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فبدت قب�ضٌة اأ�ضاء لها الأف ق و راحت 
يف نورها تتوقْد

ول �ضك ان هذه اللوحة تعطي �ضورة 
ت�ضتمر  وه��ي  يا�ضني  اآل  �ضاعرية  عن 
والنغم  واخل���ي���ال  ال���زخ���م  ن��ف�����س  يف 
اجلميل. اما يف ق�ضيدته )غدير علي( 
والتي القاها مبنا�ضبة يوم الغدير عام 

1949م فيقول فيها:
قم تقّر التاريخ �ضفرًا ف�ضفرًا

وا�ضتنب موقف الركاب امل�ضافْر
وانقع القلب من غدير علٍي
وا�ضتبق واردًا اليه وبادر

وا�ضهد احلفل والنبُي خطيٌب
فيه ينهى امرًا من الله �ضادر
�ضارحًا من جالل حيدر متنًا
وقف الدهر دونه وهو حائر

عقد التاج للو�ضي فدّوى
ب�ضعاب البيداء زهو الب�ضائر
وتعاىل الهتاف يخرتق اجلو

برناته العذاب ال�ضواحر
وتهادى )علي( يحمل اكليل

املعايل مبلج الوجه زاهر
ويت�ضح للقارئ من خالل هذه البيات 
عفوًا  يجيء  البديعي  ال�ضلوب  وهذا 
ال�ضاعر  اح�ضا�س  م��ن  نابعًا  وتطبعًا 
وم�ضات  و  و���ض��ور  دللت  ل���ض��ف��اء 
)يف  ق�ضيدته  يف  ام��ا  املنا�ضبة  ح��ول 
 )1965( ع��ام  كتبها  وال��ت��ي  ك��رب��الء( 

فيقول:
ق�ضدت �ضهيد الطف ملتجئًا به

ومن يك اأوىل منه ملجًى وملتجا
اأقبُل بابًا �ضاغه الله للورى

طريقًا لتحقيق الماين ومنهجا
والثم قربًا طّبق الر�س وال�ضما

�ضنا بالدم الزاكي الطهور مّموجا
واأ�ضتاف من ذاك ال�ضريح وتربه

عبريًا باأ�ضذاء اجلنان موؤرجا
ملتهبا  جاء  فقد  ال�ضيا�ضي  �ضعره  اما 
بالروح الوطنية والعواطف املتاأججة 
ف���الح���داث ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة يف ال��ع��راق 
وال���وط���ن ال��ع��رب��ي مل ت��غ��ب ع��ن ذهن 
ويعي�س  ير�ضدها  ك��ان  ال��ذي  ال�ضاعر 
يف و�ضطها فجاءت ق�ضائده ال�ضيا�ضية 
عالية الن�ضيج بارعة ال�ضور يقول يف 
ق�ضيدته )ثورة اجلزائر( والتي كتبها 

عام 1955م :
يا نه�ضة الحرار الف حتيٍة

تزجى اليك من العراق وتربُد
�ضريي على ا�ضم الله نحو كفاحك الدا 

مي كما مي�ضي الهزبر امللّبُد
وحتّملي ن�ضب الن�ضال وجهده

فالن�ضر ليوؤتاه من ليجهُد
وتقدمي للموت دون تردٍد

هيهات ُيدرك حقه مرتدُد
وا�ضتنقذي ذاك العرين وطهره

من ان ُيدن�ضه الدخيل املف�ضُد
وتلفعي بال�ضطبار فيومك ال حمموم 

ينذر بال�ضى ويهدُد
هذا طريق الن�ضر دون مناله

جثث تر�ّس واأمٌة ت�ضت�ضهُد
اآل  ال�����ض��ي��خ  اع��ت��زل  1980م  ع���ام  يف 
ن�ضاطاته  عن  وتوقف  الكتابة  يا�ضني 
عمته  اب��ن  على  حزنًا  داره  ول��زم  كليًا 
اآية الله العظمى ال�ضيد ال�ضهيد ال�ضعيد 
اأعدم على يد  حممد باقر ال�ضدر الذي 
مالزمًا  �ضيخنا  وبقي  املقبور  الطاغية 
ال�ضبت  ي��وم  احلياة  ف��ارق  حتى  داره 
�ضنة 1427ه����/  الآخ���رة  ج��م��ادى   26
2006م و�ضيع ت�ضييعا مهيبًا ودفن يف 
واقيمت  ال�ضريف  الكاظمي  ال�ضحن 
جم��ال�����س ال���ف���احت���ة ع��ل��ى روح�����ه يف 

الكاظمية وايران ولبنان.

الشيخ محمد حسن آل ياسين.. العالم والشاعر
حسن هادي
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�ضيخنا  �ضعر  على  كثب  عن  يطّلع  من 
يجد  يا�ضني  اآل  ح�ضن  حممد  اجلليل 

ال�ضعر  من  الكثري  الكثري 
حتى  ال������رائ������ق 

ل������ي������ك������اد 

يتيّقن ان ال�ضيخ قد تفرد لل�ضعر دون 
�ضواه من العلوم والفنون الخرى.

ول��ك��ن ل��الأ���ض��ف ال�����ض��دي��د مل 
يد  ال�ضعر  ه���ذا  ي��ج��د 
العناية والهتمام 
جل���م���ع���ه، ول���و 
لهذا  ق���ّي�������س 
من  ال�����ض��ع��ر 
ي����ج����م����ع����ه 
ُيغني  ف��اأن��ه 
امل����ك����ت����ب����ة 
الدب�������ي�������ة 
ب��������������رتاث 
������ض�����خ�����م 
ن  �ضيكو و
دي������وان������ًا 
هي  ي�ضا
دواوي�����ن 
ال�ضعراء 

ال��ك��ب��ار. واحل��ق��ي��ق��ة ت���ق���ال؛ ان���ه ملن 
التق�ضري الكبري والجحاف بحق هذه 
الرثوة الدبية ان جتد اأن هناك بع�س 
ق�ضائد ال�ضيخ ل تزال خمطوطة ومل 
ت�ضق طريقها اىل الن�ضر، مما تعد يف 
حكم املجهول او ُتعد من الدب املن�ضي 
العربي.  لالدب  كبرية  خ�ضارة  وهذه 
فقد  �ضيخنا  �ضعر  م��ن  تناثر  م��ا  اأم���ا 
توزع يف جريدة )ال�ضاعة( البغدادية 
ل�ضاحبها املرحوم ال�ضيد �ضدر الدين 
وجملة  )البيان(  وجملة  الدين  �ضرف 
النجفيتني وكتاب  ال�ضالمي(  )العدل 
علي  لال�ضتاذ  ج7  ال��غ��ري(  )���ض��ع��راء 
�س  حياته  ترجمة  �ضمن  اخل��اق��اين 

.553 - 545
�ضتى  يف  القيمة  موؤلفاته  ان  رغ��م  و 
العلم  يف  وم��و���ض��وع��ي��ت��ه  ال���ع���ل���وم 
التعريف  ع��ن  تغني  والدب  والفكر 
�ضعره  ع��ن  احل��دي��ث  منا�ضبة  ان  اإّل 
جوانب  على  ال�ضوء  ت�ضليط  تتطلب 
���ض��خ�����ض��ي��ت��ه ال��ع��ل��م��ي��ة 

والدبية.
ان������������ه 

ال�ضيخ حممد ح�ضن بن ال�ضيخ حممد 
ر���ض��ا ب��ن ال�����ض��ي��خ ع��ب��د احل�����ض��ني بن 
ح�ضن  حممد  ال�ضيخ  بن  باقر  ال�ضيخ 
اآل يا�ضني اخلزرجي. ولد يف النجف 
ال���ض��رف ي���وم 18 ج��م��ادى الآخ���رة 
وينتمي  /1931م(  )1350ه����  �ضنة 
ب�)اآل  عرفت  عريقة  علمية  ا�ضرة  اىل 
الول  تعليمه  �ضيخنا  تلقى  يا�ضني(، 
اآل  ال�ضيخ حممد ر�ضا  والده  يد  على 
يا�ضني الذي عرفته الو�ضاط العلمية 
فقهاء  كبار  من  ال���ض��رف  النجف  يف 
فكان  فيها،  العلى  وامل��رج��ع  ع�ضره 
�ضيخنا  تتلمذ  كما  لولده  الول  املعلم 
ع��ل��ى ي��د ك��ب��ار ع��ل��م��اء ع�����ض��ره امثال 
ال�ضيخ عبا�س الرميثي وال�ضيخ حممد 
طاهر اآل را�ضي وال�ضيخ مرت�ضى اآل 

يا�ضني وال�ضيد اخلوئي.
يا�ضني  اآل  ح�ضن  حممد  ال�ضيخ  دخل 
حممد  ال�ضيخ  يد  على  الن�ضر  منتدى 
من  �ضيخنا  انتقل  ث��م  العلوي  ر���ض��ا 
الكاظمية  النجف ال�ضرف اىل مدينة 
املقد�ضة بعد وفاة عمه ال�ضيخ را�ضي 
1952م(  )1371ه����/  ع��ام  يا�ضني  اآل 
التي  العلمية  رح��ل��ت��ه  ب����داأت  وف��ي��ه��ا 
توزعت بني الر�ضاد والتبليغ لحكام 
والكتابة  اجلماعة  وام��ام��ة  ال��دي��ن 
وال��ت��األ��ي��ف وال��ت��ي ام��ت��دت اىل 
ن�����ض��ف ق����رن. واحل���دي���ث عن 
الدينية  ون�ضاطاته  موؤلفاته 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ي��ح��ت��اج اىل 
درا����ض���ات م��ط��ول��ة. فقد 
العلمية  املكتبة  اأث��رى 
ال�ضالمية  والثقافية 
عظمية  مب���وؤل���ف���ات 
ت����رك����ت ب�����ض��م��ات 
وا��������ض�������ح�������ة يف 
الثقافية،  ال�ضاحة 
ام������ا ن�����ض��اط��ات��ه 
الدين  خ��دم��ة  يف 
ت���ع���د،  ل  ف����ه����ي 
)دار  اأ���ض�����س  ف��ق��د 

والن�ضر(  للتاأليف والرتجمة  املعارف 
يف الكاظمية املقد�ضة، كما اأن�ضاأ مكتبة 
العامة  ال�ضالم  عليه  احل�ضن  الم���ام 
وتراأ�س اجلمعية ال�ضالمية للخدمات 
ال�ضالمية للخدمات الثقافية وا�ضرف 
على حترير جملة )البالغ( ا�ضافة اىل 
ع�ضوًا  كان  كما  العديدة،  حما�ضراته 
يف املجمع العلمي العراقي وقد اأربت 
موؤلفاته يف خمتلف العلوم على املائة 
عنوان و74 حتقيقًا �ضوى الدرا�ضات 
والبحوث التي كان ين�ضرها يف جملة 
وا�ضافة  العراقي(.  العلمي  )املجمع 
العلوم  ب��ك��اف��ة  ال��وا���ض��ع  اإمل���ام���ه  اىل 
الدينية واللغوية والتاريخية وال�ضري 
والرتاجم واملعاجم والفل�ضفة والدب 
�ضيخنا  كان  فقد  والجتماع،  والفقه 
مي��ت��ل��ك ���ض��اع��ري��ة ك��ب��رية جت��م��ع بني 
التاريخ وبني املتانة والقوة والبديع 
ا�ضعاره  ت�ضمنت  ك��م��ا  وال���ب���الغ���ة، 
الكثري من املعاين املبتكرة وال�ضلوب 
ق�ضيدته  يف  يقول  الر�ضني.  الهادف 
املولد  مبنا�ضبة  ال�ضالم(  ر�ضول  )ي��ا 

النبوي ال�ضريف:
ا�ضرق الكوُن بال�ضنا يتوّقْد

حينما اأ�ضرق الوليُد )حممْد(
حادٌث هّز عامل الر�س ُب�ضرًا
فانحنت عنده العوامل �ضّجْد

لَح يف عامل اجلهالِة بدرًا
يهتدي الكون يف �ضناه وير�ضْد

وعلى الرغم من بروز ال�ضمة اخلطابية 
يف هذه البيات اّل انها تدل على ثراء 
مطلع  ان  اإّل  �ضاعرنا  امتلكه  لغوي 
الق�ضيدة ليقدم انطباعًا وا�ضحًا عن 
يقدم  ان  ال�ضاعر  وه��دف  �ضاعريته، 
اكرب قدر من احلقائق املتعلقة مبولد 
الله عليه واآله ثم  النبي الأكرم �ضلى 

يتطرق اىل الق�ضايا الخرى فيقول:
�َضل رمال ال�ضحراء كم من فتاٍة
�ضمنها من �ضفا�ضف الراأي تواأْد

نحتوا من �ضفا احلجارِة رّبًا
هو من دون مبدع الكون ُيعبْد

ال�ّضي����ُخ حمم����د ح�ض����ن اآل يا�ض����ني )2006-1931(
حمق����ق و�ضاعر اأث����رى املكتبة العربي����ة بالدرا�ضات 
العلمي����ة والدبية، مقدمًا العدي����د من كتب الرتاجم 
واللغ����ة والتاري����خ والدب واملعرف����ة. وم����ن ا�ضهر 

موؤلفاته )تاريخ امل�ضهد الكاظمي(.
ول����د اآل يا�ضني، يف مدينة العل����م والدب والعرفان 
النج����ف الأ�ضرف، در�����س يف جوامعها وم�ضاجدها 
ومدار�ضه����ا الديني����ة، متلقي����ًا املعرفة عل����ى علمائها 
وادبائه����ا، وقد كان قبل ذلك قد ن�ضاأ على خطى ابيه 
العالمة ال�ضيخ حممد ر�ضا اآل يا�ضني يف طلب العلم 
واملعرف����ة ابدا.وبع����د رحيل عم����ه العالم����ه ال�ضيخ 
را�ض����ي اآل يا�ض����ني اىل رحاب الل����ه يف خم�ضينيات 
الق����رن املا�ض����ي موؤلف )تاري����خ الكاظمية( و)�ضلح 
المام احل�ض����ن "ع"( انتقل ال�ضيخ حممد ح�ضن اآل 
يا�ضني اىل مدينة الكاظمية املقد�ضة. عني اآل يا�ضني 
ع�ض����وًا يف املجمع العلم����ي العراقي يف ثمانينيات 
الق����رن املا�ض����ي، وع�ضوًا يف جمم����ع اللغة العربية 
يف الردن، وزمي����ل ملتق����ى ال����رواد، واختري اي�ضا 

ع�ضو �ضرف يف املجمع العلمي العراقي اأي�ضا.
اأ�ض�����س اآل يا�ض����ني مكتب����ة الإم����ام احل�ض����ن العامة، 
واأ�ض����رف عل����ى حتري����ر جمل����ة "الب����الغ" ال�ضهرية 
الثقافي����ة. ولكات����ب ه����ذه ال�ضطور م�ضاهم����ة قلمية 
على �ضفحاته����ا الزاهرة.التقيت عام 1969 ال�ضيخ 
اآل يا�ض����ني، واأجريت معه ح����وارًا قلميًا ن�ضر حينه 

على �ضفحات جريدة اجلمهورية البغدادية.
اأث����رى اآل يا�ض����ني املكتب����ة العربي����ة ب�ضل�ضل����ة م����ن 
رج����ال(:  املوؤمن����ني  )م����ن  بعن����وان  ال�ض����دارات 
)زي����د  املطل����ب(،  عب����د  ب����ن  )حم����زة  �ض����ري  ت�ض����م 
ب����ن  رواحة(،)�ضع����د  ب����ن  حارثة(،)عبدالل����ه  ب����ن 
ب����ن  املنذر(،)م�ضع����ب  ب����ن  الربيع(،)احلب����اب 

عمري(،)�ضع����د ب����ن معاذ(،)جعف����ر بن اب����ي طالب(، 
�ضوجان(،)اب����و  ب����ن  عمرو(،)زي����د  ب����ن  )املق����داد 
الهيث����م ب����ن النبه����ان(، )ها�ض����م ب����ن عتبة(،)حممد 
ب����ن  حنيف(،)عم����رو  ب����ن  بكر(،)�ضه����ل  اب����ي  ب����ن 
ذر  حنيف(،)اب����و  ب����ن  اخلزاعي(،)عثم����ان 
ب����ن  اليمان(،)مال����ك  ب����ن  الغفاري(،)حذيف����ة 
ال�ضرت(،)حجر بن عدي(،)ميث����م التمار(،)عبدالله 

بن بديل(،)عمار بن يا�ضر(.
واآخ����ر �ضل�ضل����ة �ضدرت م����ن )من املوؤمن����ني رجال( 

)قي�س بن �ضعد بن عبادة الن�ضاري(.
يق����ول عن ه����ذه ال�ضل�ضل����ة ال�ضيخ حمم����د ح�ضن اآل 
يا�ض����ني ”هذه �ضفحات متوا�ضع����ة تعنى باحلديث 
عن فار�س كرمي من فر�ضان الميان وجندي �ضجاع 
من جن����ود احلق وفت����ى ا�ضيل من فتي����ان اخلزرج 

ان�ضار الله ور�ضوله. كان من اولياء الله املخل�ضني 
ومن رجال ال�ض����الم المناء ال�ضادقني ومن طالئع 
ال�ضابق����ني م����ن بني قوم����ه اىل القرار به����ذا الدين 
ومن ب����ارزي املجاهدي����ن باأمواله����م واأنف�ضهم �ضد 
امل�ضرك����ني واملتمردي����ن وجمه����ور البغ����اة ال�ضالني 
املنحرف����ني. وكان قي�����س ب����ن �ضع����د بن عب����ادة اأحد 
ه����وؤلء الرج����ال ال�ضنادي����د والبط����ال مم����ن اآم����ن 
بالل����ه تعاىل بقلب����ه ولبه، واعتن����ق ال�ضالم ب�ضدق 
واإخال�����س، وجاهد يف �ضبيل دينه غري متوانٍ  ول 
متخ����اذلٍ ، حت����ى ختم الل����ه حياته بح�ض����ن العقبى، 
فذهب اىل رّب����ه را�ضيًا مر�ضيًا ينعم بخلود احلياة 
وحياة اخللود، مع النبياء وال�ضديقني وال�ضهداء 
وال�ضاحل����ني وح�ض����ن اولئ����ك رفيق����ًا”. رح����م الل����ه 

ال�ضيخ حممد

رج�������������ل.. وم�����آث�����ر
 مهدي حمودي األنصاري

  عرض سعدون هليل 

من رواد النهضة العراقية

�ض���در عن اللجنة الثقافي���ة يف جامع اآل يا�ضني كت���اب )العالمة املحقق ال�ضيخ 
حممد ح�ضن ال يا�ضني( للدكتور والباحث جواد مطر املو�ضوي ا�ضتاذ التاريخ 
ومع���اون عميد كلي���ة الداب – جامعة بغ���داد، يعد العالمة املحق���ق ال�ضيخ ال 
يا�ض���ني عالمة فارق���ة يف املعرفة ال�ضالمي���ة فهو مفكر، فقي���ه، جمتهد، لغوي، 
مو�ضوع���ي، ناق���د ، �ضاع���ر باح���ث حمقق م���وؤرخ خطيب كاتب مرب���ي وتراثي 
مول���ع باحياء ال���رتاث ال�ضالمي يقول املو�ض���وي تعرفت علي���ه وانا يافع يف 
بداية �ضبعينيات القرن املا�ضي.. قراأت بعد ذلك ا�ضداراته املتنوعة، ول�ضيما 
ال�ض���ادرة من من�ض���ورات جامع المام طه، واللفت للنظ���ر يقول املو�ضوي هو 
لقائ���ي اخلا�س به �ضنة 1995 مع ال�ضتاذ الدكت���ور �ضالح احمد العلي رئي�س 
املجم���ع العلم���ي العراق���ي ان���ذاك �ض���رح يل وانا يف بيت���ه الواق���ع يف منطقة 
ال���داوودي قال: ان اف�ضل لغوي عربي يف ه���ذا الع�ضر هو قابع يف بيته قلت 

له من هو؟ 
ق���ال م���ن دون تردد ال�ضيخ حمم���د ح�ضن اآل يا�ضني واعقبه���ا بح�ضرة حاول ان 

يخفيها وهو ي�ضب جام غ�ضبه على الو�ضع العام. 
يف ع���ام 1980 اخت���ري ع�ض���وًا عامال يف املجم���ع العلمي العراق���ي ويف نف�س 
الع���ام اعترب ع�ضوا م���وؤازرًا ملجمع اللغة العربية.. ويق���ال انه يف عام 1995 
رف����س ح�ضور لق���اء كان قد رتب لع�ض���اء املجمع العلمي العراق���ي بالطاغية 
�ض���دام مع اربع���ة من زمالئه م���ن اع�ضاء املجل����س كانوا قد اتفق���وا على عدم 
احل�ض���ور، وعلقت عل���ى اثرها ع�ضويته يف املجمع العلم���ي العراقي باأمر من 
�ضدام �ضخ�ضيًا. ويقول  ال�ضتاذ املو�ضوي: "كان العالمة ال�ضيخ )رحمه الله( 
مو�ضوعي���ًا غزي���ر النتاج، فقد ت���رك تراثًا علمي���ا �ضخمًا موزعًا ب���ني التاأليف 
والتحقيق والدرا�ضات واملقالت، باحثا يف ذلك عن احلقيقة وتنوعت موؤلفاته 

وجه���وده العلمية بني العلوم الديني���ة وعلوم اللغة العربية والتاريخ وال�ضري 
وتراجم الرجال والفل�ضفة والدب وغريها. 

ال�ضيخ حممد ح�ضن اآل يا�ضني ولد يف مدينة النجف ال�ضرف عام 1931 ويف 
�ضن���ة 1953 ن���ال �ضه���ادة الجتهاد عل���ى يد الفقي���ه الكبري ال�ضي���خ عبد الكرمي 
اجلزائري وهو يف عمر ثالث وع�ضرين �ضنة ويف �ضنة 1957 طبع اول كتاب 

له عن )ال�ضاحب بن عباد وحياته وادبه(. 
ويف �ضن���ة 1980 اختري ع�ض���وا عاماًل يف املجمع العلم���ي العراقي ويف �ضنة 
1980 اخت���ري ع�ض���وًا م���وؤازرًا يف جمم���ع اللغ���ة العربي���ة، ويف �ضن���ة 1992 
اخت���ري �ضوا يف جلنة اع���داد معجم النظائر العربية للمف���ردات امل�ضتعملة يف 
احل�ض���ارات العراقي���ة القدمية اعتم���ادًا على املعجم ال�ض���وري الذي ا�ضدرته 

جامعة �ضيكاغو يف �ضنة 1994. 
اخت���ري ع�ض���وا يف هيئ���ة ملتقى ال���رواد يف �ضنة 1995 وعلق���ت ع�ضويته يف 
املجم���ع العلمي العراقي مع خم�ضة م���ن العلماء الذين رف�ضوا ح�ضور لقاء مع 
رئي����س النظ���ام ال�ضابق كما ذكرنا �ضابقا ومن اجلدي���ر بالذكر ان له مائة كتاب 

وموؤلف و�ضبعة واربعني كتابا حمققا من اهمهًا: 
1- ابو ذر الغفاري �ضنة 1995. 

2- ال�ضالم بني الرجعية والتقدمية �ضنة 1961. 
3- منهج الطوا�ضني يف تف�ضري القراآن. 
4- الن�ضان بني اخللق والتطوير ج2 .

5- هوام�س على كتاب نقد الفكر الديني. 
ويح���ق لن���ا يف نهاية القول ان نذك���ر اجلهات املعنية بالثقاف���ة واملثقفني ان ل 

تهمل ذكر هوؤلء املبدعني يف اقامة املهرجانات التي تخلد ذكراهم. 

الشيخ محمد حسن آل ياسين

على �سرير املر�ض اثناء رحلة العالج يف لندن عام 2005
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ه���و ال�ضيخ حمم���د ح�ضن ب���ن ال�ضيخ حممد 
ر�ضا بن عبداحل�ض���ني بن باقر بن حممد بن 
حمم���د ح�ضن ب���ن يا�ضني بن حمم���د علي بن 

حممد ر�ضا بن حم�ضن بن مهدي الكاظمي.
قدم مهدي الكاظمي )جد الأ�ضرة( اإىل مدينة 

الكاظمية من قرية )عكربا( وهي الدجيل. 

أسرة آل ياسين
هاجر اأحد اأجداده )حممد ر�ضا( اإىل النجف 
واأق���ام فيه���ا للدرا�ض���ة واأ�ض����س بذل���ك ه���ذه 
العائل���ة العلمي���ة )اآل يا�ض���ني( الت���ي قدم���ت 
الكثري من العلم���اء واملراجع وامل�ضاهري من 

الأدباء.
)اخل���زرج(  قبيل���ة  اإيل  ن�ضبه���م  يرج���ع 

املعروفة.
ويرجع لقبهم )اآل يا�ضني( اإىل اأحد اأجدادهم 
يا�ضني العارف باعث �ضهرتهم يف ع�ضره اأي 

يف �ضنة 1805 ميالدية.
ورد  له���م  اللق���ب  ه���ذا  ي�ضتق���ر  اأن  وقب���ل 
يف وثائقه���م القدمي���ة ع���دة األق���اب لبع����س 
والدجيل���ي  العك���ربي  منه���ا:  اأ�ضره���م  م���ن 

والكاظمي.

الوالدة والنشأة
ول���د ال�ضيخ حممد ح�ض���ن يف مدينة النجف 
�ضن���ة  الآخ���رة  جم���ادى  يف18  الأ�ض���رف 

1350ه� � 1931م. 
واأرخ وال���ده �ضن���ة مول���ده قائ���ال: ق���ل ليهن 

)الر�ضا( مبولده. 

دراسته
ابت���داأ درا�ضت���ه عل���ى وال���ده ال�ضي���خ حممد 
ر�ضا ث���م التح���ق مبدر�ضة )منت���دى الن�ضر( 
واأنهى فيها ثالث مراحل درا�ضية يف العلوم 
العربي���ة ث���م الفقهي���ة الأوىل، وا�ضتم���ر يف 
درا�ضته على علماء ع�ضره واخت�س بال�ضيد 

اخلوئي )قد�س �ضره(.

أساتذته
اآل  ر�ض���ا  حمم���د  ال�ضي���خ  وال���ده   �1

يا�ضني)ت1951م( .
2� اآي���ة الل���ه ال�ضي���خ عبا����س الرميث���ي )4 ( 

)ت1959م( يف الفقه.
- 3اآي���ة الل���ه ال�ضي���خ حمم���د طاه���ر ال�ضيخ 

را�ضي )1904 م -1980 م( يف الأ�ضول.
- 4اآي���ة الل���ه ال�ضيخ عبدالك���رمي اجلزائري 
والذي �ضهد ل���ه ببلوغ مرتبة الجتهاد العام 

1953م. 
5� ال�ضي���د اأبو القا�ض���م اخلوئي )ت1992م( 

فقهًا وتف�ضريًا ورجال.

استقراره في الكاظمية
غ���ادر النج���ف ع���ام 1953م اإىل الكاظمي���ة 
ليت�ضلم مهام التبليغ والإر�ضاد املرجعية بعد 
وف���اة عمه العالمة ال�ضي���خ را�ضي اآل يا�ضني 

)ت 1372ه  ( الذي تويف يف ذلك العام.
ق���ال ال�ضتاذ عب���د الكرمي الدب���اغ: )حدثني 
ه���و - رحم���ه الل���ه - ع���ن �ضب���ب ذل���ك فقال: 
قدم���ت اإىل الكاظمية حل�ضور جمل�س فاحتة 
املرح���وم عمي ال�ضي���خ، ويف الي���وم الثالث 
منه، �ضع���د املنرب خطي���ب الكاظمية ال�ضيخ 
كاظم اآل ن���وح، وبعد اأن تكلم مبا ينبغي يف 
هذا املقام، وج���ه كالمه اإىل احلا�ضرين )من 
الكاظميني( وق���ال: اإذا كنا ق���د فقدنا ال�ضيخ 
را�ض���ي بالأم�س، فان بينك���م الآن ابن اأخيه 
ال�ضيخ حمم���د ح�ضن )ون���وه بف�ضله وعلمه 
وفائ���دة وج���وده(، ف���ال يفوتنك���م الرج���ل، 
والتم�ضوا منه البقاء، فانه نعم اخللف خلري 

�ضلف. ( 
ال�ضم���ح  بوجه���ه  النا����س  ي�ضتقب���ل  وكان 
واأخالق���ه العالية وقد �ضاه���م كثريا يف ن�ضر 
الوع���ي والتدي���ن يف بغ���داد الت���ي كان م���ن 

اأعالمها.
كم���ا كان يوؤم املوؤمنني يف ال�ضحن الكاظمي 
املطه���ر يف �ضالتي املغ���رب والع�ضاء، وكان 
يوؤدي �ض���الة الظهرين يف م�ضج���د اإمام طه 
ق���رب �ضاح���ة الر�ض���ايف يف و�ض���ط بغ���داد 
حي���ث كان يلقي حما�ضرات���ه ومواعظه بني 
ال�ضالتني، وكنت من امل�ضتمعني ملحا�ضراته 
العلمي���ة  بالر�ضان���ة  تتمي���ز  كان���ت  الت���ي 

والو�ضوح و�ضد ال�ضامع.
وكان معتم���دا للمراجع وكانت تربطه عالقة 
خا�ض���ة باملرجع الأعلى للطائف���ة ال�ضيد ابو 
القا�ض���م اخلوئ���ي )قد����س �ض���ره( ع���رّب عنها 
)رحم���ه الله(: )عالقت���ي مع الإم���ام الراحل 
اخلوئي )قد����س �ضره( لي�س عالق���ة التلميذ 
باأ�ضت���اذه ومعلم���ه فح�ضب، ب���ل عالقة البن 

باأبيه( 
الدين���ي  املرج���ع  وكال���ة  يف  ج���اء  ومم���ا 
اأب���ي  الل���ه العظم���ى، ال�ضي���د  اآي���ة  الأعل���ى، 
القا�ض���م املو�ض���وي اخلوئي ل���ه، وامل�ضادق 
عليه���ا يف دائرة كاتب ع���دل النجف بتاريخ 

 :1973/3/29
القا�ض���م  اب���و  ال�ضي���د  اأدن���اه  املوق���ع  )اين 
اخلوئي، ق���د عينت العالم���ة احلجة ال�ضيخ 
حممد ح�ض���ن اآل يا�ضني، وكي���اًل عامًا مطلقًا 
القولي���ة  ال�ضالحي���ات  كاف���ة  يف  مفو�ض���ًا 
والفعلية، املمنوحة يل �ضرعًا وقانونًا...(.( 

)اأ�ض����س يف الكاظمية دار املع���ارف للتاأليف 
والرتجم���ة والن�ض���ر، واأن�ض���اأ مكتب���ة الإمام 
احل�ض���ن )علي���ه ال�ض���الم( العام���ة، وراأ����س 
اجلمعية الإ�ضالمية للخدمات الثقافية، وكان 

م�ضرفا على حترير جملتها )البالغ(. ( 

مؤلفاته
كان ال�ضي���خ حمم���د ح�ض���ن اآل يا�ض���ني م���ن 
العلم���اء الذي���ن اأحتف���وا املكتب���ة الإ�ضالمية 
بالعط���اء الكث���ري واملتن���وع ، ول���ه اهتم���ام 
خا����س بطبق���ة ال�ضباب وخاطبه���م يف كثري 
من كتبه حيث الأ�ضلوب الر�ضني والوا�ضح 
وقد نهل الكثري من ال�ضباب املوؤمن من منهله 

العذب.
و�ضنعر����س لك اأيها الق���ارئ الكرمي موؤلفاته 
و�ضتالحظ ال�ضاح���ة املعرفية الوا�ضعة التي 

كان يتحرك فيها: )10( 

الكتب المؤلفة: 
1� اإبري���ق: لف���ظ عرب���ي ف�ضي���ح: )بغ���داد - 

1420ه�/1999م(.
 - )بغ���داد  الغف���اري:  ذر  اأب���و   �2

1415ه�/1995م(.
التيه���ان: )ب���ريوت -  اب���ن  الهيث���م  اأب���و   �3

1417ه�/1996م(.
ن�ضاأته���ا-   - مولده���ا  العربي���ة  الأرق���ام   �4

تطورها: )بغداد - 1402ه�/1982م(.
5� الإ�ضالم بني الرجعية والتقدمية: )النجف 

- 1380ه�/1961م(.
 - )بغ���داد  وال���رق:  الإ�ض���الم   �6

1378ه�/1959م(.
 - )بغ���داد  وال�ضيا�ض���ة:  الإ�ض���الم   �7

1379ه�/1960م(.
 - )بغ���داد  الطبق���ات:  ونظ���ام  الإ�ض���الم   �8

1379ه�/1959م(.
 - ب���ريوت   - )ط1  الإمام���ة:   �9
ب���ريوت   - )ط2  1392ه����/1972م(، 
 - بغ���داد   - )ط3  1398ه����/1978م(،   -

1398ه�/1978م(.
10� الإم���ام جعفر ال�ض���ادق )ع(: )بريوت - 

1419ه�/1998م(.
11� الإم���ام احل�ض���ن بن عل���ي )ع(: )بريوت 

-1400ه�/1980م(.
12� الإمام احل�ضن ب���ن علي الع�ضكري )ع(: 

)بريوت - 1422ه�/2002(.
13� الإم���ام احل�ض���ني ب���ن عل���ي )ع(: )ط1 - 
بغ���داد - 1415ه����/1995(، )ط2 - بغ���داد 

- 1427ه�/2006م(. 

14� الإم���ام عل���ي بن اأبي طال���ب )ع( )�ضرية 
وتاأريخ(: )بريوت - 1398ه�/1978م(.

15� الإمام علي بن احل�ضني )ع(: )بريوت - 
1417ه�/1996م(.

16� الإم���ام عل���ي ب���ن حمم���د اله���ادي )ع(: 
)بريوت- 1422ه�/2001م(.

17� الإم���ام عل���ي ب���ن مو�ض���ى الر�ض���ا )ع(: 
)بريوت - 1421ه�/2000(.

الباق���ر )ع(:  عل���ي  ب���ن  الإم���ام حمم���د   �18
)بريوت - 1418ه�/1997م(.

19� الإم���ام حمم���د بن احل�ضن امله���دي )ع(: 
)بغداد - 1424ه�/2003م(.

20� الإم���ام حمم���د ب���ن عل���ي اجل���واد )ع(: 
)بريوت - 1421ه�/2000م(.

21� الإمام مو�ضى بن جعفر )ع(: )بريوت - 
1420ه�/1999م(.

22� الإن�ض���ان ب���ني اخللق والتط���ور )الق�ضم 
الأول(: )ط1 - بغداد - 1396ه�/1976م(، 
)ط2 - بغ���داد - 1397ه�/1977م(، )ط3 - 
بريوت - 1397ه����/1977م(. 23� الإن�ضان 
الث���اين(:  )الق�ض���م  والتط���ور  اخلل���ق  ب���ني 

)بغداد - 1400ه�/1980م(.
24� ب���ني ي���دي املخت�ض���ر الناف���ع: )بغداد - 

1377ه�/1957م(.
يف  البويه���ي  احلك���م  تاري���خ   �25
 - )بغ���داد  الأول(:  )الف�ض���ل  الع���راق 
الث���اين(:  )الف�ض���ل  1386ه����/1966م(، 

)بغداد - 1388ه�/1968م(.
26� تاريخ ال�ضحافة يف الكاظمية: )بغداد - 

1389ه�/1969م(.
 - )بغ���داد  الكاظم���ي:  امل�ضه���د  تاري���خ   �27

1387ه�/1967م(.
 - )بغ���داد  طال���ب:  اأب���ي  ب���ن  جعف���ر   �28

1407ه�/1987م(.
 - )بغ���داد  من���ذر:  ب���ن  احلب���اب   �29

1415ه�/1995م(.
30� حج���ر ب���ن ع���دي الكن���دي: )ب���ريوت - 

1422ه�/2002م(.
 - )بغ���داد  اليم���ان:  ب���ن  حذيف���ة   �31

1415ه�/1995م(.
 - )بغ���داد  املطل���ب:  عب���د  ب���ن  حم���زة   �32

1407ه�/1987م(.
 - )ب���ريوت  ثاب���ت:  ب���ن  خزمي���ة   �33

1416ه�/1995م(.
اأُ�ضول���ه - نظم���ه -  الدي���ن ال�ضالم���ي   �34

تعاليمه: )بغداد - 1377ه�/1957م(.
35� ديوان اأبي طال���ب يف �ضنعتني: )بغداد 

- 1414ه�/1994م(.
 - )بغ���داد  نوي���رة:  ب���ن  مال���ك  دي���وان   �36

1422ه�/2001م(.
)بغ���داد -  نوي���رة:  ب���ن  دي���وان متم���م   �37

1423ه�/2002م(.
 - )بغ���داد  حارث���ة:  ب���ن  زي���د   �38

1407ه�/1987م(.
 - )ب���ريوت  �ضوح���ان:  ب���ن  زي���د   �39

1415ه�/1995م(.
 - )بغ���داد  الربي���ع:  ب���ن  �ضع���د   �40

1407ه�/1987م(.
 - )بغ���داد  عب���ادة:  ب���ن  �ضع���د   �41

1414ه�/1994م(.
 - )بغ���داد  مع���اذ:  ب���ن  �ضع���د   �42

1407ه�/1987م(.
43� ال�ضل�ضبيل: لف���ظ عربي ف�ضيح: )بغداد 

- 1419ه�/1999م(.
 - )بغ���داد  اخل���ري:  �ضلم���ان   �44

1415ه�/1995م(.
 - )ب���ريوت  حني���ف:  ب���ن  �ضه���ل   �45

1421ه�/2001م(.
حيات���ه  طاوو����س:  اآل  عل���ي  ال�ضي���د   �46
 - )بغ���داد  كتب���ه:  خزان���ة   - موؤلفات���ه   -

1384ه�/1965م(.
47� ال�ضي���د حم�ض���ن بن احل�ض���ن العرجي: 

)بغداد - 1393ه�/1973م(.
48� ال�ضباب والدين: )ط1 - بغداد(.

الأول(:  )اجل���زء  كاظمي���ون  �ضع���راء   �49
)بغداد - 1400ه�/1980م(.

الث���اين(:  )اجل���زء  كاظمي���ون  �ضع���راء   �50
)بغداد - 1414ه�/1993م(.

الثال���ث(:  )اجل���زء  كاظمي���ون  �ضع���راء   �51
)بغداد - 1423ه�/2002م(.

52� ال�ضاحب بن عباد: حياته واأدبه: )بغداد 
- 1376ه�/1957م(.

)ب���ريوت -  ب���ن �ضوح���ان:  53� �ضع�ضع���ة 
1422ه�/2001م(.

 - )بغ���داد  العربي���ة:  يف  ���ل  َفعَّ �ضيغ���ة   �54
1400ه�/1980م(.

 - )ب���ريوت  الرحم���ن:  عب���اد   �55
1416ه�/1996م(.

 - )بغ���داد  ال�ضام���ت:  ب���ن  عب���ادة   �56
1415ه�/1995م(.

 - )ب���ريوت  بدي���ل:  ب���ن  الل���ه  عب���د   �57
1418ه�/1997م(.

 - )بغ���داد  رواح���ة:  ب���ن  الل���ه  عب���د   �58
1407ه�/1987م(.

 - )ب���ريوت  حني���ف:  ب���ن  عثم���ان   �59
1423ه�/2002م(.

60� الع���دل الإله���ي بني اجل���رب والختيار : 
)ط1 - بغ���داد - 1389ه����/1969م(، )ط2 

 - )ط3  1392ه����/1972م(،   - ب���ريوت   -
بغ���داد - 1398ه�/1978م(، )ط4 - بريوت 

- 1400ه�/1980م(. 
61� عل���ى هام����س كت���اب الع���روة الوثق���ى: 

)بغداد - 1394ه�/1974م(.
 - )ب���ريوت  يا�ض���ر:  ب���ن  عم���ار   �62

1420ه�/1999م(.
63� عمرو بن احلم���ق اخلزاعي: )بريوت - 

1422ه�/2002م(.
64� يف رح���اب الإ�ض���الم )م�ضائ���ل فل�ضفي���ة 
 - )ب���ريوت  والإ�ض���الم(:  املادي���ة  ب���ني 

1405ه�/1984م(.
ب���ريوت   - الر�ض���ول: )ط1  65� يف رح���اب 
 - بغ���داد   - )ط2  1416ه����/1996م(،   -

1424ه�/2003م(.
 - )بغ���داد  الق���راآن:  رح���اب  يف   �66

1388ه�/1969م(.
 - )عم���ان  َفعي���ل:  اأم  َفْيِع���ل   �67

1401ه�/1981م(.
68� قي����س ب���ن �ضع���د ب���ن عب���ادة: )بغ���داد - 

1425ه�/2004م(.
 - )ط1  والدلي���ل:  الفط���رة  ب���ني  الل���ه   �69

بغداد(.
70� ملح���ات من تاأري���خ الكاظمي���ة: )بغداد - 

1390ه�/1970م(.
الأزلي���ة واحل���دوث: )ط1  ب���ني  امل���ادة   �71
 - )ط2  1394ه����/1974م(،   - بغ���داد   -
ب���ريوت - 1394ه�/1974م(، )ط3 - بغداد 
 - القاه���رة   - )ط4  1397ه����/1977م(،   -

1397ه�/1977م(.
72� مال���ك ب���ن احل���ارث الأ�ض���رت: )بريوت - 

1421ه�/2000م(.
للنا�ضئني/احللق���ة  الديني���ة  املب���ادئ   �73

الأوىل: )بغداد - 1399ه�/1979م(.
للنا�ضئني/احللق���ة  الديني���ة  املب���ادئ   �74

الثانية: )بغداد - 1399ه�/1979م(.
 - )ب���ريوت  بك���ر:  اأب���ي  ب���ن  حمم���د   �75

1420ه�/1999م(.
76� حمم���د ب���ن حممد ب���ن النعم���ان )ال�ضيخ 

املفيد(: )بغداد - 1389ه�/1970م(.
77� مذكرات يف الفقه ال�ضتدليل/املجموعة 

الأوىل: )بغداد - (.
78� مذكرات يف الفقه ال�ضتدليل/املجموعة 

الثانية: )بغداد - (.
79� م�ضائ���ل لغوي���ة يف مذك���رات جممعي���ه: 
)الق�ضم الأول - 1407ه�/1987م(، )الق�ضم 
جم���ع  ث���م  1409ه����/1988م(،   - الث���اين 
الق�ضمان مع مذكرات اأخرى مل تن�ضر و�ضدر 

يف )بغداد - 1385ه�/1965م(.
80� امل�ضه���د الكاظمي يف الع�ض���ر العبا�ضي: 

)بغداد - 1383ه�/1964م(.
ب���دء الحت���الل  م���ن  الكاظم���ي  81� امل�ضه���د 
العثم���اين:  الحت���الل  نهاي���ة  اإىل  املغ���ويل 

)بغداد - 1385ه�/1965م(. 
 - )بغ���داد  عم���ري:  ب���ن  م�ضع���ب   �82

1407ه�/1987م(.
 - ب���ريوت   - )ط1  املع���اد:   �83
ب���ريوت   - )ط2  1392ه����/1972م(، 
 - بغ���داد   - )ط3  1398ه����/1978م(،   -

1398ه�/1978م(.
84� املعج���م الذي نطمح الي���ه: )ط1 - بغداد 
 - بغ���داد   - )ط2  1408ه����/1988م(،   -

1412ه�/1992م(.
85� معجم النبات والزراعة )اجلزء الأول(: 

)بغداد - 1406ه�/1986م(.
86� معجم النبات والزراعة )اجلزء الثاين(: 

)بغداد - 1410ه�/1989م(.
وطب���ع اجل���زءان مع���ا: )دم�ض���ق - 1998م(

)ط2 - بريوت - 2000م(.
87� املعم���ى والأحاجي والألغ���از: )بغداد - 

1383ه�/1964م(.
بغ���داد   - )ط1  اإ�ضالمي���ة:  مفاهي���م   �88

 - ب���ريوت   - )ط2  1385ه����/1965م(،   -
1393ه�/1973م(.

 - )بغ���داد  عم���رو:  ب���ن  املق���داد   �89
1415ه�/1995م(.

املحقق���ة  املعجم���ات  يف  مالحظ���ات   �90
املطبوعة: )بغداد - 1415ه�/1995م(.

91� منا�ض���ك العم���رة املف���ردة: )ط1 - بغداد 
 - بغ���داد   - )ط2  1390ه����/1970م(،   -

2004م(.
92� من امل�ضت���درك على ديوان اخلبز اأرزي: 

)بغداد - 1413ه�/1992م(.
الق���راآن:  تف�ض���ري  الطو�ض���ي يف  93� منه���ج 
)ط1 - م�ضه���د - 1390ه����(، )ط2 - بغداد - 

1978م(.
94� املهدي املنتظر بني الت�ضور والت�ضديق: 
)ط1 - بغ���داد - 1388ه����/1968م(، )ط2 
 - )ط3  1392ه����/1972م(،   - ب���ريوت   -
ب���ريوت - 1398ه�/1978م(، )ط4 - بغداد 

- 1398ه�/1978م(.
 - )بغ���داد  التم���ار:  يحي���ى  ب���ن  ميث���م   �95

1425ه�/2004م(.
 - بغ���داد   - )ط1  النب���وة:   �96
ب���ريوت   - )ط2  1392ه����/1972م(، 
بغ���داد   - )ط3  1392ه����/1972م(،   -
 - ب���ريوت   - )ط4  1398ه����/1978م(،   -

1398ه�/1978م(.
الط���ربي  تاري���خ  يف  ال���ردة  ن�ضو����س   �97
 - ب���ريوت   - )ط1  وحتلي���ل(:  )نق���د 
بغ���داد   - )ط2  1393ه����/1973م(، 
 - ب���ريوت   - )ط3  1397ه����/1977م(،   -

1397ه�/1977م(.
98� نهج البالغة ملن؟: )ط1 - بغداد (.

99� ها�ض���م ب���ن عتب���ة املرق���ال: )ب���ريوت - 
1420ه�/1999م(.

100� هوام�س على كتاب )نقد الفكر الديني(: 
)ط1 - بريوت - 1391ه�/1971م(.

الكتب المحققة:
1� الإقن���اع يف العرو����س وتخريج القوايف 
لل�ضاح���ب اأبي القا�ض���م اإ�ضماعي���ل بن عباد: 

)بغداد - 1379ه�/1960م(.
2� الأمثال ال�ضائرة من �ضعر املتنبي لل�ضاحب 

بن عباد: )بغداد - 1385ه�/1965م(.
لعب���د  الإ�ض���الم  قب���ل  الع���رب  تاري���خ   �3
 - )بغ���داد  الأ�ضمع���ي:  قري���ب  ب���ن  املل���ك 

1379ه�/1959م(.
الت�ضحي���ف  ح���دوث  عل���ى  التنبي���ه   �4
حلمزة ب���ن احل�ض���ن ال�ضبه���اين: )بغداد - 

1387ه�/1967م(.
5� دي���وان اأب���ي الأ�ض���ود ال���دوؤيل رواية ابن 
جن���ي: )ط1- بغداد - 1373ه����/1954م(، 

)ط2- بغداد - 1384ه�/1964م(. 
6� دي���وان اأبي الأ�ض���ود ال���دوؤيل �ضنعة اأبي 
ب���ريوت  ال�ضك���ري: )ط1-  �ضعي���د احل�ض���ن 
ب���ريوت  )ط2-  1394ه����/1974م(،   -
 - ب���ريوت  )ط3-  1402ه����/1982م(،   -

1418ه�/1998م(. 
املطل���ب  عب���د  ب���ن  طال���ب  اأب���ي  دي���وان   �7
 - )بغ���داد  املهزم���ي:  هف���ان  اأب���ي  �ضنع���ة 

1413ه�/1992م(.
املطل���ب  عب���د  ب���ن  طال���ب  اأب���ي  دي���وان   �8
�ضنع���ة علي بن حم���زة الب�ض���ري: )بغداد - 

1413ه�/1993م(.
 - )ب���ريوت  مع���ا:  ال�ضنعت���ان  وطبع���ت 

1421ه�/2000م(.
9� دي���وان املثق���ب العب���دي �ضنع���ة الأحول: 

)بغداد - 1414ه�/1993م(.
الأول(:  )الق�ض���م  اأرزي  دي���وان اخلب���ز   �10
)الق�ض���م  1409ه����/1989م(،   - )بغ���داد 
1409ه����/1989م(،   - )بغ���داد  الث���اين(: 
 - )بغ���داد  الثال���ث(:  )الق�ض���م 
1410ه�/1989م(، )الق�ضم الرابع(: )بغداد 
اخلام����س  )الق�ض���م  1410ه����/1990م(،   -

والأخري(: )بغداد - 1411ه�/1990م(. 
11� دي���وان ال�ضيخ جابر الكاظمي: )بغداد - 

1384ه�/1964م(.
12� دي���وان ال�ضاحب بن عباد: )ط1- بغداد 
 - ب���ريوت  )ط2-  1384ه����/1965م(،   -

1394ه�/1974م(. 
ال�ض���اد  ب���ني  الف���رق  يف  ر�ضالت���ان   �13
احلم���ريي  ن�ض���وان  ب���ن  ملحم���د  والظ���اء 
وحمم���د اب���ن يو�ض���ف الأندل�ض���ي: )بغداد - 

1380ه�/1961م(. 
14� الروزناجم���ة لل�ضاحب بن عباد: )بغداد 

- 1377ه�/1958م(.
15� �ض���رح ق�ضي���دة ال�ضاح���ب ب���ن عباد يف 
اأ�ض���ول الدي���ن للقا�ض���ي جعف���ر ب���ن اأحم���د 
 - )بغ���داد  املعت���زيل:  اليم���اين  البهل���ويل 

1385ه�/1965م(. 
16� �ض���رح م�ضكل اأبي���ات املتنبي لبن �ضيده 

الأندل�ضي: )باري�س - 1397ه�/1977م(.
17� العب���اب الزاخر واللب���اب الفاخر )حرف 
الهم���زة( للح�ض���ن ب���ن حمم���د ب���ن احل�ض���ن 

ال�ضغاين: )بغداد - 1397ه�/1977م(.
18� العب���اب الزاخر واللب���اب الفاخر )حرف 
احل�ض���ن  ب���ن  حمم���د  ب���ن  للح�ض���ن  الب���اء( 

ال�ضغاين: 
19� العب���اب الزاخر واللب���اب الفاخر )حرف 
احل�ض���ن  ب���ن  حمم���د  ب���ن  للح�ض���ن  الت���اء( 

ال�ضغاين: 
20� العب���اب الزاخر واللب���اب الفاخر )حرف 
اجلي���م( للح�ض���ن ب���ن حمم���د ب���ن احل�ض���ن 

ال�ضغاين:
21� العب���اب الزاخر واللب���اب الفاخر )حرف 
ب���ن احل�ض���ن  ب���ن حمم���د  للح�ض���ن  احل���اء( 

ال�ضغاين:
22� العب���اب الزاخر واللب���اب الفاخر )حرف 
ال�ض���ني( للح�ض���ن ب���ن حمم���د ب���ن احل�ض���ن 

ال�ضغاين: )بغداد - 1407ه�/1987م(.
23� العب���اب الزاخر واللب���اب الفاخر )حرف 
ب���ن احل�ض���ن  ب���ن حمم���د  للح�ض���ن  الط���اء( 

ال�ضغاين: )بغداد - 1400ه�/1979م(.
24� العب���اب الزاخر واللب���اب الفاخر )حرف 
احل�ض���ن  ب���ن  ب���ن حمم���د  للح�ض���ن  الغ���ني( 

ال�ضغاين: )بغداد - 1400ه�/1980م(.
25� العب���اب الزاخر واللب���اب الفاخر )حرف 
احل�ض���ن  ب���ن  حمم���د  ب���ن  للح�ض���ن  الف���اء( 

ال�ضغاين: )بريوت - 1401ه�/1981م(.
26� عنوان املعارف وذكر اخلالئف لل�ضاحب 
بن عباد: )ط1- النجف - 1372ه�/1953م(، 
)ط2- بغ���داد - 1384ه����/1964م(، )ط3- 

بغداد - 1385ه�/1966م(. 
27� الف���رق بني ال�ضاد والظ���اء لل�ضاحب بن 

عباد: )بغداد - 1377ه�/1958م(.
لأب���ي ن�ض���ر حمم���د  28� ف�ضو����س احلك���م 
بن حمم���د بن طرخ���ان الفاراب���ي: )بغداد - 

1396ه�/1977م(.
29� الف�ضول الأربعة لل�ضاحب اإ�ضماعيل بن 

عباد: )دم�ضق - 1402ه�/1982م(.
30� كت���اب ال�ضتق���اق لعب���د املل���ك ب���ن قريب 

الأ�ضمعي: )بغداد - 1388ه�/1968م(.
31� كت���اب ال�ضحاب واملطر وكت���اب الأزمنة 
والرياح لأبي عبيد القا�ضم بن �ضالم: )بغداد 

- 1405ه�/1985م(.
32� كت���اب ال�ضج���ر والنب���ات وكت���اب النخل 
لأب���ي عبي���د القا�ض���م ب���ن �ض���الم: )بغ���داد - 

1404ه�/1984م(.
عب���د  للحاف���ظ  املتواري���ن  كت���اب   �33
 - )دم�ض���ق  الأزدي:  �ضعي���د  ب���ن  الغن���ي 

1395ه�/1975م(.
�ضع���ر  م�ض���اوئ  ع���ن  الك�ض���ف   �34
 - )بغ���داد  عب���اد:  ب���ن  لل�ضاح���ب  املتنب���ي 

1385ه�/1965م(.
ب���ن  لل�ضاح���ب  اللغ���ة  يف  املحي���ط   �35
 - بغ���داد  )ط1-  الأول(:  )اجل���زء  عب���اد 
1396ه�/1976م(، )اجلزء الثاين(: )ط1- 
بغداد - 1398ه�/1978م(، )اجلزء الثالث(: 

)ط1- بغداد - 1401ه�/1981م(.
الطبعة الكاملة: اجلزء الأول - اجلزء العا�ضر 
)الأ�ض���ل( واجل���زء احلادي ع�ض���ر للفهار�س 

ال�ضاملة: )بريوت - 1414ه�/1994م(.
36� مقدم���ة كتاب العني يف اأرجح ن�ضو�ضها 
للخلي���ل ب���ن اأحم���د الفراهي���دي الب�ض���ري: 

)بغداد - 1397ه�/1977م(.
37� مناق���ب جعف���ر ب���ن اأب���ي طال���ب للحافظ 
الواح���د  عب���د  ب���ن  حمم���د  الدي���ن  �ضي���اء 
 - )بغ���داد  احلنبل���ي:  الدم�ضق���ي  املقد�ض���ي 

1389ه�/1969م(.
38� م���ن وافق���ت كنيت���ه كني���ة زوج���ه م���ن 
ال�ضحاب���ة لأب���ي احل�ضن حممد ب���ن عبد الله 
بن زكريا ب���ن حيويه الني�ضاب���وري: )ط1- 
دم�ضق - 1392ه����/1972م(، )ط2- دم�ضق 

- 1403ه�/1983م(.
39� ن�ضي���م ال�ضح���ر لعب���د املل���ك ب���ن حمم���د 

الثعالبي: )بغداد - 1377ه�/1958م(. 
40� نفائ�س املخطوطات )املجموعة الأوىل(: 
)ط1- النج���ف - 1372ه�/1953م(، )ط2- 

بغداد - 1383ه�/1963م(، وحتتوي: 

مواقع علمية
ع���ني ع�ض���وًا يف املجم���ع العلم���ي العراق���ي 
1980م واأراد م���ن ع�ضويته اأن تكون رحلة 
اإىل اآف���اق معرفي���ة عميق���ة الجتاهات، فكان 
ل�ضانًا عربيًا ف�ضيحًا و جمادًل قوي الربهان 
فرد عل���ى البهت���ان التاريخي مب���ا ميلكه من 
موهبة عالي���ة ونظرة تاأريخي���ة ثاقبة، لذلك 
علق���ت ع�ضويت���ه م���ع خم�ض���ة اأع�ض���اء �ضنة 
1995م بحج���ج واهي���ة، وال�ضبب احلقيقي 
ه���و بغ�س ال�ضلط���ة الظاملة للح���ق والعلماء 
خ�ضو�ض���ا م���ن اإتب���اع اأه���ل البيت فل���م تكن 
تروقه���م مكانة ه���وؤلء العلم���اء الذين كانوا 

يتبووؤنها بحق.
كما عنّي اأي�ضا ع�ضوا موؤازرا يف جممع اللغة 
العربية الأردين يف ال�ضنة ذاتها، وزميال يف 
هيئة ملتق���ى الرواد �ضن���ة 1994م، واختري 
ع�ض���و �ض���رف يف املجم���ع العلم���ي العراقي 

�ضنة 1997م. 
كم���ا اختري ع�ض���وًا يف جلن���ة اإع���داد معجم 
للنظائ���ر العربي���ة للمف���ردات امل�ضتعملة يف 
احل�ض���ارات العراقية القدمي���ة اعتمادًا على 
املعج���م الآ�ض���وري )ال���ذي اأ�ضدرت���ه جامعة 

�ضيكاغو( يف العام 1992م.
واأي�ضا اختري ع�ضوًا يف هيئة ملتقى الرواد 
)ملتقى للمبدع���ني العراقيني ال���رواد( العام 

1994م.
اعتزل احلي���اة العامة، ول���زم داره - فار�ضًا 
على نف�ض���ه الإقام���ة الإجباري���ة - وذلك بعد 
اع���دام ابن عمته، اآية الل���ه العظمى، ال�ضهيد 
ال�ضعي���د، ال�ضي���د حمم���د باق���ر ال�ض���در �ضنة 

1400ه /1980م. 

لقاء الله
وبع���د ف���رتة طويلة م���ن املر�س ال���ذي تركه 
طري���ح الفرا�س وقد عانى الكث���ري من الآلم 
وبع���د �ضق���وط ال�ضن���م ه���داأت تل���ك ال���روح 
الكبرية و�ضع���دت اإىل بارئه���ا حيث )تويف 
يف داره يف الكاظمي���ة، يف ال�ضاعة )21ر8(

قبيل غروب يوم ال�ضبت 26 جمادى الآخرة 
�ضنة 1427ه ، و�ضي���ع �ضبيحة اليوم التايل 
ت�ضييع���ا حافال مهيبا، م���ن مغت�ضل الكاظمية 
اإىل ال�ضح���ن الكاظمي ال�ضري���ف. وبعد اأداء 
مرا�ضم زيارة الإمامني عليهما ال�ضالم، �ضلى 
عليه �ضماحة ال�ضيخ ح�ضني اآل يا�ضني - وهو 
ال���ذي خلفه، وقام مقام���ه- ودفن يف ال�ضاعة 
الي�ض���رى  الزاوي���ة  )30ر11( �ضباح���ًا، يف 
البعي���دة م���ن �ضرداب احلج���رة الثانية ميني 
الداخ���ل اإىل �ضح���ن امل���راد من ب���اب الرجاء 

)غرفة رقم 65، وفق الرتقيم اجلديد(. 
عل���ى روح���ه  الفاحت���ة  )واأقيم���ت جمال����س 
واأبن���ه  والنج���ف.  الكاظمي���ة  الطاه���رة يف 
وتناقل���ت  وال�ضا�ض���ة،  والف�ض���الء  العلم���اء 
وامل�ضموع���ة  املق���روءة  الع���الم  و�ضائ���ل 
واملرئي���ة خ���رب وفات���ه. ونعت���ه العدي���د من 
املواقع اللكرتونية على ال�ضبكة العنكبوتية 
)النرتني���ت(، واأثن���ت على الفقي���د، ودوره 
الفاع���ل يف ميادي���ن احلي���اة كاف���ة، ون�ضرت 

�ضذرات من �ضريته واأعماله.
م���رور  ملنا�ضب���ة  التاأبين���ي  احلف���ل  واأقي���م 
اأربع���ني يوم���ا عل���ى وفات���ه، يف جام���ع اآل 
يا�ض���ني يف الكاظمي���ة، ي���وم ال�ضب���ت الول 
م���ن �ضه���ر �ضعب���ان �ضن���ة 1427ه��� ، املوافق 
ميث���ل  وف���د  في���ه  و�ض���ارك   ،2006/8/26
املرجعي���ة الديني���ة، وجمموعة م���ن العلماء 

والأ�ضاتذة وال�ضعراء(. 

 حميد البغدادي

العالمة الشيخ محمد حسن آل ياسين.. حياته وآثاره  

ال�سيخ اآل يا�سني يف الرابعة وال�ستني من عمره

ال�سيخ اآل يا�سني اأثناء حما�سرته يف م�سجد اآل يا�سني يف الكاظمية اثناء جتديده 
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يام���ن ول���دت يف النج���ف بج���وار القبة 
ال�ضف���راء. ودفنت قي �ضح���ن الكاظمني 
ميني باب الرجاء . الفقهاء وعلماء اللغة 
العربية وط���الب العلم منه���م الكادميي 
او احل���وزوي .وكذلك ا�ضات���ذة التاريخ 

.والدباء وال�ضعراء
واملحقق���ني واملوؤرخ���ني والباحث���ني كل 
هوالع���امل  م���ن  يعلم���ون  ه���وؤلء 
املجتهدال�ضي���خ حمم���د ح�ض���ن ال يا�ضني 
)قد����س الله �ض���ره( املب���دع والرائد لهذه 
العلوم الذي اأغن���ى العقول ب�ضكل علمي 
من خالل مئات املوؤلف���ات واملخطوطات 
والبحوث والتحقيق���ات .وطلبة العلوم 
ح�ض���روا  الذي���ن  .واملوؤمن���ني  الديني���ة 
حما�ضرات���ه الت���ي كان يلقيه���ا يف جامع 
اآل يا�ض���ني يف الكاظمية ويف جامع اإمام 
طه يف الر�ضايف بعرفون من هو ال�ضيخ 
حمم���د ح�ضن ال يا�ضني )قد����س �ضره ( . 
م���دن  اإح���دى  املقد�ض���ة  الكاظمي���ة  ويف 
الع���راق ال�ضه���رية، و�ضمي���ت بالكاظمية 
ب���ن جعف���ر  الإم���ام مو�ض���ى  ن�ضب���ة اىل 
يف  ورد   ) ال�ض���الم  )عليهم���ا  الكاظ���م 
ق�ض���م  املقد�ض���ة  العتب���ات  مو�ضوع���ة 
وال�ض���ر  البيوت���ات  م���ن  ان  الكاظمي���ة 
العلمي���ة امل�ضه���ورة يف املدين���ة مان�ض���ه 
بيت يا�ض���ني ذراري ال�ضيخ حممد ح�ضن 
اآل يا�ض���ني املتوّفى �ضن���ة 1308 ه� ، كان 

من فحول العلماء والفقهاء 2. ومن هذه 
ال�ض���رة ال�ضيخ حممد ح�ض���ن بن ال�ضيخ 
حممد ر�ضا بن ال�ضي���خ عبد احل�ضني بن 
ال�ضي���خ باق���ر ب���ن ال�ضي���خ حمم���د ح�ضن 
الكب���ري اآل يا�ض���ني الكاظم���ي الذي يعود 
عمود ن�ضب ا�ضرت���ه اإىل قبيلة اخلزرج . 
كان ابيه الع���امل وكبري فقهاء ع�ضره اية 
الل���ه المام ال�ضيخ حممد ر�ضا ال يا�ضني 
م���ن اك���رب مراج���ع امل�ضلم���ني يف زمان���ه 
ه����   1297 احلّج���ة  ذي  ول���د 25  ال���ذي 
مبدين���ة الكاظمي���ة املقّد�ض���ة .و)املتويف 
28 رج���ب 1370 ه���� مبدين���ة الكوف���ة ، 
ودفن يف النجف الأ�ضرف عام 1951م . 
( ابن العامل والفقيه ال�ضيخ عبد احل�ضني 
املتويف 1932 بن ) العامل الفقيه ال�ضيخ 
حممد ح�ضن املتويف �ضنة 1888 ) قد�س 
الل���ه ا�ضراره���م . ج���د ه الع���امل الفقي���ه 
ال�ضي���خ حممد ح�ضن املت���ويف 1888 م. 
يف الدللة عل���ى عظمته وجاللة قدره ما 
نقل���ه املرح���وم املح���ّدث ال�ضي���خ عبا�س 
القمي يف مفاتيح اجلنان حلكاية احلاج 
عل���ي البغ���دادي والت���ي اأم�ض���ى الإم���ام 
احلجة  مبوجبها نيابة ال�ضيخ اآل يا�ضني 
عنه )عليه ال�ضالم( 3. ويقول عنه ال�ضّيد 
ح�ض���ن ال�ض���در يف تكمل���ة اأم���ل الآم���ل: 
اأمنوذج ال�ضلف، ح�ضن التقرير، م�ضطلع 
يف الفق���ه والأ�ض���ول، خب���ري باحلدي���ث 

والرج���ال، انتهت اإلي���ه الرئا�ضة الدينية 
يف الع���راق بع���د وف���اة ال�ضي���خ العاّلمة 
املرت�ض���ى، كان املرجع العام لأهل بغداد 
ونواحيه���ا واأك���رث الب���الد يف التقلي���د، 
وكان املعروف بالف�ضل، له ر�ضالة وكتب 
..ال���خ 4. ويق���ول ال�ضّي���د عب���د الغني 5 
ا�ض���رة ال يا�ض���ني :� وم���ن اأ�ضاط���ني هذه 
الأ�ضرة، العامل اجلليل، الفقيه الأ�ضويل 
اآي���ة الله ال�ضيخ عبد احل�ض���ني اآل يا�ضني 
ال���ذي كان م���ن اأعاظ���م فقه���اء ع�ض���ره، 
ومعروف بالزهد والعبادة والورع. ولد 
�ضيخنا املرتجم له يف الكاظمية، وترّبى 
يف كن���ف ج���ّده املرح���وم ال�ضي���خ حممد 
ح�ض���ن اآل يا�ضني، ثّم هاجر اإىل �ضامراء، 
وتتلمذ للمجدد ال�ضريازي )قد�س �ضره( 
وبع���د وفاة ج���ّده انته���ت اإلي���ه الزعامة 
الدينية يف بغ���داد، ثم هاجر اإىل كربالء 
وتتلم���ذ لن���ادرة ع�ضره املرح���وم ال�ضّيد 
اإ�ضماعي���ل ال�ض���در، وبلغ مرتب���ة �ضامية 
الكاظمي���ة  اإىل  ع���اد  ث���م  الجته���اد،  يف 
امل�ضرف���ة، واأ�ضب���ح واح���دًا م���ن مراجع 
التقلي���د اإىل اأن ت���ويف يف الكاظمية يوم 
ه����، ودف���ن يف  �ضن���ة 1351  18 �ضف���ر 
النج���ف الأ�ض���رف يف مق���ربة الأ�ض���رة. 
�ضيخن���ا �ضاحب العنوان ه���و جّد املفكر 
ال�ضالم���ي ال�ضّي���د حمم���د باق���ر ال�ضدر 
لأّم���ه، وق���د خّلف م���ن بعده ثالث���ة اأولد 

ُيع���ّدون م���ن مفاخ���ر وعلم���اء ال�ضيع���ة، 
وهم: 1 � اآية الل���ه العظمى �ضيخ الفقهاء 
اآل  ر�ض���ا  حمم���د  ال�ضي���خ  واملجتهدي���ن 
ومراج���ع  اأ�ضات���ذة  اأح���د  كان  يا�ض���ني، 
النج���ف الأ�ضرف يف ع�ضره. تويف �ضنة 
1370 ه����، ودفن يف مق���ربة الأ�ضرة. 2 � 
الإمام املجاهد ال�ضيخ را�ضي اآل يا�ضني، 
يف  الإمامي���ة  علم���اء  اأكاب���ر  م���ن  كان 
كث���رية  موؤّلف���ات  و�ضاح���ب  الكاظمي���ة، 
منها: كتاب �ضلح احل�ضن )عليه ال�ضالم( 
ال�ضي���خ  التق���ي  ال���ورع  الل���ه  اآي���ة   �  3  .
مرت�ض���ى اآل يا�ض���ني، م���ن اأكاب���ر علم���اء 
ال�ضيع���ة ومراج���ع التقلي���د يف النج���ف 
الأ�ض���رف، اأدام الله ظله العايل 6. وهذه 
ال�ض���رة املبارك���ة ترتب���ط مب�ضاهره مع 
ال�ضادة ال �ضدر يف العراق كما او�ضحنا 
اعاله حيث ان اأم املفكر ال�ضالمي المام 
ال�ضي���د حممد باقر ال�ضدر )ر�س( كرمية 
ال�ضي���خ عب���د احل�ض���ني اآل يا�ض���ني وهي 
اأخت العلماء العظام ال�ضيخ حممد ر�ضا 
وال�ضي���خ مرت�ض���ى وال�ضي���خ را�ض���ي . 
وخال���ه ال�ضي���خ را�ض���ي اآل يا�ضني الذي 
قال في���ه عندما كان �ضغ���ري »اأح�ضنت يا 
رافع���ّي الع���راق«. حي���ث الق���ى امامن���ا 
ال�ضهي���د ال�ضدر كلم���ة ق���ي ولدة الإمام 
احل�ضني )عليه ال�ض���الم( يف ح�ضينّية اآل 
يا�ض���ني يف الكاظمّية .وكان خاله ال�ضيخ 

مرت�ضى اآل يا�ض���ني! يحّبه جّدًا ويعتني 
ب���ه. ونقاًل ع���ن والدة ال�ضّي���د اأّنه قال لها 
وق���د �ضكت له خوفه���ا وقلقها على ال�ضّيد 
لأّنه متمّيز والأنظار كّلها عليه، فطماأنها 
وق���ال: »ل تخايف علي���ه، اأتوّقع له خريًا 
كث���ريًا، ولق���د راأيت���ه يف املن���ام وهو يف 
الو�ض���ط والق���راآن على جانب���ه والكعبة 
ال�ضّي���د  وينق���ل  الآخ���ر«.  جانب���ه  عل���ى 
اأّن���ه عندم���ا مر����س  حمم���ود اخلطي���ب 
ال�ضي���خ مرت�ض���ى اآل يا�ض���ني( وه���و يف 
اأّيام���ه الأخ���رية �ضمع���ت اإح���دى بنات���ه 
ت�ضاأله: »ملن نرجع بعدك؟«، فقال: »عليكم 
بحّج���ة الل���ه ال�ضّي���د حمّمد باق���ر ال�ضدر 
فه���و حّجة الله عليكم«7. واي�ضا ال�ضهيد 
املجاه���د العالم���ة ال�ضي���د حمم���د حممد 
�ضادق ال�ضدر)ر����س( جده لمه اآية الله 
ال�ضي���خ حمم���د ر�ض���ا اآل يا�ض���ني )قد�س 
�ض���ره( . وع���م �ضيخن���ا املرح���وم ال�ضيخ 
حمم���د ح�ضن ب���ن حمم���د �ض���ا ال يا�ضن 
.ه���و ال�ضيخ مرت�ض���ى اآل يا�ضني 1311 � 
م���ن  املرت�ض���ى،  عل���ي  اأب���و  1398ه����. 
م�ضاهري العلماء ومراج���ع الدين، اأديٌب 
كب���ري و�ضاع���ٌر رقي���ق. ول���د يف مدين���ة 
الكاظمّية ع���ام )1311ه�( ون�ضاأ بها على 
جّده ال�ضّيد ه���ادي ال�ضدر واأبيه ال�ضيخ 
عب���د احل�ضني، وفيه���ا ان�ضرف اإىل طلب 
العل���م فق���راأ املقّدم���ات وال�ضط���وح على 
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بع����س علمائه���ا، ث���ّم هاج���ر اإىل النجف 
الأ�ض���رف للح�ض���ور يف جمل����س املحّقق 
احل�ض���ن  اأب���و  وال�ضّي���د  النائين���ي 
الإ�ضفهاين. وح�ضر اأبحاث اأخيه ال�ضيخ 
حمّم���د ر�ضا فن���ال درج���ة الجتهاد وهو 
مدين���ة  اإىل  هاج���ر  الثال���ث.  عق���ده  يف 
الكاظمّية لي�ضتقي من ينبوع علمه فريٌق 
من علم���اء الكاظمّي���ة وبغداد، ث���ّم �ضكن 
مدينة كربالء بطل���ٍب من اأفا�ضل علمائها 
لإحياء احلركة الفقهّي���ة فيها، فا�ضتجاب 
لطلبه���م فكان حمّط اأنظ���ار ع�ّضاق العلم، 
فتخّرج من حلقة در�ضه ع�ضرات العلماء. 
وملّا انتابت العلل والأمرا�س ج�ضم اأخيه 
ال�ضي���خ حمّم���د ر�ض���ا ع���اد اإىل النج���ف 
الأ�ض���رف ليك���ون �ضاع���ده، فق���ام باأعباء 
اإدارت���ه العلمّية وزعامت���ه الدينّية واأداء 
ال�ض���الة جماع���ة، وكان اأخوه ق���د اأرجع 
مقّلديه اإليه يف احتياطاته. وكان ال�ضيخ 
املرت�ض���ى يف مقّدم���ة العلم���اء واملراجع 
الواعني، وت�ضه���د له )جماعة العلماء يف 
النج���ف( بالوعي واملثابرة من اأجل رفع 
ل���واء الإ�ضالم8. ولد ال�ضيخ مرت�ضى يف 
مبدين���ة  ه����   1311 احلّج���ة  ذي   25
الكاظمية املقّد�ضة.وتويّف يف ذي القعدة 
1398 ه� ،فق���د كان ا�ضتاذ �ضيخنا حممد 
ح�ض���ن ال يا�ضني . الع���امل ال�ضيخ حممد 
ح�ضن بن ال�ضيخ حممد ر�ضا ال يا�ضني . 
ول���د يف 18 جم���ادي الخ���رة م���ن ع���ام 
1350 ه���� )10/31 /1931( . وت���ويف 
يف داره يف الكاظمي���ة املقد�ض���ة يف يوم 
ال�ضب���ت 26 جمادي الآخرة عام 1427ه� 
املقد�ضة  الكاظمية  اإىل  اأنتق���ل  |2006م. 
بع���د وفاة عمه ال�ضي���خ را�ضي اآل يا�ضني 
يف  درا�ضت���ه  .واكم���ل  ه����   1372 �ضن���ة 
النجف ال�ضرف على يد ابيه وبعد وفاة 
وال���ده يف ع���ام 1951كان ا�ضاتذته :� 1. 
يف �ضن���ة 1952 الفقي���ه املجته���د ال�ضيخ 
عبا����س الرميثي املت���ويف 1961. 2. يف 
�ضنة 1953 الفقيه املجتهد ال�ضيخ حممد 
طاهر ال�ضي���خ را�ضي املتويف1980. 3. 
�ضن���ة 1953نال اإجازة �ضه���ادة الجتهاد 
عل���ى الفقيه الكب���ري ال�ضيخ عب���د الكرمي 
اجلزائ���ري وهو يف عمر ثالث وع�ضرين 
�ضن���ة . 4. ث���م �ضار من خوا����س تالمذة 
املرج���ع الديني الأعلى اآي���ة الله العظمى 
ال�ضيد اب���و القا�ضم املو�ض���وي اخلوئي، 
ال���ذي �ضه���د ل���ه بالعل���م والق���درة عل���ى 
ال�ضتنب���اط، ال���ذي اأجاز ملقلدي���ه العمل 
بر�ضالت���ه )منا�ض���ك العم���رة املفردة ( يف 
�ضن���ه 1390ه���� 1970م . ومم���ا جاء يف 
وكالة ال�ضي���د اخلوئي لل�ضيخ وامل�ضادق 
عليه���ا 9 : )اين املوقع ادن���اه ال�ضيد اأبو 
ق���د غين���ت العالم���ة  القا�ض���م اخلوئ���ي، 
ال�ضي���خ حممد ح�ض���ن اآل يا�ض���ني، وكيال 
عاما مطلقا مفو�ضا يف كافة ال�ضالحيات 
القولي���ه والفعلي���ه، املمنوح���ة يل �ضرعا 
وقانونا....(. ف�ضال عن انه )قد�س �ضره 
( كان ثقة املرجع الديني الأعلى، �ضماحة 
اآي���ة الل���ه العظم���ى الم���ام ال�ضي���د عل���ي 
احل�ضيني ال�ضي�ضتاين )دام ظله( والذي 
كان يرج���ع النا����س م���ن اه���ل الكاظمي���ة 
كان   1971 �ضن���ة  ويف  الي���ه.  وبغ���داد 
ال�ضي���خ حمم���د ح�ضن ال يا�ض���ني املخول 
جوام���ع  لبن���اء  ارا�ض���ي  قط���ع  ل�ض���راء 
وح�ضينيات .ومن ه���ذه اجلوامع جامع 
و ح�ضينية الر�ضول )�س( يف عام 1971 
يف منطقة الدورة حي الطعمة حيث دقع 
اج���ور الأر����س �ضيخن���ا وكل���ف وال���دي 
ال�ضيخ منع���رث من�ضد مع موؤمنني اخرين 
لبنائها.واأن�ضاأ مكتبة الإمام احل�ضن )ع( 
العام���ة واجلمعي���ة اخلريي���ة للخدم���ات 
الثقافي���ة واأ�ض���رف عل���ى حتري���ر جمل���ة 

)الب���الغ( . وكان اول كت���اب الفه �ضيخنا 
اجللي���ل ه���و ال�ضاح���ب بن عب���اد حياته 
واأدبه يف �ضنة 1957. وكان ع�ضو�ضرف 
عام���ال يف املجمع العلم���ي العراقي �ضنة 
1980م. واخت���اره العلم���اء العراقي���ون 
ع�ضوًا موؤازرًا يف جمم���ع اللغة العربية 
�ضنة 1992 . واختاره العماء العراقيني 
ع�ض���وًا يف جلن���ة اإعداد معج���م للنظائر 
يف  امل�ضتعمل���ة  للمف���ردات  العربي���ة 
احل�ض���ارات العراقي���ة القدمي���ة اعتمادًا 
عل���ى املعج���م الآ�ض���وري ال���ذي اأ�ضدرته 
 . م   1992 �ضن���ة  يف  �ضيكاغ���و  جامع���ة 
ووقع الختيار علي���ه عام 1994 م ليكن 
ع�ض���وًا يف هيئ���ة ملتق���ى ال���رواد .وهو 
ملتق���ى للمبدع���ني العراقي���ني . وكان���ت 
موؤلفات���ه )100 كت���اب( والتحقي���ق )47 
كتاب( والدرا�ضات واملقالت، هذا العامل 
املجاهد الذي مل يتنازل عن املبداأ .وكان 
م�ضتع���د اأن ي�ضح���ي بدمه م���ن اجل عدم 
الرك���ون للظ���امل ،فهو ال�ضج���اع �ضاحب 
املواق���ف اجلريئ���ة . وكالع���ادة الظ���امل 
يح���اول ك�ض���ب ود العلم���اء واملفكري���ن 
لي�ض���رتي �ضمائره���م لكن جهل���ه يف�ضح 
ا�ضلوبه حيث ان العلماء يعلمون اهداف 
اجللي���ل  ف�ضيخن���ا   . الت�ضرف���ات  ه���ذه 
املرحوم حممد ح�ض���ن ين حممد ر�ضاال 
يا�ضني )ر�س( كان يف عام 1980 ع�ضوا 
م���وؤازرا ملجمع اللغ���ة العربية .و ع�ضوا 
عامال يف املجم���ع العلمي العراقي .فامر 

املجرم �ضدام �ضخ�ضيا بتعليق ع�ضويته 
ال�ضب���ب لن �ض���دام  ع���ام 1995 .وكان 
اراد ان يلتق���ي باع�ض���اء ه���ذا املجمع او 
ترتيب���ات  اللق���اء  له���ذا  واع���د  املجل����س 
اعالمي���ة �ضخمة . وكان���ت اجابة ال�ضيخ 
حمم���د ح�ض���ن ال يا�ض���ني م���ع اربعة من 
اع�ض���اء املجل�س هي عدم احل�ضور للقاء 
..ومل يح�ض���روا . وعلى م���دى اكرث من 
رب���ع ق���رن كان �ضيخن���ا حت���ت الرقاب���ة 
المنية امل�ضددة يف زمن النظام ال�ضابق. 
ويف عام 1980 بعد ا�ضت�ضهاد ابن عمته 
على يد العفالقة �ضماحة املفكر ال�ضالمي 
ال�ض���در  باق���ر  حمم���د  ال�ضي���د  ال�ضهي���د 
)قد.�س( اعتزل �ضماحت���ه احلياة العامة 
ول���زم داره ، فار�ض���ا على نف�ض���ه الإقامة 
موؤلف���ات  لبع����س  خمت�ض���ر   . اجلربي���ة 
�ضيخن���ا :� 1. �ضل�ضلة اه���ل البيت )عليهم 
ال�ض���الم( ل���كل ام���ام كت���اب . 2. الرق���ام 
العربية : مولدها، ن�ضاأتها، تطورها . 3. 
الإ�ض���الم ونظ���ام الطبق���ات 4. الإمام���ة 
طبع���ت اربع���ة م���رات . 5. الإ�ض���الم بني 
ي���دي  ب���ني   .6  . والتقدمي���ة  الرجعي���ة 
احلك���م  تاأري���خ   .7  . الناف���ع  املخت�ض���ر 
البويهي يف العراق بق�ضمني . 8. تاأريخ 
�ضع���راء   .9  . الكاظمي���ة  يف  ال�ضحاف���ة 
كاظميون 3 اجزاء . 10. �ضيغة فّعل يف 
الإ�ض���الم  رح���اب  يف   .11  . العربي���ة 
)م�ضائ���ل فقهي���ة ب���ني املادي���ة والإ�ضالم( 
12. اإبري���ق : لف���ظ عربي ف�ضي���ح . 13. 

وكت���اب لكل ا�ضم من التايل ذكرهم :� اأبو 
ذر الغفاري و اأب���و الهيثم ابن التيهان و 
جعف���ر بن ابي طالب و احلباب بن املنذر 
و حج���ر بن ع���دي الكن���دي و حذيفة بن 
اليمان و حمزة بن عبد املطلب و خزمية 
يف  طال���ب  اب���ي  دي���وان  و  ثاب���ت  ب���ن 
�ضنعت���ني و ديوان مال���ك بن نويرة و16 
ا�ضم اخرين لكل واحد كتاب . 14. فْيِعل 
ام فعي���ل . 15. ال�ضل�ضبي���ل : لفظ عربي 
ف�ضيح . 16. الدي���ن الإ�ضالمي : اأ�ضوله 

- نظمه - تعاليمه 
معرفت���ي ب�ضيخن���ا وروؤيتي ل���ه . مل اكن 
مولود عندم���ا كان ال�ضيخ ي���زور والدي 
يف منزل���ه مبنطق���ة ال���دورة يف بداي���ة 
�ضن���ة  موالي���دي  ان  ال�ضبعين���ات حي���ث 
ح�ضيني���ة  تا�ضي����س  بداي���ة  اي  1971م 
ال���دورة  منطق���ة  يف  ����س(   ( الر�ض���ول 
.وكانت زيارات �ضيخنا للمنزل من العام 
املذك���ور اىل نهاية ع���ام 1977م .وكانت 
وال���دي  وب���ني  بين���ه  متبادل���ه  زي���ارات 
.وانته���ت زي���ارات ال�ضي���خ ع���ام 1980 
.واخ���ذ وال���دي يزوره ب�ض���كل متوا�ضل 
ي�ضطحبن���ي  وال���دي  .وكان  وم�ضتم���ر 
مع���ه يف زيارة ال�ضي���خ ملنزله يف منطقة 
الكاظمي���ة املقد�ضة عندما كن���ت �ضغري . 
ووفقني الل���ه تعاىل اىل ان اتعلم الكثري 
من العامل ال�ضيخ حممد ح�ضن ال يا�ضني 
حي���ث كان ال�ضيخ والدكتور هادي عطية 
مطر اله���اليل هما �ضبب ع�ضق���ي للكتابة 
.وه���م القدوة واملث���ل بالن�ضبة يل . ويف 
ي���وم من اليام بعد انته���اء �ضهر رم�ضان 
ذهب���ت م���ع وال���دي اول يوم عي���د الفطر 
لزيارة ال�ضيخ .وكانت هذه عادت والدي 
يف كل عي���د .وق���د �ض���األ اح���د املوؤمن���ني 
والدي عن ال�ضي���ام امل�ضتحب بعد العيد 
،فاجاب���ه وال���دي ان���ه �ضي�ض���األ ال�ضيخ ! 
كان عم���ري حينه���ا 12 �ضن���ة ويتواج���د 
موؤمن���ون م���ن اهايل منطق���ة ال�ضعلة يف 
بغداد لزيارة ال�ضي���خ ،ف�ضاأله والدي عن 
ال�ضيام . فق���ال يل ال�ضيخ ولدي اعطني 
م���ن املكتب���ة الكت���اب الف���الين ،ف�ضحبت 
الكت���اب واعطيت���ه لل�ضيخ ،فتاأم���ل قليال 
�ضيخنا ونظر ايل و�ضاألني :� كيف عرفت 
ان هذا الكتاب يف هذه اخلانة ؟ فاأجبته :� 
�ضيخنا الكتب مق�ضمة اخلانة الول كتب 
اللغ���ة العربي���ة وعلمائه���ا واخلانه التي 
تليه���ا كتب الفق���ه وكل خان���ه لعلم معني 
منه���ا التاريخ .فال�ض���وؤال خمت�س بالفقه 
لذل���ك جلبت���ه من خان���ة الكت���ب الفقهية . 
ف�ضاألن���ي وكيف عرف���ت به���ذا التق�ضيم ؟ 
فاجب���ت :� كل مرة عندم���ا اأتي مع والدي 
وتقول���ون يل الع���ب يف املن���زل اذه���ب 
للمكتبة .واطالع فيها ،فعلمت بتق�ضيمها 
.وفعلت هذا لتق�ضيم يف مكتبة احل�ضينية 

. فاأبت�ض���م ال�ضيخ وقال لوالدي اتوقع له 
م�ضتقبل يف ه���ذه العلوم .وبع���د انتهاء 
الزيارة اه���دا يل ال�ضي���خ جمموعة كتب 
من موؤلفاته ولزلت احتفظ بها . در�ضتها 
جي���دا حت���ى حفظ���ت كل مو�ض���وع برقم 
ال�ضفح���ة وت�ضل�ضل ال�ضط���ر .وفكرت ان 
اكتب �ض���يء .فكتبت اول �ضيء مو�ضوع 
بعن���وان يف ف�ضل العل���م والعلماء وكنا 
لنتمكن من الطباعة ب�ضبب قمع ال�ضلطة 
. وقم���ت بخ���ط ماكتبت بي���دي وكب�ضته 
وعملت���ه ككت���اب ،فو�ضع���ت فاي���ل احمر 
كواجهة كت���اب .وكان���ت كتابتي 6 ن�ضخ 
بخ���ط ي���دي .و�ضلمت كل ن�ضخ���ة ملجتهد 
ع���ن طري���ق ال���وكالء .وم���ن �ضم���ن هذه 
الن�ض���خ ن�ضخ���ة ل�ضيخن���ا . ويف زيارتنا 
لل�ضيخ �ضلمت���ه ن�ضخته .وعلم انني قمت 
بكتاب���ة ملو�ض���وع . وط���وال جلو�ضنا مل 
يتكلم ال�ضيخ وغا�س يف مطالعة البحث 
،فكلمن���ي وال���دي وق���ال ول���دي ال�ضي���خ 
مري����س ملاذا اتعبته ،فا�ض���ر ال�ضيخ بيده 
لوالدي عالمة انه مل يتعب .وبعد انتهاء 
مطالعت���ه �ضاألني مل���اذا كتبت على واجهة 
املو�ض���وع كلم���ة اع���داد جماه���د منع���رث 
؟وق���ال اكت���ب مث���ال تاألي���ف او حتقي���ق. 
نقل���ت الحادي���ث  ان���ا  فاأجب���ت �ضيخن���ا 
واليات القرانية واقوال وحكم من كتب 
وعربت ع���ن كل مو�ضوع با�ضطر ،فكيف 
اق���ول اين مرلف او حمق���ق .وهذا جمع 
كاع���داد مو�ض���وع .اي اين معد لربنامج 
مكتوب . ف�ضاألني من اين لك هذا التحليل 
عل���ى �ضوؤايل ؟ اأجبت م���ن خالل ا�ضئلتي 
جلنابكم .وكذلك وجهت ال�ضئلة للدكتور 
هادي عطية مطر الهاليل . فا�ضتخل�ضت 
الجابة من خ���الل اجاباتكم عن ا�ضئلتي 
. دع���ايل �ضيخن���ا املفدى بدع���وات الب 
لبن���ه .وق���ال لوال���دي ل���ه م�ضتقبل كبري 
يف الكتاب���ة .. وق���ال يل ان���ت لي�س معدا 
ب���ل موؤل���ف ،فت�ضتطي���ع ان تكت���ب بقل���م 
|جماهدمنعرث . وعلمني �ضيخنا املقد�س 
الكث���ري م���ن ام���ور العم���ل الكتاب���ي يف 
التاألي���ف والتحقي���ق . واذا اردت و�ضف 
خل���ق وم���كارم ال�ضي���خ العظ���م ،فاأن���ك 
تعجز ع���ن و�ضفه ،فخالل م���دة زياراتي 
له م���ن عام 1982 اىل عام 2004 اي من 
الطفول���ة اىل وفاته جتد ان ه���ذا الكيان 
العلم���ي الهائل الذي مل يفارق القلم حتى 
وه���و مري����س ،فلقد رايته ب���اأم عني رغم 
مر�ض���ة وعدم ا�ضتطاعت���ه على اجللو�س 
نائ���م على الفرا�س ويكتب . هذا الفطحل 
الع���امل ال�ضي���خ حمم���د ح�ض���ن ال يا�ضني 
)قد�س �ض���ره( يعامل ال�ضغ���ري كانه ابنه 
.وينزل اىل م�ضت���واه يف التعامل .ومع 
ال�ض���اب يتعام���ل كالب وال�ضدي���ق حيث 
تراه يعلم ماي���دور يف ذهنك .وي�ضهل له 
املهام يف احلاج���ات ال�ضخ�ضية والعامة 
.وم���ع الكب���ار م���ن العلم���اء او ال�ضاتذه 
او املوؤمنني ت���راه الخ وال�ضديق والب 
لهم حت���ى ي�ضعر املرء ان���ه لي�ضتطيع ان 
ين�ضى ه���ذا الرجل ،فهو يعي�س معهم يف 
الف���كار اي حت���ى يف العقول ل���ه م�ضكن 
ناهيك ع���ن بيته يف القلوب .فهذا الرجل 
الفقي���ه املجته���د الع���امل الدي���ب ال�ضاعر 
ال�ضتاذ املوؤرخ الباحث املحقق اخلطيب 
امري اللغة العربية املولع باحياء الرتاث 
ال�ضالمي العربي هو الذي يخدم زواره 
يف املنزل ي�ضقيهم املاء وال�ضربت ويقدم 
يف العي���اد احللوى بي���ده الكرمية التي 
يخ���ط به���ا العل���م . واخ���ريا وفق���ه الل���ه 
تع���اىل ليك���ون ق���ربه ال�ضري���ف ب�ضحن 
الكاظمني )عليهما ال�ضالم( لياأخذ موقعه 
بني العلم���اء كال�ضيخ املفي���د وال ال�ضدر 

)قد�س الله ا�ضرارهم جميعا ( 

 مجاهد منعثر منشد

ال�سيخ اآل يا�سني يف اخلام�سة من عمره يف النجف

ال�سيخ يف اخلام�سة من عمره مع ابيه

يف ندورة ثقافية يف ال�ستينيات
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في عام 2001 قدمت الى 
جامعة القادسية رسالة 

الماجستير الموسومة 
)الشيخ محمد حسن آل 

ياسين وجمهوره في اللغة 
والتحقيق(، نالت بها 

الطالبة بتول ناجي الجنابي 
درجة االمتياز انهتها 

بخاتمة للبحث هذا نصه.. 
مهم���ا ط���ال العم���ل وتع���ددت �ضفحات���ه 
وتنوع���ت م�ضام���ني مو�ضوعات���ه فال بد 
ل���ه من خامت���ة يخت���م بها حت���ى ي�ضتوي 
نا�ضج���ا تام���ًا، وحتى يع���رف القارئ ان 
رحلت���ه ق���د �ضارفت عل���ى النته���اء وانه 
قري���ب من نهاي���ة املطاف، فيلمل���م �ضتات 
اف���كاره وي�ضتجم���ع قواه، لي���درك من ثم 
ان م���ا ق���راأه قد علق علي���ه مبجموعة من 

النتائ���ج والفكار التي ه���ي خال�ضة تلك 
الرحل���ة العلمي���ة النافع���ة، مم���ا يجعل���ه 
يخ���رج بح�ضيل���ة مركزة عن اب���رز واهم 

افكار ذلك العمل ونتائجه. 
وملا تقدم ذلك اقول: 

اوًل: ات�ض���ح من الدرا�ض���ة ان ال�ضيخ اآل 
يا�ضني كان حمققًا اكرث منه لغويا، ويدل 
عل���ى ذلك حمققات���ه الكث���رية واملتنوعة. 
وان���ه م���ن اب���رز واه���م علم���اء الع���راق 
والوطن العربي، لأنه قام بتحقيق عدد ل 
باأ�س به من اروع واهم م�ضادر الرتاث. 
ثاني���ًا: ات�ض���م منهج���ه بازدح���ام النت���اج 
العلم���ي بعنوان���ات متنوع���ة وخمتلف���ة 
تخو����س يف ميادي���ن متفرق���ة. وقد كان 
لكل مي���دان ا�ضلوب���ه اخلا����س ح�ضب ما 
تقت�ضي���ه طبيع���ة املو�ض���وع، وكانت من 
ابرز �ضمات منهجه: براعة العر�س ودقة 
ال�ضلوب وج���ودة ال�ضبك و�ضهولة الفهم 
والبتعاد عن التكل���ف والتعقيد، اي انه 
يخاطب الفئات العمرية جميعها ويدخل 

اىل القلوب والذهان دون ا�ضتئذان. 
اللغوي���ة  مذكرات���ه  خ���الل  م���ن  ثالث���ا: 
املتقدم���ة اىل املجم���ع العلم���ي العراق���ي 
والتي جمعت يف كت���اب و�ضم ب� )م�ضائل 
لغوي���ة يف مذكرات جممعية( بني ال�ضيخ 
الت���ي ميك���ن  اب���رز ال�ض����س والقواع���د 
ال�ض���ري على هدبه���ا بالجت���اه ال�ضحيح 
وامل�ضتقيم حول ما يتعلق بعملية ترجمة 
امل�ضطلح���ات وتعريبها، مما مل يوؤثر عن 
الع���رب ا�ضتعمال���ه ومل ي���رد ل���ه ذك���ر يف 
م�ضادر اللغة ومعجماتها، وذلك من اجل 
مواكبة الركب العلمي العاملي يف التعبري 

عن امل�ضتحدثات املتدفقة يف كل يوم. 
الق���راء  اط���الع  اي�ض���ًا  ح���اول  رابع���ًا: 
والباحث���ني على م���دى ال�ضح���ة والغلط 
يف تلك ال�ضتعمالت، لكي يجدوا قاعدة 
موحدة وثابتة تق���وم بتمييز ذلك اخلطاأ 
م���ن ال�ض���واب، معلال ذل���ك باأنن���ا نعي�س 
مرحل���ة الحي���اء اجلديد لرتاث���ا اللغوي 
الق���دمي، م���ن خ���الل العم���ل عل���ى انتقاء 

الف���اظ املع���اين املحدث���ة وبخا�ض���ة يف 
ميدان الرتجمة والتعريب. 

خام�ضًا: اهتم ال�ضيخ كثريًا باملو�ضوعات 
ال�ضرفي���ة واكرث م���ن ال�ض���رح والتاأليف 
فيه���ا، لأنها مو�ضوعات غاية يف الهمية 
ويغف���ل عنه���ا الكثري، ومن اب���رز ما جاء 

يف هذا اجلانب: 
يف  )فع���ل(  ب�ضيغ���ة  يتعل���ق  فيم���ا  اأ- 
العربي���ة ان���ه وردت عل���ى ال�ضن���ة النا�س 
م�ضتحدث���ة  معا�ض���رة  ا�ضتعم���الت 
ال�ضيغ���ة  ه���ذه  اىل  جذره���ا  يف  تع���ود 
ال�ضرفي���ة ومنها: )التخدي���ر( يف الطب، 
)التاأمي���م( يف القت�ض���اد، )التدويل( يف 
ال�ضيا�ض���ة.. الخ، فق���ام ال�ضي���خ بالبحث 
عن م���دى �ضحة ا�ضتعمال ه���ذه الكلمات 
او خطئها، ف���راأى ان ه���ذه ال�ضيغة ذات 
ا�ضتعمالت عدي���دة منها: )ان الت�ضعيف 
للكرثة واملبالغ���ة، والتعدي���ة، وال�ضلب، 
والنحت، وال�ضتقاق من اأ�ضماء العيان، 
او تاأت���ي للمعنى نف�ضه م���ن غري ان يراد 

له���ا �ضيء(، وان هذه الغرا�س واملعاين 
التعب���ري عنه���ا  الع���رب  اراد  الت���ي  ه���ي 
بت�ضعيف الثالث���ي، وان القول بقيا�ضية 
ه���ذه الغرا����س �ضحي���ح ال�ضح���ة كلها، 
لذلك تكون ه���ذه ال�ضتعمالت املعا�ضرة 
املتقدمة �ضائبة لأنها لبد ان تكون لأحد 

الغرا�س املتقدمة. 
فعي���ل(  او  )فيع���ل  ب- وع���ن مو�ض���وع 
خل����س املوؤل���ف اىل ان الرج���ح – ب���ل 
الوزان  اوىل  ب���اأن  الق���ول   – الق���وى 
املحتملة ملجموعة املفردات التي اوردها 
يف مو�ضعه���ا هو )فعيل(. وان غريه هو 

املرجوح وذلك للقرائن التية: 
1- م���ا اعرتف ب���ه �ضيبوبه واب���ن �ضيده 
يف م���ا تقدم من كون العرب اجروا فيعال 
جمرى فعي���ل، وجعلوا املي���ت والري�س 

مبنزلة ال�ضدي�س واجلديد. 
2- ك���ون املفردات املبح���وث عنها حتمل 
معنى الفاعل واملبالغة فيه، وذلك مدلول 

�ضيغة فعيل. 

3- م���ا مر م���ن جم���ع �ضيد عل���ى �ضادة – 
وتقديره فعلة – ك�ضري و�ضراة، وجمعه 
على �ضيائد كما جمع افيل وتبيع ، وكذلك 
جم���ع عيل على عيائل وخري على خيائر، 

وذلك كله من �ضوؤون فعيل. 
4- جم���ع هني عل���ى اهوان���اء وبني على 
ابين���اء ولني عل���ى الين���اء، وافعالء جمع 

فعيل. 
5- ذه���اب الفراء اىل ذلك وانكاره وجود 

فيعل يف ابنية العرب وكالمهم. 
6- ي���رى ال�ضيخ ج���واز القيا�س يف هذه 
م���ن  ل���كل  واإباحت���ه  ال�ضيغ���ة و�ضحت���ه 

يح�ضن ويتقن. 
ج- وعن مو�ض���وع )تعقيب على قرارين 

ملجمع القاهرة( خرج بالنتائج التية: 
1- ان احل���روف العربية التي ا�ضتعملها 
القدم���ون )29 حرف���ًا(، وه���ي ال�ض���ول 

الرا�ضخة والثابتة ل تزيد ول تنق�س. 
2- ح���ول الع���رب بع�س احل���روف التي 
نطق���وا بها – ولكن مل ي�ضعوا لها ا�ضكال 
اقربه���ا  – اىل  به���ا  خا�ض���ة  رم���وزًا  او 
خمرج���ًا، وابدلوا ما بع���د خمرجه منها، 
لأنهم راأوا ان هذا البدال �ضروري لزم، 
الغاي���ة منه حماية العربية من اأن يدخلها 

ما لي�س منها. 
3- مل يجد ال�ضيخ يف ا�ضتقراء ن�ضو�س 
ال�ضل���ف ما يبيح ا�ضافة حرف او حروف 
اىل العربي���ة، لنه���م اتفق���وا عل���ى تل���ك 
احل���روف وعدده���ا ورف�ض���وا كل زيادة 

او نق�س. 
 - ك����  رم���وز  بو�ض���ع  ال�ضي���خ  ق���ال   -4
 – الفرن�ضي���ة  اللغ���ة  يف  )الك�ضان���ات( 
كدلي���ل على تلك احل���روف، على ان تظل 
رم���وزًا وعالمات فق���ط ل حروف���ًا، لتدل 
على تلك ال�ضوات التي لي�س لها حروف 

يف العربية. 
وعم���ا يتعل���ق با�ضمي )يعق���وب وايوب( 
عل���ى  قاط���ع  دلي���ل  يق���م  مل  ان���ه  ق���ال:- 
اعجميتهم���ا، ب���ل هم���ا عربي���ان عريقان 
لورودهم���ا يف القراآن الكرمي. فرف�س ما 

جاء يف ذينك القرارين. 
5- وع���ن مو�ض���وع )م���ن مع���اين الباء( 
خل����س اىل ان معنى )احلالية( داخل يف 
�ضميم معن���ى )امل�ضاحب���ة(، بل هو جزء 

ا�ضيل من معناها الوا�ضع. 
�ض���واء اكانت و�ضفًا مبا�ضرًا للفاعل ام له 
وملا فع���ل، والذي يعني املدل���ول ال�ضامل 
للح���ال واملعي���ة واللتبا����س واملخالطة. 
وقد كانت هذه املذكرة ردًا على ما جاء به 
احد الزمالء وما قاله عن معاين الباء من 
خالل �ضواه���د قراآنية �ضاقه���ا مبينا نوع 

الباء فيها. 

ه���� - عن مو�ض���وع التفع���ال يف العربية 
و�ضيغة الفعيلي نتج الآتي: 

1- اتفق اللغويون كله���م على ان م�ضدر 
واملبالغ���ة.  للك���رثة  والفعيل���ي  التفع���ال 
الفع���ال  �ضمل���ت  املاأث���ورة  المثل���ة  وان 

ال�ضحيحة واملعتلة. 
الفعيل���ي  ان  اىل  الكوفي���ون  ذه���ب   -2
كالتفعي���ل وامنا ج���اء الأل���ف للتعوي�س 
عن الياء. فه���م مل يريدوا انه م�ضدر فعل 
امل�ضع���ف العني امن���ا ارادوا ان���ه مبنزلة 

ذلك للدللة على الكرثة. 
3- ان ال�ضتق���اق على هات���ني ال�ضيغتني 
جائ���ز ب���ل قيا�ضي ل���كل من يري���د الكرثة 

واملبالغة. 
يف  واملبالغ���ة  الك���رثة  �ضي���غ  وم���ن  و- 
العربية �ضيغة مفعلة، فانها قيا�ضية، وان 

ا�ضتقاقها من ال�ضماء اجلامدة جائز.
ز- ان �ضيغ���ة افعوعل يف العربية جاءت 
اغل���ب  ال���الزم يف  الثالث���ي  الفع���ل  م���ن 
المثلة، فت�ضاءل ال�ضي���خ فيما لو ق�ضرنا 
الفع���ل  ىل  افعوع���ل  �ضيغ���ة  ا�ضتعم���ال 
ال���الزم، وفعل على املتع���دي، حتى ناأمن 

اخللط بينهما يف ال�ضتعمال. 
التق���ومي  لفظت���ي  ان  ال�ضي���خ  ح- وح���د 
حتدي���د  ه���و  واح���د  مبعن���ى  والتقيي���م 
ه���ي  التق���ومي  لفظ���ة  ان  علم���ًا  القيم���ة، 
الف�ضيح���ة، وق���د ا�ضت���دل البع����س عل���ى 
�ضحة ا�ضتق���اق لفظة التقيي���م من القيمة 
كما اج���ازوا ا�ضتق���اق الثالث���ي امل�ضعف 
العني من ا�ضماء العيان، فرد ال�ضيخ ذلك 
لأن الفعال امل�ضتقة من ا�ضماء العيان مل 
يك���ن لها وجود يف اللغ���ة ا�ضاًل، وعندها 
لبد من ال�ضتقاق. اما لفظ التقييم فلي�س 
موج���ودان  وم�ض���دره  فعل���ه  لأن  كذل���ك 

وم�ضتعمالن ولكن بالواو ل بالياء. 
ط- وع���ن مو�ضوع جمع معج���م وايهما 
ا�ض���ح ج���اء ان ال�ض���ح هو جمعه���ا على 

معجمات لأنه غري عاقل. 
ي- ويف جم���ع مفعول غ���ن كان و�ضفًا ل 
ا�ضمًا يجم���ع على مفعول���ني ومفعولت، 
وه���و الأ�ض���ل، واجلم���ع عل���ى مفاعي���ل 

�ضماعي. 
ك- وعن مو�ضوع ال�ضتق���اق والقيا�س: 
اننا اليوم بحاج���ة اىل �ضوابط وقواعد 
تو�ض���ح الطري���ق لن���ا، م���ع البتع���اد عن 
الفراط والتفري���ط فيما يتعلق بالقيا�س 
وال�ضتق���اق، ومن اجل حتقي���ق ذلك دعا 
املجم���ع باع�ضائه وجلان���ه اىل بحث كل 
بناء و�ضيغة متهي���دًا ل�ضدار قرار ثابت 

ب�ضاأن كل منها. 
للك���رثة  انه���ا  فع���الن:  �ضيغ���ة  يف  ل- 
يف  الي���اء  وان  والتوكي���د،  واملبالغ���ة 

)فع���الين( جاءت لغر����س تاأكيد الو�ضف 
واملبالغة فيه. 

م- ان الفعل���ني �ضاه���م وا�ضهم ل مانع من 
ا�ضتعمالهما مبعنى �ضارك. 

لفظت���ان  وامل�ضادف���ة  ال�ضدف���ة  ان  ن- 
حتمالن املعنى نف�ضه. 

����س- ان بن���اء فعال���ة يف اك���رث امل�ض���ادر 
الت���ي اوردته���ا املعجم���ات ه���و م�ض���در 
للفعل الثالثي امل�ضم���وم العني اأي الباب 
اخلام����س، وج���اء ه���ذا البن���اء م�ض���درًا 
م�ضاركًا لبناء )فعل( وهو م�ضدر قيا�ضي 

لأفعال الباب الرابع. 
ع- ع���ن مو�ض���وع الفع���ل املم���ات يدع���و 
ال�ضي���خ اىل احي���اء هذا ال���رتاث ال�ضخم 

لغر�س احياء اللغة واثرائها. 
�ضاد�ض���ًا: م���ن خ���الل البحث���ني ال�ضابقني 
)ابري���ق و�ضل�ضبي���ل( اثب���ت ال�ضيخ جذر 
ووزن كل منهما وا�ضالة ا�ضتعمالهما يف 

العربية. 
اللف���اظ  تعري���ب  ميك���ن  �ضابع���ًا: 
الت���ي ل ج���ذور له���ا م���ن خ���الل املي���زان 
ال�ض���ريف وجعله���ا عربية مب���رور الزمن 
وال�ضتعم���ال، مث���ال ذلك لفظ���ة )فهر�س( 
كان���ت  ان  بع���د  الت���ي ا�ضبح���ت عربي���ة 
)فهر�ض���ت( وه���ي فار�ضي���ة، ومل���ا عرب���ت 
بحذف التاء �ضارت على وزن فعلل وهو 
وزن عرب���ي ا�ضيل وعليه فق�س )ب�ضكت( 

و)زبرج( وغريها. 
ثامنًا: ات�ض����م ال�ضيخ باجلراأة وال�ضراحة 
التامت����ني حينما خطاأ بع�����س العلماء من 
ال�ضلف وا�ضفًا اياهم بالوهم او الزعم او 
عدم ال����رتوي، مدعمًا ذل����ك كله بالرباهني 
والدلة وناق�ضًا لرائهم التي جاءوا بها. 
تا�ضعًا: ل ع�ضمة للعلماء لأنهم ب�ضر مثلنا 
قد يخطئون وق����د ي�ضيبون والدليل على 
ذلك ا�ضتدراك الالحق على ال�ضابق وبيان 
الخط����اء واملزال����ق الت����ي وقف����وا فيه����ا. 
وخ����ري م����ا يع����زز هذا الق����ول م����ا جاء يف 
التكملة لل�ضغ����اين وال�ضحاح للجوهري 
م����ن ا�ضت����دراك اخط����اء ال�ضابق����ني ولك����ن 

الفرق يف عدد هذه الخطاء وكميتها. 
عا�ض����رًا: ج����اء بفك����رة معجمي����ة رائعة قد 
تك����ون منوذجية فيم����ا لو طبق����ت، اإذ دعا 
اىل العمل يف م�ضروع املعجم النموذجي 
ال����ذي نطمح الي����ه من خالل جم����ع ما يف 
املعجمات ال�ضابقة وجعلها معجمًا واحدًا 
م�ضتوعبًا لها مع �ضروط اخرى ذكرت يف 

حينه. 
حادي ع�ض����ر: يرى ال�ضي����خ ان املعجمات 
اللغوية املوجودة بني ايدينا مل ت�ضتوعب 
ال�ضتقاق����ات واملف����ردات كاف����ة، ولو قمنا 
بج����رد وفهر�ضة هذه اللفاظ لكان بامكان 
ا�ضافة الكثيرث من املفردات وال�ضتقاقات 

الكثرية، وهذا ما يدعم املعجم املاأمول. 
ثاين ع�ضر: فيما يتعلق باللغات اجلزرية 
مل ي�ضت����ورد ن�ضًا من اح����دى هذه اللغات 
 ، مو�ضوعات����ه  او  اقوال����ه  يف  �ضاه����دًا 
لن����ه ي����رى الأ�ض����ل ال�ضحي����ح وال�ضريح 
املوجود لدينا منذ اقدم الأزمنة هو اللغة 
العربي����ة، وان تلك اللغات ي�ضوبها الكثري 
من الغمو�س والبه����ام لل�ضياع والتلف. 
ام����ا اللغ����ة ال�ضبئية فهي م����ن ا�ضل عربي 

جيد ومعجمها عربي ا�ضيل. 
ثال����ث ع�ض����ر: ل يتج����ه ال�ضي����خ اآل يا�ضني 
ولمييل اىل مدر�ض����ة حتقيقية معينة من 
مدار�س التحقيق املعروفة، بل يجمع بني 
الثن����ني فياأخ����ذ ما يراه مفي����دًا يف الن�س 
ال����ذي ب����ني يديه، لن����ه ي����رى ان التحقيق 
فن له امن����اط خمتلفة تعتم����د نوع الن�س 

ومو�ضوعه. 
رابع ع�ضر: هذا التنوع وعدم التخ�ض�س 
يف جم����ال مع����ريف واح����دًا والرباعة يف 
خمتلف املجالت والعلوم، يتم عن عقلية 
علمي����ة وقادة وثقافة عالي����ة مل تات فجاأة 
ب����ل كان����ت ح�ض����اد �ضن����ني عدي����دة �ضقلت 

بالبحث والدرا�ضة والتوجيه. 
ختام����ًا ارجو ان اكون ق����د وقفت يف هذا 
العم����ل املتوا�ضع، ول ادع����ي الكمال لنه 
الله وحده، ولكن ارجو ان اكون قد بذلت 

ما بو�ضعي... والله من وراء الق�ضد. 

الشيخ محمد حسن آل ياسين ..
ل����������غ����������وي����������ًا وم������ح������ق������ق������ًا  بتول ناجي الجنابي 

ال�سيخ اآل يا�سني يف لندن اثناء رحلة العالج عام 2005

ال�سيخ اآل يا�سني يحا�سر يف ال�ساأن الفكري اال�سالمي عام 1976



10

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )2611( 

السنة العاشرة 

الخميس )4( 

تشرين االول 2012

11

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )2611( 

السنة العاشرة 

الخميس )4( 

تشرين االول 2012

م���ن يطل���ع ع���ن كتب عل���ى �ضع���ر �ضيخنا 
اجللي���ل حمم���د ح�ض���ن اآل يا�ض���ني يج���د 
الكث���ري الكثري م���ن ال�ضع���ر الرائق حتى 
لي���كاد يتيق���ن ان ال�ضيخ قد تف���رد لل�ضعر 
والفن���ون  العل���وم  م���ن  �ض���واه  دون 

الخرى. 
ولك���ن لال�ضف ال�ضديد مل يجد هذا ال�ضهر 
بد العناية والهتمام جلمعه، ولو في�س 
لهذا ال�ضعر من يجمعه فاأنه يغني املكتبة 
الدبية ب���رتاث �ضخم و�ضيك���ون ديوانا 
الكب���ار،  ال�ضع���راء  دواوي���ن  ي�ضاه���ي 

واحلقيقة تق���ال، انه ملن التق�ضري الكبري 
والجحاف بحق هذه الرثوة الدبية ان 
جت���د ان هناك بع����س ق�ضائ���د ال�ضيخ ل 
ت���زال خمطوط���ة ومل ت�ض���ق طريقها اىل 
الن�ض���ر، مم���ا تع���د يف حكم املجه���ول او 
تع���د م���ن الدب املن�ض���ي وه���ذه خ�ضارة 
كب���رية ل���الدب العربي. اما م���ا تناثر من 
ت���وزع يف جري���دة  فق���د  �ضع���ر �ضيخن���ا 
)ال�ضاع���ة( البغدادي���ة ل�ضاحبها املرحوم 
ال�ضي���د �ضدر الدين �ض���رف الدين وجملة 
ال�ضالم���ي(  )الع���دل  وجمل���ة  )البي���ان( 

النجفيت���ني وكتاب )�ضع���راء الغري( ج7 
لال�ضت���اذ علي اخلاق���اين �ضم���ن ترجمة 

حياته �س 545 – 553. 
�ضت���ى  يف  القيم���ة  موؤلفات���ه  ان  ورغ���م 
العل���وم ومو�ضوعيت���ه يف العل���م والفكر 
ان  اإل  التعري���ف  ع���ن  تغن���ي  والدب 
منا�ضب���ة احلدي���ث ع���ن �ضع���ره تتطل���ب 
ت�ضليط ال�ضوء عل���ى جوانب �ضخ�ضيته 

العلمية والدبية. 
انه ال�ضيخ حممد ح�ضن بن ال�ضيخ حممد 
ر�ضا ب���ن ال�ضيخ عبد احل�ضني بن ال�ضيخ 

باقر ابن ال�ضيخ حمم���د ح�ضن اآل يا�ضني 
اخلزرجي. 

ولد يف النجف ال�ضرف يوم 18 جمادى 
1931م(   / ه����   1350( �ضن���ة  الخ���رة 
وينتمي اىل ا�ضرة علمية عريقة عرفت ب� 
)اآل يا�ض���ني(، تلقى �ضيخنا تعليمه الول 
على ي���د وال���ده ال�ضي���خ حممد ر�ض���ا اآل 
يا�ضني الذي عرفته الو�ضاط العلمية يف 
النج���ف ال�ضرف من كب���ار فقهاء ع�ضره 
املعل���م  ف���كان  فيه���اء  العل���ى  واملرج���ع 
الول ل���وده كم���ا تتلم���ذ �ضيخن���ا على يد 

كبار علماء ع�ضره امث���ال ال�ضيخ عبا�س 
الرميثي وال�ضيخ حممد طاهر اآل را�ضي 
وال�ضي���خ مرت�ض���ى اآل يا�ض���ني وال�ضي���د 

اخلوثي. 
دخ���ل ال�ضي���خ حمم���د ح�ض���ن اآل يا�ض���ني 
منتدى الن�ضر على يد ال�ضيخ حممد ر�ضا 
العل���وي ث���م انتق���ل �ضيخنا م���ن النجف 
ال�ض���رف اىل مدين���ة الكاظمي���ة املقد�ضة 
بع���د وفاة عمه ال�ضي���خ را�ضي اآل يا�ضني 
ع���ام )1371 ه���� / 1952م( وفيها بداأت 
رحلته العلمية التي توزعت بني الر�ضاد 

والتبلي���غ لحكام الدي���ن واماة اجلماعة 
والكتاب���ة والتاألي���ف والت���ي امتدت اىل 
ن�ض���ف ق���رن، واحلدي���ث ع���ن موؤلفات���ه 
ون�ضاطات���ه الديني���ة والثقافي���ة يحت���اج 
اىل درا�ض���ات مطولة، فق���د اثرى املكتبة 
العلمي���ة والثقافي���ة ال�ضالمية مبوؤلفات 
وا�ضح���ة يف  ب�ضم���ات  ترك���ت  عظمي���ة 
يف  ن�ضاطات���ه  ام���ا  الثقافي���ة  ال�ضاح���ة 
خدم���ة الدي���ن واملذهب فه���ي ل تعد، فقد 
ا�ض�س )دار املع���ارف للتاأليف والرتجمة 
والن�ض���ر( يف الكاظمي���ة املقد�ض���ة، كم���ا 
ان�ضاأ مكتبة الم���ام احل�ضن عليه ال�ضالم 
ال�ضالمي���ة  اجلمعي���ة  وتراأ����س  العام���ة 
للخدمات ال�ضالمي���ة والثقافية وا�ضرف 
على حتري���ر جملة )الب���الغ( ا�ضافة اىل 
حما�ضرات���ه العدي���دة، كم���ا كان ع�ض���وًا 
يف املجم���ع العلمي العراق���ي وقد اأربت 
موؤلفات���ه يف خمتلف العل���وم على املائة 
عن���وان واربعة و�ضبع���ني حتقيقا �ضوى 
الدرا�ضات والبح���وث التي كان ين�ضرها 
يف جمل���ة املجم���ع العلم���ي العراق���ي(، 
وا�ضافة اىل املامه الوا�ضع بكافة العلوم 
الديني���ة واللغوي���ة والتاريخية وال�ضري 
والرتاج���م واملعاج���م والفل�ضفة والدب 
والفق���ه والجتم���اع، فق���د كان �ضيخن���ا 
ميتلك �ضاعرية كبرية جتمع بني التاريخ 
وبني املتانة والق���وة والبديع والبالغة، 
كما ت�ضمن���ت ا�ضعاره الكثري من املعاين 
املبتك���رة وال�ضل���وب اله���ادف الر�ضني، 
يق���ول يف ق�ضيدت���ه )يا ر�ض���ول ال�ضالم( 

مبنا�ضبة املولد النبوي ال�ضريف. 
ا�ضرق الكون بال�ضنا يتوقد 

حينها ا�ضرق الوليد )حممد( 
حادث هز عامل الر�س ب�ضرًا 
فانحنت عنده العوامل �ضجد 

لح يف عامل اجلهالة بدرًا 
يهتدي الكون يف �ضناه وير�ضد 

وعلى الرغم م���ن بروز ال�ضمة اخلطابية 
يف ه���ذه البيات اإل انها ت���دل على ثراء 
مطل���ع  ان  اإل  �ضاعرن���ا  امتلك���ه  لغ���وي 
الق�ضي���دة ل يقدم انطباع���ًا وا�ضحا عن 
�ضاعريته، وه���دف ال�ضاعر ان يقدم اكرب 
قدر م���ن احلقائق املتعلق���ة مبولد النبي 
الكرم �ضل���ى الله عليه واآل���ه ثم يتطرق 

اىل الق�ضايا الخرى فيقول: 
�ضل رمال ال�ضحراء كم من فتاة 
�ضمنها من �ضفا�ضف الراأي تواد 

نحتوا من �ضفا احلجارة ربا 

هو من دون مبدع الكون يعبد 
فبدت قب�ضة ا�ضاء لها الف 

ق وراحت يف نورها تتوقد 

ول �ض���ك ان هذه اللوح���ة تعطي �ضورة 
عن �ضاعري���ة اآل يا�ضني وهي ت�ضتمر يف 
نف����س الزخم واخلي���ال والنغم اجلميل، 
ام���ا يف ق�ضيدت���ه )غدي���ر عل���ي( والت���ي 
القاها مبنا�ضبة ي���وم الغدير عام 1949 

م فيقول فيها: 
قم تقر التاريخ �ضفرا ف�ضفرًا 

وا�ضتنب موقف الركاب امل�ضافر 
وانقع القلب من غدير علي 
وا�ضتبق واردًا اليه وبادر 

وا�ضهد احلفل والنبي خطيب 
فيه ينهى امرًا من الله �ضادر 
�ضارحًا من جالل حيدر متنًا 
وقف الدهر دونه وهو حائر 

عقد التاج للو�ضي فدوى 
ب�ضعاب البيداء زهو الب�ضائر 
وتعاىل الهتاف يخرتق اجلو 

برناته العذاب ال�ضواحر 
وتهادى )علي( يحمل اكليل 

املعايل مبلج الوجه زاهر 

ويت�ض���ح للقارئ من خ���الل هذه البيات 
وه���ذا ال�ضل���وب البديعي يج���يء عفوا 
وتطبع���اُ نابع���ا م���ن اح�ضا����س ال�ضاع���ر 
ل�ضف���اء دللت و�ضور ووم�ضات حول 
املنا�ضب���ة اما يف ق�ضيدت���ه )يف كربالء( 

والتي كتبها عام )1965( فيقول: 
ق�ضدت �ضهيد الطف ملتجئًا به 

ومن يك اوىل منه ملجى وملتجا 
اقبل بابا �ضاغه الله الوري 

طريقا لتحقيق الماين ومنهجا 
والثم قربًا طبق الر�س وال�ضما 
�ضنا بالدم الزاكي الطهور مفوًا 

وا�ضتاف من ذاك ال�ضريح وتربه 
عبريًا با�ضداء اجلنان موؤرجًا 

ام���ا �ضع���ره ال�ضيا�ض���ي فقد ج���اء ملتهبا 
بال���روح الوطنية والعواط���ف املتاأججة 
فالحداث ال�ضيا�ضية يف العراق والوطن 
الربي مل تغب عن ذهن ال�ضاعر الذي كان 
ير�ضده���ا ويعي����س يف و�ضطه���ا فجاءت 
ةالن�ضي���ج  ع���ايل  ال�ضيا�ضي���ة  ق�ضائ���ده 
بارع���ة ال�ضور يقول يف ق�ضيدته )ثورة 

اجلزائر( والتي كتبها عام 1955م. 

يا نه�ضة الحرار الف حتية 
تزجى اليك من العراق وتربد 

�ضريي على ا�ضم الله نحو كفاحك الدا 
مي كما مي�ضي الهزير امللبد 

وحتملي ن�ضب الن�ضال وجهده 
فالن�ضر ليوؤتاه من ليجهد 

وتقدمي املوت دون تردد 
هيهات يدرك حقه مرتدد 

وا�ضتنقذي ذاك العرين وطهره 
من ان يدن�ضه الدخيل املف�ضد 

وتلفعي بال�ضطبار فيومك اآل 
حمموم ينذر بال�ضى ويهدد 

هذا طريق الن�ضر دون مناله 
جثث تر�س وامة ت�ضت�ضهد 

يف عام 1980 م اعتزل ال�ضيخ اآل يا�ضني 
الكتابة وتوقف ع���ن ن�ضاطاته كليا ولزم 
داره حزنًا 

عل���ى ابن عمت���ه اآية الل���ه العظمى ال�ضيد 
ال�ضهي���د ال�ضعي���د حمم���د باق���ر ال�ض���در 
ال���ذي اع���دم عل���ى ي���د الطاغي���ة املقبور 
وبق���ي �ضيخن���ا مالزم���ًا داره حتى فارق 
احلي���اة ي���وم ال�ضبت 26 جم���اى الخرة 
�ضن���ة 1427ه� / 2006 م و�ضيع ت�ضييعا 
الكاظم���ي  ال�ضح���ن  يف  ودف���ن  معيب���ًا 
ال�ضريف واقيم���ت جمال�س الفاحتة على 

روحه فيالكاظمية وايران ولبنان. 

 حسن هادي 
حسن آل ياسين.. العالم والشاعر 

ال�سيخ اآل يا�سني يتو�سط اأوالده واأحفاده يف بغداد عام 2003

ق�سيدة بخط يده

الشيخ آل ياسين مغفورًا له
 د. محمد حسين االعرجي 

كن���ت اري���د خمالفة ق���ول اجلواه���ري خماطبًا 
الر�ضايف 

اهز بك اجليل الذي ل تهزه 
نوابغه حتى تزور املقابرا 

كن���ت اريد ه���ذه املخالفة فاكتب عن���ه �ضخ�ضية 
مرموق���ة فعار�ضني �ضيئان هم���ا انتظام التيار 
الكهربائ���ي يف العراق!!. والق���در ، فقد فاجاأنا 
ه���ذا القدر بانتقاله اىل ر�ضوان الله تعاىل يوم 

23 متوز 2006. 
اق���ول: كن���ت اري���د خمالف���ة ق���ول اجلواه���ري 
اخلال���د. فاكتب ع���ن خال���د مثله، فل���م يتهياأ يل 
ذل���ك، عل���ى ان نيت���ي يف الكتاب���ة قد هي���اأت يل 
كتاب���ني عن���ه هما: "ال�ضي���خ حمم���د احل�ضن اآل 

يا�ض���ني – حيات���ه واث���اره" من اع���داد ال�ضتاذ 
ط���ارق اخلال�ض���ي، و"ال�ضيخ حمم���د ح�ضن اآل 
يا�ضني وجه���وده يف اللغ���ة والتحقيق" ر�ضالة 

ماج�ضتري لال�ضتاذة بتول ناجي اجلنابي. 
وذكرت الكتابني عامدا لأين اريد ان ان�س على 
افادت���ي منهم���ا يف �ض���رد بع�س مالم���ح حياته 

ال�ضخ�ضية. 
وم���ن افادتي م���ن هذي���ن الكتابني ان���ه ولد يف 
النجف ال�ضرق �ضن���ة 1931 – وعلى التحديد 

يف يوم 1931/10/31. 
وال�ضي���خ من بني فق���ه وادب، ولي�س هنالك من 
داع لذك���ر اج���داده العظ���ام ولك���ن يح�ضبه انه 
جم���ع من عل���وم الدين والدنيا م���امل يجمعه ال 
القل���ة النادرون ممن عا�ضرهم، فمن علوم دينه 

– ف�ضال عما الف – ان كان وكيل املرجع الأعلى 
اآي���ة الله العظمى – بحق وحقيق – ال�ضيد اأبي 

القا�ضم اخلوئي. 
ومل مي���اري يف قيم���ة هذه الوكال���ة اقول: "انه 
كان���ت حما�ضرات���ه امل�ضائي���ة يف اح���د م�ضاجد 
الكاظمي���ة مم���ا ي�ضح���ر اللب���اب علم���ا وادب���ًا 

وفقاهة". 
"الدع���وة اىل  ول���ول خ�ضيت���ي م���ن م�ضطل���ح 
ال�ضالم" لقل���ت : اإنه الداعي���ة الكرب ل�ضالمنا 

احلنيف. 
كان داعي���ة بابت�ضامت���ه الهم����س، وبتوا�ضع���ه 
البت���ول، وبان�ضات���ه ملحدث���ه احلدي���ث – وهو 

عامل به – ان�ضات جاهل. 
كان ال�ضيخ اآل يا�ضني كونًا كامال متكاماًل. 

واإذا ا�ضتقام ال�ضيء قام بنف�ضه 
و�ضفات �ضوء ال�ضم�س تذهب باطاًل 
ام���ا الآث���ار الت���ي تركها فه���ي – كم���ا اح�ضاها 
ال�ضت���اذ اخلال�ض���ي – اربعة واربع���ون كتابًا، 

ومائة بحث ومقالة. 
هنيئ���ًا لك اب���ا املح�ضنني ه���ذه احلي���اة املبدعة 
اخلال���دة، وعزاوؤنا ع���ن وفاتك انن���ا كنا – كما 
– عل���ى �ضيح���ة  العبا�ضي���ون  الع���وام  يق���ول 

احلبلى. 
وهنيئًا ل���ك جنات اخللد، وثن���اء العرب الدائم 
على م���ا احييت من تراثهم املهم���ل اخلالد، وما 

انت ونحن يف فقدانيك اإل كما قال ال�ضاعر: 
وما كان قي�س هلكه هلك واحد 

ولكنه بيان قوم تهدما 
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ا�ض���رة اآل يا�ض���ني ا�ضرة عربي���ة وا�ضحة 
الن�ضب يرج���ع ن�ضبها اىل قبيلة اخلزرج 
الت���ي تقطن بالق���رب من مدين���ة الدجيل 
�ضمال بغداد وا�ضتوطنت مدينة الكاظمية 
منذ مئتي عام وق���د انتهل رجالها مناهل 
العل���م ف���كان عميد ه���ذه ال�ض���رة ال�ضيخ 
حمم���د ح�ضن اآل يا�ض���ني املتوفى بحدود 
�ضن���ة 1885 كان من كبار الفقهاء واعظم 
علماء ع�ضره انتهت اليه الرئا�ضة الدينية 
والزعام���ة العلمي���ة يف الع���راق و�ضائ���ر 
احلوزات الديني���ة وا�ضتقروا يف مدينة 
الكاظمي���ة وق���د امتزجوا م���ع ا�ضرة )ال 
ال�ضدر( و�ضاهروهم وبودلت امل�ضاهرة 
بينهما وتع���ددت وحافظوا على مكانتهم 
الديني���ة يف املدينت���ني النج���ف ال�ضرف 

والكاظمني. 
ول���د ال�ضي���خ حممد ح�ضن جن���ل العالمة 
حمم���د ر�ضا بن ال�ضيخ عب���د احل�ضني اآل 
يا�ض���ني يف مدين���ة النج���ف �ضن���ة 1931 
فن�ض���اأ ال�ضي���خ حمم���د ح�ض���ن عل���ى ابيه 
ال���ذي كان احد اكاب���ر العلماء املجتهدين 
ومراج���ع التقليد در�س عل���ى اخوانه ال 

ال�ض���در فنال مرتبة الجته���اد لزم خاله 
ال�ضي���د ح�ضن ال�ضدر وال�ضي���د ا�ضماعيل 
ال�ضدر وكان قد �ضاهره ولزم احل�ضور 
علي���ه فا�ضب���ح اعظم العلم���اء فرجع اليه 
الكث���ري م���ن النا����س يف الع���راق وباقي 
البل���دان لتقلي���ده فطبع ر�ضالت���ه العلمية 
)بلغة الراغبني يف فقه اآل يا�ضني( طبعت 
ه���ذه الر�ضالة اكرث من ع�ضر مرات توفى 
�ضن���ة 1951 يف الكوف���ة و�ضي���ع ت�ضييعًا 
النج���ف  ودف���ن يف  نظ���ريه  ق���ل  مهيب���ًا 
ال�ضرف تخ���رج ال�ضيخ حممد ح�ضن يف 
مدر�ضة منتدى الن�ضر وتتلمذ على علماء 
النج���ف ال�ضرف فم���ن ا�ضاتذت���ه ال�ضيخ 
عبا����س الرميث���ي املتوف���ى �ضن���ة 1959 
وال�ضي���خ حممد طاه���ر اآل ال�ضيخ را�ضي 
املتوفى �ضنة 1964 وهذان العلمان كانا 
من تالمذه ال�ضيخ حممد ر�ضا اآل يا�ضني 
والد العالمة حممد ح�ضن.. كما لزم عمه 
العالم���ة احلجة مرت�ضى اآل يا�ضني الذي 
تزع���م حركة جماعة العلم���اء يف النجف 
ال�ضرف �ضن���ة 1959 والعالمة مرت�ضى 
اآل يا�ضني احد اقطاب هذه ال�ضرة العلمية 

العريقة تويف �ضنة 1978 بعد وفاة عمه 
التحق ال�ضيخ حممد ح�ضن ليكون مبعية 
املرجع العلى ال�ضيد اخلوئي الذي �ضهد 
له بالعلم والقدرة على ال�ضتنباط انتقل 
ال�ضيخ حممد ح�ضن من النجف ال�ضرف 
لالقام���ة يف مدينة الكاظمية املقد�ضة بعد 
وف���اة عم���ه العالم���ة ال�ضي���خ را�ض���ي اآل 
يا�ضني، يذكر ال�ضتاذ عبد الكرمي الدباغ 
يف كتابه كواكب م�ضهد الكاظمني فيقول 
حدثن���ي ال�ضي���خ حممد ح�ض���ن اآل يا�ضني 
الكاظمي���ة حل�ض���ور  مدين���ة  ق���دم  بان���ه 
جمل�س فاحتة عمه املرحوم ال�ضيخ كاظم 
را�ض���ي ال يا�ضني ويف اليوم الثالث منه 
�ضعد املنرب خطي���ب الكاظمية ال�ضيخ اآل 
ن���وح وبع���د ان تكلم مبا ينبغ���ي يف هذا 
املق���ام وج���ه كالم���ه اىل احلا�ضرين )من 
الكاظميني( وقال اذا كنا قد فقدنا ال�ضيخ 
را�ض���ي بالم����س ف���ان بينك���م الن اب���ن 
اخيه ال�ضيخ حممد ح�ضن )ونوه بف�ضله 
وعلم���ه وفائ���دة وج���وده( ف���ال يفوتك���م 
الرج���ل والتم�ض���وا منه البق���اء فانه نعم 

اخللف خلري �ضلف. 

اث���ر ال�ضيخ حمم���د ح�ض���ن اآل يا�ضني يف 
احلي���اة العلمية والثقافي���ة يف الكاظمية 
خا�ض���ة ويف بغداد والع���راق عامة ويف 
وت���رك  اع���م  بوج���ه  ال�ضالم���ي  الع���امل 
ب�ضم���ات وا�ضح���ة فف�ضال ع���ن موؤلفاته 
الكث���رية والغزي���رة وابحاث���ه املختلف���ة 
فق���د ا�ض����س يف الكاظمي���ة دار املع���ارف 
والرتجمة والن�ض���ر وان�ضا مكتبة المام 
اجلمعي���ة  وتراأ����س  العام���ة  احل�ض���ن 
وكان  الثقافي���ة  للخدم���ات  ال�ضالمي���ة 
م�ضرف���ًا على حترير جمل���ة )البالغ( وقد 
ت���وىل اإمام���ة ال�ض���الة يف جام���ع ام���ام 
ط���ه يف بغ���داد فرتة طويل���ة وا�ضتقر يف 
ح�ضيني���ة اآل يا�ض���ني يف الكاظمني ترجم 
ل���ه الدكت���ور حمم���د ه���ادي الم���ني يف 
كتاب���ه معج���م رج���ال الفك���ر والدب يف 
النج���ف فقال حمم���د ح�ضن اب���ن ال�ضيخ 
حمم���د ر�ض���ا ال�ضي���خ عبداحل�ض���ني عامل 
جليل وحمق���ق ثبت موؤلف متتبع، �ضاعر 
فا�ض���ل، اديب باحث، مت�ضلع يف الرتاث 
ال�ضالم���ي ومول���ع يف احيائ���ه ون�ض���رة 
والن�ض���ر  والتالي���ف  املطالع���ة  كث���ري   ،

والتحقي���ق والت�ضني���ف ورع ثقة �ضالح 
خبري بالتاري���خ والرجال واملخطوطات 
فق���د حق���ق اكرث م���ن اربع���ني خمطوطة 
ب���ني ديوان وكتاب طبع اجلميع واحتف 
املكتب���ة العربية به���ا ونظ���رًا للن�ضاطات 
املتمي���زة لل�ضيخ حممد ح�ض���ن اآل يا�ضني 
يف املج���الت العلمي���ة وخ�ضو�ضًا علوم 
اللغة العربية فقد ع���ني ع�ضوا عاماًل يف 
املجمع العلمي العراقي �ضنة 1980 وقد 
ترجم���ت حياته يف كت���اب )املجمعيون( 
يف الع���راق الذي الفه �ضباح يا�ضني �ضنة 
1997 ت���رك العالمة ال�ضيخ حممد ح�ضن 
اآل يا�ضني تراث���ًا علميا �ضخما امتد اكرث 
م���ن ن�ضف ق���رن فم���ن تاأليف���ه املطبوعة 
والتقدمي���ة،  الرجعي���ة  ب���ني  ال�ض���الم 
ال�ض���الم وال���رق ال�ض���الم وال�ضيا�ض���ة، 
تاري���خ  الطبق���ات،  ونظ���ام  ال�ض���الم 
ال�ضحاف���ة يف الكاظمية، تاري���خ امل�ضهد 
الكاظم���ي م���ن ب���دء الحت���الل املغ���ويل 
اىل نهاي���ة الحت���الل العثم���اين، مفاهيم 
ا�ضالمية كما له موؤلفات عن �ضرية الئمة 
الثن���ي ع�ض���ر عليه���م ال�ض���الم وموؤلفات 

خالد خلف داخل 

الشيخ محمد حسن آل ياسين.. جامعة شاملة 

ع���ن �ضحاب���ة الر�ض���ول �ضل���ى الل���ه عليه 
و�ضل���م.. يذكر ال�ضتاذ عبد الكرمي الدباغ 
فيق���ول نالت موؤلفات ال�ضيخ حممد ح�ضن 
اآل يا�ض���ني وبحوث���ه وحتقيقات���ه اهتمام 
طبق���ات خمتلفة من املجتم���ع وكتب عنها 
الكث���ري �ضواء ما ار�ض���ل للموؤلف نف�ضه او 
ما ن�ضر عنها داخل العراق وخارجه وممن 
كتب من الغربيني.. امل�ضت�ضرق الفرن�ضي 
)�ض���ارل ب���الت( مدي���ر معه���د الدرا�ض���ات 
ال�ضالمي���ة يف جامعة باري�س امل�ضت�ضرق 
اليطايل )فين�ضرت �ض���رتكا( من موؤ�ض�ضة 
جامع���ة )ديكل���ي( للدرا�ض���ات يف ايطاليا 
الدكتور )مارتينو ماري���و موراند( مدير 
معهد الثقايف اليطايل يف بريوت بلبنان 
وم���ن الع���رب الدكت���ور ابراهي���م مذكور 
رئي����س جممع اللغ���ة العربي���ة،/ القاهرة 
وال�ضتاذ احم���د راتب ع�ضو جممع اللغة 
العربي���ة /  دم�ضق الدكت���ور احمد حممد 
والدرا�ض���ات  ال�ضريع���ة  كلي���ة  م���ن  ن���ور 
ال�ضالمية يف جامع���ة امللك عبد العزيز / 
مك���ة املكرمة الدكتور روؤوف عبيد / كلية 
احلقوق القاهرة وال�ضتاذ �ضكري في�ضل 
المني العام ملجمع اللغة العربية/ دم�ضق 
وال�ضتاذ احمد فراج / الكويت والدكتور 
عبد الهادي النازي مدير املعهد اجلامعي 
املغ���رب   / الرب���اط   / العلم���ي  للبح���ث 
وال�ضتاذ عي�ض���ى الناعوري المني العام 
ملجم���ع اللغ���ة العربي���ة / عم���ان / الردن 
وم���ن العراقي���ني املرجع العل���ى اية الله 
العظم���ى ال�ضي���د اب���و القا�ض���م اخلوئ���ي 
وال�ضتاذ جعفر اخلليلي والدكتور خليل 
ابراهي���م العطي���ة وال�ضحف���ي روفائي���ل 
بط���ي وموؤرخ الع���راق ال�ضيد عبد الرزاق 
احل�ضيني وال�ضيد عبد الهادي ال�ضريازي 
وال�ضت���اذ كوركي�س عواد وال�ضيخ حممد 
ر�ضا ال�ضبيب���ي والدكتور م�ضطفى جواد 
كان جمل�ض���ه ل ميل وهو يعاين ما يعاين 
اذا �ضئ���ل اج���اب على البديه���ة جوابا يف 
غاي���ة الو�ضوح �ضافيا وافي���ا كافيا تويف 
رحم���ه الل���ه يف داره يف مدينة الكاظمني 
ت�ضييع���ًا  و�ضي���ع   2006 /مت���وز/   15
حافال مهيبًا ودف���ن يف ال�ضحن الكاظمي 
ال�ضري���ف واقيمت جمال����س الفاحتة على 
روح���ه الطاه���رة يف الكاظمي���ة والنجف 
ال�ض���رف ولبن���ان وايران وابن���ه العلماء 
و�ضائ���ل  وتناقل���ت  وال�ضا�ض���ة  الف�ض���الء 
العالم خرب وفاته واقيم احلفل التابيني 
ملنا�ضب���ة م���رور اربعني يوما عل���ى وفاته 
الكاظمي���ة يف  يف جام���ع ال يا�ض���ني يف 
عل���ي  ح�ض���ني  الدكت���ور  العالم���ة  كلم���ة 
حمف���وظ )كان ال�ضي���خ حمم���د ح�ض���ن اآل 
يا�ض���ني من امثلة العلم���اء العاملني الذين 
اجنب لهم هذا البيت الكرمي العظيم ومن 
مفاخ���ر الكاظمية وماآثره���ا كان من الهمم 
الكب���ار يف خدم���ة الدين والعل���م والدب 
كم���ا  واملجتم���ع  الثقاف���ة  مع���ارف  وم���ن 
رث���اه ال�ضع���راء والدباء واحت���اد الدباء 
والكتاب يف الع���راق والقى كلمة ال�ضرة 
جنل���ه الك���رب ال�ضت���اذ الدكت���ور حمم���د 
ح�ض���ني ال يا�ض���ني ترجم احلي���اة العالمة 
ال�ضي���خ حمم���د ح�ض���ن اآل يا�ض���ني العديد 
م���ن املوؤرخني منه���م جعف���ر حمبوبة يف 
ما�ض���ي النج���ف والدكتور حمم���د هادي 
المين���ي يف كتاب���ه معج���م رج���ال الفك���ر 
النج���ف معج���م املطبوع���ات  والدب يف 
النجفي���ة لل�ضي���خ حممد ه���ادي الميني، 
معج���م املوؤلف���ني العراقي���ني يف القرن���ني 
التا�ضع ع�ضر والع�ضرين لكوركي�س عواد 
وكواكب م�ضهد الكاظم���ني للمهند�س عبد 
الك���رمي الدب���اغ ال���ذي ت�ض���رف  ب�ضحب���ة 
ال�ضيخ حمم���د ح�ضن اآل يا�ض���ني اكرث من 

ربع قرن. 

الشيخ محمد حسن آل ياسين عالم بارع وفقيه جليل ومؤلف متتبع ومحقق تقي صالح كثير التصنيف 
والتأليف من االعالم المبرزين في العراق له شهرة واسعة ومكانة طيبة ومنزلة سامية ومكانة اجتماعية 

مرموقة ومنزلة علمية واضحة فكان نعم الخلف لذلك السلف من اسرة آل ياسين العلمية ورث من االباء كل 
مآثرة حتى بلغ درجة عالية فاعترف بفضله االعالم والمراجع وانفقت الكلمة على مكانته وورعه وصالحه. 

سموت مالكا

اأبي هّدين احلزُن واال�ستياق         فُكن يل املُعني على اجلمرتني
رحلَت وخلـّفتنـــــــي �سـائال             ليـــايلًّ والدرَب : اأنــــى واأين

اذا غبَت عن ناظري فانتقلَت            لقلبي املــــــ�سوق من املقلتني 
�َســموَت مالكا طهوَر الل�ساِنِِ            نقّي ال�سريرِة عــّف اليــــــدين

بنف�ٍض زكْت عذبــــــًة كالندى            وبي�ساَء �سافيــــة كـــــالّلجني
فلّله كيف اخت�سرت ال�ُسرى            لقمـــِة جمــــدَك يف خطـــوتني
حيــــــاة التقاِة وموُت الهداة            فُحزت كرميـــًا جني اجّلنتـــني

فكــــان عطاوؤَك نهرًا ميور              فبــّت به ثالــــث الرافــــــدين 
ونلــت بفكرك ن�سر اجلهـاد            ففــزت بـــه اول احُلـــــــ�سنَيني

فر اخللـود           ففاق �ســــناُه �ســنا الفرقـــــــــدين و�ساغ يراعك �سِ
واأعليت بالعلم �سرح احلياة           ف�سّع هــــدًى طبـــــَق اخلــــافقني
نت لها النـــــ�ساأتني وقـُــــدت اجلموَع اىل ُافقها           رحيبــــًا فــ�سُ

ف�سار لبــذلك حــــق الوفاء           يـــد يف رقـــــــاب الربايــا ودَين
�سُتحــــ�سُر والنور بني يديك           قريـــــَر فـــــوؤاٍد وروح وعــــني

مع امل�سطفى وعلّي وجنليـ        ـِه والت�سعة الُطهر ُولد احُلـــــــــ�سني
وتبقى مدى الدهرللنا�ض اّرخ :     وليـــــا يــــــُــزار مع الكــــــاظمني

24 ــ متوز ــ 2006
فسقت الحياة

بيومَك ادركُت معنى احلزِنِِِ
                             وذقُت بفقــــدك طعَم املحــــن

وفارقُت بعدَك دفء احلنان
                            ووطيَب االماِن وحلَو الــــ�سكن

فقد كنَت يل ملجاأ يحتويني
                          اأذا ا�ستّد يف الدرب ع�سف الزمن

فمن اين يل حا�سٌن حادٌب
                            علــّي وقد �ساع مني الـــوطن

اعلل نف�سي بطيف جميٍل 
                               يزوُر اذا زار عيني الو�سن

تطّل بوجهَك يخفي الهموم 
ـِ�سره ويف العلن                             ويطفح يف بــ

وح�سبك ان كنَت ت�سفي النفو�ض 
                            كرميــا وت�سكو اعتالل البـدن

ف�سقت احليــــــاة اىل ما تريد 
                            من الُطهــــر ال ما ُتريد الفنت

وع�سَت كا�سالفك الطاهرين 
                             كظيمــا على �ســربه ُمرتهن

ف�سيفك املــ�سهُد الكاظمّي
مك يف روحه واحت�سن                             و�سَ

ازائر مو�سى به واجلــواد 
                            و�ســيفهما احلجــــة املوؤمتن

ف�سلم ثالثا وزدهم وارخ : 
                            مع الكـــاظمني االمام احل�سن

23  متوز 2006

في رثاء والدي العالمة آل ياسين
د. محمد حسين آل ياسين

ال�سيخ اآل يا�سني بني �سفوة من ا�سدقائه يف الكاظمية عام 1974
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رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 

فخري كريم

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

مدير التحرير: علي حسين

االخراج الفني: نصير سليم

لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة  

نائب رئيس التحرير 

عدنان حسين

اإن احلدي���ث ع���ن العل���م والعلم���اء م���ن 
اف�ض���ل احلدي���ث واعظم���ه لأن���ه يتعلق 
باف�ضل الطرق املو�ضل���ة اىل طاعة الله 
ب�ض���رية  واملذك���رة  ور�ضوان���ه  تع���اىل 
ال�ضاحلني وامل�ضلح���ني )ورثة النبياء 
ال�ض���رف  له���م  كان  ول���ذا  واملر�ضل���ني( 
العظي���م ان ا�ض���ار الله تع���اىل اليهم يف 
كتاب���ه املب���ني وذك���ر النا����س بف�ضله���م 
العامل���ني  م���ن  ومنزلته���م دون غريه���م 
فقال ع���ز ا�ضمه )قل ه���ل ي�ضتوي الذين 
يعلم���ون والذين ليعلم���ون اإمنا يتذكر 
اولو اللب���اب( فان يف ذل���ك اإ�ضارة اىل 
ف�ضله���م و�ضموه���م وعل���و منزلتهم وما 
عل���ى الأم���ة م���ن الواج���ب جتاههم من 
حي���ث التعام���ل معه���م لأن له���م منزل���ة 
عظيم���ة دون غريه���م ويف ه���ذا اإ�ضارة 
وار�ض���اد وا�ضح وجلي م���ن الله تعاىل 
للنا����س على معرف���ة ذلك والعم���ل عليه 
ا�ضح���اب  اللب���اب  اويل  خ�ضو�ض���ًا 
العق���ول التي تقدر ه���ذا اخلطاب وهذه 
امل�ضوؤولي���ة الكبرية وله���ذا خ�ضهم الله 
تعاىل بالذكر، وق���ال الله تعاىل يف اآية 
اخ���رى )يرف���ع الل���ه الذين امن���وا منكم 
والذي���ن اوتوا العلم درج���ات والله مبا 
تعلم���ون خبري( ويف ه���ذا اي�ضا اإ�ضارة 
اىل امرين عظيمني، وهما الدور الكبري 
يف اإ�ضالح النف�س واملجتمع والو�ضول 
اىل درجات الرفيعة يف الدنيا والآخرة 
وه���ذا الأمران هم���ا )الإمي���ان والعلم( 
حيث ي�ضتند كل منهم على الآخر ليزداد 
�ضاحبهم���ا قوة وعزمي���ة في�ضتحق بلك 
تلك الدرجات الرفيعة التي اعدها اللعة 
تع���اىل وكل ح�ض���ب اميان���ه وعلمه وما 
يتبل���ور على ذلك من العمل اجلاد املثمر 
الذي يوؤتي اكله كل حني باذن ربه، وكذا 
قال تعاىل بحق هذه الفئة وهم العلماء 
)اإمن���ا يخ�ضى الل���ه من عب���اده العلماء( 
فخ����س تع���اىل اخل�ضي���ة من���ه بالعلماء 
دون �ضواه���م من اخلل���ق اجمعني فعلى 
تك���ون  ورفعت���ه  و�ضم���وه  العل���م  ق���در 
درج���ات اخل�ضي���ة من الله تع���اىل حتى 
ي�ض���ل امل���رء اىل اعل���ى درج���ات القرب 
من الله تعاىل حيث العبودية املخت�ضة 
ل���ه دون �ض���واه م���ن املعب���ودات فيكون 
م�ضداق���ًا لق���ول الل���ه تعاىل عل���ى ل�ضان 
نبيه ابراهيم عليه ال�ضالم )اإين وجعت 
وجهي لل���ذي فطر ال�ضم���وات والر�س 
حنيف���ًا وم���ا انا م���ن امل�ضرك���ني( وقوله 
على ل�ضان نبيه يو�ضف عليه ال�ضالم )يا 
�ضاحبي ال�ضجن اأاأرباب متفرقون خري 
ام الل���ه الواح���د القه���ار( فالعظماء هم 
الذي���ن ي�ضتطيعون اخل���روج من دائرة 
العبودي���ة لالرباب املتفرق���ة اىل عبادة 
الواح���د القه���ار دون �ضواه���م حيث هم 
املق�ض���ودون بقوله عز وج���ل، واليات 

املباركة كثرية يف احلث ىل مكانة العلم 
والعلماء ومنزلتهم ورفعتهم ومقامهم. 
فبهذه العجالة كانت لن���ا هذه ال�ضياحة 
يف انوار القراآن الكرمي الذي فيه تبيان 

كل �ضيء. 
املبارك���ة  ال�ضن���ة  وه���ي  قرين���ه  واأم���ا 
ال�ضريفة فان فيها من الحاديث الكثرية 
ج���دا يف ذلك نقتب�س يف ه���ذه املنا�ضبة 
بع�ض���ا منها لتكون لنا ن���ورًا يف طريق 
اخل���ري وال�ض���الح، والف���وز والف���الح، 
فلق���د روي ع���ن النب���ي )����س( )العلماء 
ورث���ة النبي���اء يحبه���م اأه���ل ال�ضم���اء، 
وي�ضتغف���ر له���م احليت���ان يف البحر اإذا 
مات���وا اىل ي���وم القيامة(، وق���ال )�س( 
)يوزن ي���وم القيامة م���داد العلماء ودم 
ال�ضه���داء فريج���ح عليهم م���داد العلماء 
على دم���اء ال�ضه���داء( وروي عن المام 
الكاظ���م )عليه ال�ضالم( )اإذا مات املوؤمن 
بكت عليه املالئكة وبق���اع الر�س التي 
كان يعب���د الل���ه عليها واب���واب ال�ضماء 
الت���ي كان ي�ضع���د منه���ا اعمال���ه، وثل���م 
يف ال�ض���الم ثلم���ة لي�ضدها �ض���يء لأن 
ال�ض���الم  ح�ض���ون  الفقه���اء  املوؤمن���ني 
كح�ض���ون �ض���ور املدينة له���ا(، واخريًا 
)علي���ه  اله���ادي  الم���ام  مولن���ا  ق���ال 
ال�ض���الم( )ل���ول يبقى بعد غيب���ة قائمنا 
)علي���ه ال�ض���الم( م���ن العلم���اء الداع���ني 
الي���ه، والدالني عليه، والذابني عن دينه 
حلج���ج الل���ه، واملنقذين ل�ضعف���اء عباد 
الل���ه من �ضب���اك ابلي����س ومردت���ه ومن 
فخ���اخ النوا�ض���ب ملا بقي اح���د اإل ارتد 

عن دين الله(. 
اأيه���ا املوؤمن���ون، جنتم���ع الي���وم  نع���م 
لتخلي���د ذكرى رج���ل من رج���الت هذه 
الأم���ة التي اجنبت العلم���اء وال�ضلحاء 

وامل�ضلحني. 
بل رج����ل و�ضل اىل درج����ات عالية من 
خ�ضية الله تعاىل فاآثر اجلدران الربعة 
يف داره عل����ى ه����ذه الر�����س الرحب����ة 
الوا�ضع����ة لع����دة �ضنني، فم����ا اعظمه من 
�ض����رب وحل����م، وق����وة و�ضجاعة!!رجل 
كان النظ����ر اىل وجهه عبادة يتقرب بها 
الناظر اىل الله تعاىل بالثواب وح�ضن 

الثناء. 
رج����ل طاملا بك����ت عليه البق����اع العديدة 
الت����ي كان يعب����د الله تع����اىل فيها بعلمه 

وعمله. 
ذل����ك هو �ضاح����ب هذه الذك����رى الليمة 
 ، العام����ل  والفقي����ه  واملحق����ق،  املفك����ر 
وارث عل����م اآل يا�ض����ني، األ ه����و ال�ضيخ 

حممد ح�ضن اآل يا�ضني )قد�س �ضره(. 
ولد ال�ضيخ اجلليل يف الثامن ع�ضر من 
�ضه����ر جمادى الخرة ع����ام )1350 ه� / 
1931م( يف بي����ت عل����م وعمل، و�ضرف 
ورفع����ة وتقوى و�ض����الح، فر�ضع منهم 

كل تل����ك املع����اين ال�ضامي����ة الت����ي كان لها 
ال����دور الكب����ري والث����ر الفاع����ل يف �ضقل 
ه����ذه ال�ضخ�ضي����ة العلمية الكب����رية التي 
خ�ضره����ا املوؤمنون قبل ع����ام من مثل هذا 
اليوم )ولكنها �ضنة الله تعاىل يف عباده( 
فثل����م بذلك ال�ضالم ثلم����ة لت�ضد ال باآخر 

مثله. 
تربى )قد�س �ضره( يف ظل والده املرجع 
الدين����ي الكب����ري ال�ضيخ "حمم����د ر�ضا اآل 
يا�ض����ني" فتتلمذ عل����ى يدي����ه وعلى غريه 
من ال�ضات����ذة الكبار يف احلوزة العلمية 
حت����ى �ض����ار علما م����ن اعالم ه����ذه المة، 
يف  كتابه����ا  م����ن  ب����ارزا  كب����ريًا  وكاتب����ا 
اوائ����ل �ضنّي حيات����ه، فا�ضتطاع اخلو�س 
يف عل����وم ع����دة ا�ضاف����ة لعل����وم ال�ضريعة 
املقد�ض����ة كتاب����ة وحتليال وتدقيق����ا، فكان 
نتاج����ا علمي����ًا كب����ريًا وتراثًا خال����دًا لهذه 
الم����ة العريق����ة بالعل����م والعلم����اء، حتى 
"�ض����ارل  الفرن�ض����ي  امل�ضت�ض����رق  و�ضف����ه 
ب����الت" فقال مان�ضه: )ال�ض����اب ال�ضيخ اآل 
يا�ض����ني اعطان����ا من����ذ �ضن����ة 1953 م )اأي 
كان عم����ره 18 �ضن����ة( �ضب����ع كرا�ضات عن 
نفائ�����س املخطوطات وقد ت�ضمنت اربعة 
ن�ضو�����س لب����ن عب����اد )اي ال�ضاحب بن 
عب����اد( الت����ي قادت����ه اىل الهتم����ام اك����رث 
فاك����رث ب�ضخ�ضية ال�ضاح����ب.. ولهذا فان 
)اآل يا�ض����ني( ا�ضتعم����ل حكم����ة كربى يف 
تدقي����ق ه����ذا الينب����وع املتمي����ز ومل يوؤيد 
�ضيئ����ًا م�ضكوكًا في����ه ما مل يتاأك����د منه من 
موؤلف����ني اآخري����ن وله����ذا فان����ه واقعي يف 
نتائج����ه ال�ضخ�ضي����ة.. وجم����ل الكالم ان 
ه����ذا املوؤلف ق����وي امل����ادة واملعنى وغني 
باملراجع(، فان هذه الكلمات تبني الذهنية 
الوقادة التي كان يتمتع بها )قد�س �ضره( 
ول����ذا كان له هذا الهتمام البالغ بالرتاث 
العلمي وحر�ضه عل����ى احيائه واخراجه 
اىل نور املكتب����ات العلمية دون البقاء به 
يف غياب����ات دوالي����ب املخطوط����ات التي 
متالأها التربة وما�ضاكلها اإل من ع�ضمها 
الله تعاىل باهلها حت����ى ياأتي من ينقذها 
وينف�����س ال����رتاب ع����ن مكنونه����ا، فبهذه 
الهم����ة العلمي����ة العالي����ة ا�ضتط����اع )كرمه 
الل����ه( م����ن ان يورث ه����ذا اخلزين الكبري 
من ال����رتاث ال�ضالمي فل����ذا كانت كلمات 
كب����ار العلم����اء تب����ني ذل����ك ال����دور العلمي 
الفريد ال����ذي يقوم به )قد�س �ضره( حيث 
ق����ال بحقه املرج����ع الديني الكب����ري انذاك 
ال�ضي����د عب����د اله����ادي ال�ض����ريازي )قد�س 
�ضره( )فان ولدنا العالمة الفا�ضل ال�ضيخ 
حممد ح�ضن اآل يا�ضني دامت تاأييداته ملن 
تقر به العيون ملا يقوم به من ن�ضر اأحكام 
ال�ض����الم وتروي����ج الدين املب����ني وار�ضاد 
امل�ضلمني ، ولغرو فانه دام تاأييده خلف 
لل�ضل����ف ال�ضالح الذين ق�ضوا حياتهم يف 
�ضبي����ل اعاله كلمة احل����ق واعزاز ال�ضرع 
املب����ني فرحم����ة الل����ه عل����ى تل����ك الرواح 
الزاكي����ة  والنفو�����س  املقد�ض����ة  الطاه����رة 
ووف����ق الل����ه ولدنا ل����كل خري ودف����ع عنه 
كل �ض����ر و�ضري، انه �ضمي����ع الدعاء قريب 

جميب(. 
ولق����د كان )قد�����س �ض����ره( ذو ب����اع طويل 
يف خمتل����ف العل����وم وعل����ى اخل�ضو�س 
التاأريخي����ة منه����ا والدبي����ة وان كان ل����ه 
ال�ضب����ق يف غريه����ا اي�ض����ًا، ول����ذا ح����اول 
البحث والتحقيق يف خمتلف الجتاهات 
العلمي����ة فاأ�ضاب يف ذل����ك واجاد، وحقق 
واأف����اد، يف كل م����ا تناول����ه فك����ره وقلمه، 
ولق����د قي����ل لإن كانت العبقري����ة والنجاح 
والتوفي����ق تك����ون يف اجت����اه دون اآخ����ر 
ولكن����ه )كرم����ه الل����ه( كانت جمي����ع اآثاره 
حتم����ل يف طياتها اجلديد ال����ذي ليبلى، 
و�ضتع����رف الجي����ال حقيق����ة ذل����ك عندما 
نراها لتلك العلوم تتلى، ول�ضت ا�ضتطيع 

وان����ا القا�ضر بهذه العجالة ان اقيم تراثًا 
ا�ضالميه����ا عظيمًا ظل ي�ض����دح عقودًا من 
الزم����ن، فال ميك����ن ان يك����ون ذلك مبجرد 
كلم����ات و�ضط����ور وب�ض����ع دقائ����ق، ولكن 
به����ذه املنا�ضب����ة لن����ا اطالل����ة �ضريعة على 
بحث����ني م����ن بحوث����ه )قد�س �ض����ره( التي 

اغنى فيها املكتبة ال�ضالمية. 
امل�ضه����د  "تاري����خ  الفري����د  كتاب����ه  الول: 
ال����ذي ا�ضب����ح  الكاظم����ي" ه����ذا املوؤل����ف 
مرجعًا من املراجع الكبرية للتعرف على 
اآثار هذه البقعة املقد�ضة امل�ضرفة ومل يكن 
تاأليفه حول تاريخ ه����ذه املدينة اإل حلبه 
واخال�ض����ه وولئه لهذه املراق����د املقد�ضة 
وكان النف�����س حتدث����ه ب�ضف����اء وجالء ان 
لهذا اجل����ار "مو�ض����ى واجل����واد )عليهما 
ال�ض����الم( حقا علين����ا واح�ضان����ا يجب ان 
توؤدي �ضكرهم����ا ومعروفهما فكان تاريخ 
كان  لق����د  الل����ه  وامي  الكاظم����ي  امل�ضه����د 
�ضعي����ًا م�ضكورًا، ف����كان الزاد ل����كل باحث 
وحمقق لتاريخ هذه امل�ضهد املبارك حتى 
وفقن����ا الله تع����اىل لأن نقتب�س منه قب�ضًا، 
وق����د ا�ض����ار )قد�س �ض����ره( عل����ى اهتمامه 
البال����غ بهذه البقع����ة وملا ي�ضيب����ه من اأمل 
وق�ضور جتاه ذلك ف����رتاه ي�ضري اىل ذلك 
يف مقدم����ة الكت����اب بقول����ه )ودفعني هذا 
الهمال الذي مني����ت به "الكاظمية"  اىل 
الت�ض����دي لكتاب����ة تاري����خ وا�ض����ع ي�ضمل 
جمي����ع جوانب احلياة فيها منذ ات�ضحت 
فيه����ا معامل احلياة وكل املي بالله تعاىل 
ان ميدين بالعون والتوفيق لأ�ضارع يف 
اإ�ض����دار تل����ك البحوث الت����ي اودعت فيها 
جه����ود �ضن����ني طويلة م����ن عم����ر ال�ضباب 
ع�ض����ى ان يك����ون فيها ما يذك����ر مبا �ضلف 
من جمد ه����ذه البلدة املقد�ضة وي�ضجل ما 
اهمل من اخبارها وم����ا اندثر من اآثارها 
وان ي�ضاه����م م����ع الدرا�ض����ات التاريخي����ة 
الخ����رى يف ك�ضف ال�ضفح����ات املجهولة 
من تاري����خ بغ����داد والبل����دان العريقة..( 
ف����كان هذا الكتاب وحق����ق الله تعاىل تلك 
المني����ة ال�ض����ادق فال ي����كاد باح����ث يريد 
التع����رف على اآثار هذه البلدة املقد�ضة اإل 
ول����ه وقفة طويلة مع ال�ضيخ حممد ح�ضن 

اآل يا�ضني يف تاريخ امل�ضهد الكاظمي.. 
الم����ام  "�ض����رية  ع����ن  كتاب����ه  الث����اين: 
اث����ار  فلق����د  ال�ض����الم(  احل�ض����ني" )علي����ه 
اهتمام����ي كث����ريا ه����ذا الكتاب مل����ا فيه من 
اللتفات����ات العلمي����ة والتاريخي����ة ح����ول 
اخلال����دة،  احل�ضيني����ة  النه�ض����ة  حقيق����ة 
فلق����د كت����ب ع����ن الم����ام احل�ض����ني )علي����ه 
ال�ض����الم( الكث����ري م����ن الكت����اب واملوؤلفني 
ولك����ن ما كتب����ه فقيدنا )قد�س �ض����ره( فيه 
من الب����داع الكثري م����ا مل يتطرقه غريه، 
فلق����د ا�ضتط����اع ان يحل����ل تل����ك النه�ض����ة 
املبارك����ة حتليال عليم����ا وتاريخيا ويبني 

النه�ض����ة  الكامن����ة وراء ه����ذه  ال�ضب����اب 
العظيمة لالمام احل�ض����ني )عليه ال�ضالم( 
م����ن ايق����اظ الم����ة م����ن �ضباته����ا واخلطر 
الأم����وي الكب����ري ال����ذي يهدده����ا ويه����دد 
ا�ضالمه����ا وعقيدته����ا، وق����د اأ�ض����ار )قد�س 
�ضره( اىل ذلك يف اوىل �ضفحات الكتاب 
حيث يقول )وكان الدافع يل على اقتحام 
هذا اللجج اخلطري "واقولها بال�ضراحة 
نف�ضه����ا" اإح�ضا�ض����ي خ����الل وق����ويف على 
البح����وث املعني����ة به����ذا املو�ض����وع ب����ان 
هناك جوان����ب رئي�ض����ة يف تاريخ الئمة 
و�ضريتهم وتراثهم الفكري مل تبحث على 
النحو ال����ذي يجب ان يكون عليه البحث 
يف العر�س وال�ض����رد والتحليل.. وهكذا 
بداأت العمل يف الع����داد لهذه الدرا�ضات 
وعلى هذا املنهج كتبت هذه ال�ضفحات(، 
فحملت هذه ال�ضفحات "على قلة عددها" 
من املعلومات والخبار التي يحتاجها كل 
باحث ودار�س ل�ضرية التاريخ ال�ضالمي 
عموما و�ضرية الئمة املع�ضومني )عليهم 
ال�ض����الم( خ�ضو�ضًا، فلق����د بني اخلطوط 
العامة واخلا�ضة لث����ورة المام احل�ضني 
)علي����ه ال�ض����الم( واظه����ر الزي����ف الموي 
وادعائهم ال�ضالم كذبا وزورًا للمحافظة 
على كيانه����م ووجودهم ال����دينء، فاثبت 
ان يزي����د ب����ن معاوية اإمنا ه����و اآلة اموية 
لتنفيذ خمططاتها واحقادها الدفينة �ضد 
ال�ض����الم والنب����ي )�س( ول����ذا كان تراثه 
امل�ض����وؤوم من �ضلطانه ان قتل �ضيد �ضباب 
اهل اجلنة عامًا ورمى الكعبة باملنجنيق 
ثاني����ًا واب����اح مدينة النب����ي العظم ثالثة 
حتى هلك، ولذا كان ينادي امام املالأ بكل 

�ضالفة : 
ليت ا�ضياخي ببدر �ضهدوا 

جزع اخلزرج من وقع الأ�ضل 
لأهلوا وا�ضتهلوا فرحا 

ثم قالوا يا يزيد ل ت�ضل 
لعبت ها�ضم بامللك فال 

خرب جاء ول وحي نزل 
فه����ذه هي حقيق����ة هوؤلء وه����ذه احلقيقة 
الت����ي يجب توث����ق لالجيال ومت����ر عليها 
القالم والتحليل والتدقيق لتبني حقيقة 
تلك النفو�����س الكامنة وراء هذه الكلمات 
الت����ي ا�ضتهرت ع����ن الموي����ني، ولذا كان 
لفقيدن����ا )قد�����س �ض����ره( دورًا ب����ارزًا يف 
ذل����ك من ك�ضف زيف وافرتاءات واباطيل 
هوؤلء املت�ضلط����ني وامثالهم من املتزلفني 
وخ�ضو�ض����ا  وموائده����م  لمواله����م 
ا�ضحاب القالم املاأجورة فكان يف طيات 
هذا الكتاب ال�ضفعة القوية لهوؤلء ، وان 
هذا يدل على املنطق العلمي وال�ضتدلل 
العميق الذي ميتاز به )قد�س �ضره( فكان 
من اروع ما يف �ضفحات الكتاب امللحقان 

يف ىخره وهما: 

امللح����ق الأول: عنوان����ه )ه����ل كان يزي����د 
ق����د اأم����ر بقت����ل احل�ض����ني )علي����ه ال�ضالم( 
فان املتتب����ع بدقة لهذا العن����وان تنك�ضف 
لدي����ه ب����اأول وهلة الغاية م����ن هذا البحث 
والفائ����دة م����ن التعر�����س الي����ه م����ن ك�ضر 
�ضوكة املعاندين للحق والنا�ضبيني لأهله 
احلق����د والع����داء امث����ال اولئ����ك القائلني 
ان احل�ض����ني قت����ل ب�ضي����ف ج����ده "عجب����ا 
لتل����ك العق����ول" وان احل�ض����ني خرج على 
اإم����ام زمانه "يزيد راك����ب الفجور �ضارب 
اخلم����ور.." وغ����ري ذل����ك م����ن الراجيف 
والباطي����ل التي ل ير�ضى بها اي ان�ضان 
ذو عق����ل وب�ضرية وتدبر، ول����ذا كان هذا 
الف�ضل من الكتاب مبثابة احلرب الكبرية 
القا�ضي����ة على هوؤلء اينم����ا كانوا لتقطع 
ال�ضنتهم ع����ن قول الزور وتك�ضر اقالمهم 
ع����ن كتابة الثم والباطل حتى عد ال�ضيخ 
"اآل يا�ضني" كلمات احد ع�ضر من علماء 
العام����ة وغريه����م يف ان يزيد ه����و الأمر 
بقتل �ضي����د �ضباب اأهل اجلن����ة وامنا ذكر 
ه����ذا العدد لالخت�ضار ول����و اراد ان يزيد 
يف فجور يزيد لأزاد، فكانت ر�ضالة لذلك 
ال����ذي يق����ول يف اح����دى ع�ضبيات����ه )اإين 
احت����دى كل م����ن ينقل بثب����ت �ضحيح انه 
)يزي����د( اأم����ر او ر�ضي بقت����ل احل�ضني بل 
ما تقدم وتواتر عنه عدم ر�ضائه ونقمته 
عل����ى من قتل����ه(، واق����ول بع����د رد ال�ضيخ 
لينق�ض����ي  عجب����ي  ان  له����وؤلء  القا�ض����م 
من ه����وؤلء الذين يدافعون ع����ن ابن هند 
واب����ن مرجانة وقبل �ضاع����ات كان هوؤلء 
يحملون راي����ة الكفر وال�ض����رك ويقتلون 
امل�ضلم����ني وي�ضردونه����م ع����ن بلدانه����م ثم 
ياأتي بع����د ذلك من يقد�ضه����م ويجعل ابن 
بن����ت ر�ض����ول الل����ه مرم����ى �ضه����ام حق����ده 

ون�ضبه!!. 
اخريًا وبع����د كل هذا ا�ضتطي����ع القول ان 
املطل����ع على ت����راث ه����وؤلء العظماء يعلم 
ويفه����م حقيق����ة تل����ك الحادي����ث ال�ضريفة 
التي وردت يف ف�ض����ل العلماء ومنزلتهم 
)علي����ه  قوله����م  وخ�ضو�ض����ًا  وكرامته����م 
ال�ض����الم( ان موت هوؤلء م�ضيبة ل جترب 
وموت قبيلة اي�ضر من موت عامل، وموت 

عامل ا�ضد على ابلي�س من الف عابد. 
ويف اخلت����ام ٍاال الل����ه تع����اىل ان يتغمده 
برحمت����ه الوا�ضع����ة ويجع����ل م����داد تل����ك 
الكلم����ات نورًا ل����ه يف الخ����رة و�ضراطا 
م�ضتقيم����ا لجي����ال هذه الم����ة يف الدنيا، 
واملن����ا كب����ري ج����دًا يف ذريت����ه املبارك����ة 
ان ليبخل����وا عل����ى ابناء قومه����م من زاد 
ابيهم لتبقى ال�ضدق����ة اجلارية اآناء الليل 
واط����راف النه����ار، وان ل يجع����ل خت����ام 
ه����ذا البي����ت العلم����ي العري����ق بح�ضنه����م 
)قد�����س �ضره( فان من بعد ح�ضن ح�ضينًا، 

وال�ضالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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