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االفتتاحية

احلمُد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل ارشف اخللق واملرسلني وعىل آله األخيار   
املنتجبني ؛وبعد:

محل هذا العدد قراءة يف تراث أحد أكرب العلامء الذين عرفتهم مدينة الكاظمية املقدسة   
يف العرص احلديث يف العامل العريب واإلسالمي؛ صاحب املؤلفات املتنّوعة يف خمتلف العلوم 
واملعارف اإلنسانية والذي أغنى املكتبات العربية واإلسالمية وغريها هبا . وهو الشيخ املرحوم 
حممد حسن ابن الشيخ حممد رضا ابن الشيخ حممد حسن آل ياسني اخلزرجي الكاظمي)املولود 
يف مدينة النجف االرشف عام 1931م واملتوىف يف مدينة الكاظمية املقدسة سنة 2006م( أحد 
أعالم مدينة بغداد ورجاالهتا املعروفني يف جمال الثقافة والعلم والتأليف، وقد شغل الشيخ - 
رمحه اهلل - مناصب إدارية منها رئاسة اجلمعية اإلسالمية للخدمات الثقافية فضال عن إرشافه 

عىل جملة )البالغ( .
يف  والتأليف  البحث  يرتك  مل  انه  إالّ  العامة  باحلياة  اهلل-  -رمحه  اهتاممه  جانب  وإىل   
خمتلف ميادين العلم واملعرفة فقد رفد املكتبة العربية بام يزيد عن مائة مؤلف تناولت خمتلف 
املجاالت اإلنسانية واملعرفية والسيام جمال اللغة العربية وآداهبا وعلومها فضال عن الدراسات 
التارخيية وسري األئمة املعصومني سالم اهلل عليهم واألعالم إىل جانب تأليفه الكتب التي ُتعنى 

بالقضايا العلمية التي شغلت الساحة الثقافية وقتئذ.
لذا كان حريا بمجلة ) ِسرَياء ( أن تقف عند صاحب هذا النتاج الثرّي والعطاء الندّي   
الذي امتّد ألكثر من نصف قرن مستعرضة السرية الذاتية له فضال عن بعض املقاالت التي 
كتبها ذوو اخلربة والشأن السيام ما رفدنا به ابنه الشيخ الدكتور) حممد حسني آل ياسني( رئيس 
املجمع العلمي العراقي يف قراءة ما تركه الشيخ الراحل )رضوان اهلل عليه( يف منهجه وفكره 

ليكون دليال ومرشدا لكل َمْن يريد أن يستنري يف درب العلم واملعرفة واإلبداع..

ومن اهلل التوفيق والسداد
                                                                                رئاسة هيأة التحرير 
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ق المجمعي
ِّ

العالُم الموسوعي والمحق
د حسن آل ياسين  يخ محمَّ

َّ
الش

بسم اهلل الرمحن الرحيم
وبلد  احلضارات،  مهد  العراق   
وموطن  واالخرتاعات،  االبتكارات 
األديان  وحاضنة  واالنجازات،  االبداعات 

عة. والثقافات املتنوِّ
عمره  امتداد  عىل   - أنجب  وقد   
املفّكرين  من  األفذاذ  آالف  الطويل- 
اسهموا  الذين  كافة،  املجاالت  يف  والعلامء 
بنظرياهتم وأعامهلم يف إثراء الفكر االنساين. 
املوسوعي  العامل  األفذاذ  هؤالء  ومن 
آل  د حسن   يخ حممَّ الشَّ املجمعي،  ق  واملحقِّ

ياسني )رمحه اهلل(.
جمموعة  البحث  هذا  سيتّضمن   

حماور يمكن تقسيمها عىل الشكل اآليت: 
والتحصيل  والنشأة  والوالدة  األرسة   .1

العلمي.
2. املؤلَّفات.

3. التحقيقات.
4. صلته باملجمع العلمي العراقي واملجامع 

األخرى.

ة. 5. أدواره يف احلياة العامَّ
6. ممَّن كتب عنه.

7. وفاته وتأبينه وما قيل يف رثائه.
8. من مصادر الدراسة عنه.

والتَّحصيل  والنَّشأة  والوالدة  األرسة  أواًل: 
العلمي

آرسة آل ياسني:
العلمية  األرس  من  ياسني  آل  أرسة   
األدبية العربية املعروفة، وقد خدمت العلم 
اهلجري،  عرش  احلادي  القرن  منذ  ين  والدِّ

وفق املستندات التَّارخييَّة املحفوظة. 
يرجع  كاظميَّة،  نجفيَّة  أرسة  وهي   
نسبها إىل )اخلزرج(، وكانت هلم شبهة سيادة 
يد  السَّ النَّسب  علم  خّريت  هبا  ح  رصَّ قويَّة، 
املنثور)1(،  ر  الدُّ كتابه  يف  األعرجي  جعفر 
حتّرج  الكبري،  حسن  د  حممَّ يخ  الشَّ ولكن 
ياسني  آل  حسن  د  حممَّ يخ  الشَّ ان  كام  منها. 
الثَّاين )تويف 2006م(، قال: »هذه السلسلة 

عهدهتا عىل راوهيا، فال تعرفها األرسة«)2(. 

االستاذ المهندس المحقق عبد الكريم الدباغ



9

وهو  يولد  اإلنسان  )إن  قيل  وقد   
أسري عامل الوراثة(، فلو رجعنا إىل سلسلة 
د حسن آل ياسني، لوجدناهم  يخ حممَّ آباء الشَّ
من العلامء األعالم، وممَّن وصلوا إىل درجة 
د رضا  يخ حممَّ الشَّ اإلجتهاد، ومنهم: والده 
يخ  الشَّ وعمه  1951م(،  )تويف  ياسني  آل 
وعمه  1952م(،  )تويف  ياسني  آل  رايض 
1978م(،  )تويف  ياسني  آل  مرتىض  يخ  الشَّ
)تويف  ياسني  آل  احلسني  عبد  يخ  الشَّ وجده 
د حسن  يخ حممَّ 1931م(، وجده األعىل الشَّ
ى  وتصدَّ بل  1890م(،  )تويف  ياسني  آل 
ينيَّة العليا، كوالده  بعضهم ملقام املرجعيَّة الدِّ

وجّده األعىل.
الوالدة والنَّشأة:

يخ  الشَّ ابن  د حسن  يخ حممَّ ولد الشَّ  
يخ  يخ عبد احلسني ابن الشَّ د رضا ابن الشَّ حممَّ
يف  ياسني،  آل  حسن  د  حممَّ يخ  الشَّ ابن  باقر 
النَّجف األرشف بتاريخ 18 مجادى اآلخرة 
خ والده عام  سنة 1350ه / 1931م، وأرَّ

ضا بمولده(. والدته قائاًل: )قل ليهن الرِّ
أبيه،  عىل  املرتجم  شيخنا  نشأ   
آية  األعىل،  واملرجع  عرصه  فقهاء  كبري 
ياسني،  آل  رضا  د  حممَّ يخ  الشَّ العظمى  اهلل 
حياة  يف  كثرًيا  أّثر  الذي  األول  املعلِّم  فكان 
كل  فيه  وغرس  وشخصيته،  الوحيد  ابنه 
املرموقة،  اإلسالميَّة  خصية  الشَّ مقومات 
وسامحة  وخلق،  وتقوى  وورع،  علم  من 

وفتح  نفس.  ة  وعزَّ وكرم  وإباء،  وشجاعة 
دارهم،  عىل  تتوافد  العلامء  زمر  عىل  عينيه 
اإلسالم  مدرسة  علوم  نمري  من  لتستقي 

دي األصيل. املحمَّ
التحصيل العلمي:

الطَّريقة  عىل  والكتابة  القراءة  تعلَّم   
دراسته  أكمل  ثمَّ  الكتاتيب-  يف   - القديمة 
بمراحلها املتعّددة يف النَّجف األرشف، وهو 
)كليَّة  النَّرش  منتدى  مدرسة  خرجيي  أحد 
البحث  حرض  قد  وكان  بعد(.  فيام  الفقه 
اخلارج عىل والده، وكتب تقريراته، وطبعت 
العروة  كتاب  هامش  )عىل  عنوان  حتت 

الوثقى(.
من أساتذته: 

ميثي  الرُّ عباس  يخ  والشَّ والده،   
آل  طاهر  د  حممَّ يخ  والشَّ 1960م(،  )تويف 
ثم  1980م(،  )تويف  النَّجفي  رايض  يخ  الشَّ
يني  الدِّ املرجع  تالمذة  خواص  من  صار 
القاسم  أيب  يد  السَّ العظمى  اهلل  آية  األعىل، 
له  شهد  الذي  1992م(،  )تويف  اخلوئي 
وأجاز  االستنباط،  عىل  والقدرة  بالعلم 
العمرة  )مناسك  برسالة  العمل  ملقلديه 
د  حممَّ يخ  الشَّ تلميذه  كتبها  التي  املفردة( 

حسن آل ياسني. 
انتقل من النَّجف األرشف لإلقامة   
ه  عمِّ وفاة  بعد  سة،  املقدَّ الكاظميَّة  مدينة  يف 
يخ رايض آل ياسني سنة  مة الشَّ آية اهلل العالَّ
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1952م. 
ثني )رمحه اهلل( عن سبب ذلك  حدَّ  
جملس  حلضور  الكاظميَّة  إىل  قدمت  فقال: 
يخ رايض، ويف اليوم  ي الشَّ فاحتة املرحوم عمِّ
الكاظميَّة  خطيب  املنرب  ارتقى  منه،  الثَّالث 
يخ كاظم آل نوح )تويف 1959م(، وبعد  الشَّ
ه كالمه  أن تكلَّم بام ينبغي يف هذا املقام، وجَّ
إذا  وقال:  الكاظميِّني(  )من  احلارضين  إىل 
فان  باألمس،  رايض  يخ  الشَّ فقدنا  قد  كنَّا 
حسن  د  حممَّ يخ  الشَّ أخيه  ابن  اآلن  بينكم 
فال  وجوده(،  وفائدة  وعلمه  بفضله  ه  )ونوَّ
فإنَّه  البقاء،  منه  والتمسوا  جل،  الرَّ يفوتنَّكم 

نعم اخللف خلري سلف.  
وصف  عن  يعجز  القلم  إنَّ  واحلّق   
فت  ترشَّ وقد  وتواضعه،  وصفاته  أخالقه 
ة أكثر من ربع قرن- فلمست  بخدمته - مدَّ
عاية، وأوالين ما ال أستحّق من  منه غاية الرِّ
العناية. فاستفدت منه، وأخذت عنه، وكان 
وكان  لألصاغر،  األكابر  تواضع  منتهى  يف 
إذا  يعاين-  ما  يعاين  وهو   - يمّل  ال  جملسه 
غاية  يف  جواًبا  البدهية،  عىل  أجاب  ُسئل 
منه  تستشعر  كافًيا،  وافًيا  شافًيا  الوضوح، 
سؤال  لكلِّ  وكأنَّ  دائام،  املنبع  عىل  يديه  أنَّ 

جواب حارض يف ذهنه. 
يف  ساعًيا  ت،  املهامَّ يف  مفزًعا  كان   
فّرجها،  قد  احلاجات، وكم من كربة  قضاء 

ومصيبة قد هّوهنا، ومشكلة قد حلَّها. كان 
وجوًدا نافًعا للكّل، بكّل ما يف هذه الكلمة 

من معنى.
مان بمثله هيهات أْن جيود الزَّ

مان بمثله لضنني إنَّ الزَّ
ثانًيا: املؤلَّفات

علميًّا  تراًثا  الفقيد  يخ  الشَّ ترك   
من  قرن  نصف  من  أكثر  إىل  امتدَّ  ضخاًم، 
ًعا بني التَّأليف والتَّحقيق  عمره املبارك، موزَّ
باحًثا  واملقاالت،  والبحوث  راسات  والدِّ
عن احلقيقة يف كلِّ ما كتب وألَّف ونقل. وقد 
العلوم  لتشمل  وجهوده  فاته  مؤلَّ عت  توزَّ
والتَّاريخ،  العربيَّة،  اللغة  وعلوم  ينيَّة،  الدِّ
واألدب،  والفلسفة،  اجم،  والرتَّ ري  والسِّ

وغريها.
فاته،  مؤلَّ بأسامء  جريدة  يأيت  وفيام   

مرتبة عىل احلروف اهلجائيَّة:
بغداد،  فصيح،  عريب  لفظ  إبريق:   )1

1999م.
2( أبو ذر الغفاري، ط1، بريوت، 1995م. 

ط2، النَّجف، 2010م.
3( أبو اهليثم ابن التيهان، بريوت، 1996م. 

ط2، النَّجف، 2010م.
نشأهتا-   - مولدها  العربية  األرقام   )4

تطورها، بغداد، 1982م.
والتَّقدميَّة،  جعيَّة  الرَّ بني  اإلسالم   )5
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النَّجف، 1961م.
ق، بغداد، 1959م.  6( اإلسالم والرِّ

ياسة، بغداد، 1960م. 7( اإلسالم والسِّ
بغداد،  الطَّبقات،  ونظام  اإلسالم   )8

1959م.
ط2،  1972م.  بريوت،  ط1،  اإلمامة،   )9

بريوت، 1978م. ط3، بغداد،  1978م.
الم(،  ادق )عليه السَّ 10( اإلمام جعفر الصَّ
النَّجف،  ط2،  1998م.  بريوت،  ط1، 

2008م. ط3، بغداد، 2011م.
الم(،  11( اإلمام احلسن بن عيل )عليه السَّ
بغداد،  ط2،  1980م.  بريوت،  ط1، 

2007م. ط3، بغداد، 2009م.
12( اإلمام احلسن بن عيل العسكري )عليه 
ط2،  2002م.  بريوت،  ط1،  الم(،  السَّ

بغداد، 2011م.
الم(،  13( اإلمام احلسني بن عيل )عليه السَّ
النَّجف  ط2،  1995م.  بريوت،  ط1، 
2006م. ط3، بغداد، 2008م.                       

)عليه  طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام   )14
ط2،  1978م.  بريوت،  ط1،  الم(،  السَّ

بغداد، 2007م. ط3، بغداد، 2008م. 
الم(،  15( اإلمام عيل بن احلسني )عليه السَّ
النَّجف،  ط2،  1996م.  بريوت،  ط1، 

2007م. ط3، بغداد، 2009م.
)عليه  اهلادي  د  حممَّ بن  عيل  اإلمام   )16

ط2،  2001م.  بريوت،  ط1،  الم(،  السَّ
بغداد، 2011م.

)عليه  الرضا  موسى  بن  عيل  اإلمام   )17
ط2،  2000م.  بريوت،  ط1،  الم(،  السَّ

النَّجف، 2007م. ط3، بغداد، 2009م.
)عليه  الباقر  عيل  بن  د  حممَّ اإلمام   )18
ط2،  1997م.  بريوت،  ط1،  الم(،  السَّ
النَّجف، 2008م. ط3، بغداد، 20011م.

)عليه  املهدي  احلسن  بن  د  حممَّ اإلمام   )19
ط2،  2003م.  بغداد،  ط1،  الم(،  السَّ

بغداد، 2007م. ط3، بغداد، 2011م.
)عليه  اجلواد  عيل  بن  د  حممَّ اإلمام   )20
ط2،  2000م.  بريوت،  ط1،  الم(،  السَّ

بغداد، 2009م. ط3، بغداد، 2009م.
الم،  21( اإلمام موسى بن جعفر )عليه السَّ
بغداد،  ط2،  1999م.  بريوت،  ط1، 

2009م. ط3، بغداد، 2011م.
)القسم  والتَّطّور  اخللق  بني  اإلنسان   )22
ل(، ط1، بغداد، 1976م. ط2،  بغداد،  األوَّ
1977م. ط3، بريوت، 1977م.                                            
)القسم  والتَّطّور  اخللق  بني  اإلنسان   )23

الثَّاين(، بغداد، 1980م. 
بغداد،  النَّافع،  املخترص  يدي  بني   )24

1957م.
العراق  يف  البوهيي  احلكم  تاريخ   )25
الفصل  1966م.  بغداد،  ل(،  األوَّ )الفصل 
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الثَّاين، بغداد، 1968م.
ط1،  الكاظميَّة،  يف  حافة  الصَّ تاريخ   )26

بغداد، 1969م. ط2، بغداد، 2014م.
بغداد،  الكاظمي،  املشهد  تاريخ   )27
ط3،  2013م.  بغداد،  ط2،  1967م. 

كربالء، 2014م.
بغداد،  ط1،  طالب،  أيب  بن  جعفر   )28

1987م. ط2، النَّجف، 2010م.
بغداد،  ط1،  املنذر،  بن  احلبَّاب   )29

1995م. ط2، النَّجف، 2010م.
بريوت،  الكندي،  عدي  بن  حجر   )30

2002م. ط2، النَّجف، 2010م.
31( حذيفة بن اليامن، ط1، بغداد 1995م. 

ط2، النَّجف، 2010م.
بغداد،  ط1،  املطَّلب،  عبد  بن  محزة   )32

1987م. ط2، النَّجف، 2010م.
بريوت،  ط1،  ثابت،  بن  خزيمة   )33

1995م. ط2، النَّجف، 2011م.
 - نظمه   - ُأصوله  اإلسالمي  ين  الدِّ  )34

تعاليمه، بغداد، 1957م.
35( ديوان أيب طالب يف صنعتني، 1994م.
36( ديوان مالك بن نويرة، بغداد، 2001م.
م بن نويرة، بغداد، 2002م. 37( ديوان متمِّ
38( زيد بن حارثة، ط1، بغداد، 1987م. 

ط2، النَّجف، 2010م.
1995م.  بريوت،  صوحان،  بن  زيد   )39

ط2، النَّجف، 2010م.
بيع، بغداد، 1987م. ط2،  40( سعد بن الرَّ

النَّجف، 2010م.
41( سعد بن عبادة، ط1، بغداد، 1994م. 

ط2، النَّجف، 2010م.
42( سعد بن معاذ، ط1، بغداد، 1987م. 

ط2، النَّجف، 2010م.
بغداد،  فصيح،  عريب  لفظ  لسبيل:  السَّ  )43

1999م.
1995م.  بغداد،  ط1،  اخلري،  سلامن   )44

ط2، النَّجف، 2010م.
بريوت،  ط1،  حنيف،  بن  سهل   )45

2001م. ط2، النَّجف، 2010م.
 - حياته  طاووس:  آل  عيل  يد  السَّ  )46

فاته - خزانة كتبه، بغداد، 1965م. مؤلَّ
األعرجي،  احلسن  بن  حمسن  يد  السَّ  )47

بغداد، 1973م.
بغداد،  ط1،  ين،  والدِّ باب  الشَّ  )48
ط3،  1976م.  بغداد،  ط2،  1975م. 
1977م.  بريوت،  ط4،  1977م.  بغداد، 

ط5، القاهرة، 1978م.                              
ل(،  األوَّ )اجلزء  كاظميُّون  شعراء   )49

بغداد، 1980م.
50( شعراء كاظميُّون )اجلزء الثَّاين(، بغداد، 

1993م.
الثالث(،  )اجلزء  كاظميُّون  شعراء   )51
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بغداد، 2002م.
وأدبه،  حياته  عبَّاد:  بن  احب  الصَّ  )52

بغداد، 1957م.
بن صوحان، ط1، بريوت،  53( صعصعة 

2001م. ط2، النَّجف، 2011م.
ل يف العربيَّة، بغداد، 1980م. 54( صيغة َفعَّ

محن، بريوت، 1996م. 55( عباد الرَّ
بغداد،  ط1،  امت،  الصَّ بن  عبادة   )56

-1995م. ط2، النَّجف، 2010م.
بريوت،  ط1،  بديل،  بن  اهلل  عبد   )57

1997م. ط2، النَّجف، 2010م.
بغداد،  ط1،  رواحة،  بن  اهلل  عبد   )58

1987م. ط2، النَّجف، 2011م.
بريوت،  ط1،  حنيف،  بن  عثامن   )59

2002م. ط2، النَّجف، 2010م.
واالختيار،  اجلرب  بني  اإلهلي  العدل   )60
بريوت،  ط2،  1970م.  بغداد،  ط1، 
ط4،  1978م.  بغداد،  ط3،  1972م. 

بريوت، 1980م.                                         
الوثقى،  العروة  كتاب  هامش  عىل   )61

بغداد، 1974م.
ر بن يارس، ط1، بريوت، 1999م.  62( عامَّ

ط2، النَّجف، 2010م.
ط1،  اخلزاعي،  احلمق  بن  عمرو   )63

بريوت، 2002م. ط2، النَّجف، 2010م.
64( يف رحاب اإلسالم )مسائل فلسفية بني 

املادية واإلسالم(، بريوت، 1984م.
بريوت،  ط1،  سول،  الرَّ رحاب  يف   )65
ط3،  2003م.  بغداد،  ط2،  1996م. 

بغداد، 2006م. ط4، بغداد، 2008م.
66( يف رحاب القرآن، بغداد، 1969م.

67( َفْيِعل أم َفعيل، عاّمن، 1981م.
68( قيس بن سعد بن عبادة، ط1، بغداد، 

2004م. ط2، النَّجف، 2012م.
بغداد،  ليل، ط1،  والدَّ الفطرة  بني  اهلل   )69
ط3،  1973م.  بريوت،  ط2،  1969م. 
1977م.  بغداد،  ط4،  1975م.  بريوت، 
بريوت،  ط6،  1978م.  القاهرة،  ط5، 
ط8،  1979م.  بغداد،  ط7،  1979م. 

بريوت، 1980م.
بغداد،  الكاظميَّة،  تاريخ  من  ملحات   )70

1970م.
ط1،  واحلدوث،  األزليَّة  بني  املادة   )71
1974م.  بريوت،  ط2،  1974م.  بغداد، 
القاهرة،  ط4،  1977م.  بغداد،  ط3، 

1977م.
ط1،  األشرت،  احلارث  بن  مالك   )72

بريوت، 2000م. ط2، النَّجف، 2010م.
احللقة   / للنَّاشئني  ينيَّة  الدِّ املبادئ   )73

األوىل، بغداد، 1979م.
احللقة   / للنَّاشئني  ينيَّة  الدِّ املبادئ   )74

الثَّانية، بغداد، 1979م.
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بريوت،  ط1،  بكر،  أيب  بن  د  حممَّ  )75
1999م. ط2، النَّجف، 2014م.

يخ  )الشَّ النّعامن  بن  د  حممَّ بن  د  حممَّ  )76
املفيد(، بغداد، 1970م.

االستداليل/ الفقه  يف  رات  مذكَّ  )77
املجموعة األوىل، بغداد، دون تاريخ.

االستداليل/ الفقه  يف  رات  مذكَّ  )78
املجموعة الثَّانية، بغداد، دون تاريخ.

جممعيَّة،  رات  مذكَّ يف  لغوية  مسائل   )79
الثَّاين(،  )القسم  ل(، 1987م.  األوَّ )القسم 
رات  مذكَّ مع  القسامن  مجع  ثم  1988م. 

أخرى مل تنرش، وصدر يف بغداد، 1992م.
العبايس،  العرص  يف  الكاظمي  املشهد   )80

بغداد، 1964م.
االحتالل  بدء  من  الكاظمي  املشهد   )81
بغداد،  العثامين،  االحتالل  هناية  إىل  املغويل 

1965م. 
بغداد،  ط1،  عمري،  بن  مصعب   )82

1987م. ط2، النَّجف، 2010م.
ط2،  1972م.  بريوت،  ط1،  املعاد،   )83

بريوت، 1978م. ط3، بغداد، 1978م.
84( املعجم الذي نطمح إليه، ط1، بغداد، 

1988م. ط2، بغداد، 1992م.
ل(،  85( معجم النَّبات والّزراعة )اجلزء األوَّ

بغداد، 1986م.
86( معجم النَّبات والّزراعة )اجلزء الثَّاين(، 

بغداد، 1989م.
1998م.  دمشق،  يف  مًعا  اجلزءان  وطبع 

ط2، بريوت، 2000م.
بغداد،  واأللغاز،  واألحاجي  ى  املعمَّ  )87

1964م.
بغداد،  ط1،  إسالميَّة،  مفاهيم   )88

1965م. ط2، بريوت، 1973م.
بغداد،  ط1،  عمرو،  بن  املقداد   )89

1995م. ط2، النَّجف، 2011م.
قة  املحقَّ املعجامت  يف  مالحظات   )90

املطبوعة، بغداد، 1995م.
بغداد،  ط1،  املفردة،  العمرة  مناسك   )91

1970م. ط2، بغداد، 2004م.
املستدرك عىل ديوان اخلبز أرزي،  92( من 

بغداد، 1992م.
سة  93( من املؤمنني رجال، منشورات مؤسَّ

افد للمطبوعات، 2012م. الرَّ
94( منهج الطُّويس يف تفسري القرآن، ط1، 

مشهد،1970م.  ط2، بغداد، 1978م.
95( املهدي املنتظر بني التَّصور والتَّصديق، 
بريوت،  ط2،  1968م.  بغداد،  ط1، 
ط4،  1978م.  بريوت،  ط3،  1972م. 

بغداد، 1978م. ط5، النَّجف، 2015م.
د  حممَّ يخ  الشَّ الكبري  مة  العالَّ موسوعة   )96

حسن آل ياسني، ط1، بريوت، 2012م.
بغداد،  ط1،  التَّامر،  حييى  بن  ميثم   )97
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2004م. ط2، النَّجف، 2010م.
ط2،  1972م.  بغداد،  ط1،  ة،  النُّبوَّ  )98
1978م.  بغداد،  ط3،  1972م.  بريوت، 

ط4، بريوت، 1978م.
الّطربي )نقد  تاريخ  الّردة يف  99( نصوص 
ط2،  1973م.  بريوت،  ط1،  وحتليل(، 

بغداد، 1977م. ط3، بريوت، 1977م.
بغداد،  ط1،  ملن؟،  البالغة  هنج   )100
ط3،  1975م.  بريوت،  ط2،  1975م. 
1977م.  بغداد،  ط4،  1976م.  بغداد، 

ط5، بريوت، 1978م.
101( هاشم بن عتبة املرقال، ط1، بريوت، 

1999م. ط2، النَّجف، 2010م.
الفكر  )نقد  كتاب  عىل  هوامش   )102
ط2،  1971م.  بريوت،  ط1،  الديني(، 
بريوت، 1971م. ط3، بريوت، 1974م. 
بغداد،  ط5،  1975م.  بريوت،  ط4، 
ط7،  1980م.  بريوت،  ط6،  1978م. 

بغداد، 2010م، ط8، كربالء، 2018م.
عمره،  بواكري  يف  الشعر  قرض   
بعضه  نرش  وقد  خمتلفة.  أغراض  يف  ونظم 
اعة،  السَّ كجريدة  ت،  واملجالَّ حف  الصُّ يف 
شعراء  كتاب  يف  وكذلك  البيان،  وجملَّة 
الكاظميِّني.  عراء  الشُّ وموسوعة  الغري، 

وهذه نامذج من شعره: 
رسول  )يا  بعنوان  قصيدة  من   

يف  الرشَّ النَّبوي  املولد  بمناسبة  الم(،  السَّ
)1946م(: 

ُد   نا يتوقَّ أرشق الكون بالسَّ
ُد( حينام أرشق الوليد )حممَّ

حادث هّز عامل األرض برًشا  
ُد فانحنت عنده العوامل سجَّ

الح يف عامل اجلهالة بدًرا 
هيتدي الكون يف سناه ويرشُد

ك نوًرا   وتراءى يف ظلمة الرشِّ
ا لنار فارس أمخُد عبقريًّ
ومن قصيدة له بعنوان )يف كربالء(،   

)1965م(: 
قصدت شهيد الطَّف ملتجًئا به  

ومن يكن أوىل منه منًجى وملتَجا
ُأقبِّل باًبا صاغه اهلل للورى  

طريًقا لتحقيق األماين ومنهَجا
ام   وألثم قرًبا طبَّق األرض والسَّ

َجا اكي الطَّهور مموَّ م الزَّ سنًا بالدَّ
يح وتربه   وأستاف من ذاك الرضَّ

عبرًيا بأشذاء اجلنان مؤّرَجا
ُأسائله عند اإلله شفاعًة

متى ناهلا اإلنسان منه فقد نَجا  

يد  وله من قصيدة يف رثاء املرجع السَّ  
أيب احلسن األصفهاين )1946م(:
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أبا حسن صات النَّعي وليتني  
أصّم فلم أسمع لشخصك ناعَيا

ين واهندَّ ركنه تزعزع عرش الدِّ
وأصبح دست العلم أجرد خاوَيا

رت لفقدك شمس املرشقني تكوَّ
وقد لبست برد املصيبة دامَيا

قت وهذي قلوب املؤمنني حترَّ
وخطَّت يد األشجان فيها املآسَيا

وهذي نوادي العلم ترثيك منشًئا
 وهذي ربوع الفكر تبكيك بانَيا

ثالًثا: التحقيقات
القوايف،  وختريج  العروض  يف  اإلقناع   )1
عبَّاد،  بن  إسامعيل  القاسم  أيب  احب  للصَّ

بغداد، 1960م.
املتنبي،  شعر  من  ائرة  السَّ األمثال   )2

احب بن عبَّاد، بغداد، 1965م. للصَّ
3( تاريخ العرب قبل اإلسالم، لعبد امللك 

بن قريب األصمعي، بغداد، 1959م.
حلمزة  التَّصحيف،  حدوث  عىل  التَّنبيه   )4

بن احلسن األصبهاين، بغداد، 1967م.
5( ديوان أيب األسود الدؤيل رواية ابن جنِّي، 
ط1، بغداد، 1954م. ط2، بغداد 1964م.                                                       
6( ديوان أيب األسود الدؤيل صنعة أيب سعيد 
1974م،  بريوت،  ط1،  الّسكري،  احلسن 
ط2، بريوت، 1982م. ط3، بريوت، 19

98م.                                         

7( ديوان أيب طالب بن عبد املطلب صنعة 
أيب هفان املهزمي، بغداد، 1992م.

8( ديوان أيب طالب بن عبد املطلب صنعة 
عيل بن محزة البرصي، بغداد، 1993م.

نعتان مًعا يف بريوت، 2000م. وطبعت الصَّ
بغداد،  الكاظمي،  جابر  يخ  الشَّ ديوان   )9

1964م.
احب بن عبَّاد، ط1، بغداد،  10( ديوان الصَّ

1965م. ط2، بريوت، 1974م. 
11( ديوان املثقب العبدي صنعة األحول، 

بغداد، 1993م.
ل(،  األوَّ )القسم  أرزي  اخلبز  ديوان   )12
بغداد  الثَّاين(،  )القسم  1989م.  بغداد، 
1989م. )القسم الثَّالث(، بغداد، 1989م، 
)القسم  1990م،  بغداد،  ابع(،  الرَّ )القسم 

اخلامس واألخري(، بغداد، 1990م.  
والظَّاء،  اد  الضَّ الفرق بني  13( رسالتان يف 
ابن  د  وحممَّ احلمريي  نشوان  بن  د  ملحمَّ

يوسف األندليس، بغداد، 1961م.    
احب بن عبَّاد، بغداد،  14( الّروزناجمة، للصَّ

1958م.
يف  عبَّاد  بن  احب  الصَّ قصيدة  رشح   )15
أمحد  بن  جعفر  للقايض  ين،  الدِّ أصول 

البهلويل اليامين املعتزيل، بغداد، 1965م. 
16( رشح مشكل أبيات املتنبِّي البن سيده 

األندليس، بغداد، 1977م.
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الفاخر  واللباب  اخر  الزَّ العباب   )17
د بن احلسن  )حرف اهلمزة(، للحسن بن حممَّ

غاين، بغداد، 1977م. الصَّ
اخر واللباب الفاخر )حرف  18( العباب الزَّ
غاين.  د بن احلسن الصَّ البَّاء(، للحسن بن حممَّ
اخر واللباب الفاخر )حرف  19( العباب الزَّ
غاين.  د بن احلسن الصَّ التَّاء(، للحسن بن حممَّ
الفاخر  واللباب  اخر  الزَّ العباب   )20
د بن احلسن  )حرف اجليم(، للحسن بن حممَّ

غاين. الصَّ
الفاخر  واللباب  اخر  الزَّ العباب   )21
د بن احلسن  )حرف احلاء(، للحسن بن حممَّ

غاين. الصَّ
الفاخر  واللباب  اخر  الزَّ العباب   )22
د بن احلسن  ني(، للحسن بن حممَّ )حرف السِّ

غاين، بغداد، 1987م. الصَّ
الفاخر  واللباب  اخر  الزَّ العباب   )23
د بن احلسن  )حرف الطَّاء(، للحسن بن حممَّ

غاين، بغداد، 1979م. الصَّ
الفاخر  واللباب  اخر  الزَّ العباب   )24
د بن احلسن  )حرف الغني(، للحسن بن حممَّ

غاين، بغداد، 1980م. الصَّ
الفاخر  واللباب  اخر  الزَّ العباب   )25
د بن احلسن  )حرف الفاء(، للحسن بن حممَّ

غاين، بريوت، 1981م. الصَّ
اخلالئف،  وذكر  املعارف  عنوان   )26

النَّجف،   ط1،  عبَّاد،،  بن  احب  للصَّ
ط3،  1964م.  بغداد،  ط2،  1953م. 

بغداد، 1966م.    
احب بن  اد والظَّاء، للصَّ 27( الفرق بني الضَّ
عبَّاد، ط1، بغداد، 1958م. ط2، بريوت، 

1990م.
بن  د  حممَّ نرص  أليب  احلكم،  فصوص   )28
د بن طرخان الفارايب، بغداد، 1977م. حممَّ

احب إسامعيل  للصَّ األربعة،  الفصول   )29
بن عبَّاد، دمشق، 1982م.

30( كتاب االشتقاق، لعبد امللك بن قريب 
األصمعي، بغداد، 1968م.

حاب واملطر وكتاب األزمنة  31( كتاب السَّ
ياح، أليب عبيد القاسم بن سالم، بغداد،  والرِّ

1985م.
جر والنَّبات وكتاب النَّخل،  32( كتاب الشَّ
أليب عبيد القاسم بن سالم، بغداد، 1984م.
33( كتاب املتوارين، للحافظ عبد الغني بن 

سعيد األزدي، دمشق، 1975م.
املتنبي،  شعر  مساوئ  عن  الكشف   )34

احب بن عبَّاد، بغداد، 1965م. للصَّ
عبَّاد  بن  احب  للصَّ اللغة،  يف  املحيط   )35
1975م.  بغداد،  ط1،  ل(،  األوَّ )اجلزء 
1978م.  بغداد،  ط1،  الثَّاين(،  )اجلزء 

)اجلزء الثَّالث(، ط، بغداد، 1981م.
الطبعة الكاملة: اجلزء األول - اجلزء العارش 
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للفهارس  عرش  احلادي  واجلزء  )األصل( 
الشاملة، بريوت، 1994م.

36( مقدمة كتاب العني يف أرجح نصوصها، 
للخليل بن أمحد الفراهيدي البرصي، بغداد، 

1977م.
للحافظ  طالب،  أيب  بن  جعفر  مناقب   )37
املقديس  الواحد  عبد  بن  د  حممَّ ين  الدِّ ضياء 

مشقي احلنبيل، بغداد، 1969م. الدِّ
من  زوجه  كنية  كنيته  وافقت  من   )38
د بن عبد اهلل بن  حابة، أليب احلسن حممَّ الصَّ
زكريا بن حيويه النّيسابوري، ط1، دمشق، 

1972م. ط2، دمشق،  1983م.
د  حممَّ بن  امللك  لعبد  حر،  السَّ نسيم   )39

الثَّعالبي، بغداد، 1958م. 
)املجموعة  املخطوطات  نفائس   )40
ط2،  1953م.  النَّجف،  ط1،  األوىل(، 

بغداد، 1963م، وحتتوي: 
العدل،  أهل  مذهب  عن  اإلبانة  كتاب  أ - 

احب بن عبَّاد.  للصَّ
ب - كتاب عنوان املعارف وذكر اخلالئف، 

احب بن عبَّاد.  للصَّ
يخ املفيد.  ج- كتاب إيامن أيب طالب، للشَّ

هان  الدَّ البن  اللغة،  يف  األضداد  كتاب  د- 
النَّحوي.

)املجموعة  املخطوطات  نفائس   )41
الثَّانية(، بغداد، 1953م، وحتتوي: 

أ-  ديوان أيب األسود الدؤيل. 
راري يف آل أعني. ب- رسالة أيب غالب الزَّ
يف املرتىض. ة للرشَّ ج- األصول االعتقاديَّ

احب بن عبَّاد.  د- التَّذكرة للصَّ
)املجموعة  املخطوطات  نفائس   )42
السموأل:  ديوان  بغداد، 1955م،  الثَّالثة(، 

صنعة أيب عبد اهلل نفطويه.
)املجموعة  املخطوطات  نفائس   )43

ابعة(، بغداد، 1955م، وحتتوي: الرَّ
يف  للرشَّ الغيبة:  يف  وجيزة  مسألة  أ- 

املرتىض. 
ب- رسالة يف أحوال عبد العظيم احلسني: 

احب بن عبَّاد.  للصَّ
لطاش  البحث ورشحها:  آداب  ج- رسالة 

كربي زادة.
يد عيل )خان( املدين.  د- ختميس الربدة: للسَّ
جواد  د  حممَّ يخ  للشَّ البداء:  يف  مسألة  هـ- 

البالغي.
)املجموعة  املخطوطات  نفائس   )44

اخلامسة(، بغداد، 1955م، وحتتوي: 
ماين.  أ- منازل احلروف: لعيل بن عيسى الرُّ

يخ املفيد.  ب- رسالة يف خرب مارية: للشَّ
يخ املفيد.  ج- مسألة يف النَّص اجليل: للشَّ

الكالم:  علم  من  فنون  يف  جمموعة  د- 
يف املرتىض. للرشَّ

)املجموعة  املخطوطات  نفائس   )45
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املثقب  شعر  1956م،  بغداد،  ادسة(،  السَّ
العبدي.

)املجموعة  املخطوطات  نفائس   )46
ابعة(، بغداد، 1956م، وهي مطارحات  السَّ
ونجم  الطُّويس  ين  الدِّ نصري  بني  فلسفية 

ين الكاتبي، وتتضمن: الدِّ
الوجود:  واجب  إثبات  يف  رسالة  أ- 

للكاتبي.
الكاتبي:  رسالة  عىل  التَّعليقات  ب- 

للطُّويس.
ج- مناقشات الكاتبي لتعليقات الطُّويس.

د- رد الطُّويس عىل مناقشات الكاتبي.
هـ- االعرتاف باحلقِّ بقلم الكاتبي.

بن  زكريا  بن  د  ملحمَّ اجلمل،  وقعة   )47
ويل(،  الصُّ )رواية  البرصي  الغاليب  دينار 

بغداد، 1970م.
العراقي  العلمي  باملجمع  صلته  رابًعا: 

واملجامع األخرى
آل  حسن  د  حممَّ يخ  الشَّ صلة  تعود   
ياسني املبارشة باملجمع العلمي العراقي إىل 
سنة 1965م، إذ بدأت جملَّة املجمع العلمي 
العراقي بنرش بعض مقاالته ضمن أعدادها.
سنة  العراقي  العلمي  املجمع  ساعد  كام 
بن  احب  الصَّ )ديوان  طبع  عىل  1965م، 
ياسني.  آل  الشيخ  بتحقيق  وهو  عبَّاد(، 
ذلك-  بعد   - العلمي  املجمع  له  طبع  ثمَّ 

فاته وحتقيقاته، وساعد عىل  جمموعة من مؤلَّ
نرش بعضها.

يخ  للشَّ املتميِّزة  للنَّشاطات  ونظًرا   
العلمية،  املجاالت  شتَّى  يف  حسن  د  حممَّ
عنيَّ  فقد  العربيَّة،  اللغة  علوم  وخصوًصا 
عضًوا عاماًل يف املجمع العلمي العراقي سنة 
1980م. كام اختري عضو رشف يف املجمع 

العلمي العراقي سنة 1997م.
العلمي  املجمع  يف  عضويته  وأثناء   
جهود  حسن  د  حممَّ للشيخ  كانت  العراقي، 
ة.  املختصَّ اللجان  يف  عمله  خالل  ة  مهمَّ
املحارضات  من  جمموعة  ألقى  وكذلك 
املجمعيَّة يف أثناء عمله. كام شارك يف جمموعة 

من ندوات املجمع العلمي. 
وقد أختري سنة 1992م، عضًوا يف   
لها املجمع العلمي العراقي  اللجنة التي شكَّ
للمفردات  العربيَّة  للنَّظائر  معجم  إلعداد 
اعتامًدا  القديمة،  احلضارات  يف  املستعملة 
عىل املعجم اآلشوري الذي أصدرته جامعة 

شيكاغو.
آل  حسن  د  حممَّ يخ  الشَّ أعامل  ومن   
العلمي  املجمع  بطبعها  قام  التي  ياسني، 

العراقي:
نشأهتا-   - مولدها  العربية  األرقام   .1

تطورها، 1982م.
2. معجم النبات والزراعة )اجلزء االول(، 
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1986م. )اجلزء الثَّاين(، 1989م.
جممعية،  مذكرات  يف  لغوية  مسائل   .3

1992م.
4. املعجم الذي نطمح اليه، 1992م.

املحققة  املعجامت  يف  مالحظات   .5
املطبوعة، 1995م.

زعنّي:  عيل  د  حممَّ الدكتور  وقال   
ل جممعّي يقوم  يخ آل ياسني يعدُّ أوَّ »أنَّ الشَّ
املجمع بطباعة معجم له، هو )معجم النَّبات 
جممعّي  ل  أوَّ كونه  عن  فضاًل  راعة(،  والزِّ
ذلك  بعد  ليقوم  املجمعيَّة،  راته  مذكَّ يكتب 
ة يف  املجمع بطباعتها يف كتاب )مسائل لغويَّ

رات جممعيَّة(«)3(. مذكَّ
جمموعة  ونرش  طباعة  يف  ساعد  كام   

د حسن:  يخ حممَّ من أعامل الشَّ
)حتقيق(،  عبَّاد  بن  احب  الصَّ ديوان   .1

1965م.
حلمزة  التَّصحيف،  حدوث  عىل  التَّنبيه   .2

بن احلسن األصبهاين )حتقيق(، 1967م.
سنة  الكاظمي(،  املشهد  )تاريخ  كتاب   .3

1967م.

املجمع  جملَّة  نرشهتا  التي  املقاالت  ومن 
)رمحه  ياسني  آل  يخ  للشَّ العراقي،  العلمي 

اهلل(:
 -  589( طاووس  آل  عيل  يد  السَّ  .1

كتبه  خزانة   - مؤلفاته   - حياته  664هـ(: 
 ،213-192 ص:  ص   ،13 جملد  )تتمة(، 

سنة 1965م.
 -  589( طاووس  آل  عيل  يد  السَّ  .2
كتبه،  خزانة   - مؤلفاته   - حياته  664هـ(: 
سنة   ،309-276 ص:  ص   ،12 جملد 

1966م.
ص:  ص   ،16 جملد  االشتقاق،  كتاب   .3

317-356، سنة 1968م.
 ،4 ج   31 جملد  العربية،  يف  فعل  صيغة   .4

ص ص: 53-79، سنة 1980م.
5. النَّبات يف املعجامت العربيَّة، جملد 32 ج 
1 و 2، ص ص: 98-168، سنة 1981م.
 32 جملد  العربيَّة،  املعجامت  يف  النَّبات   .6
سنة   ،264-223 ص:  ص   ،4 و   3 ج 

1981م.
7. النَّبات يف املعجامت العربيَّة، جملد 32 ج 

4، ص ص: 169-218، سنة 1982م.
8. النَّبات يف املعجامت العربيَّة، جملد 33 ج 
2 و 3، ص ص: 83-151، سنة 1982م.
النَّخل،  وكتاب  والنَّبات  جر  الشَّ كتاب   .9
أليب عبيد القاسم بن سالم، جملد 35 ج 3، 

ص ص: 89-141، سنة 1984م.
حاب واملطر وكتاب األزمنة  10. كتاب السَّ
ياح، أليب عبيد القاسم بن سالم، جملد  والرِّ
36 ج 1، ص ص: 62-90، سنة 1985م.
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جممعيَّة  رات  مذكَّ يف  لغوية  مسائل   .11
ص:  ص   ،1 ج   38 جملد  ل(،  األوَّ )القسم 

120-164، سنة 1987م.
جممعيَّة  رات  مذكَّ يف  لغوية  مسائل   .12
ص:  ص   ،4 ج   39 جملد  الثَّاين(،  )القسم 

57-90، سنة 1988م.
إليه، جملد 39 ج  الذي نطمح  املعجم   .13

1، ص ص: 29-57، سنة 1988م.
أمحد  بن  نرص  ارزي  اخلبز  ديوان   .14
 ،1 ج   40 جملد  ل(،  األوَّ )القسم  البرصي، 

ص ص: 92-136، سنة 1988م.
أمحد  بن  نرص  ارزي  اخلبز  ديوان   .15
 ،2 ج   40 جملد  الثَّاين(،  )القسم  البرصي، 

ص ص: 163-208، سنة 1989م.
أمحد  بن  نرص  ارزي  اخلبز  ديوان   .16
 3 ج   40 جملد  الثَّالث(،  )القسم  البرصي، 
و 4، ص ص: 129-175، سنة 1989م.

أمحد  بن  نرص  ارزي  اخلبز  ديوان   .17
 ،1 ج   41 جملد  ابع(،  الرَّ )القسم  البرصي، 

ص ص: 183-226، سنة 1990م.
ارزي،  اخلبز  ديوان  املستدرك عىل  18. من 
ص:  ص   ،3 ج   41 جملد  ابع(،  الرَّ )القسم 

118-149، سنة 1992م
يف  عبداملطَّلب  بن  طالب  أيب  ديوان   .19
صنعتني، جملد 42 ج 1، ص ص: 163-

191، سنة 1994م.

إسامعيل  احب  للصَّ اجلمهرة  جوهرة   .20
عبَّاد، جملد 43 ج 1، ص ص: 108- بن 

138، سنة 1996م.
جممع اللغة العربية األردين: 

د حسن آل ياسني  يخ حممَّ أختري الشَّ  
عضًوا مؤازًرا يف جممع اللغة العربيَّة األردين 

يف سنة 1980م.
يخ آل ياسني قد نرش بحًثا  وكان الشَّ  
العربيَّة األردين بعنوان:  اللغة  يف جملة جممع 
فيعل أم فعيل، جملد 4 ع11 و 12، ص ص: 

5-20، سنة 1981م.
يف  بحثني  نرش  قد  يخ  الشَّ كان  كام   

جملة جممع اللغة العربيَّة بدمشق مها:
حابة  1. من وافقت كنيته كنية زوجه من الصَّ
ص:  ص   ،4 ج   47 جملد  حيَّويه،  البن 

830-846، سنة 1972م.
بن  الغني  عبد  للحافظ  املتوارين  كتاب   .2
ص:  ص   ،3 ج   50 جملد  األزدي،  سعيد 

552-587، سنة 1975م.
خامًسا: أدواره يف احلياة العامة 

احلياة  يف  كثرًيا  املرتجم  يخ  الشَّ أّثر   
ة،  خاصَّ الكاظميَّة  يف  والثَّقافيَّة  العلميَّة 
العامل  ويف  ة،  عامَّ والعراق  بغداد  ويف  بل 
بصامت  وترك  أعم،  بوجه  االسالمي 

اكرة.  واضحة سوف ال متحى من الذَّ
الكثرية  مؤلفاته  عن  ففضاًل   
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فقد  املختلفة،  والغزيرة واألصيلة، وأبحاثه 
للتَّأليف  املعارف  دار  الكاظميَّة  يف  س  أسَّ
مجة والنَّرش، وأنشأ مكتبة اإلمام احلسن  والرتَّ
اجلمعيَّة  ورأس  ة،  العامَّ الم(  السَّ )عليه 
الثَّقافيَّة، وكان مرشًفا  اإلسالميَّة للخدمات 

عىل حترير جملَّتها )البالغ(. 
وكان ملحارضاته القيِّمة تأثري كبري،   
شهر  ليايل  يف  وخصوًصا  واسع،  وصدى 
ياسني  آل  جامع  يف  عام  كلِّ  من  رمضان 
بالكاظميَّة، الذي كان مركز نشاطه العلمي 

بوي واالجتامعي.  يني والثَّقايف والرتَّ والدِّ
هذه  من  بعًضا  مارس  وقد   
النَّشاطات يف جامع إمام طه يف بغداد )قرب 
فاته من  صايف(، وكانت بعض مؤلَّ ساحة الرَّ

منشورات اجلامع املذكور.
سادًسا: ممَّن كتب عنه

وبحوثه  وحتقيقاته  فاته  مؤلَّ نالت   
وُكتب  املجتمع،  من  خمتلفة  طبقات  اهتامم 
عنها الكثري، سواء ما أرسل للمؤلِّف نفسه، 
وخارجه،  العراق  داخل  عنها  نرش  ما  أو 

وممَّن كتب من الغربيني: 
بالت(  )شارل  الفرنيس  املسترشق   
راسات اإلسالميَّة يف جامعة  مدير معهد الدِّ
سة  مؤسَّ من  سرتكا(  و)فينسينزو  باريس، 
يف  فينيسيا  يف  راسات  للدِّ )ديكيل(  جامعة 
ماريو  )مارتينو  الّدكتور  واألستاذ  إيطاليا، 

يف  اإليطايل  الثَّقايف  املعهد  مدير  مورانو( 
بريوت. 

إبراهيم  الّدكتور  العرب:  ومن   
مدكور رئيس جممع اللغة العربيَّة / القاهرة، 
جممع  عضو  النَّفاخ  راتب  أمحد  واألستاذ 
د  اللغة العربيَّة / دمشق، والّدكتور أمحد حممَّ
راسات  والدِّ يعة  الرشَّ كليَّة  من  سيف  نور 
العزيز/  عبد  امللك  جامعة  يف  اإلسالميَّة 
عيل  بن  إسامعيل  القايض  مة،  املكرَّ ة  مكَّ
األكوع / اليمن، والّدكتور حسن الوراكيل 
كليَّة   / عبيد  رؤوف  والّدكتور  املغرب،   /
شكري  والّدكتور  القاهرة،  يف  احلقوق 
 / العربيَّة  اللغة  ملجمع  العام  األمني  فيصل 
املنجد،  ين  الدِّ صالح  والّدكتور  دمشق، 
عضو   / نبهان  أمحد  اإلله  عبد  والّدكتور 
جممع اللغة العربيَّة / دمشق، واألستاذ عبد 
والّدكتور  الكويت،   / اج  فرَّ أمحد  تار  السَّ
اجلامعي  املعهد  مدير  التَّازي  اهلادي  عبد 
عبد  واألستاذ  الّرباط،   / العلمي  للبحث 
 / العربيَّة  اللغة  جممع  عضو  هاشم  اهلادي 
األمني  النَّاعوري  عيسى  واألستاذ  دمشق، 
العام ملجمع اللغة العربيَّة األردين، واألستاذ 
املخطوطات  معهد  مدير  اخلطَّاط  قاسم 
د  حممَّ واألستاذ  العربيَّة،  الّدول  جامعة   /
ؤون  بالشُّ املكلَّف  الّدولة  وزير  حنيني  أبا 
د بن عبَّاس  الثَّقافية / املغرب، واألستاذ حممَّ
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ة للكتب والوثائق  القباج حمافظ اخلزانة العامَّ
د عبد الفتَّاح احللو  / الّرباط، واألستاذ حممَّ
بية والثَّقافة والعلوم،  من املنظَّمة العربيَّة للرتَّ
يف  اخلبري  اخلويل  مريس  د  حممَّ والّدكتور 
ول  معهد املخطوطات العربيَّة / جامعة الدُّ

العربيَّة.
األعىل،  املرجع  العراقيِّني:  ومن   
اخلوئي،  القاسم  أبو  يد  السَّ العظمى  اهلل  آية 
يد  السَّ والّدكتور  اخللييل،  جعفر  واألستاذ 
جودت القزويني، والّدكتور خليل إبراهيم 
صاحب  بطِّي  روفائيل  واألستاذ  العطيَّة، 
فواين  جريدة )البالد(، واألستاذ سلامن الصَّ
طارق  واألستاذ  )اليقظة(،  جريدة  صاحب 
فاعي،  الرِّ طالب  يد  والسَّ اخلاليص،  مرتىض 
زاق احلسني، واألستاذ عبد  يد عبد الرَّ والسَّ
عبد  يد  السَّ العظمى  اهلل  وآية  يل،  الدَّ الغني 
اد،  ريازي، واألستاذ كوركيس عوَّ اهلادي الشِّ
صادق،  آل  رضا  د  حممَّ يخ  الشَّ مة  والعالَّ
بيبي،  الشَّ رضا  د  حممَّ يخ  الشَّ مة  والعالَّ
احليدري،  نقي  عيل  د  حممَّ يد  السَّ مة  والعالَّ
يد مرتىض احلكمي، والّدكتور  مة السَّ والعالَّ

مصطفى جواد، والّدكتور نوري جعفر.
سابًعا: وفاته وتأبينه وما قيل يف رثائه 

اعتزل  قد  حسن  د  حممَّ الشيخ  كان   
ة، ولزم داره -  فارًضا عىل نفسه  احلياة العامَّ
ابن  إعدام  بعد  وذلك   - ة  اإلجباريَّ اإلقامة 

عيد،  السَّ هيد  الشَّ العظمى،  اهلل  آية  ته،  عمَّ
در سنة 1980م.  د باقر الصَّ يد حممَّ السَّ

يف،  وقد الزمه املرض يف أواخر عمره الرشَّ
ولكنَّه مل يستسلم له، وبقي مكبًّا عىل الكتابة 
بزيارته  فت  والتَّحقيق، وكلَّام ترشَّ والتَّأليف 
بدائك  )امِش  أجاب:  ته  صحَّ عن  وسألته 
املطمئنَّة  نفسه  رجعت  حتَّى  بك(.  مشى  ما 
راضية مرضيَّة، فتويف يف داره يف الكاظميَّة، 
بت  اعة )21ر8( قبيل غروب يوم السَّ يف السَّ
22 متُّوز 2006م، وشيِّع صبيحة اليوم التَّايل 
الكاظميَّة  مغتسل  من  مهيًبا،  حافاًل  تشييًعا 
ـريف. وبعد أداء  الشَّ حن الكاظمي  إىل الصَّ
الم(،  السَّ )عليهام  اإلمامني  زيارة  مراسم 
آل  حسني  يخ  الشَّ سامحة  جنازته  عىل  صىلَّ 
مقامه-  وقام  خلفه،  الذي  وهو   - ياسني 
يف  صباًحا،  )30ر11(  اعة  السَّ يف  ودفن 
اوية اليرسى البعيدة من رسداب احلجرة  الزَّ
من  املراد  صحن  إىل  اخل  الدَّ يمني  الثَّانية 

جاء.  باب الرَّ
الفاحتة عىل روحه  وأقيمت جمالس   
وإيران  والنَّجف  الكاظميَّة  يف  الطَّاهرة، 
اسة،  والسَّ والفضالء  العلامء  وأّبنه  ولبنان. 
وتناقلت وسائل االعالم املقروءة واملسموعة 
واملرئيَّة خرب وفاته. ونعته العديد من املواقع 
بكة العنكبوتيَّة )االنرتنيت(، وأثنت  عىل الشَّ
عىل الفقيد، ودوره الفاعل يف ميادين احلياة 
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كافَّة، ونشـرت شذرات من سريته وأعامله.
مرور  ملناسبة  التَّأبيني  احلفل  وأقيم 
آل  مسجد  يف  وفاته،  عىل  يوًما  أربعني 
بت  السَّ يوم  سة،  املقدَّ الكاظميَّة  يف  ياسني 
يمثِّل  وفد  فيه  وشارك   ،2006/8/26
ينيَّة العليا يف النَّجف األرشف،  املرجعيَّة الدِّ

عراء.  وجمموعة من العلامء واألساتذة والشُّ
ينيَّة: )كان  وممَّا جاء يف كلمة وفد املرجعيَّة الدِّ
بحقٍّ مفخرة من مفاخر هذا العصـر، يف دينه 
وكان  فيع،  الرَّ وأدبه  اجلّم  علمه  ويف  وتقواه 
جال الذين صدقوا ما عاهدوا  من أولئك الرِّ
ينيَّة عىل أفضل  وا رسالتهم الدِّ اهلل عليه، وأدَّ
فأثكل  مقامه(  اهلل  )أعىل  قضـى  وقد  وجه. 
ة اإلسالميَّة  العراق برحيله، وفقدت به األُمَّ
الكاظميَّة  وخرست  األفذاذ،  رجاهلا  أحد 
وانثلم  البارزين،  أعالمها  من  علاًم  سة  املقدَّ
نجم  وخبا  العظام،  أركاهنا  من  ركن  بفقده 
آخر من نجوم آل ياسني الكرام، الذي طاملا 
أضاء للنَّاس علاًم وتًقى ونباًل وحمامد كثرية 

أخرى(.
الّدكتور  األستاذ  كلمة  وممَّا جاء يف   
حسني عيل حمفوظ: )كان - رمحة اهلل عليه- 
من أمثلة العلامء العاملني، الذين أنجب هبم 
مفاخر  ومن  العظيم،  الكريم  البيت  هذا 
الكاظميَّة ومآثرها. كان من اهلمم الكبار، يف 
ين والعلم واألدب. ومن معارف  خدمة الدِّ

الثَّقافة واملجتمع(.
يد  يد حسني السَّ وارجتل سامحة السَّ  
يايس  در، رئيس املجمع السِّ د هادي الصَّ حممَّ

العراقي، كلمة باملناسبة، وممَّا جاء فيها:
احل قد احتلَّ  يخ الرَّ )ال شك أن الشَّ  
مساحات  قلوهبم  ومن  النَّاس  عقول  من 
جديًرا  كان  وإن  جماًنا،  يمتلكها  مل  واسعة، 
النَّاس  تقدير  من  الكثري  الكثري  بامتالك 
وإعجاهبم واحرتامهم، ذلك أنه سليل أرسة 
باملجتهدين  ة  األُمَّ مّولت  مباركة،  عريقة 
ملرجع  الوحيد  االبن  أنَّه  وحسبك  األفذاذ، 
املرحوم  العظمى  اهلل  آية  عرصه،  وفقيه 
اهلل  س  )قدَّ ياسني  آل  رضا  د  حممَّ يخ  الشَّ
كيَّة(، لكنَّه مل يعتمد عىل هذا النَّسب  نفسه الزَّ
إنَّام  فحسب،  االنتامء  هذا  وعىل  اح،  الوضَّ
توفَّر عىل جوانب من العلم واملعرفة والعمل 

واجلهاد والتَّحقيق(.
رايض  اعر  الشَّ األستاذ  رثاه  وممَّن   

عيد بقصيدة، مطلعها: مهدي السَّ
ها أنت أكرب من فمي وبياين  

فلتصمت الكلامت طّي لساين
لوع مهابًة ولتنحِن كلُّ الضُّ

فأنا أعانق دمعة األحزاِن   
د سعيد  اعر حممَّ  وألقى االستاذ الشَّ

الكاظمي قصيدة باملناسبة، مطلعها:
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هّيجْت كامني رًؤى وخطوُب 
فمصاب يف داخيل ومصيُب

ومنها:
ضا ومناًرا كنت سيًفا يا ابن الرِّ

ًدا ال خييُب وزعياًم مسدَّ
كنت والليل بني زهد وسهٍد  

نا وتذوُب شمعة تصنع السَّ
كلَّام أبرصتك عيناَي شخًصا        

ين ذلك الكيان املهيُب هزَّ
اعر رياض عبد  وشارك االستاذ الشَّ  

الغني بقصيدة، مطلعها:
هلل صربك ما انثلم

وقويُّ عزمك ما اهندْم
نيـ  سارت عىل حسك السِّ

ـن رؤاك دامية القدْم
وألقى كذلك كلٌّ من األستاذ عبد   
اخلارجيَّة(،  وزارة  )وكيل  اجلاميل  احلسني 
واحتاد األدباء والكتَّاب يف العراق، والّدكتور 
كلمة  وألقى  باملناسبة.  باغ، كلامت  الدَّ مجال 

د حسني آل ياسني. األرسة الدكتور حممَّ
قال  األُوىل،  ة  نويَّ السَّ كرى  الذِّ وملناسبة 

د سعيد الكاظمي: اعر حممَّ األستاذ الشَّ
عام مىض ومجيل ذكرك حارض واجلو عاطر

لو أنصفتك الكاظميَّة أّبنتك عىل املنائر
ولسار موكبنا لقربك حايف األقدام حارس
ولظّل ينثر حول مثواك الآللئ واجلواهر

وملا وىف عن ليلة قّضيتها بني املحابر

اهلادي  عبد  اعر  الشَّ لألستاذ  قصيدة  ومن   
بليبل يف رثائه:

مجوع النَّاس باألحزان وافت  
بيوم رحيلك انتظمت وفودا

بكتك مدينتي حزًنا وحبًّا 
وكنت ألهلها علاًم فريدا

رحيلك حزنه ألوى بياًنا
وفقدك رزؤه أعيا قصيدا   

الدكتور  األستاذ  ولده  وفاته  وأّرخ   
)سموت  عنواهنا  بقصيدة  حسني  د  حممَّ

مالًكا(:
أيب هّدين احلزُن واالشتياق  

فُكن يل املعني عىل اجلمرتني
رحلت وخّلفتني سائاًل  

رَب: أّنى وأين ليايَل والدَّ
إذا غبت عن ناظري فانتقلَت  

لقلبي املشوق من املقلتني
سموت مالًكا طهور اللسان

ـريرة عّف اليدين نقّي السَّ
بنفس زكت عذبًة كالنَّدى

وبيضاء صافية كاللجني
ـرى   فلله كيف اختصـرت السُّ

ة جمدك يف خطوتني لقمَّ



26

حياة التُّقاة وموت اهلداة  
فُحزت كرياًم جنى اجلنتني

فكان عطاؤك هنًرا يمور  
افدين فبّت به ثالث الرَّ

ونلت بفكرك نصـر اجلهاد  
ل احلُسنيني ففزت به أوَّ

وصاغ يراعك ِسفر اخللود
ففاق سناه سنا الفرقدين

وأعليت بالعلم رصح احلياة
فشّع هًدى طبََّق اخلافقني

وُقدت اجلموع إىل أفقها  
رحيًبا فُصنت هلا النَّشأتني

سُتحشـر والنُّور بني يديك  
قرير فؤاد وروح وعني

مع املصطفى وعيّل ونجليـ  
ـه والتِّسعة الطُّهر ُولد احلسني

هر للنَّاس أّرخ وتبقى مدى الدَّ
)ولًيا ُيزار مع الكاظمني(   

تاريخ  يف  طور  السٌّ هذه  ولكاتب   
وفاته: 

من آل ياسني فقدنا احلسن  
من   نادرة العصـر فريد الزَّ

احلسن الزكّي أّرخ )قضـى  
إمامنا احلسني بعد احلسن()4(
ثامنًا: من مصادر الدراسة عنه )مرّتبة زمنيًا(
خطيب  نوح  آل  كاظم  يخ  الشَّ ديوان   .1

 - 1368ه  بغداد  ج3،  ج1،  الكاظميَّة، 
1949م.

ج7،  اخلاقاين،  عيل  الغري،  شعراء   .2
النَّجف األرشف 1375ه - 1955م.

آل  جعفر  وحارضها،  النَّجف  مايض   .3
النَّجف األرشف، 1376ه -  حمبوبة، ج3، 

1957م.
4. معجم رجال الفكر واألدب يف النَّجف 
د هادي األميني، ط1،  خالل ألف عام، حممَّ

النَّجف األرشف، 1384ه - 1964م.
5. األزهار األرجيَّة يف اآلثار الَفَرجيَّة، ج6، 
فرج  ج15،  ج14،  ج13،  ج12،  ج7، 
عمران القطيفي، النَّجف األرشف 1384ه 

- 1396ه .
6. األدباء العراقيون املعارصون وإنتاجهم، 

يس، بغداد 1965. سعدون الرَّ
د  يخ حممَّ 7. معجم املطبوعات النَّجفية، الشَّ
هادي األميني، النَّجف األرشف 1385ه - 

1965م.
القرنني  يف  العراقّيني  املؤلِّفني  معجم   .8
عواد،  كوركيس  والعرشين،  عرش  التَّاسع 

ج3، بغداد 1969.
املعارص،  الكاظمي  عر  الشِّ يف  فلسطني   .9

عباس عيل، بغداد 1390ه - 1970م.
قسم  سة،  املقدَّ العتبات  موسوعة   .10
بريوت  اخللييل،  جعفر  ج3،  الكاظمني، 
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1390ه - 1970م.
رايض  ديوان  املنكرس،  الزمن  مرايا   .11

عيد، بغداد 1972م. مهدي السَّ
ة،  واخلاصَّ ة  العامَّ الكاظميَّة  مكتبات   .12

طارق اخلاليص، بغداد 1973م.
 ،1975 لعام  العراقي  الفكري  النّتاج   .13
 - 1397ه  بغداد  الوطنيَّة،  املكتبة  إعداد 

1977م.
عبد  العراقيَّة،  املطبوعات  فهرست   .14
بغداد 1398ه -  محن، ج1،  الرَّ اجلبار عبد 

1978م.
حياته  ياسني:  آل  حسن  د  حممَّ يخ  الشَّ  .15
اخلاليص،  طارق  ل،  األوَّ فر  السِّ وآثاره، 

بريوت 1401ه - 1981م.
حياته  ياسني:  آل  حسن  د  حممَّ يخ  الشَّ  .16
فر الثَّاين، طارق اخلاليص، بغداد  وآثاره، السِّ

1411ه - 1991م.
القرن  يف  العراق  أعالم  موسوعة   .17
بغداد  املطبعي،  محيد  ج1،  العرشين، 

1995م.
آل  د  حممَّ أثري  ياسني،  آل  مؤلَّفات   .18

ياسني، بغداد 1416ه - 1995م.
 -  1947 العراق  يف  املجمعيون   .19

1997، صباح ياسني، بغداد 1997م.
د حسن آل ياسني وجهوده  يخ حممَّ 20. الشَّ
يف اللغة والتَّحقيق )رسالة ماجستري(، بتول 

ناجي اجلنايب، بغداد 1423ه - 2002م.
اجلاهيل  العرص  من  األدباء  معجم   .21
سلامن  كامل  الدكتور  2002م،  سنة  حتى 

اجلبوري، بريوت، 1424ه - 2003م.
وعّلق  مجعه  القامويس،  صادق  ديوان   .22
د رضا القامويس، بغداد 2004م. عليه حممَّ

يف  مرجعيَّة  ياسني  آل  حسن  د  حممَّ  .23
اإلسالمي،  الفكر  يف  مرجعيَّة  االجتهاد، 
العدد  مان(،  )الزَّ جريدة  املطبعي،  محيد 

.2005/9/15 ،2214
د  حممَّ يخ  الشَّ رحيل  عىل  يوًما  أربعون   .24
ملخص  ثراه(:  )طاب  ياسني  آل  حسن 
راسة  الدِّ ومصادر  الفكري  ونتاجه  سريته 
1427ه   بغداد  باغ،  الدَّ مجال  الّدكتور  عنه، 

- 2006م
آية  لرحيل  األُوىل  ة  نويَّ السَّ كرى  الذِّ  .25
آل  حسن  د  حممَّ يخ  الشَّ املحقق  مة  العالَّ اهلل 
باغ، بغداد 1428ه   الدَّ ياسني، عبد الكريم 

- 2007م. 
حسن  د  حممَّ يخ  الشَّ اإلسالمي  ر  املفكِّ  .26
العدد  النُّور،  جملَّة  البيايت،  زاهد  ياسني،  آل 

.172
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 محمد حسن آل يس )طاب ثراه( .. 
ُ

الشيخ
سيرة موسوعي

علمية  عريقة  عربية  شجرة  من   
دينية..نشأ وترعرع غصٌن مياٌد أينعت ثامره 
الشيخ  املوسوعي  العامل  هو  ذاك  مبّكرا، 
العالمة حممد حسن آل ياسني )طاب ثراه(، 
الدين  علوم  يف  وسطع  نجمه  الح  الذي 
والسري  والتأريخ  والتحقيق  وآداهبا  واللغة 
األخرى..  العلوم  من  وغريها  والرتاجم 
كيف ال ؟! وهو الذي تتلمذ عىل يدي والده 
سامحة املرجع األعىل يف زمانه الشيخ حممد 
1370هـ  )ت  رسه(  )قدس  يس  آل  رضا 
يف  املباركة  أنامله  فسّطرت  1950م(،   -
والده  عند  دروسه  تقريرات  تأليفه  باكورة 
يف كتاب ظهر اىل النور بعنوان )عىل هامش 

كتاب العروة الوثقى(.. 
الشيخ  ابن  حسن  حممد  الشيخ  هو   
ابن  احلسني  عبد  الشيخ  ابن  رضا  حممد 
يس  آل  حسن  حممد  الشيخ  باقرابن  الشيخ 
اخلزرجي. ولقب جده األكرب )آل يس( هو 
اللقب الذي اشتهرت به تلك األرسة العربية 

اخلزرجية األصلية وذاع صيتهم به.)1(
الغري..  أرض  عىل  والدته  كانت   
سنة  األرشف  النجف  والدين  العلم  أرض 
وحيد  وهو  1931م،  املوافق  1350هـ، 
)قل  فقال:  شعرا  مولده  أّرخ  الذي  والده 

ليهَن الرضا بمولوده()2(. 
عىل  بصمته  )قدس(،  والده  ترك   
مقومات  مجيع  شخصيته  يف  فتجلت  ولده، 
الشخصية اإلسالمية البارزة من علم وزهد 
وخلق، وشجاعة وإباء، وكرم وعزة نفس، 
شخصيا  ذلك  ملسُت  وقد  جّم.  وتواضع 
عندما كنت أقابله يف مدة إعداد رسالتي، إذ 
كان يستقبلني يف بيته استقبال األب احلنون 
عن  جميبا  وبساطة،  تواضع  وبكل  البنته 
ومستغلق  مبهم  كل  عن  وكاشفا  تساؤاليت 
العلمي،  مشواري  بداية  يف  وأنا  عندي 
وأحتدث  حقا  بيتي  يف  كأين  أشعرين  حتى 
العامل املجتهد اجلهبذ  مع أيب، مع أن صورة 
معي  حارضة  كانت  هبا  اتشح  التي  واهليبة 

م. بتول ناجي هادي
تدريسية في جامعة المثنى – كلية التربية للعلوم اإلنسانية.
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املباركة  النشأة  تلك  قط.  تفارقني  ومل  دائام، 
الدائم  وحضوره  والعلامء،  العلم  مدينة  يف 
فيه  أثرت  املتنّوعة،  واألدب  العلم  جمالس 
منه،  والتزّود  للعلم  حمّبا  فصار  تأثري،  أيام 
جاّدا وجمتهدا يف حتصيله منذ نعومة أظفاره، 
وخاصة جملس والده العلمي الزاخر بفيٍض 
واألدبية  والعلمية  الدينية  الشخصيات  من 
تلك  فدعته  هنجها،  عىل  شيخنا  سار  التي 
كبار  أيدي  عىل  دراسته  إلكامل  األجواء 
الرميثي  عباس  الشيخ  مثل:  عرصه،  علامء 
الشيخ  ثم  رايض،  آل  طاهر  حممد  والشيخ 
فضال  اخلوئي،  السيد  ثم  ياسني  آل  مرتىض 
كام  اهلل أرسارهم مجيعا(،  )قدس  والده  عن 
الشيخ  يد  عىل  النرش  منتدى  مدرسة  دخل 
أكمل  حيث  )قدس(،  العلوي  رضا  حممد 
مراحلها الدراسية حتى هناية القسم العايل، 
ودرس  الفقه(،  بـ)كلية  الحقا  سّمي  الذي 
علوم العربية والرشيعة والفلسفة اإلسالمية 
فحصل  هبا.  اخلاصة  الدراسية  احللقات  يف 
عىل شهادة التخرج من كلية منتدى النرش يف 
الرشيعة وعلوم العربية، إذ قىض عرشين سنة 
واحلكمة  الفقه  يدرس  الرشيف  عمره  من 
بني  جامعا  ونثرا،  شعرا  واألدب  واملنطق 

طلب العلم وبني التأليف والوعظ.  
الفقه  دراسة  يف  شيخنا  بلغ  وقد   
اإلسالمي وأصوله درجة االجتهاد بشهادة 
العراق، كآية اهلل الشيخ  الفقهاء يف  أساتذته 

عبد الكريم اجلزائري )قدس( الذي شهد له 
بذلك عام 1953م. وبعد وفاة عمه الشيخ 
رايض آل يس )قدس( سنة 1952م، انتقل 
شيخنا اىل مدينة الكاظمية املقدسة، ليامرس 
اجلامعة،  وإمامة  واإلرشاد  التبليغ  يف  دوره 
طريقه  بداية  يف  األوىل  الرشارة  لتكون 
ملا  والتأليف  الكتابة  سامء  يف  نجمه  وتوّهج 
يقرب من مخسني سنة، إذ كانت باكورة نرشه 
نرش  حني  سنة،  وعرشين  اثنتني  بعمر  وهو 
املخطوطات  نفائس  من  األوىل  املجموعة 
وكان  1953م،  املوافق  1372هـ  عام  يف 
 2004 املوافق  1425هـ  عام  نرشه  ما  آخر 
م، وهي احللقة 29 من سلسلة )من املؤمنني 
اجلليل  بالصحايب  خاصة  وكانت  رجال(، 
ميثم التامر)رضوان اهلل عليه(، وبذلك تنتهي 
خملفا  التأليف  مع  مقامه(  اهلل  )أعىل  رحلته 
بعدها آثارا علمية مهمة يف املكتبة اإلسالمية 
مئة  من  أكثر  اىل  وصلت  حتى  والثقافية، 
وستني كتابا بني تأليف وحتقيق، ومئة بحث 
ومقالة، غري نتاجه املخطوط وامُلعد للطبع. 

خمتلف  يف  بالتأليف  يكتِف  ومل   
املعارف والعلوم، بل ولج بأنشطته املتنّوعة 
خدمة  امليادين،  خمتلف  الكبرية  ومسامهاته 
الواجب،  عليه  حيّتمه  ملا  وأداء  لآلخرين 
حتت  يضمه  الذي  العلم  لزكاة  ومصداقا 
دفتيه، فأسس دار املعارف يف مدينة الكاظمية 
املقدسة لتعنى بالتأليف والرتمجة والنرش، ثم 
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السالم(  )عليه  احلسن  اإلمام  مكتبة  أنشأ 
اإلسالمية  للجمعية  رئيسا  صار  ثم  العامة، 
ثمرات  من  كانت  إذ  الثقافية،  للخدمات 
اإلسالمية  للجمعية  تأسيسه  املهمة  أعامله 
من  قرن  نصف  قبل  الثقافية،  للخدمات 
الزمان، والتي رسم هلا دورًا واضحًا لتنفيذ 
هبا  يفكر  كان  التي  اإلصالحات  من  كثري 
اجلمعية  هدف  وكان  تطبيقها.  عىل  وعزم 
مسلم  جيل  وتربية  والثقافة  الفكر  )خدمة 
من   )2( املادة  يف  ورد  كام  ومثقف(  واع 
الوسائل  من  جمموعة  تبنّت  وقد  نظامها، 
جملة  حترير  عىل  مرشفا  ثم  هدفها.  لتحقيق 
)البالغ(. بعدها يف عام 1980م ُعنّي عضًوا 
ولكن  العراقي  العلمي  باملجمع  عامال 
شجاعته  األول:  ألمرين،  عضويته  علقت 
وجرأته وفصاحة لسانه وقوة حجته يف الرد 
ثاقبة  علمية  بنظرة  التأرخيية  األكاذيب  عىل 
البعثي  النظام  بغض  والثاين:  منطقية،  وأدلة 
رجال  وباألخص  والعلامء،  للعلم  اجلائر 
الدين وطالب احلوزات العلمية الرشيفة.)3( 
اللغة  اختياره عضًوا مؤازرا بمجمع  تم  كام 
العربية باألردن يف العام نفسه، ثم عضوًا يف 
جلنة إعداد معجم للنظائر العربية للمفردات 
القديمة،  العراقية  احلضارات  يف  املستعملة 
)الذي  اآلشوري  املعجم  عىل  اعتامدًا 
أصدرته جامعة شيكاغو( يف العام 1992م. 
وزميال يف هيأة ملتقى الرواد سنة 1994م، 
والندوات  املؤمترات  من  كام شارك يف عدد 

العراقية والعربية، ثم اختري عضو رشف يف 
من  1997م،  سنة  العراقي  العلمي  املجمع 

ديوان رئاسة اجلمهورية.)4(
اىل جانب ذلك نراه أخذ عىل عاتقه   
والعلمية  الدينية  املحارضات  إلقاء  مهمة 
والفكرية يف جامع آل يس، وجامع إمام طه 
عن  فضال  الرصايف،  ساحة  قرب  بغداد  يف 
واإلرشادية  والرتبوية  التوجيهية  األنشطة 
واملجتمع،  الفرد  بناء  اىل  هتدف  كانت  التي 
إذ القت قبوال واستحسانا كبريين يف نفوس 

متلقيها.
الفذة  شخصيته  يدرس  من  كل  إن   
الواضح  اهتاممه  يرى  العلمية،  ونشاطاته 
الذي  اإلسالمي،  العريب  الرتاث  بإحياء 
التحليلية  التأرخيية  الرؤية  عليه  طغت 
وهو  الرصني،  العلمي  بالطابع  املؤّطرة 
وكذا  التأرخيية،  احلقائق  عرض  يتناول 
تناوله شخصيات ال خيفى دورها يف التأريخ 
اإلسالمي ودعم الرسالة الساموية السمحاء 
والدفاع عنها بأغىل ما عندهم، ليكشف لنا 
فضال  ينضب،  ال  ومعريف  ثقايف  معني  عن 
وأجاد،  فيها  برع  التي  األخرى  العلوم  عن 
واملدافعني  املخلصني  العلامء  أبرز  من  فعدَّ 
عن اإلسالم وصيانة الرشيعة من الشبهات 
لغتنا  الكريم  القرآن  لغة  واالهتامات، وعن 
اإلسالمي  تراثنا  وعن  الفصحى،  العربية 

األصيل.
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ومل نجانب الصواب عندما وصفناه   
آثاره  خالل  من  وذلك  املوسوعي،  بالعامِل 
العلمية والفكرية التي توزعت عىل جوانب 

معرفية خمتلفة، وإليك الدليل..
الدينية  املعارف  يف  أّلف  فقد   

والعقائدية مؤلفات كثرية، منها: 
وطبعت  تقريراته  كتب  الفقه،  يف   
العروة  كتاب  هامش  بـ)عىل  وسم  بكتاب 
ألف  والتفسري  القرآن  علوم  ويف  الوثقى(. 
الطويس  الشيخ  و)هنج  القرآن(  رحاب  )يف 
يف التفسري(. وله يف العقائد )العدل اإلهلي(، 
و)اإلمامة(،  املنتظر(،  و)املهدي  و)النبوة(، 
و)املعاد(  والدليل(،  الفطرة  بني  و)اهلل 
الديني  الفكر  الدفاع عن  وغريها.ويف جمال 
)يف  كتاب  له  عليه،  املتطاولني  عىل  والرد 
مسائل  عن  عبارة  وهو  اإلسالم(  رحاب 
التأريخ  ويف  واإلسالم.  املادية  بني  فلسفية 
نشأهتا   - مولدها  العربية:  )األرقام  ألف 
البوهيي(،  احلكم  و)تاريخ  تطورها(،   -

و)تاريخ املشهد الكاظمي(، وغريها.
أكرب  كان  فقد  العربية،  اللغة  أّما يف   
مّهه وأعظم اهتامماته التي شغلته طويال، هو 
والفساد  اللحن  من  وحفظها  اللغة  سالمة 
اللغوية  املسائل  معاجلة  اىل  فدعا  والضياع، 
والرد  واألخذ  اجلدل  موضع  كانت  التي 
من قبل جلنتي )األصول( و)اللغة العربية(، 
القواعد  بتقعيد  املعنيتان  اللجنتان  ومها 

من  والغلط  الصحيح  يف  والفتوى  اللغوية 
الصيغ والرتاكيب واأللفاظ املتداولة، فقّدم 
هذه املسائل ومعاجلاهتا ودّوهنا يف مذكرات 
للنرش، فصدرت له يف جملة املجمع العلمي 
والثالثني  الثامن  املجلدين  يف  العراقي 
صفحة(.  ب)ـثامنني  والثالثني  والتاسع 
وكان الشيخ )قدس( من رواد النرش يف هذه 
املجلة يرفد قراءها ببحوثه العلمية واللغوية 
فعال مسائل مهمة جدا، ال  فكانت  القيمة، 
العربية  للغة  وحمّب  علم  طالب  لكل  غنى 
بعض  يف  والوهم  اخلطأ  صوبت  عنها. 
اآلراء  عرض  مع  اللغوية،  االستعامالت 
التي قيلت يف كل مسألة لغوية. كام ألف يف 
والزراعة(  النبات  )معجم  املعجامت  ميدان 
باملعجامت،  جدا  مهتاّم  كان  إذ  بجزءين، 
كتابًا  أّلف  حتى  تشغله  الفكرة  هذه  وّظّلت 
هبذا الصدد هو: )املعجم الذي نطمح إليه( 
املعروفة  العربية  املعجامت  فيه  استعرض 
يومنا هذا،  اللغوي حتى  تراثنا  التي رفدت 
ودعا إىل مجعها بمعجم موّحد لالنتفاع منها 

مجيعا.
وأّما يف السري والرتاجم فقد ترجم   
البيت  أهل  بني  ما  تنّوعت  عدة،  ألعالم 
الصحابة  بعض  وبني  السالم(،  )عليهم 
العلامء  بعض  وبني  عليهم(،  اهلل  )رضوان 
اإلمام  مثل:  والشعراء،  الدين  ورجال 
)عليه  احلسن  اإلمام  السالم(-  )عليه  عيل 
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السالم(-  )عليه  احلسني  اإلمام  السالم(- 
ّضمت  رجال(  املؤمنني  )من  وسلسلة 
عبد  بن  محزة  مثل:  األعالم  من  كوكبة 
بن  سعد  عمري-  بن  مصعب   - املطلب 
 - عبادة  بن  سعد  معاذ-  بن  سعد  الربيع- 
أبو  طالب-  أيب  بن  جعفر  حارثة-  بن  زيد 
ذر الغفاري - أبو اهليثم بن التيهان- احلباب 
بن املنذر- حجر بن عدي الكندي- عمرو 
اليامن-  بن  حذيفة  اخلزاعي-  احلمق  بن 
خزيمة بن ثابت- زيد بن صوحان- سلامن 
بن  صعصعة  حنيف-  بن  سهل  اخلري- 
صوحان- عبادة بن الصامت -عبد اهلل بن 
يارس-  بن  عامر  حنيف-  بن  عثامن  بديل- 
املرقال  هاشم   - عبادة  بن  سعد  بن  قيس 
عن  متحدثا  وغريهم،  بكر  أيب  بن  حممد   -
هذه الشخصيات العظيمة بالتحليل املبّسط 
مسرية  يف  دورها  مبينًا  الوايف،  والعرض 
من  وغريهم  اجلهادية.  وسريهتم  اإلسالم، 

الشخصيات التأرخيية واألدبية األخرى.
ياسني  آل  الشيخ  إبداع  يقترص  ومل   
التحقيق  إىل  امتّد  بل  التأليف  جمال  عىل 
كجانب آخر يف مرشوعه العلمي والفكري، 
كبريًا  دورًا  التحقيق  يف  جهوده  لعبت  فقد 
والفكرية واألدبية،  العلمية  الساحة  رفد  يف 
هذا  يف  انجازاته  عىل  القارئ  وباطالع 
يف  )قدس(  قدرته  مدى  يكتشف  املجال 
التحقيق، فمن الكتب التي حّققها )املحيط 

يف اللغة(، و)الفصول األدبية(، و)اإلقناع(، 
الصاحب  الكفاة  لكايف  و)التذكرة(، 
385هـ(،  ــ  )ت326  عباد  بني  اسامعيل 
و)العباب الزاخر واللباب الفاخر( للحسن 
)ت577-  الصنعاين  احلسن  حممد  بن 
الدؤيل(  األسود  أيب  و)ديوان  650هـ(، 
وافقت  و)من  السكري،  سعيد  أيب  صنعة 
بن  حممد  احلسن  أليب  الصحابة(  كنية  كنيته 
النيسابوري،  حيوية  بن  زكريا  بن  اهلل  عبد 
و)كتاب الشجر والنبات( و)كتاب النخل( 
و)كتاب  واملطر(  السحاب  و)كتاب 
بن  القاسم  عبيد  أليب  والرياح(  األزمنة 
أرزي(  اخلبز  و)ديوان  )ت224هـ(،  سالم 
جملة  يف  نرشت  أقسام  بخمسة  )ت33هـ( 
خرب  يف  و)مسألة  العراقي،  العلمي  املجمع 
مارية القبطية( ، و)إيامن أيب طالب( للشيخ 
التصحيف(  حدوث  عىل  و)التنبيه  املفيد، 
الصاحب  قصيدة  و)رشح  لألصفهاين، 
أبيات  مشكل  و)رشح  للبهلويل،  عباد(  بن 
احلروف(  و)معاين  سيدة(،  البن  املتنبي 
للرماين، و)الشايف( للسيد مرتىض، و)مقدمة 

يف األصول االعتقادية( للرشيف الريض.
يف  املنشورة  ومقاالته  بحوثه  وأّما   
اغفاله  يمكن  ال  فّمام  واملجالت  الصحف 
أيضا، إذ نرش مقاالت كثرية يف اللغة العربية 

منها:  
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1. من الرتاث العريب اخلالد يف النقد األديب 
- املتنبي والصاحب بن عباد/ جملة املعرفة- 
 - العراقية  اجلمهورية  يف  املعارف  وزارة 

1961م.
الشعبي-  تراثنا  عىل  الصناعة  آثار  من   .2
الشعر املشجر واملربع / جملة الرتاث الشعبي 

- 1965م.
3. ابن سيدة أو سيده / جملة البالغ الكاظمية 

- 1977م.
حيدر  باقر  للسيد  النحو  يف  منظومة   .4
البالغ  جملة   / )ت1290هـ(  احلسني 

الكاظمية - 1979م.
5. األرقام العربية يف حلها وترحاهلا / جملة 

آفاق عربية -1980م.
كلية  جملة   / فصيح  عريب  لفظ  إبريق   .6

اآلداب -جامعة بغداد-1999م.
كلية  جملة   / فصيح  عريب  لفظ  سلسبيل   .7

اآلداب -جامعة بغداد-1999م.
وغريها الكثري. وأّما يف جمال علوم   

الدين فله:
)عليه  احلسني  االمام  استشهاد  ذكرى   .1
البغدادية  اليقظة  السالم( /افتتاحية جريدة 

-1956م.
جملة  يتحقق/  حلم  االسالمية  الوحدة   .2
النشاط الثقايف لنرش الثقافة العامة - النجف 

االرشف - 1958 م.
جريدة  افتتاحية  ودولة:  دين  االسالم   .3

الفيحاء -1960م.
4. اعجاز القرآن / جملة البالغ - 1968م.

5. التخطيط القرآين للحياة / جملة البالغ - 
1969م.

 / األنثى؟  عىل  الذكر  القرآن  فضل  هل   .6
جملة البالغ الكاظمية - 1978م.

مقاالت  والرتاجم  السري  يف  وله  وغريها. 
عدة منها: 

جابر  الشيخ  اخلالدين:  شعرائنا  من   .1
جملة   / )1222-1312هـ(  الكاظمي 

املعرفة-1962م.
األقالم  جملة   / الكاظمي  املشهد  نقباء   .2

العراقية -1966م.
3. شعراء كاظميون: الشيخ مهدي املرايايت 

/ جملة البالغ الكاظمية -1980م.
يف  وأما  ذاته.  الشأن  يف  وغريها   

التأريخ، فمام نرشه: 
1. مقابر قريش أو الكاظمية / جملة األقالم 

العراقية -1964م.
املعارف  دائرة   / العراق  يف  البوهييون   .2

اإلسالمية الشيعية - 1973م.
دائرة    / بويه  بني  ظهور  حتى  الديلم   .3

املعارف اإلسالمية الشيعية - 1977م.
4. كتاب فضل الكوفة وفضل أهلها للعلوي 
الكويف / جملة البالغ الكاظمية -1979م.. 

وغري ذلك. ومما نرشه يف السياسة: 
يف  االيراين  السفري  اىل  مفتوحة  رسالة   .1



37

بغداد / جريدة احلرية - 1960م.
بإرسائيل:  إيران  اعرتاف  هامش  عىل   .2
انقاذ  يف  والفضة  الذهب  حكمة  تنفعنا  لن 

فلسطني / جريدة احلرية - 1960م. 
جريدة   / خطرية  وبادرة  رصحية  كلمة   .3

الفيحاء احللية /1960م.
الرائعة  املقاالت  من  ذلك  وغري   
التي خطتها أنامله املباركة يف خمتلف العلوم 
العربية  املكتبة  اثرت  والتي  واملعارف، 
واملثقفني  الباحثني  عقول  هنم  وأشبعت 
وطلبة العلم حتى تاريخ كتابة هذه السطور.
)رمحه  الشيخ  برع  هل  يسأل..  سائل  ولعل 
اهلل( يف تأليف الكتب وحتقيقها فقط؟ فيكون 

جوابنا اآليت:
قطعا ال، فلم تقترص براعته وإبداعه   
فيام تقدم فحسب، بل وجدناه شاعرا جميدا 
غري متكّلف، سار عىل هنج الشعراء العرب 
تراثا  لنا  تركوا  الذين  الفحول  من  األوائل 
ضخام من روائع األدب العريب، - حقيق لنا 
أن نفخر به -، والذي يعد من أهم املدونات 
العربية  اجلزيرة  واقع  عن  احلاكية  العربية 
التي  التأرخيية  امتداد العصور  ولساهنا، عىل 
العرص  حتى  اجلاهيل  العرص  من  هبا  مرت 
بسالسة  شتى  أغراضا  متناوال  احلديث، 
يف  معاٍن،  ووضوح  أفكاٍر،  وترابط  ألفاٍظ، 
مقاصد  يناسب  بام  ومقفى  موزون  إطار 
اىل  رسالته  إليصال  الشاعر،  وأغراض 

يثري  وممّا  غموض..  أو  عناء  دون  املتلقني 
يف  نبغ  قد  الشاعر  شيخنا  أن  القارئ  دهشة 
عاما(!!  عرش  )مخسة  ابن  وهو  الشعر  نظم 
املتعّددة،  ملواهبه  واضحة  ترمجة  ذلك  ويف 
ونضجه العلمي املبّكر، وأثر بيئته وتربيته يف 
صقلها، وإثراء شخصه الكريم بام يزيده ثقال 
علميا، ووجودا انامز به بني رجال الدين من 
املثقفني،  والشعراء  والعلامء  املجتهدين، 
العلوم  طلب  يف  وسعا  يدخروا  مل  الذين 
أن  استطاع  إذ  لذلك..  وفقوا  ما  وحتصيلها 
يؤّلف مادة شعرية ضخمة متفّرقة يف بطون 
الكتب، لكنه مل جيمعها بديوان خاص، وقد 
)النشغايل  فقال:  ذلك،  سبب  عن  سألته 
والدراسة()5(،  والبحث  والتحقيق  بالتأليف 
التي  أغراضه  أبرز  الديني  الغرض  وكان 
طغت عىل نتاجه األديب، وهو نابع من نشأته 
الدينية وثقافته الفقهية واللغوية، فضال عن 
والقومية  الوطنية  السيام  أخرى  أغراض 
واالخوانية وغريها. وممّا ال ينكر، أن شعره 
واالبتكار  والرصانة  والقوة  باملتانة  انامز 
واجلدة،والصور الشعرية الواضحة، جامعا 
لنا  لريسم  والبديع،  البالغة  رضوب  بني 
وهو  واجلامل،  الرقة  يف  غاية  فنية  لوحات 

ديدن الشعراء املبدعني. 
أبياته  املقام ذكر بعض  يناسب  وممّا   
أسامع  هبا  شنف  قد  خمتلفة،  أغراض  يف 
رسول  )يا  بعنوان  قصيدة  نظم  حمبيه..فقد 
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السالم(، بمناسبة مولده الرشيف )صلوات 
اهلل عليه وآله(، يقول فيها مادحا:

أرشق الكون بالسنا يتوقُد
حينام أرشق الوليد )حممُد(

حادث هز عامل األرض برِشا
فانحنت عنده العوامل سجد

الح يف عامل اجلهالة بدرا
هيتدي الكون يف سناه ويرشد
حزنه  عن  معربا  خط  الرثاء  ويف   
لفقد ابن عمه املرحوم االستاذ )اسامعيل آل 

ياسني(:
أكربُت شخصك أن يؤبنه فمي

فرثاه مدمعَي املخضب بالدِم
وتلعثم الفكر احلزين ومل يعد

يوحي بآيات البيان امللهِم
وتعثر القلم الشجي فلم يطق

تسجيل آهات الفؤاد املكلِم
وعن الوطن وهنريه دجلة والفرات،   

كتب قصيدة بعنوان )ليايل دجلة(، قائال:
هو ذا البدر سابح  يف خضم ال

كون يطوي مداه تيها وكربا
يتهادى عىل سامئِك يا دجـ

لة يزهو برشا وخيتال فخرا
حيث عذب النسيم خيرتق الزهـ

ر فيه فيذكو طيبا وينساب عطرا
)ليلة  بعنوان  الفرات  عن  وقصيدة   

فراتية(، قال فيها:

هدأ الليل وارمتى البلبل والشا
دي بأحضـــــان حقله الفواِح

وانربى البدر راقيا قمم األفـ  
 ِق صعودا اىل مطاف الرصاِح

اىل أن يقول:
وجتىل الفرات حتت سنا البد

ِر كأفــــــــــــــــعى فضية األشباِح
وبدا الفل نافــــحا طيبه العذ

 ُب فأردى صاحي الدنا غري صاِح
وأّما فلسطني احلبيبة املغتصبة، فلها   
حصة من نتاجه الشعري الثّر أيضا، إذ أنشد 
اهلمم،  يشحذ  وهو  فلسطني(،  )يا  قصيدته 
ليشّمروا  ويدعوهم  العرب  عزيمة  ويشّد 
وطرد  لتحريرها  وهيّبوا  سواعدهم،  عن 
وغريهم،  الصهاينة  من  الغاصب  املحتل 

فقال: 
ظميء السيف فرووه الدماءا 

ودعـــــــا احلق فلبوه النداءا
واشحذوها مهاًم الهـــــــــــبة     

النتزاع النرص ال ختشى الفناءا
اىل أن يقول: 

كيف تغضون وقد أضحت هباء       
دولة كانت بكم تزكو عالءا

فاسرتدوا جمدكم يف هنضة      
رفعت باسم فلسطني اللواءا
العلمية  املنجزات  هذه  وبعد   
ما  املتنوعة  واملقاالت  والبحوث  الرصينة 
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وخمطوط  منشور  وبني  وحتقيق،  تأليف  بني 
مل يَر النور بعد، اعتزل شيخنا العالمة احلياة 
عن  وتوّقف  والتأليف،  والكتابة  العامة، 
كأنه  داره،  ولزم  كليا،   نشاط  أي  مزاولة 
اعدام  بعد  وكمدا  حزنا  إجبارية،  إقامة  يف 
السعيد  الشهيد  العظمى  اهلل  آية  عمته،  ابن 
الصدر( سنة 1400ه  -  باقر  السيد )حممد 
العلوية  وشقيقته  هو  ُأعدم  الذي  1980م، 
اهلل  )قدس  اهلدى  بنت  الشهيدة  الفاضلة 
صدام  املقبور  الطاغية  يد  عىل  رسهيام(، 
لعنه اهلل ونظامه البعثي البائد، فبقي مالزما 
الرفيق  اىل  منتقال  األجل  وافاه  حتى  داره 
اآلخرة  مجادى   26 السبت  يوم  األعىل 
عليه(،  اهلل  )رمحة  1427هـ-2006م  سنة 
لتخرس األمة واحدا من أبرز وأهّم رجاالهتا 
والعلم  الدين  خدموا  الذين  وعلامئها 
والرتاث العريب اإلسالمي، تاركني وراءهم 
تراثا خصبا خطته أناملهم املباركة لينتفع به 

من جاء بعدهم.
واملغفرة،  الرمحة  الطاهرة  لروحه   
واجلنان الواسعة، فقد قّدم وبذل وخدم ونفع 
وأجاد يف ذلك كله، وخسارته ال تعّوض حقا، 
يقول النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله(: )ما 
ثغرة يف اإلسالم، ال  كان  إالّ  قبض اهلل عاملا 

تسّد بمثله إىل يوم القيامة(.)6(
اهلوامش:

1- الشيخ حممد حسن آل ياسني وجهوده يف 
اجلنايب  هادي  ناجي  بتول  والتحقيق:  اللغة 
القادسية- ماجستري-جامعة  رسالة   –

2000م.
صدر  عن  املقابالت  إحدى  يف  سألته   -2
الشطر.  هذا  سوى  اتذكر  ال  فقال:  البيت 
وكان هذا اللقاء يوم األحد 2000/4/9م 

أثناء اعدادي للرسالة. 
العراق  يف  املجمعيون  كتاب  يف  جاء   -3
عامال  عضوا  عني  الشيخ  ان   ،166 ص 
دقيق،  غري  تأريخ  وهو   ، 1979م  سنة  فيه 
أخربين  وهوما  سنة1980م،  والصواب 
الثالثاء  يوم  شخصية  مقابلة  يف  سامحته  به 
2000/5/16م . تنظر : رسالة املاجستري 

ديوان  من  الصادر  األمر  يف  ذلك  وثق   -4
بتاريخ  العراقي  العلمي  املجمع  يف  الرئاسة 

1997/10/18م.
5- يف مقابلة معه بتاريخ 9 – 4 – 2000م، 
وينظر: شعراء الغري: 7 / 547- 553 ، 

ورسالة املاجستري.
 - والسنة  الكتاب  يف  واحلكمة  العلم   -6

حممد الريشهري – 352.
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منهُج الشيخ العاّلمة محّمد حسن آل ياسين
في التصحيح اللغوي

ملخص البحث:
لغوية  تصويبات  جمموعة  هذه   
آل  حسن  حمّمد  اجلليل  الشيخ  هلا  تصّدى 
الثبت  العاّلمة  ذلك   - اهلل  رمحه   - ياسني 
رسيع  عرض  ففي  واملعرفة،   العلم  أيقونة 
ملؤلفاته تتضح لنا موسوعيته فضال عن غزارة 
علمه يف كل جماالت العلوم واملعارف، هذا 
التحقيق فقد  أّما يف جمال  التأليف،   يف جمال 
كانت للشيخ اليد العليا فيه،  إذ امتد إبداعه 
آخر يف مرشوعه  بوصفه جانبا  التحقيق  إىل 
كافة  مؤلفاته  وشملت  والفكرّي،   العلمّي 
والِسري  والتارخيّية  واللغوية  الدينية  العلوم 
واألدب  والفلسفة  واملعجامت  والرتاجم 

والفقه واالجتامع وغري ذلك الكثري.
بالبنان  إليها  يشار  وقفات  وله   
العرص  يف  اللغوي  التصحيح  موضوع  يف 
احلديث، إذ كان مهه سالمة العربّية وحفظها 

معاجلة  إىل  دعا  وقد  والزلل،  اخلطأ  من 
جدل،   موضع  كانت  التي  اللغوّية  املسائل 
وأخذ ورد من لدن جلنتي - األصول - و - 
اللغة العربّية - ومها اللجنتان املعنيتان بتقعيد 
الصحيح  يف  والفتوى  اللغوّية،  القواعد 
واأللفاظ  والرتاكيب  الصيغ  من  والغلط 
ثم  وعاجلها،  املسائل  هذه  فقّدم  املتداولة،  
دّوهنا يف مذكرات إىل هاتني اللجنتني بوصفه 
العراقّي،   العلمّي  املجمع  يف  عامال  عضوا 
املجلدين  يف  املجمع  جملة  يف  للنرش  وقّدمها 
ثم  والثالثني،  والتاسع  والثالثني  الثامن 
مجعت يف كتاب صدر عن املجمع أيضا سنة 
1413 هـ ــ 1992 م. جاء بعنوان:)مسائل 

لغوّية يف مذكرات جممعّية(.
ولعّل أهّم ما يمّيز جهود الشيخ يف   

جمال الّتصويب اللغوي اآلتــــــــــــــــــي:
من  العربّية  سالمة  عىل  الشديد  حرصه   .1

أ . د . لطيفة عبد الرسول عبد الضايف
كلّية اآلداب / الجامعة المستنصرّية
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اخلطأ والزلل.
الورقة  هذه  عليها  وقفت  التي  املسائل   .2
فعالن  وصيغة  الباء،   معاين  يف:  تتمّثل 
عىل  معجم  جُيمع  وهل  إليها،   والنسبة 

معاجم أو معجامت،  و يف مجع مفعول.  
اللغوي  تراثنا  استقراء  عىل  اعتمد   .3
األصيل فهو برأيه احلصيف: يرشدنا بجزم 
أو   القديم   االستعامل  عىل  للوقوف  ويقني  
مستحدثات املعارصين،  فضال عىل اعتامده 
التنزيل  يف  ورد  ما  عىل  والواسع  الكبري 
العزيز فهو أفصح الكالم وأصدق احلديث،  
ومن مصاديق ذلك قوله: -  وحسبنا شاهدا 
الكريم  القرآن  أن  النتيجة  هذه  صحة  عىل 
يف  كام  صحيحا  هذا  مفعول  مجع  فيه  يرد  مل 
وحمرومني   وحمجوبني  وجمموعني  مبعوثني 
ومسؤولني   ومردودين  ومرجومني 
ومسبوقني ومسحورين  فضال عن احلديث 

النبوّي الرّشيف.
نصوص  يف  والتدقيق  التأّمل  دائم  كان   .4
الرأي  إىل  ليصل  األصلّية؛  مظاهنا  يف  اللغة 
دقته  بيان  املراد  الرأي  عىل  للردِّ  الفصل 
وصوابه أو رّده رّدا علمّيا ممزوجا بمزيد من 
التأيّن واالحرتام لصاحبه،  مّما ينّم عن خلق 

علمّي رصني، وعقل علمّي حصيف.

ولغويني،   نحاة  من  العلامء  آراء  تتّبع   .5
بكل  املعجامت  وأصحاب  ومفرسين 
عرض  يف  مشارهبم  وباختالف  مدارسهم 

األلفاظ موضع البحث والدراسة.
 - ياسني  آل  حسن  حمّمد  الشيخ   
العربّية  أعالم  من  علم   - تعاىل  اهلل  رمحه 
العراقي  العلمي  املجمع  يف  مرّبز  وعضو 
ذلك  رصينة،   علمّية  بصامت  له  كانت 
ففي  واملعرفة،   العلم  أيقونة  الثبت  العاّلمة 
موسوعيته  لنا  تتضح  ملؤلفاته  رسيع  عرض 
فضال عن غزارة علمه يف كل جماالت العلوم 
واملعارف،  هذا يف جمال التأليف،  أّما يف جمال 
التحقيق فقد كانت للشيخ اليد العليا فيه،  إذ 
آخر  جانبا  بوصفه  التحقيق  إىل  إبداعه  امتّدّ 
وشملت  والفكرّي،   العلمّي  مرشوعه  يف 
واللغوية  الدينية  العلوم  كافة  مؤلفاته 
واملعجامت  والرتاجم  والِسري  والتارخيّية 
وغري  واالجتامع  والفقه  واألدب  والفلسفة 

ذلك الكثري.
بالبنان  إليها  يشار  وقفات  وله   
العرص  يف  اللغوي  التصحيح  موضوع  يف 
احلديث، إذ كان مّهه سالمة العربّية وحفظها 
معاجلة  إىل  دعا  وقد  والزلل،   اخلطأ  من 
جدل،   موضع  كانت  التي  اللغوّية  املسائل 
وأخذ ورد من لدن جلنتي - األصول - و - 
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اللغة العربّية - ومها اللجنتان املعنيتان بتقعيد 
الصحيح  يف  والفتوى  اللغوّية،  القواعد 
واأللفاظ  والرتاكيب  الصيغ  من  والغلط 
ثم  املسائل وعاجلها،   فقّدم هذه  املتداولة،  
دّوهنا يف مذكرات إىل هاتني اللجنتني بوصفه 
العراقّي،   العلمّي  املجمع  يف  عامال  عضوا 
املجلدين  يف  املجمع  جملة  يف  للنرش  وقّدمها 
ثم  والثالثني،  والتاسع  والثالثني  الثامن 
مجعت يف كتاب صدر عن املجمع أيضا سنة 
1413 هـ ــ 1992م. جاء بعنوان:)مسائل 
لغوّية يف مذكرات جممعّية( وهو ما سنتقف 
عليه يف ورقتنا البحثية هذه،  ومن اهلل العون 

والتوفيق والسداد.
* من معاين الباء)1(: 

الفضالء  األساتذة  أحد  قّدم  حني   
جلنة  من  وطلب  مذكرًة  األصول  جلنة  يف 
املوضوع إلثبات رأي  دراسة هذا  األصول 
فيه،  أورد فيها عبارات فشا استعامهلا يف تلك 
باإلمجاع،   القرار  اختذوا  غرار:  عىل  األيام 
وحرسوا املبنى بالتناوب،  وجاء إيّل برسعة،  
وخرجوا من الغرفة هبدوء،  وقال: إّن إهّنم 
جمتمعني   - أي  احلال  معنى  بذلك  يريدون 

ومتناوبني - و - مرسعا،  وهادئا -.
ودفع  بشدة،   رضبه  غرار:  وعىل   
يريدون  إهّنم  وقال:  و...  بعنف،  الباب 
رضبا  أي:  املطلق  املفعول  معنى  بذلك 

شديدا ودفعا عنيفا و... 
وال  قال:  للجنة  مذكرته  هناية  ويف   
من  الباء  استعامل  من  الوجه  هذا  أن  يبدو 
صميم ما جرى عليه أسالفنا يف أساليبهم،  
األربعة  الوجوه  من  أّيا  ُيشبه  يكاد  ال  وهو 
وما  الباء  ملعاين  النحاة  عدّدها  التي  عرش 
األقرب  هو  يكن  وإن  هلا؛  أمثلة  من  قّدموه 
من مدلول املصاحبة،  ولكنه ال يشبهه متام 

الشبه.
بعد ذلك جاء رّد الشيخ اجلليل العامل املحّقق 
عدم  عىل  الرصحية  باألدلة  مشفوعا  املدّقق 
الفاضل  الزميل  اقرتحه  الذي  الرأي  دقة 

بقوله:
من  اهنا  الكريم  الزميل  رأى   
تتفق  ال  التي  اجلديدة  املستحدثات 
يف  أسالفنا  عليه  جرى  ما  صميم   - مع 
اللغوي  تراثنا  استقراء  ان  أساليبهم«)2(. 
هذا  أن  إىل  ويقني  بجزم  يرشدنا  األصيل 
يف  جديدًا  ليس  االستعامل  من  النحو 
العربية،  وال ينبغي أن يعّد من  مستحدثات 
مثله  ورود  نعلم  أن  وحسبنا  املعارصين، 
مكّررًا يف القرآن الكريم وهو أفصح الكالم 
اجلليل  الشيخ  فهرع  احلديث.  وأصدق 
بحزٍم  األصيل  اللغوي  الرتاث  الستقراء 
ويقنٍي - متمّثال بالقرآن الكريم وهو مصدر 
العربّية األّول - وجازما بأن هذا النحو من 
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ال  بل  العربّية،   يف  جديدا  ليس  االستعامل 
املعارصين،   مستحدثات  من  ُيعّد  أن  ينبغي 
وأورد أمثلة من آي التنزيل العزيز؛ ليربهن 

عىل صحة ما ذهب إليه.  
تبارك  احلق  قول  ذلك  يف  نقرأ   
ذريتهم  واتَّبعتهم  آمنوا  )والذين  وتعاىل: 
بإيامٍن( من سورة الطور املباركة اآلية / 21.
 - ومفرّسا  شارحا  الطربيس  قال   
بإيامٍن - )الذرية تقع عىل الصغري والكبري... 
فإن مُحِلت الذرية يف اآلية عىل الّصغار كان 
عىل  نصب  موضع  يف   - بإيامٍن   - قوله:  
ذريتهم  اتبعتهم  أي:  املفعولني.  من  احلال 
بإيامٍن من اآلباء أحلقنا ذريتهم هبم يف أحكام 
للكبار كان  الذرية  ُجعلت  اإلسالم... وإن 
أي  ذريتهم،   من  حاال   - بإيامٍن  قوله:- 
أحلقنا هبم ذريتهم يف أحكام الدنيا والثواب 

يف اآلخرة()3(.
قول  أن  بوضوح  يتجىّل  وهكذا   
القائل: دفع الباب بعنف،  وخرج من املكان 
الكبري  اإلطار  هذا   يف  داخل  و...  هبدوء،  

من استعامالت الباء.
وعّقب الشيخ - رمحه اهلل - بقوله:   
معنى  فهم  الكريم يف  زميلنا  تشكيك  ولعّل 
املصاحبة من ذلك راجع إىل كونه يريد من 
املصاحبة معناها احليّس الذي يعني مصاحبة 
جسٍم جلسم كقول القائل: دخل عليه بثياب 

و  برسجه  الفرس  واشرتى  و...  الّسفر 
بلجامه كام مّثل الزخمرشّي)4(.  

للعنف  الدفع  مصاحبة  تكون  إذ   
والرضب للشدة )املثالني السابقني( خارجة 
عن صميم هذا املعنى املحدد الدقيق.  ولكن 
فهم الشيخ كان أعمق،  وأبعد من ذلك،  إذ 
جعل املصاحبة شاملة لألعراض أو األعيان 
استعامال  كّله  ذلك  أكان  سواء  والصفات 
من   بعضه  كان  أم  حقيقًة  معناه  يف  للفظ 
املجاز،  أصبح دخول تلك األمثلة بأمجعها 
يف باب املصاحبة مقبوال ومستساغا وجاريا 

عىل سنن العربّية.
لوجدنا  الرّصف  كتب  إىل  عدنا  لو   
متّعددة     معاين  للباء  أحصوا   الرصفيني  أن 

تتلّخص فيام يأتـــــــــــــــــــــي:
السببية  االستعانة،   اإللصاق،    
العوض،   القسم،   التعدّية،   والتعليل،  
البدل،  الظرفّية،  املصاحبة،  بمعنى - عن 

-،  االستعالء،  التوكيد. 
ولعّل اإللصاق هو املعنى األساس   
مجيع  يف  يفارقها  يكاد  وال  هلا،   األصيل  أو 
عليه)5(،   سيبويه  اقترص  وهلذا  معانيها؛ 

وُتسّمى أيضا - باء اإللصاق - 
ومن أنواع اإللصاق:

نحو  احلقيقي.  أو  الصادق،  اإللصاق   .1
أمسكُت بيدك. و مسحُت رأيس بيدي.
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2. اإللصاق املجازي. نحو: مررُت بدارك،  
أو  الدار،   من  يقرب  بمكان  أي  بك.  أو 

منك.
الواسع  بمعناها  املصاحبة  فهم  إّن   
هو الذي محل بعض اللغويني عىل عدِّ الباء 
يف اآليات الكريمة من مثل قوله تعاىل: )وإذا 
جاؤوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم 
أيضا:  قوله  /61و  املائدة  به(  خرجوا  قد 
نذقه من عذاب  بظلٍم  بإحلاد  فيه  ُيِرد  )ومن 

أليم( احلج / 25 .
بسالٍم  اهبط  نوُح  يا  )قيل  وقوله:   
ِمنّا وبركات( هود / 48يف معنى احلال كام 
رّصح به مكي ابن أيب طالب)6(،  والزخمرشّي 
يف - الكشاف -)7(. يف تفسري قوله تعاىل - 
أي:  املائدة  سورة  يف   - به   - و   - بالكفر 
دخلوا وخرجوا كافرين،  وتقديره: متلبسني 
أي  األخريني،  اآليتني  يف  وكذا  بالكفر، 
بإحلاد  بمعنى ملحدين،  وبظلم أي ظاملني،   

وبسالم أي ساملني.
بل زاد يف ذلك الشيخ اجلليل بتوكيد   
واالستقراء  بالبحث  إليه  ذهب  ما  صحة 
الدقيق بذكر من كان مرّصحا باملعنى املذكور 
آنفا فقد أورد شاهدا من شواهد الّزبيدّي بأن 
رجع   - قوهلم:  نحو  يف  املصاحبة  تفيد  الباء 

بُخفي ُحنني،  ويسّمى احلال- )8(.

وخلص يف هناية املطاف بالقول: -   
واملستفاد من كّل ما تقّدم أن احلالية يف أمثال 
هذه املوارد داخلة يف صميم معنى املصاحبة،  
بل هي جزء أصيل يف معناها الواسع،  سواء 
أكانت وصفا مبارشا للفاعل أم له وملا فعل 
ما  حكم  إطالق  يف  دقته  مدى  ونالحظ   -
التقصري  أو  اإلخالل  صفة  توجيه  غري  من 
هذا  كان  وربام   - بقوله:  األوائل   لنحاتنا 
السبب يف إمهال النحاة النّص عىل باء احلال 
كام نّصوا عىل واو احلال - وكذا فعل يف رّد 
الباء  الفاضل يف قوله بداللة  الزميل  اقرتاح 
عىل املفعول املطلق بام رضب من أمثلة عىل 
صحة رأيه فقد جاء رّد الشيخ - رمحه اهلل - 
بجواب شاٍف وكاٍف بقوله: - أما موضوع 
رضبه  غرار:  عىل  جاء  فيام  املطلق  املفعول 
بشدة،  ودفع الباب بعنٍف،  وانتهره بقسوة،  
وأخذ  بظلٍم،   اإلحلاد  إرادة  قبيل:  من  فهو 
احلكيم،   التنزيل  يف  ورد  مما  بقوٍة  الكتاب 
كان  إذ  قويا،  وأخذا  ظاملة،   إرادة  أي: 
وصفا للفعل أو تبيينا له، وربام يرجع إمهال 
املعجميني واملفرسين والنحاة لذكر املفعول 
املطلق باسمه ـ هنا ـ كام ذكروا واو احلال؛ إىل 
وااللتباس  واملصاحبة  املعّية  بذكر  االكتفاء 

واملخالطة -)9(.
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* صيغة فعالن والنسبة إليها)10(:
حني رفع أحد زمالء الشيخ اجلليل   
- رمحة اهلل عليه - مذكرة إىل جملس املجمع 
ألف  آخرها  يف  ُيزاد  التي  الكلامت  بشأن 
كـ - رقبايّن - و- شعرايّن  نسبة  ونون وياء 
- و - ربايّن - و روحايّن - رأى أهّنا صيغة 
إقرار  إىل  املوقر  املجلس  ودعا  قياسية،  
الزنة  هذه  عىل  ورد  بام  عليه  مستداّل  ذلك 
املقتضب  النحو من مثل كتاب  يف مدونات 
للمربد،  واملخصص البن سيده،  زيادة عىل 

قرار جممع اللغة املرصي يف هذا املوضوع. 
راح الشيخ اجلليل يعّقب عىل ذلك   
املوقر؛  املجلس  إىل   خطابه  يوّجه  َثّم  ومن 
أكثر  وبتفصيل  جلّيا  األمر  يتضح  لكي 

وأشمل.    
الصيغة  هذه  إّن  الشيخ:  يقول   
وأخرى  أصلية  حروفا  تتضّمن  )فعالن( 
زائدة والزائد فيها هو األلف والنون والياء 
من  أنه  ذلك  عىل  وزاد  آخرها  يف  املشّددة 
هو  كام  القطعي،  املسّلم  من  بل  املفروض،  
قد  احلروف  هذه  تكون  أن  لدينا  معلوم 
اللغة  يف  زيادة  ال  إذ    ، معنّيٍ لغرٍض  زيدت 
اللفظ  قوة  إّن   - قالوا:  وقديام  غرض  بال 

تؤذن بقوة املعنى -)11(
وكان لدى الشيخ آل ياسني - رمحه   

اهلل - أكثر من سؤال:
أن  عىل  احلروف  هذه  زيادة  سبب  األّول: 
يكون اجلواب شافيا وحمّددا عن سبب هذه 
استعمل  التي  املوارد  من  انطالقا  الزيادة 

العرب فيها هذا البناء.
من  الصيغة  هذه  قياسية  عن  نسأل  الثاين: 

عدم قياسيتها.
هبذه  امللحقة  الياء  زيادة  جدوى  ما  الثالث: 

الصيغة، وما املراد منها يف هذا االستعامل. 
وأجاب عن األسئلة التي قّدمها باآليت:

هو  والنون  األلف  زيادة  سبب  إّن  األّول: 
فهي  تليهام  التي  الياء  أّما  والتأكيد،   املبالغة 
ياء النسب،  وقد اعتمد شيخنا العامل اللغوي 
نقل  ممّن  اللغويون  نّص عليه  ما  الكبري عىل 
عنهم ابن منظور يف معجمه الشهري،  إذ أورد 

لنا مقتطفات منها:
أ ـ ورد يف لسان العرب مادة - ركب - : 

حلبانة  ناقًة  أبغني  احلديث:  ويف   
والركوب،   للحلب  تصلح  أي:  ركبانة. 
ولتعطيا  للمبالغة،  زائدتان  والنون  األلف 

معنى النسب إىل احللب والركوب -)12(.
ب ـ وقال يف تركيب - ربب -:

زيدت  الرّب  يعبد  الذي  الربايّن:   
األلف والنون للمبالغة يف النسب -.

وورد يف تركيب - حرر -:
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وهي  احلّر،   من  ــ  فْعىل  ــ  احلرى   
تأنيث حّران واأللف والنون للمبالغة  - 

فضال عن مقتطفات ُأخر.
زيادة  أن  إىل  ذلك  بعد  وخُلص   
هبا  ُيرادُّ  إّنام  املوارد  تلك  يف  والنون  األلف 
الكثرة واملبالغة والتأكيد،  وأّن الياء التي تيل 

ذلك إّنام هي فيام قالوا ياء النسبة إىل املزيد.
ومعجامهتا؛  اللغة  مظاّن  يف  يبحث  طفق  ثم 
ليقول كلمته الفصل يف املسألة،  بذهن وّقاد 
العامل  فهو  ذلك  ثاقب، فال عجب يف  ونظر 
وأرسارها  اللغة  خرِب  الذي  الثبت  املحّقق 

ووصل إىل رأي مفاده:
أوردناه  فيام  والتدقيق  التأّمل  إّن   
أّن  بجالء  يوّضح  ونصوص  شواهد  من 
واملّشتقات  الّصفات  حلقت  التي  الياء  هذه 
ليست ياء النسبة،  أو اإلضافة؛ ألّنه مل يكن 
فيها انتساب حقيقّي إىل يشء،  وأن تسميتها 
حمض  النسب  ببحث  وإحلاقها  النسب  ياء 

جماز)13(.
غا  اللغويون شبها مسوِّ فيه  رأى  إذ   
يسّمى  ما  النحاة  )ولدى  عليه  فأطلقوه 
باحلمل عىل الشبيه أو النظري،  وهو علة من 
علل النحو العريّب(،  وهي أوال وأخريا ياء 
الّسلف،   ذكر  كام  الّصفة  وتوكيد  املبالغة،  
سواء أكان املشتّق حامال معنى املبالغة بنفسه 

كـ   دوارّي وكاليّب ونوارّي ورؤايّس... أم 
زيدت فيه األلف والنون للمبالغة أيضا من 
ذلك: شهوايّن ورقبايّن وحليايّن... وقد ورد 
قوهلم:  اللغوّي  االستعامل  ذلك  قبيل  من 
عىل  الدالة  الّصيغة  بني  مجعا  ونّسابة  عاّلمة 
عىل  الدالة  واهلاء   - فّعال   - وهي  املبالغة 

املبالغة.)14(
ــ  الصيغة  تلك  قياسية  عن  أّما   
بوصفه  املجمعّي؛  عمله  يف  هيّمه  أمٌر  وهو 
التعريب  بشؤون  مبارشا  ارتباطا  مرتبطا 
أن  اجلليل  الشيخ  فيذكر  ــ  واملصطلحات 
من  فمنهم  عليه،   تتفق  مل  اللغويني  كلمة 
فريق  وذهب  بشذوذه،   قطع  أو  رّصح، 
ترّدد  من  ومنهم  بالنُدرة،   وصفه  إىل  آخر 
وراح  معنّي  بموقف  جيزم  ومل  األمر،  يف 
إىل  يصل  كي  األمر؛  يف  العلامء  أقوال  يورد 
يقّدم  ثَّم  ومن  بدلوه،  ليديل  علمّية؛  نتيجة 
مصادر  يف   واسعة  سياحة  بعد  جديدا  رأيا 
رأي  اىل  ليصل  وحديثها،   قديمها  العربّية 
بني  خالف  من  وقع  ملا  حاّل  بوصفه  جديد 
اللغويني يف قياسيته وعدمها فقال بأسلوب 

العامل الفقيه الورع املتواضع:
وإذا جاز يل أن أتطفل فأديل دلوي   
استعامل  جواز  ُأرّجح  فإين  املسألة  هذه  يف 
ذلك؛  إىل  املاّسة  احلاجة  عند  الّصيغة  هذه 
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سيبويه  كالم  يف  شذوذها  عىل  النّص  لعدم 
هلا،   كتابه  يف  بابا  منهام  كل  وعقد  واملربد،  
ولكن هذا يف القياس لن يعني اخلروج بأي 
حال من األحوال عن املجال املحّدد اخلاص 
والتأكيد( واملبالغة  )الكثرة  وهو  البناء  هبذا 

.)15(

يكون  هذا  الوجيه  رأيه  عىل  وبناء   
الياء  معاين  عىل  جديدا  معنًى  أضاف  قد 
العربّية  علامء  لدى  وردت  التي  األخرى 
 - و   - الثانوي   - و   - األويّل   - ويصري 
الرئييّس - وما كان عىل هذه الشاكلة كالما 
الوصف  تأكيد  به  ُيراد  صحيحا  فصيحا 
واملبالغة فيه، كام تصبح الياء امللحقة بصيغة 

)فعالن( كذلك أيضا.
يف   العلامء   بتواضع  كالمه  وختم   
العامل،   هو  تعاىل  )واهلل  مسألة:  كل  هناية 

وفوق كّل ذي علٍم عليم(.)16(
أو  معاجم  عىل  معجم  جيمع  هل   *

معجامت؟ )17( 
  - تعاىل  اهلل  رمحه   - الشيخ  حّرر   
مذكرة بشأن  كلمة - ُمْعَجم - التي دارت 
وكُثَر  احلديث،  العرص  يف  األلسنة  عىل 
استعامهلا يف الكتابات املعارصة،  والتي ُيراد 
أي  عىل  ــ  احلروف  عىل  امُلرَتب  الكتاب  هبا 
نحو كان من أنحاء الرتتيب ــ وجيمعوهنا يف 

َمعاِجم -   وقّل من جيمعها  الّشائع عىل - 
من  املوقف  حتديد  بغية   - ُمْعَجامت   - عىل 
أو  منهام،  الصحيح  ملعرفة  اجلمعني؛  هذين 

احلكم بصحتهام كليهام.
بادئ ذي بدء نجد أن الشيخ اجلليل   
راح يبحث عن حقيقة لفظة - معجم - أهي 
اسم مفعول ملا ُأعجم كام هو مقتىض الظاهر 
من بنائه،  أو مصدر من املصادر التي جاءت 
ُمْفَعل - مثل: خُمْرج،  وُمْدخل،   عىل زنة - 

وُمْكرم كام جزم بذلك بعض اللغويني.
وقد نّبه - رمحة اهلل تعاىل عليه - إىل   

قضية غاية يف األمهية بقوله)18(:
وممّا يثري االنتباه يف هذا الّصدد أننا مل   
نجد كتابا من كتب اللغة منذ بداية التأليف 
فيها يف القرن الثاين - للهجرة الرّشيفة - قد 
أطلق عليه اسم املعجم، أو ُأضيفت كلمة - 
معجم - إىل اسمه، وإّنام اقترص استعامل هذه 
الكلمة عىل بعض كتب احلديث واملشيخات 
والرتاجم،  أّما وضع كلمة معجم إىل جانب 
 - اللغة  مقاييس   - فارس  ابن  كتاب  اسم 
خمطوطة  يف  ترد  ومل  حمّققه،   عمل  من  فهو 
الكتاب.هذا أوال،  وثانيا راح يستقري لفظة 
أوسع  ألّنه  اللسان؛  من  )عجم(  تركيب  أو 
رواياته  ومجع  املوضوع،  هذا  بحث  مْن 

وأخباره فنقل كالم ابن منظور اآلتـــي:
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املعجم  حروف  قالوا  أهّنم  ذكر   
أن  ونفى  املعجم،   إىل  احلروف  فأضافوا 
يكون املعجم صفًة حلروف مستداّل عىل هذا 
ذهابه  املربد  عن  روى  إذ  بدليلني،   ـ  النفي 
بمنزلة اإلعجام،  كام  املعجم مصدر  أن  إىل 
نقول: أدخلته ُمدخال،  وأخرجته خُمْرجا أي 

إدخاال وإخراجا.)19(
وحكى األخفش أن بعضهم قرأ: -   
ومْن هُين اهللُ فام له من ُمكرم - احلج / 18 
بفتح الراء)20(،  أي من إكرام فكأهنم قالوا يف 
هذا اإلعجام،  وعّلق عىل كالم املربد بقوله: 
أن  إىل  يذهب  أن  من  وأصوب  أسد  وهو 
صالة  قوهلم:  بمنزلة  املعجم  حروف  قوهلم 
ذلك  معنى  ألّن  اجلامع؛  ومسجد  األوىل 
صالة الساعة األوىل ومسجد القوم اجلامع،  
غري  واجلامع  املعنى  يف  الّصالة  غري  فاألوىل 
ُحذف  صفتان  مها  وإّنام  املعنى،  يف  املسجد 

موصوفامها،  وُأقيام مقامهام.
ليس  ألّنه  املعجم؛  حروف  كذلك  وليس 
حروف  ال  و  املعجم  الكالم  حروف  معناه 
هي  احلروف  أن  املعنى  إّنام  املعجم،  اللفظ 
من  املعجم  حروف  قولنا:  فصار  املعجمة، 
كقوهلم:  املصدر،  إىل  املفعول  إضافة  باب 
ُتركب  أن  شأهنا  من  أي  ركوب  مطية  هذه 
ُيناضل  أن  شأنه  من  أي  نضاٍل  سهم  وهذا 

شأهنا  من  أي  املعجم  حروف  وكذلك  به،  
أن ُتعجم.

بأن  قال  قول من  منظور  ابن  ونقل   
مجيع احلروف ليس معجام فكيف استجازوا 
عن  اإلجابة  وبعد  بذلك،   اجلميع  تسمية 

ذلك قال:
حروف  عن  العباس  أبو  وسِئل   -  

املعجم مِلَ ُسميت معجام؟ فقال:
فيقول:  الّشيبايّن  أبوعمرو  أّما   
ُأعجمت: ُأهبمت... وأّما الفّراء فيقول: هو 
األثري:  ابن  وقال  احلروف...  أعجمت  من 
بذلك  ُسمّيت  ث  ت  ب  أ  املعجم  حروف 
بالنقط...  الُعجمة  إزالة  وهو  التعجيم:  من 
وقال ابن بّري: والصحيح ما ذهب إليه أبو 
مصدر،   هنا  املعجم  أن  من  املربد  العّباس 
وتقول: أعجمت الكتاب ُمعجام،  وأكرمته 
ُمكرما،  واملعنى عنده حروف اإلعجام أي 

التي من شأهنا أن ُتْعَجم... - .)21(
مفاده:  رأي  إىل  الشيخ  خُلص  ثم   
للمفعول،   اسام  تكون  قد  معجم  كلمة  إّن 
وقد تكون مصدرا،  وأن موقعها من اجلملة 
املراد  املعنى  حيّدد  الذي  هو  الكالم  وسياق 
منها يف كلِّ استعامل من االستعامالت الوارد 

آنفا.
أّما مجع - معجم - فلم يرد ذكره يف   
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كلامت األقدمني من علامء اللغة قبل احلسن 
الصغايّن - ت 650 هـ -،  وكان أقدم من 
يذكره  مل  ولكنه  اللغويني،   من  ذلك  أورد 
من   ،- عجم   - تركيب  يف  اجلمع  بعنوان 
التكملة،  وإّنام استطرده يف مقدمة الُعباب يف 
كالمه هو نفسه، إذ قال: - ومعاجم الّشعراء 

لدعبل واآلمدي واملرزباين - 22)22(.
بالقول: وواضح  وعّقب بعد ذلك   
عن  زمانه  يف  املتأخر  وهو  ــ  الّصغايّن  أن 
ـ ليس كافيا يف االستدالل  عصور االستشهادـ 
عىل صواب ذلك،  والقطع بصحته، وليس 
كالمه إذا ما انفرد به ممّا يصّح االحتجاج به 

والرضوخ له عىل كلِّ حال.
يقول:  قائال  هناك  أن  يفرتض  ثم   
إّن كتب اللغة قد مجعت - ُمطرفا - عىل - 

مطاِرف - 
وجُمسدا  مصاحف  عىل  وُمصحفا   
عىل جماسد،  فلامذا ال يكون مجع ُمعجم عىل 

َمعاجم من هذا القبيل؟
بني  كبريا  فرقا  هناك  إّن  واجلواب:   
املذكورة؛  األخرى  والكلامت  معجم  كلمة 
ألن كل كلمة من تلك الكلامت قد وردت 
بوجهني أو وجوه من الضبط،  فقد ذكر يف 
املِطرف وامُلطرف،  وقال: واألصل  اللسان 
ُمطرف بالضّم، فكرسوا امليم؛ ليكون أخّف 

ــ  وقال   ... ُمْغزل  ِمْغزل،  وأصله  قالوا  كام 
أي الصاغاين ــ : 

- ومتيم تكرسها،  ومتيم تضّمها...   
حروف،   يف  الضمة  العرب  واستثقلت 
فكرست امليم،  وأصلها الّضم - ... ويعلِّق 

الشيخ - رمحة اهلل عليه - عىل ذلك بقوله: 
يف  الغموض  يسودُّ  وهكذا   
واملصاحف  كاملطارف  إليها  امُلشار  اجلموع 
ُمطرف  مجع  أهّنا  نعلم  فال  واملجاسد، 
أو  امليم،  املضمومة  وجُمسد  وُمصحف 
ميمها  بلحاظ  النحو  هذا  عىل  مُجعت  أهّنا 
املكسورة، أّما ُمعجم فال يصّح قياسه عليها؛ 
ألّنه مضموم امليم فقط،  وليس له وجه آخر 
مليمه يف كل الفروض،  وعندما يكون األمر 
عىل هذه الشاكلة من الغموض واإلهبام،  إذ 
عليها  ُيقاُس  شواهد  وال  به،  ُيلتزم  نّص  ال 
ال  التي  العامة  األحكام  إىل  الرجوع  وجب 

مناص من حتكيمها يف مثل هذه احلالة.
واألحكام العامة يف هذا املورد ُتلزم   
صفة  ألّنه  السامل؛  املؤنث  مجع  جيمع  ما  بأن 
لغري العاقل كام ذكر سيبويه يف باب ما جيمع 

من املذكر بالتاء، وأورد نص سيبويه:
أبنية  من  بناء  عىل  ُيَكرّس  يشء  فمنه   -
وذلك  ذلك؛  ُمنع  إذ  بالتاء،  فُجمع  اجلمع 
وإّونات...  وكاممات  رُسادقات  قوهلم: 
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ومنه  قوهلم: مجل ِسبحل ومِجال ِسبحالت 
ِسبطرات. وقال بعضهم  وِربحالت ومِجال 

يف شامل شامالت - .)24(
ال  لذلك  مفاده:  رأي  إىل  وخيلص   
مناص لنا من أن نجمع معجام عىل معجامت 
كام مجعوا ُمبهام عىل ُمبهامت وثارا عىل ثارات 
جوابات  عىل  وجوابا  خانات  عىل  وخانا 
وسجل عىل سجالت، واستشهد بشعر أيب 

الطّيب املتنبي حني مجع بوقا عىل بوقات.
إذا  وهو:  اآلخر  االحتامل  ويعطينا   
والتاء،   باأللف  اجلمع  نرفض  أن  لنا  جاز 
فليس لدينا حينذاك إال اجلمع عىل مفاعيل 
ومسانيد  وُمسند  ومناكري  ُمنكر  نحو: 

وُمرسل ومراسيل وُمصعب ومصاعيب.
لزميل  آخر  رأي   لنا  يذكر  راح  ثم   
عىل  اجلمع  تصحيح  يف  آخر  مسلكا  سلك 

معاجم،  وهذا نّصه:
- إّن لفظ معجم وإن كان يف األصل   
وصفا عىل هيأة اسم املفعول؛ إالّ أّنه ُنِقل إىل 
االسمّية فصار اسم ذات أو علم جنس عىل 
ألفاظ  من  الذي حيتوي عىل جمموعة  فر  السِّ
اللغة مقرونًة بضبطها وبيان أصول اشتقاقها 
هذا  يف  معجم  لفظ  يكون  وقد  ومعانيها... 
عىل  يشتمل  ظرفا  مكان  اسم  االستعامل 
واشتقاقاهتا،   بمعانيها  مقرونة  لغوية  ألفاظ 

خروج  مفاعل  صيغة  عىل  مجعها  يف  وليس 
عىل قواعد اجلمع يف العربّية -)25(.

ذهب  آخر  لزميٍل  رأي  بذكر  وثنّى   
معاين  تنتقل  أن  اللغة  طبيعة  من  أن  اىل 
االسمّية؛  إىل  األوصاف  هذه  من  كثرية 
فقالوا  جديدة  ملسميات  أسامء  الستحداث 
اجلمع  لنقيض  املفرد  والرّصف:  النحو  يف 
يقابل  ملا  املعرب  وقالوا  مفردات،   ومجعه 
كثري  ذلك  ومثل  املعربات...  ومجعه  املبني 
مل  ألهّنم  طبيعيا؛  يبدو  ذلك  وكل  جدا. 
وكلها  املستحدثات،   هلذه  تكسريًا  يسمعوا 
عىل غرار املعجم،  فهم جروا يف مجعها عىل 

القاعدة وعىل السليقة - 26)26(.
أشياءهم  النّاس  يبخس  مل  وبذلك   
نظر  إذ  الفائدة،   يف  للزيادة  الرأيني؛  وذكر 
الزميالن لألمر من زاوية أخرى فضال عىل 
ما ذكره هو،  فجزاه اهلل تعاىل كل خري عن 

العربّية وأهلها.
يف مجع مفعول )27(:

إالّ  ــ  املعارصين  الكّتاب  بني  شاع   
ـ مجع )مفعول( عىل )مفاعيل(،  القليل منهمـ 
وجماميع،   ومواضيع،   مشاريع،  فيقول: 
مرشوع  مجع:  يف  و...  وحماصيل  ومشاهري، 
ومشهور  وحمذور  وجمموع  وموضوع 
لون  ُيفضِّ أحيانا  ونجدهم  و...  وحمصول 
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األحيان  بعض  يف  صحيحا  مجعا  مجعه 
فيقولون: 

يف  ومقبولون  ومنكوبون  مندوبون   
مجع مندوب ومنكوب ومقبول،  ومل يقولوا:

مناديب،  ومناكيب،  ومقابيل.
فطرهتا  من  بوحي  ــ  والعامة   
فتجمع  ذلك،   مثل  تفعل  قد  ــ  وسليقتها  
مكتوبا عىل مكاتيب،  ومقتوال عىل مقاتيل 
وجمروجا عىل جماريح ومسلوال عىل مساليل.
اجلمع  هذا  صحة  عن  الشيخ  يسأل  وهنا 
فكتب  عليه؟  القياس  جيوز  وهل  لغويا،  
مذكرة هبذا؛ ليجيب عنه، وصوال إىل احلقيقة 

وحفاظا عىل األمانة.
نصوص  من  نصا  أوال  لنا  فذكر   

سيبويه الذي ورد فيه:
- واملفعول نحو مرضوب،  تقول:   
مكسور  قالوا:  قد  أهّنم  غري  مرضوبون، 
ومشؤوم  ومالعني  وملعون  ومكاسري 
شّبهوها  ومساليخ  ومسلوخ  ومشائيم، 
الوزن...  هذا  عىل  األسامء  من  يكون  بام 
بالواو  جُيمع  فان  األكثر  الكالم  جمرى  فأّما 
عىل  قالوا  وقد  بالتاء...  واملؤنث  والنون 
يف  شّبهوه  ومطافيل  مشادين  القياس:  غري 

التكسري باملصعود واملسلوب - )28(
ثم عّرج عىل ما ذكره الّزخمرشي عن   

وما  وفِّعيل  وّفعال  فّعال  مع  مفعول  صيغة 
بالتصحيح  فيها  ُيستغنى   - بقوله:  شاكلها 
وُحَسانون  رّشابون،   فيقال:  التكسري،  عن 
عواوير  قيل:  وقد  ومرضبون...  وفِّسيقون 
ومياسري  وميامني  ومشائيم  ومالعني 

ومفاطري -)29(
وقال ابن يعيش: - مفعول من نحو   
مجع  فيه  الباب  كان  ومقتول...  مرضوب 
وقالوا:  منصورون...  نحو:  من  السالمة 
شّبهوه  كأهّنم  ملعونا،   مالعني:رّسوا 
ورابعه  أحرف  مخسة  عىل  هو  مما  باالسم 
وهباليل...  هبلول  نحو  من  ولني  مّد  حرف 
قال: - كله عىل التشبيه باالسم،  وهذا شاذ 

يف مفعول-)30(
هذه  جمموع  من  واملستفاد   
النّصوص: ان )مفعول( ــ إْن كان وصفا ال 
إّنام جُيمع عىل مفعولني ومفعوالت؛  ــ  اسام 
الباب - وجمرى  وان ذلك هو األصل و - 
مفاعيل  وان مجعه عىل    ،  - األكثر   الكالم 
سامعي - عىل غري القياس - إْن أبينا أن نقول 
بشذوذه كام قال ابن يعيش أو بندرته كام قال 

ابن منظور يف تركيب شأم من اللسان.
يقول الشيخ - رمحه اهلل - وحسبنا   
القرآن  أن  النتيجة  هذه  صحة  عىل  شاهدا 
الكريم مل يرد فيه مجع مفعول هذا صحيحا 
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وحمجوبني  وجمموعني  مبعوثني  يف  كام 
ومردودين  ومرجومني  وحمرومني 

ومسؤولني ومسبوقني ومسحورين....
ابن  إىل  بالرجوع  ذلك  عىل  وزاد   
املسألة،   توضيح  لزيادة  اللسان؛  يف  منظور 
فيه: سوط  يقال  أن - كرس -  نقرأ يف ذلك 
مكسور،  واجلمع مكاسري،  قال أبو احلسن:
إّنام أذكر مثل هذا اجلمع؛ ألّن حكم مثل هذا 
أن جُيمع بالواو والنون يف املذكر، وباأللف 
والتاء يف املؤنث؛ ألهّنم كرّسوه تشبيها بام جاء 

من األسامء عىل هذا الوزن - اللسان )31(
يف  ورد  ملا  واٍف  استقراء  وبعد   

املعجامت خُلص إىل نتيجة مفادها:
جُيمع  بأن  احلكم  من  مناص  ال  إّنه   
العاقل  للمذكر  كان وصفا  إْن   - مفعول   -
االستعامل  عليه  ملا  تبعا  ساملا  صحيحا  مجعا 
ذكره  ومّلا  الكريم،  القرآن  يف  الفصيح 
اآلنف  ـ  كالمهم  من  نقل  فيام  النحويون 
الذكر ـ وأن ذلك هو القياس املتبع والقاعدة 

املقّررة واألصل املتفق عليه.
أّما إذا كان - مفعول - وصفا لغري   
العاقل، فإنه جيمع مجع املذكر السامل ــ قياسا 
اللسان  منظور يف  ابن  قال  بام  ــ عمال  أيضا 

)نعش(: - يؤّنثون ما خال اآلدميني -)32(
موضوع   - سيده  ابن  مجع  ولذلك   

- عىل موضوعات ال مواضيع،  يف قوله يف 
مقدمة املخصص: - فعِلمنا بذلك أن اللغة 
اضطرارية،  وإن كانت  موضوعات ألفاظها 

اختيارية -  )33(
يف  قياسيا  اجلمع  هذا  كان  ومّلا   
الّصفات  يف  نادر  وال  شاّذ  وغري  األسامء 
وذلك  عليه،   القياس  بجواز  القول  أمكن 

عند احلاجة إليه.     
اهلوامش:

1. مسائل لغوّية يف مذكرات جممعّية: 51 ــ 
.56

2- نفسه: 51.
3- جممع البيان: 5 / 164 ــ 165.

4- املفصل: 285.
5- الكتاب:

6- مشكل إعراب القرآن: 1 / 231.
7- الكشاف: 1 / 626.

8- تاج العروس: باب األلف اللينة.
9- مسائل لغوّية: 56.

10- نفسه: 111 ــ 120.
11- رشح املفصل: 6 / 56،  وينظر مسائل 

لغوّية: 111.
12- النهاية يف غريب احلديث: 2 / 257.

13- املفصل: 206.
14- مسائل لغوّية: 120.
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15- نفسه: 185.
16- مسائل لغوّية: 120.

17- نفسه 89 ــ 93.
18- نفسه: 89.

19- لسان العرب: 12 / 387.

20- معجم القراءات: 6 / 73.
21- مسائل لغوّية: 90 ــ 91.

22- نفسه: 91.
23- الكتاب: 2 / 198 ــ 199.

24- مسائل لغوّي: 93.
25- مسائل لغوّية: 93.

26- نفسه: 94 ــ 98.
27- الكتاب: 2 / 210.

28- نفسه: 1 / 27.
29- املفصل: 196.

30- رشح املفصل: 5 / 67 ــ 68.
31- اللسان: 5 / 139.

32- نفسه: 6 / 356.
33- املخصص: 1 / 3.

املصادر واملراجع:
1- تاج العروس من جواهر القاموس: 

2- الكتاب: 
3- الكشاف 

4- رشح املفصل 
5- لسان العرب 

6- جممع البيان 
7- املخصص

8- مسائل لغوّية
9- مشكل إعراب القرآن 

10- معجم القراءات القرآنّية 
11- املفصل 

12- النهاية يف غريب احلديث واألثر / 
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منهُج الشيخ آل ياسين في نقد الشعر 
)الصاحب بن عباد حياته وشعره أنموذجا(

الواضح،  الطريق  اللغة:  يف  املنهج   
والنهج الطريق البنّي، وأهنج األمر أو الطريق 
وّضحه، واستنهج طريق أو سبيل فالن، إذا 
سلك مسلكه، وطريق ناهجة اي واضحة)1(. 
ترتبط  الكلمة  أن  ندرك  هنا  من   
والكشف وإظهار  الوضوح واإلبانة  بمعاين 
احلقائق وتبيينها وإذاعتها. أّما يف االصطالح 
فريى الدكتور عيل الطاهر أن املنهج يف أبسط 
وأبني تعريفاته )طريقة يصل هبا االنسان إىل 
حقيقة ما()2(.من هنا ندرك أن املنهج طريقة 
الوصول  بغية  وفقها  عىل  الباحث  يعمل  
إىل فهم معنّي، أو هي طريقة يف التعامل مع 
قواعد  باالعتامد عىل  دراستها  املراد  الظاهرة 
وباستخدام  وآيديولوجية  فلسفية  وأسس 
عىل  والقدرة  بالدقة  تتسم  إجرائية  أدوات 

حتقيق أهداف تلك الدراسة)3(.
األدبية  االعامل  أن  فيه  الشك  وممّا   
حيتاج  اإلبداعية  النصوص  ودراسة  ونقد 
املتلقي  وفقه  عىل  يسري  دقيق  منهج  اىل 

وإذا  والتشّتت،  الفوضوية  عن  بنفسه  لينأى 
األدبية  اآلثار  )حتليل  إىل  هيدف  النقد  كان 
لالنتهاء  هلا  املكّونة  العنارص  إىل  والتعّرف 
إىل حكم يتعّلق بمبلغها من اإلجادة()4( عىل 
فمام  للنقد،  القديمة  التقليدية  النظرة  وفق 
يسعى  وناقده  األدب  دارس  أن  فيه  الشك 
واستنطاقه  خباياه  وإظهار  النص  تفسري  إىل 
والكشف عن مكامنه عرب قراءة معمقة تستند 
الفنية  قيمه  إلبراز  تسعى  منهجية  أسس  إىل 
فيه،  اجلامل  عنارص  عن  والكشف  واملعنوية 
وبالتأكيد فان هذا اجلهد النقدي اليمكن أن 
يكون ناجحا مامل يؤّطر بمنهج يوّضح مالحمه 
ويضبط توجهه ويوجه عمله كي اليقع الناقد 
باخللط والتشّتت بل يعمل عىل وفق خطوات 
خالهلا  من  حياول  حمّددة  وإجراءات  منّظمة 
يتأّتى  وال  للنص  اجلاملية  املنظومة  تفكيك 
الطريق  عتمة  ينري  دقيق  منهج  عرب  إالّ  ذلك 

أمام الناقد وييضء له معامل عمله. 
ابن  حسن  حممد  الشيخ  كان  لقد   

أ.د. محمد جواد حبيب البدراني 
جامعة البصرة/ العراق
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ــ  )1931م  ياسني  آل  رضا  حممد  الشيخ 
عرفت  األرومة  عربية  أرسة  من  2006م( 
أرسة  وهي  األرسة،  جد  ياسني  آل  بأرسه 
بام  العلمية  األوساط  يف  معروفة  خزرجية 
اهتّم  وقد  غزير،  علمي  نتاج  من  قّدمته 
يد  عىل  ودرس  اظفاره  نعومة  منذ  بالعلم 
يف  وعّمه   والده  ومنهم  عرصه  علامء  كبار 
النجف األرشف قبل أن ينتقل إىل الكاظمية 
ليربز فيها عاملا جليال وأديبا مرّبزا فقد انشأ 
مكتبة االمام احلسن )ع( وأرشف عىل جملة 
مرتامي  موسوعي  فكر  ذا  وكان  )البالغ( 
بالرتاث  بالغة  عناية  عني  فقد  االجتاهات 
حتليلية  دراسات  وكتب  االسالمي  العريب 
رائعة عن عرشات الشخصيات يف احلضارة 
ناضجة  حتليلية  تارخيية  برؤية  االسالمية 
أحداث  يف  الشخصيات  تلك  دور  أبرزت 
كتب  كام  االسالمي،  الفكر  ويف  عرصها 
والتفسري  القرآن  يف  الدراسات  من  العديد 
عن  والدفاع  االسالمي  والفكر  والعقائد 
عىل  فضال  النهضة.  إىل  والدعوة  اإلسالم 
أّلف  إذ  واالدب  اللغة  يف  الواسع  اهتاممه 
اللغوية والنحو كام  املعاجم والدراسات  يف 
اللغوية  النصوص  عرشات  بتحقيق  اهتّم 
واألدبية بمنهج ممّيز يشار له بالبنان، ممّا أهّله 
وجممع  العراقي  العلمي  املجمع  لعضوية 
دراسات  وكتب  االردين،  العربية  اللغة 
ذا  وكان  واألدباء  الشعراء  عن  مّهمة  أدبية 
افق موسوعي مكثر من الكتابة حتى بلغت 

مؤلفاته وأبحاثة ما يزيد عن 150 عمال يف 
مناحي املعرفة االنسانية. 

يعّد كتابه )الصاحب بن عباد حياته   
حقل  يف  دراساته  أهّم  من  واحدا  وأدبه( 
عن  الكتاب  هذا  نرش  وقد  ونقده،  األدب 
تصديره  وكتب   ،1957 عام  املعارف  دار 
العالمة الشيخ حممد رضا الشبيبي وقال فيه 
عن  قليلة  غري  بحوث  االن  حتى  ظهرت   (
الصاحب أيب القاسم اسامعيل بن عباد )رمحه 
الباحثني  من  جلمهرة  البحوث  وهذه  اهلل( 
أن مجيع  متقدمني وحمدثني، غري  واملؤرخني 
األيام  هذه  حتى  الصاحب  عن  ماكتب 
إىل  واالستيعاب،  اإلحاطة  يعوزه  االخرية 
الشيخ حممد حسن  نوبة األستاذ  أن جاءت 
آل ياسني ــ وهو ممّن شغفهم أدب الصاحب 
إىل  فعمد  ــ  حّبا  ومنهجه  وطريقته  وفضله 
عىل  القيّمة  الدراسة  هبذه  فسدها  اخللة 
وجه حالفه التوفيق فيها، فهي دراسة وافية 
جامعة... رجع فيها  إىل عرشات من املآخذ 
واملراجع التارخيية وغريها ومل يكتف بذلك 
املراجع  تلك  ممّا جاء يف  ناقش  ما  ناقش  بل 
شأن  ورّجحه  اختاره  رأي  إىل  خلص  حتى 

الباحث املنقب...()5(.
أمهية  إىل  الشبيبي  العالمة  انتبه  لقد   
عند  سابقاهتا  عن  ومتّيزها  ياسني  آل  دراسة 
إىل  بوضوح  وأشار  واملحدثني  القدامى 
مناقشة  يف  ياسني  آل  الشيخ  عمل  منهج 
املراجع وحماورهتا وعدم االنقياد هلا واملنهج 
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العلمي الصارم الذي اختّطه لنفسه فيها، إذ 
مل  التي  الدراسات  أوائل  من  دراسته  كانت 
من  املصدر  نقد  اعتمدت  بل  بالنقل  تكتف 

الداخل وإبداء الرأي العلمي فيه. 
يف  أشار  فقد  نفسه  ياسني  آل  اّما   
مقدمة كتابه اىل املنهج الذي اتبعه يف دراسته 
منهجه  موضحا  الكتاب  مقدمة  يف  قال  إذ 
املخطوطة  ورسائله  كتبه  بتصوير  )بدأت 
بإمعان  درستها  ثم  العامل  خزائن  يف  املبثوثة 
املفصل  لبحثي  األول  املصدر  منها  الختذ 
املصادر  ـ عىل  منها  االنتهاء  بعد  ـ  وعرجت 
القديمة واحلديثة استقرؤها الواقع واتساءل 
اخلبط  من  فيها  فرأيت  احلقيقة،  عن  منها 
واحلقد  األعمى  احلب  أمايل  ومن  واخللط 
والنزعات  امليول  تأثري  ومن  املتطامن، 
ما  املختلفة  واألدبية  والسياسية  الدينية 
مسخ احلقائق وشّوه الوقائع.... كانت أهّم 
حمايدا  حرا  أكون  ان  هذا  حّثي  يف  حماواليت 
املادحني  مع  أغرف  فلم  أستطيع  ما  بقدر 
يف  احلاقدين  مع  أركض  ومل  بحرهم  من 
وذاك  تارة  هذا  أؤيد  رحت  بل  ميداهنم، 
رغبة يف  أخرى  مرة  كليهام  وأخالفهام  ثانية، 
وحّبا  الغوامض  وكشف  احلقائق  استجالء 
النزعات  بعيدا عن  التارخيي  الواقع  بيان  يف 
واألهواء واخلضوع للعاطفة........وهكذا 
كان منهجي يف البحث هو الرجوع أوال اىل 
كلامت ابن عباد نفسه ثم اىل حتقيق النصوص 

تأويل  بال  منها،  بالراجح  واألخذ  االخرى 
كان  ثم  التطيق.   ما  أللفاظها  حتميل  أو 
الدراسات  عشاق  خمالفة  أيضا  منهجي  من 
املنهجية يف شأن النصوص التارخيية واألدبية 
حيث دأب اولئك عىل نقل تلك النصوص 
باملعنى.... أّما أنا فجعلت كل مّهي أن أنقل 
عليها  التعليق  ثم  بحذافريها  النصوص 

بتأييد أو ترّدد أو دحض...()6( 
القائم  منهجه  الشيخ  أوضح  لقد   
عن  البعيدة  املنصفة  العادلة  النظرة  عىل 
األهواء واالجتاهات الساعية إىل املوضوعية 
عيل  الدكتور  اليه  أشار  ما  مع   يلتقي  وهذا 
جواد الطاهر بقوله )االنصاف قرين العدل، 
وأن  اهلوى  من  تتجّرد  ان  يقتيض  والعدل 
تنظر وحتكم بمقتىض احلقيقة، وهو رشط يف 
الباحث كام هو رشط يف احلاكم، وهو يعني 
أن التقبل عىل موضوعك بعصبية معّينة له 
صميم  عن  بعيدا  األهواء  فتجّرك  عليه  أو 
عملك..... ان البحث يتطّلب اإلرادة وقوة 
اإلرادة أن يسيطر املرء عىل نفسه ويرّوضها 
ويرتفع هبا من مستوى االنتقام واملغالطة أو 

النفاق ()7( 
يتضح لنا أن عمل الشيخ آل ياسني   
التي  البحث  منهج  آليات  مع  متوافقا  كان 
وردت يف أدبيات البحث األديب، فقد سعى 
الشيخ ألن يكون منصفا حمايدا بنظرة علمية 

صارمة تسعى لتجلية احلقيقة وإبرازها.
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ولعّله يمكن إجياز السامت  العامة ملنهجه بام 
يأيت:

بغية  املوضوعي  والنقد  والتتّبع  التثّبت   .1
نجده  إذ  احلاسمة،  النتائج  إىل  الوصول 
يفصل القول يف عالقة أيب حيان التوحيدي 
منه  مؤّمال  قصده  ان  منذ  الصاحب  مع 
احلصول عىل منافع مادية ملموسة، لكنه مل 
اليه  ييسء  ان  فحاول  مطامعه،  عىل  حيصل 
يقول )ملا كان هدفه من تأليف هذه الرسالة 
عباد  ابن  كرامة  من  احلّط  من  ذكرناه  ما 
وتعداد مساويه ونقائصه، مل يكن من الالئق 
البحث،  يف  الدّقة  يتحّرى  الذي  بالباحث 
هذه  جيعل  أن  النتائج  يف  الصّحة  ويتطّلب 
الرسالة مصدرا يرجع اليه ويعّول عليه..... 
فال  حيان  أيب  دّس  من  شّك  يف  كنت  وإذا 
به  قاطعا  كان  ابن حجر  فان  أنفيه  أثبته وال 
إذ يقول وكان ــ يعني ابن عباد ـ يبغض من 
حيان  أبا  قىص  أ  ولذلك  الفلسفة  إىل  يميل 
التوحيدي فحمله ذلك عىل أن جعل مصنفا 

يف مثالبه أكثره خمتلق()8(.
ياسني  آل  الشيخ  شّكك  لقد   
يف  التوحيدي  أوردها   التي  بالروايات 
)مثالب الوزيرين( لقناعته أنه كتبها حمكوما 
هبوى يف نفسه ضد الصاحب ممّا جعل مؤلفه 
به واالعتامد  الوثوق  غري منصف واليمكن 
العلمي  املنهج  أساسيات  من  وذلك  عليه، 

الذي يشّكك يف روايات املرجفني.

األخرى  وكتبه  هذا  الشيخ  كتاب  اتسم   .2
أو  املذهبي  وامليل  التعّصب  عن  باالبتعاد 
لتشّيعه  متعّصبا  الشيخ  يكن  فلم  الفئوي 
بل  الصارم،  العلمي  املنهج  حساب  عىل 
هلا،  منارصا  احلقيقة  عن  باحثا  الرجل  كان 
يف  املختلفة  الروايات  ينقل  أن  بعد  فهو 
القدامى  وآراء  الصاحب  ومذهب  عقيدة 
واملحدثني يف ذلك خيلص للقول )الصاحب 
نفسه، وأفصح  شيعي ومعتزيل كام عرب عن 
مع  ننساق  أن  لنا  يصّح  وال  عقيدته  عن 
بشكل  اعتزاله  نفوا  الذين  املؤرخني  بعض 
وحده  بالتشّيع  عليه  حكمهم  فان  جازم 
من  ومنبعث  العاطفة  عن  صادر  حكم 
الرغبة النفسية من دون استناد اىل الواقع أو 

متحيص للحقائق()9(.
العقلية  عىل  يدّل  بالشّك  الكالم  وهذا 
مع  ينسق  مل  فهو  للشيخ،  املتفتحة  العلمية 
وبعده  الصاحب  تشّيع  حول  سابقيه  آراء 
عن االعتزال. بل استقرأ النصوص بإمعان 
الرأي  إىل  ليصل  والنقد  بالتحليل  وتناوهلا 

احلاسم.
املطبوعة  مؤلفاته  يف  القول  فصل   .3
خّطها  ونوع  تواجدها  وأماكن  واملخطوطة 
نامذج  موردا  بدّقة  املخطوطات  ووصف 
منها، وهذا يدّل عىل سعة علم الشيخ وطول 
باعه يف حتقيق النصوص وهو واحد من أكثر 

العلوم حاجة اىل الصرب والتدقيق والتتّبع.
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فهارس  إعداد  بالغة  بدقة  الشيخ  تتّبع   .4
وهي  واملراجع  األعالم  عن  تفصيلية 
فهارس حتتاج إىل صرب ودّقة علمية يف وقت 
من  اليدوي  عمله  عىل  الباحث  فيه  يعتمد 
دون اإلفادة من التقانات احلديثة التي يلجأ 
هلا الباحثون املحدثون فقد سعى الشيخ إىل 
عمل الفهارس يدويا وهو أمر حيتاج للدقة 

والتأيّن.
شعر  من  عديدة  نامذج  الشيخ  أورد   .5
للقارئ  ليعطي  وكتاباته  ونثره  الصاحب 
وفنه  أدبه  عن  واضحة  صورة  واملتلقي 
خّصص  ألنه  بذلك  واكتفى  اإلبداعي، 

لديوان الشاعر دراسة أخرى. 
اجلليل  الشيخ  ان  القول  وخالصة   
اتسم  بابه  يف  رائدا  علميا  منهجا  قّدم 

بالرصامة العلمية والدقة.
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بريوت،د.ت: 19
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8- ينظر الصاحب بن عباد 45ـ 47
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) الصاحُب بن عّباد 385ھ (
عند الدكتور محمد حسن آل ياسين

املقدمة
اهلل  وصىل  العاملني  رب  هلل  احلمُد   
عىل خري خلقه حممد واله الطيبني الطاهرين 

أّما بعد 
وما  ونتاجاهتم،  بالعلامء  فاإلحاطة   
كتبته أقالمهم، وابتكرته عقوهلم  من األمور 
وعناية  اهتامم  موضع  تكون  أن  جيب  التي 
جملة  من  العدد  هذا  وشخصية  هبا.  ُتليق 
سرياء وهو الشيخ حممد حسن آل ياسني من 
علامء العراق ومفكريه الذين يستحقّون كّل 
وما  وقّدموه،  بذلوه،  ملا  والتقدير  االحرتام 
وتنّوع،  تعّدد  من  الفكري  عطاؤه  به  يتمّيز 
ومنها  االسالمية،  العلوم  معظم  شمل  فقد 
أثرا  تركت  التي  الشخصيات  عن  كتاباته 
أيب  مثل  االسالمية  احلضارة  يف  واضحا 
الدؤيل والصاحب بن عباد ال سيام  االسود 

يف ميدان اللغة واالدب.
وقد اصطفينا من نتاج الشيخ حممد   
بن  الصاحب  عن  كتبه  ما  ياسني  آل  حسن 
عباد ألمهية ذلك إذ مّثل الشيخ حممد حسن 
آل ياسني بام طرحه مذهبا وسطيا يف الكتابة 

عن الصاحب، إذ مل يغال يف وصفه ومل يكن 
ذاّما له بل حاول أن يكون منصفا عادال يف 

الكالم عنه وعن ما كتب عنه.
لبيان رأي  املقال  وقد خّصص هذا   
الشيخ حممد حسن آل ياسني، ورؤاه يف فكر 
هبا،  كتب  التي  والعلوم  عباد  بن  الصاحب 
والغرض من ذلك أن نقّدم تصّورا مقتضبا 

عن رؤيته للصاحب وعلمه ومؤلفاته.
مبحثني،  يف  قراءتنا  جعلنا  ولذلك   
املبحث االول حتّدثنا فيه عن موقف الشيخ 
حممد حسن آل ياسني من الصاحب وكيف 
مغاالة  بني  الوسطى  املنزلة  يف  حّل  أنه 
له،  التوحيدي  ونقد  الصاحب  يف  الثعالبي 
واملبحث الثاين ذكرنا فيها رؤية الشيخ حممد 
فيها  أبدع  التي  للنتاجات  ياسني  آل  حسن 
فيها  اوجزنا  بخامتة  ختمنا  ثم  الصاحب، 

معامل هذه القراءة.
املبحث االول.

مرتمجا  االميني  العالمة  قال   
عىل  القول  يرتّج  ))قد  عباد:  بن  للصاحب 
القصوى  الغاية  بلوغه  من  بالرغم  صاحبه 

الدكتور علي جاسب عبدهللا
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من القدرة يف حتليل شخصيات كبرية أتتهم 
واكتنفتهم  النواحي،  شتى  من  الفضايل 
ومن  متفّرقة،  جهات  من  الفاضلة  املزايا 
هاتيك النفسيات الكبرية التي أعيت البليغ 
فهي   - الصاحب   - النفسية  حدودها 
ناحية  من  حتليلها  يف  اإلفاضة  تستدعي 
كام  تارة،  األدب  ناحية  ومن  طورا،  العلم 
مرة،  السياسة  وجهة  من  القول  تسرتسل 
ومن وجهة العظمة أخرى، إىل جود هامر، 
ومذهب  صميم،  ورشف  وافر،  وفضل 
هتف  ومهام  حتىص  ال  وفضايل  قويم، 
املعاجم بيشء من ذلك فإنه بعض احلقيقة، 
ولعل يف شهرته هباتيك املآثر مجعاء غنى عن 
من  شيئا  جتد  ال  وإنك  وصفه،  يف  اإلطناب 
وفيه ملع من حمامده، ومن  إالّ  الرتاجم  كتب 
أبسط  وهو  للثعالبي  الدهر(  )يتيمة  أشهرها 
من كتب فيه من القدماء وقد استوعب فيه 91 
ولد  ولشعرائه(()1(.  له  ألّفها  وإّنام  صحيفة، 
باصطخر  فارس  كور  إحدى  يف  الصاحب 
 ،326 سنة  القعدة  ذي   16 يف  بطالقان  أو 
أيب  عن  و  والده  عن  واألدب  العلم  وأخذ 
بن  أمحد  احلسني  وأيب  العميد.  بن  الفضل 
بن  العباس  الفضل  وأيب  اللغوي،  فارس 
سعيد  وأيب  بعرام،  امللقب  النحوي  حممد 
السريايف وأيب بكر بن مقسم، والقايض أيب 
اهلل  عبد  و  شجرة،  بن  كامل  بن  أمحد  بكر 
بن جعفر بن فارس ويروي عن األخريين. 
من  األحاديث  سمع  إنه  السمعاين:  قال 
وكان  والرازيني  والبغداديني  االصبهانيني 

وروى  وكتابته،  احلديث  طلب  عىل  حيّث 
يقول:  الصاحب  أنه سمع  مردويه  ابن  عن 
من مل يكتب احلديث مل جيد حالوة اإلسالم. 
فكان  كثري  خلق  عىل  احلديث  يميل  وكان 
كل  الستة  إليه  ينضاف  الواحد  املستميل 
الكثري  الناس  عنه  فكتب  صاحبه،  يبّلغ 
الطيب منهم: القايض عبد اجلبار. والشيخ 
عبد القاهر اجلرجاين. وأبو بكر بن املقري. 
والقايض أبو الطيب الطربي. وأبو بكر بن 
بن حممد  الفضل حممد  وأبو  الذكواين.  عيل 
شاع  ثم  الشافعي.  النسوي  إبراهيم  بن 
األدب،  فنون  يف  وتضّلعه  العلوم  يف  نبوغه 
عّده  حتى  والغائب  الشاهد  به  واعرتف 
غسل  رسالة  يف  والدين  امللة  هباء  شيخنا 
الرجلني ومسحهام من علامء الشيعة يف عداد 
الكليني. والصدوق. والشيخ  ثقة اإلسالم 
الشهيد  والشيخ  الطويس  والشيخ  املفيد. 
ونظرائهم. ووصفه العاّلمة املجليس األول 
يف حوايش نقد الرجال بكونه من أفقه فقهاء 

أصحابنا املتقدمني واملتأخرين)2(.
الصاحب،  ناهلا  التي  املنزلة  وهذه   
من  يسلم  مل  له  ُيذكر  الذي  الفضل  وهذا 
أرادت  التي  واالوصاف  والتجريح  النقد 
النيل منه، واحلّط من قدره، فُذكر بأوصاف 
تقّلل من منزلته وهذا ما متثّل عند أيب حيان 
التوحيدي، وقد صحب الصاحب سنوات 
عندنا  صار  هنا  ومن  حاشيته،  يف  وكان 

اجتاهان اثنان يف احلديث عن الصاحب:
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الرجل  إنَّ  إذ  الثعالبي  مّثله  االول:  االجتاه 
وصف  يف  املغاالة  مرحلة  إىل  وصل 
قال:  إذ  عليه  والثناء  ومدحه،  الصاحب، 
لإلفصاح  أرضاها  عباَرة  حترضين  ))َليست 
َعن علّو حَمَّله يِف اْلعلم َواأْلَدب وجاللة َشْأنه 
اإلحسان  بغايات  وتفرده  َواْلَكرم  اجْلُود  يِف 
قويل  مهة  أِلَن  املفاخر  أشتات  َومجعه 
ومعاليه  فضائله  أدنى  ُبُلوغ  َعن  تنخفض 
فواضله  أيرس  َعن  يقرص  وصفي  َوجهد 
امْلرشق  صدر  ُهَو  َأُقول  َوَلِكنِّي  ومساعيه 
اْلعْدل  وينبوع  َمان  الزَّ وغّرة  امْلجد  وتاريخ 
َما  واإلحسان َومن اَل حرج يِف مدحه بُِكل 
يمدح بِِه خَمُْلوق ولواله َما َقاَمت للفضل يِف 
َواْلُعَلاَمء  للعلوية  امه  َأيَّ َوَكاَنت  َدْهرَنا سوق 
رحاهلم  حمّط  وحرضته  َوالشعَراء  واألدباء 

وموسم فضالئهم ومرتع آماهلم
وصنائعه  إَِلْيِهم  مرصوفة  وأمواله   
َمْقُصوَرة َعَلْيِهم ومهّته يِف جمد يشيده وإنعام 
حيّدده وفاضل يصطنعه َوَكاَلم حسن يصنعه 
َومّلا َكاَن نادرة ُعَطاِرد يِف البالغة  َأو يسمعُه 
إَِلْيِه  ْهر يِف السامحة جلب  الدَّ وواسطة عقد 
من اآْلَفاق وأقايص اْلباَِلد كل خطاب جزل 

َوَقول فصل
لروائع  مرشعا  َحرضته  َوَصاَرت   
اْلَكاَلم وبدائع األفهام وثامر اخلواطر وجملسه 
جممعا لصوب اْلُعُقول وذوب اْلُعُلوم ودرر 
َما يعد يِف السحر  البالغة  القرائح،َفبلغ من 
ويكاد يْدخل يِف اإلعجاز َوَسار َكاَلمه مسري 

والغرب  الرشق  ناحيتي  ونظم  ْمس  الشَّ
واحتف بِِه من ُنُجوم األَْرض وأفراد اْلَعرْص 
يربو  من  الّشْعر  وفرسان  اْلفضل  َوَأْبنَاء 
يقرصون  َواَل  الرشيد  شعراء  عىل  عدهم 

َعنُْهم يِف اأْلَْخذ برقاب(()3(.
التوحيدي،  حيان  أبو  مّثله  الثاين:  االجتاه 
املحفوظ حارض  كثري  الرجل  ))إّن  قال:  إذ 
كل  من  نتف  قد  اللسان،  فصيح  اجلواب 
فّن  كّل  من  وأخذ  أشياء،  خفيف  أدب 
املتكّلمني  كالم  عليه  والغالب  أطرافا، 
بطرائقهم،  مهّجنة  وكتابته  املعتزلة، 
وهو  الكّتاب،  بعبارة  مشوبة  ومناظرته 
شديد التعّصب عىل أهل احلكمة والناظرين 
والتنجيم  والّطّب  كاهلندسة  أجزائها  يف 
عنده  وليس  والعدد،  واملنطق  واملوسيقى 
وال  عني  فيه  له  وال  خرب،  اإلهلي  باجلزء 
أثر، وهو حسن القيام بالعروض والقوايف، 
بدهيته  ويف  بذاك،  وليس  الّشعر،  ويقول 
وطالعه  فخّوارة،  روّيته  وأّما  غزارة. 
ويتشّيع  منه،  قريبة  والّشعرى  اجلوزاء، 
ملذهب أيب حنيفة ومقالة الّزيدّية، وال يرجع 
كّلهم  والناس  والرمحة،  والرأفة  الرّقة  إىل 
واقتداره  وسالطته  جلرأته  عنه،  حمجمون 
الثواب،  طفيف  العقاب  شديد  وبسطته، 
كثريا  يعطي  اللسان،  بذيء  العتاب،  طويل 
قليال )أعني يعطي الكثري القليل(، مغلوب 
بحرارة الرأس، رسيع الغضب، بعيد الفيئة 
قريب الّطرية، حسود حقود حديد، وحسده 
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وقف عىل أهل الفضل، وحقده سار إىل أهل 
فيخافون  واملترّصفون  الكّتاب  أّما  الكفاية، 
جفوته،  فيخافون  املنتجعون  وأّما  سطوته، 
أّمة،  ونفى  ناسا،  وأهلك  خلقا،  قتل  وقد 
هذا  مع  وهو  وزهوا،  وجترّبا  وتعنّتا  نخوة 
املدخل  ألّن  الغبّي،  وخيلبه  الصبّي،  خيدعه 
بأن  وذلك  سهل،  إليه  واملأتى  واسع،  عليه 
يقال: موالنا يتقّدم بأن أعار شيئا من كالمه، 
ورسائل منثوره ومنظومه، فام جبت األرض 
إليه من فرغانة ومرص وتفليس إاّل ألستفيد 
كالمه وأفصح به، وأتعّلم البالغة منه، لكأّنام 
رسائل موالنا سور قرآن، وفقره فيها آيات 
انتهائها  إىل  ابتدائها  من  واحتجاجه  فرقان، 
العامل  برهان، فسبحان من مجع  برهان فوق 
شخص.  يف  قدرته  مجيع  وأبرز  واحد،  يف 
كّل  عن  ويلهى  ويذوب،  ذلك  عند  فيلني 
ويتقدم  عليه  فريضة  كّل  وينسى  له،  مهّم 
إىل اخلازن بأن خيرج إليه رسائله مع الورق 
والوصول  عليه،  اإلذن  له  ويسّهل  والورق 
ثم  هذا.  فهذا  جملسه،  من  والتمّكن  إليه، 
شعرا،  والفصل  كالعيد  أوقات  يف  يعمل 
ويقول:  املنّجم،  بن  عيسى  أيب  إىل  ويدفعه 
يف  هبا  امدحني  القصيدة،  هذه  نحلتك  قد 
يتشاكى  ذلك  كل  يف  وهو  الشعراء،  مجلة 
ريقه،  ويبتلع  شدقه،  ويلوي  ويتحايل، 
ويرّد كاآلخذ، ويأخذ كاملتمنّع، ويغضب يف 
الغضب،  لبوس  ويرىض يف  الرضا،  عرض 
ويتهالك ويتاملك، ويتقابل ويتاميل، وحياكي 

املومسات، وخيرج يف أصحاب السامجات، 
نّقاد  عىل  خاف  هذا  أن  يظّن  كّله  هذا  ومع 
قد  والذين  األحوال،  وجهابذة  األخالق 
ما  واستخراج  األمور،  لتتّبع  اهلل  فّرغهم 
أنه  وذلك  األسباب،  واعتبار  الصدور،  يف 
ليس بجّيد العقل، وال خالص احلمق، وكّل 
مرّكب  وكل  يصفو،  فقّلام  بالرتكيب  كدر 
االنحراف  أن  إالّ  يعتدل،  فقّلام  الكدر  عىل 
من  أصلح  كان  العقل  جانب  إىل  كان  متى 
أن يكون إىل طرف احلمق، والكامل عزيز، 
والربيء من اآلفات معدوم، إاّل أّن العليل 
ناصحا  رفيقا  حاذقا  طبيبا  له  اهلل  قّيض  إذا 
أرجى،  وللشفاء  أقرب،  العافية  إىل  كان 
أعلق،  وباالحتياط  أبعد،  العطب  ومن 
عيوبا  نفسه  من  عرف  إذا  العاقل  أّن  أعني 
هلا  استطّب  مدخولة،  وأخالقا  معدودة، 
تدبريها  وتوىّل  بعقله،  فيها  وتطّبب  عقله، 
نفيه،  أمكن  ما  فنفى  خلصائه،  ورأي  برأيه 
وأصلح ما قبل إصالحه، وقّلل ما استطاع 

تقليله،(()4(.
آل  حسن  حممد  الشيخ  وكان    
بني  وسطا  منهجا  يتخذ  أن  حياول  ياسني   
أهّم  ))وكانت  فيقول:  والعداء،  املغاالة 
حماواليت يف بحثي هذا أن أكون حّرا حمايدا 
املادحني  مع  أغرف  فلم  استطيع  ما  بمقدار 
يف  احلاقدين  مع  اركض  ومل  بحرهم  من 
وُأؤيد  تارة  هذا  ُأؤيد  رحت  بل  ميداهنم 
يف  رغبة  ثالثة  كليهام  ُأخالفهام  و  ثانيا  ذلك 
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وحبا  الغوامض  وكشف  احلقائق  استجالء 
النزعات  بعيدا عن  التارخيي  الواقع  بيان  يف 

واألهواء واخلضوع للعاطفة(()5(.
لقد وقف الشيخ آل ياسني عند كثري   
عن  حتدّثت  التي  والفروض  الروايات  من 
املرتّدد،  املشّكك  موقف  عباد  بن  الصاحب 
فلم يعر االهتامم باجللب اللفظية، ومل تغريه 

قوائم السند وأسامء املروي عنهم)6(
هذا  منهجه  يف  الشيخ  حاول  وقد   
هبا  يلتزم  التي  الضوابط  من  مجلة  يضع  أن 
شخصية  عن  وعلمية  واضحة  قراءة  ليقدّم 

الصاحب بن عباد وهي)7(: 
1- منهجه يتمّثل يف الرجوع اىل كلامت ابن 
كتبه   يف  واملدونة  عنه،  األثورة  نفسه  عباد 
واألخذ  األخرى  النصوص  حتقيق  اىل  ثم 
او  النصوص  بالراجح منها من دون تفسري 

حتميل االلفاظ ما ال تطيق.
التارخيية  الدراسة  باجتاه  يتجه  أن  يرد  مل   -2
خالفا لعّشاق الدراسات املنهجية يف دراسة 
يعمل  حيث  واألدبية  التارخيية  النصوص 
باملعنى  النصوص  تلك  نقل  عىل  أصحاهبا 
يف  بالغتهم  مقدار  القارئ  لريوا  والفحوى 

التعبري ومتّكنهم من البيان.
3- جعل كل مّهه نقل النصوص بحذافريها 
دون  من  بالنص  االستشهاد  إىل  حيتاج  فيام 

التعليق عليها بام يرجح عنده من معنى.
أن  ياسني  آل  الشيخ  ويرى   
وزيرا  كغريه  يكن  ))مل  عباد  بن  الصاحب 

واملراسيم  الرفيع  باللقب  دنياه  من  قانعا 
السلطان  نافذ  كبريا  وزيرا  كان  بل  الشكلية 
بكل ما هلذه الكلمة من معنى أو معان، فهو 
اجلانب  مهيب  األمر  مطاع   الكلمة  حمرتم 
العلامء  له  خيضع  الشأن  رفيع  املنزلة  عظيم 
ويذعن  والزعامء  القادة  له  وتعنو  واألمراء 
لفضله وأدبه كل فاضل وأديب حتى اصبح 
كبريا  ناديه وساما  األذن عليه واجللوس يف 
دونه  تندّك  عظيام  وحظا  وسام  يعادله  ال 

احلظوظ(()8(.
املبحث الثاين العلوم التي درسها الصاحب 

برؤية الشيخ آل ياسني
أوالً: علمه بالتفسري:

ياسني  آل  حسن  حممد  الشيخ  قال   
يسجل  ))مل  بالتفسري  الصاحب  علم  عن 
التفسري،  علم  يف  بروزا  عباد  البن  التاريخ 
واملحكم  الغريب  يف  بحوث  من  يتبعه  وما 
شاكل  وما  واملنسوخ  والناسخ  واملتشابه، 
هاّل  له  قيل  حيث  واحدة،   مرة   إالّ  ذلك 
لنا عيل بن  صنَّفت تفسريا، فقال وهل ترك 
عيسى شيئا وسواء أكان ذلك قيل للصاحب 
تزلفا ونفاقا أم تقديرا واعرتافا بكفاءته فيدّل 
بني  الفن  هبذا  الصاحب  معرفة  شيوع  عىل 
تؤّهله  معرفة  حوله  وامللتقني  أصحابه 
أبوابه ومطالبه...و حفلت كتب  للكتابة يف 
آرائه  ببعض  الكالمية  ومؤلفاته  الصاحب 
باستشهاده  و  وأصوله  التفسري  شؤون  يف 
بعضها  ُيعّد  التي  القرآنية  اآليات  من  بكثري 
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احلمل  إىل  حيتاج  ممّا  وبعضها  املتشابه،  من 
والتأويل فكان الصاحب مستحرضًا ملعانيها 
فامها ملداليلها مطلعا عىل الروايات املختلفة 
واألقوال املتعّددة فيها مما يلقي بعض الضوء 
عىل معرفه مقدار براعته يف هذا العلم(()9(. 
نامذج  ذلك  بعد  ياسني  آل  الشيخ  ويذكر 
فيها  وضح  التي  املباركة  اآليات  تلك  من 

الصاحب بعض معانيها.
ثانيا: علمه باحلديث:

ياسني  آل  حسن  حممد  الشيخ  قال   
بام  مستداّل  باحلديث  الصاحب  علم  عن 
علمه  عن  حتّدث  الذي  كثري  ابن  عن  نقله 
سمع  ))وقد  قال:  له،إذ  وحفظه  باحلديث 
ْسنَاِد،  احلديث من املشايخ اجلياد العوايل اإْلِ
فاحتفل  ْماَلِء  لإِْلِ جَمِْلٌس  َوْقٍت  يِف  َلُه  َوُعِقَد 
األمراء،  وجوه  وحرضه  حلضوره،  الناس 
َوَأْشَهَد  اْلُفَقَهاِء  ِزيَّ  َلبَِس  إليه  خرج  فلام 
َناَبِة مِمَّا ُيَعانِيِه ِمْن ُأُموِر  َعىَل َنْفِسِه بِالتَّْوَبِة َواإْلِ
ِمْن  َيْأُكُل  َكاَن  إنَّه  للناس  َوَذَكَر  ْلَطاِن،  السُّ
ِحنِي َنَشَأ إىَِل َيْوِمِه هذا من أموال أبيه وجده 
السلطان  خيالط  كان  ولكن  منهم،  ورثه  ممّا 
َداِرِه  يِف  بناء  ممّا يامرسونه، واختذ  تائب  وهو 
ُخُطوَطُهْم  اْلُعَلاَمُء  َوَوَضَع  التَّْوَبِة،  َبْيَت  ُه  َسامَّ
َعَلْيِه  اْسَتْمىَل  َث  َحدَّ َوِحنَي  َتْوَبتِِه،  ِة  بِِصحَّ
من  مجلة  يف  فكان  جملسه،  لكثرة  مجاعة 
اجلبار  عبد  القايض  اليوم  ذلك  عنه  يكتب 
الفضالء  رؤوس  من  وأرضابه  اهلمداين 
(()10(.ونقل  واملحدثني  الفقهاء  وسادات 

نصا آخر عن السمعاين، ثم عّلق قائال: ))إن 
وعلومه  احلديث  يف  كبرية  يدًا  للصاحب 
وأصوله وفقهه بالشكل الذي جذب رؤوس 
الفضالء و سادات الفقهاء واملحدثني ولكّن 
ذلك...  يؤيد  ما  عىل  العثور  عدم  املؤسف 
فلم حتتفظ كتبه وال كتب غريه ممّن ترجم له، 
وحتّدث عنه إالّ عىل عّدة أحاديث ال تتجاوز 
عىل  يدّل  ما  فيها  ليس  االحصاء  يف  العرشة 
جيذب  الذي  االطالع  وسعة  الغور،  عمق 
الفضالء والفقهاء، والعلامء بل ليس فيها ما 
يزيد عىل ما يستطيع أن يرويه أو يسجله كل 
من أويت شيئا من الذكاء والفهم الذي يؤّهله 

حلضور جمالس املحدثني(()11(.
ثالثا:علمه بالكالم: 

لنا  حتتفظ  أن  احلظ  حسن  من   
أودع  التي  الكالمية  مؤلفاته  ببعض  األيام 
مناقشاته  و  ومعتقداته  آرائه  من  كثريا  فيها 
يف  للمتأّمل  ويظهر  بالراي  املخالفية 
كبري  جانب  عىل  كان  الرجل  أن  جمموعها 
املتعّددة  الكالمية  الكتب  عىل  االطالع  من 
الفالسفة  آراء  بل  املختلفة  املذاهب  وأقوال 
السابقة،  الديانات  وعقائد  األقدمني، 
يف  حاول  وقد  الغابرة.  الدينية  واملبادئ 
حججها  ودحض  ورّدها  مناقشتها  رسائله 
املعروف،  البليغ  وقلمه  األديب  بأسلوبه 
واملعّطلة  الدهرية  الصاحب  ناقش  فقد 
واملتفلسفة  والنصارى  الثنوية  واملجوس 
واملجربة،  واليهود  والربامهة  واملشبهة 
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والعثامنية.  واحلشوية  واملرجئة،  والقدرية، 
اخلمسة  اإلسالم  أصول  يف  كتب  وقد 
اهلداية  يف  وتكلم  باملوضوع.  واٍف  بتفصيل 
واحد  كل  إىل  الوصول  وطرق  والضاللة 
هذه  يف  والتأليف  بالكتابة  يكتف  ومل  منهام 
املطالب حتى نظمها شعرا، ورجزا يقّرر فيه 

رأيه املختار)12(.
ثالثًا: علمه باللغة:

كتاب املحيط يف اللغة أليب القاسم   
خري دليل عىل إحاطته باللغة وسعة اطالعه 
ورصفية  لغوية  قواعد  من  حوى  بام  عليها 
الشيخ  ويرى  وداللتها،  باأللفاظ،  تتعّلق 
آل ياسني  ))ثروة الصاحب من علوم اللغة 
كبرية جدا وضخمة إىل حّد بعيد، وكان متّكنه 
منها  وتبّحره فيها بارَز األثر قوَي الظهور يف 
سائر ما احتفظ به الزمن من مراسالت ابن 
شعره  و  العديدة  ومؤلفاته  ومكاتباته  عباد 
الكثري.كانت معرفة الصاحب باللغة واتقانه 
ذائعا  شائعا  خربا  بعلومها  ومتّرسه  لبحوثها 
لدى كل معارصيه وسائر املرتمجني له  حتى 
الكتب  أكثر  يف  اللغة  أعالم  قائمة  يف  عّد 
اللغوية ومصادرها املعروفة(()13( وحتى قال 
كتابه  فارس يف مقدمة  ابن  املشهور  العالمة 
))َهَذا   :« العربية  اللغة  فقه  يف  »الصاحبي 
العربيِة  اللغِة  فقه  يِف  »الصاحبي«  الكتاب 
َعنَْوْنُته هبذا  وإنَّام  يِف كالمها.  العرِب  وسنِن 
احِب  ْفُته َأْودْعُته خزانَة الصَّ االسم أليّن مّلا َألَّ
العلم  ِعراص  اهللُ  َر  َعمَّ الكفاة،  اجلليل كايف 

اًل  واألدب واخلري والعدل بطول عمره، جَتمُّ
نًا، إذ َكاَن يقَبَله كايف الكفاة من  بذلك وحتسُّ
َأْو  َيْرُذُله  َوَما  مقبوالً،  َمرِضّيًا  وأدب  علم 
َينفيه منفّيًا َمْرذوالً، وألّن أحسَن َما يِف كتابنا 

َهَذا مأخوٌذ عنه وُمفاد منه.(()14(.
أخذها  التي  املكانة  يف  ريب  وال   
الكنز  هذا  للصاحب  باللغة  املحيط  كتاب 
طبع  وعلمه  عقله  عىل  يدّل  الذي  اللغوي 
 1994 سنة  بريوت  يف  مرة  ألول  الكتاب 
ياسني،  آل  حسن  حممد  الشيخ  بتحقيق 
الكتاب،  خمطوطات  من  نسخ  أربع  معتمدًا 
منها  فرغ  الربيطاين،  املتحف  نسخة  أمّهها 
يوم  األصلية  النسخ  عىل  بمقابلتها  قام  من 
 )355( يف  وتقع  761هـ   / شعبان   /  10
ورقة وتليها يف األمهية نسخة مكتبة إبراهيم 
ممتلكات  من  وكانت  بكربالء،  القزويني 
تضّم  وهي  السالفة،  صاحب  معصوم  ابن 
كله، وتقع يف )501( ورقة)15(.قد  الكتاب 
قام  حتى  النسيان  زوايا  يف  املعجم  هذا  ظّل 
الشيخ حممد حسن آل ياسني بتحقيق بعض 
اثنتني  نسختني  إىل  املحقق  رجع  وقد  منه. 
إحدامها نسخة املتحف الربيطاين واألخرى 
نسخة كربالء. وتوجد أجزاء متناثرة منه يف 

مكتبات أخرى من العامل)16(.
رابعا:علمه بالنحو:

يد  عىل  النحو  الصاحب  درس   
العالمة اللغوي ابن فارس كام درس بعض 
السريايف  سعيد  أيب  عىل  النحوية  املباحث 
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مقسم،فال  بن  بكر  وايب  كامل  بن  بكر  وايب 
غرابة اذا ما كانت للصاحب يد يف هذا العلم 
وبراعة فيه كام ال غرابة اذا ما ُعّد من أعالم 
ككتاب  له  للرتمجة  املعدة  الكتب  يف  النحو 
إذ  للقفطي،  النحاة  أنباه  عىل  الرواة  إنباه 
قال: ))إسامعيل بن عّباد أبو القاسم الوزير 
هذه  مجلة  يف  ذكرته  وإّنام  املذكور،  املشهور 
العربية،  اللغة  يف  كتابا  صنّف  ألنه  اجلامعة؛ 
فاشتمل  الشواهد،  وقّلل  األلفاظ،  فيه  كّثر 
اللغة عىل جزء متوّفر، وهو مرّتب عىل  من 
بغداد.  وقف  يف  الكتاب  وهذا  احلروف، 
نسخ  أنه  الناسخ  الرومي  ياقوت  يل  وذكر 
جملدات،  سبعة  يف  باألجرة  نسخة  منه 
استنسخه إياها تاج الدين بن محدون كاتب 
السّكة ببغداد، واتصل يب أهنا بيعت يف تركة 
املذكور (()17(. قال الشيخ معّلقا: ))ومل أعثر 
يف مؤلفات الصاحب و فيام أثر عنه يف كتب 
التاريخ واألدب عىل رأي نحوي له االّ مرة 

واحدة(()18(.
خامسا: النقد األديب

الصاحب شاعر من الطراز األول، ولغوي 
ليكون  يؤّهله  وهذا  اللغة،  علامء  من  ُيعّد 
ناقدًا بارعا،قال فيه الشيخ: ))برز الصاحب 
فكثر  حديث  بارز  الناس كأديب كبري  عىل 
حتى  فيه  آراؤهم  واختلفت  عنه  األدباء 
والتارخيية  األدبية  املراجع  حديث  أصبح 

املعارصة له واملتأّخرة عنه وكاد يقوم اإلمجاع 
بل قام عىل االعرتاف به ككاتب بليغ وشاعر 
جميد ذي نظر صادق صاحب منهج خاص 

يف النثر (()19(.
وممّا يدّل عىل براعته النقدية وتفّوقه   
فيه رسالته التي أّلفها يف بيان مساوئ املتنبي، 
إذ حاول الصاحب ))تتّبع بعض أبيات هذا 
الكشف  وكذا  والتمحيص،  بالنقد  الشاعر 
أهنا من  الرسالة  ميزة هذه  عن عيوبه، ومن 
وكذا  والنقد،  الكتابة  فنون  بني  مَجع  كاتب 
قول الشعر، فكان ال بدَّ أن ينعكس ذلك يف 
رسالته، بغضِّ النظر عن غّلوه يف الطعن يف 
ِشعر املتنبي. فقد حاول الصاحب يف رسالته 
وعدم  باملوضوعية،  نقده  َيِسم  أن  هذه، 
مذهًبا  ذلك  يف  سلك  وقد  اهلوى،  تغليب 
ا حاول من خالله أن يقتفي ويسري عىل  نقديًّ
منهج أستاذه ابن العميد يف نقد الشعر(()20(.

ويرى الشيخ آل ياسني أن الصاحب   
يف رسالته مل يرد من نقده ))املر لينكر إجادته 
احلرية  روح  تدفعه  شعره،وإّنام  يف  وابداعه 
األدبية املحايدة إىل تسجيل مساوئه الفنية يف 
براعته األدبية  رسالة خاصة ثم إىل تسجيل 
يف رسالة أخرى هي رسالة األمثال السائرة 
إىل التأّثر باملعاين املبتكرة التي حفل هبا شعر 
املتنبي تلك املعاين التي استشهد هبا يف شعره 
أن  الدارسني   أحد  ويرى  ورسائله(()21(. 
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هذه الرسالة متّثل صورة صادقة عىل وجود 
عند  العلمي  بمعناه  األديب  النقد  حّس 

الصاحب)22(.
اخلامتة

حسن  حممد  الشيخ  أراد   لقد   
قراءة  عباد  بن  الصاحب  قراءة  ياسني  آل 
معتدلة تدّل عىل موضوعية القارئ، وتضع 
املوضوع املقروء يف حمّله، وموضوعه ومتنحه 
وال  لغو،  دون  من  واألدبية  العلمية  مكانته 
ثناء يباين الواقع، وال يمّت للحقيقة بصلة، 
بالكالم  وعلم  سياسة  رجل  فالصاحب 
واحلديث واللغة وشاعر، وهذا ما ال يشّك 
تعنى  التي  الكتب  يف  موجود  ألنه  أحد  فيه 

بالرتمجة ونقل الروايات.
اهلوامش:

1- موسوعة الغدير : 1 / 3 
2-  ينظر : موسوعة الغدير : 1 / 4. 

3- يتيمة الدهر : 3 / 225
4- االمتاع واملؤانسة : أليب حيان االندليس: 

63 - 60
5- أعالم من الرتاث : الشيخ حممد حسن 

آل ياسني : 13 
الشيخ حممد   : الرتاث  ينظر: أعالم من   -6

حسن آل ياسني : 14
7- أعالم من الرتاث : الشيخ حممد حسن 

آل ياسني : 15.

8- أعالم من الرتاث : 126
9- أعالم من الرتاث : 149

10- البداية والنهائية: 11 /350.
11- أعالم من الرتاث : 154.
12- أعالم من الرتاث : 156
13- أعالم من الرتاث: 163.

البن  العربية  اللغة  فقه  يف  الصاحبي   -14
فارس : 11.

http://www.m-a- ينظر:   -15
arabia.com/vb/showthread.

23578=php?t
http://www.m-a- ينظر:   -16
arabia.com/vb/showthread.

23578=php?t
17- إنباه الرواة عىل أنباه النحاة للقفطي: 

.326 /1
18- أعالم من الرتاث : 168.

 : املتنبي  شعر  مساؤى  عن  الكشف   -19
.11

https://www.  -20
a l u k a h . n e t / l i t e r a t u r e _

/84848/0/language
21 - أعالم من الرتاث : 176 .

شعر  يف  املذهبية  االجتاهات   : ينظر   -22
حسب  عزالدين  وفاء  عباد،  بن  الصاحب 

احلاج: 60 
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 من وجهة نظر الشيخ محمد حسن آل ياسين
ُ

 الداروينية
ُ

النظرية
قراءة في كتاب اإلنسان بين الخلق والتطور / القسم األول

خالق  العاملني،  رب  هلل  احلمُد    
إىل  اهلادي  تقويم،  أحسن  يف  اإلنسان 
عىل  والسالم  والصالة  املستقيم،  الرصاط 
األخيار  آله  وعىل  للعاملني  رمحة  املبعوث 

املنتجبني.
تعّد عملية خلق الكائنات املوجودة   
عرب  وتطّورها  ونشأهتا  األرض  سطح  عىل 
كانت  التي  املوضوعات  من  واحدة  الزمن 
من  والفالسفة  الطبيعة  علامء  اهتامم  مثار 
طويلة؛  تارخيية  عقود  منذ  والغرب  العرب 
تشالز  االنكليزي  الطبيعة  عامل  ظهور  حتى 
استطاع  الذي   )1809  -  1882( داروين 
عقب  عىل  رأسا  األحياء  علم  يقلب  أن 
 24 يف  األنواع«  »أصل  كتابه  نرش  عندما 
وقد   ،1859 عام  الثاين  نوفمرب/ترشين 
خاطئا  انطباعا  نظريته  أو  هذا  كتابه  يعطي 
يف بعض األحيان بأن نظرية التطور )النشوء 
الشهري  العامل  ذهن  عنها  تفّتق  واالرتقاء( 
لكن  سوابق.  أو  مقدمات  أية  بال  داروين 

العلمية  املواد  أن  يثبت  العلمي  التاريخ 
كانت  نظريته  عليها  داروين  بنى  التي  اخلام 
معروفة قبل ذلك بعقود، وهذا ما حاول أن 
كتابه  ياسني يف  آل  الشيخ حممد حسن  يبينه 
 / والتطور  اخللق  بني  اإلنسان   ( املوسوم 

القسم األول(*.
األوىل  الصفحات  من  يبدو  حيث   
حيمل  الذي  لكتابه  تكملة  جاء  أنه  للكتاب 
عنوان ) املادة بني األزلية واحلدوث(؛ وهذا 
ما يشري إليه قوله يف مقدمة الكتاب: )) وقفنا 
يف ختام بحثنا عن )املادة(.....ان أية فرضية 
املادية وأية فكرة من  الفلسفة  من فرضيات 
أفكار علم األحياء، وأية نظرية من نظريات 
العلم املعارص؛ مل تستطع أن تقّدم لنا - عىل 
وجه مقنع ومطمئن- تعليال مقبوال الدعاء 
الصامء  املادة  من  األوىل  اخللية  انطالق 
بسبب ))صفة(( عابرة أو ))رضورة(( غري 
مفهومة، بل أن كل األدلة الفلسفية والعلمية 

تؤكد وجود يد غيبية خفية(()1(.

أ.د. أنوار سعيد جواد 
جامعة بغداد/ كلية العلوم اإلسالمية
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املادة  البحث عن  مرحلة  من  االنتهاء  وبعد 
نشأة  مراحل  عند  ليقف  الكتاب  هذا  جاء 
التمهيد  مقدمته  يف  حماوال  اخللية؛  تلك 
التي  القديمة  النظريات  عن  باحلديث 
حاولت تعليل أصل احلياة من أمثال داروين 
وقبله أرسطو وتأّثر ابن سينا هبذه اآلراء التي 
الذايت(  )التولد  هي  احلياة  عملية  من  جتعل 
حتى عام )1679- 1626( حيث قام العامل 
عن  النظريات  هذه  بإبطال  ريدي  اإليطايل 
طريق التجربة والربهان؛ ويف سنة )1710( 
أضيفت إىل جتربة ريدي مالحظات جديدة 
للويس كوبلت جاءت مؤّيدة لنظرية ريدي 

ونتائج بحثه.
اآلراء  بعرض  أخذ  ذلك  بعد  ثم   
هل  املادة  أصل  تتناول  التي  والنظريات 
إن  إىل  العفوي؟ مشريا  أم  الذايت  التوّلد  هو 
))التطّور بكل جوانبه السلبية و االجيابية ما 
زال هو الشغل الشاغل للعلامء عىل أكثر من 
الكّتاب  من  معّينة  فئات  زالت  وما  صعيد، 
الفكر  عىل  حرهبا  يف  ماضيا  سالحا  تظنّه 
لذا  إليه(()2(  ويمّت  به  يتعّلق  وما  الديني، 
أراد  املؤلف حيث  الباعث لوضع هذا  جاء 
بني  يضع  أن  ياسني  آل  الشيخ  صاحبه  به 
وذلك  املسألة  حقيقة  املعنيني  القراء  أيدي 
فقرات  سبع  إىل  الكتاب  تقسيم  خالل  من 
املقتبسة  النصوص  كثرة  جيمعها  مباحث  أو 
والطويلة أيضا يف بعض األحيان وقد أدرك 

ملوضوعية  ذلك  مرّبرا  العيب  هذا  الشيخ 
العواطف  ))ميادين  عن  وبعده  بحثه 
قوله.  حّد  عىل  واملزايدات(()3(  والتهريج 
وفيام ييل ملّخصا ملا تناوله يف كل مبحث أو 

موضوع من املوضوعات السبعة:
وفيه  داروين:  نظرية  استعراض   )1(
اختارها  التي  الفكرية  القاعدة  يستعرض 
عىل  تقوم  نظرية  دعائم  لتشييد  داروين 
اإلقرار بأن الكائن احلي بكل أنواعه - ومن 
مجلتها اإلنسان - إنام ينحدر من أصل واحد  
وتنّوع  وتعّدد  انقسم  قد  األصل  ذلك  وان 
وان  الطبيعي(  )االنتخاب  سامه  ملا  طبقا 
التطّور الذي أّدى إىل نشوء األنواع املختلفة 
ارتقائها  وإىل  الواحد  األصل  ذلك  من 
املتنّوع واملتعّدد إنام هو نتيجة لوجود عوامل 
كتابه  يف  خلّصها  بخمس  داروين  حّددها 
التحّول   - الوراثة  وهي:  األنواع(  )أصل 
البقاء   - البقاء  عىل  التناحر   - التوالد   -

لألصلح أو االنتخاب الطبيعي.
لداروين:  املسلمني  املفكرين  سبق   )2(
املاديني  الكّتاب  إن  ياسني  آل  الشيخ  يذكر 
عّد  عىل  أمجعوا  قد  هنجهم  عىل  سار  وَمْن 
)براءة  وصاحب  لنظريته  مبتكرا  داروين 
اخرتاعها( واألول يف هذا امليدان مستشهدا 
أمثال:  من  املاديني  الكّتاب  بعض  بأقوال 
الدكتور  غارودي،  روجيه  لويس،  جون 
 - اهلل  رمحه   - الشيخ  أن  غري  حنا،  جورج 
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بكامله  ))مرفوض  الكالم  هذا  أن  يرى 
أبدا(( صحيح  وغري  الواقع  خالف  ألنه 
هم  كانوا  اإلغريق  الفالسفة  إن  ذاكرا    )4(

كان  وإن  الفكرة  هلذه  األوائل  امللّمحني 
تلميحهم سطحيا وساذجا إىل حّد بعيد. ثم 
بعد ذلك يعرج عىل آراء الفالسفة املسلمني 
الذين هلم السبق عىل غريهم من البايلوجيني 
اخوان  وهم:  منهم  ثالثة  خمتارا  املتأخرين؛ 
الصفاء )القرن الرابع اهلجري( يف رسائلهم 
خلدون  بن  الرمحن  عبد  باسمهم،  املعروفة 
)ت  الشريازي  الدين  صدر   ،)808 )ت 
مسألة  يف  لنصوصهم  ذاكرا   )1050
قد  املسألة  هذه  أن  إثبات  وغايته  )التطور( 
تناوهلا الفالسفة العرب القدماء؛ وبذلك فام 
بقي لداروين )) وعشاقه ما يمكن التبّجح به 
من االبتكار واجلّدة واخلروج عىل الدنيا بام مل 
خيطر عىل بال(()5( عىل حّد قوله، وأن أفكار 
بالدين  تصطدم  مل  العرب  الفالسفة  هؤالء 
املؤمنني  )الالهوتيني(  الفالسفة  من  كوهنم 
ليس  التطوري  الفكر  أن  بمعنى  تعاىل.  باهلل 
يرتابون  ال  الفالسفة  وإن  الدين  خطرا عىل 

من احلقائق العلمية.
االفرتاض:  عىل  تقوم  داروين  نظرية   )3(
يبدأ الشيخ آل ياسني هذا املطلب بالتساؤل: 
ذلك  التطورية  داروين  أفكار  بلغت  هل 
احلّد العلمي املّتفق عليه ليصح إطالق اسم 

)النظرية( عليها؟

وألف  كال..  ذلك  عىل  الرصيح  اجلواب 
كال)6(.

صياغة  يف  داروين  اعتمد  لقد   
أو  )افرتاضات(  جمموعة  عىل  )نظريته( 
)ختمينات( مل يستطع أن يقيم عليها برهانا، 
نظريته  هيكل  الواهي  أساسها  عىل  فبنى 
اعرتاف  الشيخ  ذكر  وقد  الكبري)7(  الشامخ 
االفرتاضات  عىل  كتابه  يف  نفسه  داروين 
عن  بمثالني  ذلك  معّززا  واالحتامالت 
التحول ليثبت جهل داروين وأثر ذلك عىل 

قبول نظريته.
ال  التي  العلمية  احلقائق  من  الطبيعة:   )4(
خُيتلف فيها ))إن الطبيعة قوة عمياء وعفوية 
والوعي  القصد  عن  وجمّردة  وعشوائية 
واإلرادة واإلدراك(()7(. ولكن هذه الطبيعة 
العمياء العشواء كانت - يف نظرية داروين-
واإلدراك  الوعي  من  عظيمة  درجة  عىل 
وهذا  املقصود،  املتّعمد  املخطط  والتصميم 
الطبيعة  يف  احلال  واقع  مع  ينسجم  ال  كله 
التناقض  يؤكد  وهذا  املعنيون)8(.  يعلم  كام 
الذي وقع فيه داروين بشأن الطبيعة وذلك 
من خالل النصوص التي عرضها الشيخ - 

رمحه اهلل - لداروين يف هذه املسألة.
إن  داروين  يرى  قانون؟:  التطّور  هل   )5(
وان  صدفة  وليس  حتمي  قانون  التطّور 
ذلك القانون تقدمي متجه إىل األمام وسائر 
وشوطا  مرحلة  بعد  مرحلة  األعىل  نحو 
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رمحه   - الشيخ  يستعرض  ثم  شوط،  بعد 
موقفه،  تؤيد  التي  داروين  نصوص   - اهلل 
لكنه يتساءل عن الدليل العلمي الذي يؤّيد 
نامذج  يستعرض  بعدها  داروين.  موقف 
تقدمية  رفض  يف  املختصني  العلامء  ألقوال 
التطور متسائال إذا كان التطور قانونا حتميا؛ 
مل  وملاذا  النامذج؟  بعض  عند  وقف  فلامذا 
يستوعب اجلميع؟ أّما إذا كان )التخّصص( 
هو القانون فلامذا هذه اجلعجعة يف احلديث 

عن التطور؟)9(
إن  للداروينية:  احلديث  العلم  تفنيد   )6(
فهم  عىل  تقوم  الداروينية  التطور  نظرية 
معنّي للوراثة وأسباهبا وآثارها وما عليها أن 
تلعبه من دور يف التحّول والتغري والتطور؛ 
هذه  صحة  مدى  معرفة  إىل  حيتاج  وهذا 
علامء  بحوث  يف  التعّمق  وصواهبا  النظرية 
الوراثة و تدقيق اآلراء فيها عىل نحو علمي 
له  الشيخ  ليكون حكم  الشّك  إليه  يرقى  ال 
أو  امليل  عن  بعيدا  موضوعيا  حكام  عليه  أو 
الوراثة  يف  مندل  آراء  فيستعرض  العاطفة. 
أسس  كل  قاطعا  نفيا  نفت  التي  وجتاربه 
التحّول التي قامت عليها النظرية الداروينية 
عىل  الواقف  إن  مفادها:  بنتيجة  ليخرج 
ودورها  اجلينات  وموضوع  الوراثة  قوانني 
يف استنساخ املادة الوراثية خيرج بقناعة تامة 
أن هذا العلم بام توصل إليه من نتائج عظيمة 
الداروينية،  النظرية  أسس  حّطم  قد  وهائلة 

أصول  عىل  قىض  قد  الوراثة  علم  وإن 
الداروينية وعواملها اخلمسة مجلة وتفصيال.
يف  داروين  فكرة  اهنيار  بعد   : الطفرة   )7(
التطّور والتي حّطمتها قوانني علم الوراثة، 
كان ال بد من اخلروج بنظرية جديدة وفكرة 
)الطفرة(  اكتشفوا  أن  فكان  مستحدثة؛ 

بوصفها الطريق اجلديد إلثبات التطّور.
داروين  ان  املفارقات  من  ان  غري   
اعتبار  نفيا مطلقا عىل  الطفرة  نفى  قد  نفسه 
األساس  هو  البطيء  التدرجيي  التحّول  إن 
لنظريته التطورية كام انه كان رصحيا يف نفي 
الطفرة وجريئا يف رفع شعار ))ال طفرة يف 
)دي  اهلولندي  العامل  لكن  الطبيعة(()10( 
فريز( أعلن افرتاض إمكان ظهور صور من 
حتدث  طفرات  بفعل  فجائيا  ظهورا  احلياة 
باألفراد فجأة فتغرّي من أحواهلم وتراكيبهم.
عىل  يقم  مل  فرضية  )الطفرة(  مسألة  إن 
الصدفة  عىل  تعتمد  وأهنا  دليل؛  صحتها 
بالتطّور  القائلني  أن  حني  عىل  حدوثها؛  يف 
الكائن  وإن  منه  مفّر  ال  قانون  أنه  يؤكدون 
والالإرادي  اجلربي  خضوعه  بحكم  احلي 
هلذا القانون قد تنّوع وحتّول وتطّور من حال 

إىل حال ومن وصف إىل وصف. 
وهبذا ينتهي الشيخ - رمحه اهلل - من القسم 
األول من كتابه، أّما القسم الثاين فقد خّصه 
عىل  املعتمد  الديني  الفكر  موقف  لبيان 
الصحيحة  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن 
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واالرتقاء  التطور  قضية  عند  للوقوف 
من  إليها  والذاهبني  هبا  القائلني  آراء  وبيان 

الفالسفة املسلمني.
إن قارئ هذا الكتاب الذي وقع يف   
) 123( صفحة يلحظ وبشكل جيّل اعتامد 
النصية؛  الشواهد  من  اإلكثار  عىل  مؤلفه 
والفالسفة  الكتاب  أقوال  رسد  عن  فضال 
لتصل  واملعارضني  املؤيدين  والباحثني 
نجد  أن  دون  من  صفحات  عدة  إىل  أحيانا 
شخصية الشيخ - رمحه اهلل - سوى فقط يف 
مجعها وعرضها؛ وقد ذكر - رمحه اهلل - إن 
القارئ  اطالع  هي  اإلكثار  هذا  يف  حجته 
إىل  الوصول  يف  بعد  فيام  وإرشاكه  عليها 
بعيدا  بموضوعية  احلكم  وإصدار  احلقيقة 

عن التعّصب واهلوى.

اهلوامش:
1983م.   - 1403هـ  الثالثة  الطبعة   *
والنرش  للطباعة  العاملي  املكتب  منشورات 

/ بريوت.
1- م.ن : 15 - 16. 
2- م.ن : 24 - 25.

3- م.ن : 26.
4- م. ن : 40.
5- م. ن : 59.
6- م.ن : 61.
7- م.ن : 62.
7- م. ن : 74.
8- م. ن : 77.
9- م. ن : 90.

10- م. ن : 108.
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ا 
ّ

 ياسين محقق
ُ

آل
) شعر المثقب العبدي ( أنموذجا

ياسني  آل  حسن  حممد  الشيخ  يعّد   
العلمية  الشخصيات  من  اهلل(  )رمحه 
املوسوعية التي أثرت الفكر العراقي وأّثرت 
يف  معروفا  ليصبح  جهدها  امتّد  بل  فيه، 
الوطن العريب وخارجه، وتسابقت املجامع 
فقد  املوسوعي،  فكره  من  لإلفادة  العلمية 
خيلف  ان  واستطاع  عرصه  الرجل  سبق 
أثرها  تركت  واسعة  فكرية  مكتبة  للمتلقني 
ليمكن  حتى  احلياة،  مناحي  شتى  يف  الكبري 
حقول  من  معرفيا  حقال  يرتك  مل  أنه  القول 
كله عىل وفق  فيه. وذلك  وكتب  االّ  عرصه 
واسعة  وثقافة  متقد  وذهن  متّفتح  فكر 
وحافظة جبارة حتى ليعجب من يطلع عىل 
نتاجه الفكري كيف استطاع هذا الرجل أن 
يكتب ماكتب يف ذروة مشاغله ومسؤولياته 

الدينية واحلوزوية والصحفية.
من  واحدا  التحقيق  كان  لقد   
االنشطة الفكرية التي شغل الشيخ نفسه هبا 
كثريا  واستخرج  عديدة  نصوصا  حّقق  فقد 

الناس،  أيدي  ليقّدمها بني  املخطوطات  من 
دواوين  من  به  يستهان  ال  عددا  وأخرج 
يف  الدارسني،  أيدي  بني  لتكون  الشعراء 
النهوض  عن  كاملة  مؤسسات  تعجز  جهد 

به وليس فردا واحدا. 
بتحقيق  العبدي  املثقب  شعر  إن   
عن  الصادر  ياسني  آل  حسن  حممد  الشيخ 
والنرش   والرتمجة  للتأليف  املعارف  مطبعة 
ببغداد عام 1375هــ /1956م يف سلسلة 
السادسة  املجموعة  املخطوطات  نفائس 
يمكن تناوله بوصفه أنموذجا لعمل الشيخ 

ومنهجه يف التحقيق.
ـ  نعرف  مثلام  ـ  املحّقق  عمل  إن   
وتثّبتا،  دقة  وأشّدها  األعامل  أصعب  من 
به  القيام  اليستطيع  صعب  عمل  فالتحقيق 
يستوجب  انه  إذ  والدارسني،  الباحثني  جّل 
الرتاث  مقدمتها حّب  لعل يف  اخالقا عدة، 
به والرغبة يف إحيائه والسعي إىل  والشغف 
خدمته واحلرص عليه، وهو عمل حيتاج إىل 

بيداء غانم عبد الكريم



78

املوقعة  العجلة  عن  والبعد  والتأيّن  الصرب 
املخطوطات  مراجعة  يف  واألناة  املزالق،  يف 
والتعامل  اخلطوط  فهم  يف  الكبرية  واخلربة 
مع النصوص، كام أن املحقق البد أن يمتلك 
وأشتات  املعرفة  مناحي  يف  كبرية  مكتبة 
معرفة  يف  موسوعية  من  حيتاجه  ملا  الثقافة 
وفهم  وغريها  واحليوان  والبلدان  األمكنة 
ثاقب  ونظر  وخباياها،  اللغة  خلفايا  دقيق 
من  املخطوطات  مايف  تدارك  عىل  يساعده 
اثنان  فيه  الخيتلف  وممّا  وسقطات.  خروم 
آل  للشيخ  تأّتت  قد  كلها  الصفات  هذه  أن 
أفق معريف  البارئ من سعة  بام وهبه  ياسني 
ضخمة  مكتبة  من  امتلكه  وملا  قوية  وذاكرة 
وجهده  ماله  بذل  خمطوطات  من  حازه  وما 

وصحته من أجل احلصول عليها.
السالم  عبد  املحققني  شيخ  قال   
من  حيتاج  جليل  أمر  )التحقيق  هارون 
إليه  حيتاج  مّما  أكثر  إىل  والعناية  اجلهد 
أراد  لربام  اجلاحظ:  قال  وقديام  التأليف، 
مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفا أو كلمة 
من  صفحات  عرش  إنشاء  فيكون  ساقطة 
من  عليه  أيرس  املعاين  ورشيف  اللفظ  حّر  
موضعه  إىل  يرده  حتى  النقص  ذلك  إمتام 
الشيخ  كان  ولقد  الكالم)1((.  اتصال  من 
وحيرص  الصفات  تلك  يمتلك  ياسني  آل 
عليها ويدرك متام اإلدراك أن التحقيق ليس 

) حتسينا أو تصحيحا، وإّنام هو أمانة األداء 
التي تقتضيها أمانة التاريخ، فان متن الكتاب 
حكم عىل املؤلف وحكم عىل عرصه وبيئته، 
ان  كام  حرمتها  هلا  تارخيية  اعتبارات  وهي 
عىل  عدوان  الترّصف  من  الرضب  ذلك 
التبديل  حق  وحده  له  الذي  املؤلف  حق 
والتغيري.... ان التحقيق نتاج خلقي اليقوى 
شديدتني:  خصلتني  اهلل  وهبه  من  االّ  عليه 
األمانة والصرب ومها ما مها..()2(، وقد كان 
ـــ بحّق صبورا يف  ـــ أعىل اهلل مقامه  الشيخ 
عمله دؤوبا مثابرا يف حتقيقه ملخطوطة ديوان 

املثقب العبدي.
عمله  يف  اعتمد  أنه  الشيخ  أشار   
أوهلا  للديوان  خمطوطة  نسخ  ثالث  عىل 
الشيخ حممد حممود  بقلم  بخط مغريب مجيل 
الشنقيطي املتوىف عام 1292هـ حمفوظة بدار 
يعرف  مل  والثانية  بالقاهرة،  املرصية  الكتب 
لدار  وصوهلا  قبل  ملكيتها  تعود  كاتبها 
سامي  حممود  الشاعر  إىل  املرصية  الكتب 
باألخطاء  مشحونة  نسخة  وهي  البارودي 
النسختني  من  أقدم  والثالثة  والتحريف، 
وقد  غريب  بخط  كتبت  أهنا  بيد  السابقتني 
أورد الشيخ صورا من املخطوطات الثالث.
الدين  صالح  الدكتور  ذكر  لقد   
تكون  املخطوطة  النسخ  مراتب  أن  املنجد 
بعدها  تأيت  ثم  املؤلف  كتبها  نسخة  أحسنها 
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نسخة قرأها املصنف أو قرئت عليه وأثبت 
نقلت عن  نسخة  ثم  عليه  قرئت  أهنا  بخطه 
كتبت  نسخة  ثم  عليها،  قوبلت  او  نسخته 
نسخة  ثم  العلامء  سامعات  وعليها  بعرصه 
ثم  سامعات  عليها  وليس  بعرصه  كتبت 
عىل  األقدم  فيها  ويفّضل  االخرى  النسخ 
جيد  مل  الشيخ  أن  هنا  ويالحظ  املتأّخر)3(. 
عرصه  او  اجلامع  بخط  للديوان  خمطوطة 
عصور  من  وليس  جاهليا  الشاعر  كون 
النسخ  إىل  جلأ  لذلك  العريب  الرتاث  تدوين 
املعهودة  العلمية  األقدم فاألحدث وبأمانته 
أشار الشيخ إىل عدم معرفته بالشارح قائال 
ــ مع  الديوان فلم أهتد ملعرفته  أّما شارح   (
املتعّددة  حماواليت  من  بالرغم  ــ  األسف 
اللغة  اعالم  من  لكنه....  الكثري  وفحيص 
ومن رجال القرن الثالث أو الرابع عىل أكثر 
تقدير()4( فالشيخ هنا كان واضحا مع متلّقيه 
ومنهجيات  العلمي  البحث  أصول  مّتبعا 
يف  معه  القارئ  جاعال  الرصني  التحقيق 

الصورة التي يريد ايصاهلا بوضوح.
احلرص  أشّد  حريصا  الشيخ  كان   
ورد  علام  يرتك  فلم  لألعالم،  الرتمجة  عىل 
اسمه يف الشعر أو الرشح االّ وترجم له، كام 
حاول الشيخ أن يقارن األشعار مع مصادر 
اللغة واألدب مصّححا ومضيفا يف اهلوامش 
املفضليات وغريها من أمهات  معتمدا عىل 

عيون الرتاث العريب. 
بالديوان  ملحقا  ايضا  الشيخ  أعّد   
ضّمنه 23 بيتا مل ترد يف الديوان لكن مصادر 
للشاعر ومل  ونسبتها  أوردهتا  القديم  األدب 
يكتف الشيخ بإيرادها فقط بل راح يشري إىل 
نسبه  من  بني  بنسبته  الدارسون  اختلف  ما 
أن  لنا  ويمكن  لغريه.  نسبه  ومن  للعبدي 

نوجز مالحظنا عىل عمل الشيخ بام يأيت:
1. كان الشيخ دقيقا يف اعتامد النسخة األقدم 
يف األصل واالشارة يف اهلامش اىل اختالفها 

عن النسخ األخرى مصّححا ومعّلقا.
يف  واردة  أو  شاردة  الشيخ  يرتك  مل   .2
وأماكن  أعالم  من  رشحها  أو  األبيات 
وأوضحها  االّ  توضيح  إىل  حتتاج  وأحداث 
وأشار اليها، االّ انه يؤخذ عليه أنه مل يعد ثبتا 
واألماكن  واألعالم  واألحاديث  باآليات 
ذلك  سبب  أدري  وال  التحقيق  هناية  يف 
عىل الرغم من أن الشيخ فعل ذلك يف جّل 

حتقيقاته األخرى.
الذي  ملحقه  يف  جدا  دقيقا  الشيخ  كان   .3
للعبدي ولغريه  تنسب  التي  لألبيات  أورده 
فلم جيره حّبه للعبدي واعجابه به إىل مسار 

االنحياز له.
املالحظات  من  عددا  الشيخ  أورد   .4
للديوان  حتقيقه  يف  املهمة  االدبية  والنقدات 
اهلامش  يف  إشارته  املثال  سبيل  عىل  منها 
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أن  واألربعني  اخلامسة  الصفحة  من   )2(
يف  ليس  ممّا  كثرٌي  اليها  أضيف  املفضليات 

أصلها بعد عرص املفضل الضبي.
5. اليكتفي الشيخ برشح الشارح بل يورد 
إذا  العبدي  أبيات  عىل  اآلخرين  رشوحات 
أورد   فقد  ذلك  اىل  حيتاج  املوقف  أن  رأى 

قول العبدي:
فأبقى باطيل واجلد منها
كدكان الدرابنة املطني 

وعّلق عليه قائال )يقول البطليويس   
وجدت  الباطل  يف  ركبتها  البيت  رشح  يف 
وبقي  واجلّد  الباطل  بني  فهزلت  السري 
الدرابنة  املطمئن،  كالدكان  اهلزال  بعد  منها 
البوابون وأحدهم دربان يقول كأنام بقي من 
الدكان يف عظمه  سنامها بعد إعاميل هلا هذا 

وارتفاعه.()5(.

اخرى  رواية  اهلوامش  يف  الشيخ  يورد   .6
للبيت ثم يرّجح مايراه.

من  الرغم  عىل  الكتاب  هذا  إن   
قرصه إذ التزيد صفحاته عىل السبعني االّ انه 
ومنهجه  الشيخ  لعمل  أنموذجا  عّده  يمكن 
يف التحقيق، وال نبالغ بالقول ان الشيخ كان 
الرغم من  بارعا واسع االطالع فعىل  حمّققا 
يزل  مل  انه  االّ  عمله  عىل  عقود  سبعة  مرور 
حتقيقًا يشار له بالبنان ويلجأ اليه الدارسون 

لدقته وثقته وبراعة صاحبه.
اهلوامش:

1- حتقيق النصوص ونرشها:48
2- نفسه:44

3- ينظر قواعد حتقيق املخطوطات:13
4- شعر املثقب العبدي:هـ

5- شعر املثقب العبدي: 40 هامش 4
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 اإلقناع الحجاجي في كتاب "في رحاب 
ُ

استراتيجيات
القرآن" لمؤلفه الشيخ محمد حسن آل ياسين 

مبحث "منهج البرهنة في القرآن" نموذجا

ملخُص البحث:
من  مجلة  البحث  يقارب   
يشتمل  التي  اإلقناعية  االسرتاتيجيات 
الديني يف كتاب )يف رحاب  عليها اخلطاب 
دارت  حمارضات  خالصة  وهو  القرآن(، 
إعجازا  الكريم  القرآن  حول  بمجموعها 
وعلوما وتفسريًا، حاول الباحث من خالهلا 
تبسيط األفكار وتوضيحهها لتكون مصدر 
هبا  ينتفع  وسداد  خري  ودليل  وإرشاد  هدى 

أكرب عدد من طالبي العلوم القرآنية.
املشفوع  الوصفي  املنهج  ولعّل   
عىل  التعّرف  يف  األنسب  يكون  بالتحليل 
الكتاب  ضمن  اإلقناعية  االسرتاتيجيات 
من خالل وصفها وحتليلها وفهم مقاصدها 

التأثريية يف املتلقي.
املقدمة:

الكريم  القرآن  دراسات  نالت   
بمختلف أصوهلم  العلامء  عند  كبرية  حظوة 
لغوية  دراسات  بني  وتنّوعت  ومشارهبم، 

وغريها،  وعلمية..  وعقائدية  وفقهية 
العلامء متتح من بحر زاخر  ومازالت قرائح 
بالكنوز واملعارف، وها هو عامل جليل وقف 
حياته للعلم والقرآن أبدع عرشات املؤلفات 
آل  حسن  حممد  الشيخ  إنَّه  خمتلفة،  علوم  يف 
الذي  الورع   التقي  املوسوعي  العامل  ياسني 
ترك لنا تراثا غنيا من الكنوز املعرفية املوّزعة 

يف كتبه، ومنها كتاب »يف رحاب القرآن«.
الفصل األول: الدراسة النظرية:

يسعى اخلطاب القرآين إىل اإلقناع،   
كّلها،  املعطاة  القضايا  االعتبار  بعني  ويأخذ 
وكل ما يمكن أْن يعتقده املتلقي منذ البداية، 
اللغة  يف  يعني  وماذا  باخلطاب  املقصود  فام 

واالصطالح؟
يف  »خطب«  اجلذر  لغًة:  اخلطاب   
الفصل الثاين، فهو يعني: اإلجابَة عْن يشٍء 
ما، والنطَق به، أو مراجعَة الكالم، وَخَطَب 
عليهم  ألقى  أْي  وعليهم،  وفيهم  الناَس 
كامَلَُه،  وِخَطاَبًا:  خُمَاطَِبًة  وخاَطَبه  ُخْطَبًة، 

أكسم أحمد فياض
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يف  وخاَطَبُه  كالمًا،  إليه  َه  وجَّ أْي  وحاَدَثُه، 
دالَلَتُه  استمدَّ  وقد  بشأنه)1(،  َثُه  حدَّ األمِر 
الذي  السيَّاق  بالكالم من  املرتبطَة  املذكورَة 
 : وجلَّ عزَّ  قوله  يف  الكريُم  القرآُن  فيِه  ورَد 
سورة  اخلطاب{  يف  ين  وَعزَّ أكفلنيها  }فقال 
}وَشَدْدَنا  تعاىل:  قوله  ويف  اآلية22،  ص 
ُمْلَكُه وآتيناه احِلكمَة وَفْصَل اخلطاب{ سورة 
يف  تفسريًا  الزخمرشي  ويورد  اآلية19.  ص 
فصل اخلطاب )بأنَّه الكالُم املبنّي الدالُّ عىل 
بفصِل  واملقصوُد  التباٍس()2(،  بال  املقصوِد 
ص  امللخَّ الكالِم  مَن   ُ )البنيِّ أْي  اخلطاِب، 
يلتبُس  وال  به،  خياَطب  َمن  يتبيَّنَُه  الذي 
الفاصُل  اخلطاب:  بفصِل  واملراُد  عليه... 
الصحيِح  بني  يفصُل  الذي  اخلطاب  من 
وفصُل  والباطِل()3(؛  واحلقِّ  والفاسِد، 
اخلطاِب أْن يكوَن قادرًا عىل التعبرِي عن كلِّ 
ما خيطُر بالبال، وحيرُض يف اخليال، بحيُث ال 
عن  مقاٍم  كلُّ  وينفصُل  بيشٍء،  يشٌء  خيتلُط 
مقاٍم، وبذلك يكوُن قادرًا عىل ضبِط املعنى، 
إنَّ  أْي  الغايات)4(،  أقىص  إىل  عنه  والتعبرِي 
والكالِم،  باملحادثِة  يرتبُط  اللغويَّ  معناه 

والقدرِة عىل التعبري واإلفهام.
معجم  يف  ورد  اصطالحًا:  اخلطاب 
الرسالُة:  اخلطاُب،  العربيَّة:  املصطلحات 
مرَسٍل  إىل  مرِسٍل  من  ينتقُل  مكتوٌب  نصٌّ 
ُن أنباًء ال ختصُّ سوامها، ثمَّ انتقَل  إليه، يتضمَّ
شخصيٍَّة  كتاباٍت  ِد  جمرَّ من  الرسالِة  مفهوُم 

اآلداِب  يف  املقاِل  من  قريٍب  أديبٍّ  جنٍس  إىل 
ِمن  أْم  نثرًا،  أْم  نظاًم  كاَن  أ  سواٌء  الغربيَّة، 
املقامِة يف األدِب العريبِّ القديم)5(؛ وقد أورَد 
األدبيَِّة  املصلحاِت  معجِم  يف  عناين  حممد 
للخطاب،  حديثًا  لسانيَّا  تعريفًا  احلديثِة 
ومعناه: اللغُة املستخدمُة، أو استخداُم اللغِة 
Lange ginase، ال اللغُة بوصفها نظامًا 
عًة من الدالالِت  َة رضوبًا منوَّ دًا، لكن ثمَّ جمرَّ
اللغِة،  علوِم  نطاِق  يف  حتَّى  املصطلِح،  هلذا 
وهذا التعريُف الذي ذهَب إليه عناين يقارُب 
من حيث املضموُن الفكرَة التداوليََّة القائمَة 
فالتداوليَّة هتتمُّ بدراسِة  اللغة،  عىل استعامِل 
َة يف حدِّ  اللغويَّ البِنيَة  وليَس  اللغة،  استعامِل 
املقاميَِّة  طبقاهتا  يف  اللغَة  وتدرُس  ذاهتا، 
صادرًا  دًا  حمدَّ كالمًا  بوصفها  أْي  املختلفِة، 
ٍد،  هًا إىل خماَطٍب حمدَّ د، وموجَّ من متكلٍِّم حمدَّ
ٍد، لتحقيِق  ٍد، يف مقاٍم تواصيلٍّ حمدَّ بلفٍظ حمدَّ
ٍد)6(. )وأغلُب املرادفاِت  غرٍض تواصيلٍّ حمدَّ
األجنبيَِّة الشائعِة هلذا املصطلح مأخوذٌة من 
  Discursus االسُم   وهو   ، التينيٍّ أصٍل 
املشتقُّ بدوره من الفعِل  Discurere الذي 
ذهابًا  اجلرَي   « أو  وهناك،  هنا  اجلرَي  يعني 
التدافِع  معنى  ُن  يتضمَّ فعٌل  وهو   .« وإيابًا 
وإرساِل   ، اللغويِّ ِظ  بالتلفُّ يقرتن  الذي 
كام  واالرجتال()7(،  ِة  احلرَّ واملحادثِة  الكالِم، 
ُ عن )اجلدِل Dialectiq، والعقِل  ا تعربِّ أهنَّ
أو النظاِم – Logos – وهذا ما نجُده عنَد 
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ملفوٍظ-  كلُّ  خطابًا  ُيَعدُّ  و)  أفالطون()8(. 
قائمَة  تواصليًَّة  وحدًة  ُل  يشكِّ مكتوٍب 
الذات()9(، فهناك هدٌف مشرتٌك بنَي اخلطبِة 
بني  التواصِل  تأسيُس  مضموُنه  واخلطاِب، 

ي. املرِسل واملتلقِّ
العام  بمفهومها  واالسرتاتيجية   
)طريقة حمددة لتناول مشكلة ما، أو جمموعة 
هي  أو  ما،  غاية  بلوغ  إىل  هتدف  عمليات 
معلومات  ضبط  أجل  من  مرسومة  تدابري 
املقام  يف  خطة  يف  فيها...  والتحّكم  حمّددة 
وهي  منشود،  غرض  إىل  للوصول  األول 
هذا  التخطيطي:  البعد  أوالً:  بعدين،  ذات 
الذهني. وثانيهام:  املستوى  يتحّقق يف  البعد 
االسرتاتيجية  جيّسد  الذي  املادي  البعد 
كال  يف  العمل  ويرتكز  فعال.  فيه  لتتبلور 
الذي  فهو  الرئيس،  الفاعل  عىل  البعدين 
من  ليختار  لفعله،  وخيّطط  السياق،  حيّلل 
حّقًا،  فعله  يريد  بام  يفي  ما  اإلمكانات 
وإقناع  أهدافه()10(  حتقيق  له  ويضمن 
اللغة  يف  يعني  وماذا  اإلقناع؟  فام  املتلقي، 
واالصطالح؟ وكيف تمَّ توظيفه يف الكتاب 

موضوع البحث؟
قنع«:   « مادة  اللسان  يف  جاء  لغة:  اإلقناع 
َقنعًا  بنفِسِه  َقنََع  نقول:  باليشء،  الرضا  هو 
الرضا  بالفتِح:  والَقنَاعُة   ، َريِضَ وَقنَاَعة 
والنظر  الرأس  َرْفُع  واإلقناُع  بالِقْسِم... 
يف  فارس  ابن  ويرى  وخشوع)11(.  ذلٍّ  يف 

معجم مقاييس اللغة أنَّ الثالثي » َقنَع« يدلُّ 
اإلقناع)12(.  وهو  اليشء  عىل  اإلقباِل  عىل 
املعنى  وهذا  أرضاه)13(.  أْي  اليشُء،  وأقنَعُه 
هو األقرُب إىل موضوِع البحث، من حيُث 

استخداِمه يف التأثرِي يف اآلخِر.
مفهوماُته  دت  تعدَّ اصطالحًا:  اإلقناع 
ف  االصطالحيَُّة من منظوِر علِم االتِّصال، فيعرِّ
بأنَّه  اإلقناَع  روبرت«  و«دونالد  رشام«  »ولرب 
ُن بعَض املعلوماِت التي  )عمليَُّة اتِّصاٍل تتضمَّ
تؤدِّي إىل إعادِة تقييم Reappraise إدراِكه 
وطرِق  حاجاته  يف  النظِر  إعادِة  أو  ملحيطِه، 
التقاِئها أو عالقاتِه االجتامعيَِّة أو معتقداتِه أو 
ا  َف أرسطو اخلطابة بأهنَّ اجتاهاتِه()14(، وقد عرَّ
من  واحٍد  يف  املمكَن  اإلقناَع  تتكلَُّف  ٌة  )قوَّ

األموِر املفردة()15(.
اإلقناعية  االسرتاتيجيات  تنّوعت   
توظيف  ومنها  وتعّددت،  اخلطاب،  يف 
أسايسٌّ  وهو  احِلجاِج:  فاستخداُم  احلجاج، 
املثِل  باستخداِم  احلجِج  ودعُم  اخلطابة،  يف 
أداًة  القرآِن بوصفها  أو  ِة  القصَّ أو  الشعِر  أو 
فاستخداُم  اخلطاب،  يف  والتأثرِي  لإلقناِع 
تقوُم  ٌة  ُحجَّ أو   ، بالغيٌّ استقراٌء  هو  املثِل 
متهام،  مقدِّ يف  حالتني  بني  املشاهبة  عىل 
إىل  بالنظِر  إحدامها  هنايِة  استنتاُج  ويراُد 
من  كربى  ًة  دعامَّ وُيَعدُّ  مماثَِلتها،  هنايِة 
وتأثرٍي،  إقناٍع  من  قه  حيقِّ ملا  اخلطابِة  دعائِم 
التي  اجلاهزِة  احلُجِج  ِمن  فهو  الشاهُد  ا  أمَّ
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عليها،  الناِس  مصادقِة  من  هتا  قوَّ اكتسَبت 
أو هو من احلُجِج غرِي الصناعيَِّة كام يسّميها 
َة  الشعريَّ واألبياَت  األمثاَل  وجيمُع  أرسطو، 
يستهدُف  ما  عادًة  القرآنيَِّة)16(.  واآلياِت 
توظيف  عىل  املبنيَِّة  احلُجِج  تلك  استخداُم 
ي  تلقِّ عمليَّة  تنظيِم  إعادَة  الدينيَّة  النصوص 
دينّيًا  خطابًا  بوصفِه  يه  تلقِّ ليتمَّ  اخلطاب، 
نقُده، أو االعرتاُض عليه،  مقدسًا، ال جيوُز 
أو استهجاُنه، وهكذا يوَضُع قناٌع دينيٌّ فوَق 
ي إالّ أْن  ى للجمهور املتلقِّ اخلطاِب، فال يتبقَّ
أو  بالدين،  املقنََّع  يصادَق عىل هذا اخلطاَب 
يسكَت عنه يف أغلِب املواقِف؛ ويف احلالتني 
ُيرَتُك ليعمَل يف اجلمهور نفِسه من دوِن نقٍد، 

أو اعرتاض...)17(.
لكتاب  التحليلية  الدراسة  الثاين:  الفصل 
يف رحاب القرآن مبحث ) منهج الربهنة يف 

القرآن (:
نَة  املكوِّ الَة  الفعَّ األداَة  ْيُن  الدِّ يمثُل   
ِة،  البرشيَّ للمجموعاِت  اجلامعيِّ  للوعي 
للحشِد  سِة  املؤسِّ العوامِل  أهمِّ  من  ولعلَّه 
والتي  للجامهري،  كِة  واملحرِّ اجلامهرييِّ 
تسعى إىل بناِء عالقاٍت متعادلٍة بنَي األفراد، 
األفراِد  سلوَك  ُه  توجِّ التي  القوانني  وسنُّ 
وتوزيع  املشرتَكِة،  املنفعِة  عىل  للمحافظِة 
بني  واملسؤوليَّاِت  األدواِر  وتقسيم  املهام، 
يف  كتاب  مؤلف  تناول  وقد  املجتمِع.  أفراِد 
دارت  القضايا  من  جمموعة  القرآن  رحاب 

إعجازا  الكريم  القرآن  حول  بمجموعها 
وعلوما وتفسريًا، حاول الباحث من خالهلا 
مصدر  لتكون  وتوضيحها  األفكار  تبسيط 
هبا  ينتفع  وسداد  خري  ودليل  وإرشاد  هدى 

أكرب عدد من طالبي العلوم القرآنية. 
احلجج  من  نامذج  البحث  اختار   
اإلقناعية التي اجتهد منتج اخلطاب يف متثُّلها 
ضمن موضوعات خطابه الديني يف مبحث 
)منهج الربهنة يف القرآن(، وذلك عىل وفق 

اآليت:
)وللقرآن  اخلطاب:  منتج  يقول   
يف  معنيَّ  ومنهج  خاص  أسلوب  الكريم 
ويف  احلقائق،  تلك  إثبات  عىل  االستدالل 
العقل نحو اإليامن هبا بوعي وقناعة  توجيه 
هذا  مالمح  أبرز  من  ولعلَّ  واطمئنان. 
للعلم،  أساسا  التجربة  اعتمد  أنَّه  املنهج 
واستند  للمعرفة،  طريقا  احلواس  وجعل 
النتيجة  إلثبات  الواضحة  املقدمات  إىل 
هيمل  مل  كله-  ذلك  مع   - ولكنه  املطلوبة، 
الدليل  هدف  جعلهام  بل  والفكر،  العقل 
ومقصد الربهان، وهبذا كان لتكوين املعرفة 
اإلنسانية يف نظر القرآن تفسري خاص خيتلف 
الفالسفة  فرّس  التي  النظريات  سائر  عن 
نشوء املعرفة ومصادرها، ثم كان للربهان يف 
ما  يعّد أسمى  الذي  أسلوبه اخلاص  القرآن 
الربهنة  البرشي يف منهج  الفكر  إليه  ل  توصَّ

واالستدالل()18(.
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عىل  مسلَّمة  اخلطاب  منتج  م  يقدِّ  
صورة نتيجة تبنيِّ األسلوب اخلاص للقرآن 
تلك  إثبات  عىل  االستدالل  )يف  الكريم 
هبا  اإليامن  نحو  العقل  توجيه  ويف  احلقائق، 
بوعي وقناعة واطمئنان(، وبعد ذلك يرشح 
النتيجة  لتلك  الداعمة  املتساندة  احلجج 
)ولعلَّ من أبرز مالمح هذا املنهج أنَّه اعتمد 
احلواس  وجعل  للعلم،  أساسا  التجربة 
املقدمات  إىل  واستند  للمعرفة،  طريقا 
ثم  املطلوبة(،  النتيجة  إلثبات  الواضحة 

منهج  ربط  خالل  من  نتيجته  تعزيز  يتابع 
)ولكنه  فيقول:  والتفكري،  بالعقل  الربهنة 
والفكر،  العقل  هيمل  مل  كله-  ذلك  مع   -
بل جعلهام هدف الدليل ومقصد الربهان(، 
ثمَّ خيلص إىل نتيجة أنه )وهبذا كان لتكوين 
تفسري  القرآن  نظر  يف  اإلنسانية  املعرفة 
خاص خيتلف عن سائر النظريات التي فرّس 
ومصادرها(،  املعرفة  نشوء  هبا  الفالسفة 

ويمكن متثيل املحاجة عىل وفق اآليت:

مقدمة

القرآن الكريم له 

أسلوب خاص يف 

إثبات الحقائق، 

وتوجيه العقل نحو 

اإلميان بها بوعي 

وقناعة واطمئنان

حجة1

اعتمد التجربة 

أساسا للعلم

حجة2

جعل الحواس 

طريقا للمعرفة

حجة3

استند إىل 

املقدمات 

الواضحة إلثبات 

النتيجة املطلوبة

نتيجة واضحة

  هذا كان لتكوين 

املعرفة اإلنسانية 

يف نظر القرآن 

تفسري خاص 

يختلف عن سائر 

النظريات التي 

فسَّ الفالسفة 

نشوء املعرفة 

ومصادرها 

نتيجة مضمرة

العقل والفكر جعلهام هدف الدليل ومقصد الربهان

العقل والفكر جعلهام هدف الدليل ومقصد الربهان
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قضيتي  اخلطاب  منتج  يناقش  ذلك  وبعد 
يف  كان  )ولقد  فيقول:  واملعاد"،  "املبدأ 
هبا  عني  التي  العقيدية  األسس  طليعة 
التي  واملعاد"  "املبدأ  حقيقة  بحث  القرآن 
ص يف رضورة االعتقاد بوجود خالق  تتلخَّ
هلذا الكون بكل ما فيه وَمن فيه، ورضورة 
فيه  حياَسب  معنيَّ  موعد  بوجود  االعتقاد 
م من عمل وأسلف  اإلنسان عىل كلِّ ما قدَّ
ِمن فِْعل، إن خريا فخريا وإن رشا فرشا()19( 
العقدية  احلقيقة  هذه  اخلطاب  منتج  يبنيِّ 
الكريم  القرآن  مع  تناّصًا  حموريتها  مؤكدا 
ٍة َخرْيًا  يف قوله تعاىل: }َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
ًا َيَرُه{ الزلزلة  ٍة رَشّ َيَرُه َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

اآلية 8-7.
أمهية  تبيان  اخلطاب  منتج  ويتابع   
يكن  )ومل  فيقول:  واملعاد،  املبدأ  حقيقة 
اجلانب  هبذا  االهتامم  من  القرآن  غرض 
بعض  ر  يتصوَّ قد  كام  بحتًا  نظرّيًا  غرضًا 
املتصورين، وإّنام كان للمبدأ واملعاد الدور 
احلياة وتسيري شؤوهنا عىل  تنظيم  األكرب يف 
منهج صحيح، ذلك ألّننا ال نستطيع القيام 
إذا  احلياتية  للمسألة  السليم  بالتخطيط 
نظرنا إليها باملنظار املادي اجلامد وفرضناها 
وليس  يشء  قبلها  ليس  معّينة  زمنية  فرتة 
وفطرته  اإلنسان  غرائز  ألنَّ  يشء،  بعدها 

والَبعدية  بالقبلية  اإليامن  من  جتّردت  إن 
ا األول واألخري،  ومل تفهم من احلياة إالّ أهنَّ
وصّد  رغباهتا  من  احلّد  اإلمكان  يف  يكن  مل 
حيث  شهواهتا،  يف  والتحّكم  اندفاعاهتا 
معاد،  وال  مبدأ  وال  غيب  وال  روح  ال 
احلياة  إقامة  الرضوري  من  كان  ولذلك 
ر لكل يشء  عىل أساس وجود خالق هلا، قرَّ
نظامه، وفرض لكل شأٍن أحكامه، وانَّه ال 
يعلم  ألنه  وفرض  ر  قرَّ فيام  إطاعته  من  بدَّ 
العباد،  مصالح  ويدرك  األمور  عواقب 
القضاء،  بال حيف يف احلكم، وال جور يف 
انحياز جلانب دون جانب، وال تفيض  وال 
اإلقرار  من  البدَّ  كام  أخرى.  فئة  عىل  لفئة 
الناس  فيه  حياسب  الذي  اآلخر  باليوم 
ما  املطيع  ليعطي  واملعصية،  الطاعة  عىل 
العايص  عىل  وُيْفَرض  ثواب،  من  يستحّق 
ما يستأهل من عقاب، وليحسَّ اإلنسان يف 
التمّتع  من  النظام  حرمه  ما  سائر  أنَّ  الدنيا 
ولذلك  العوض،  أحسن  عنه  ض  سيعوَّ به 
احلياة،  الطبيعي يف  الذات جماله  يبقى حلبِّ 
يف  ما  نتيجة  باحلرمان  اإلنسان  يشعر  فال 
يرى  وإّنام  وممنوعات،  حمّرمات  من  النظام 
بالفضل  التعويض  احلرمان  هذا  عاقبة  أنَّ 
واجلزاء األمثل، فال يأسف عىل ما فات من 

يديه من متع وملذات()20(.
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وهنا حيّشد منتج اخلطاب عددا من احلجج 
سياق  يف  ويوّظفها  والعاطفية،  العقلية 
الكون  هلذا  خالق  بوجود  اإليامن  رضورة 
ر لكل يشء نظامه،  يسريه عىل وفق نظام قرَّ
وضع  وقد  أحكامه،  شأٍن  لكل  وفرض 

حلججه  مفاهيمية  خارطة  اخلطاب  منتج 
وأثرها  واملعاد  باملبدأ  اإليامن  ألمهية  املبّينة 
والثواب  الطاعة  عىل  النفس  تربية  فهم  يف 
اآلخرة،  يف  اهلل  عند  بالعوض  واألمل 

ويمكننا متثيلها عىل وفق اآليت:
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عىل  التأكيد  اخلطاب  منتج  يتابع   
املبدأ  قضيتي  يف  القرآين  النهج  خصوصية 
عىل  الربهنة  سياق  يف  وذلك  واملعاد، 
مقارنة  إجراء  خالل  من  اخلالق  وجود 
السابقة  الساموية  والديانات  اإلسالم  بني 
عىل  اقترصا  وباهنام  واإلنجيل"  "التوراة 
والتذكري  اخلالق  عذاب  من  التحذير  قضية 
اهتامم  كان  )ولقد  فيقول:  ووعيده،  بوعده 
يفوق  املوجد  اخلالق  إثبات  أمر  يف  القرآن 
ألّن  املنزلة،  الساموية  الكتب  كّل  اهتامم 
الكتب  طليعة  ومها   – واإلنجيل  التوراة 
الساموية السابقة- قد خاطبت شعوبًا تؤمن 
اجتهت  بْل  اجلانب،  هبذا  ُتْعَن  فلم  باهلل، 
باهلل من غضب  املؤمنني  نحو حتذير هؤالء 
اخلالق، وتذكريهم بوعده ووعيده، وحماربة 
الدين  واستغالهلم  والكهان  الرؤساء  نفاق 
املال وحتصيل  اإلثراء وكسب  والشعائر يف 

اجلاه()21(.
حال  لنا  ليبنّي  اخلطاب  منتج  يعود   
العقائدية  الناس قبل اإلسالم وانقساماهتم 
عن  هبا  واالقتناع  احلقيقة  ملعرفة  وحاجتهم 
وعي وهدى وبرهان، فيقول: )وعند نزول 
من  كبري  اختالف  يف  الناس  كان  القرآن 
ومرشك  فملحٌد  تعاىل،  باهلل  اإليامن  ناحية 
اخلاص  اعتقاده  منهم  ولكل  ومثلِّث، 

فكان  والعبادة،  اخللق  يف  اخلاص  وأسلوبه 
اهتاممه  الناحية  هذه  يويل  أن  للقرآن  بدَّ  ال 
اإلسالم-  برسالة  املخاطبني  ألنَّ  الكبري، 
الدنيا-  بقاء  امتداد  يومها األول وعىل  منذ 
يف حاجة ماسة ملعرفة احلقيقة واالقتناع هبا 
عن وعي وهدى وبرهان مبني. وتوجهت 
املوضوع  هبذا  عنيت  التي  القرآنية  اآليات 
برفق،  سباته  من  توقظه  اإلنسان  عقل  إىل 
وترشده  بتؤدة،  الغاية  نحو  به  وتسري 
وتبسط  ويرس،  بلني  السوي  الطريق  إىل 
بجالء  الصنعة  وآثار  اخللق  شواهد  أمامه 
الكون  دقائق  عىل  وتنّبهه  ووضوح، 
وحقائقه بحكمة وهدوء وتوصله إىل نتائج 
}إِنَّ  وصدق  أناة  بكل  الفكرية  اجلولة  هذه 
َواْختاَِلِف  َواألَْرِض  اَمَواِت  السَّ َخْلِق  يِف 
اْلَبْحِر  يِف  ِري  جَتْ تِي  الَّ َواْلُفْلِك  َوالنََّهاِر  ْيِل  اللَّ
ِمن  اَمِء  السَّ ِمَن  اهللُّ  َأنَزَل  َوَما  النَّاَس  َينَفُع  باَِم 
فِيَها  َوَبثَّ  َمْوهِتَا  َبْعَد  األْرَض  بِِه  َفَأْحَيا  اء  مَّ
َحاِب  َوالسَّ َياِح  الرِّ يِف  َوَترْصِ ٍة  َدآبَّ ُكلِّ  ِمن 
َقْوٍم  لِّ آلَياٍت  َواألَْرِض  اَمء  السَّ َبنْيَ  ِر  امْلَُسخِّ

َيْعِقُلوَن{ سورة البقرة اآلية164()22(.
نجد  حجاجية  إقناعية  وقفة  لعلها   
فيها دعوة إىل إعامل عقل اإلنسان والسري به 
نحو الطريق السوّي، وتبسط أمامه شواهد 
اخللق وآثار الصنعة بجالء ووضوح وتنّبهه 
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عىل دقائق الكون وحقائقه بحكمة وهدوء 
وتوصله إىل نتائج هذه اجلولة الفكرية بكل 
اهلل  كالم  يف  جاء  ما  يّعززها  وصدق،  أناة 

تعاىل يف سورة البقرة اآلية 164.
اخلطاب  منتج  يدعو  ذلك  بعد   
الكريم  القرآن  آيات  تدبُّر  نحو  املتلقي 
اهلل  وجود  عىل  الربهنة  )إىل  تتوّجه  التي 
اإلنسان،  خلق  يف  ل  التأمُّ طريق  عن  تعاىل 
تعقيات  من  اخللق  هذا  نه  تضمَّ وما 
وشؤون ال يمكن أْن تكون بال قدرة قادر 
ال بمجموعة  وال تصميم خالق ()23( متوسَّ
ناطقة  حّية  شواهد  القرآنية  اآليات  من 
بيده  وتأخذ  العقل  تالمس  واحلقيقة  باحلق 
}َأَفَرَأْيُتم  تعاىل:  قوله  مثل  اإلقناع،  نحو 
اخْلَالُِقوَن{  َنْحُن  َأْم  ُلُقوَنُه  خَتْ َأَأنُتْم  مُتْنُوَن  ا  مَّ
نَساُن  اإْلِ }َفْلَينُظِر   ،59-58 الواقعة  سورة 
ِمن  خَيُْرُج  َدافٍِق  اء  مَّ ِمن  ُخِلَق  ُخِلَق  ِممَّ 
الطارق  سورة  اِئِب{  َ َوالرتَّ ْلِب  الصُّ َبنْيِ 
ن  مِّ َأْخَرَجُكم  }َواهللُّ    ،)7-6  -5( اآلية 
َوَجَعَل  َشْيئًا  َتْعَلُموَن  الَ  َهاتُِكْم  ُأمَّ ُبُطوِن 
َلَعلَُّكْم  َواألَْفِئَدَة  َواألَْبَصاَر  ْمَع  اْلسَّ َلُكُم 

َتْشُكُروَن{ سورة النحل اآلية 78،
يف  احلجاجي  التوجيه  ينتقل   
للربهنة  اخلطاب  من  الالحقة  الفقرات 
وهنا  التأّمل،  خالل  من  اخلالق  وجود  عىل 

حجاجية  اسرتاتيجيَّاٍت  اخلطيُب  يعتمُد 
للفرِد  اإلدراكيِّ  العامل  تنشيِط  إىل  هتُدُف 
بمحاكامٍت  ليقوَم  وحتفيِزه،  وتعديِله 
حتقيُق  غايُتها  منطقيٍَّة  واستدالالٍت  عقليٍَّة 
ُح  ُمنْتِِج اخلطاِب، ويف ذلك يوضِّ هاِت  توجُّ
يف  التأثرَي  نستطيُع  نا  أنَّ الباحثني  بعُض 
ِة  اآلخرين )إذا اعتمدنا يف ما نقول عىل األدلَّ
واحلقائِق  الشواهِد  عىل  أو  عقلّيًا،  امُلقنِعِة 
ِة التي يمِكن إثباهُتا، وكلَّام اعتمَد كالُمنا  املاديَّ
عىل املنطِق أو احلقائِق كاَن ذلك أسهَل وأيرَس 
عىل  نتَّكُئ  نا  أنَّ أْي  املستمعني()24(؛  إقناِع  يف 
عنِي  فتَح  ى  تتوخَّ منطقيٍَّة  وقرائَن  حقائَق 
املطروِح،  املوضوِع  عىل  ووعيه  ي  املتلقِّ
والسبِب  الرشِط  روابُط  معها  ويستخدُم 
والنتيجِة مثل "إذا، بعد ذلك،..."، كقولنا: 
م، فاملساُر  إذا كان العلُم نافعًا فاحلياُة ستتقدَّ
واالنسجاِم  التامسِك  خلَق  حياوُل  العقالينُّ 
ِمن  للتخفيِف  ويسعى  اخلطاِب،  فضاِء  يف 
عن  املرِسَل  ُتبِعُد  قد  التي  العكسيَِّة  النتائِج 
بينهام،  ناجٍح  لتواصٍل  ُس  تؤسِّ ي، وال  املتلقِّ

وجاء التأمل عىل وفق اآليت:
1- تأّمل اإلنسان يف خلق جسمه: فيقول: 
احلديث  العلم  كشف  أن  بعد  )وبخاصة 
توقف  ولو  العجب،  لرأى  خفاياه  أكثر 
الواحدة  اخللية  تلك  يف  التفكري  عند  قلياًل 
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ن منها لرأى أنَّ هذه اخللية تكّون  التي تكوِّ
من  الصلب  ونصف  العظام  من  الصلب 
وهي  اللحم،  من  والرخو  الغضاريف 
والسائل  األنسجة  من  اللزج  تكّون  نفسها 
اإلنسان  باآلخرة-   - وتكّون  الدماء،  من 
وأجزائه،  وجوارحه  أعضائه  بكل  كّله 
واألبيض  والطويل  القصري  ينشأ  ومنها 
عبارة  اخللية  وهذه  السواء،  عىل  واألسود 
يكتشف  أن  للعلم  أمكن  معقدة  حياة  عن 
مادهتا  وحيّلل  حركتها  ويقيس  تراكيبها 
فيها  احلياة  رّس  ولكن  انقسامها،  وطريقة 

مازال جمهوالً ألنه من صنع اهلل()25(.
ليخلص إىل نتيجة إدراكية )وهكذا   
نجُد يف التأّمل فيام سلفت إليه من عجائب 
ه  وشمِّ وبرصه،  سمعه  يف  اإلنسان  أجهزة 
عىل  ودليل  دليل  ألف  يقيم  ما  وذوقه.... 
خيلق  مل  اجلسم  يف  الدقيق  النظام  هذا  أن 

عشوائيًا ومل يوجد صدفة()26(.
2- الربهنة عىل وجود اهلل تعاىل عن طريق 
عليه  اشتمل  وما  احليوان  خلق  يف  التأّمل 
عفويا  حتّققهام  يمكن  ال  ونظام  دقة  من 
وعىل سبيل املصادفة واالحتامل مطلقا)27(. 
قوله  مثل:  القرآنية،  اآليات  بعض  ويذكر 
َفِمنُْهم  اء  مَّ ِمن  ٍة  َدابَّ ُكلَّ  َخَلَق  }َواهللَُّ  تعاىل: 
َعىَل  َيْميِش  ن  مَّ َوِمنُْهم  َبْطنِِه  َعىَل  َيْميِش  ن  مَّ

ُلُق  خَيْ َأْرَبٍع  َعىَل  َيْميِش  ن  مَّ َوِمنُْهم  ِرْجَلنْيِ 
َقِديٌر{  ٍء  يَشْ ُكلِّ  َعىَل  اهللََّ  إِنَّ  َيَشاُء  َما  اهللَُّ 
سورة النور اآلية45، واآلية 28 من سورة 
فاطر. واآلية 38 من سورة األنعام. واآلية 
يف  الرشح  ويفّصل  امللك.  سورة  من   19
َكْيَف  بِِل  اإْلِ إِىَل  َينُظُروَن  }َأَفاَل  تعاىل:  قوله 
)حيث  اآلية17.  الغاشية  سورة  ُخِلَقْت{ 
خلَّصت هذه اآلية الرشيفة عجائب ما أودع 
األليف...  احليوان  هذا  يف  وعال  عزَّ  اهلل 
العجائب  من  احليوان  دنيا  يف  نرى  وهكذا 
اخللق واإلبداع  والغرائب- وكلها شواهد 
اهلل  )صنع  إالّ  ذاك  وما  املتقن...  والصنع 
الذي أتقن كل يشء خلقه( تعاىل عاّم يقول 

اجلاحدون علّوا كبريا()28(.
طريق  عن  اخلالق  وجود  عىل  الربهنة   -3
وإنزال  النبات،  دنيا  يف  ل  التأمُّ عىل  )احلثِّ 
األفالك  وعجائب  السامء،  من  املاء 
يمكن  ال  حيث  واألرض  والساموات 
وجود كل ذلك وخضوعه ملثل هذه السنن 
والقوانني من تلقاء نفسه(. ويورد أمثلة من 
العوامل  تلك  توّضح  التي  القرآنية  اآليات 
ِذَي َأنَزَل  العجيبة، ومنها قوله تعاىل: }َوُهَو الَّ
ٍء  يَشْ ُكلِّ  َنَباَت  بِِه  َفَأْخَرْجنَا  َماًء  اَمِء  السَّ ِمَن 
اِكبًا  رَتَ َفَأْخَرْجنَا ِمنُْه َخرِضًا نُّْخِرُج ِمنُْه َحّبًا مُّ
َوِمَن النَّْخِل ِمن َطْلِعَها ِقنَْواٌن َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت 
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اَن ُمْشَتبِهًا َوَغرْيَ  مَّ ْيُتوَن َوالرُّ ْن َأْعنَاٍب َوالزَّ مِّ
ُمَتَشابٍِه انُظُروْا إِىِل َثَمِرِه إَِذا َأْثَمَر َوَينِْعِه إِنَّ يِف 
األنعام  سورة  ُيْؤِمنُوَن{  َقْوٍم  لِّ آلَياٍت  َذلُِكْم 
َلُكُم  َجَعَل  ِذي  }الَّ تعاىل:  وقوله  اآلية99، 
ُسُباًل  فِيَها  َلُكْم  َوَسَلَك  َمْهدًا  اأْلَْرَض 
َأْزَواجًا  بِِه  َفَأْخَرْجنَا  َماًء  اَمِء  السَّ ِمَن  َوَأنَزَل 
َباٍت َشتَّى{ سورة طه اآلية53، وقوله  نَّ ن  مِّ
َأَأنُتْم  ُبوَن   َترْشَ ِذي  الَّ امْلَاء  }َأَفَرَأْيُتُم  تعاىل: 
َلْو  امْلُنِزُلوَن  َنْحُن  َأْم  امْلُْزِن  ِمَن  َأنَزْلُتُموُه 
َنَشاء َجَعْلنَاُه ُأَجاجًا َفَلْواَل َتْشُكُروَن{ سورة 
الواقعة)68-69-70(، وقوله تعاىل حول 
َينُظُروْا  }َأَومَلْ  واملجرات:  واألفالك  السامء 
َخَلَق  َوَما  َواألَْرِض  اَمَواِت  السَّ َمَلُكوِت  يِف 
َب  ٍء َوَأْن َعَسى َأن َيُكوَن َقِد اْقرَتَ اهللُّ ِمن يَشْ
ُيْؤِمنُوَن{سورة  َبْعَدُه  َحِديٍث  َفبَِأيِّ  َأَجُلُهْم 

األعراف اآلية 185.
اخلطاب  منتج  يتوّسل  ثم   
أسئلة  طرح  تعتمد  إقناعية  باسرتاتيجية 
التقريري  الكالم  فعل  عىل  تعتمد  متالحقة 
لقامن  سورة  11من  باآلية  مبارشة  ويتبعها 
السابقة  التساؤالت  عىل  جوابا  لتكون 
األثُر:  أو  الراجعُة  التغذيُة  ض  لتحرِّ كلها، 
نحو  ي  املتلقِّ لدى  االستجابِة  طبيعُة  وهي 
هذا  )فهل  فيقول:  الرسالِة،  مضموِن 
وتدبري؟  قصد  وبال  مصادفة  حدث  كله 

وهل  املوجد؟  عن  مستغن  كّله  هذا  وهل 
كل  إجياد  الصامء  العمياء  املادة  باستطاعة 
خلق  هذا  الدقة؟؟  هبذه  وتنظيمه  ذلك 
دونه  من  الذين  خلق  ماذا  فأروين  اهلل 
َخْلُق  }َهَذا  مبني،  ضالل  يف  الظاملون  بل 
َبِل  ُدونِِه  ِمن  ِذيَن  الَّ َخَلَق  َماَذا  َفَأُرويِن  اهللَِّ 
لقامن  سورة  بنٍِي{  مُّ َضاَلٍل  يِف  الظَّاملُِوَن 

اآلية11()29(.
املتلقي ووضعه يف جّو  بعد حتضري   
من التأّمل العقالين بمعجزات اهلل يف خلقه 
ونبات وحيوان وسامء وأفالك،  إنسان  من 
يؤكد الشيخ حممد حسن آل ياسني خطاب 
الوعي والعقل والربهنة عىل وجود اخلالق 
الرباهني  هذه  )إن  فيها:  يقول  بنتيجة 
احلّسية التي خاطب هبا القرآن الكريم أويل 
األلباب ليثبت هلم فساد الصدفة ويرشدهم 
إىل رضورة وجود اخلالق املدّبر هلذا الكون 
متطلبات  لسائر   - رأينا  كام   – جامعة 
تفتيت  عىل  والقدرة  واإلقناع  الوضوح 
هبذا  اإليامن  ولكن  والشكوك،  الشبهات 
بوحدانيته  اإليامن  بدون  يتكامل  لن  اخلالق 
وتأسيا  والرشيك()30(.  املثيل  عن  وتنزهيه 
منتج  أنَّ  نجد  السابقة  املعطيات  عىل 
اخلطاب يزاوج بني أسلوبني إقناعيني، مها:
استخداُم  وجوهُره  العاطفي:  اإلقناع   -
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اٍل له القدرُة عىل مالمسِة مكامِن  خطاٍب فعَّ
ِة، فتثرُيها حماِولًة  االنفعاِل يف النفِس البرشيَّ
أو  ي  للمتلقِّ النفسيَِّة  الوظائِف  بناِء  تعزيَز 
خلخلتها، ودعَم تركيِب تلك الوظائِف بام 
يناسُب االستجابَة امُلرضَيَة ملقاصِد اخلطيب 
بالنتا  شارل  ح  ويوضِّ هاته)31(،  وتوجُّ
العاطفيَّ  اإلقناَع  أنَّ   "Sharle Planta"
عمليَّاٍت  ثالِث  اجتامِع  من  حيصُل  الكامَل 
أْن  اخلطاِب  عىل  )جيُب  وهي:  خطابيٍَّة، 
جيب  يؤثَِّر-  أْن  اخلطاب  عىل  جيُب  يعلَِّم- 
ألنَّ  ويمّتَع،  يريَض،  أْن  اخلطاِب  عىل 
اإلرادِة  لتحريِض  يكفي  ال  العقيلَّ  الطريَق 

التي تسمُح بالفعل()32(.
ُم  - األسلوب العقيل: الذي )خياطُب املتكلِّ
واملنطِق،  والدليِل  ِة  باحلجَّ العقَل  فيه 
وهو  النتيجة،  إىل  يرتقي  الذي  والتسلسِل 
أو  املوضوَع،  ُد  حتدِّ التي  مِة  باملقدِّ يبدُأ 
املشكلة،  أصِل  ثمَّ  العرِض،  ثمَّ  القضيََّة، 
احلكِم،  أو  النتيجِة  ثم  ِة،  واحلجَّ الدليِل  ثمَّ 
العرِض  وحسُن  التهيئُة،  منها  آداٌب  وله 
بالرتتيِب والتسلسِل والتجانِس مع مقتىض 
القوِل،  يف  والتلطُِّف  واملوضوِع،  العقِل 
ي وحالِه ومستواُه العقيلِّ  ومراعاُة مقاِم املتلقِّ
واألمثلِة  ِة  باألدلَّ القوِل  وتدعيُم  ووجدانِه، 
أنجُع  وهذا  العقِل،  مدخُل  فهي  الواقعيَِّة، 

يتَّبُعه  منهجًا  هناك  أنَّ  أْي  اإلقناع()33(؛  يف 
َم  ليقدِّ واملضموِن،  الشكِل  يف  اخلطيُب 
ي،  التلقِّ مقاَم  مراعيًا   ٍ معنيَّ بتسلسٍل  خطاَبه 
ِة والرباهنِي املناسبِة يًا توظيَف األدلَّ ومتوخِّ

جمموعة  إىل  البحث  توّصل  البحث:  نتائج 
من النتائج نفّصلها عىل وفق االيت:

عىل  يكون  إنام  كتاٍب  أيِّ  عىل  احلكَم   -
َوفق دعواه ومقاصده األصيلة التي أرادها 
)يف  أيدينا  بني  الذي  والكتاب  املؤلف، 
اختاره  الذي  واملبحث  القرآن(  رحاب 
يف  الربهنة  )منهج  التطبيقية  للدراسة  بحثنا 
والتأيّن  الوعي  من  كثري  إىل  حيتاج  القرآن( 
منهج   عىل  إقناعية  رسالة  أمام  ألننا  فيه، 
القرآن،  يف  اخلالق  وجود  عىل  الربهنة 

وحقيقة املبدأ واملعاد.
اجلانب  بني  وانسجام  تناغم  يوجد   -
التطبيقي للخطاب عند  التنظريي واجلانب 
سامحة الشيخ حممد حسن آل ياسني، إْذ إنَّه 
مكّملة  تعدُّ  مّهمة  عقائدية  لقضية  يتصّدى 
فكانت  اإلسالمي،  للخطاب  وداعمة 
برسالة  اختياراته وأنظاره يف األدّلة ممهورة 
الواعي  العقل  تستنهض  حجاجية  إقناعية 
واملعرفة،  العلم  إىل  املتعّطش  للشباب 
وتكّون طريقا لالستدالل والتأّمل يف خلق 
الواعي  الكيل  االقتناع  إىل  والوصول  اهلل 
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بوجود خالق للكون. 
النص  يف  اإلقناعية  الرسالة  تتوّجه   -
القرآن  إعجاز  تقرير  إىل  التحليل  موضوع 
الكريم وإبراز سبق القرآن إىل اإلخبار بأمر 
من األمور الكونية الطبيعية مل يكن معلومًا 
للجيل الذين نزل عليهم، وظهرت معرفته 
يف العرص احلديث، وهو ما عرف باإلعجاز 
العلمي للقرآن؛ مبينًا هلم لزوم الرجوع إىل 

القرآن الكريم وتدبُّر آياته الكريمة.
اسرتاتيجيَّاٍت  اخلطاب  منتج  اعتمُد   -
تنشيِط  إىل  هتُدُف  التي  العقيل  اإلقناع 
ل،  العامل اإلدراكيِّ للمتلقي وحتفيِزه للتأمُّ
واستدالالٍت  عقليٍَّة  بمحاكامٍت  والقيام 
ُمنْتِِج  هاِت  توجُّ حتقيُق  غايُتها  منطقيٍَّة 
يف  الربهنة  منهج  توضيح  يف  اخلطاِب 
القرآن الكريم، معتمدًا عىل حقائَق وقرائَن 
ي ووعيه عىل  ى فتَح عنِي املتلقِّ منطقيٍَّة تتوخَّ
روابُط  معها  ويستخدُم  املطروِح،  املوضوِع 
بعد  "إذا،  مثل  والنتيجِة  والسبِب  الرشِط 
التي  املتالحقة  األسئلة  وكذلك  ذلك،... 
القرآن  آيات  تناقشها  بأدلة  أجوبتها  ترتبط 
خلَق  حياوُل  العقالينُّ  فاملساُر  الكريم، 
اخلطاِب،  فضاِء  يف  واالنسجاِم  التامسِك 
العكسيَِّة  النتائِج  ِمن  للتخفيِف  ويسعى 
وال  ي،  املتلقِّ عن  املرِسَل  ُتبِعُد  قد  التي 

ُس لتواصٍل ناجٍح بينهام. تؤسِّ
قضيتي  سياق  يف  اخلطاب  منتج  وظَّف   -
ترتبُط  متساندٍة  حججًا  واملعاد"  "املبدأ 
والعقاب  والثواب  اخلري  بقيم  سياقّيًا 
 Assumptions املسلَّامت  من  بوصفها 
الدينيَِّة االجتامعيَّة التي يتفق عليها اجلميع، 
اإلنسان  عقل  إعامل  إىل  دعوة  فيها  لنجد 
وتبسط  السوي،  الطريق  نحو  به  والسري 
بجالء  الصنعة  وآثار  اخللق  شواهد  أمامه 
ووضوح وتنّبهه عىل دقائق الكون وحقائقه 
هذه  نتائج  إىل  وتوصله  وهدوء،  بحكمة 

اجلولة الفكرية بكل أناة وصدق. 
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: ) في رحاب القرآن (  بقلم الشيخ   مع كتاب 
ٌ

وقفة
َب الله ثراه ( محمد حسن آل ياسين ) طيَّ

يف  األوىل  بطبعته  الكتاب  طبع   
هـ.  ـ1388  عام  بغداد  يف  املعارف  مطبعة 
القرآن عبارة عن خالصة  كتاب يف رحاب 
ندوة  يف  الفاضل  الشيخ  ألقاها  ملحارضة 
سة؛  امُلقدَّ الكاظميَّة  يف  اجلوادين  شباب 
خالل  بغداد  جلامعة  املؤسسة  اجلمعيَّة  ويف 
حمور  1387هـ،  لسنة  املبارك  رمضان  شهر 
حول   يدور  رحاها  وقطب  موضوعاهتا 
ومنهًجا،  وتفسرًيا  إعجاًزا  الكريم  القرآن 
التقديم  يف  اهلل(  )رمحه  الشيخ  ماذكره  وهذا 
هذه  من  الغرض  وكان  الكتاب)1(،  هلذا 
))لينتفع  هو  األساس  وهدفها  املحارضات 
هبا أكرب عدد ممكن من الشباب امُلتطلِّع نحو 
لذا  دينه(()2(؛  وأركان  عقيدته  أسس  فهم 
األفكار  بسيطة  املحارضات  هذه  جاءت 
فيها  ابتعد  والعبارة،  املعاين  وواضحة 
الكتاب  والتعقيد.  الغموض  عن  الشيخ 
يغطِّي مساحة ورقيَّة تتجاوز املائة والثالثني 
صفحًة، ويتّألف من سبع حمارضات مسبوقًة 
هذه  موضوعات  فيها  أوجز  بقلمه  بتقديم 

القرآن  حول  تدور  كانت  تي  الَّ املحارضات 
الكريم  وبدأ الشيخ مؤلفه بمحارضة القرآن 
ورمضان، وجاءت املحارضة الثانية لتسلِّط 
نت  وتضمَّ القرآين،  اإلعجاز  عىل  الضوء 
القرآين  التخطيط  عن  احلديث  الثالثة 
القرآن،  يف  الربهنة  منهج  حول  والرابعة 
ة ومائزة  هي  وطرح يف اخلامسة قضيَّة مهمَّ
يف  وتكلَّم  القرآن،  يف  والبداء  النسخ  قضيَّة 
السادسة عن شبهات التحريف ويف الّسابعة  
وقف امُلؤلِّف عىل تفسري سورة القدر وختم 
الكتاب  عليها  توّكأ  التي  باملراجع  الكتاب 

وفهرس بموضوعاته.
)القرآن  األوىل  حمارضته  يف   
كبرية؛  أمهّية  ذات  كانت  تي  الَّ ورمضان( 
ا جاءت متزامنة مع  ذكرى مرور أربعة  ألهنَّ
الكريم  القرآن  نزول  عىل  كاماًل  قرًنا  عرش 
الذكرى  ))تلك  كون  مميٍَّز  طعٍم  ذات  وهي 
التاريخ  أغوار  إىل  بأفكارنا  ترجع  تي  الَّ
عليه  اهلل  صىلَّ  النبّي  ر  نتصوَّ حيث  البعيد، 
امُلرشقة،  الرائعة  صورته  عىل  وسلَّم  وآله 

م . د حسن كاظم الزهيري
المديرية العامة لتربية بابل



100

اًل  حراء،متأمِّ غار  يف  النَّاس  عن  ُمنقطًعا 
يلتقط  واألرض،  الساموات  ملكوت  يف 
وُيتّمتِم  اخلالدة،  للرسالة  األوىل  اإلشارة 
بتلك الكلامت املباركة التي كانت وما زالت 
أساس احلضارة اإلنسانيَّة وتقّدمها الفكري 

القديم(()3(.
حمارضته  يف  اجلليل  الشيخ  د  ويؤكِّ  
القرآن  قراءة  أنَّ  القرآن(  )إعجاز  الثانية  
هبا  ُأريد  وإنَّام  ذاهتا،  بحدِّ  غاية  ))ليست 
القرآن   معاين  إدراك  إىل  طريًقا  تكوَن  أْن 
مة فوائد  ومراميه(()4(. وجعل الشيخ يف مقدِّ
وتصحيح  السوي  النهج  تبيني  القرآن  تدبِّر 
األخرى  الرئيسة  والفائدة  للمسلم،  العمل 
هي فهم إعجاز القرآن وإدراك ما هو معجز، 
وخيرج الشيخ بعد قراءة مستفيضة لإلعجاز 
ليشء  داللة  ))ال  أنَّ  مفادها  بنتيجة  القرآين 
من آيات القرآن عىل نفي امُلعجزات األخرى 
امُلعجزة  كونه  من  غم  الرَّ عىل  القرآن  غري 
وآله،  عليه  اهلل  للنبّي صىلَّ  الكربى  اخلالدة  

د ظهور امُلعجز عىل يده(()5(.  وإن تعدَّ
)التخطيط  الثالثة  حمارضته  ويف   
الكريم  الشيخ  يسلِّط  للحياة(  القرآين 
العريضة  باخلطوط  للتعريف  الضوء 
من  عرضه  ما  ل  وأوَّ اإلسالمّي،  للمنهج  
البارزة  الظاهرة  ن  يكوَّ والذي  املنهج،  هذا 
احلياة  ودستور  للعقيدة  كأساس  للقرآن 
اإلفراط   جلانبي  العنيفة  حماربته  ))هو 

مستنرًيا  املجاالت(()6(.  كلِّ  يف  والتفريط  
ة جوانب  بعدد من اآليات اّلتي تتعرض لعدَّ
نتيجة  إىل  ليصل  الكريم   القرآن  عاجلها 
حتارب  التي  القرآن  يف  الوسطيَّة  حول 
العميّل  املنهج  ))وهو  والتفريط  اإلفراط 
تعُبد  أن  البرشيَّة حتت ظالله  تستطيع  الذي 
الراغبة  النفس  حّق  فتؤدي  عبادته  حقَّ  اهلل 
للدنيا  تعمل  وأن  الطمأنينة واالستقرار،  يف 
فتؤدِّي حّق اجلسد باستمتاعه بسائر وسائل 
السعادة  جمتمع  وتبني  املرشوعة  امُلتعة 

والرفاهيَّة (()7(.
)منهج  الرابعة  املحارضة  ويف   
للتعّرف  س حمارضته  القرآن( كرَّ الربهنة يف 
يف  ومنهجه  االستدالل  يف  القرآن  بأسلوب 
واملنهج  الفريد  األسلوب  بوصفه  الربهنة 
بام  ومناهجه،  اإلثبات  أساليب  بني  املتميِّز 
واحلّس،  العقل  من  كٍل  خُماطبة  من  اعتمده 
وبنيَّ  دة.)8(  جُمرَّ جتربة  وال  حمضة  غيبيَّة  بال 
والقرآن  واإلنجيل  التوراة  بني  الفرق 
املوجود؛ كون  اخلالق  إثبات  أمر  الكريم يف 
التوراة واإلنجيل - ومها من طليعة الكتب 
شعوًبا  خاطبت  قد   - ابقة  السِّ ة  امويَّ السَّ
هت  تؤمن باهلل، فلم ُتعَن هبذا اجلانب بل اجتَّ
غضب  من  باهلل  امُلؤمنني  هؤالء  حتذير  نحو 
وحماربة  ووعيده،  بوعده  وتذكريهم  اخلالق 
ين  الدِّ واستغالهلم  والُكهان  الرؤساء  نفاق 
وحتصيل  املال  وكسب  اإلثراء  يف  والشعائر 
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اجلاه)9(.
)النسخ  اخلامسة  حمارضته  ويف   
اجلليل   الشيخ  ص  يلخِّ القرآن(   يف  والبداء 
وهي  بالنسخ  قالوا  من  نتيجة  عىل  الرّد 
عدم حكمة الناسخ أو جهله بوجه احلكمة 
كان    - تعاىل  ه  حقِّ يف  مستحيل  وكالمها   -
ذلك  عىل  فريدُّ   . الوقوع  ُمستحيل  النسخ 
بقوله: ))وخالصُة الرّد عىل هذه الشبهة: أنَّ 
األحكام الرشعيَّة منوطة ومرتبطة باملصالح، 
ثمَّ  به،  أمر  ما  فأمر  تتغرّي  ما  كثرًيا  واملصالح 
أو  آخرين  لقوٍم  مصلحة  بال  احلكم  كان 
أنَّ  إىل  مضاف  هذا  عنُه.  فنُهَي  ثاٍن  زمٍن  يف 
والرشائع  ُمستمر،  تطّور  يف  البرشي  العقل 
يف   تدّرجت  قد   - نعلم  كام   - ة  امويَّ السَّ
يف  جه  تدرُّ حسِب  عىل  العقل  هذا  ُمسايرة 
عن  حديثه  ُيكِمل  ثمَّ  ر(()10(.  والّتطوُّ النمو 
ف  ث عن البداء  فبعد أْن عرَّ النسخ بالتحدُّ
غري  عند  تعريفه  ح  وضَّ الشيعة  عند  البداء 
ُه ))استصواب يشء ُعِلَم بعد أْن مل  الشيعة بأنَّ
ُه بامُلصيبِة  ُيعلم(()11(. ونبِّه  املسلمني  ملا سامَّ
تارخِيهم  املسلمون يف  ابتيل هبا  التي  الكربى 
الطويل  بقوله: ))ولكن اليشء الذي يبعث 
ر بعض املسلمني  عىل األسف واألمل أْن ُيكفِّ
وأن  الكامل،  واالّطالع  التَّعّمق  قبل  بعًضا 
الرازي   الفخر  ين  امُلفرسِّ بشيخ  األمر  يبُلغ 
إىل مثل قوله: ))قالت الرافضة: البداُء جائز 
عىل اهلل تعاىل، وهو أْن يعتقد شيًئا ثمَّ يظهر 

أنَّ األمر بخالف ما اعتقده(( فنسب الشيعة 
بمقالتهم وهذه إحدى  منه  الكفر جهاًل  إىل 
املصائب الكربى التي ابتيل  هبا املسلمون  يف 
الرأي  هذا  يفنِّد  ثمَّ  الطويل(()12(.  تارخيهم 
ة عليهم  األئمَّ منقولة عن  بأحاديث  بام جاء 

الم. السَّ
)ُشُبهات  السادسة  حمارضته  ويف   
ج  روَّ التي  للشبهات  عرض  التحريف( 
اللغط  حوهلا  وأثاروا  اإلسالم  أعداء  هلا 
والّضجيج  وما زعموه  من وقوع التحريف 
والتغيري يف النّص القرآين ُمستندين يف ذلك 
املحدثون  ذكرها  التي  الروايات  بعض  إىل 
نسبه  ما  املزاعم  هذه  ومن  متحيص  بال 
القول  اإلماميَّة  الشيعة  إىل  الكتاب  بعض 
سوى  دليل  غري  من  القرآن،  بتحريف 
احلاقد)13(.  التعصب  أو  األعمى  اجلهل 
مزاعم  عىل  الدامغ  الدليل  الشيخ  ويذكر 
هؤالء الكّتاب  بقوله: ))وعىل ذلك أمجعت 
وروى  كلمتهم  واتفقت  اإلماميَّة  الشيعة 
هذا اإلمجاع عدد من أعالمهم أمثال الشيخ 
والشيخ  امُلرتىض،  الرشيف  والسيِّد  املفيد 
ح  الطويس، والشيخ الطربيس(()14(، ويوضِّ
وبالدليل  املغرضني  من  وأمثاهلم  هلؤالء 
روى  ُمسلٍم  ُمؤلِّف  ل  أوَّ  (( أنَّ  كتبهم  ومن 
البخاري  هو  القرآن  يف  الزيادة  وقوع  خرب 
عن  بسنده  أخرج  فقد  الصحيح،  صاحب 
إبراهيم بن علقمة أنَّه قال: ))دخلت يف نفر 
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أبو  بنا  فسِمع  الشام،  اهلل  عبد  أصحاب  من 
الدرداء فأتانا فقال: أفيكم من يقرأ؟ فقلنا: 
، فقال  نعم، فقال: فأيُّكم أقرأ؟ فأشاروا إيلَّ
إذا  والنهار  إذا يغشى  فقرأُت: )والليل  اقرأ 
سمعتها  أنت  قال  واألنثى((.  والذكر  جتىلَّ 
وأنا  قال:  نعم،  قلت:  ؟  صاحبك  يف  من 
اهلل عليه وسلَّم،  النبّي صىلَّ  سمعتها من يف 
وهؤالء يأبون علينا )ويقولون(: )وما خلق 
الذكر واألنثى((()15(. ثم يورد أمثلة أخرى 

خلرب وقوع الزيادة من قبلهم.
ثمَّ يرّد عىل املدعني بقوله: ))ولعلَّ   
ل ما ينبغي أن نقوله يف ردِّ هذا االهّتام أْن  أوَّ
ل بكلِّ رصاحة وعالنية رفض الشيعة  ُنسجِّ
للقول بنقص القرآن ونفيهم ذلك كّل النفي 
وإيامهنم ببطالن هذا القول وفساده ونفيهم 
القول  ببطالن هذا  النفي وإيامهنم  ذلك كّل 
رواه  ما  سائر  عن  وإعراضهم  وفساده؛ 
املحدثون والرواة هبذا الشأن كام يتجىلَّ من 

كلامت أعالمهم(()16(.
الصدوق  للشيخ  قوال  يورد  ثمَّ   
)رمحه اهلل( ))اعتقادنا أنَّ القرآن الذي أنزله  
اهلل تعاىل عىل نبيه حممد - ص - هو ما بني 
الدفتني، وهو ما يف أيدي الناس، ليس بأكثر 
من ذلك... ومن نسب إلينا أنَّا نقول أنَّه أكثر 

من ذلك فهو كاذب(()17(.

بتفسري  املحارضات  هذه  ينهي  ثمَّ   
ففهرس  الكتاب،  ثمَّ مراجع  القدر،  لسورة 

الكتاب.
رحم اهلل شيخنا اجلليل وجعل هذا   

السفر يف ميزان حسناته.
اهلوامش:

حممد  الشيخ  القرآن،  رحاب  يف  ينظر:    -1
بغداد،  املعارف،  مطبعة  ياسني،   آل  حسن 

ط1، 1388هـ :  10.
2- املصدر نفسه: 10.

3- املصدر نفسه: 13 - 14.
4- املصدر نفسه: 28 
5- املصدر نفسه: 32.

6- يف رحاب القرآن: 51.
7- املصدر نفسه: 51.

8- ينظر: املصدر نفسه: 63.
9- ينظر املصدر نفسه: 63.

10- املصدر نفسه:  80.
11- املصدر نفسه: 89.

12- يف رحاب القرآن : 89.
13- املصدر نفسه: 101.
14- املصدر نفسه: 103.
15- املصدر نفسه: 104.
16- املصدر نفسه: 104.
17- املصدر نفسه: 105.
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 أن يجود الزمان بمثله 
َ

هيهات

ابعة  الرَّ نوية  السَّ الذكرى  يف  كلمة   
حسن  د  حُممَّ يخ  الشَّ املجاهد  اإلمام  لرحيل 

آل ياسني الكاظمي 
1350 ــ1427هـ * »رمحه اهلل«

أرسة الفقيــد »رمحه اهلل«: 
األرُس  من  ياسني(  )آل  أرسة   
خدمت  الَّتي  املعروفة  واألدبيَّة  العلميَّة 
الِعظام  املراجع  أنجبت  إذ  ين  والدِّ العلم 
حممد  املشايخ  أمثال:  األكابر،  واألعالم 
)ت1308هـ  الكبري  ياسني  آل  حسن 
ياسني  آل  مرتىض  والشيخ  ــ1888م(، 
حممد  والشيخ  1978م(،  ــ  1398هـ  )ت 
1959م(،  ــ  ياسني )ت1370هـ  آل  رضا 
1372هـ  )ت  ياسني  آل  رايض  والشيخ 
تعاىل  اهلل  »رضوان  وغريهم  1953م(،  ــ 
األعىل  املرجع  وكان  أمجعني«،  عليهم 
الفقيد  والد  ياسني  آل  رضا  حممد  الشيخ 
»رضوان اهلل عليهام« املعلم األول الَّذي أّثر 
فيه  الوحيد، وغرس  ابنه  كثريًا يف شخصية 

اقية  الرَّ اإلسالمية  خصية  الشَّ مقومات  كل 
وسامحة  وُخُلق  وتقوى  وورع  علم  من 

ة نفس. وشجاعة وإباء، وكرم وِعزِّ
ياسني  آل  حسن  د  حممَّ يخ  الشَّ فتح   
عليهم  العلامء  بتوافد  عامرة  ودارهم  عينيه 
البيت  أهل  لعلوم  الّصايف  املنهل  حيث 

السالم«.  »عليهم 
الفقيــد »رمحه اهلل«: 

الشيخ  بن  حسن  حممد  الشيخ  هو   
ابن  احلسني  عبد  الشيخ  ابن  رضا  حممد 
آل  حسن  حممد  الشيخ  ابن  باقر  الشيخ 
الذكرى  األيام  هذه  متّر  الكاظمي،  ياسني 
متفّردًا  يعّد  علم  لرحيل  الرابعة  السنوية 
الفكرية  طاقاته  يف  زمانه  أعالم  بني  من 
والعلمية ومواهبه ونبوغه الذي يصدق فيه 

قول الشاعر: 
الزمـان  إن  بمثله    الزمان  أن جيود  هيهات 

لضنيـن  بمثـلـه 
املتعّددة  بمراحلها  دراسته  أكمل   

الدكتـــور قصي عدنان الحسيني   
الجامعة المستنصرية/ كلية اآلداب/ قسم اللغة العربية
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العلم  مدينة  األرشف  النجف  مدينة  يف 
النرش  منتدى  مدرسة  يف  وختّرج  والعلامء، 
البحث  وحرض  بعد(،  فيام  الفقه  )كلية 
يف  الدراسة  مراحل  آخر  )وهي  اخلارج 
الشيخ  والده  عىل  احلوزوي(  الدرس 
الصدد  هبذا  تقريراته  وكتب  رضا،  حممد 
كتاب  هامش  بـ)عىل  موسومة  وطبعها 
البحث  مرحلة  ويسبق  الوثقى(،  العروة 
الدراسة  )وهي  السطوح  مرحلة  اخلارج 
املقدمات  أي  األوىل  املرحلة  تتوسط  التي 
فيها  التي درس  البحث اخلارج(  واألخرية 

عىل أكابر أعالم احلوزة العلمية أمثال: 
والشيخ  الرميثي  عباس  الشيخ   
حممد طاهر آل الشيخ رايض النجفي، وقد 
اخلوئي  السيد  تالمذة  خواّص  من  أصبح 
بعدما برزت قدرته عىل االستنباط  وشهد 
ملقلديه  اخلوئي  السيد  وأجاز  بالعلم،  له 
املفردة(  العمرة  )مناسك  برسالة  العمل 
آل  حسن  حممد  الشيخ  تلميذه  كتبها  التي 
مطلقًا  عامًا  وكياًل  الفقيد  وكان  ياسني، 
العظمى  اهلل  آية  األعىل  الديني  للمرجع 
وقد  اخلوئي،  املوسوي  القاسم  أبو  السيد 
كاتب  دائرة  يف  الوكالة  هذه  مصادقة  متّت 
بتأريخ  األرشف  النجف  مدينة  يف  العدل 
الوكالة  هذه  يف  جاء  ومّما   ،1973/3/29

مايأيت: 
القاسم  )إين املوقع أدناه السيد أبو   
الشيخ  احلجة   العالمة  عينُت  قد  اخلوئي 
مطلقًا  عامًا  وكياًل  ياسني،  آل  حسن  حممد 
القولية  الصالحيات  كافة  يف  مفوضًا 
وقانونًا.....(،  رشعًا  يل  املمنوحة  والفعلية 
الديني  الفقيد »رمحه اهلل« ثقة املرجع  وكان 
آية اهلل العظمى السيد عيل احلسيني  األعىل 
فيه:  قال  إذ  الوارف(  ظله  )دام  السيستاين 
أنا  يقوله  وما  لسانـي،  ولسانه  يـدي،  )يـده 
الكاظمية  مدينة  يف  الناس  وكان  قائله(، 

املقدسة وبغداد يرجعون إليه. 
انتقل الفقيـد »رمحه اهلل »من مدينة   
بعد  الكاظمية  مدينة  إىل  األرشف  النجف 
رضا  حممد  الشيخ  األعىل  املرجع  رحيل 
آل ياسني »رمحه اهلل« وهو عّم الفقيد، وتّم 
ذكية  ولفتة  رصيح  طلب  طريق  عن  ذلك 
نوح  آل  كـاظم  الشيخ  الكاظمية  خلطيب 
»رمحه اهلل« حني ارتقى أعواد املنرب يف اليوم 
فقدنا  كنا  قائاًل:)إذا  الفاحتة  الثالث ملجلس 
اآلن  بينكم  فان  باألمس،  رايض  الشيخ 
بفضله  )ونّوه  الشيخ حممد حسن  أخيه  ابن 
يفوتنّكم  فال   ،) وجوده  وفائدة  وعلمه 
نعم  فانه  البقاء،  منه  والتمسوا  الرجل، 

اخللف خلري سلف (.
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»رمحه  الفقيد  سمعة  رضبت  لقد   
اهلل« الفكرية والدينية آفاق العامل اإلسالمي 
والعريب واملحيل، وترك بصامت واضحة هلا 

أثرها لدى العلامء والباحثني. 
الفكرية  اهلل«  »رمحه  الفقيد  نشاطات 

والدينية: 
الفقيد »رمحه اهلل« يف مدينته  أّسس   
املعارف  دار  املقدسة  الكاظمية  مدينة 
مكتبة  وأنشأ  والنرش،  والرتمجة  للتأليف 
اآلن  وهي  السالم«  »عليه  احلسن  اإلمام 
أن  بعد  يوم  كل  عرص  اء  للقرَّ أبواهبا  تفتح 
عادت هلا احلياة حتت ناظري الشيخ حسني 
اجلمعية  ورأس  اهلل«،  »وفقه  ياسني  آل 
الثقافية،وكان مرشفًا  للخدمات  اإلسالمية 
)البالغ(،  جملة  اجلمعية  جملة  حترير  عىل 
جامع  يف  يلقيها  التي  ملحارضاته  وكان 
احلارضين  لدى  أثر  كبري  ياسني(  )آل 
املبارك،  رمضان  شهر  يف  خصوصًا 
كثرية  بأبعاد  ونشاطاته  حمارضاته  ومتّيزت 
والرتبوي  والثقايف  والديني  العلمي  منها 
جلامع  بالنسبة  احلال  وكذا  واالجتامعي، 
يف  الرصايف  ساحة  يف  الكائن  طه(  )إمام 
بغداد، وان بعض املنشورات كانت تصدر 
إىل  احلياة  عادت  وقد  نفسه،  اجلامع  من 
الفقيد  قرض  2009م،  عام  اجلامع  هذا 

الرشيف،  عمره  بواكري  يف  الشعر  الراحل 
ونظم يف أغراضه املختلفة، ونرش بعضه يف 
له  وورد  )الساعة(،  وجريدة  )البيان(  جملة 
قاله  وممّا  الغري(،  )شعراء  كتاب  يف  شعر 
عليه  اهلل  »صىل  األعظم  الرسول  والدة  يف 
وآله وسّلم« التي وافقت عام)1946م( يف 

امليالدي:  التقويم 
يتــوقــد نــا  بالسَّ الكــون  أرشق 

ـد(  الوليــد )حممَّ حينــام أشــرق 
حـادث هـزَّ عالـم  األرض برشا               

ـد  العـوالــم سجَّ عنــــده  فانـحنـت 
الح فـي عــالـم اجلهـــالة بــدرا

هيتدي الكــون يف سناه ويرشـد 
مكانة الفقيد »رمحه اهلل« يف املجامع العلمية 

العربية: 
التي  املتميزة  للنشاطات  نظرًا   
فنون  شتى  يف  اهلل«  »رمحه  الفقيد  قّدمها 
اللغة  جمال  يف  وباألخّص  واملعرفة  العلم 
املجمع  يف  عاماًل  عضوًا  عني  فقد  العربية، 
وعضوًا  /1980م،  عام  العراقي  العلمي 
األردين  العربية  اللغة  جممع  يف  مؤاّزرًا 
رشف  عضو  واختري  أيضًا،  عام/1980م 
 1997/ عام  العراقي  العلمي  املجمع  يف 
الرواد  ملتقى  هيأة  يف  زمياًل  واختري  م، 

عام1994م.
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آثـــار الفقيــد »رمحه اهلل«: 
ترك الفقيد »رمحه اهلل« تراثـًا ضخاًم   
ويف  احلقيقة  عن  والبحث  بالعلمية  متيز 
ع  فتوزَّ والتجديد،  باألصالة  كثرية  أحيان 
والتحقيق  التأليف  بني  اهلل«  »رمحه  عمله 
اللغة  يف  فكتب  واملقاالت،  والدراسات 
والرتاجم،  والسري  والتاريخ،  العربية 

والفلسفة، واألدب، منها: 
املــؤلفة:  الكتب 

 / )بغداد  فصيح  عريب  لفظ  إبريق   .1
1420هـ ـ1999م(. 

1415هـ  )بغداد/  الغفاري  ذر  أبو   .2
ـ1995م(. 

مولدها،نشأهتا،  العربية  األرقام   .3
تطورها)بغداد / 1420هـ ـ 1982م(. 

والتقدمية  جعية  الرَّ بني  اإلسالم   .4
)النجف/1380هـ ـ 1961م(. 

ـ  1378هـ   / )بغداد  ق  والرِّ اإلسالم   .5
1959م(. 

فة ) املائة (  وقد بلغت الكتب املؤلَّ  
مَؤَلف. 

الكتب املحقّقة: منها: 
القوايف،  وختريج  العروض  يف  اإلقناع   .1
عّباد  بن  إسامعيل  أيب  بن  للصاحب 

)بغداد/1379هـ ــ 1960م (. 

املتنبي  شعر  من  السائرة  األمثال   .2
1385هـ  )بغداد  عّباد  بن  للصاحب 

ــ1965م(.
امللك  لعبد  اإلسالم  قبل  العرب  تأريخ   .3
)بغداد/1379هـ  األصمعي  قريب  بن 

ـ1959م(. 
حلمزة  التصحيف  حدوث  عىل  التنبيه   .4
ـ  )بغداد1387هـ  األصبهاين  احلسن  بن 

1959م(. 
)بغداد  الكاظمي  جابر  الشيخ  ديوان   .5

/1384هـ ــ1964م (. 
والظاء  الضاد  بني  الفرق  يف  رسالتان   .6
بن  وحممد  احلمريي  نشوان  بن  ملحمد 
ــ  هـ   1380  / بغداد   ( األندليس  يوسف 

1961م(.
سيدة  البن  املتنبي  أبيات  مشكل  رشح   .7
األندليس )باريس/1398هـ ــ 1977م(، 
8. العباب الزاخر واللباب الفاخر للحسن 
شمل  وقد  الصنعاين،  احلسن  بن  حممد  بن 
اهلمزة،والباء،  التالية:)  احلروف  التحقيق 
والسني،والطاء،  واحلاء،  واجليم،  والتاء، 
والغني، والفاء (، وكان إصدارها مجيعًا يف 
بغداد مابني عام 1400هـ ـ1980م ( وعام 

) 1407هـ ــ 1987م(.
 )47( املحققة  الكتب  بلغت  وقد   



107

داخلها  يف  تضم  باحلقيقة  وهي  خمطوطًا 
)نفائس  الفقيد  أسامها  جماميع   )7(
النفائس  هذه  جمموع  وبلغ  املخطوطات(، 
نفائس  رقم  مجعنا  فإذا  خمطوطًا،   )24(
يكون  األول  الرقم  مع  املخطوطات 

املجموع قد بلغ ) 71( خمطوطًا حمققًا. 
وحتقيقاته  مؤلفاته  نالت  وقد   
وبحوثه اهتامم طبقات خمتلفة من املجتمع، 
وُكتب عنها الكثري سواء ما أرسل للمؤلف 
العراق  داخل  عنها  نرش  ما  أو  نفسه، 

وخارجه، وممن كتب عنه من الغربيني: 
بال(  )شارل  الفرنيس  املسترشق   
مدير معهد الدراسات اإلسالمية يف جامعة 
مؤسسة  من  سرتكا(  و)فينسينزو  باريس، 
يف  فينيسيا  يف  للدراسات  )ديكيل(  جامعة 
ماريو  )مارتينو  الدكتور  واألستاذ  إيطاليا 
يف  اإليطايل  الثقايف  املعهد  مدير  مورانو( 

بريوت. 
ومن العرب: 

رئيس  مدكور  إبراهيم  الدكتور   
/القاهرة،واألستاذ  العربية  اللغة  جممع 
امحد راتب النفاخ عضو جممع اللغة العربية 
سيف  نور  حممد  امحد  دمشق،والدكتور   /
االسالمية  والدراسات  الرشيعة  كلية  من 
يف جامعة امللك عبد العزيز / مكة املكرمة، 

املعهد  مدير  التازي  اهلادي  عبد  والدكتور 
الرباط،   / العلمي  للبحث  اجلامعي 
العام  االمني  الناعوري  عيسى  واالستاذ 
واالستاذ  األردين،  العربية  اللغة  ملجمع 
 / املخطوطات  معهد  مدير  اخلطاط  قاسم 

جامعة الدول العربية. 
ومن العراقيني: 

العظمى  اهلل  آية  االعىل  املرجع   
السيد ابو القاسم اخلوئي، وآية اهلل العظمى 
واألستاذ  الشريازي،  اهلادي  عبد  السيد 
بطي  روفائيل  واألستاذ  اخللييل،  جعفر 
عبد  والسيد  )البالد(،  جريدة  صاحب 
مرتىض  طارق  واألستاذ  احلسني،  الرزاق 
عضو  عواد  كوركيس  واألستاذ  اخلاليص، 
عبد  العراقي،والدكتور  العلمي  املجمع 
حممد  الشيخ  والعالمة  اجلواري،   الستار 
مصطفى  الدكتور  والعالمة  الشبيبي،  رضا 

جواد، والدكتور نوري جعفر.   
اللــــه«:  »رمحــه  وفــــاتــــه 

اعتزل الفقيد الراحل احلياة العامة   
ولزم دارهـ  فارضًا عىل نفسه اإلقامة اجلربية؛ 
وذلك بعد إعدام ابن عمته آية اهلل العظمى 
الصــدر  بــاقر  حممد  السيد  السعيد  الشهيد 
سنة   )1400هـ ــ 1980م(، وكان جملسه 
ال ُيمّل، وإذا ُسِئل أجاب عىل البدهية جوابًا 
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غاية يف الوضوح شافيًا وافيًا كافيًا تستشعر 
جُييبك  الذي  العلم  منبع  عىل  يديه  ان  منه 
يف  حارضا  جوابا  سؤال  لكل  وكأن  منه، 
حوائج  قضاء  يف  سعى  ما  وكثريًا  ذهنه، 
تنزل هبم، تويف  التي  ُكرهبم  الناس وتفريج 
يوم  الكاظمية  يف  داره  يف  اللــــه«  »رمحــه 
وصىل  /1427هـ.  اآلخرة  مجادى   /26
عليه الشيخ حسني نجل الدكتور حممد عيل 
مقامه،  وقام  خلفه  الذي  وهو  ياسني،  آل 
عىل  الرشيف  الكاظمي  الصحن  يف  ودفن 
باب  من  املراد  صحن  إىل  الداخل  يمني 

الرجاء. 
أقول واحلق أقول: 

أعالمها  تستذكر  مل  أمة  أيام  إن   
ورموزها ومل تستفد من علومهم وجتارهبم 
فهي بال أدنى شّك ستضمحل حضاريًا يف 
الوقت احلارض، وسرتيّب أجياالً من اجلهلة 
بتأريخ بلدهم، وستكون أفكارهم مشوشة 
الفكري  تراثهم  من  يفقهون  وال  وقلقة، 

املعارص شيئًا. 
»رمحه  الراحل  فقيدنا  مثل  علٌم   
عىل  وغيورًا  الدين،  عىل  غيورًا  كان  اهلل«  
وهي  أال  املسلم  لإلنسان  احلضارية  اهلوية 
أهل  ولغة  احلنيف  ديننا  لغة  العربية  اللغة 
لإلنسان  الفعيل  الوجود  وهي  اجلنة، 

نحتفل  أن  مجيعًا  بنا  فحريٌّ  املسلم، 
بالذكرى السنوية لرحيله،  ونحن نعلم كم 
وتلكّأ  تعّثر  من  العريب  املغرب  دول  تعاين 
بسبب  العربية  باللغة  اليومي  تعاملها  يف 
االستعامر رغم كل املحاوالت التي جرت 
سابقًا وجتري اليوم عىل يد علامئها وباحثيها  
لرأب الصدع الذي حلَّ هبويتهم احلضارية 

ورمز وجودهم وهي اللغة العربية. 
العربية  اللغة  يف  كتب  الفقيد  إن   
أن  عدة  جهات  بإمكان  فكان  وعلومها 
نتاجه  من  وتستفيد  العلم  هذا  تستذكر 
العايل  التعليم  وزارة  مثل  اللغوي، 
املعاجم  يف  أيضًا  وكتب  العلمي،  والبحث 
من  أوىل  العراقي  العلمي  فاملجمع  اللغوية 
أي  ـ  يكن  مل  وإن  االستذكار،  هذا  يف  غريه 
أو  أية شخصية  استذكر  قد  ـ سابقًا  املجمع 
رائدًا  ويكون  املناسبة  هذه  إىل  فليبادر  علم 
عريق  جممعي  عضو  أنه  مع  املجال  هذا  يف 
عام  يف  واصبح   ،1980/ عام  منذ  وبارز  
فيام  وكتب  رشف(،  )عضو   1997  /
وكتب  باب،  الشَّ من  األجيال  تربيَّة  خيّص 
كان يف  وقد  والفلسفة،  اجم  والرتَّ ري  السِّ يف 
كل ما كتب حمقّقًا مدّققًا يبحث عن احلقيقة 
هذه  قول  يف  تأخذه  وال  للقارئ،  ليقّدمها 

احلقيقة لومة الئم.    
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الكبار  أعالمنا  احرتام  ثقافة  فلنتعلم  إذن 
بناء  وتوقريهم ممّن هلم بصامت واضحة يف 
أثره  له  والتوقري  االحرتام  فهذا  املجتمع، 
رموزنا  نحرتم  ترانا  حينام  األمم  بقية  لدى 
يا  عليك  السالم  وأخريًا  وزنًا،  هلم  ونقيم 
ُتبعث  ويوم  متَّ  ويوم  ولدت  يوم  شيخي 

حّيًا مع ورثة األنبياء. 

أعّده  كتيب  عىل  مقالتي  يف  اعتمدت   *
الباحث املهندس عبد الكريم عبد الرسول 
اإلمام  لرحيل  الثالثة  الذكرى  يف  الدّباغ 
ياسني  آل  حسن  حممد  الشيخ  املجاهد 

»رمحه اهلل« 
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ال خيفى عنا أن للغتنا العربية اخلالدة   
الصويت  املستوى  هي:  أربعة،  مستويات 
 - النحوي  املستوى   - الرصيف  -املستوى 
املستوى الداليل، أشبعها العلامء والباحثون 
تنظريا  عنها  احلديث  يف  وأسهبوا  دراسة، 
املستويات  وتطبيقا. ولعل املشتغل يف هذه  

البد له من أمرين: 
للتعريف  ويمّهد  ينظِّر  أن  األول:   
العلامء قديام  باملصطلحات باستعراض آراء 
يديه،  بني  التي  الدراسة  يوافق  بام  وحديثا، 
والثاين: أن يأخذ أحد املتون العربية قرصت 
أو طالت، قديمة كانت أو حديثة، ليجعلها 
منهم  أن  ذلك  عن  فضال  لدراسته،  ميدانا 
من قّدم جهودا يف املستويات األربعة كلها، 

ومنهم من اقترص عىل إحداها أو بعضها. 
وملا ترّشفت بكتابة رسالة املاجستري   
عن جهود الشيخ حممد حسن آل ياسني يف 
الثاين،  القسم  من  وجدته  والتحقيق،  اللغة 
لغوية  جهودا  لنا  قّدموا  الذين  هبم  وأعني 

قيمة جدا ولكن مل تكن شاملة للمستويات 
اهلل(  )رمحه  جهوده  جتّلت  بل  األربعة، 
فحسب،  مستويني  عىل  املالمح  واضحة 
وهي املستوى والرصيف والداليل، وقد سألته 
يف  النحوي  للمستوى  تطرقه  عدم  علة  عن 
إحدى اللقاءات فأجابني: )ال يوجد جديد 
فيه سوى األسلوب واملصطلحات، وإن ما 
تركه  ما  عىل  بقي  والرتاكيب  بالعلل  يتعلق 

العلامء األفذاذ قديام(.)1(
مطبوعة  اللغوية  جهوده  تكن  مل   
عىل شكل كتاب مستقّل بحسب املستويات 
بحوث  عن  عبارة  كانت  بل  املذكورة، 
العراقي  العلمي  املجمع  جملة  يف  منشورة 
فيه  ويعمل  آنذاك،  أعضائه  أحد  كان  الذي 
مل  التي  العلمية  اللجان  من  قليل  غري   عدد 
تدخر وسعا يف بذل جهود جبارة خدمة للغة 

الضاد لغتنا العربية اخلالدة.
استمر الشيخ )رمحه اهلل( منذ انتامئه   
1980م،  سنة  العراقي  العلمي  للمجمع 

م.م. صادق محمد مرسل االعاجيبي

 لغوية من مذكرات مجمعية للشيخ محمد 
ٌ

مختارات
حسن آل ياسين )طاب ثراه(
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اجلهود  هذه  بتقديم  1992م،  سنة  حتى 
املجمع  اىل  مذكرات،  شكل  عىل  اللغوية 
إحدى  يف  بعد  فيام  النرش  اىل  طريقها  لتلقى 
مستقّل  كتاب  يف  مجعها  ثم  املجلة،  أعداد 
مذكرات جممعية(  لغوية يف  بـ)مسائل  وسم 

توىل املجمع طبعها سنة 1992م يف بغداد.
 كانت هذه اجلهود ثمرة ما يدور يف اللجان 
مطارحات  من  املجمع،  يف  العاملة  العلمية 
يتسم  ما  معلومات،  وتبادل  ومناقشات 
والفائدة  واجلدة  والعمق  بالنفاسة  معظمه 
بحسب  املذكرات  هذه  رتّبت  وقد  الكبرية، 
)األصول(  جلنتي  اىل  التقديم  يف  أسبقيتها 
املعنيتان  اللجنتان  ومها  العربية(،  )اللغة  و 
بتقعيد القواعد اللغوية والفتوى يف الصحيح 
والغلط من الرتاكيب واأللفاظ املتداولة بني 

الناس.)2(
لقد وجد الشيخ )رمحه اهلل( املسائل   
التي دارت حوهلا املذكرات من املوضوعات 
العناية  تستحّق  التي  الطريفة  اللغوية 
واالهتامم، ليحيط هبا املعنيون ويطلعوا عىل 
أبرز ما قيل فيها، رجاء زيادة الفائدة وإثراء 
او  للخطأ  وجتنّبا  للصواب  طلبا  البحث، 

التوّهم.
لغوية  مسائل  أربع  عىل  وسأقف   
استعملت  ولربام  الكالم،  عنها  كثر  عنده، 
اللغويني  استعامالت  يف  ذلك  وشاع  خطأ، 
قديام وحديثا، لكنه حرص كثريا عىل ترجيح 

بتأييد  اللغوية،  مرشوعيته  وبيان  الصواب 
أصل  اىل  والعودة  اللغويني  بأقوال  تبنّاه  ما 
ذلك  بإثراء  كالمهم  يف  العرب  استعامالت 
بنصوص لغوية تؤّيد مذهبه، وترّجح رأيه، 
وتقنع القارئ والباحث، وهو بال شك دليل 
عىل حرصه الشديد عىل اللغة العربية ليسمو 
واألغالط  والتحريفات  الشبهات  من  هبا 
وفكره  اطالعه  سعة  عىل  فضال  واألوهام، 
الكالم  استعامل  بقواعد  يتعّلق  فيام  النري 
إال  ذلك  وما  والفصيح،  الصحيح  العريب 
جمتهدًا،  دين  ورجل  متفقها،  عاملا  لكونه 

ولغويا بارعا.
وهذه املسائل هي: 

1. التقويم أو التقييم 
كثر ترداد لفظة)التقييم( عىل ألسنة   
غريهم،  عن  فضال  باللغة  املعنيني  بعض 
والتسعري(،  )التثمني  معنى  بذلك  يريدون 
ويرى  وحتديدها.  اليشء  قيمة  معرفة  أي 
املعنى  عن  أبدا  خيتلف  ال  معنى  انه  الشيخ 
الصحيحة  )التقويم(  لفظة  حتمله  الذي 
النبوي  احلديث  يف  ذكرت  التي  الفصيحة، 
العرب  وكالم  العربية  واملعجامت  الرشيف 
يف  711هـ(  )ت  منظور  ابن  قال  املنثور، 
لسانه: )القيمة: ثمن اليشء بالتقويم...ويف 
لنا؟  مت  لو قوَّ يا رسول اهلل  قالوا  احلديث: 
م، أي لو سعرت لنا، وهو  فقال: اهلل هو املقوِّ
من قيمة اليشء، أي حددت لنا قيمتها(.)3( 
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ثم يتساءل )رمحه اهلل( قائال: )وإذا كان األمر 
كذلك فلامذا هذا التبديل والتغيري؟ وما هو 
العلامء  أن  فريى   )4(.) لغويا؟  له  املسوغ 
)التقييم(  لفظ  استعامل  انقسموا يف صواب 
عىل  األفصح،  وهي  )التقويم(  لفظ  بدل 

قسمني:  
الغرض  أن  يرى  األول:  القسم   -  
معنيني،  بني  التفريق  هو  التبديل  هذا  من 
ومها:  باالشرتاك،  اللفظ  هذا  عليهام  يدّل 
)التثمني( و )التعديل(. فاستعملوا)التقييم( 
)التقويم(  واستعملوا  بالتثمني،  وخّصصوه 
وأرادوا به التعديل واإلصالح وإزالة العوج 

فقط.
- القسم الثاين: استدّل عىل سالمة   
التقويم(  بدل  )التقييم  لفظة  استعامهلم 
لفظ  تالعبا يف  وال  ليس حتريفا  وأنه  لغويا، 
الثالثي  للفعل  مصدر  ألنه  )التقويم(، 
)القيمة(.  لفظ  من  املشتّق  )قيَّم(،  املضعف 
-وهم  األوائل  العلامء  أجازه  بام  مستدلني 
الثالثي مضّعف  الفعل  اشتقاق  احلجة- يف 
)من  َب  ذهَّ مثل:  األعيان،  أسامء  من  العني 
)من  ض  وفضَّ القار(،  )من  وقريَّ  الذهب(، 
الفضة(...وهكذا األمر يف )قيَّم( هذا املشتّق 
أقواهلم  يرد  الشيخ  لكن  القيمة(.)5(  من 
بأهنم غفلوا  منكرا،  رافضا  وتعليالهتم هذه 
أسامء  من   املشتّقة  األفعال  تلك  أن  وفاهتم 
أصال،  اللغة  يف  وجود  هلا  يكن  مل  األعيان، 

وليس  االشتقاق،  من  بٌد  هلم  يكن  مل  لذلك 
واملصدر  الفعل  لوجود  )التقييم(،  كذلك 

منه ولكن بالواو وليس بالياء.
فيام  جيد  مل  بأنه  هذا،  رأيه  ويدعم   
هذا  صحة  عن  الدفاع  يف  اليوم  حتى  قيل 
تكفي  وال  ويريض،  يقنع  ما  االستعامل 
ذلك،  تسويغ  يف  الذوقية  االستحسانات 
االستعامل  او  العامة  القواعد  يف  يكن  مل  إن 
عىل  يدّل  ما  السلف  أقوال  أو  األصيل 
يكون  أو  اجلواز،  به يف  يستأنس  أو  جوازه، 
كل  الشيخ  استقرأ  وقد  صحته.  عىل  قرينة 
واوا  عينه  ممّا كان  الشاكلة  ما جاء عىل هذه 
أو ياًء يف معجم لسان العرب البن منظور، 
عّله جيد فيه من األشباه والنظائر ما يعني يف 
العود... بمعنى  )العياد  مثل:  األمر،  حسم 
املسلمون:  العادة...وعيد  بمعنى  والعيد 
العود  األصل  يف  وكان  عيدهم،  شهدوا 
قبلها صارت  ما  وانكرس  الواو  فلام سكنت 
إنام  اجلوهري:   قال  أعياد...  ياًء...واجلمع 
مجع أعياد بالواو للزومها يف الواحد ،ويقال 

للفرق بينه وبني أعواد اخلشب(.)6(
وفيام تقّدم دليل عىل ترجيح استعامل   
)التقويم( وفصاحته، ألنه من الفعل )قّوم(، 
جيوز  ال  الرصيف  األصل  عىل  اخلروج  وأن 

مامل يكن هناك مسّوغ ورضورة.
2. معاجم أو معجامت 

كلمة )معجم( بحسب االستعامالت   
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املرتب  الكتاب  ذلك  هبا:  يراد  املعارصة 
أنحاء  من  كان  نحو  أي  عىل  احلروف  عىل 
الرتتيب، وشاع مجعها عىل )معاجم(، وقلَّ 
مجعها عىل )معجامت(، فيا ترى أي اجلمعني 
أصّح وأفصح؟ وهل أن لفظة )معجم( اسم 
املصادر  من  مصدرا  أم  ُأعجم،  ملا  مفعول 
كُمخرج  )ُمفعل(  زنة  عىل  جاءت  التي 

وُمدخل وُمكرم، كام جزم بذلك بعضهم؟
انطوت اإلجابة عن هذه التساؤالت   
اللغويني  آراء  من  مجلة  استعراض  عىل 
العرب القدامى، لبيان االستعامل الصحيح 
اىل  بالرجوع  اللفظة،  هذه  معنى  وتأصيل 
جذرها الثالثي لتتضح دالالهتا، وذلك من 

خالل انقسام االجابة عىل قسمني: 
)276هـ(  املربد  رأي  األول:   -  
)املعجم(  أن  يرى  هنجه:  عىل  سار  ومن 
أدخلته  قالوا:  كام  اإلعجام،  بمنزلة  مصدر 
إدخاال  أي:  خمرجا،  وأخرجته  ُمدَخال 
لفظ  من  أرادوا  فكأهنم  وعليه  وإخراجا، 

)املعجم(:االعجام.)7(
جني  ابن  اليه  ذهب  ما  الثاين:   -  
)ت392هـ( وغريه، من أن لفظة )املعجم( 
أن  جيوز  ال  املعجم(  )حروف  عبارة  يف 
صالة  قالوا:  كام  حلروف،  صفة  تكون 
األوىل ومسجد اجلامع، فهام صفتان حذف 
موصوفامها وأقيام مقامهام، والتقدير: صالة 
مسجد  األوىل،  الفريضِة  أو  األوىل  الساعِة 

القوِم اجلامِع، فاألوىل غري الصالة، واجلامع 
قوهلم )حروف  املسجد، وليس كذلك  غري 
الكالم  بـ)حروف  يقدر  ال  ألنه  املعجم(، 
املعجم(،  اللفظ  بـ)حروف  وال  املعجم(، 
فليس هذا هو املعنى املراد، بل ان احلروف 

هي املعجمة، وهذا معلل بأمرين: 
أوهلام // أن )حروفا( لو كانت غري   
مضافة اىل )املعجم(، لكانت نكرة، يف حني 
هي معرفة بأل )حروف املعجم(، إذ ال جيوز 
املطابقة  تشرتط  بل  باملعرفة،  النكرة  وصف 

بينهام يف كل يشء. 
عالقة  بينهام  العالقة  أن   // ثانيهام   
لصفته،  املوصوف  أضافة  وحمال  إضافة، 
وإضافة  املعنى،  يف  املوصوف  هي  ألهنا 
اليشء اىل نفسه غري جائزة، ألن من أغراض 
نكرة،  اىل  أضيف  إن  التخصيص،  اإلضافة 
واليشء  معرفة،  اىل  أضيف  إن  والتعريف 
ملا  كذلك  كان  لو  ألنه  بنفسه،  يتعّرف  ال 
احتيج لإلضافة، وإنام وجبت إضافته لغريه 
ليتعّرف. لذلك صار الكالم األكثر رجحانا 
إضافة  باب  من  املعجم  حروف  أن  وقبوال 

املفعول اىل املصدر.)8(
)وكتاب  منظور:  ابن  ويقول   
سّمي  بالنقط،  كاتبه  أعجمه  إذا  معجم: 
ال  عجمة  فيها  النقط  شكول  ألن  معجام 
بيان هلا، كاحلروف املعجمة ال بيان هلا، وإن 

كانت أصوال للكالم كله(.)9(
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لفظة  أن  ذلك  من  يرتّجح  إذن   
تأيت  وقد  مفعول،  اسم  تأيت  قد  )معجم( 
وموقعها  الكالم  سياق  يأيت  وهنا  مصدرا، 

من اجلملة ليحّددا أهيام املقصود.
مجع  بأن  إجابته  الشيخ  يكمل  ثم   
يف  ذكره  يرد  مل  معاجم،  عىل  )معجم( 
اللغة قبل احلسن  أقوال األقدمني من علامء 
ذكره  من  أقدم  فهو  )ت650هـ(،  الصغاين 
الشعراء لدعبل واآلمدي  بقوله: )ومعاجم 
اجلمع،  بعنوان  يذكره  مل  لكنه  واملرزباين(، 
ثم  عبابه.)10(  مقدمة  يف  مستطردا  كان  بل 
الصغاين وهو  استعامل  أن  يقول: )وواضح 
االستشهاد  عصور  عن  زمانه  يف  املتأخر 
ليس كافيا يف االستدالل عىل صواب ذلك 
اللغة  يف  وردت  وقد  بصحته(.)11(  والقطع 
مجوع مشاهبة مثل مجع مطرف عىل مطارف، 
عىل  ومسجد  مصاحف  عىل  ومصحف 
عليها  يقاس  ال  فلَم  كثري،  وغريها  مساجد 

)معجم( وجيمع عىل معاجم؟
هذا  عىل  الشيخ  جواب  نرى   
كلمة  بني  كبريا  فرقا  هناك  )أن  املشكل، 
ألن  املذكورة،  األخرى  والكلامت  معجم 
وردت  قد  الكلامت  تلك  من  كلمة  كل 
ذكر يف  فقد  الضبط،  أو وجوه من  بوجهني 
)واألصل  وقال:  وامُلطَرف  املِطَرف  اللسان 
 ، ُمطرف بالضم، فكرسوا امليم ليكون أخفَّ
َأي  ُأْغِزَل  ُمغزل من  ِمغَزل وأصله  قالوا  كام 

وقال  واملِْجَسد،  املِْصَحُف  وكذلك  ُأدير، 
مْأخوذ  املعنى  يف  ألَنه  الضّم  َأصله  الفراء: 
الَعَلامن،  طَرفه  يف  ُجعل  َأي  ُأطِرَف،  من 
ولكنهم اْسَتْثَقلوا الضمة فكرسوه()12(، وذكر 
تكرسها  )متيم  وقال:  واملِصحف  امُلصحف 
الضمة  العرب  تضّمها...واستثقلت  وقيس 
يف حروف فكرست امليم وأصلها الضم(.)13(
الغموض،  اجلموع  هذه  ساد  ومّلا   
أو  مضمومة  لكلامت  مجوع  أهنا  يعلم  فال 
لفظ  وأّما  كذلك،  مجعها  جاز  مكسورة 
)معاجم(،  عىل  مجعه  يصّح  فال  )معجم( 
أنه ورد   تقّدم، وسبب ذلك  ما  وقياسه عىل 
مضموما فقط. وعليه، فإن األحكام العامة 
النص  نعدم  اليها عندما  الرجوع  التي جيب 
بأن جيمع  تلزم   للقياس عليهام،  الشاهد  أو 
لغري  صفة  ألنه  سامل(،  مؤنث  )مجع  اللفظ 
العاقل، وهو ما قال به  سيبويه )ت180هـ( 
يف باب ما جيمع من املذكر بالتاء: )فمنه يشء 
فجمع  اجلمع،  أبنية  من  بناء  عىل  يكرس   مل 
بالتاء إذ منع ذلك، وذلك قوهلم: رسادقات 
ومحامات...ومنه قوهلم: مجل سبحل ومجال 
سبحالت وربحالت ومجال سبطرات()14(، 
اللغويني  من  مجع  الرأي  هذا  عىل  سار  وقد 

القدامى)15(.
ولكن هناك من عارض هذا الرأي   
عىل  )معجم  مجع  صواب  ورأى  وأنكره، 
معاجم(،  مستداّل عىل ذلك بأنه لفظ )نقل 



116

اىل االسمية فصار اسم ذات، أو علم جنس 
عىل السْفر الذي حيتوي ألفاظ اللغة مقرونة 
بضبطها وبيان أصول اشتقاقها ومعانيها...
االستعامل  هذا  يف  معجم  لفظ  يكون  وقد 
عىل  مجعه  يف  ظرفا...وليس  مكان  اسم 
يف  اجلمع  قواعد  عىل  خروج  مفاعل  صيغة 

العربية(.)16(
3. ساهم وأسهم: 

هذه  ثراه(  )طاب  الشيخ  حّرر   
حقيقة  استجالء  يف  منه  حماولة  املذكرة، 
هو  وهل  وجذره،  )ساهم(  الفعل  أصل 
وقتنا  يف  استعامله  لشيوع  سامعي  أم  قيايس 
احلارض بمعنى )املشاركة(، وهل هو بمعنى 
)أسهم(؟ وهل األخري جاز استعامله بمعنى 
التي  أم ال؟ هذه مجلة من األسئلة  املشاركة 
من  الكثري  افتتاح  يف  الشيخ  عليها  عّودنا 
البّد  إلجابتها،  يتصّدى  وعندما  مذكراته، 
له من استعراض يشء من املوروث اللغوي 
العلامء  آراء، وهذا ديدن  يتبنّاه من  ما  ليؤّيد 

ذوي الثقافة العالية والقيمة العلمية.
بدأ بذكر رأي سيبويه يف باب دخول   
الزيادة يف فعلت للمعاين، قوله: )اعلم أنك 
إذا قلت فاعلته فقد كان من غريك إليك، مثل 
فاعلته، ومثل  إليه حني قلت:  ما كان منك 
ذلك: ضاربته وفارقته... وقد جتيء فاعلت 
قوهلم...  اثنني...وذلك  عمل  هبا  تريد  ال 
ناولته... وعافاه اهلل، بنوه عىل فاعلت(.)17( 

وأّما الفارايب )ت350هـ( يف ديوان األدب، 
فاعل  أعني  الوزن -  القول يف هذا  فيفّصل 
- قائال: )هذا الباب تأسيسه عىل أن يكون 
بصاحبه  أحدمها  يفعل  فصاعدا،  اثنني  بني 
ما يفعله هو به. ثم تتفّرع منه فروع: فمنها: 
ودافع.  دفع  كقولك  فعل،  بمعنى  يأيت  ما 
كقولك:  افعل  بمعنى  يكون  ما  ومنها 
أعفاك اهلل وعافاك، وراعنا سمعك وأرعنا، 
كقولك:  وهو  فعل،  بمعنى  جييء  ما  ومنها 
تفاعل،  بمعنى  فاعل  ويكون  وناعم،  نعم 
وجاوزه  وتسارع،  كذا  اىل   سارع  كقولك: 
وجتاوزه، ويكون فاعل بمعنى نفسه من غري 
أن يراد به يشء من هذه املعاين، مثل قولك: 
سار  من  وهكذا  وضاعفت(.)18(  سافرت 

عىل هنجيهام.)19(
)فاعل(،  بناء  أن  نستنتج  تقّدم  ممّا   
الفعل  صدور  به  يراد  فصيح،  عريب  بناء 
بصاحبه  أحدمها  يفعل  فصاعدا،  اثنني  من 
العام  املعنى  به، وذاك هو  يفعله هو  ما  مثل 
للمشاركة أو املقابلة باملثل. فهو مع فصاحته 
من  العرب  عن  أثر  ما  لكثرة  صحيح  بناء 
ونثرا،  شعرا  كالمهم  يف  وشواهد  أمثلة 
رشيطة أن يكون يف أصل الفعل ما يدّل عىل 
مع  منسجم  اسم  وجود  أو  الفعل،  فاعل 

املشاركة.)20(
وأّما الفعل )ساهم( بمعنى )قارع(   
يف املعجامت اللغوية، فمأخوذ من )السهم( 
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من  مانع  وال  به،  يتقارعون  كانوا  الذي 
استعامله بمعنى )شارك( مشتّقا من )السهم( 
نفسه، وهو ما أّيده الزخمرشي )ت385هـ( 
يف فائقه، إذ قال: ) السهم يف األصل: واحد 
السهام التي يرضب هبا، ثم سّمي به ما يفوز 
به الفالج )أي الظافر( سهام، تسمية بالسهم 
املرضوب به، ثم كثر حتى سّمي كل نصيب 
سهام()21(. وهكذا يكون )ساهم( مشتّقا من 
نصيب،  له  كان  بمعنى  مبارشة،  العني  اسم 
ويمكن توجيه صحة استعامل الفعل )ساهم( 
وداللته عىل املشاركة، من خالل كونه بمعنى 
)أسهم(، الفعل املعروف واملستعمل بكثرة، 
وما  الفصيح  العرب  كالم  مأثور  يف  ورد  إذ 
نّصوا عليه من أن صيغة )فاَعَل( تأيت بمعنى 
)ت458هـ(:  سيده  ابن  كقول  )أفعَل(، 
)تسامهوه بينهم فساواهم، وهم يتعادون: إذا 
مقدمة  يف  منظور  ابن  وقال  اشرتكوا()22(، 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  )فاستخرت  معجمه: 
يف مجع هذا الكتاب املبارك الذي ال ُيساَهم 
يف سعة فضله وال ُيشاَرك()23(. وبذا ال غبار 
عىل صحة استعامل الفعل )ساهم( وغريه مما 
يشتّق عىل زنة )فاَعَل( بمعنى )شارك( عىل 
وفق الرشوط والضوابط التي أقّرها العلامء 

العرب.)24(  
4. صدفة أم مصادفة؟

ظاهرة  أو  متوقع،  غري  أمر  وقوع   
اثنني  بني  لقاء  حصول  أو  السبب،  جمهولة 

كلها  لذلك،  انتظار  أو  قصد  بال  شيئني  أو 
حتى  )صدفة(،  لفظة  حتملها  دالالت 
مصطلحات  عداد  يف  الكلمة  هذه  دخلت 
الفلسفة والرياضيات والعلوم، بل تناولتها 
العامة فصارت مستعملة يف كالمهم  ألسن 
رجع  اللفظة  هذه  لتأصيل  ولكن  الدارج. 
اللغوية  املعجامت  اىل  اهلل(  )رمحه  الشيخ 
بمعاين   تعنى  التي  العريب  الرتاث  وكتب 
األلفاظ، فلم جيد للفظة )الصدفة( أثرا يذكر 
!! بل وجد املذكور يف املعجامت هبذه املعاين 
والتي  )املصادفة(،  هو  آخر  لفظا  املتقدمة 
واملحاذاة.)25( كاملوافقة  أخرى  دالالت  هلا 
احلديثة،  املعجامت  ذاته يف  األمر  تكّرر  وقد 
مثل )حميط املحيط( للبستاين )ت1883م(، 
الذي شّذ عن املعجامت األخرى بذكره لفظة 
)ِصدفة( مكسورة الصاد وبالدالالت اآلنفة 
الذكر.)26( وتابعه يف ذلك ناصيف اليازجي 
)ت 1871م( يف منجده، الذي أضاف عىل 
صيغة  وردت  أنه  عىل  مولدة)27(،  أهنا  ذلك 
يف  بالضّم،  )ُفعلة(  بمعنى  بالكرس  )فِعلة( 
وكذا  اللغة)28(،  وكتب  العربية  املعجامت 
أوردت املوسوعة الفلسفية املخترصة املعاين 
ال  )املصادفة(  اىل  ترمجت  ولكنها  ذاهتا، 

)الصدفة(!!)29(. 
القديمة  املعجامت  تتفق  وهكذا   
واحلديثة عىل استعامل لفظة )مصادفة( بدل 
)صدفة( للداللة عىل األمر غري املتوقع، وأهنا 
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اللفظة الفصيحة املأثورة عن العرب. ولكن 
هل يعني هذا أن استعامل لفظة )صدفة( غري 

صحيح؟
يف  منهجه  هو  كام  الشيخ  جييب   
اللغة،  كتب  اىل  بالعودة  هذه،  مذكراته 
بني  )فعلة(  الوزن  هذا  ورود  عن  والبحث 
ساكنة  النعوت  من  أهنا  اىل  فيصل  ثناياها، 
العني وهي بمعنى مفعول به،)30( وهو باب 
كالمهم  يف  جاء  وممّا  القياس.)31(  فيه  يطرد 
عىل وزن )فعلة( بمعنى )املفعول به(، قوهلم: 
اهلُزأة: من هُيزأ به، والُسبة: من يسّبه الناس، 
)الفاعل(،  بمعنى  نفسه  الوزن  ورد  ولكن 
أي  وعضلة:  مسن،  أي  ُقفة:  رجل  مثل: 
هذا  من  أمثلة  وورود  وغريها)32(،  داهية، 
يؤثر  ال  كالمهم،  يف  الفاعل  بمعنى  الوزن 
ورودا  األكثر  مادام  القاعدة،  سالمة  عىل 
هو اسم املفعول فضال عن كوهنم نّصوا عىل 

اطراده يف القياس.)33(
وغريها،  املتقّدمة  األمثلة  ومن   
يتضح أن وزن )فعلة( تارة يأيت اسم مفعول، 
اإلسمية  اىل  الوصفية  من  معناه  انتقل  وقد 
كام يف األمثلة السابقة، وأخرى صفة بمعنى 
وقد  وُسخرة.  ُلعنة  رجل  مثل:  مفعول، 
الشيخ  أن  حتى  بكثرة،  الوزن  هذا  جاء 
صيغة  وستني  اثنتني  وحده  للفارايب  أحىص 

ديوان  يف  الفارايب  أن  علام  مذكراته)34(،  يف 
األدب أورد أربعمئة وأربعني كلمة عىل هذا 

الوزن.)35(  
جواز  اىل  تقّدم  مّما  الشيخ  وخيّلص   
استعامل لفظة )صدفة(، ألهنا بمعنى املفعول 
أن  وكذلك  صفة،  أو  اسام  أجاءت  سواء 
الكثرة  بلغت من  )فعلة(  البناء  شواهد هذا 
حّدا يسّوغ القياس كلام دعت احلاجة لذلك، 
فالصدفة اسم يراد به ما يصادف، كاحلجة ملا 
حيتّج به. فهي صيغة مقبولة وإن مل يرد فعلها 

يف املعجامت ومصنفات األفعال. 
وأخريا ال خيفى عىل القارئ اللبيب،   
اىل  داعيا  اللغوية  مسائله  يف  بدا  الشيخ  أن 
األلفاظ،  بتأصيل  مهّتام  والتّوسع،  التيسري 
األلفاظ  استعامل  بكثرة  االحتجاج  مع 
وشيوعها يف كالم العرب. وهو منهج جدير 
بأن نقتفي أثره ونحذو حذوه، ملا حيمل من 
الرصد  كيفية  تدّبر وجهد علمي واضح يف 
مسألة  كل  يذّيل  تواضعه  ومن  والتحليل. 
إرادة  عليم(،  علم  ذي  كل  )وفوق  بعبارة 
فسح املجال للباحثني بعده بأن يشّمروا عن 
من  وسالمتها  للغتهم  خدمة  سواعدهم، 
الفساد واخلطأ واللحن ألهنا هويتنا اخلالدة.
ورفع  خري،  كل  العربية  وعن  عنا  اهلل  جزاه 

قدره ومنزلته، وأسكنه جنانه الواسعة.
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 النبوية بوصفها علما
ُ
السيرة

حمّمد  األكرم  النبي  شخصية  كانت   
)صىل اهلل عليه وآله( شخصية استثنائية بكل 
السابع  القرن  يف  ظهورها  فمنذ  املقاييس، 
امليالدي واىل يومنا هذا أهلبت هذه الشخصية 
الذين  واألدباء  واملفكرين  الكّتاب  محاس 
رسموا هلا- عىل اختالف مشارهبم وألسنتهم 
- صورًا عظيمة تستفي مادهتا من بناء ذهني 
واحد غلبت عليه القداسة وأغرق يف جتسيد 
الفضائل اإلنسانية واملعجزات التي يتعاضد 
يف إنتاجها فكر مغرم هبذه الشخصّية وقابلية 
فّذة عىل صياغة الفن السريي، ومع إطاللة 
األدباء  حماوالت  تتوّقف  مل  احلديث  العرص 
واملفكرين العرب عن العودة إىل منهل هذه 
ودواع  ألسباب  الفّذة  اإلنسانية  الشخصية 

خمتلفة.
السرية  كتابة  فن  ظهور  ويرتبط   
العريب  الثقايف  األديب  املوروث  يف  النبوية 
ارتباطا  النبوي  احلديث  برواية  واإلسالمي 
خيّص  مدّون  نص  أول  ظهور  فمع  وثيقا، 
املتواترة  وأخباره  األكرم  الرسول  سرية 

ت152هـ(  املطلبي  اسحاق  )ابن  يدي  عىل 
)ابن هشام  تلميذه  يدي  وهتذيبه الحقا عىل 
مفهومه  يبلور  الفن  هذا  كان  213هـ(  ت 
عىل  القائمة  بالرتمجة  واملرتبط  به  اخلاص 
الرسول  بأحوال  يتعّلق  بام  املعرفية  الدراية 
وأخباره،  ومواقفه،  وسلوكه،  األكرم، 
إعالء كلمة  التي خاضها من أجل  وحروبه 
اهلل، وقد صارت هذه الدراية مع مرور الزمن 
وهو  ورشفا،  فضال  العلوم  أعظم  من  )علام 
عبارة عن ذكر مناقبه عليه الصالة والسالم، 
ومآثره وبيان أوصافه السنّية، وأحواله العلّية، 
وخصائصه ومعجزاته البهّية()1(، وهذا العلم 
ينطلق من مبدأ أن ال تاريخ حقيقيا للمسلمني 
الرسول  مع  ابتدأ  الذي  اهلجري  التاريخ  إالّ 
األكرم عندما حورص يف مكة فأراد أن يفّك 
اخلناق عن هذه العصبة املجاهدة من خالل 
التي  )يثرب(  املنورة  املدينة  إىل  اهلجرة  قرار 
كان أهلها أرّق قلوبا وأكثر ترّقبا هلذا الطارق 
العظيم الذي سيغرّي وجه الكرة األرضية يف 

أعوام قالئل!

أ.م.د. علي محمد ياسين  
جامعة كربالء  - كلية العلوم اإلسالمّية 
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العربية  الكتابات  تنقطع  ومل   
الرسول  سرية  من  تتخذ  التي  واالسالمية 
االكرم موضوعا هلا منذ ان كتب ابن اسحاق 
بل  هذا،  يومنا  وحتى  الذكر-  مار   - كتابه 
لدرجة  مستمّر  تزايد  يف  الكتابات  هذه  أن 
من  الكتابات  هذه  أحىص  الباحثني  أحد  أن 
حني صدورها هناية العقد الثالث من القرن 
العرشين إىل هناية العقد الثامن منه فوجدها 

قد جاوزت املائة ومخسني مصنفًا)2(.
ومن هذه املؤلفات التي سنلقي عليها   
الضوء يف هذه الورقة هو كتاب الشيخ حممد 
حسن آل ياسني املوسوم )يف رحاب الرسول 
صىل اهلل عليه وآله وسلم( الذي تشري مقدمته 
حمارضات  جمموعة  باألصل  كان  أنه  إىل 
شفوية ألقاها عىل جمموعة من املستمعني يف 
شهر رمضان من العام 1389هـ)3(، والكتاب 
التي ولد من خالهلا مل خيل  الكيفّية  مع هذه 
من البعد املنهجي ومن الطرح املوضوعي كام 

سيتضح لنا. 
من خالل معاينة أولية للبنية الظاهرية   
للتمهيد الذي يلحقه الشيخ بالكتاب نلحظ 
وجود اهلّم اإلشكايل املحّرك للكتابة بالسرية 
النبوية، وقد متّثل هذا اهلّم من خالل احلرص 
عىل الكشف عن الغموض والضباب الذي 
للسرية  األوائل  واملؤلفني  بالرواة  حييط 
كون  يف  الصواب  )مقدار  ملعرفة  النبوية 

أولئك مؤلفني وهؤالء حمّدثني، ومقدار الثقة 
يف  املبثوثة  وأخبارهم  مروياهتم  جمموع  يف 
املصادر واألصول ليكون القبول أو الرفض 
عىل  وقائام  وعلم،  بصرية  إىل  مستندا  لذلك 

أساس ثابت ال ترّدد فيه()4(.
اهلرم  قلب  إىل  الشيخ  يسعى  وهنا   
عىل رأسه متخذا من النتائج التي بنى عليها 
منطلقات  النبوية  السرية  بعلم  املهتمون 
املهتمني والقّراء عىل حد  تلزم هؤالء  نظرية 
املستقرة  النتائج  هذه  يف  النظر  بإعادة  سواء 
كنسبة )أول من قام بالتأليف يف علم السرية 
وعّده  100هـ(()5(  ت  الزبري  بن  )عروة  إىل 
املغازي  يف  القدماء  من  كتابا  ألف  من  أول 
العرب  من  بالسرية،  املهتمني  آراء  بحسب 
واملسترشقني الذين وجدهم الشيخ مترّسعني 
بال دليل ثابت وال إنصاف موضوعي، ألنه ال 
يوجد ما يدعم هذا الرأي يف كلامت القدامى 

عنه)6(.
بعيدا  ياسني  آل  الشيخ  ويذهب   
من  أنفسهم  القدماء  أخبار  يف  جيد  عندما 
صالته  بسبب  الزبري(  بن  بـ)عروة  يطعن 
أيب  بن  بمعاوية  وحتديدا  باألمويني  الوثيقة 
سفيان الذي شّجعه عىل اختالق األحاديث 
الذي  املايل  األجر  لقاء  املكذوبة  والروايات 
وصنّاع  الكذابني  مع  سخّيا  فيه  معاوية  كان 

األخبار واحلوادث)7(. 
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ومثل هذا الكالم يصّح عىل بعض   
قد  يكونون  إّما  الذين  اآلخرين  املحدثني 

افرتي عليهم أو بالعكس.
األخرى  الكتاب  فصول  ويف   
بأكثر من  أقسام  بلغت عرشة  التي  ومباحثه 
مائتي صفحة، وهذه األقسام هي: ) الوالدة 
والنشأة، الزواج واألزواج، األبناء والبنات، 
العصمة،  واملعجزات،  اإلعجاز  البعثة، 
الدولة،  وبناء  اهلجرة  والقراءة،  الكتابة 
يف  الكربى  املعارك  والوفاة،  املرض  فاجعة 
الشيخ آل  النبوي( حاول من خالهلا  العهد 
النبوية  السرية  كتابة  فن  أن  يثبت  أن  ياسني 
جيب أن يراعي ال األصول التي خضعت هلا 
وإّنام  فحسب،  النبوية  السرية  كتابة  ضوابط 
للرسول  الرمزية  القيمة  إىل  االلتفات  جيب 
ختليص  وجيب  األمة،  وجدان  يف  األكرم 
تراكام  ترتاكم  أضحت  التي  السرية  متون 
التارخيية  الظروف  االعتبار  بنظر  يأخذ  ال 
التي  العسكرية  والتعبوية  واالجتامعية 
صاغت التجربة املحمدّية العظيمة بوصفها 
واحدة من أعظم جتارب البرش التي سيزيدها 

جانبها الوحياين )الرسايل( عظمة وأمهية.
معا  األمرين  الشيخ  يراعي  لذا   
مسؤولية  السرية  كتابة  إعادة  مسؤولية  عاّدا 
ترتبط بأركان الدين لتكون سببا من أسباب 
اإليامن الذي حيّتم عىل من يضطلع هلذا األمر 

أن يغربل الروايات املكّدسة باملصادر املعنّية 
واألدلة  واحلوادث  الوقائع  يمّحص  وأن 
وحديثا  قديام  السرية  كتب  هبا  تضّج  التي 
والتجريح  اخلدش  إىل  تصل  درجة  إىل 

املقصودين)8(.
ياسني  آل  الشيخ  يعرض  وعندما   
منطلقا  يعرضها  فهو  األكرم  النبي  لسرية 
قد  كان  لو  النبي  سرية  مؤرخ  أن  مبدأ  من 
نفسه  جلنّب  القرآن  آيات  بوحي  استهدى 
القرآن  ألن  واملزالق،  اهلفوات  يف  الوقوع 
اهلل  )صىل  حممد  الرسول  وصاحبه  الكريم 
أما  اآلخر،  بعضهام  يكمل  كانا  وآله(  عليه 
ما أثاره بعض املغرضني حول نقطة حساسة 
بتعدد  واخلاصة  العطرة،  السرية  هذه  يف 
بالدليل  ياسني  آل  فريّده  الرسول؛  زوجات 
أزواجه  تعّدد  وراء  الدافع  أن  عىل  القاطع 
دافع  أي  من  أكثر  أخالقيا  إنسانيا  كان 
من  العدد  هبذا  يقرتن  )الذي  فالرجل  آخر، 
انتقاء  عىل  قدرته  مع   - والعجائز  األرامل 
ليس  والشباب-  اجلامل  ذوات  من  غريهن 
للذائذه( ومستسلام  لغرائزه  مستجيبا  رجال 

)9( بكل تأكيد.

اإلسالمي  التاريخ  أن  وبام   
مؤرخون  قديام  كتابته  يف  تدّخل  وتدوينه 
تدّخالت  من  يسلم  مل  وحديثا  نصارى، 
الكتابات ستفتقد  فإن هذه  املسترشقني)10(؛ 
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إىل بعدها املوضوعي الذي جيعلها بحاجة إىل 
التعّصب  آثار  لتخليصها من  دائمة  مراجعة 
ومن تركات الرصاع الذي خاضه املسلمون 
التبشري  يف مرحلة اإلسالم املبكرة من أجل 
كبرية  انتصارات  حمّققني  الدين  هذا  بتعاليم 
بقاياها  نلمس  التي  آثارها  جتاهل  يمكن  ال 

حتى يومنا هذا.
الشيخ  ويف مبحث املعجزات حيّدد   
نوعني من معجزات الرسول األكرم، أوهلا 
تضاهى،  ال  التي  بعظمته  الكريم  القرآن 
املسلمون  شاهدها  التي  املعجزات  وثانيهام 
بالتواتر،  ونقلوها  بأعينهم  له  املعارصون 
اإلطالق،  عىل  املعجزات  هذه  أهّم  ولعّل 
مها معجزتا: اإلرساء، وانشقاق القمر، وقد 
أخرب اهلل - تعاىل- يف كتابه عن املعجزتني، 
متّت  التي  الكيفية  يف  اآلراء  اختلفت  وإن 
حدثتا  اللتان  املعجزتان  هاتان  خالهلام  من 
وهو  هبام،  القرآن  إخبار  لكن  بالفعل)11(، 
كتب  من  الصحة  ثابت  الوحيد  الكتاب 
اإلسالم يف زمنه األول ال يدع جماال للشّك 
يف وقوع هذه املعجزات التي تعّد جزءا من 

سرية الرسول األكرم.
أّما عن عصمة الرسول األكرم التي   
الشيخ  عاجلها  فقد  ياسني  آل  عندها  توّقف 
أن  يرى  الذي  اإلمامي  انتامئه  منطلق  من 
الرسول وأهل بيته ال ينبغي هلم اخلطأ، وال 

يقع منهم الذنب كبريا أو صغريا، وأن النبي 
مجيع  عىل  وحجة  متبعا  قدوة  كونه  بحكم 
املسلمني يف قوله وفعله؛ فهو  -بالرضورة- 
يف  جدال  ال  مسألة  وهذه  منّزه،  معصوم 

وضوحها)12(    
الذي  بحثه  ضمن  الشيخ  وكان   
ضمن  الرسول  سرية  بإدخال  فيه  يلتزم  ال 
الكتب  اعتادته  الذي  التارخيي  التسلسل 
وإّنام  له،  ميدانا  السرية  هذه  من  املتخذة 
ينتقي املوضوعات التي أثارت جدال ولغطا 
بالكتابة  الرسول  كمعرفة  حوهلا  تارخييا 
القرآن عرّب عن  أن  الرغم من  والقراءة عىل 
هذه احلالة بقوله يف سورة األعراف: )فآمنوا 
باهلل  يؤمن  الذي  األمي  النبي  ورسوله  باهلل 
وكلامته( وهنا يتعّرض الشيخ لآلراء الواردة 
)أمي(  للفظة  اللغوي  املدلول  حتليل  يف 
قد  البعثة  بعد   ( األكرم  النبي  أن  مرّجحا 
قرأ وكتب، إذ كانت تلك األمية رضورة ال 
بذلك معجزته  لتّتحقق  البعثة؛  قبل  منها  بّد 
الكربى باإلتيان بالقرآن؛ ولّئال يكون شّك 
أو ارتياب فيام جاء به؛ ولكي ال يقال إنه من 

صنعه وتأليفه()13(. 
 13 عام  الرسول  هاجر  وعندما   
من  بدرت  التي  املضايقات  بسبب  للبعثة 
قريش يف مكة فإن الشيخ يتوّقف طويال عند 
مالبسات هذه اللحظة التارخيية املهمة التي 
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استثامر  أحسن  األكرم  الرسول  استثمرها 
عندما أعاد املياه إىل جمارهيا بني قبائل يثرب، 
أهل  من  وأنصاره  معه  املهاجرين  بني  ثم 
بأرضها  املدينة  إىل  اسمها  تبّدل  التي  يثرب 
وبوجود  الطيبني  وبناسها  للزراعة  الصاحلة 
وهذه  بالعدل،  حيكم  مطاعا  حاكام  النبي 
احلاكم(  الناس،  )األرض،  الثالثة  العنارص 
أبرزها  بمقومات  تبنى  دولة  أية  مرتكزات 
التنفيذية(  السلطة  الترشيع،  )الدستور، 
حلام  للمدينة  الرسول  هجرة  كانت  وقد 
احللم  هذا  حتّقق  وقد  العدل،  دولة  بتحقيق 
عىل أرض الواقع هبذه اهلجرة املباركة، التي 
مكة  فتح  الحقا  العظيمة  نتائجها  من  كان 
خالل  من  الصنمية  الرشك  شوكة  وكرس 
تطهري البيت احلرام من املعبودات املصنوعة 
القهار الذي ال غالب  الواحد  واإلذعان هلل 

له.
كالنبي  عظيام  رجال  أن  شك  وال   
األكرم ال يمكن أن يرتك قومه ملهّب الريح 
لقاءه  وأن  اقرتبت  قد  هنايته  أن  يدرك  حينام 
عمد  ولذلك  وشيكا؛  بات  العّزة  برّب 
وزوج  عمه  ابن  تولية  إىل  األكرم  الرسول 
بنبوته  إيامنا  إليه وأوهلم  الناس  ابنته وأقرب 
وقد  دينه،  عن  ودفاعا  تضحية  وأعظمهم 
الناس  فعل ذلك مأمورا بنّص رصيح فبلغ 
تارخييا)14(،  املثبتة  الوداع  بحّجة  األمر  هذا 

حتى  بارئه  إىل  الرسول  رحل  إن  ما  لكن 
عىل  الناس  بانقالب  القرآن  نبوءة  حتّققت 
أمر  رصف  خالل  من  موته  بعد  أعقاهبم 
برشي  قرار  إىل  اهلل  رسول  خليفة  تولية 
رضب األمر اإلهلي عرض احلائط وكان من 
مصائب  من  باألمة  حّل  ما  الكارثية  نتائجه 
واحتكار  للسلطات  واستغالل  واستبداد 
اخلالقة  للطاقات  وتعطيل  العام  للامل 
تنفع  اهلل وال  زائفة ال تريض  بأمور  وإهلائها 

الناس...      
املوجز  العرض  هذا  خالل  ومن   
ياسني(  آل  حسن  )حممد  الشيخ  آلراء  جدا 
التي  العامة  املالمح  أهّم  نحّدد  أن  نستطيع 
النبوية،  السرية  كتابة  يف  منهجيته  حّددت 

وكاآليت:
والطرائق  األساليب  الشيخ  يستنسخ  مل  أ - 
املعتادة يف كتب السرية من خالل االحتكام 
إىل التسلسل التارخيي يف عرض األحداث، 
لألمور  اخلاصة  النتقاءاته  اخليار  ترك  وإّنام 
إشكاليات  حوهلا  أثريت  التي  والوقائع 
نظره  وجهة  عن  الدفاع  مفّضال  تارخيية 
بكل  الثقايف  بانتامئه  معتز  مسلم  كمثقف 
التارخيي  بالدليل  االستشهاد  مع  موضوعية 
التاريخ  مصادر  من  مصدر  من  أكثر  يف 
اإلسالمي بغّض النظر عن مذهب صاحبه.

الثقافية  الشيخ  خلفية  سامهت  ب - 
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رؤيته  بتخصيص  اإلمامية  واعتقاداته 
التي  التارخيية  املرويات  وفق  عىل  لألحداث 
موقفا  متتلك  التي  الشيعية  املصادر  تتبنّاها 
النبوية  السرية  ألحداث  نقديا  وفهام  تارخييا 
السائد  الرأي  خيتلف عاّم هو عليه احلال عند 

عند عموم املسلمني من أهل السنة.
ت - كانت غلبة املصادر واملراجع التي أحال 
إليها الشيخ آل ياسني تشري إىل طغيان املصادر 
واملراجع التارخيية القديمة وانحسار املصادر 
عن  فضال  املوضوع،  طبيعة  بسبب  احلديثة 
املواضع  من  كثري  يف  الكريم  للقرآن  عودته 
االختالفات  حول  النزاع  حسم  ملحاولة 
احلاصلة يف تأويل األحداث واألخبار املتعّلقة 
بالسرية النبوية باعتبار القرآن الكتاب الوحيد 
الذي ال يمكن االختالف عىل صحة ما ورد 

فيه من كالم.
اهلوامش:

1- سبل الرشاد يف سرية خري العباد، حممد بن 
يوسف الشامي، ص11

العرب  لدى  النّبوية  السرية  كتابة  ينظر،   -2
املحَدثني، اجّتاهاهُتا ووظاُئفها، حسن بزاينّية، 

املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء- بريوت، 
ط1، 2014م، ص 52

عليه  اهلل  صىل  الرسول  رحاب  يف  ينظر،   -3
ياسني،  آل  حسن  حممد  الشيخ  وسلم،  وآله 

املطبعة العربية، بريوت، 1996م، 
4- املصدر نفسه، ص12

5- بحث يف نشأة علم التاريخ عند العرب، 
املرشق،  دار  بريوت،  الدوري،  العزيز  عبد 

1983م، ص22
6- ينظر، يف رحاب الرسول ص 13

7- ينظر، املصدر نفسه، ص 14
8- ينظر، يف رحاب الرسول، ص  31.

9- نفسه، ص 52
يف  العرب  تاريخ  عيل،  جواد  ينظر،   -10

اإلسالم  )السرية النبوية(، ص20
الرسول،  رحاب  يف  ينظر،  لالستزادة   -11

ص88 وما بعدها.
12- ينظر، املصدر نفسه، ص 100-  101.

13- نفسه، ص 120
وما   133 ص  نفسه،  املصد  ينظر،   -14

بعدها.
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جهوُد الشيخ محمد حسن آل ياسين 
الصرفية والمعجمية

مدخل:
أول معرفتي بالشيخ حممد حسن آل   
ياسني أْن ورد ِذكُر اسِمِه عىل لسان أستاذي 
بابل  جامعة  الرتبية  كلية  يف  املاجستري  يف 
أثناء  يف  غالب  نارص  عيل  الدكتور  األستاذ 
يف  ذلك  كان  اللغة،  فقه  مادة  يف  حمارضته 
خريف العام 2002 حني دعانا نحن طلبته 
اخلمسة إىل مراجعة كتاب األضداد للدكتور 
ضخام  كتابا  وكان  ياسني،  آل  حسني  حممد 
للدكتوراه،  رسالته  كان  أنه  بعد  فيام  عرفت 
من  حينذاك   غالب  الدكتور  حذرنا  وقد 
حسن؛  حممد  الشيخ  الرجلني  بني  اخللط 
األب  هو  فاألول  حسني،  حممد  والدكتور 
هذه  موضوع  واألول  نجله،  هو  واألخر 

املقالة.
نجله  ألتقي  أْن  األقدار  شاءت  ثم   
ياسني  آل  حسني  حممد  الفاضل  الدكتور 
املركز  العراقيني  األدباء  احتاد  دعاين  حني 

عىل  2012م  سنة  بغداد  العاصمة  يف  العام 
شيوخي  أحد  عن  حمارضة  إللقاء  الراجح 
الكبار، وهو العالمة الراحل الدكتور نعمة 
بالدكتور  اللقاء  ومجعني  العزاوي.  رحيم 
حممد حسني آل ياسني آنذاك،  وحتاورنا عن 
العزاوي كيف  نعمة رحيم  الراحل  صديقه 
إىل  النحو  يف  الكويف  املذهب  عن  عدل  أنه 

املذهب البرصي؟
أّما موضوع مقالتنا فهو الشيخ حممد   
حسن ابن الشيخ حممد رضا ابن الشيخ عبد 
حممد  الشيخ  ابن  باقر  الشيخ  ابن  احلسني 
حسن آل ياسني اخلزرجي الكاظمي، ولد يف 
النجف األرشف عام 1931م، وكان والده 
ياسني  آل  رضا  حممد  الشيخ  اهلل  آية  الفقيه 
ُيَعدُّ  كان  1951م،   - 1370هـ  سنة  املتوىف 
أكرَب مرجٍع يف زمانه ترجع إليه طائفة الشيعة 
اإلمامية يف سائر بالد املسلمني. واملطبوع من 
آثاره ستني ومائة كتاب، مائة مؤلَّف وستني 

أ.م.د غانم كامل سعود الحسناوي  
مديرية تربية كربالء المقدسة/ قسم اإلشراف االختصاصي
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مل  ياسني  آل  موسوعة  نارش  ولعل  قًا.  حمقَّ
حني  الدكتور  كتبها  التي  املقدمة  إىل  يلتفت 
ومع  عنوانًا،  بثامنني  الشيخ  مؤلفات  حرص 
ذلك فإّن أفضل ما ترجم له من املصادر هي  
)موسوعة العالمة الكبري الشيخ حممد حسن 
الدراسية  سريته  صفر،  املجلد  ياسني(،  آل 
ومن  رثائه،  يف  قيل  وما  وآثاره،  والعلمية، 
إليها: ما حصلت  التي عدت  املصادر احلية 
عليه من نجله األستاذ الدكتور حممد حسني 
املقالة  هذه  أغنت  معلومات  من  ياسني  آل 
قاله  ما  وزيَّنت جيدها، ولوال هذا لكررت 
غريه يف الراحل الكبري)1( وقد بلغت جملدات 

هذه املوسوعة سبعة عرش جملَّدًا..)2(
املهمة  املقدمة  إىل  رجعنا  وإذا   
حسني  حممد  الدكتور  بقلم  للموسوعة 
وجدنا أّن الشيخ حممد حسن مل يكن ليضّيع 
شيئا من وقته سدى، حتى حني فرض عىل 
نفسه اإلقامة االختيارية يف بيته يف الكاظمية، 
واستمّر نشاطه حتى أيام مرضه األخرية؛ بل 

مع اشتداد مرضه عليه.
بأنه  ويكيبيديا  موقع  به  عّرف   
 -  1931( ياسني  آل  حسن  حممد  الشيخ 
رجل  شاعر،  باحث،  مؤرخ،  2006م( 
يف  عضوًا  كان  عراقي،  شيعي  وعامل  دين، 
اللغة  وجممع  العراقي،  العلمي  املجمع 
اإلسالمية  اجلمعية  ترّأس  األردين،  العربية 

للخدمات الثقافية، وأرشف عىل حترير جملة 
)البالغ(، واعتزل الشيخ احلياة العامة، الزمًا 
داره، فارضًا عىل نفسه اإلقامَة اجلربية، بعد 
إعدام ابن عمته آية اهلل العظمى، حممد باقر 
يف  تويف  1980م.   - 1400هـ  سنة  الصدر 
يوم  غروب  قبيل  الكاظمية،  مدينة  يف  داره 
السبت 26 مجادى االخرة سنة 1427هـ / 

2006م، وشّيع صبيحة اليوم التايل)3(
جهوده الرصفية واملعجمية:

مل تكن جهود الشيخ حممد حسن آل   
ياسني مقترصة عىل جانب واحد، فقد كتب 
مباحث  عن  مبتعدا  والداللة  الرصف  يف 
علم النحو، إذ مل يلج هذا الباب الواسع، ومل 
فيه جديدا  يرى  يكن  مل  ميدانه؛ ألنه  يقتحم 

يذكر سوى األسلوب واملصطلحات.
ببحوث  اللغوية  جهوده  ومتّثلت   
العراقي،  العلمي  املجمع  جملة  يف  منشورة 
نال عضوية هذا  بعد أن  واستمّرت جهوده 
املجمع يف العام 1980م إىل العام 1992م، 
وقد كافأه هذا املجمع بجمع هذه البحوث 
واملقاالت يف كتاب بعنوان )مسائل لغوية يف 
املذكرات  هذه  وكانت  جممعية(،  مذكرات 
مرتبة بحسب أسبقيتها يف التقديم إىل جلنتي 
ومن  العربية()4(.  و)اللغة  )األصول(، 
حسن  حممد  الشيخ  أّن  الرصفية  جهوده 
الصيغ  أوزان  دالالت  يف  كتب  ياسني  آل 
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الرصفية، ومن هذه الصيغ التي نالت نصيبا 
والتي  العرب،  اللغة  أئمة  اهتامم  من  وافرا 

وقف عندها الشيخ:
َل: 1. صيغة َفعَّ

العني  املضعَّف  الثالثي  الفعل   
َل( يعّد من أبرز الصيغ وأكثرها شيوعا  )َفعَّ
يف  العرب  عند  خمتلفة  لغوية  استعامالت  يف 
من  كبريا  حّيزا  شغل  وقد  خمتلفة،  جماالت 
تعريبه،  أريد  فيام  سيام  ال  العربية،  املؤلفات 
ص تشخيصًا، وَحلََّل  أو ترمجته، ومنها: َشخَّ
تسويقًا...  َق  وسوَّ تأمياًم،  َم  وأمَّ حتلياًل، 
م الشيخ مذكرة جييب  ونحوها كثري. وقد قدَّ
وعن  األلفاظ،  هذه  صحة  مدى  عن  فيها 
الركون  يمكن  ثابتة  قاعدة  إجياد  إمكانية 
من  اخلطأ  متييز  يف  عليها  واالعتامد  إليها، 
عىل  الواردة  األلفاظ  هذه  من  الصواب 
املعاين  أهم  الشيخ  ذكر  وقد  الوزن،  هذا 
الكثرة  وهي:  الوزن،  هذا  إليها  خرج  التي 
والنحت،  والسلب،  والتعدية،  واملبالغة، 
ُيذكر  وأن  األعيان،  أسامء  من  واالشتقاق 
املعاين  من  معنًى  به  ُيراد  وال  لذاته،  الوزن 

السابقة.
املعاين  الشيخ هذه  وبعد أن أحىص   
األمثلة  وساق  الوزن،  هذا  واستعامالت 
إىل  خلص  فيها،  العلامء  وأقوال  عليها، 

النتائج اآلتية:

واملبالغة  للكثرة  الثالثي  الفعل  تضعيف   *
العلامء،  من  عدد  كالم  رصيح  يف  قيايس 
ّكيت  السِّ وابن  )175ه(،  اخلليل  ومنهم: 
)244ه(، وابن قتيبة )276هـ(، وابن سيدة 

)458هـ(.
قيايس  للتعدية  الثالثي  الفعل  تضعيف   *
سيدة،  ابن  أقوال  إىل  الشيخ  استند  أيضًا 
التي  النتيجة  هذه  يف  )538ه(  والزخمرشي 

خلص إليها.
ال  واإلزالة  السلب  بمعنى  التضعيف   *

يقاس عليه.
فيه بني  النحت خمتلٌف  التضعيف بمعنى   *
يف  فارس  وابن  اخلليل،  جييزه  إذ  العلامء، 
يف  الشيخ  ذهب  وقد  سيبويه،  يرفضه  حني 
هذا مذهب سيبويه الذي يرى أن هذا ليس 

بالقياس.)5(
القول يف جواز  الشيخ إىل  وخلص   
تضعيف األفعال املشتّقة من األسامء اجلامدة 
املعنيني  عىل  التعريب  لتيسري  منه  اجتهادا 

بقضايا الرتمجة.
2. صيغة الّتْفَعال يف العربية:

بني   - كغريه   - الشيخ  فّرق   
 - التَّفعال  أن  ورأى  والتِّفعال(،  )التَّفعال، 
بفتح التاء - بناء خاص باملصدر من الفعل 
الثالثي، وبعد مراجعته لورود هذه الصيغة 
يف املعجامت، وكتب النحو والرصف أحىص 
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لفظة،  منها مخسًا وتسعني  ياسني  آل  الشيخ 
املصادر  تلك  ملعظم  ومتابعة  استقراٍء  وبعد 
جاءت  التاء  بفتح  )َتْفَعال(  صيغة  أن  وجد 
والتكثار،  والرتداد  واملبالغة  الكثرة  لغرض 
فيه، ثم  والغاية منها تكثري املصدر واملبالغة 
البرصية  املدرستني  آراء  بني  الشيخ  قارن 
فوجدها  املزيدة،  الصيغة  هذه  يف  والكوفية 
عند البرصيني مصدرًا للفعل )َفَعل( املجرد، 
لعني  تشديد  غري  من  والعني  الفاء  املفتوح 
الفعل، أي: وسطه. أّما الكوفيون فذهبوا إىل 
ل( مفتوح  أن صيغة التَّفعال مأخوذة من )َفعَّ
عوضًا  جاءت  فيه  واأللف  دة،  املشدَّ العني 
عن الياء، فالتكرار بمعنى التكرير، والرتداد 
بمعنى الرتديد... وهكذا، ومل يرتِض الشيخ 
الوزن  أن هذا  االسرتابادي يف  الريض  رأي 

مع كثرته ليس بقياس.
فقد   - التاء  بكرس   - التِّفعال  أّما   
تبنّى الشيخ فيه رأي سيبويه أنه ليس بمصدر 
بل بمنزلة اسم املصدر، وقد أقّر جممع اللغة 
صوغ  العارشة  دورته  يف  القاهرة  يف  العربية 
مصدر من الفعل عىل وزن )َتْفَعال( للداللة 
رأي  يؤّيد  ما  وهذا  واملبالغة،  الكثرة  عىل 
الشيخ ومن سبقه ويدعمه. ولكن الشيخ مل 
صياغة  جواز  من  املجمع  إليه  ذهب  ما  يقرَّ 
أسامء  من  أي  فِْعٌل،  فيه  يرد  مل  ممّا  )َتفعال( 
 ، األعيان، وحجة الشيخ أنه مل يعثر عىل نصٍّ

أو شاهٍد يؤّيد ذلك.)6(

3. صيغة )َمفَعلة( يف العربية:
الدالة  الصيغ  من  )َمْفَعَلة(  صيغة   
أمثلتها:  ومن  العربية،  يف  الكثرة  عىل 
وغريها(،  ومذأبة...  ومأَسَدة،  )َمْسَبَعة، 
أن  ياسني  آل  حسن  حممد  الشيخ  ورفض 
ُتقرَصَ هذه اللفظة عىل املكان الذي تكثر فيه 
األحياء خاصة دون غريها من املوجودات، 

وقّدم أدلته عىل رفض هذا الرأي، وهي:
األلفاظ  من  لفظة  ثامنني  نحو  ورود  أ . 
قد  األحياء  عامل  عن  اخلارجة  اجلامدة 

أحصاها الشيخ.
ب . ورود كلمة )اليشء( يف قول سيبويه: »إذا 
واليشء  باملكان«)7(،  اليشء  تكثر  أن  أردت 
األحياء  وليس  عامة،  املوجودات  يشمل 
للتأنيث،  ليست  )َمْفَعَلة(  واهلاء يف  وحدها. 
إىل  الشيخ  توّصل  وبذلك  للمبالغة.  وإنام 
زنة:  أيضا  املعارصة  االستعامالت  إجازة 
جَمزرة،  َمنَضدة،  َمكَتبة،  نحو:  )َمْفَعَلة(، 

َمطَبعة، َملحَمة، حَمكَمة... وغريها.)8(
4. صيغة )إْفَعوَعَل( يف العربية:

من  بناء  هي  )اْفَعْوَعل(  صيغة   
أحرف  ثالثة  فيه  زيدت  قد  الثالثي  الفعل 
احلدثي  املعنى  عن  زائد  معنى  به  لرياد 
املتباَدر إىل الذهن من إطالق الفعل الثالثي، 
)بالكثرة  عنه  امُلَعربَّ  هو  اجلديد  املعنى  وهذا 
بعد  الشيخ  وخيرج  والتوكيد(،  واملبالغة 
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دراسة قيِّمة هلذه الصيغة بمالحظة تدّل عىل 
ة ذهن، وفطنة شديدة، إذ  عقلية وّقادة، وِحدَّ
وجد أن األفعال التي أحصاها هلذه الصيغة 
مجيعها من األفعال الالزمة ما عدا ثالثة هي: 
) احَلوىَل، واْعَلْوىَل، واْعَرْوَرى(، ووجد أنَّ 
)اْفَعْوَعَل(  صيغة  استعامل  قرص  باإلمكان 
عىل الفعل الالزم، وأن خُتَّص صيغة التكثري 
َل( بالفعل املتعّدي، وهو  األخرى، وهي )َفعَّ

رأي قابٌل لألخذ به.)9(
5. صيغة )َفعالن( والنسبة إليها:

النسب بصيغة )َفعالن(  ياء  اتصال   
وَرَقباين...(،  وَروَحاين،  )ربَّاين،  مثل: 
والياء  والنون  األلف  بزيادة  ذلك  إىل  وما 
حممد  الشيخ  رأى  وقد  آخرها،  يف  دة  املشدَّ
يف  األحرف  هذه  زيادة  ياسني  آل  حسن 
الكلامت املذكورة، وما شاكلها تفيد املبالغة 
والتوكيد، وبعد أن أوضح الشيخ آل ياسني 
وعالقتها  األحرف،  هذه  زيادة  أسباب 
من  آخر  جانب  يف  بحث  )َفْعالن(  بصيغة: 
موضوع  األمهية  يف  غاية  ُيَعدُّ  املوضوع  هذا 
قياس هذه الصيغة، أو سامعها، وال سيام أن 
هناك من اللغويني من قال بشذوذ هذا البناء، 
ابن  قول  ومنه  عليه،  القياس  جواز  وعدم 
يعيش )643هـ( يف رشح املفصل: » وقالوا 
األلف  زادوا  » َرَقبايّن«،  الرقبِة:  الَغِليظ  يف 
والنون للمبالغة داللًة عىل هذا املعنى، وهو 

خارج عن قياس النسبة، ولذلك ال ُيستعمل 
إىل  نسبت  ولو  العرُب،  استعملته  فيام  إالَّ 
واعلم  »َرَقبّي.  إالَّ  فيه  تقل  مل  َقَبة،  الرَّ نفس 
إذا  شذوَذها،  ذكرنا  التي  األسامء  هذه  أّن 
نسبَت إليها يف غري هذا املوضع الذي شّذت 
فيه  تستعمل  ومل  القياس،  أجريتها عىل  فيه، 

الشذوَذ«.)10(
غ  سوَّ فقد  ياسني  آل  الشيخ  أّما   
استعامل هذه الصيغة ُمقيِّدًا ذلك االستعامل 
سيبويه  أن  ورأى  إليه،  املاسة  باحلاجة 
عليه.  ينّصا  مل  )285هـ(  د  واملربِّ )180هـ(، 
ولفت نظر القارئ إىل أن ياء النسبة هذه ال 
تُدلُّ عىل نسب حقيقي، وال حتمل أيَّ معنى 
أن  الشيخ  ويرى  االنتساب.)11(  معاين  من 
النسب إىل الصفات أو املشتقات قد ورد يف 
كالم العرب، ثم أحىص ستا وعرشين مفردة 
عىل ذلك. وبنى الشيخ عىل ذلك أن قولنا: 
اذ  فصيح،  كالم  هو  ورئييّس  وثانوّي  يل،  أوَّ

جاءت به هذه الياء من معنى جديد.)12(
6. التقويم والتقييم:

يثريان  زاال  ما  املصطلحان  هذان   
اجلدل إىل يوم الناس هذا، وقد شاع استعامل 
التقييم بمعنى التثمني والتسعري، أي: معرفة 
القيمة والسعر، ويرى الشيخ أن هذا املعنى 
الذي أرادوه ال خيتلف قيد شعرة عن معنى 
الفصيح،  الصحيح  )التقويم(  مصطلح 
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يف  والوارد  املعجامت،  يف  عليه  املنصوص 
العريب  والكالم  الرشيف،  النبوي  احلديث 

املأثور.
وينقل الشيخ حممد حسن آل ياسني   
ق بني  فرَّ فريقني، األول  العلامء عىل  انقسام 
يراد  التقييم  أّن  رأى  بأنه  والتقويم  التقييم 
)التعديل(.  به  يراد  والتقويم  )التثمني(،  به 
بدل  التقويم  استعامل  جييز  اآلخر  والفريق 
التقييم لغويًا بحجة أنه مصدر للفعل الثالثي 
)القيمة(،  لفظ  من  املشتق  )َقيَّم(  املضعَّف 
اللغة  علامء  أجازه  بام  الفريق  هذا  واستدلَّ 
الفعل  األوائل - وهم احلجة - يف اشتقاق 
األعيان،  أسامء  من  العني  مضّعف  الثالثي 
الِقري... من   َ وَقريَّ الذَهب،  من  ب  َذهَّ نحو: 

وهكذا األمر يف َقيََّم من الِقيمة.
مجيعها،  اآلراء  هذه  الشيخ  ويرد   
قال  من  أن  ويرى  قاطعًا،  رفضًا  ويرفضها 
أسامء  من  األفعال  اشتقاق  أن  فاته  بذلك 
أصاًل،  اللغة  يف  وجود  هلا  يكن  مل  األعيان 
التقييم  أّما  االشتقاق.  من  ُبدٌّ  هلم  يكن  فلم 
فليس كذلك؛ ألن فعله ومصدره موجودان 
بالياء،  ال  بالواو  ولكنهام  ومستعمالن، 
أمثلة  عن  ليبحث  العرب  لسان  إىل  ويرجع 
وكانت  الشاكلة،  هذه  عىل  جاء  ملا  مشاهبة 
التقييم  أن  الشيخ  ورأى  ياًء،  أو  واوًا  عينه 
أصله التقويم، واخلروج عن األصل الرصيف 

ال  وهنا  املرشوع،  امُلَسّوغ  مع  إالّ  جيوز  ال 
عن  اخلروج  إىل  الداعي  فام  ُمَسوغ،  يوجد 

هذا األصل؟)13(
7. معجامت أم معاجم؟

من  مفعول  اسم  هي  ُمعَجم  لفظة   
التي  املصادر  من  مصدر  هي  أم  أْعَجَم، 

جاءت عىل وزن )ُمْفَعل(؟
إجابتهم  يف  اللغة  علامء  انقسم   
من  منهم  فريقني،  عىل  السؤال  هذا  عن 
)حروف  قوهلم  يف  )ُمعجم(  لفظة  أن  يرى 
بدليل  لـ)حروف(،  صفًة  ليست  امُلعَجم( 
د أن لفظة امُلعَجم مصدٌر بمنزلة  ما رواه امُلرَبِّ
ُتعَجم)14( أن  التي من شأهنا  اإلعجام، أي: 
خُمَرجا،  وأخرجُتُه  ُمدَخال،  أدخلُتُه  كقوهلم: 
إىل  مراجعتي  وعند  وإخراجًا،  إدخاالً  أي: 
كتاب ابن جني رس صناعة اإلعراب وجدته 
د يف ذلك ويوضحه. إذ رأى  يؤيد رأي املربِّ
جيوز  ال  أنه  املعجم(  )حروف  قوهلم  يف 
وجهني:  من  هذه  حلروف  صفة  تكون  أن 
لو كانت غري مضافة  أن )حروفا(  أحدمها: 
معرفة،  واملعجم  نكرة،  لكانت  املعجم،  إىل 
أن  واآلخر:  باملعرفة.  النكرة  وصف  وحمال 
أيضا  وحمال  املعجم،  إىل  مضافة  احلروف 

إضافة املوصوف إىل صفة.)15(
احلروف  أّن  اآلخر  الفريق  ويرى   
صالة  قوهلم  بمنزلة  املعجم  إىل  مضافة 
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ذلك  معنى  »ألن  اجلامع  ومسجد  األوىل، 
األوىل،  والفريضة  األوىل  الساعة  صالة 
ومسجد القوم اجلامع، فاألوىل غري الصالة 
املعنى  يف  املسجد  غري  واجلامع  املعنى،  يف 
أيضا، وإنام مها صفتان حذف موصوفامها، 
وأقيمتا مقامهام«)16( وهذا الرأي الذي نقله 
ابن  ناقشه  العريب  املجمع  كتاب  الشيخ عن 
عىل  معجم  مجع  من  وأول  ودحضه.  جني 
معاجم - كام استقراه الشيخ - هو الصغاين 
أن  الشيخ  وأوضح  عبابه.)17(  يف  )650ه( 
استدالل الصغاين - وهو املتأخر يف زمانه عن 
عصور االستشهاد ليس كافيا يف االستدالل 
ويرى  بصحته،  والقطع  ذلك  صواب  عىل 
عىل  معجم  مجع  قياس  جيوز  ال  أنه  الشيخ 
ألنه  وشبيهاهتا؛  وُمصحف  وُمغَزل  ُمطَرف 
ورد مضموم امليم فقط، وعليه فإن األحكام 
َنعَدم  إليها عندما  الرجوع  التي جيب  العامة 
ُتلزم مجعه  للقياس عليهام  الشاهد  أو  النص 
لغري  صفة  ألنه  وذلك  ساملًا،  مؤنث  مجَع 
العاقل. وبعد مراجعة وافية للمصادر نجده 
خيلص إىل أن مجع معجم عىل معجامت هو 

الفايش والشائع.)18(
8. ساهم وأسهم:

من  أخّطئ  كنت  قريب  زمن  إىل   
بمعنى  أي  أسَهَم،  بمعنى  ساهم  يستعمل 
بام  ثقتي  ذلك  إىل  دفعني  والذي  شارك، 

وألين  اللغوي،  التصحيح  أصحاب  يكتبه 
ِمَن  َفَكاَن  ﴿ َفَساَهَم  تعاىل:  قوله  أستحرض 
امْلُْدَحِضنَي َ﴾.)19( جاء يف كتب معاين القرآن، 
والتفسري، أن ساهم بمعنى: قاَرَع)20( ولكن 
واملعجم  اللغة  لكتب  مراجعة  بعد  الشيخ 
)ساهم(  استعامل  بصحة  القول  إىل  خلص 
أيضا  ساهم  غري  بصحة  بل  شارك؛  بمعنى 
االلتزام  برشط  )فاَعَل(  زنة  عىل  يشتّق  بام 

بالضوابط والقوانني.)21( 
اهلوامش:

الشيخ  الكبري  العالمة  موسوعة  ينظر:   -1
دار  صفر،  املجلد  ياسني،  آل  حسن  حممد 
املؤرخ العريب، بريوت 1432ه - 2012م.

الشيخ  الكبري  العالمة  موسوعة  ينظر:   -2
كلمة  املجلد صفر،  ياسني،  آل  حممد حسن 

النارش: 7 - 9.
https://ar.wikipedia.org/  -3

wiki بتاريخ 11/ 2022/10م.
الشيخ  الكبري  العالمة  موسوعة  ينظر:   -4
حممد حسن آل ياسني، املجلد: صفر، ص: 

 .66 - 65
 ،376  /3 لسيبويه:  الكتاب  ينظر:   -5
وموسوعة العالمة الكبري الشيخ حممد حسن 

آل ياسني، املجلد: صفر، ص: 68 - 71. 
الشيخ  الكبري  العالمة  موسوعة  ينظر:   -6
حممد حسن آل ياسني، املجلد صفر: 76 - 
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.79
7- الكتاب، سيبويه: 4/ 94.

الشيخ  الكبري  العالمة  موسوعة  ينظر:   -8
حممد حسن آل ياسني، املجلد: صفر، ص: 

 .83 - 81
الشيخ  الكبري  العالمة  موسوعة  ينظر:   -9
حممد حسن آل ياسني، املجلد: صفر، ص: 

 .85 - 83
10- رشح املفصل، البن يعيش، طبعة دار 

الكتب العلمية: 3/ 479. 
11- ينظر: موسوعة العالمة الكبري الشيخ 
حممد حسن آل ياسني، املجلد: صفر، ص: 

.92 - 91
الشيخ  الكبري  العالمة  ينظر: موسوعة   .12
حممد حسن آل ياسني، املجلد: صفر، ص: 

.95
13- ينظر: موسوعة العالمة الكبري الشيخ 
ص  صفر،  املجلد:  ياسني،  آل  حسن  حممد 

.101 - 99
14- ينظر: لسان العرب: 12/ 389.

اإلعراب: 1/ 47  ينظر: رس صناعة   -15
.48 -

16- رس صناعة اإلعراب: 1/ 48.
17- ينظر: موسوعة العالمة الكبري الشيخ 
ص  صفر،  املجلد:  ياسني،  آل  حسن  حممد 

.103
18- ينظر: موسوعة العالمة الكبري الشيخ 
ص  صفر،  املجلد:  ياسني،  آل  حسن  حممد 

.106 - 101
19- الصافات: 141.

غريب   :  - املثال  سبيل  يف   - ينظر   -20
القرآن، ابن قتيبة، حتقيق: أمحد صقر: 374، 
ومعاين القرآن وإعرابه للزجاج: 4/ 313، 
للراغب  القرآن،  غريب  يف  واملفردات 

االصفهاين: 431.
21- ينظر: موسوعة العالمة الكبري الشيخ 
ص  صفر،  املجلد:  ياسني،  آل  حسن  حممد 

.111 - 107
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املصادر واملراجع:
القرآن الكريم

حممد  الشيخ  الكبري  العالمة  موسوعة   .1
حسن آل ياسني، املجلد: صفر، دار املؤرخ 

العريب، بريوت 1432ه – 2012م.
2. غريب القرآن، أبو حممد عبد اهلل بن مسلم 
حتقيق:  276هـ(،  )ت  الدينوري  قتيبة  بن 
)لعلها  العلمية  الكتب  دار  صقر،  أمحد 
 - 1398هـ  املرصية(،  الطبعة  عن  مصورة 

1978م.
بن  إبراهيم  وإعرابه،  القرآن  معاين   .3
الزجاج )ت  أبو إسحاق  الرسي بن سهل، 
شلبي،  عبده  اجلليل  عبد  حتقيق:  311هـ(، 
األوىل  الطبعة  بريوت،   – الكتب  عامل 

1408هـ - 1988م.
القاسم  أبو  الفرآن،  غريب  يف  املفردات   .4
بالراغب  املعروف  حممد  بن  احلسني 
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من املحارضات الرمضانية التي كان يلقيها الشيخ محمد حسن آل ياسني )رحمه الله(

يف مسجد آل ياسني يف الكاظمية املقدسة
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