناقــش املجلـ ّ
تــرك املجادلــة واملخاصمــة واالحتجــاج يف مســائل الديــن ،وحــاول الجمــع بــن
( ((19اختيار معرفة الرجال 2 ،ص .424
( ((19املجليس :مرآة العقول  2ص .268
( ((20املصدر نفسه  1ص .323
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( )1حمــل أخبــار النهــي عــى التقيــة ،و االتقــاء عــى الشــيعة؛ فإنهــم لحرصهــم
عــى هدايــة الخلــق ،و دخولهــم يف هــذا األمــر ،كانــوا يلقــون أنفســهم يف
املهالــك ،ويحتجــون عــى املخالفــن مبــا يعــود بــه الــرر العظيــم عليهــم ،وعــى
أمئتهــم ،عليهــم الســام.
( )2أن يكــون األمــر باملجادلــة واملخاصمــة عنــد عــدم ظهــور الحــق ،واشــتباه
األمــر عــى النــاس ،ويكــون النهــي عــن املجادلــة واملخاصمــة ،أو تجويــز تركهــا،
عنــد وضــوح الحــق ،وظهــور األمــر.
( )3أن تُحمــل أخبــار األمــر باملخاصمــة عــى مــا إذا كان لظهــور الحــق ،وهدايــة
الخلــق ،و أخبــار النهــي عــى مــا إذا كان للمـراء ،واملخاصمــة ،و إظهــار الفضــل
والكــال ،والتعنــت والغلبــة ،وإن كان بالباطــل ،و هــذا مــن أخــس الصفــات
الذميمــة ،وأرذلهــا.
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تلــك األخبــار املتعارضــة بعــدة وجــوه ،منهــا:

( )4ميكــن حمــل بعــض أخبــار النهــي عــى املســائل التــي نهــي عــن الخــوض
فيهــا ،كمســألة القــدر ،و كنــه صفــات البــاري تعــاىل ،وأشــباه ذلــك.
( )5أن يكــون النهــي محمــوال عــى مجادلــة مــن يعلــم أنــه ال يــؤول إىل الحــق؛
لشــدة رســوخه يف باطلــه.
( )6أن يكــون بعضهــا محمــوال عــى مــن ال يقــدر عــى إلقــاء الحجــج ،ودفع الشــبه،
فتكــون مخاصمتــه ســب ًبا لقــوة حجــة الخصــم ،ورســوخه يف ضاللتــه ،و يــدل عليه ما
رواه الكــي ،عــن عبــد األعــى ،قــال :قلــت أليب عبــد اللــه عليــه الســام :إ ّن النــاس
يعيبــون عــي بالــكالم ،وأنــا أكلــم النــاس؟ فقــال :أمــا مثلك من يقــع ،ثم يطــر فنعم،
وأمــا مــن يقــع ثــم ال يطــر فــا ،وعــن الطيــار ،قــال :قلــت أليب عبــد اللــه عليــه
الســام :بلغنــي أنــك كرهــت مناظــرة النــاس؟ فقــال :أمــا كالم مثلــك فــا يكــره ،مــن
إذا طــار يحســن أن يقــع ،وإن وقــع يحســن أن يطــر ،فمــن كان هكــذا ال نكرهــه.
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فــإذا أمكــن األخــذ بأحــد هــذه التخريجــات ،ال يكــون للمنــع الــذي حــاول
الســاهيجي اســتظهاره مــن هــذه الروايــات وج ـ ٌه ،وإنــه مــن الغريــب ح ًّقــا
ـاهيجي عــى تلــك التخريجــات ،فــا يناقشــها مناقشـ ًة تدحضهــا،
أال يقــف السـ
ّ
وتؤيّــد موقفــه الرافــض لعلــم الــكالم.
خامسا :الحركة اللغوية في المدرسة البحرانية
ً

مل تشــ ّذ املدرســة البحرانيــة عــن مثيالتهــا مــن املــدارس الدينيــة يف الحــوارض
العلميــة الكــرى ،كالقاهــرة ،والقــروان ،والنجــف ،وأرضابهــا ،فقــد أولــت علــوم
اللغــة ،نحــ ًوا ،ورصفًــا ،وبالغــة ،وغريهــا ،اهتام ًمــا كبــ ًرا ،وقــد انعكــس هــذا
االهتــام عــى إنتــاج املدرســة البحرانيــة ،فــكان حضــور املباحــث اللغويــة فيهــا
واض ًحــا ،إذ ألفــوا الكتــب واألراجيــز النحويــة ،ووضعــوا الــروح والحــوايش عــى
أمهــات الكتــب النحويــة املعروفــة ،كــا نجــد كث ـ ًرا مــن االســتدالالت الفقهيــة
التــي عــرض إليهــا فقهــاء البحريــن ،قامئــة عــى املباحــث اللغويــة والنحويــة؛
مـ ّـا يشــر إىل مركزيــة تلــك العلــوم عنــد أولئــك الفقهــاء.
غــر أ ّن الباحــث يف ســرورة املدرســة الدينيــة يف البحريــن ،ســيفجؤه عــدم
اإلشــارة إىل اإلنتــاج اللغــوي البحـراين؛ إذ مل تــر كتــب الرتاجــم إىل كتــاب لغــوي
لعلــاء البحريــن إال نهايــة القــرن الثامــن ،حــن ذكــرت «إســاعيل بــن إبراهيــم
بــن عطيــة البحـراين ،صاحــب (األرسار الضافيــة يف رشح الكافيــة) ،فــرغ منــه يف
جــادى الثانيــة ســنة 795ه1392 /م»( ،((20وتــأيت اإلشــارة الثانيــة بعــد قرنــن مــن
الزمــان تقري ًبــا ،حــن تشــر كتــب الرتاجــم إىل الشــيخ يحيــى بــن حســن بــن
عشــرة البح ـراين (بعــد 967ه1559 /م) ،الــذي ص ّنــف كتابــه املشــهور (بهجــة
الخاطــر ونزهــة الناظــر) يف الفــروق اللغويــة ،بــل إننــا مل نعــر عــى مــن نُ ـ ِّوه
باتصالــه بالعلــوم اللغويــة يف ترجمتــه قبــل «الشــيخ الفقيــه العــامل املتكلــم،
( ((20الطهـراين ،أغــا بــزرك :الحقائــق الراهنــة يف املائــة الثامنــة ،مؤسســة مطبوعــايت إســاعيليان،
قــم املقدســة ،إيـران ،د.ت ،ص .17
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وإذا نحــن تأ ّملنــا هــذه القضيــة ،فســنجد أنفســنا أمــام احتاملــن ،ميكــن أن
يفــرا عــدم بــروز اإلنتــاج اللغــوي يف املدرســة البحرانيــة:
ِّ
أمــا أولهــا فــأن يكــون الــدرس اللغــوي غــر معتنــى بــه يف املدرســة البحرانيــة،
أو يكــون مــن العلــوم املهملــة ،التــي ال تحظــى باهتــام العلــاء ،غــر أ ّن الواقــع
نصــوا عــى مركزيــة
ال يُ ْسـ ِع ُد عــى تأييــد هــذا االحتــال؛ ذلــك بــأ ّن القــوم قــد ّ
العلــوم اللغويــة يف تكويــن الفقيــه الجامــع للرشائــط ،فهــو « مــن اســتكمل
نحـ ًوا مــن خمســة عــر علـ ًـا ،وهــي :علــم الــكالم ،والنحــو ،والــرف ،واللغــة،
وعلــم املعــاين وتابعــه ،وأصــول الفقــه ،ورشائــط الحـ ّد والربهان...إلــخ»( ،((20وقــد
انعكــس كل أولئــك عــى مــا ص ّنفــوا يف فنــون املعرفــة الرشعيــة ،كــا كشــفت
مناظراتهــم التــي وصــل إلينــا بعــض أطرافهــا أنّهــم كانــوا عــى معرفــة تا ّمــة،
وتضلّــع بالعلــوم اللغويــة ،س ـ ّيام النحــو والبالغــة ،ويكفــي للتدليــل عــى ذلــك
الوقــوف عــى الجهــد اللغــوي الكبــر الــذي ق ّدمــه الشــيخ ميثــم البحــراين
(699ه1299 /م) يف كتابيــه :رشح نهــج البالغــة ،وتجريــد البالغــة ،فقــد ناقــش
يف رشح النهــج كثـ ًرا مــن املســائل النحويــة والبالغيــة مناقشــة تــدل عــى رســوخ
ـأت لــه لــوال االهتــام بالــدرس اللغــوي
ـدم يف هــذه العلــوم ،ومــا كان ذلــك ليتـ ّ
قـ ٍ
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األديــب اللغــوي ،نــارص الديــن راشــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق»( ((20املتــوىف ســنة
605ه1208 /م ،فقــد «كان هــذا الشــيخ فقي ًهــا أدي ًبــا متكلِّـ ًـا لغويًّــا ديِّ ًنــا»(،((20
لصــق بالشــيخ أحمــد بــن عبــد اللــه
وبعــد قرنــن ،كذلــك ،نجــد هــذا الوصــف يُ َ
املت ـ َّوج (820ه1417 /م) ،فقــد جــاء يف (ريــاض العلــاء) أ ّن ابــن املتــوج «كان
عاملًــا بالعلــوم العربيــة والعلــوم األدبيــة»(.((20

( ((20املاحوزي :فهرست علامء البحرين ،64 ،والسامهيجي :منية املامرسني ،الورقة .489
( ((20البالدي :أنوار البدرين ،ص .56
( ((20األفندي :رياض العلامء ،ج ،1ص  ،43والنويدري :أعالم الثقافة  1ص .350
( ((20املتــوج ،الشــيخ أحمــد بــن عبــد اللــه :كفايــة الطالبــن يف أحــوال الديــن ،مخطــوط يحتفــظ
الباحــث بنســخة منــه ،الورقــة .49
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يف تلــك املدرســة ،ومــن هنــا رأى بعــض الباحثــن أ ّن أول مــا يتبــادر إىل األذهــان
يف شــخصية الشــيخ ميثــم هــو أنــه لغــوي؛ ذلــك بأنّــا إذا « أردنــا أن نق ّيــم
ربــا ميكننــا القــول
(كــذا) الشــيخ ميثــم مــن خــال مؤلفاتــه التــي وصلتنــاّ ،
بــأ ّن اهتاممــات الشــيخ ميثــم كانــت مقصــورة عــى علــوم اللغــة ،والعلــوم
العقليــة»(.((20
ونســوق  -هنــا  -مــن رشح النهــج أمثلــة؛ لتكــون دليــا عــى عمــق التنــاول
اللغــوي يف املدرســة البحرانيــة ،فقــد تنــاول يف مقدمــة الــرح مباحــث ع ـ ّدة،
بدأهــا مبباحــث األلفــاظ ،وقــد رتّبهــا عــى قســمني :األول يف داللــة األلفــاظ
وأقســامها وأحكامهــا ،والثــاين يف داللــة اللفــظ عــى املعنــى ،وكان مــن أبحــاث
القســم األول مــا سـ ّـاه (حقيقــة االشــتقاق) الــذي بــدأ بتعريفه قائال« :االشــتقاق
أخــذ أحــد اللفظــن مــن اآلخــر؛ ملشــاركة بينهــا يف االشــتامل عــى املعنــى،
والحــروف األصليــة .وأركان االشــتقاق أربعــة:
األول اســم موضــوع ملعنــى ،والثــاين :مس ـ ّمى آخــر لــه نســبة إىل ذلــك املعنــى،
والثالــث :مشــاركة بــن االســمني يف الحــروف األصليــة ،والرابــع :تغيــر يلحــق
االســم الثــاين ،إمــا يف حــروف فقــط ،أو يف حركــة فقــط ،أو فيهــا م ًعــا .وكل واحد
مــن هــذه األقســام فإمــا بالزيــادة وحدهــا ،أو بالنقصــان وحــده ،أو بهــا»(.((20
وقــد عــرض لفائــدة (إال وإنّ ــا) يف موضــع آخــر مــن املقدمــة ،فقــال« :إ ّن (مــا
وإال) إذا دخلــت عــى الجملــة كان املقصــود بالحــر فيــه هــو مــا يــي (إال)
ســواء كان مرفو ًعــا ،كقولــك :مــا رضب زي ـ ًدا إال عمــرو ،أو منصوبًــا كقولــك :مــا
رضب زي ـ ٌد إال عم ـ ًرا ،وهكــذا إن كان املنصــوب حــاال ،أو ظرفًــا.
( ((20فاضــل الـزايك ،العــامل الربــاين الشــيخ ميثــم البحـراين ،دار العصمــة ،البحريــن ،ط ،2008 ،1ص
 .62ويف هــذا القــول نظــر؛ إذ لــو كان كذلــك ،مل يتتلمــذ عليــه كبــار علــاء العـراق يف الفقــه ،وعــى
رأســهم الخواجــة نصــر الديــن الطــويس.
( ((20الشيخ ميثم البحراين :رشح نهج البالغة  1ص .30
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وإنّ ــا أطلنــا يف التمثيــل لتُ ْعلَــم مركزيــة البحــث اللغــوي يف املدرســة البحرانيــة،
واهتــام البحرانيــن بــه ،وبهــذا يندفــع االحتــال األول.
وأمــا ثــاين االحتاملــن فــأن يكــون علــاء البحريــن وفقهاؤهــا قــد أخــذوا اللغــة،
وبرعــوا فيهــا ،لك ّنهــم مل يؤلفــوا فيها شــيئًا مســتقال؛ النرصافهم إىل الفقــه وعلومه،
وغريهــا مــن العلــوم الرشعيــة ،التــي تعـ ّد الهــدف األكــر يف املــدارس الدينيــة ،يف
حــن انشــغل باللغــة جامعــة مــن غــر الفقهــاء ،وص ّبــوا جـ ّـل اهتاممهــم عليهــا،
وقــد تكــون لهــم مصنفاتهــم اللغويــة ،وإنّ ــا مل يُ ْذكَــروا يف كتــب الرتاجــم؛ ألنهــم
مل يكونــوا مــن رجــال اإلجــازات ،مـ ّـا يعنــي إهــال ذكرهــم ،وعــدم تت ّبــع مــا
كتبــوا يف اللغــة.
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فــإن تأخــر مثــا الفاعــل واملفعــول م ًعــا عــن (إال) فاملقصــود هــو مــا يليهــا أيضــا،
كقولــك :مــا رضب إال زيـ ٌد عمـ ًرا ،وكذلــك لــو ق ّدمــت املفعــول عــى الفاعــل فهــو
ـس إال زيـ ًدا جبّـةً ،فالــذي يــي
املقصــود ،وهكــذا حكــم املفعولــن ،كقولــك :مل أكـ ُ
(إال) هــو املقصــود بالتخصيــص .وهكــذا املبتــدأ والخــر أيّهــا أ ّخرتــه عــن إال فهو
امل ـراد بالتخصيــص ،كقولــك :مــا زي ـ ٌد إال قائ ـ ٌم ،فامل ـراد تخصيــص هيئــة القيــام،
دون ســائر األحــوال ،أو :مــا القائــم إال زيــد ،فهــو تخصيــص لزيــد دون غــره»(.((20

وللتدليــل عــى هــذا االحتــال ،نقــول :إ ٍّن أخــذ البحرانيــن اللغــة ،وتلقيهــم
علومهــا مــن الب ّينــات التــي ال تحتــاج إىل دليــل؛ ذلــك بــأ ّن مــن شــأن الطــاب يف
املــدارس الدينيــة دراســة النحــو والــرف مــذ أيــام الصبــا ،فهــي أول مــا يجــب
عليهــم إمتامــه ،وقــد ذكــر الشــيخ يوســف العصفــور (1186ه1772 /م) ذلــك
حــن قــال« :ثـ ّم بعــد ذلــك الزمــت الــدرس عنــد الوالــد – قــدس رسه – إال أنّــه
الصبــا ،وقــرأتُ عــى الوالــد كتــاب
مل يكــن يل يومئـ ٍـذ رغبــة تامــة؛ لغلبــة جهالــة ِّ
قطــر النــدى ،وأكــر ابــن الناظــم ،وأكــر النظّــام يف الترصيــف»(.((20
( ((20رشح النهج  1ص .86
( ((20العصفور :لؤلؤة البحرين ص .422
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فأنــت تــرى أ ّن هــذا (الصبــي) قــد خضــع لدراســة كتابــن يف النحــو ،وآخــر يف
الــرف ،يف وقـ ٍ
ـت مل تكــن الرغبــة يف الــدرس قــد تولّــدت بع ـ ُد يف نفســه؛ فــا
بالــك مبــا ســيكون عليــه الحــال حــن تأخــذه الرغبــة يف العلــم ،فينــرف إليــه
انرصافًــا تا ًّمــا؟
ـب ،بــل إن املنتســبني إىل تلــك املدارس
وال يقتــر األمــر عــى دراســة النحــو حسـ ُ
يجهــدون أنفســهم يف دراســة الكتــب اللغويــة والنحويــة املعروفــة ،وقــد أفدنــا
ذلــك مــن ذكرهــم إيّاهــا يف أثنــاء إجازاتهــم ،ويكفــي أن نذكــر الكتــب اللغويــة
التــي يرويهــا الشــيخ عبــد اللــه الســاهيجي بسـ ٍ
ـند يتصــل مبؤلفيهــا ،فهــو يــروي
كتــاب الصحــاح للجوهــري ،وكتــاب إصــاح املنطــق البــن الســكيت ،كــا يــروي
كتــاب الجمهــرة وباقــي مصنفــات ابــن دريــد ،وكتــاب الغريبــن للهــروي،
ومجمــل اللغــة البــن فــارس ،والقامــوس املحيــط للفريوزآبــادي ،والفصيــح
لثعلــب ،وديــوان الحامســة أليب متــام.
ومــن كتــب النحــو والترصيــف والعــروض ،يذكــر الســاهيجي أنــه يــروي
ألفيــة ابــن مالــك ،وكتــب ابــن الحاجــب وجميــع مصنفاتــه ،وملــع ابــن
جنــي وعــدة مــن مصنفاتــه ،كــا يــروي كتــب الجواليقــي ،وكتــب الخطيــب
التربيــزي ،وكتــب أيب عــي الفــاريس ،وابــن الـراج ،والز ّجــاج ،واملــرد ،واملــازين،
والجرمــي ،واألخفــش ،وســيبويه،والخليل بــن أحمــد ،ث ـ ّم ختــم ذلــك بقولــه:
كل طريــق إىل كل مــن بلغنــا مــن املصنفــن ،واملؤلفــن
«ولــو حاولنــا ذكــر ّ
لطــال الخطــب»(.((21
وملركزيــة العلــوم اللغويــة ،ودورهــا يف تكويــن طالــب العلــم ،وجدنــا البحرانيــن
يعــدون عــدم االشــتغال بتلــك العلــوم مــن املطاعــن العلميــة ،التــي ال يجــدون
بـ ًّدا مــن اإلشــارة إليهــا ،حــن يجــدون مــن مل يأخــذ مــن علــوم اللغــة بنصيــب،
ـص
وهــو مــا رأينــاه يف ترجمــة الشــيخ أحمــد بــن محمــد األصبعــي ،،فقــد نـ َّ
( ((21السامهيجي :اإلجازة الكبرية.89-84 ،
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وإذ قــد علمنــا اهتــام أولئــك األعــام بالــدرس اللغــوي ،أمكننــا معرفــة الســبب
الــذي حــال دون وصفهــم مبــا يتصــل بعلــوم اللغــة ،فهــم إنّ ــا يوصفــون بأشــهر
مــا برعــوا فيــه ،واشـتُهِروا بــه ،فهــذا الشــيخ ميثــم البحـراين ،املتقــدم ذكــره ،مــا
وصفتــه كتــب الرجــال باللغــوي ،وال باملتصــل بعلــوم اللغــة عــى الرغــم مــن
عل ـ ّو كعبــه يف اللغــة ،وغ ـزارة البحــوث اللغويــة التــي ســاقها يف أثنــاء رشحــه
نهــج البالغــة ،وقــد اكتفــت تلــك الكتــب بوصفــه بـــ «الفيلســوف املحقــق،
والحكيــم املدقــق ،قــدوة املتكلمــن ،وزبــدة الفقهــاء واملحدثــن ،العــامل الربــاين...
إلــخ»( ،((21وهــذا إ ْن عنــى فإنّ ــا يعنــي أ ّن كتــب الرجــال مل تـ َر الشــيخ ميثـ ًـا قــد
مت ّحــض لعلــم اللغــة؛ لــذا مل تذكــره يف عــداد املشــتغلني باللغــة ،ومــا قيــل عــن
الشــيخ ميثــم ينطبــق عــى مــن عــارصه ومــن ســبقه مــن العلــاء ،كــا ينطبــق
أيضً ــا عــى العلــاء الالحقــن ،إذ مل تطلــق كتــب الرتاجــم صفــة (اللغــوي) أو
(النحــوي) عــى أكــر العلــاء ،ومل تــر إىل اشــتغالهم بعلــوم العربيــة ،ال مــن
قريــب وال مــن بعيــد ،عــى الرغــم مــن تأليــف أولئــك يف النحــو ،كــا نجــد يف
ترجمــة الشــيخ عبــد اللــه الســاهيجي ،املتقــدم ذكــره ،ذلــك بــأ ّن لــه «رســالة
يف مســائل املضمــرات يف علــم النحــو ،تســعني مســألة ...والرســالة املوســومة
بـ(الكافيــة) يف النحــو ،إال أنهــا مل تكمــل»(.((21

إسهامات علماء البحرين في العلوم الشرعية واللغوية

الشــيخ ســليامن املاحــوزي يف ترجمتــه إيّــاه عــى «أنــه كان قليــل البضاعــة يف
العلــوم العربيــة والعقليــة ،و ُحــي يل أنــه مل يقــرأ يف النحــو إال رشح امللحــة»(.((21

أ ّمــا احتاملنــا بــأن يكــون مــن علــاء البحريــن مــن تخصــص يف علــوم اللغــة،
ومل يكــن مــن الفقهــاء ،فلــه مــا يؤيــده مــن شــواهد التاريــخ ،فقــد ذكــر الشــيخ
ســليامن املاحــوزي1121( ،ه1709 /م) ،يف عــداد أســاتذته الشــيخ حســ ًنا
الخطّــي ،فقــال مرتجـ ًـا إيّــاه« :مــن جملــة مشــايخي يف العلــوم العربيــة األديــب،
( ((21البالدي :أنوار البدرين ،ص  ،108نقال عن الشيخ املاحوزي.
( ((21العصفور :لؤلؤة البحرين ،ص .254
( ((21البالدي :أنوار البدرين ،ص .151
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النحــوي ،ال َح َفظَــة ،الفقيــه الشــيخ حســن بــن محمــد بــن يحيــى الخطّــي ،وكان
أنحــى مــن عارصتــه ،وأحفظهــم للعلــوم العربيــة وغريهــا ،حتّــى أنــه كان يحفــظ
أكــر رشح الجامــي للكافيــة ،وألفيــة جــال الديــن بــن مالــك ،ومنظومــة الشــيخ
تقــي الديــن الحســن بــن عــي بــن داود الحـ ّـي يف الفقــه وغريهــا ،إال أنّــه كان
كثــر الهــزل واملجــون ،ومــن ثـ ّم كان ســاقط الجــاه ،عــادم الصيــت .ومــن لســانه
مــا ســمعته منــه يف أيــام اســتعاميل عليــه ،يف التب ّجــح واإلعجــاب بإتقــان النحــو
والعربيــة ،قــال :إ ّن النحــو قــد مــازج لحمــي ودمــي حتــى أ ّن بــويل نحــو .ولــه
مــن هــذا القبيــل أشــياء كثــرة»(.((21
ولعلــك تن ّبهــت إىل هــذه العنايــة بالنحــو ،حتّــى ظ ـ ّن الرجــل أنــه يبــول نح ـ ًوا،
ولســنا نظـ ّن أ ّن هــذه العنايــة بالنحــو مل تنتــج أثـ ًرا علم ًّيــا ،لكنــك لســت واجـ ًدا
لهــذا النحــوي ،أعنــي الشــيخ حسـ ًنا ذكـ ًرا يف تراجــم الرجــال؛ لعلّــة خلقيــة ذكرها
تلميــذه هنــا ،وهــي كــرة الهــزل واملجــون ،ولعلـ ٍة أخــرى ذكرناهــا قبــا ،وهــي
أنــه مل يكــن مــن الفقهــاء الذيــن تــروى عنهــم اإلجــازات ،وتلــك علّــة أخذناهــا
مــن قــول الشــيخ عــي البــادي (1340ه1921 /م) ،فإنّــه بعــد أن عـ ّدد مصــادر
كتابــه (أنــوار البدريــن) علّــق بقولــه« :ومــا ذكــره هــؤالء األعــام منهــم (يعنــي
مــن علــاء البحريــن) غيــض مــن فيــض ،وقطــرة مــن بحــر؛ أل ّن أكرثهــم إنّ ــا
تع ّرضــوا ملشــايخ اإلجــازات ،وغريهــم قليــا بالعــرض ،وأهملــوا األكــر؛ إ ّمــا لعــدم
معرفتهــم ،أو لعــدم الوقــوف عــى تراجمهــم ،أو لعــدم اندراجهــم يف مشــيختهم
وإجازاتهــم ،وكذلــك مص ّنفاتهــم ذكــروا منهــا بعضً ــا عــى جهــة التمثيــل ،ال
الحــر والتطويــل»(.((21
ي أ ّن الذيــن كتبــوا اإلجــازات إنّ ــا هــم مــن الفقهــاء ،لــذا كان اهتاممهــم
وج ـ ٌّ
كل َص ْن َعــة ،فهــم إمنــا يهتمــون
بالفقهــاء ،دون غريهــم ،وهــذا شــأن أصحــاب ّ
بأمــر مــن يشــرك معهــم يف الصنعــة ،ويهملــون الباقــن ،وقــد تن ّبــه البــادي إىل
( ((21املاحوزي :أزهار الرياض ،املجلد الثاين ،الورقة .140
( ((21البالدي :أنوار البدرين ص .52
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ويُضــاف إىل عــدم وقــوع اللغويــن البحرانيــن يف طريــق اإلجــازات عامـ ٌـل خارجي
آخــر؛ فــإ ّن تقــادم الزمــان ،وتتابــع الحــوادث عــى البحريــن وأهلهــا ،ض ّيــع تـراث
أولئكــم العلــاء ،ومل يُ ْبــقِ لــه أث ـ ًرا ،وتلــك حــال يســتوي فيهــا علــاء البحريــن
أجمعــون ،إال القليــل الذيــن ش ـذّوا عــن هــذه القاعــدة ،وقــد وجدنــا البــادي
يشــر إىل هــذه العلّــة يف أكــر مــن موطــن يف كتابــه ،فإنّــه اعتــذر عــن عــدم
تضمــن تراجــم الرجــال بعــض العلــاء املتأخريــن بقولــه« :وكذلــك املتأخــرون
رف بنــر
عــن أعصارهــم ،مل نقــف عــى مــن تصــ ّدى لذكرهــم ،وال مــن تــ ّ
فخرهــم؛ لتف ّرقهــم يف األمصــار ،وبعدهــم عــن الديــار ...والحــال أنّــا مل نعــرف
منهــم إال القليــل؛ الضمحــال اآلثــار ،والبعــد عــن الديــار ،مبــا وقــع فيهــا مــن
الوقائــع واألغيــار ،ويف أكــر األعصــار»(.((21
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ذلــك ،فقــال يف آخــر ترجمــة الســيد علــوي بــن الســيد إســاعيل البحـراين ،وهــو
أحــد شــعراء البحريــن (مــن معــارصي صاحــب الســافة ،املتــوىف ســنة 1118ه/
1706م) مع ّقبًــا عــى مــا ذكــره صاحــب (ســافة العــر) وصاحــب (تتمــة األمل)
مــن ترجمــة هــذا الشــاعر« :ومل يذكــر الســيدان ،صاحــب الســافة ،وصاحــب
التتمــة لألمــل لــه وال لغــره مصن ًفــا ،كــا هــو األكــر مــع أكــر العلــاء ،وإمنــا
األهــم عندهــا ذكــر أدب الرجــل ،وأشــعاره املســتجادة ،وأقوالــه الحســنة ،ولــو
كان هــذان الســيدان يذكـران تلــك املصنفــات والرســائل ،واملؤلفــات حفظًــا لهــا
عــن العــدم ،وإزالــة لهــا عــن شــبهة عــدم القــدرة لــكان أوىل»(.((21

ويقــول يف موطــن آخــر« :وكــم وكــم مــن علــاء فضــاء أتقيــاء ،نبــاء يف بالدنــا
البحريــن ،مل تُذْكــر أســاؤهم يف البــن؛ النــدراس اآلثــار ،وتشــتت أهلهــا يف
األمصــار ،مبــا أصابهــا مــن األغيــار»(.((21
( ((21أنوار البدرين ص .86
( ((21املصدر نفسه ص .52
( ((21املصدر نفسه ص .102
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ومــا هــذه األغيــار التــي يشـ ّدد البــادي عــى ذكرهــا إال تلــك الحــوادث املريــرة
التــي تعـ ّرض لهــا علــاء هــذه البــاد ،مــن تقتيــل ،وترشيــد ،وإفقــار ،وتجويــع،
وتحريــق ملكتباتهــم ،التــي تحــوي مص ّنفاتهــم ،ومصنفــات غريهــم مــن العلــاء،
وتلــك ٌ
حــال نقلهــا بدقــة الشــيخ يوســف العصفــور ،أحــد أســاطني العلــم يف
هــذه البــاد ،بوصفــه واح ـ ًدا ممــن ذاق م ـرارة تلــك (األغيــار)(.((21

( ((21ينظــر :لؤلــؤة البحريــن ص  ،446-442ففيهــا تفصيـ ٌـل ملــا جــرى عليــه وعــى والــده وعــى
البحريــن مــن محــنٍ ونــوازل!

أشهر المشتغلين باللغة وعلومها
من البحرانيين

 .1الشــيخ راشــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق البح ـراين (605ه1208 /م) ،وصفــه
العالمــة الشــيخ ســليامن املاحــوزي بأنــه مــن قدمــاء علــاء البحريــن ،وقــال يف
وصفــه كذلــك :الفقيــه العــامل املتكلــم ،األديــب اللغــوي(((.

أشهر المشتغلين باللغة وعلومها من البحرانيين:

ت ُذكَــر يف كتــب الرتاجــم أســاء ثلــة مــن علــاء البحريــن ،مــن املهتمــن بالشــأن
ـتقل يف
اللغــوي ،ونحــن نذكــر مــن أولئــك العلــاء َم ـ ْن كان لــه تصنيــف مسـ ٌّ
نصــت كتــب الرتاجــم
النحــو ،أو الــرف ،أو أحــد العلــوم اللغويــة ،أو مــن ّ
عــى وصفــه باللغــوي ،فنذكــر هــؤالء وأولئــك ،ونع ـ ّرف بهــم باختصــار ،مــع
ذكــر مصنفاتهــم اللغويــة؛ فإنّــه مل يجمعهــم تحــت هــذا العنــوان يف مــا نعلــم
أحــد:

غــر أ ّن كتــب الرتاجــم مل تحفــظ لنــا أســاء مؤلفاتــه اللغويّــة ،ومل يصــل إلينــا
يشء مــن تلــك املؤلفــات ،ميكــن الرجــوع إليــه ،واالطــاع عــى آراء الرجــل
اللغويــة ،واختياراتــه مــن خاللــه.
 .2الشــيخ ميثــم بــن عــي البحــراين (699ه1299 /م) ،وهــو املحقــق
املعــروف ،والفيلســوف املشــهور ،تتلمــذ عــى يديــه كثــر مــن أســاطني
العلــاء ،منهــم الخاجــة نصــر الديــن الطــويس ،وغــره .لــه كثــر مــن
املص ّنفــات ،أشــهرها رشح نهــج البالغــة((( ،وأصــول البالغــة((( ،وقــد تنــاول يف
الكتابــن كث ـ ًرا مــن املســائل اللغويــة ،دلّــل بهــا عــى عل ـ ّو كعبــه ،وثبــات
قدمــه يف علــوم اللغــة(((.
((( املاحوزي :فهرست علامء البحرين ،ص .64
((( طبع الكتاب عدة طبعات ،منها طبعة دار الثقلني ،بريوت ،سنة 1999م1419 /ه.
((( طبــع الكتــاب بتحقيــق الدكتــور عبــد القــادر حســن ،ونرشتــه مصــو ًرا مكتبــة العزيــزي ،قــم
املقدســة ،ســنة 1410ه1989 /م.
((( انظــر ترجمتــه يف :فهرســت علــاء البحريــن للامحــوزي ،ص  ،63 -57ولؤلــؤة البحريــن
للعصفــور ،ص  ،261 -253وغريهــا.
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 .3إســاعيل بــن إبراهيــم بــن عطيــة البحــراين ،وصفــه التاجــر يف (منتظــم
الدريــن) بـــ «العــامل العامــل ،الفاضــل الكامــل»((( ،صاحــب (األرسار الضافيــة يف
رشح
رشح الكافيــة) ،فــرغ منــه يف جــادى الثانيــة ســنة 795ه1392 /م((( ،وهــو ٌ
ـي ،أ ّولــه :الحمــد للــه الــذي خشــعت لــه األصــوات .وتوجــد منــه نســخة يف
مزجـ ٌّ
(((
املكتبــة الخديويــة.
 .4الشــيخ أحمــد بــن عبــد اللــه املتــ ّوج (820ه1417 /م) ،أجمعــت كتــب
الرتاجــم عــى تق ّدمــه يف علــوم الفقــه والتفســر ،حتــى أ ّن ابــن جمهــور األحســايئ
نصــت
نعتــه بـــ «خامتــة املجتهديــن ،املنتــرة فتــاواه يف جميــع العاملــن»((( ،كــا ّ
كتــب الرتاجــم عــى اتصالــه بالعلــوم اللغويــة ،فقــد «كان عاملًــا بالعلــوم العربية،
والعلــوم األدبيــة ،ولــه أشــعار كثــرة»(((.
وقــد حفظــت تلــك الكتــب بعضً ــا مــن مص ّنفــات الشــيخ أحمــد املتـ ّوج ،بلغــت
مختــص باللغــة ،ويبــدو أنهــا
اثنــي عــر مص ّنفًــا ،ليــس مــن بينهــا مص ّنــف
ٌّ
ضاعــت مــع مــا ضــاع مــن ت ـراث علــاء البحريــن العلمــي؛ وإمنــا قلنــا بضيــاع
تــراث هــذا الشــيخ اللغــوي ،ألنــا وجدنــاه ينــص يف كتابــه (منهــاج الهدايــة)
عــى أن لــه كت ًبــا يف النحــو .وصفهــا باملطــوالت( ،((1وقــد تجلــت معرفتــه النحويــة
واللغويــة يف اعتــاده القواعــد اللغويــة الســتنباط األحــكام الرشعيــة ،واســتخدام
معطيــات النحــو واللغــة يف مواطــن الحجــاج مــع مــن يخالفــه يف الــرأي ،ومــا
ذلــك بخـ ٍ
ـاف عــى مــن تصفــح كتابــه املذكــور( ،منهــاج الهدايــة).
((( التاجر ،محمد عيل :منتظم الدرين يف تراجم علامء وأدباء األحساء والقطيف والبحرين ،تحقيق
ضياء بدر آل سنبل ،مؤسسة طيبة إلحياء الرتاث ،بريوت ،ط1430 ،1ه ،ج ،1ص .215
((( الطهـراين ،أغــا بــزرك :الحقائــق الراهنــة يف املائــة الثامنــة ،مؤسســة مطبوعــايت إســاعيليان ،قــم
املقدســة ،إيـران ،د.ت ،ص .17
((( الطهراين :الذريعة .47 /2
((( األحسايئ :عوايل الآليل ،ج ،1ص .6
((( األفندي :رياض العلامء ،ج ،1ص .43
( ((1ابن املتوج :منهاج الهداية ،ص .61
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 .6الســيد حســن بــن الســيد حســن الغريفــي (1001ه1592 /م) ،وصفــه الشــيخ
ســليامن املاحــوزي بأنــه «العالمــة النحريــر ،ذو الكرامــات ...أفضــل أهــل زمانــه،
وأعبدهــم ،وأزهدهــم ...ولــه كتــب نفيســة ،منهــا كتــاب (ال ُغ ْن َيــة يف مهــات
الديــن عــن تقليــد املجتهديــن) مل ينســج عــى منوالــه أحــد مــن املتقدمــن ،وال
(((1
مــن املتأخريــن ،فهــو أبــو عذيــر تلــك الطريقــة ،وابــن جالهــا»..

أشهر المشتغلين باللغة وعلومها من البحرانيين:

 .5الشــيخ يحيــى بــن حســن بــن عشــرة البحـراين (بعــد 967ه1559 /م) ،تلميــذ
املحقــق الكــريك ،ونائبــه يف (يــزد) ،وهــو مــن علــاء القــرن العــارش الهجــري،
ذكــر أصحــاب الرتاجــم لــه مــن املصنفــات ثالثــة وعرشيــن مصنفــا( ،((1مــن بينهــا
كتــاب (بهجــة الخاطــر ونزهــة الناظــر) يف الفــرق بــن الكلمتــن ،وقــد فــرغ مــن
تأليفــه ســنة 967ه1599 /م ،وهــو كتــاب يف الفــروق :اللغويــة وغريهــا ،وقــد
طبــع بتحقيــق الســيد أمــر رضــا عســكري زاده.

وقد ذكر املاحوزي له من املص ّنفات اللغوية اثنني:
األول :ســهل التنــاول يف رشح املئــة عامــل ،وهــو رشح للعوامــل املئــة للجرجــاين،
والثــاين :رســالة يف علــم العــروض والقافيــة ،وصفهــا املاحــوزي بأنهــا وجيــزة(.((1
 .7الســيد عبــد اللــه القــاروين ،أحــد املعارصيــن للســيد ماجــد الصادقــي البحـراين
(1028ه1618 /م) ،وصفــه الشــيخ عــي البــادي يف األنــوار نقــا عــن الشــيخ
ســليامن املاحــوزي بأنــه «أوحــد زمانــه» .لــه كتابــان :أحدهــا يف املنطق ،وســمه
بـ(الغــرة) ،ووصفــه املاحــوزي بأنــه عجيــب ،ونقــل عــن خالــه اللغــوي األديــب
(((1
الســيد عــي الكتــكاين قولــه يف وصــف الكتــاب :إنــه مل يعمــل مثلــه يف فنــه!
أ ّمــا الكتــاب اآلخــر فهــو (رشح مغنــي اللبيــب) ،وقــد وصفــه املاحــوزي بقولــه:
(((1
(((1
(((1
(((1

النويدري :أعالم الثقافة ،ج ،1ص .410 -406
املاحوزي :فهرست علامء البحرين ،ص .95
املصدر نفسه ،ص .96
البالدي :أنوار البدرين ،ص .77
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ـت عــى مجلــد منــه كبــر ،ومل يبلــغ إال وســط بــاب األلــف ،وهــو كثــر
«وقفـ ُ
األبحــاث ،دقيــق األنظــار ،جــزل العبــارة ،واملجلــد املذكــور كان يف خزانــة كتــب
شــيخنا ،واســتعرته مــن أوالده»(.((1
ولنــا أن نتصـ ّور حجــم ذلــك الكتــاب ،فــإذا كان مجلــد كبــر منــه مل يبلــغ إال وســط
حــرف األلــف ،فكــم ســيكون حجــم الكتــاب ،بالنظــر إىل حجــم األصــل ،أعنــي
مغنــي اللبيــب؟ ال ريــب أ ّن مجلداتــه قــد تصــل إىل ســبعة أو أكــر ،مـ ّـا يعنــي
أننــا أمــام موســوعة نحويــة ضخمة شــاملة ،كثــرة األبحــاث ،دقيقــة األنظــار ،جزلة
العبارة حســب تعبري شــيخ اإلســام ،الشــيخ ســليامن املاحوزي (1121ه1709 /م).
 .8الشــيخ عبــد عــي بــن نــارص بــن رحمــة البحـراين (1063ه1652/م) ،وصفــه
البــادي بـــ «الشــيخ املحقــق ،األديــب الجليــل» ،وقــد ذكــره ابــن معصــوم يف
(ســافة العــر) وأثنــى عليــه بقولــه« :ومؤلفاتــه يف األدب أحــى مــن رشــف
ـرب ،بــل أخــدى مــن نيــل األرب ،ومتــى جــاراه قــوم يف كالم العــرب ،كان
الـ َّ َ
النبــع وكانــوا ال ُق ـ َرب»( ،((1وقــال النويــدري يف خصائصــه العلميــة« :كان لــه ي ـ ٌد
طــوىل يف العلــوم العربيــة خاصــة»(.((1
ذكــرت كتــب الرتاجــم لــه كت ًبــا ثالثــة :املع ـ ّول يف رشح شــواهد املط ـ ّول ،ورشح
مغنــي اللبيــب ،وكتــاب قطــر الغــام يف رشح كالم امللــوك ملــوك الــكالم.
 .9الشــيخ جعفــر بــن كــال الديــن الرويــي البحـراين (1091ه1319 /م) ،وصفه
علمــةً ،فقي ًهــا،
علــاّ ،
الشــيخ يوســف العصفــور بقولــه «وهــذا الشــيخ كان ً
مح ّدثًــا ،نحويًــا ،عروض ًّيــا ،قارئًــا».
وقــد نقــل البــادي يف (أنــوار البدريــن) عــن النــوري قولــه« :ولــه -رحمــه اللــه
(((1البالدي :أنوار البدرين ،ص .77
(((1
(((1
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ابن معصوم :سالفة العرص ص .547
أعالم الثقافة  1ص .521

وقــد مـ ّر ذكــر هــذا الشــيخ ،والوقــوف عــى أرجوزتــه يف القــرآن وعلومــه ،ونقلنا
بعــض أبياتهــا يف مبحــث القــرآن وعلومــه مــن هــذا الكتاب.
 .10الشــيخ ســليامن بــن أيب ظبيــة األصبعــي البحـراين (1011ه1603 /م) ،وصفــه
العلمــة ،وقــال« :وكان هــذا الشــيخ
تلميــذه الشــيخ ســليامن املاحــوزي بالفقيــه ّ
أعجوبــة وقتــه يف الحفــظ وســعة العلــم»(.((1

له عدد من املص ّنفات ،منها :رشح ديباجة القاموس املحيط.

(((2

أشهر المشتغلين باللغة وعلومها من البحرانيين:

تعــاىل -تصانيــف شــتى ،وتعليقــات ال تحــى ،يف علمــي التفســر والحديــث،
وعلــوم العربيــة ،وغريهــا»(.((1

 .11الســيد أحمــد بــن عبــد الــرءوف الحســيني ،املتــوىف حــواىل ســنة 1113ه/
1701م ،وصفــه الشــيخ يوســف العصفــور بـــ «الســيد األكمــل األمجــد» ،وقــد
ترجــم لــه الشــيخ محمــد عــي العصفــور يف (الذخائــر) ،قائــا إنــه «كان مــن
(((2
بلغــاء عــره ،وفصحــاء مــره ،أديبًــا شــاع ًرا»...
أوردت كتــب الرتاجــم لــه مصنفــات ثالثــة ،هــي :حاشــية عــى ألفيــة ابــن مالــك،
ورشح عــى ديــوان املتنبــي ،ومجموعــة قصائــد شــعرية(.((2
 .12الشــيخ عبــد اللــه بــن حســن املقــايب ،مــن علــاء البحريــن يف القــرن الثــاين
عــر الهجــري ،فقــد كان مولــده يف قريــة (مقابــا) ســنة 1087ه1676 /م ،ومل
تذكــر كتــب الرتاجــم ســنة وفاتــه .لــه عــرة مصنفــات ،منهــا :كتــاب الوافيــة يف
رشح الكافيــة(.((2
(((1
(((1
(((2
(((2
(((2
(((2

البالدي :أنوار البدرين ،ص .116
املاحوزي :فهرست علامء البحرين ،ص .139
الطهراين :الذريعة ،ج ،13ص .262
العصفور :الذخائر يف جغرافيا البنادر والجزائر ،ص .69
املصدر نفسه ،والنويدري :أعالم الثقافة  2ص .46
العصفور :الذخائر ،ص  ،190والبستاين :علامء مقابا ومصنفاتهم ،ص .36
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 .13الشــيخ ســليامن بــن عبــد اللــه املاحــوزي (1121ه1709 /م) ،وصفــه تلميذه
الشــيخ عبــد اللــه الســاهيجي بأنــه «كان جامعــا لجميــع العلــوم ،عالمــة يف
(((2
جميــع الفنــون ،حســن التقريــر ،عجيــب التحريــر ،خطيبًــا ،شــاع ًرا ،مف ّو ًهــا»..
مصنفا ،منها:
له مص ّنفات تزيد عىل الستني
َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َٰ
َ
أ .رسالة يف إعراب ﴿تبارك ٱلل أحسن ٱلخلِقِني﴾املدثر.42:

ب .ورسالة يف النحو.
ج .رسالة يف إعراب آيات من القرآن الكريم.
د .رسالة يف النحو.
(((2
ه .النكت السنية يف املسائل املازنية.
و .وله رسالة مخترصة يف النحو ،ض ّمنها (النقاية).

 .14الشــيخ أحمــد بــن إبراهيــم العصفــور (1131ه1719 /م) ،والــد صاحــب
الحدائــق ،وقــد وصفــه الشــيخ عبــد اللــه الســاهيجي (1135ه1723 /م) بأنــه
« ماه ـ ٌر يف أكــر العلــوم ،ال س ـ ّيام يف العلــوم العقليــة والرياضيــة ،وهــو فقي ـ ٌه،
محـ ِّدثٌ  ،مجتهـ ٌد ،ولــه شــأ ٌن كبـ ٌر يف بلدنــا ،واعتبــا ٌر عظيــم ...وقــد قــرأتُ عليــه
ـريض يف صغــري»(.((2
شــيئًا مــن النحــو يف كتــاب الـ ّ
لــه كث ـ ٌر مــن املص ّنفــات ،منهــا :الرســالة االســتثنائية يف اإلق ـرار ،ورشح رســالة
ـب
رشح للرســالة الحمديــة يف تفســر فاتحــة الكتــاب ،كتبــه بطلـ ٍ
الحمــد ،وهــو ٌ
مــن أســتاذه الشــيخ ســليامن املاحــوزي ،وقــد أكــر العصفــور يف هــذا الــرح
مــن املناقشــات اللغويــة.
 .15الشــيخ عبــد اللــه بــن صالــح الســاهيجي ،املتــوىف ســنة 1135ه1723 /م،
وهــو واحــد مــن أشــهر تالمــذة الشــيخ ســليامن املاحــوزي ،أكــر مــن التصنيــف
( ((2السامهيجي :اإلجازة الكبرية ص .74
( ((2مقدمة محقق كتاب فهرست علامء البحرين ،ص .22 - 21
( ((2الشيخ عبد الله السامهيجي :اإلجازة الكبرية ،ص .62
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ذكــر الســاهيجي بعــض مصنفاتــه يف إجازتــه الكبــرة للشــيخ الجــارودي ،وعـ ّد
منهــا رســالة «(الكفايــة) يف علــم النحــو ،إال أنهــا مل تكمــل ،ومل تخــرج مــن
املســ ّودة ،واســتعارها منــي بعــض اإلخــوان ،وســافر بهــا بــا إذن منــي ،ومــا
أدري مــا صنــع بهــا»(.((2

أشهر المشتغلين باللغة وعلومها من البحرانيين:

حتــى نافــت مصنفاتــه عــى ســتة وثالثــن مص ّنفــا ،وصفهــا زميلــه الشــيخ أحمــد
العصفــور (1131ه1719 /م) بأنهــا كانــت «خاليــة مــن التحقيــق ،غــر مهذّبــة،
ـب
وال محــررة منقحــة» معلــا ذلــك بـــ» ش ـ ّدة االســتعجال يف التصنيــف ،وحـ ّ
كــرة املص ّنفــات»(.((2

كام ذكر لنفسه «رسالة يف مسائل املضمرات يف علم النحو ،تسعني مسألة.

(((2

 .16الشــيخ ياســن بــن صــاح الديــن البــادي (بعــد ســنة 1147ه1735 /م)،
وكانــت رئاســة القضــاء والحســبة الرشعيــة قــد آلــت إليــه ،حتــى وقــوع البحرين
تحــت ســيطرة اليعاربــة ســنة 1130ه1718 /م( .((3وصفتــه كتــب الرتاجــم بأنــه
«كان مــن العلــاء األجــاء ،وأعيــان الفقهــاء األتقيــاء ...رجال ًّيــا بار ًعــا ،ومح ِّدثًــا
جام ًعــا ،أســتاذًا يف العلــوم العربيــة ،أديبًــا شــاع ًرا»(.((3
له من املص ّنفات أكرث من عرشين ،منها:
رشح أللفيــة ابــن مالــك ،فــرغ منــه
 .1الروضــة العليــة يف رشح األلفيــة ،وهــو ٌ
ســنة 1134ه1722 /م ،قــال عنــه البــادي إنــه «مــن أحســن الــروح عليهــا،
مجلّ ـ ٌد كبــر ،بقــدر رشح ابــن الناظــم ،وكث ـرا مــا يعــرض عليــه فيــه»(.((3
(((2
(((2
(((2
(((3
(((3
(((3

العصفور :لؤلؤة البحرين ،ص .102
اإلجازة الكبرية ،ص .55
املصدر نفسه ،ص .54
أنوار البدرين ،ص .192
أعالم الثقافة  2ص  257نقال عن الشيخ محمد حرز الدين يف كتاب :معارف الرجال.
البالدي :أنوار البدرين ص .193
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 .2حاشية عىل رشح النيسابوري لشافية ابن الحاجب.
 .3كتــاب الفوائــد العربيــة ،وهــو «مــ ٌن جيــد مليــح ،أكربمــن الكافيــة ،ولــه
(((3
ٍ
حــواش كثــرة».
ٍ .4
حواش عىل (الفوائد العربية) ،وهو مبنزلة الرشح له.
 .5كتــاب العوامــل يف النحــو ،قــال عنــه العصفــور يف الذخائــر« :وكانــت عباراتــه
مـ ّـا ميتحــن بــه األذكيــاء بعضهــم بعضً ــا»(.((3
 .6كتــاب القوانــن يف النحــو ،وهــو كتــاب «اشــتمل عــى مســائل مل تجمــع يف
ي جملــة مــن النــاس يف بالدنــا (البحريــن) قبــل الواقعــة،
غــره ،وقــد قــرأه ع ـ َّ
(((3
وقــد علّقــت عليــه حــوايش كالــرح» .
 .7كتاب الدراية يف النحو.
 .8حاشية عىل رشح الكافية للجامي.
 .9كتــاب الســيف الصــارم يف الــرد عــى ابــن الناظــم ،قــال عنــه مؤلّفــه يف
(الروضــة العليــة) إنــه «عجيــب يف انتظامــه ،متنــاه يف انســجامه ،مل يســبق
يف فنــه بنظــر»( .((3و «نُ ِقـ َـل أ ّن بعــض تالمذتــه كتــب كتابًــا يف االنتصــار البــن
فلــا
ســاه (الســيف الســنني يف الــرد عــى موالنــا الشــيخ ياســن)ّ ،
الناظــمّ ،
(((3
قلــت :يف رقبــة ياســن»؟
وقــف الشــيخ عليــه ،قــال لــه :مل ال َ
 .17الشــيخ عبــد اللــه بــن عــي البــادي (1148ه1736 /م) ،وصفــه تلميــذه
(((3
(((3
(((3
(((3
(((3
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التاجر :منتظم الدرين ،ج ،3ص .391 - 390
العصفور :الذخائر ص .137
النويدري :أعالم الثقافة  2ص  258نقال عن الروضة العلية.
املصدر نفسه ،ص .258
البالدي :أنوار البدرين ص .193

ذكــرت كتــب الرتاجــم لــه مــن املصنفــات مثانيــة ،منهــا :رســالة يف تقســيم الكلمة
(((3
إىل اســم وفعل وحــرف.
 .18الشــيخ نــوح بــن هاشــل العصفــور (1150ه1737 /م) ،وصفــه صاحــب
(الذخائــر) بأنــه «شــيخ النحــاة ،وســيد املعــاين»( ،((4وذكــرت كتــب الرتاجــم لــه
خمســة مص ّنفــات ،منهــا :كتــاب اإلعــراب ،وكتــاب األســاء ،وكتــاب التبيــان،
رشح كبــر لكتــايب الحــدود والحــروف للر ّمــاين(.((4
وهــو ٌ

أشهر المشتغلين باللغة وعلومها من البحرانيين:

الشــيخ يوســف يف اللؤلــؤة بقولــه« :كان فاضــا ،سـيّام يف الحكمــة واملعقــوالت،
إال أنــه كان قليــل الرغبــة يف التدريــس ،واملطالعــة يف وقتنــا الــذي رأيناه فيــه»(.((3

 .19الشــيخ محمــد بــن محســن العصفــور (1155ه1742 /م) ،ذكــر لــه صاحــب
(الذخائــر)( ((4أحــد عــر مص ّنفــا ،منهــا :كتــاب يف النحــو ،وكتــاب يف معــاين
الحــروف.
 .20الشــيخ محمــد بــن عبــد اللــه البــادي (1201ه1787 /م) ،قــال عنــه
الســيد محمــد آل شــبانة يف (تتمــة األمــل) إنــه كان «متوقــد الذهــن ،رسيــع
الفهــم ،عارفًــا بالعلــوم العقليــة والنقليــة ،إال أ ّن الزمــان مل يــزل لــه معانــدا ،ولــه
منابِــذًا»(.((4
ذكرت كتب الرتاجم له من املصنفات خمسة وعرشين مص ّنفا ،منها:
حاشية عىل بعض عبارات النظام يف علم الترصيف(.((4
(((3
(((3
(((4
(((4
(((4
(((4
(((4

العصفور :لؤلؤة البحرين ،ص .72
البالدي :أنوار البدرين ،ص .148
العصفور :الذخائر ،ص .151
انظر :املصدر السابق ،والنويدري :أعالم الثقافة ،ج ،2ص .247
العصفور :الذخائر ،والنويدري :أعالم الثقافة ،ج ،2ص .230
النويدري :أعالم الثقافة  2ص  ،519نقال عن تتمة األمل.
املصدر نفسه ،ج ،2ص .519
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 .21الشــيخ خلــف بــن عبــد عــي العصفــور (1208ه1794 /م) ،أجــازه واب ـ َن
عمــه الشــيخ حســن باإلجــازة املبســوطة ،املوســومة بـ(لؤلــؤة البحريــن لقــريت
العــن) الشــي ُخ يوسـ ُـف العصفــور ،وقــد وصفهــا فيهــا بأنهــا «فــازا باملعـ ّـى
والرقيــب مــن قــداح العلــوم الفاخــرة ،وحــازا أوفــر نصيــب مــن ســنا جواهرهــا
(((4
الزاهــرة ،مضافًــا إىل مــا هــا عليــه مــن الــورع والتقــوى»..
له من التصانيف تسعة عرش ،منها :حاشية عىل (الكافية) البن الحاجب(.((4
 .22الشــيخ حســن بــن محمــد العصفــور ،املقتــول ســنة 1216ه1802 /م ،وهــو
زعيــم املدرســة البحرانيــة بــا منــازع يف نهايــة القــرن الثــاين عــر ،وبدايــة القــرن
الثالــث عــر ،وصفــه البــادي بأنــه «خامتــة الح ّفــاظ واملح ّدثــن ،وبقيــة العلــاء
الراســخني ...كان ،رحمــه اللــه تعــاىل ،مــن العلــاء الربانيــن ،والفضــاء املتتبعــن،
والح ّفــاظ املاهريــن ،مــن أجلّــة متأخــري املتأخريــن ،وأســاطني املذهــب والديــن،
بــل عــ ّده بعــض العلــاء الكبــار مــن املجدديــن للمذهــب عــى رأس ألــف
ومائتــن»(.((4
له الكثري من املص ّنفات ،بلغت تس ًعا وأربعني مص ّنفا ،منها:
أ .رسالة يف العوامل السامعية والقياسية.
ب .رسالة يف رشح فقرة من دعاء كميل وإعرابها.
(((4
ج .منظومة يف النحو ،وصل فيها إىل باب (ظ ّن وأخواتها) .
 .23الشــيخ محمــد بــن الشــيخ يوســف العصفــور (1220ه1805 /م) ،لــه أحــد
عــر مص ّن ًفــا ،منهــا :كتــاب (منيــة الطالــب) يف النحــو(.((4
(((4
(((4
(((4
(((4
(((4
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ـاب يف القيــاس ،يــر ّد فيــه عــى مــن قــال بحجيــة
ُع ـرِف لــه أث ـران ،أولهــا كتـ ٌ
القيــاس حتــى بطريــق األولويــة.
وثانيهــا :رســالة يف النحــو ،وقــد ق ـ ّرر فيهــا أن (اإلضافــة املحضــة) إمــا مبعنــى
الــام ،التــي تفيــد االختصــاص الكامــل ،أو مبعنــى (مــن) البيانيــة ،وأ ّن ورودهــا
رضب مــن املجــاز(.((5
عــى خــاف ذلــك ٌ
 .24الســيد علــوي بــن ســليامن البحــراين (بعــد ســنة 1255ه1839 /م) ،لــه
كتــاب يف النحــو سـ ّـاه (املســائل النحويــة يف حــل مشــاكل اآلج ّروم ّيــة) ،فــرغ
مــن تأليفــه ســنة 1255ه1839 /م ،وقــد وفقنــي اللــه إلمتــام تحقيقــه ،أســأل
اللــه أن يوفقنــي لنــره قري ًبــا.

أشهر المشتغلين باللغة وعلومها من البحرانيين:

 .23الشــيخ عــي بــن محمــد الصالحــي (1247ه1832 /م) ،وصفــه العصفــور يف
(الذخائــر) بقولــه« :كان مح ِّدثًــا ،أصول ًّيــا ،نحويًّــا ،عروض ًّيــا.»..

 .25الشــيخ عبــد اللــه بــن عبــاس الســري (1267ه1851 /م) ،وصفــه البــادي
بأنــه «مــن بقايــا علــاء البحريــن ،األتقيــاء الورعــن ،املصطفــن الزاهديــن
(((5
العابديــن ...كثــر املواظبــة عــى البحــث والتصنيــف»..
لــه الكثــر مــن املص ّنفــات ،منهــا :رشح البهجــة املرضيــة يف رشح األلفيــة،
والبهجــة كتــاب يف النحــو مــن تأليــف الســيوطي ،املتــوىف ســنة 911ه ،ولــه
تفس ـ ٌر للقــرآن وســمه بـ(نزهــة الناظريــن) ،اعتنــى فيــه بالق ـراءات القرآنيــة،
واألعاريــب املختلفــة ،كــا مــ ّر بيانــه يف مبحــث (القــرآن وعلومــه).
 .26الشــيخ محمــد النحــوي العصفــور (1288ه1871 /م) ،قــال عنــه صاحــب
(الذخايــر)« :إمــام تصــ ّدر يف محــراب العلــم واإلمامــة ،وهــام تســ ّنم
صهــوة جمــوح الفضــل ،فملــك زمامــه ،فلــه يــ ٌد طــوىل يف األدبيــات ،وعلــوم
( ((5العصفور :الذخائر ص  ،233والنويدري :أعالم الثقافة  2ص.487
( ((5البالدي :أنوار البدرين ص .202
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النواميــس ((5(»..وذكــر لــه أربعــة مص ّنفــات ،منهــا:
املفصل.
كتاب كبري عىل رشح ّ
ورسالة يف رشح بعض العبارات يف (الكافية) البن الحاجب.
 .27الشــيخ عبــد اللــه بــن أحمــد آل طعــان (1298ه1881 /م)( ،((5لــه كتــاب
التحــف النحويــة يف رشح اآلجروميــة ،وقــد حققتــه ونرشتــه دار املصطفــى
إلحيــاء الــراث ،ســنة 1419ه1998 /م.

( ((5العصفور :الذخائر ص .240
( ((5انظر ترجمته يف النويدري :أعالم الثقافة  2ص .428 -427
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ولنا  -بعد إيراد هذا الثبت  -تعليقات ،نجعلها يف نقاط ،عىل النحو اآليت:
أوال :انحــر ذكــر مــن اشــتغل بالعربيــة مــن علــاء البحريــن بــن القرنني الســابع
والثالــث عــر الهجريــن ،وتلــك مـ ّدة طويلــة تصــل إىل قــرون ســتة ،وكان املؤمــل
أن نقــف عــى أســاء كثــرة مــن أولئــك املشــتغلني ،بيــد أ ّن اإلحصــاء مل يوقفنــا إال
عــى عرشيــن ومثانيــة مــن العلــاء ،وقــد يُظَـ ّن أ ّن هــذا العــدد ال يتناســب والقول
بوجــود حركــة علميــة لغويــة يف هــذه البــاد! ويعضــد هــذا الــذي نقولــه قلّــة
عــدد املصنفــات اللغويــة؛ إذ مل تــزد عــى نيـ ٍ
ـف وخمســن مص ّن ًفــا!
وقــد م ـ ّر بنــا مناقشــة هــذه املســألة يف صــدر البحــث ،حــن ذهبنــا إىل عــدم
االهتــام بذكــر مــن مل يقعــوا يف طريــق اإلجــازة ،وال بذكــر مؤلفاتهــم ،إضافــة إىل
ضيــاع أكــر الـراث العلمــي للبحرانيــن.
ثان ًيــا :مت ّيــز القرنــان الثــاين عــر ،والثالــث عــر بحركـ ٍة لغويـ ٍة بــارز ٍة ،فــإ ّن أكــر
مــن أشــر إىل اشــتغاله باللغــة كان فيهــا ،ومــن ثـ ّم كان اإلنتــاج اللغــوي فيهــا
أغــزر ،بــل إننــا وجدنــا مــن غلــب عليــه االشــتغال باللغــة وعلومهــا يف ذينــك
القرنــن ،كالشــيخ ياســن البــادي ،يف حــن مل يذكــر يف القــرن الثامــن إال كتــاب
واحــد ،و ُذكِــر كتــاب لغــوي واحــد يف القــرن العــارش كذلــك!
ولعـ ّـل مــر ّد ذلــك واحـ ٌد مــن أمريــن ،أو هــا م ًعــا :أمــا أولهــا فراجـ ٌع إىل اهتامم
البحرانيــن بتدويــن تاريــخ علامئهــم بأنفســهم ،بــد ًءا مــن القــرن الحــادي عــر؛
فإنّهــم كانــوا معتمديــن  -قبــا  -عــى اآلخريــن يف ذلــك التدويــن ،مـ ّـا ضيّــع
كثـ ًرا مــن مالمــح الحركــة العلميــة يف البحريــن.
ـت عــى هــذه البــاد؛ ذلــك
وأ ّمــا الثــاين فمرتبـ ٌط بالحالــة السياســية ،التــي فُرِضَ ـ ْ
بأنّهــا كانــت مطم ًعــا للطامعــن يف ذينــك القرنــن ،فأكرثوا عليهــا الغــارات ،وص ّبوا
وربــا كان شــعار بعــض تلــك الغــارات هــو محــو ذكــر
عــى أهلهــا الويــاتّ ،
ـر الرتكيــز عــى العلــاء يف البحريــن،
هــذه البــاد ومــن عليهــا ،وهــو مــا يفـ ّ
وكل أولئــك ولّــد ردة فعــلٍ عكســي ٍة،
ترشيــ ًدا ،وتحريقًــا لنتاجهــم العلمــيّ ،
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بات ّجــاه تدويــن العلــوم ،واملحافظــة عــى الـراث العلمــي يف البحريــن ،ســواء كان
مرتبطًــا بالفقــه ،أو غــره مــن العلــوم الرشعيــة ،أو كان مرتبطًــا بالعلــوم اللغويــة،
وهــو أمــر اســتنتجناه مــن مقدمــة الشــيخ ياســن البــادي لكتابــه (الروضــة
العل ّيــة يف رشح األلفيــة) ،إذ أشــار فيهــا إىل مــا حـ ّـل بــه شــخصياً إثــر هجــوم
العامنيــن عــى البحريــن ،ونجاتــه بأعجوبــة مــن «رضب الرمــاح املريقــة لدمــي،
ومالطمــة الســيوف املربيــة ألعضــايئ وأعظمــي» ،واضطـراره للفـرار مــن البحرين
صف ـ ًرا مــن الطــارف والتالــد؛ األمــر الــذي شــجعه عــى االنكبــاب عــى الكتابــة
والتأليــف ،يقــول« :حتــى ألقتنــي نــون اآلونــة واألقــدار ،وقذفتنــي تحــت يقطــن
الــدار ،دار العلــم والكــال شـراز ،صانهــا اللــه مــن الزلـزال ،خاليًــا مــن الطــارف
والتــاد ،ليــس معــي أصــل أطالعــه ،وال كتــاب أراجعــه ،فخشــيت أن يفــوت منــي
ـدي مفهومــا ...وكان لــدي الولــد األعــز
ي مــا كان لـ ّ
مــا كان معلو ًمــا ،ويعــر عـ َّ
ي عــى كتــاب يق ـراه ،ورشح
ي ،عــى علــم النحــو ولهــان ،ومل يــزل يلــح ع ـ ّ
عـ ّ
يديــره ويـراه ،ال جــرم جزمــت أن أعلــق لــه رش ًحــا عــى ألفيــة ابــن مالــك»(((.
ثال ًثــا :أوقفنــا االســتقصاء املتقـ ّدم عــى العلــوم اللغويــة التــي اشــتغل بهــا علــاء
البحريــن ،ذلــك بــأ ّن مــا وصــل إلينــا مــن مؤلفاتهــم يشــر إىل تركيزهــم عــى
ـاب آخــر يف
ـاب واحــد يف العــروض ،وكتـ ٌ
علمــي النحــو والــرف ،وقــد ُذكِــر كتـ ٌ
البالغــة ،ومل تــر كتــب الرتاجــم إىل تصنيــف أولئــك العلــاء يف بقيــة العلــوم
اللغويــة؛ فــا وجــود لتصنيـ ٍ
ـف يف املعجــم ،إال كتــاب (بهجــة الخاطــر) يف الفروق،
ورشح الشــيخ ســليامن األصبعــي لديباجــة القامــوس ،ومل نجــد ذكـ ًرا ألحـ ٍـد ص ّنف
يف املثلثــات اللغويــة ،وال يف األضــداد ،وال يف غــر ذلــك مــن علــوم اللغــة!
وربــا يعــود ذلــك إىل مركزيــة النحــو والــرف يف املدرســة الدينيــة بشــكل عــام؛
ّ
ـرك
إذ يقطــع الــدارس مراحــل عديــدة يف دراســة هذيــن العلمــن ،يف حــن تُـ ْ َ
بقيــة العلــوم اللغويــة إىل ثقافــة الــدارس نفســه ،وح ّبــه لالطــاع واالســتزادة مــن
هذا العلم أو ذاك ،وكث ًريا ما يُ ْكتَفَى مبا أل ََّف األوائل يف تلك العلوم.
((( التاجر :منتظم الدرين ،ج ،3ص .398 - 390
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راب ًعــا :اختلفــت التصنيفــات اللغويــة البحرانيــة يف الحجــم ،ففــي حــن نجــد مــن
املشــتغلني باللغــة مــن البحرانيــن َمـ ْن يؤلّــف موسـ ٍ
ـوعات لغويــة ،كــرح مغنــي
اللبيــب للســيد عبــد اللــه القــاروين ،نجــد  -كذلــك َ -مـ ْن يكتــب رســائل موجــزة
يف النحــو ،كبعــض الرســائل التــي كتبهــا الشــيخ ســليامن املاحــوزي يف (إع ـراب
تبــارك اللــه أحســن الخالقــن) ،و(مســألة يف الجمــع) ،وغريهــا؛ إذ هــي رســائل
وربــا وقــع بعضهــا يف ورقـ ٍة واحــدة.
موجــزة ال تزيــد عــى بضــع ورقــاتّ ،
خامســا :قادنــا الثبــت املتقـ ّدم لعلــاء البحريــن إىل تقســيم مصنفاتهــم اللغويــة،
ً
قسمني :
أولهــا :املصنفــات اللغويــة املســتقلة ،نحويــة كانــت ،أو رصفيــة ،وميكــن تقســيم
هــذه املص ّنفــات – اتــكاء عــى مــا وصــل إلينــا مــن أســاء املص ّنفــات -إىل
قســمني :الكتــب والحــوايش ،واملســائل املتفرقــة.
ـب عــى تلــك
ويال َح ـ ُظ  -هنــا  -أ ّن االشــتغال اللغــوي يف البحريــن قــد انصـ ّ
الكتــب التــي كان لهــا أثــ ٌر يف البحــث النحــوي أو الــريف؛ ملــا فيهــا مــن
متان ـ ٍة ،وجــودة سـ ٍ
ـبك ،وحســنِ ترتيــب ،فتناولتهــا بالــرح والتحشــية أقــام
النحويــن يف مــرق العــامل العــريب ومغربــه ،وتابعهــم البحرانيــون يف ذلــك
االهتــام ،ككتــاب ابــن الحاجــب يف النحــو ،املوســوم بالكافيــة ،وكتابــه يف
الــرف ،املعــروف بالشــافية ،كــا اســتحوذت (ألفيــة ابــن مالــك) ،و(مغنــي
اللبيــب) البــن هشــام ،و(اآلج ّروميّــة) عــى اهتــام البحرانيــن ،فوضعــوا
عليهــا الــروح والحــوايش.
وأ ّمــا القســم الثــاين فالبحــوث اللغويــة ،التــي يســتند إليهــا الفقهــاء؛ الســتنباط
حكــم رشعــي ،وهــي مباحــث كثــرة مبثوثــة يف تضاعيــف الكتــب الفقهيــة
ٍ
واألصوليــة وغريهــا ،ولعـ ّـل يف إيـراد مثــا ٍل مــن تلــك املباحــث تجليـ ًة ملــا نرمــي
إليــه ،ففــي كتــاب (عيــون الحقائــق الناظــرة يف تتمــة الحدائــق النــارضة) يتّكــئ
الشــيخ حســن العصفــور (1216ه1802 /م) بصــور ٍة كبــرة ،وتــكاد تكــون كليــة
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يف بعــض األبــواب ،عــى معطيــات النحــو واللغــة؛ الســتنباط الحكــم الرشعــي،
ففــي بــاب الظهــار  -عــى ســبيل املثــال  -ناقــش العصفــور مســألة تعليــق
الظهــار بالــرط ،وذكــ َر صــو ًرا عديــدةً ،ترتبــط كلّهــا مبــا تقتضيــه الصناعــة
النحويــة يف بــاب الــرط ،ومنهــا «لــو تع ـ ّدد الــرط ،كقولــه :إ ْن دخلـ ِ
ـت دا َر
ـت عم ـ ًرا فأنـ ِ
زيـ ٍـد ،أو كلّمـ ِ
ـأي واحـ ٍـد
ي كظه ـ ِر أ ّمــي وقَـ َع [أي الظهــار] بـ ّ
ـت ع ـ َّ
مــن الرشطــن ُو ِجـ َد ،ثـ ّم ال يقــع باآلخــر يش ٌء؛ ألنــه ظهــا ٌر واحـ ٌد ،وكــذا لــو قَـ َّد َم
ِ
دخلــت الــ ّدا َر وكلّمــت زيــ ًدا ،أو قــال :إ ْن
الجــزاء عليهــا ،وكــذا إن قــال :إ ْن
ـت األخــرى فأنـ ِ
ـت هــذه الــدا َر ،وإ ْن دخلـ ِ
دخلـ ِ
ـت كظهــر أ ّمــي.
ـت كظهــر أ ّمــي ،وإ ْن دخلـ ِ
ـت هــذه الــدار فأنـ ِ
أ ّمــا لــو قــال :إ ْن دخلـ ِ
ـت األخــرى
فأنـ ِ
ـت كظهــر أ ّمــي وقــع الظهــاران؛ لتعـ ّدد الــرط والجـزاء.
ـت الــدار وكلّمـ ِ
ولوقــال :إ ْن دخلـ ِ
ـت زيـ ًدا فــا بـ ّد مــن وجودهــا م ًعــا لوقوعــه،
أصــح
وال فــرق أن يتقــ ّدم الــكالم ،أو يتأ ّخــر؛ أل ّن الــواو ملطلــق الجمــع ،عــى
ّ
القولــن»(((.
وقــد بــان مــن هــذا املثــال حضــور املباحــث اللغويــة ،وحلــول النحــو منهــا
محــل الصــدارة فيــا يعتمــد عليــه الفقيــه يف اســتنتاجاته ،وهــو أمــ ٌر تن ّبــه
ّ
إليــه العصفــور ،وحــاول أن يدفــع عــن نفســه إي ـراد االتــكاء عــى غــر النــص
ـاري الــذي ينتمــي إليــه ،فقــال« :
يف االســتنباط ،وهــو أم ـ ٌر يأبــاه املســلك األخبـ ّ
وعنــد مراجعــة القواعــد املقــررة يف األصــول والعربيــة ،ت ُْسـتَخ َرج أحــكام املعلّــق
ـي عنهــا
مــن الظهــار عــى التفصيــل ،وليــس هــذا التفريــع مــن االجتهــادات املنهـ ّ
يف األخبــار؛ ألنهــا مأخــوذ ٌة مــن الصحــاح الناطقــة :إنّ ــا علينــا أن نلقــي إليكــم
األصــول ،وعليكــم أن تف ّرعــوا عليهــا»(((.
((( العصفــور ،الشــيخ حســن :عيــون الحقائــق الناظــرة ،مؤسســة النــر اإلســامي ،قــم املقدســة،
ط1410 ،1ه1990 /م ،ص .24
((( املصدر نفسه ،ص .25
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مالمح الدراسة اللغوية يف البحرين:
ال بـ ّد قبــل الخــوض يف هــذا املبحــث مــن القــول بــأ ّن اســتنتاج املالمــح املميــزة
ألي عمــلٍ  ،إنّ ــا يتـ ّم مــن خــال قـراءة ذلــك العمــل قـراء ًة شــاملةً ،واإلحاطــة بــه
مــن الوجــوه كلهــا ،وملّــا كانــت األعــال اللغويــة البحرانيــة مفقــود ٌة جلُّهــا ،فإنّــه
يصعــب عــى الباحــث اســتقراء منهــج القــوم يف التأليــف ،أو معرفــة املدرســة
اللغويــة التــي ينتمــون إليهــا ،أو يكــرون األخــذ منهــا.
مــن أجــل ذلــك ،ســتكون محاولتنــا يف رســم صــورة عامــة ملنهــج القــوم محصــور ًة
فيــا وصــل إلينــا مــن نتاجهــم اللغــوي ،املعتمــد عــى الرســائل واملناظــرات
ـب نحويـ ٌة ثالثــة :بهجــة الخاطــر ،للشــيخ يحيــى بــن
اللغويــة ،ينضــاف إليهــا كتـ ٌ
عشــرة البحــراين (بعــد 967ه1560 /م) ،واملســائل النحويــة يف حــل مشــاكل
اآلج ّروم ّيــة ،للســيد علــوي بــن ســليامن البحــراين (بعــد 1255ه1839 /م)،
والتحــف النحويــة ،للشــيخ أحمــد آل ط ّعــان (1298ه1881 /م).
ونحــن -إذ نبحــث عـ ّـا مي ّيــز اإلنتــاج اللغــوي البح ـراين -نضــع نصــب أعيننــا
أن البحــث اللغــوي بعا ّمــة ،والنحــوي عــى وجــه الخصــوص ،ظـ ّـل يســر وفــق
األطــر املنهجيــة التــي أرســت قواعدهــا مدرســتا البــرة والكوفــة ،وال نــكاد نجــد
خرو ًجــا عــن تلــك األطــر ،ال يف املــرق ،وال يف املغــرب ،وإن الباحــث الفاحــص
ـيم
املتتبــع ال يــكاد يظفــر مبــن نقــض قاعــدة ،أو طــور مصطل ًحــا ،أو ابتــدع تقسـ ً
جديـ ًدا ملباحــث النحــو أو الــرف ،وأ ّمــا مــا اصطلــح عــى تســميته يف األدبيــات
املعــارصة باملــدارس النحويــة ،كاملدرســة البغداديــة أو األندلســية أو غريهــا ،فــا
واالتســاع؛ إذ مل تكــن أنظــار أعــام تلــك املــدارس
ن ـراه إال مــن بــاب التج ـ ّوز
ّ
املزعومــة تتجــاوز التلفيــق مــن منهــج البرصيــن والكوفيــن ،فيؤخــذ مــن هــذه
رأي ،ومــن األخــرى رأي آخــر.
املدرســة ٌ
أمــا املشــتغلون باللغــة وعلومهــا يف األعصــار املتأخــرة ،فقــد حــروا اهتاممهــم
يف رشح املتــون املشــهورة ،أو اختصارهــا ،ومحاولــة تقريبهــا مــن أذهــان الطــاب،
إضافــة إىل الوقــوف عــى بعــض املســائل الجزئيــة ،التــي يُ ْحشَ ــد لهــا مــن املعرفــة
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املنطقيــة مــا وســعته طاقــة هــذا املشــتغل أو ذاك ،حتــى اســتحالت كتــب النحــو
غريبـ ًة عــن اللغــة ،ومل يعــد َسـلْك تلــك الكتــب يف عــداد كتــب املنطــق ببعيــد
عــن الصــواب.
وعــى هــذا املنهــج ســار التأليــف النحــوي يف البحريــن ،فإطــاره العــام هــو
اإلق ـرار مبــا أرســته مدرســة البــرة مــن قواعــد وأصــول ،ومل يشــذوا عــن تلــك
األصــول إال يف مســألة واحــدة ،هــي التــي نراهــا مميــزة للبحرانيــن عــن غريهــم،
ونعنــي بتلــك املســألة مســألة (الســاع) ،الــذي ع ّرفــه الســيوطي بأنــه « مــا
ـت يف كالم َمـ ْن يوثَـ ُـق بفصاحتــه ،فشــمل كالم اللــه تعــاىل ،وهــو القــرآن ،وكالم
ثبـ َ
نب ّيــه  -صــى اللــه عليــه وس ـلّم  -وكالم العــرب قبــل بعثتــه ،ويف زمنــه وبعــده،
ـلم وكافـرٍ ،فهــذه
إىل أن فســدت األلســنة بكــرة املولّديــن نظـ ًـا ونـ ًرا ،عــن مسـ ٍ
ثالثــة أنــواعٍ ،ال ب ـ ّد يف ٍّ
كل منهــا مــن الثبــوت»(((.
فالســاع إذن ،يؤخــذ مــن مصــادر ثالثــة :القــرآن الكريــم ،والحديــث الرشيــف،
واملــروي مــن كالم العــرب شــع ًرا ونـرًا ،حتــى نهايــة عرص االستشــهاد ،الــذي حدده
اللغويــون بســنة  150للهجــرة تقري ًبــا .فكيــف تعامــل البحرانيــون مــع الســاع؟
مل يختلــف منهــج التأليــف يف البحريــن عــن منهــج التأليــف اللغــوي املتأ ّخــر
زم ًنــا يف قضيــة االستشــهاد بالقــرآن الكريــم؛ إذ إ ّن الق ـراءات القرآنيــة املتواتــرة
كلّهــا يُ ْستَشْ ــ َه ُد بهــا ،وأ ّمــا الحديــث الرشيــف فقــد اختلــف فيــه اللغويــون
عــى مذاهــب ثالثــة :فمنهــم مجـ ّو ٌز عــى اإلطــاق ،كابــن مالــك ،وابــن هشــام،
ومنهــم مانـ ٌع لذلــك ،كابــن الصائــغ ،وأيب ح ّيــان ،محت ّجــن بــأ ّن الحديــث الرشيف
إنّ ــا نُ ِقـ َـل باملعنــى ،وثـ ّم فئــة ثالثـ ٌة مــن النحويــن جـ ّوزت االستشــهاد بالحديــث
ـيوطي
املنقــول باللفــظ ،ومنعــت االستشــهاد مبــا ســوى ذلــك ،ومــن هــؤالء السـ ّ
مفصلــة يف كتابــه (االق ـراح)(((.
الــذي ناقــش القضيّــة ّ
((( الســيوطي ،جــال الديــن :االقــراح يف علــم أصــول النحــو ،تحقيــق أحمــد ســليم الحمــي
وزميلــه ،جــروس بــرس ،بــروت ،ط1988 ،1م1408 /م ،ص .41
((( انظر :السيوطي :االقرتاح ص .91 - 61
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وقــد اخت ـ َّط البحرانيــون ألنفســهم منه ًجــا يف االستشــهاد بالحديــث؛ إذ رأوا أ ّن
جــواز االستشــهاد بالحديــث الرشيــف ال غبــار عليــه ،وزادوا عــى الحديــث
مــروي
كل حديــث
املــروي عــن رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وآلــه وســلّمّ ،
ٍّ
عــن أمئــة أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،وإ ْن جــاو َز عــر االستشــهاد ،بــل إنهــم
يجعلــون مــا ورد عــن األمئــة َح َكـ ًـا عــى القاعــدة اللغويــة ،مــن حيــث الصحــة
والعــدم ،مــن دون مناقشــة احتــال نقــل تلــك األخبــار باملعنــى ،وعــدم االلتـزام
باللفــظ حرفيًّــا ،وهــو األمــر الــذي يفــي إىل إمــكان تــرف ناقــل الخــر فيــه
بالزيــادة ،أو النقصــان ،كــا ّ
دل عليــه الحديــث املــروي يف (الــكايف) «عــن محمــد
بــن مســلم ،قــال :قلــت أليب عبداللــه -عليــه الســام -أســمع الحديــث منــك
فأزيــد وأنقــص؟ قــال :إن كنــت تريــد معانيــه فــا بــأس»(((.
وكــذا الحديــث اآلخــر املــروي «عــن داود بــن فرقــد ،قــال :قلــت أليب عبداللــه -عليــه
الســام -إين أســمع الــكالم منــك ،فأريــد أن أرويــه كــا ســمعته منــك فــا يجــيء.
قــال :فتع ّمــد ذلــك؟ قلــت :ال ،فقــال :تريــد املعــاين؟ قلــت :نعــم .قــال :فــا بــأس»(((.
وإذا علمنــا أن بعضً ــا مــن رواة األخبــار هــم مــن األعاجــم ،فــا يســتبعد أن
ينقلــوا خـ ًرا ال يوافــق الرتكيــب العــريب ،ال أل ّن اإلمــام قــال ذلــك اللفــظ أو ذلــك
ـص الــذي ســمعه ،فنقــل
رف يف النـ ّ
الرتكيــب ،بــل أل ّن الناقــل غــر العــريب قــد تـ ّ
ـي.
معنــاه برتكيـ ٍ
ـب أعجمـ ّ
ـروي عــن أهــل البيــت اســتند الشــيخ ســليامن
وعــى قاعــدة االتّــكاء عــى املـ ّ
املاحــوزي (1121ه1710 /م) يف جــواز تعديــة الفعــل (ز ّوج) بـ(مــن) ،مــع كــون
الفعــل متع ّديًــا بنفســه ،فقــد ناقــش الشــيخ زيــن الديــن العامــي ،املعــروف
بالشــهيد الثــاين (965ه1558 /م) حــن ذهــب يف كتابــه (متهيــد القواعــد) إىل
جــت موكّلتــي مــن موكّلــك)
احتــال بطــان العقــد ،إذا أجــري بصيغــة (ز ّو ُ
((( الكليني :الكايف ،باب رواية الكتب والحديث ،الحديث  ،2ج  1ص.51
((( املصدر نفسه ،الحديث  ،3ج  1ص.51
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بنــا ًء « عــى اش ـراط عربيــة الصيغــة؛ أل ّن (مــن) ال ت ـزاد يف اإلثبــات يف اللغــة
الصحيحــة ،إال يف مذهــب الفــ ّراء»(((.
ـوزي عــى هــذا القــول بقولــه « :اعلــم أنــه ال ينبغــي الشـ ّـك
وقــد ع ّقــب املاحـ ّ
يف جــواز مــا ذكــره الســائل؛ لــورود تعديــة التزويــج إىل املفعــول بـ(مــن) يف غــر
واحـ ٍـد مــن األخبــار ،ففــي روايــة زرعــة عــن ســاعة ،قــال :ســألته [يعنــي جعفــر
بــن مح ّمــد الصــادق] عــن رجلــن بينهــا أَ َم ـةٌ ،فز ّوجاهــا مــن رجــل ...وليــس
(مــن) يف هــذه املواضــع زائــدة يف اإلثبــات ،حتــى يتوجــه احتــال اإلبطــال ،بــل
هــو مــن قبيــل مــا يتع ـ ّدى بنفســه ،وبالحــرف.
ولــو ُسـلِّ َم كونــه منــه التزمنــا جــواز زيادتهــا يف اإلثبــات يف هــذه املواضــع ،وكفــى
ح ّجــة عــى ذلــك تضافــر األخبــار ،كام يشــهد بــه التت ّبــع واالســتقراء»(((.
ـوزي يــرب عــرض الحائــط بإجــاع النحويــن عــى عــدم
فأنـ َ
ـت تــرى أ ّن املاحـ ّ
ـص مــن اإلمــام الصــادق ،عليــه
زيــادة (مــن) يف اإلثبــات ،متكئًــا عــى ورود النـ ّ
الســام ،عــى الرغــم مــن كــون بعــض ناقــي الحديــث مــن األعاجــم ،كــا مـ ّر.
وقــد مـ ّر بنــا مثـ ٌ
ـال يف مبحــث الخلــط بــن املأثــور ،واللغــة يف تفســر القــرآن عنــد
البحرانيــن ،ووجدنــا كيــف يح ّكــم املقــايب الروايــات ،ويــر ّد بهــا عــى النحويــن،
وهــا هنــا مثــال آخــر لذلــك ،فقــد ناقــش اشــتقاق لفــظ الجاللة مــن عدمــه ،وأورد
حديــث اإلمــام الصــادق ،عليــه الســام ،حــن خاطــب هشــا ًما بــن الحكــم بقولــه:
ـام َّ
دل عــى
ـتق مــن ألِـ َه ،واإللــه يقتــي مألو ًهــا ...وخــر هشـ ٍ
«يــا هشــام ،اللــه مشـ ٌّ
(((1
اشــتقاقه مــن (ألِـ َه) ،فقــول الخليــل بعــدم اشــتقاقه كــا تــرى» !
((( انظــر العامــي ،زيــن الديــن :متهيــد القواعــد ،تحقيــق مكتــب اإلعــام اإلســامي ،قــم املقدســة،
ط1416 ،1ه1996 /م ،ص .425 - 424
((( املاحوزي :أزهار الرياض ،املجلد الثاين ،الورقة .80 -79
( ((1املقــايب :صفــوة الصــايف والربهــان ،الورقــة  ،7 - 6وللشــيخ عــي بــن عبــد اللــه الســري البحـراين
(1319ه1902 /م) رســالة موســومة بــرح لفــظ الجاللــة ،حققهــا الدكتــور عــاد جبّــار كاظــم،
ونرشتهــا مؤسســة آل البيــت إلحيــاء ال ـراث ،بــروت1432 ،ه2011 /م.
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ومــن األمثلــة عــى اطّ ـراح أقــوال النحويــن ،واالكتفــاء بالروايــات الــواردة ،مــا
َ َ ۡ َ ُ َ
ـب ل َر ۡيـ َ ۛ
ـب فِي ۛهِ﴾البقــرة،2:
وجدنــاه واض ًحــا يف تفســر قولــه تعــاىل ﴿ذٰلِــك ٱلكِتٰـ
إذ نقــل املقــا ّيب يف تفســر اســم اإلشــارة رواي ـ ًة مــن تفســر اإلمــام العســكري
ـح بـــ(امل)»؛ لــذا وجدنــاه
(260ه874 /م) يقــول فيهــا « :يعنــي القــرآن الــذي افتُ ِتـ َ
يقــرر بجــاء أ ّن « املشــار إليــه القــرآن املبــدوء بـــ(امل) ،كــا هــو ظاهــر الحديــث
الرشيــف .فرجوعــه إىل (امل) باعتبــار الســورة ،والعــذر عــن تذكــره بتوســطه بــن
املشــار إليــه ،والخــر املذكــور ،أو الصفــة ،وغــر ذلــك ال حاجــة إليــه»(.((1

( ((1صفوة الصايف والربهان ،الورقة .21
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حــاول هــذا البحــث رســ َم صــور ٍة شــاملة للحركــة العلميــة ،التــي شــهدتها
البحريــن عــى مــدى ســبعة قــرون ،وقــد كان البــدء بالوقــوف عــى (املــدارس)
يف البحريــن ،بوصفهــا مراكــز علميــة ُع ِنيَــت بتخريــج الفقهــاء ،واملتخصصــن يف
املعــارف اإلســامية األخــرى؛ إذ تابــع الباحــث نشــأة تلــك املؤسســة العلميــة،
وتطورهــا ،كــا وقــف عــى أســباب شــهرتها ،مــرو ًرا مبناهــج التعليــم فيهــا ،ومــا
شــهدته مــن ح ـر ٍ
ـي ،أ ّدى إىل رفــد املكتبــة العربيــة واإلســامية مبئــات
اك علمـ ٍّ
املصنفــات ،يف شــتى صنــوف املعرفــة.
وقــد عـ ّرج الباحــث بعــد ذلــك عــى دراســة اإلنتــاج العلمــي البحـراين؛ للوقــوف
عــى تأثّــر البحرانيــن ،وتأثريهــم يف الوســط العلمــي اإلمامــي بشــكل خــاص،
فتت ّبــع إســهاماتهم يف مجــاالت الفقــه وعلومــه ،والقــرآن وعلومــه ،والحديــث
وعلومــه ،وعلــم الــكالم ،منتهيــا بالوقــوف عــى الحركــة اللغويــة يف املدرســة
البحرانيــة.
لعل من أبرزها ما يأيت:
وقد خلص البحث إىل عد ٍد من النتائجّ ،
1.1تبيــن ِق ـ َد َم وجــود املدرســة يف البحريــن ،بوصفهــا مجم ًعــا علميًّــا ،يلتقــي
فيــه الطــاب :يبحثــون ويؤلفــون ،تحــت رعايــة فقيــه أو أكــر؛ إذ اســتبان –
مــن خــال الشــواهد التاريخيــة  -وجــود تلــك املــدارس قبــل القــرن الســابع
الهجــري.
2.2إبـراز الــدور املركــزي املهــم ،الــذي قــام بــه الشــيخ ميثــم البحـراين (699ه/
1300م) يف التعريــف باملدرســة البحرانيــة ،و َج ْعلِهــا إحــدى املــدارس املهمــة
يف التاريــخ العلمــي اإلمامــي.
تجــى
3.3الكشــف عــن اهتــام البحرانيــن باملؤسســة التعليميــة اهتام ًمــا ّ
يف رفدهــا مبــا تحتــاج إليــه مــن مصــادر ماليــة ،مــن خــال وقــف بعــض
كتــب
األوقــاف عليهــا ،أو مــن خــال إمدادهــا مبــا تحتــاج إليــه مــن
ٍ
ومصــادر.
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4.4أماطــة اللثــام عــن الحركــة العلميــة داخــل تلــك املراكــز التعليميــة،
وتبيــن دور الفقهــاء يف تشــجيع حركــة البحــث والتأليــف العلمــي،
وذلــك مــن خــال الوقــوف عــى وجهــي الحركــة العلميــة :اإليجــايب
منهــا والســلبي ،وتوضيــح دور املناظــرات العلميــة بــن الفقهــاء يف
تعزيــز تلــك الحركــة.
5.5إب ـراز اهتــام البحرانيــن بصنــوف املعرفــة الســائدة يف تلــك األعــر؛ إذ
شــملت دراســاتهم ومصنفاتهــم علــوم الفقــه ،والحديــث ،والــكالم ،واللغــة،
ـب معــر ّيف واحــد.
وغريهــا ،ومل يقــروا دراســاتهم عــى جانـ ٍ
6.6إبــراز ريــادة البحرانيــن يف تصنيــف املوســوعات الفقهيــة؛ إذ مل يعــرف
الوســط العلمــي الشــيعي هــذا النــوع مــن التصنيــف قبــل الشــيخ يوســف
العصفــور البحــراين (1186ه1772 /م) مصنــف املوســوعة الشــهرية:
الحدائــق النــارضة.
7.7تت ُّبــع قضيــة (األصوليــن واألخباريــن) ،وإيضــاح موقــف املدرســة البحرانيــة
منهــا ،إذ أثبــت البحــث نظــرة البحرانيــن العلميــة إىل هــذه القضيــة،
وعــدم انجرارهــم إىل تنزيلهــا يف املعــرك الســيايس ،أو الشــخيص.
8.8الكشــف عــن مناهــج تفســر القــرآن الكريــم يف املدرســة البحرانيــة ،فقــد
أرضب ثالثــة مــن التفســر :التفســر باملأثــور دون غــره،
اســتبان وجــود ٍ
والخلــط بــن املأثــور واللغــة ،والتفســر باللغــة دون غريهــا.
9.9إخ ـراج تفســري املقــايب والســري  -ألول مــرة  -مــن دائــرة النســيان ،إىل
فســحة النــور ،فقــد س ـلّط الباحــث الضــوء عــى منهــج ذينــك املفرسيــن،
ومــا يختصــان بــه ،ناقــا منهــا بعــض النصــوص التــي توضــح ذلــك.
1010الكشــف عــن تياريــن بحرانيــن يتنازعــان النظــر إىل علــم الــكالم :أولهــا
يعــي مــن شــأنه ،ويأخــذ بــه وبنتائجــه ،ويتزعــم هــذا التيــار املتكلــم
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البحــراين املعــروف الشــيخ ميثــم البحــراين ،يف حــن يتزعــم الشــيخ عبــد
اللــه الســاهيجي الفريــق اآلخــر ،املنكــر لعلــم الــكالم.
1111مناقشــة آراء الشــيخ عبــد اللــه الســاهيجي ،التــي اتــكأ عليهــا يف رفــض
علــم الــكالم ،وتبيــن اعتــاده عــى بعــض الروايــات ،التــي يبــدو مــن
ظاهرهــا ذ ّم الــكالم ،والنهــي عــن الخــوض فيــه ،وإغامضــه عــن الروايــات
التــي تحــثّ عــى الــكالم واملناقشــة يف املســائل العقديــة املختلفــة.
1212إيضــاح اهتــام البحرانيــن بالحديــث وعلومــه ،وبخاصــة يف القــرن الحــادي
عــر ومــا تــاه ،وتبيــن مناهجهــم يف التأليــف املرتبــط بالحديــث.
ٍ
ثبــت
1313حــر املشــتغلني باللغــة وعلومهــا مــن البحرانيــن ،وتقديــم
ملص ّنفاتهــم اللغويــة.
1414مناقشــة قضيــة تغييــب الجانــب اللغــوي مــن تاريــخ العلــاء يف البحريــن،
وقــد رأى البحــث أن عــدم اإلشــارة إىل ذلــك إمنــا كان نات ًجــا مــن عــدم
وقــوع بعــض مــن اشــتغل باللغــة مــن البحرانيــن يف طريــق اإلجــازات
الفقهيــة ،إضافــة إىل ضيــاع الـراث اللغــوي لعلــاء البحريــن ،مــع مــا ضــاع
مــن ال ـراث العلمــي.
1515تبيــن مــا مت ّيــزت بــه املص ّنفــات اللغويــة يف البحريــن ،فــرأى البحــث أنهــا
تتحــد مــع الدراســات اللغويــة عنــد املتأخريــن يف رشق الوطــن العــريب
وغربــه ،وأن الفــارق الــذي مي ّيــز التصنيــف يف البحريــن هــو اعتــاد
البحرانييــن مــا ورد عــن األمئــة اإلطهــار ،وتنزيلــه منزلــة مــا يُحتــج بــه ،عــى
الرغــم مــن تأخــر زمــان صــدوره عــن زمــان االستشــهاد اللغــوي.
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المصادر والمراجع

أوال :املصادر املخطوطة

1.1البحـراين ،الشــيخ جعفــر بــن محمــد :ملتقــى البحريــن ،مخطــوط يحتفــظ
الباحــث بنســخة منــه.
2.2الســري ،الشــيخ عبــد اللــه بــن عبــاس :نزهــة الناظريــن يف تفســر القــرآن
املبــن ،مخطــوط يحتفــظ األســتاذ محمــد حســن عبــد املهــدي بنســخ ٍة منــه.
3.3ابــن ســعادة ،الشــيخ أحمــد :رســالة العلــم ،مــن مخطوطــات مكتبــة الربملان
اإليـراين ،ويحتفــظ الباحــث بنســخ ٍة منها.
4.4الســاهيجي ،الشــيخ عبــد اللــه بــن صالــح( :تحفــة الرجــال وزبــدة املقال)،
مــن مخطوطــات مكتبــة الســيد عــي العدنــاين يف خرمشــهر /إيــران،
ويحتفــظ الباحــث بنســخة منــه.
5.5الســاهيجي ،الشــيخ عبــد اللــه بــن صالــح :جواهــر البحريــن ،مخطــوط
يحتفــظ الباحــث بنســخ ٍة منــه.
6.6الســاهيجي ،الشــيخ عبــد اللــه بــن صالــح ،منيــة املامرســن يف أجوبــة
الشــيخ ياســن ،مخطــوط يف مكتبــة الســيد جــواد الوداعــي ،ويحتفــظ
الباحــث بنســخة منــه.
حــل اإلربيــان،
7.7آل طعــان ،الشــيخ أحمــد بــن صالــح ،إقامــة الربهــان يف ّ
مخطــوط تحتفــظ مكتبــة الســداد بنســخة منــه.
8.8العصفــور ،خلــف بــن عبــد عــي :زاد املعــاد يف رشح الســداد ،مــن
مخطوطــات مكتبــة الزهــراء ،ويحتفــظ الباحــث بنســخ ٍة منــه.
9.9العصفــور ،الشــيخ محمــد بــن أحمــد :مــرآة األخبــار ،مــن مخطوطــات
مكتبــة الشــيخ عبــد الحســن الســري /البحريــن ،ويحتفــظ الباحث بنســخة
منــه.
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1010كــال الديــن ،الشــيخ جعفــر :الكامــل يف الصناعــة ،مخطــوط يحتفــظ
الباحــث بنســخة منــه.
1111املاحــوزي ،الشــيخ ســليامن :أزهــار الريــاض ،مخطــوط يحتفــظ الباحــث
بنســخة منــه.
1212املاحــوزي ،الشــيخ ســليامن :رســالة يف تحقيــق أحــوال محمــد بــن ســنان،
مخطوطــة يحتفــظ الباحــث بنســخة منهــا.
1313املاحــوزي ،الشــيخ ســليامن :رســالة يف تعيــن محمــد بــن إســاعيل،
مخطوطــة يحتفــظ الباحــث بنســخة منهــا.
1414املتــوج ،الشــيخ أحمــد بــن عبــد اللــه :كفايــة الطالبــن يف مــا يجــب عــى
املكلفــن ،مــن مخطوطــات حــرم اإلمــام الرضــا /مشــهد املقدســة ،ويحتفــظ
الباحــث بنســخة منــه.
1515املقــايب ،الشــيخ عــي بــن محمــد :رســالة يف الجهــر واإلخفــات ،مــن
مخطوطــات حــرم اإلمــام الرضــا /مشــهد املقدســة ،ويحتفــظ الباحــث
بنســخ ٍة منهــا.
1616املقــايب ،الشــيخ محمــد بــن عــي :صفــوة الصــايف والربهــان ،مــن مخطوطات
مكتبــة آيــة اللــه العظمــى الســيد الكلبايــكاين /قــم املقدســة ،ويحتفــظ
الباحــث بنســخة منــه.

ثان ًيا :املصادر واملراجع املطبوعة:

1.1إبراهيــم ،فــؤاد :الفقيــه والدولــة ،دار املرتــى ،بــروت ،الطبعــة الجديــدة،
1433ه2012 /م.
2.2األفنــدي ،عبــد اللــه :ريــاض العلــاء ،تحقيــق أحمــد الحســيني ،مطبعــة
الخيــام ،قــم املقدســة1401 ،ه1981 /م.
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3.3األمــن :الســيد محســن :أعيــان الشــيعة ،تحقيــق حســن األمــن ،دار التعارف
للمطبوعــات ،بريوت1403 ،ه1983 /م.
4.4األنصــاري ،الشــيخ زكريــا :الــدرر الســنية عــى رشح األلفيــة ،تحقيــق عيــى
الســيد جــواد الوداعــي ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،جامعــة البحريــن
1420ه1999 /م.
5.5الباقــري ،جعفــر :ثوابــت ومتغـرات الحــوزة العلميــة ،دار الصفــوة ،بــروت،
ط1415،1ه.1994 /
6.6البح ـراين ،الشــيخ أحمــد بــن متــوج :منهــاج الهدايــة يف بيــان خمــس مئــة
اآليــة ،تحقيــق محمــد كريــم باريــك بــن ،قســم األبحــاث والدراســات يف
الحــوزة العلميــة ،قــم املقــدم.
7.7البحــراين ،الشــيخ ميثــم :أصــول البالغــة ،تحقيــق عبــد القــادر حســن،
مكتبــة العزيــزي ،قــم املقدســة1410 ،ه1989 /ه.
8.8البحــراين ،الشــيخ ميثــم :رشح نهــج البالغــة ،دار الثقلــن ،بــروت ،ط،1
1420ه1999 /م.
9.9البحــراين ،الشــيخ ميثــم :قواعــد املــرام يف علــم الــكالم ،تحقيــق الســيد
أحمــد الحســيني ،منشــورات مكتبــة املرعــي النجفــي ،قــم املقدســة ،ط،1
1406ه1980 /م.
1010البحــراين ،الســيد هاشــم :اإلنصــاف يف النــص عــى األمئــة االثنــي عــر
األرشاف ،تحقيــق ســام الزبيــدي وزميلــه ،مؤسســة أم القــرى للتحقيــق
والنــر ،بــروت ،ط1423 ،1ه2003 /م.
1111البح ـراين :الســيد هاشــم :الربهــان يف تفســر القــرآن ،تحقيــق لجنــة مــن
العلــاء ،مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات ،بــروت ،ط1419 ،1ه1999 /م.
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1212البحــراين ،الســيد هاشــم :مدينــة املعاجــز ،تدقيــق محمــد عــي حســن،
مؤسســة التاريــخ العــريب ،بــروت ،ط1430 ،1ه2009 /م.
1313البحـراين ،يحيــى بــن حســن :بهجــة الخاطــر ونزهــة الناظــر ،تحقيــق الســيد
أمــر رضــا عســكري زاده ،مؤسســة الطبــع التابعــة لآلســتانة الرضويــة
املقدســة ،مشــهد ،ط1426 ،1ه2005 /م.
1414البحـراين ،الشــيخ يحيــى بــن حســن :الشــهاب يف الحكــم واآلداب ،تحقيــق
محمــد حســن زبــري قائنــي ،مجمــع البحــوث اإلســامية ،مشــهد ،ط،1
1430ه2009 /م،
1515البســتاين ،محمــد جــواد :علــاء مقابــا ومصنفاتهــم ،دار حفــظ الــراث
البحــراين ،ط1418 ،1ه1998 /م.
1616البغــدادي ،عبــد القــادر :خزانــة األدب ،تحقيــق عبــد الســام هــارون،
مكتبــة الخانجــي ،القاهــرة ،ط1409 ،3ه1989 /م.
1717البــادي ،عــي بــن حســن :أنــوار البدريــن يف تراجــم علــاء القطيــف
واألحســاء والبحريــن ،مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات ،بــروت ،ط،1
1414ه1994 /م.
1818البــادي ،الشــيخ ياســن بــن صــاح الديــن :معــن النبيــه يف بيــان رجــال مــن
ال يحــره الفقيــه ،تحقيــق محمــد عيــى املكبــاس ،املطبعــة العلميــة ،قــم
املقدســة1422 ،ه2001 /م.
1919البهــاديل ،عــي أحمــد :الحــوزة العلميــة يف النجــف األرشف ،دار الزه ـراء،
بــروت ،ط1414 ،1ه1993 /م.
2020التاجــر ،محمــد عــي :منتظــم الدريــن يف تراجــم علــاء وأدبــاء األحســاء
والقطيــف والبحريــن ،تحقيــق ضيــاء بــدر آل ســنبل ،مؤسســة طيبــة إلحيــاء
ال ـراث ،بــروت ط1430 ،1ه2009 /م.
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2121الجابــري ،عــي حســن :الفكــر الســلفي عنــد الشــيعة اإلثنــا عرشيــة،
منشــورات عويــدات ،بــروت ،ط1397،1ه1977 /م.
2222الجدحفــي ،خليــل بــن عبــد الــرءوف :ديــوان ابــن يتيــم ،تحقيــق زكريــا
العوينــايت ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،جامعــة القديــس يوســف،
بــروت1425،ه2004 /م.
2323حســن ،حســن محمــد :مســجد الخميــس ،إصــدارات صحيفــة الوســط،
البحريــن ،ط1433 ،1ه2012 /م.
2424الحســيني ،الســيد أحمــد :الــراث العــريب يف خزانــة مخطوطــات مكتبــة
آيــة اللــه العظمــى املرعــي النجفــي ،نــر مكتبــة املرعــي النجفــي ،قــم
املقدســة ،ط1414 ،1ه1993 /م.
2525الحســيني ،ســهيل :الخاجــة نصــر الديــن الطــويس ،معهــد املعــارف الحكمية
للدراســات الدينية والفلســفية ،بــروت ،ط1426 ،1ه2005 /م.
2626خالــص ،وليــد محمــود :كــال الديــن ميثــم بــن عــي البحــراين ،نــدوة
مكانــة الخليــج العــريب يف التاريــخ اإلســامي ،العــر العبــايس23-21 ،
رجــب 1409ه1989 /م ،كليــة اآلداب ،جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة،
1409ه1989 /م.
2727الخطــي ،أبــو البحــر جعفــر :ديــوان الشــيخ جعفــر الخطــي ،تحقيــق أنيســة
املنصــور ،و عبــد الجليــل العريــض ،مؤسســة جائــزة عبــد العزيــز البابطــن
لإلبــداع الشــعري1423 ،ه2002 /م.
2828الخــري ،نــارص بــن جوهــر :قالئــد النحريــن يف تاريــخ البحريــن ،تقديــم
ودراســة عبــد الرحمــن الشــقري ،مؤسســة األيــام للنــر ،مملكــة البحريــن،
ط1424 ،1ه2003 /م.
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2929الـزايك ،فاضــل :تالمــذة العالمــة الشــيخ حســن العصفــور ،املجلس اإلســامي
العلاميئ ،البحريــن ،ط1433 ،1ه2012 /م.
3030الــزايك ،فاضــل :العــامل الربــاين الشــيخ ميثــم البحــراين ،دار العصمــة،
البحريــن ،ط1429 ،1ه2008 /م.
3131زيــن الديــن ،محمــد أمــن :كلمــة التقــوى ،نــره الســيد جــواد الوداعــي،
ط1429 ،2ه1993 /م.
3232ابــن ســامة ،هبــة اللــه :الناســخ واملنســوخ ،مطبعــة البــايب الحلبــي ،القاهرة،
ط1387 ،2ه1967 /م.
3333الســلامن ،محمــد حميــد :األوضــاع السياســية يف البحريــن والخليــج العــريب
إبــان عــر الشــيخ حســن العصفــور ،ورقــة مقدمــة ملؤمتــر العالمــة الشــيخ
حســن العصفــور1431 ،ه /مــارس 2010م ،البحريــن.
3434الســاهيجي ،الشــيخ عبداللــه بــن صــاح :اإلجــازة الكبــرة تحقيــق مهــدي
العــوازم القطيفــي ،املطبعــة العلميــة ،قــم املدســة ط1419 ،1ه1998 /م.
3535الشــوييك ،مــرزوق :الــدرة البهيــة ،تحقيــق عــار نصــار ،مؤسســة آل البيــت
إلحيــاء الـراث ،بــروت ،ط1432 ،1ه2011 /م.
3636الصالــح ،صبحــي :علــوم الحديــث ومصطلحــه ،انتشــارات مكتبــة الحيدريــة،
قــم املقدســة ،ط1417 ،1ه1997 /ه.
3737الطــريس ،أبــو عــي الفضــل بــن الحســن :مجمــع البيــان يف تفســر القــرآن،
تعليــق الســيد هاشــم الرســويل املحــايت ،دار إحيــاء الـراث العــريب ،بــروت،
1379ه1960 /م.
3838الطهــراين ،أغــا بــزرك :الحقائــق الراهنــة يف املائــة الثامنــة ،مؤسســة
مطبوعــايت إســاعيليان ،قــم املقدســة ،إيــران ،ط1408 ،3ه1988 /م.
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3939الطهراين ،أغا بزرك :الذريعة إىل تصانيف الشيعة
4040العامــي ،زيــن الديــن :الروضــة البهيــة يف رشح اللمعــة الدمشــقية ،قــم
1396هـ.
4141العامــي ،محمــد بــن الحســن :إثبــات الهــداة بالنصــوص واملعجــزات،
املطبعــة العلميــة ،قــم املقدســة ،د.ت.
4242العامــي ،محمــد بــن الحســن :أمــل اآلمــل ،تحقيــق الســيد أحمد الحســيني،
دار إحيــاء الـراث العريب ،بــروت ،ط1431 ،1ه2010 /م.
4343العصفــور ،الشــيخ حســن بــن محمــد :ســداد العبــاد ورشــاد العبــاد ،تحقيق
الســيد جــواد الوداعــي ،مطبعة النعــان ،النجــف األرشف ،ط.1
4444العصفــور ،الشــيخ حســن :عيــون الحقائــق الناظــرة ،مؤسســة النــر
اإلســامي ،قــم املقدســة ،ط1410 ،1ه1990 /م.
4545العصفــور ،الشــيخ حســن بــن محمــد :املحاســن النفســانية يف أجوبــة
املســائل الخراســانية ،مراجعــة حبيــب عبــد الكريــم املرتــى ،دار املــرق
العــريب الكبــر ،بــروت ،ط1399 ،1ه1979 /م.
4646العصفــور ،عــي محمــد :بعــض فقهــاء البحريــن يف املــايض والحــارض،
املطبعــة الرشقيــة ،مملكــة البحريــن ،ط1409 ،1ه1989 /م.
4747العصفــور ،محمــد عــي :الذخائــر يف جغرافيــا الجزائــر ،تحقيــق محمــد
املكبــاس ،املطبعــة العلميــة ،قــم املقدســة ،ط1422 ،1ه2002 /م.
4848العصفــور ،الشــيخ يوســف بــن أحمــد :الحدائــق النــارضة ،تحقيــق محمــد
تقــي األيــرواين ،دار األضــواء ،بــروت ،ط1405 ،2ه1985 /م.
4949العصفــور ،الشــيخ يوســف بــن أحمــد :لؤلــؤة البحريــن ،تحقيــق محمــد

191

صــادق بحــر العلــوم ،مؤسســة آل البيــت للطباعــة والنــر ،قــم املقدســة،
إيــران ،ط ،2د.ت.
5050العطيــة ،خالــد :الحدائــق النــارضة :دراســة مقارنــة يف املنهــج ،مركــز الغديــر
للدراســات والنــر والتوزيــع ،بــروت ،ط1432 ،1ه2011 /م.
5151عــون ،فيصــل بديــر :علــم الــكالم ومدارســه ،مكتبــة األنجلــو املرصيــة،
القاهــرة ،ط1431 ،6ه2010 /م.
5252الغــراوي ،محمــد عبــد الحســن :مصــادر االســتنباط بــن األصوليــن
واألخباريــن ،دار الهــادي ،بــروت ،ط1412 ،1ه1992 /م.
5353الفضــي ،عبــد الهــادي :تاريــخ الترشيــع اإلســامي ،دار النــر ،بــروت ،ط،1
1412ه1992 /م.
5454الكاشــاين ،الشــيخ محمــد محســن :الشــهاب الثاقــب ،منشــورات مؤسســة
األعلمــي ،بــروت ،ط1401 ،2ه1981 /م.
5555الكاشــاين ،الشــيخ محمــد محســن :كتــاب الــوايف ،تحقيــق ضيــاء الديــن
الحســيني األصفهــاين ،منشــورات مكتبــة أمــر املؤمنــن العامــة ،أصفهــان،
ط1312 ،1ه1895 /م.
5656كاشــف الغطــاء ،الشــيخ محمــد الحســن :العبقــات العنربيــة يف الطبقــات
الجعفريــة ،تحقيــق جــودت القزوينــي ،بيســان للنــر والتوزيــع ،بــروت،
ط1418 ،1ه1998 /م.
5757الكرمــاين ،محمــود بــن حمــزة :أرسار التكــرار يف القــرآن ،تحقيــق عبــد
القــادر أحمــد عطــا ،دار الفضيلــة ،القاهــرة ،د.ت.
5858كوث ـراين ،وجيــه :الفقيــه والســلطان ،دار الطليعــة ،بــروت ،ط1421 ،2ه/
2001م.
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5959املاحــوزي ،الشــيخ ســليامن بــن عبــد اللــه :فهرســت علــاء البحريــن،
تحقيــق فاضــل الــزايك ،نــر املحقــق ،ط1421 ،1ه2001 /م.
6060املاحــوزي ،الشــيخ ســليامن بــن عبــد اللــه :معـراج أهــل الكــال إىل معرفــة
الرجــال ،تحقيــق مهــدي الرجــايئ ،مطبعــة ســيد الشــهداء ،قــم املقدســة،
ط1412 ،1ه1992 /م.
6161املبــارك ،الشــيخ إبراهيــم بــن نــارص :حــارض البحريــن ،املؤسســة العربيــة
للدراســات والنــر ،بــروت ،ط1425 ،1ه2004 /م.
6262ابــن معصــوم الســيد عــي املــدين :ســافة العــر يف محاســن الشــعراء بــكل
مــر ،مكتبــة خانجــي القاهــرة ،ط1334 ،1ه1916 /م.
6363مغنيــة ،محمــد جــواد :مــع علــاء النجــف األرشف ،دار ومكتبــة الهــال،
بــروت1404 ،ه1984 /م.
6464املكبــاس ،محمــد عيــى :مراســات علــاء البحريــن ،املطبعــة العلميــة ،قــم
املقدســة ،ط1423 ،1ه2002 /م.
6565املهاجــر ،جعفــر :الهجــرة العامليــة إىل إيــران يف العــر الصفــوي ،دار
الروضــة للطباعــة والنــر ،بــروت ،ط1409 ،1ه1989 /م.
6666النويــدري ،ســامل :أعــام الثقافــة اإلســامية يف البحريــن ،مؤسســة العــارف،
بــروت ،ط1413 ،1ه1992 /م.
6767نيبــور ،كارســن :وصــف أقاليــم شــبه الجزيــرة العربيــة ،ترجمــة مــازن
صــاح ،مؤسســة االنتشــار العــريب ،بــروت ،ط 1434 ،1ه2013 /م.
6868هــال ،عــي وآخــرون :املشــهد ذو املنارتــن ،إصــدار مجلــس األوقــاف
الجعفريــة ،مملكــة البحريــن ،الطبعــة التجريبيــة1429 ،ه2008 /م.
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6969اليوســف ،عبــد اللــه أحمــد :العالمــة الشــيخ كــال الديــن بــن عــي
البحــراين ،دار الرســول األكــرم ،بــروت ،ط1428 ،1ه2007 /م.
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آقا محمد عيل الكرمانشاهي69 :
إبراهيم بن الحسني بن إبراهيم البحراين (الشيخ)62 :
إبراهيم الفسايئ الشريازي (مريزا)69 :
إبراهيم املبارك31 :
إبراهيم بن محمد املوسوي الدزفويل(السيد)69 :
إبراهيم بن منصور بن عشرية األوايل البحراين
(الشيخ)63 :
أحمد بن إبراهيم العصفور (الشيخ)158 :
أحمد بن حنبل134 :
أحمد بن سعادة السرتاوي (الشيخ)،123 ،122 :
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أحمد بن عبد الرؤوف الحسيني (السيد)157 :
أحمد بن عيل بن أحمد النجايش119 :
أحمد بن عبد الله املتوج = أحمد بن املتوج
(الشيخ)154 ،67 ،66 ،65 ،64 ،28 ،18 :
أحمد بن محمد األصبعي (الشيخ)146 :
األخفش146 :
اإلجامع (من األصول األربعة)40 :
األحساء18 :
األحكام الرشعية الفقهية40 :
أحمد بن إبراهيم العصفور74 :
أحمد بن سعادة السرتاوي (الشيخ)62 ،24 ،18 :
أحمد بن عبد الله املتوج (الشيخ)143 :
أحمد العصفور (الشيخ)44 :
أحمد بن صالح آل طعان (الشيخ)20 ،19 :
أحمد بن عبد الله املتوج البحراين (الشيخ)،81 :
83 ،82
أحمد بن محمد املقايب (الشيخ)71 :
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األخباريون80 72- ،48 :
األخبارية80 73- :
بنو إرسائيل90 :
أرسة العصفور38 :
إسامعيل بن إبراهيم بن عطية البحراين154 ،140 :
األصول (علم)40 :
األصول األربعة40 :
األصولية الشيعية80 73- :
األصوليون الشيعة80 - 72 :
األعمش (من القراء)99 :
األفندي (عبد الله)105 ،63 :
اإلمامة اإللهية72 :
أهل األحساء18 :
أهل البيت :موجود يف معظم صفحات الكتاب
أهل القطيف18 :
أوال = البحرين
األوزاعي (اإلمام)97 :
إيران73 ،52 ،51 ،19 ،10 :
ب
الباقر (ع)138 ،98 ،91 :
بريد العجيل98 :
البرصيون (النحويون)94 :
بغداد25 :
بالد العجم26 :
بالد القديم (قرية يف البحرين)29 :
البالغة (علم)40 :
البهايئ (الشيخ)26 :
البهاديل (عيل أحمد)41 :
بوري (قرية يف البحرين)29 :
بيت املقدس90 ،89 :

ت

التصوف42 :
التفسري باملأثور (للقرآن)83 :
التفسري اللغوي (للقرآن)96 :
أبو متام الطايئ (صاحب ديوان الحامسة)146 :
ث
ثعلب (صاحب كتاب الفصيح)146 :
ج
الجارودي (الشيخ)159 ،30 :
جامعة البحرين11 ،7 :
جربيل عليه السالم88 :
جد حفصة (قرية يف البحرين)29 :
الجرمي146 :
جعفر الخطي (الشيخ)20 :
جعفر الصادق(ع) = جعفر بن محمد الصادق(ع)
جعفر بن عبد الرؤوف املوسوي (السيد)32 :
جعفر بن كامل الدين الروييس البحراين156 ،100 :
جعفر بن محمد الصادق (ع)174 ،138 ،96 :
جعفر بن محمد بن عبد الله البحراين (الشيخ)57 :
أبو جعفر املدين99 :
ابن أيب جمهور األحسايئ154 ،66 ،28 :
ابن جني (صاحب اللمع)146 :
الجواليقي146 :
الجوبار ( مدينة يف البحرين)37:
الجوهري (صاحب الصحاح)146 :
الجويني ( أبو املعايل)131 :
ح

ابن الحاجب146 :
الحر العاميل (محمد بن الحسن)105 :
حسن بن أحمد املحسني األحسايئ (الشيخ)70 :
حسن بن راشد الحيل البحراين (الشيخ)63 :
الحسن بن عيل بن داود الحيل (تقي الدين)148 :

حسن بن محمد بن يحيى الخطي (الشيخ)148،147:
الحسن بن يوسف بن املطهر الحيل26 :
حسني بن حسن الغريفي (السيد)155 ،46 :
حسني بن عبد الصمد الجباعي العاميل الحاريث
(الشيخ)26 :
حسني بن عبد الصمد الحاريث الهمداين46 :
حسني بن عشرية البحراين (الشيخ)103 :
حسني العصفور (الشيخ)،70 ،38 ،34 ،33 ،18 :
162, 80 ،79
حسني الغريفي (الشيخ)18 :
حسني بن محمد بن جعفر املاحوزي (الشيخ)49 :
حسني بن محمد العصفور (الشيخ) = حسني
العصفور (الشيخ)
حلب22 :
الحلّة25 ،22 ،17 :
الحيل (العالمة)64 :
الحيل (فخر الدين)63 ،62 ،28 :
الحيل (املحقق)64 ،63 :
حمزة (من القراء)96 :
الحنابلة134 :
أبو حنيفة (اإلمام)113 ،97 :
أبو حيان172 :
خ
الخاجة = نصري الدين الطويس
الخارجية (قرية يف البحرين)34 :
أبو خالد الكابيل139 :
الخطيب التربيزي146 :
خلف البزار99 :
خلف بن عبد عيل بن حسني العصفور (الشيخ):
162 ،71 ،50
الخليل بن أحمد الفراهيدي146 :
خليل الجد حفيص32 :
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د
داود الجزائري البحراين (الشيخ)31 :
داود الجزيري (الشيخ)39 :
داود بن شافيز (الشيخ)46 ،31 :
داود بن فرقد173 :
الدراز (قرية يف البحرين)31:
الدرازي = محمد بن أحمد بن إبراهيم
دراسة رجاالت الحديث121 117- :
ابن دريد (صاحب الجمهرة)146 :
دليل العقل (من األصول األربعة)40 :
الدوبية (قرية يف البحرين)37 :
الدولة الصفوية73 ،53 ،52 ،51 ،19 :
ذ
ابن ذكوان (من القراء)99 :
ابن ذي يزن (سيف)52 :
ر
راشد بن إبراهيم بن إسحاق البحراين (نارص
الدين)153 ،143 ،28 ،24 :
الراوندي (القطب)66 ،62 ،39 :
رسول الله (ص)173 ،131 ،130 ،110 ،109 ،86 :
الرضا (ع)95 :
ركن الدين محمود بن نور الدين37 :
الرماين161 :
ز

الز ّجاج146 :
زيد بن عيل139 :
زين الدين العاميل (الشهيد الثاين)173 :
س

سامل النويدري29 :
سبسب ( قرية يف البحرين)31 :
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سرتة (قرية يف البحرين)34 ،29 :
السجستاين (من القراء)99 :
ابن الرساج146 :
ابن السكيت (صاحب إصالح املنطق)146 :
سلطان (شاه إيران)53 :
السلطة الصفوية42 :
سلام باد (قرية يف البحرين)27 :
سليامن (شاه إيران)53 :
سليامن بن صالح العصفور (الشيخ)71 :
سليامن بن أيب ظبية البحراين (الشيخ)،72 ،71 :
157
سليامن بن عبد الله املاحوزي (السيد) =
سليامن املاحوزي (السيد)
سليامن بن عيل بن سليامن (الشيخ)47 :
سليامن املاحوزي (الشيخ)،30 ،22 ،19 ،18 ،11 :
،74 ،71 ،54 ،53 ،52 ،46 ،44 ،41 ،39 ،33 ،31
173 ،158 ،156 153- ،147 ،133 ،120 - ،108
سامهيج (قرية يف البحرين)30 ،29 :
السنة النبوية (من األصول األربعة)40 :
سيبويه146 :
سيف بن سلطان55 :
السيوطي172 ،163 :
ش
الشاخورة (قرية يف البحرين)29 :
الشافعي (اإلمام)97 :
الشافعية19 :
الشام (بالد)22 ،19 :
الشهيد األول (محمد بن ميك)64 ،63 :
الشهيد الثاين (زين الدين العاميل)173 :
شرياز29 ،28 :
الشيعة110 ،17 :
الشيعة اإلمامية43 :

ص
الصادق (ع) = جعفر بن محمد الصادق(ع)
صالح بن عبد الكريم الكرزكاين البحراين28 :
ابن الصائغ172 :
الصدوق (الشيخ)43 :
الرصف (علم)40 :
الصفويون43 ،19 :
صالة الجمعة يف زمان الغيبة71 :
صيمر27 :
ط
أبو طالب بن عبد املطلب98 :
الطربيس (أبو عيل الفضل بن الحسن)،41 ،40 :
98
الطهراين63 :
طهامسب الصفوي (الشاه)27 :
الطويس (نصري الدين)136 ،51 ،43 ،26 :
ع

عاصم (من القراء)96 :
عايل ( قرية يف البحرين)31 :
عبد الله بن أحمد آل طعان (الشيخ)164 :
عبد الله بن جبلة بن أبجر الكناين43 :
عبد الله الجزائري114 :
عبد الله بن حسن املقايب (الشيخ)157 ،133 :
عبد الله السرتي (الشيخ)،57 ،38 ،34 ،19 ،18 :
100 97- ،70
عبد الله السامهيجي (الشيخ)،75 ،47 ،44 ،18 :
،146 ،142 135- ،121 ،117 - 114 ،93 ،76
181 ،159 ،158
عبد الله بن سنان119 :
عبد الله بن صالح السامهيجي (الشيخ) = عبد
الله السامهيجي
عبد الله بن عباس السرتي (الشيخ)163 :

عبد الله بن عيل البالدي (الشيخ)160 ،134 :
عبد الله القاروين (السيد)169 ،155 :
عبد الله بن محمد املتوج (الشيخ)62 :
عبد الرحمن بن عتيك القصري138 :
ابن عبد السالم19 :
عبد عيل بن أحمد البحراين48 :
عبد عيل بن حسني العصفور (الشيخ)134 :
عبد عيل بن خلف العصفور (الشيخ)71 :
عبد عيل بن نارص بن رحمة البحراين (السيد)156 :
عبد الهادي الفضيل22 :
العراق73 ،23 ،19 ،10 :
العسكري (ع) (اإلمام)175 :
العصفور (أرسة)38 :
علم األصول40 :
علم أصول الدين42 :
علم البالغة40 :
علم التصوف42 :
علم التفسري42 :
علم الجرح والتعديل121 - 118 ،109 :
علم الحديث42 :
علم الرصف42 ،40 :
علم الفرائض42 :
علم الفقه وأصوله42 :
علم الكالم142 - 122 ،40 :
علم املعاين42 :
علم املنطق40 :
علم النحو42 ،40 :
علوم الحديث121 ،102 :
علوم القرآن102 80- :
علوي بن إسامعيل البحراين (السيد)149 :
علوي بن سليامن البحراين (الشيخ)163 :
عيل بن إبراهيم85 :
عيل الجابري75 :
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عيل بن حسن البالدي (الشيخ)155 ،148 ،71 ،17 :
عيل بن الحسني (ع) (زين العابدين)139 :
عيل بن سليامن البحراين126 :
عيل بن سليامن السرتاوي (الشيخ)122 :
عيل بن سليامن بن عيل بن أيب ظبية الشاخوري
(الشيخ)138 ،137 :
عيل بن سليامن القدمي (الشيخ)،71 ،42 ،18 :
108 ،103 ،73
عيل بن أيب طالب (ع)125 ،96 ،94 :
عيل الطباطبايئ الحائري (السيد)77 ،69 :
عيل بن عبد العايل الكريك (املحقق الثاين)51 :
عيل عبد النبي فرحان13 :
عيل العسكري (الشيخ)39 :
عيل بن عيىس95 :
أبو عيل الفاريس146 :
عيل الكتكاين (السيد)155 :
عيل بن محمد الصالحي (الشيخ)163 :
عيل بن محمد العصفور (الشيخ)71 :
عيل بن محمد املقايب البحراين (الشيخ)48 :
العامنيون55 :
عني قصاري الصغرية (قرية يف البحرين)37 :
غ
الغريفة (قرية يف البحرين)30 ،29 :
غمدان52 :
ف
فاران (يف البحرين)31 :
فارس23 :
ابن فارس (صاحب مجمل اللغة)146 :
فاضل الزايك33 :
الفرس21 :
الفريوزآبادي (صاحب القاموس املحيط)146 :
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ق

قاسم بن حبيب95 :
القاسم بن سالمة83 :
القاهرة40 ،25 :
قتادة91 :
القدم (قرية يف البحرين)29 :
القراء السبعة98 :
القراء العرشة99 :
القطب الراوندي39 :
القطيف73 ،49 ،18 :
ك
كارسنت نيبور21 :
الكتاب (من األصول األربعة)40 :
الكرامية128 :
كربالء78 ،22 :
كرزكان ( قرية يف البحرين)31 :
الكالم (علم)40 :
الكليني43 :
الكوفيون (النحويون)94 :
اللغة (علم)40 :
لغة العرب40 :

ل

م
ماجد البحراين (السيد)73 :
ماجد الجد حفيص (السيد)133 ،18 :
ماجد الصادقي البحراين (السيد)155 :
ماجد بن السيد هاشم الصادقي103 ،28 :
املاحوز (قرية يف البحرين)39 ،29 :
املازين146 :
ابن مالك (صاحب األلفية)172 ،146 :
مالك بن أنس97 :

املربد146 :
املتنبي157 :
املجليس (صاحب بحار األنوار)20 :
املحرق (قرية يف البحرين)30 ،29 :
محسن األعرجي الكاظمي (السيد)69 :
املحقق الثاين (عيل بن عبد العايل الكريك)51 :
محمد آل شبانة161 :
محمد بن أحمد بن إبراهيم الدرازي57 ،56 :
محمد االسرتابادي (املريزا)76 :
محمد بن إسامعيل بن بزيع120 :
محمد تقي األيرواين (الشيخ)69 :
محمد بن الحسن (الحر العاميل)105 :
محمد بن الحسن الطويس (الشيخ)115 :
محمد بن سنان119 :
محمد الشريازي ( مري صدر الدين)126 ،125 :
محمد بن عبد الله البالدي (الشيخ)161 ،134 :
محمد بن عيل بن بابويه (الشيخ)115 :
محمد عيل الخوانساري63 :
محمد بن عيل العصفور (الشيخ)157 ،71 :
محمد عيل الكرمانشاهي69 :
محمد عيل املقايب البحراين (الشيخ)،86 ،70 :
114 - 111 ،96 - 89 ،88 ،87
محمد عيىس املكباس13 :
محمد الفاراين (الشيخ)31 :
محمد بن ماجد (الشيخ)47 :
محمد بن ماجد آل ماجد البالدي36 :
محمد بن ماجد بن مسعود املاحوزي البحراين36 :
محمد بن محسن العصفور161 ،134 :
محمد محسن الكاشاين103 :
محمد بن محمد البحراين (الشيخ)62 :
محمد بن مسلم173 :
محمد النحوي العصفور (الشيخ)163 :
محمد بن يعقوب الكليني (الشيخ)115 :

محمد بن يوسف العصفور (الشيخ)162 :
محمود بن حمزة الكرماين95:
محمود بن نور الدين (ركن الدين)37 :
مدرسة أيب أصبع30 :
مدرسة البالد القدمية33 ،32 :
مدرسة بوري30 :
مدرسة الحجر31 :
مدرسة الحلّة السيفية28 :
مدرسة سبسب31 :
مدرسة الشاخورة33 ،31 :
مدرسة الشيخ داود الجزائري البحراين31 :
مدرسة الشيخ داود بن شافيز31 :
مدرسة عايل31 :
مدرسة العريبي31 :
مدسة فاران31 :
مدرسة القدم30 :
مدرسة كرزكان31 :
مدرسة مسجد السدرة31 :
املرتىض (الرشيف)131 :
مرحلة املقدمات (يف التدريس)40 :
مركز أوال للدراسات والتوثيق8 :
مسجد الخميس32 :
مسجد السدرة31 :
مسجد املشهد ذي املنارتني32 :
املشهد ذو املنارتني (مسجد)32 :
املصل (قرية يف البحرين)26 :
ّ
أبو املظفر النيشابوري (عز الدين)125 :
املعتزلة131 :
ابن معصوم156 :
مفلح بن حسن الصيمري (الشيخ)27 :
مقابا (قرية يف البحرين)157 :
املقداد بن عبد الله السيوري (الشيخ)67 ،66 :
املنامة (يف البحرين)30 ،29 :
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املنطق (علم)40 :
مؤمن الطاق139 :
موىس بن حسن املحسني األحسايئ (الشيخ)70 :
موىس عليه السالم125 ،90 :
ميثم البحراين (الشيخ)،25 ،24 ،23 ،18 ،11 :
،135 ،132 - 124 ،122 ،36 ،35 ،34 ،28 ،26
179 ،154 ،153 ،147 ،144 ،143 ،136
ميثم بن عيل البحراين= ميثم البحراين (الشيخ)
مريزا إبراهيم الفسايئ الشريازي (السيد)69 :
مريزا محمد االسرتابادي79 ،76 :
ن
نارص الدين البحراين = راشد بن إبراهيم بن إسحاق
نارص حميد املبارك13 :
النجف40 ،22 :
النحاة البرصيون94 :
النحاة الكوفيون94 :
النحو (علم)40 :
نصري الدين الطويس،61 ،36 ،35 ،34 ،27 ،26 :
153 ،136 ،126 ،122 ،62
نعمة الله الجزائري (السيد)76 ،75 :
نوح بن هاشل العصفور (الشيخ)161 :
النوري (املريزا)100 ،62 :
النووي19 :
هـ
هارون عليه السالم125 :
هاشم التوبالين (السيد)،84 ،83 ،52 ،18 ،11 :
110 ،108 105- ،104 ،93 ،92 ،91 ،86
الهروي (صلحب كتاب الغريبني)146 :
ابن هشام172 :
هشام بن الحكم174 :
هلتا (قرية يف البحرين)30 ،29 :
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الهند26 ،10 :
الهيصمية128 :
و
الوحيد البهبهاين78 ،77 :
وزارة اإلعالم يف البحرين8 ،7 :
وزارة الرتبية والتعليم يف البحرين11 ،10 ،7 :
وليد خالص29 :
ي
ياسني البالدي (الشيخ)،159 ،137 ،121 118- :
167 ،160
ياسني بن صالح الدين البالدي = ياسني البالدي
(الشيخ)
يحيى بن حسني بن عشرية البحراين (الشيخ):
155 ،142 ،109
اليعاربة159 :
يعقوب إسحاق الحرضمي99 :
يوسف بن أحمد آل عصفور الدرازي البحراين
(الشيخ)67 :
ابن يوسف الحدائقي الشريازي96 :
يوسف العصفور (الشيخ)،76 ،46 ،22 ،18 ،11 :
180 ،156 ،145 ،115 ،107 ،104 ،100 ،79 ،78

فهرس الكتب واملؤلفات
أ
إثبات الهداة بالنصوص واملعجزات (هاشم
التوبالين)106 :
األجرومية ( )41 :
أحكام القرآن (القطب الراوندي)39 :
اختيار معرفة الرجال (الطويس)139 :
إرشاد األذهان (العالمة الحيل)64 :
االستبصار (محمد بن الحسن الطويس)115 :
استقصاء النظر يف إمامة األمئة االثني عرش
(ميثم البحراين)125 :
األرسار الضافية يف رشح الكافية (إسامعيل بن
إبراهيم بن عطية البحراين)154 ،140 :
األسامء (نوح بن هاشل العصفور)161 :
اإلشارات (عيل بن سليامن البحراين)126 :
إصالح املنطق (ابن السكيت)146 :
أصول البالغة (ميثم البحراين)153 ،132 :
اإلعراب (نوح بن هاشل العصفور)161 :
إعالم األنام بعلم الكالم (سليامن املاحوزي)133 :
االقرتاح (السيوطي)172 :
ألفية ابن مالك (ابن مالك)146 ،41 :
اإلنصاف يف النص عىل األمئة االثني عرش
األرشاف (هاشم التوبالين)110 ،107 :
أنوار البدرين (البالدي)156 ،36 :
األنوار اللوامع يف رشح مفاتيح الرشائع (حسني
العصفور)70 :
ب
بحار األنوار (املجليس)20 :
البحر الخضم (ميثم البحراين)126 :
الربهان يف تفسري القرآن (هاشم التوبالين
البحراين)83 :
البهجة (السيوطي)163 :
بهجة الخاطر ونزهة الناظر (يحيى بن حسني
بن عشرية البحراين)155 ، 142 :

ت
تاريخ الترشيع اإلسالمي (عبد الهادي الفضيل):
22
التبيان (نوح بن هاشل العصفور)161 :
تتمة األمل (محمد آل شبانة)161 :
تجريد االعتقاد (الطويس)127 :
التحف النحوية يف رشح األجرومية (عبد الله بن
أحمد آل طعان)164 :
تحفة الرجال وزبدة املقال (عبد الله
السامهيجي)121 :
متهيد القواعد (الشهيد الثاين)173 :
التنبيهات يف الفقه (هاشم التوبالين)105 :
التهذيب (محمد بن الحسن الطويس)115 :
التهذيب واالستبصار (الطويس)43 :
ج
الجامنة البهية (حسن بن راشد الحيل)63 :
الجمهرة (ابن دريد)146 :
الجنة الواقية (آقا محمد الكرمانشاهي)69 :
جواهر البحرين (سليامن املاحوزي)22 :
جواهر البحرين (عبد الله السامهيجي)140 :
جواهر البحرين يف أحكام الثقلني (عبد الله
السامهيجي)114 :
ح
حاشية عىل ألفية ابن مالك (أحمد بن عبد
الرؤوف الحسيني)157 :
حاشية عىل بعض عبارات النظام يف علم
الترصيف (محمد بن عبد الله البالدي)161 :
حاشية عىل تجريد االعتقاد (عبد عيل بن حسني
العصفور)134 :
حاشية عىل رشح الكافية للجرمي (ياسني
البالدي)160 :
حاشية عىل رشح النيسابوري لشافية ابن
الحاجب (ياسني البالدي)160 :
حاشية عىل الكافية البن الحاجب (خلف بن
عبد عيل العصفور)162 :
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حارض البحرين (إبراهيم املبارك)31 :
الحدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة
(يوسف العصفور)69 ،68 ،67 :
الحدود (الرماين)161 :
الحروف (الرماين)16 :
حلية األبرار يف أحوال محمد وآله األطهار
(هاشم التوبالين)110 :
حلية النظر يف فضل األمئة االثني عرش (هاشم
التوبالين)110 :
حواش عىل الفوائد العربية (ياسني البالدي)160 :
د
الدراية يف النحو (ياسني البالدي)160 :
الدرة الثمينة (هاشم التوبالين)111 :
ديوان الحامسة (أبو متام)146 :
ذ
الذخائر (محمد عيل العصفور)157 :
ذخرية العباد يف تقريب زاد املعاد
(السامهيجي)76 :
الذريعة (الطهراين)63 :
ذريعة املؤمنني إىل أصول الدين (سليامن
املاحوزي)134 :
ر
الرسالة االستثنائية يف اإلقرار (أحمد بن إبراهيم
العصفور)158 :
رسالة العلم (أحمد السرتاوي)122 ،62 :
رسالة العلم (أحمد بن سعادة)27 :
الرسالة العلوية (عبد الله السامهيجي)137 :
رسالة يف أحكام الجمعة (عبد عيل بن خلف
العصفور)71 :
رسالة يف إعراب آيات من القرآن الكريم
(سليامن املاحوزي)158 :
رسالة يف إعراب (تبارك الله أحسن الخالقني)
(سليامن املاحوزي)158 :
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رسالة يف تقسيم الكلمة إىل اسم وفعل وحرف
(عبد الله بن عيل البالدي)161:
رسالة يف الجمعة (خلف بن عبد عيل العصفور)71 :
رسالة يف الجمعة (عيل بن سليامن القدمي)71 :
رسالة يف الجهر واإلخفات (املقايب البحراين)48 :
رسالة يف حكم صالة الجمعة يف زمن الغيبة
(سليامن بن أيب ظبية البحراين)71 :
رسالة يف رشح فقرة من دعاء كميل وإعرابها
(حسني العصفور)162 :
رسالة يف صالة الجمعة (عيل بن محمد
العصفور)71 :
رسالة يف العوامل السامعية والقياسية (حسني
العصفور)162 :
رسالة يف مسألة رؤية الله (سليامن املاحوزي)134 :
رسالة يف النحو (سليامن املاحوزي)158 :
رسالة يف وجوب الجمعة عيناً (أحمد بن محمد
املقايب)71 :
رسالة يف وجوب الجمعة عيناً (سليامن بن صالح
العصفور)71 :
رسالة يف وجوب الجمعة عيناً (سليامن
املاحوزي)71 :
رسالة يف وجوب الجمعة عيناً (محمد بن عيل
العصفور)71 :
رسالة يف وجوب صالة الجمعة عيناً (عيل بن
حسن البالدي)71 :
رسالة يف الوحي واإللهام (ميثم البحراين)125 :
رسائل يف علم العروض والقافية (حسني بن
حسن الغريفي)155 :
رسالة اللذة (عبد الله السامهيجي)137 :
رسائل يف مسائل املضمرات يف علم النحو (عبد
الله السامهيجي)159 :
رسالة يف النحو (عيل بن محمد الصالحي)163 :
رسالة مخترصة يف النحو (سليامن املاحوزي)158 :
الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية (زين
الدين العاميل)40 :

الروضة العلية يف رشح األلفية (ياسني البالدي):
168 ،159
رياض العلامء (عبد الله األفندي)105 ،63 :
ز
زاد املعاد يف رشح السداد (خلف العصفور)50 :
س
السالفة البهية يف الرتجمة امليثمية (سليامن
املاحوزي)23 :
سالفة العرص (ابن معصوم)156 :
سهل التناول يف رشح املئة عامل (حسني بن
حسن الغريفي)155 :
السيف السنني يف الرد عىل موالنا الشيخ ياسني
( __)160 :
السيف الصارم يف الرد عىل ابن الناظم (ياسني
البالدي)160 :
ش
رشائع اإلسالم (املحقق الحيل)64 :
رشح اإلشارات (ميثم البحراين)126 :
رشح األلفية (عيل العسكري)39 :
رشح ألفية الشهيد (إبراهيم بن منصور األوايل)63 :
رشح البهجة املرضية يف رشح األلفية (عبد الله
بن عباس السرتي)163 :
رشح حديث املنزلة (ميثم البحراين)125 :
رشح ديباجة القاموس املحيط (ابن أيب ظبية
البحراين)157 :
رشح ديوان املتنبي (أحمد بن عبد الرؤوف
الحسيني)157 :
رشح رسالة الحمد (أحمد العصفور)158 ،44 :
رشح مغني اللبيب (عبد الله القاروين)169 ،155 :
رشح مغني اللبيب (عبد عيل بن نارص بن
رحمة)156 :
رشح نهج البالغة (ميثم البحراين)153 ،132 :
الشهاب يف الحكم واآلداب (يحيى بن حسني بن
عشرية البحراين)109 :

ص
الصايف (محمد محسن الكاشاين)103 :
الصحاح (الجوهري)146 :
صفوة الصفوة والربهان (محمد بن عيل املقايب):
86
ع
عوايل الآليل (ابن أيب جمهور)28 :
العوامل يف النحو (ياسني البالدي)160 :
عيون الحقائق الناظرة يف تتمة الحدائق النارضة
(حسني العصفور)169 :
غ
غاية املرام وحجة الخصام يف تعيني اإلمام من
طريق الخاص والعام (هاشم التوبالين)111 :
الغرة (عبد الله القاروين)155 :
الغنية يف مهامت الدين عن تقليد املجتهدين
(حسني بن حسن الغريفي)155 :
ف
فتح مقفالت القواعد (أحمد بن عبد الله
املتوج)63 :
الفصيح (ثعلب)146 :
فضل الشيعة (هاشم التوبالين)111 :
الفهرست (الطويس)120 :
فهرست علامء البحرين (سليامن املاحوزي)22 :
الفوائد العربية (ياسني البالدي)160 :
ق
القاموس املحيط (الفريوز أبادي)146 :
قطر الغامم يف رشح كالم امللوك ملوك الكالم
(عبد عيل بن نارص بن رحمة)156 :
قطر الندى وبل الصدى (ابن هشام)145 ،41 :
قواعد األحكام (العالمة الحيل)64 :
قواعد املرام يف علم الكالم (ميثم البحراين):
132 ،126 ،125
القوانني يف النحو (ياسني البالدي)160 :
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القياس (عيل بن محمد الصالحي)163 :
ك
الكايف (محمد بن يعقوب الكليني)115 :
الكامل يف الصناعة (جعفر الروييس البحراين)100 :
كشف املراد يف رشح تجريد االعتقاد (العالمة
الحيل)132 :
الكفاية (عبد الله السامهيجي)159 :
كنز العرفان يف فقه القرآن (املقداد بن عبد الله
السيوري)66 :
كنز املسائل (عبد الله السرتي)70 :
ل

اللمع (ابن جني)146 :
اللمعة الدمشقية (الشهيد األول)64 :
لؤلؤة البحرين لقريت العني (يوسف العصفور)162 :
م
مجمع األحكام يف معرفة مسائل الحالل والحرام
(محمد عيل املقايب)112 ،111 :
مجمع البيان يف تفسري القرآن (الطربيس)98 ،40 :
مجمل اللغة (ابن فارس)146 :
املخترص النافع (املحقق الحيل)64 :
مدينة املعاجز (هاشم التوبالين)111 ،106 :
مرآة األخبار يف أحكام األسفار (الدرازي)56 :
مرآة العقول (املجليس)140 :
املسائل النحوية يف حل مشاكل األجرومية
(علوي بن سليامن البحراين)163 :
معاين الحروف (محمد بن محسن العصفور)161 :
املعراج الساموي (ميثم البحراين)126 :
معراج الكامل إىل معرفة الرجال (سليامن
املاحوزي)120 :
املعول يف رشح املطول (عبد عيل بن نارص بن
رحمة)156 :
معني النبيه يف بيان رجال من ال يحرضه الفقيه
(ياسني البالدي)121 :
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مغني اللبيب (ابن هشام)41 :
ملتقى البحرين (جعفر بن محمد البحراين)57 :
من ال يحرضه الفقيه (الصدوق)43 :
من ال يحرضه الفقيه (محمد بن عيل بن
بابويه)115 :
منتظم الدرين (التاجر)154 :
منظومة يف النحو (حسني العصفور)162 :
املنهاج (القطب الراوندي)39 :
منهاج الهداية (أحمد املتوج)154 ،64 :
منهج األفهام يف علم الكالم (ميثم البحراين)125 :
منية الطالب (محمد بن يوسف العصفور)162 :
منية املامرسني (عبد الله السامهيجي)135 ،31 :
ن
الناسخ واملنسوخ (أحمد املتوج)81 :
الناسخ واملنسوخ (القاسم بن سالمة)83 :
النجاة يف القيامة يف تحقيق أمر اإلمامة (ميثم
البحراين)125 :
النحو (محمد بن محسن العصفور)161 :
نزهة الناظرين يف تفسري القرآن املبني (عبد الله
السرتي)163 ،97 :
النكت السنية يف املسائل املازنية (سليامن
املاحوزي)158 :
النهاية يف خمسامئة اآلية (أحمد املتوج)64 :
و
الوايف (محمد محسن الكاشاين)103 :
الوافية يف رشح الكافية (عبد الله بن حسن
املقايب)157 :
وسائل الشيعة (الحر العاميل)111 ،105 :

through the narrow bitter political scope, attempting to take
it out of its wide national circle and limiting it to a specific
group or a sect, and then, the naïve questions arise. These
questions resemble the narrow mind of the one posing the
questions and his intolerance to submitting to historical facts,
purposely forgetting that our research here is as the work of a
historian, who submits to cogent historical evidence. Thus, he
adopts what he finds to be true and cannot- as long as he is
honest- fabricate incidents that never happened and conceal
events or names that had historical influence.
Thus, the researcher’s concern was to search and delve
through historical books that studied Bahrain and its
luminaries from the seventeenth century A.H to the end of
the thirteenth century. The researcher found a great number
of references, old and modern, that he could rely since they
were continuously recurrent. Meanwhile, he found modern
publications in which their authors claimed that they are
recording historical events. These writings; however, aimed
at concealing proven historical facts and crudely obliterating
them in a pathetic attempt to create a new record of events,
that has neither a historical nor geographical base, and does
not withstand the historical scientific vision. Thus, refuting
them and not taking them into consideration was more
suitable to the scientific approach.
The journey of accomplishing this research was not easy at
all. Many obstacles were encountered along the way. For
the research, in general, depends, basically, on materials
which are mostly manuscripts; and obtaining copies of these
manuscripts wasn’t always very feasible.
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Issa Al-Wadai
The Scientific Movement in Bahrain

From the Seventeenth Century A.H to the End of the Thirteenth Century
Abstract:
Bahrain, similar to other Arab and Islamic civilizations,
experienced an era of scientific prosperity that lasted several
centuries. During this era, hundreds of scientists’ names became
well known in various fields of knowledge. These scientists
produced hundreds of publications on religious and worldly
sciences; they penned books about Fiqh (Islamic Jurisprudence)
and its principles, [Quranic] interpretations, Hadiths, language,
philosophy, mathematics and other known sciences.
Hence, this research serves as an attempt to trace a conclusive
outline of the scientific movement in Bahrain that lasted over
seven centuries. This research attempts to shed light upon
the history of schools in Bahrain and the phases thereof,
reflecting both their weakness and strength. It also underlines
the scientific activity at those schools and aims at following
the contributions of Bahrainis to fields of legal and linguistic
sciences in addition to highlighting what distinguishes
Bahraini scientific productions from others, with regards to
their approach and presented scientific materials.
Nothing can harm this research more than looking at it
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