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احملققني
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العرداوي
�أ.د .عبد الإله عبد الوهاب هادي
ّ

َّ
ملخ�ص البحث
حممد وأهل بيته الطاهرين،
احلمد هلل الذي م َّن علينا بنب ِّيه الصادق األمني َّ

أئمة اهل��دى وس��فن النجاة آل
والص�لاة والس�لام ع�لى أفضل خلق��ه وأرشف بر َّيت��هَّ ،

البيت املنتجبني ،وبعد:

تعدُّ بالغة اإلقناع منطلق البالغة العرب َّية وس��متها الناجعة ،إذ انبثقت من الفلسفة

اليوناين ،ومنحت القول س��لطة وقدس�� َّية ،وأنهَّ ا مصدر انبعاث البالغة احلديثة
واجلدل
ّ

واملحسنات األسلوب َّية؛
بعد عصور طويلة انحرص فيها اهتامم البالغة يف الصورة واحللية
ِّ

حتى غدت بالغة (خمتزلة) بحس��ب قول جريار جينيت ،أو (ميتة) بحسب قول روالن

بارت.

وب�ين املولد القدي��م واالنبعاث احلديث تربز حركة عرب َّية إس�لام َّية ش��كَّلت فيها

العقدي ،وقد اعتمدت عىل جمال
العقيل والرصاع
جتس��يدا ألجواء النضج
بالغة االقناع
ً
ّ
ّ
تطبيقي هو :الوص َّية.
إجنايس
ّ
ّ

جنس��ا حجاج ًّيا -أس��لو ًبا للتفاعل بني خمتلف
يف��رض خطاب الوص َّي��ة -بوصفه ً

املعريف ،ذل��ك َّ
أن بالغة اإلقناع
الفئ��ات واألفراد ،بام يش��كِّل ثقاف��ة احلنكة واإلم��كان
ّ
املعريف ع��ن االخت�لاف يف الكينونة العقد َّي��ة والروح َّية؛ ف��كان ما تقدَّ م
مت ِّث��ل اجل��واب
ّ
س��ب ًبا لنا الختيار اش��تغال تطبيقي للوص َّية يف قضية الس�ير والس��لوك يف الثقافة العربية
اإلسالم َّية.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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حل ِّل ّي �إىل ولده فخر املحقِّقني
بالغة الإقناع يف و�ص َّية العلاَّ مة ا ِ

ويف ضوء ذلك كان للبحث أن يوس��م بـ(بالغ��ة اإلقناع يف وصية العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل إىل
َّ

النظري الذي
األول :اإلطار
ّ
وقسم البحث عىل مقدِّ مة وحمورينَّ ،
ولده فخر املح ِّققني)ِّ ،

قس��م عىل ثالث فقرات ،األوىل :التعريف باملق��والت واملصطلحات الواردة يف البحث
ِّ

واصطالحا ،والثانية :وجوب الوص َّية أو اس��تحباهبا يف القرآن واحلديث
كالوص َّي��ة لغ ًة
ً
ِ
ثم
ّ
النب��وي الرشيف ونصوص أهل البيت ،والثالث��ة :ترمجة العلاَّ مة احل يِّ ّل وولدهَّ ،
التطبيق��ي ،وفيه كانت اخلط��وات اإلجرائ َّية للبح��ث مم َّثلة ببيان
املح��ور الث��اين :اإلطار
ّ
جتس��دت يف ع��دَّ ة فقرات ،األوىل:
بالغ��ة اإلقن��اع باألد َّلة والرباهني غري الصناع َّية التي ّ

الق��رآن الكريم ،الثاني��ة :احلديث النبوي الرشيف ،الثالث��ة :نصوص أهل البيت،
ُ
ث��م ثب��ت املصادر
وخت��م البح��ث بخامت��ة عرض��ت أه��م النتائ��ج التي توص��ل إليهاَّ ،

واملراجع.

نص
وأخ�يرا ه��ذا ما وفقن��ا اهلل تعاىل ،يف الكش��ف ع��ن مواطن بالغة اإلقن��اع يف ِّ
ً
وصية العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل إىل ولده فخر املح ِّققني ،فنس��أل اهلل الغفران إن قصرَّ ت ومل اس��تطع
َّ
رب العاملني ،والعاقبة
اإلحاطة باملوضوع ،أو فاتني يشء منه ،وآخر دعوانا أن احلمدُ هلل َّ
للمتَّقني.

272

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

العرداوي
 عبد الإله عبد الوهاب هادي.د.�أ
ّ

Abstract
Praise be to Allaah, Who is the one who gives us His true
Prophet, the faithful Muhammad (PBUH) and Ahal Al-Beit (peace
be upon them), peace and blessings be upon his best creation,
and the honest human beings, The guidance Imams (Peace be
upon them)
The eloquence of persuasion is the starting point of Arab
rhetoric and its successful feature, as it emerged from Greek
philosophy and contrive ,it was given authority and sanctity, it is
also the source of the resurgence of modern rhetoric after long
eras where the interest of eloquence in the image, ornamentation
and stylistic refinements is limited, it has become a (reductive)
rhetoric, as Gerard Genet said, or (dead), according to Rolan Bart
said.
Between the old birth and the modern rebirth, an Arab Islamic
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movement arisen, in which the eloquence of persuasion was
formed as an embodiment of the mental atmosphere maturity
and the doctrinal conflict which depended on an applied field of

ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة
َّ
العدد السادس/املجلد الثاين/الثانية
السنة

حل ِّل ّي �إىل ولده فخر املحقِّقني
ِ بالغة الإقناع يف و�ص َّية العلاَّ مة ا
worship: the commandment.
The letter of commandment as a protesting

type is

a technique of interaction between different groups and
individuals, which is formed a culture of wisdom and knowledge,
The eloquence of persuasion represents the cognitive answer to
the difference in the doctrinal and spiritual existence.
This is why we choose the use of the application of the
commandment in the issue of behavior in the Arab-Islamic
culture.
In light of that, the research was to be known as : (Persuading
fluency in Al-Allamah's well to his son).
The search contained an introduction and two appendixes:
The first is the theatrical framework which is divided into three
parts: The first is to define the meanings and terminology included
in the research, such as the commandment as language and
terminology. The second is the obligation of the will or desired
in the Quran, the Prophet's speeches and the texts of Ahal AlBeit (peace be upon them), and the third is the biography of
Al-Allamah Al-Hilli and his son,
The second: has the procedures steps of the research which

ِّاص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احل
ِل ّي
ٌّ َع َد ٌد َخ
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العرداوي
 عبد الإله عبد الوهاب هادي.د.�أ
ّ
were represented by a statement of eloquence of persuasion
through evidence and non-artificial proofs which were
embodied in several paragraphs. The first: the Holy Quran, the
second: the Prohet's speeches, the third: the texts of Ahal Al-Beit
(peace be upon them).
The research concluded by showing the main results, and
then he showed the sources and references.
Finally this is what God has helped us in revealing the places
of eloquence of persuasion in the text of the will of Al-Allamah
Al-Hilli to his son.
We ask God for forgiveness if we abridge and if I could not
be surrounded by all the subject, or if I missed something of it.
Our last prayer is that Praise be to Allah, Lord of the Worlds,
and the result for the righteous.
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ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة
َّ
العدد السادس/املجلد الثاين/الثانية
السنة

حل ِّل ّي �إىل ولده فخر املحقِّقني
بالغة الإقناع يف و�ص َّية العلاَّ مة ا ِ

املقدِّ مة
حممد وأهل بيته الطاهرين،
احلمد هلل الذي م َّن علينا بنب ِّيه الصادق األمني َّ

أئمة اهل��دى وس��فن النجاة آل
والص�لاة والس�لام ع�لى أفضل خلق��ه وأرشف بر َّيت��هَّ ،

البيت املنتجبني ،وبعد:

تعدُّ بالغة اإلقناع منطلق البالغة العربية ِ
وس��متها الناجعة ،إذ انبثقت من الفلسفة
َّ

اليوناين ،ومنحت القول س��لطة وقدس�� َّية ،وأنهَّ ا مصدر انبعاث البالغة احلديثة
واجلدل
ّ

واملحسنات األسلوب َّية؛
بعد عصور طويلة انحرص فيها اهتامم البالغة يف الصورة واحللية
ِّ

حتى غدت بالغة (خمتزلة) بحس��ب قول جريار جينيت ،أو (ميتة) بحسب قول روالن

بارت.

وب�ين املولد القدي��م واالنبعاث احلديث تربز حركة عرب َّية إس�لام َّية ش��كَّلت فيها

العق��دي ،والتي اعتمدت عىل
العقيل والرصاع
جتس��يدا ألجواء النض��ج
بالغة اإلقناع
ً
ّ
ّ
تطبيقي هو :الوص َّية.
إجنايس
جمال
ّ
ّ

جنس��ا حجاج ًّيا -أس��لو ًبا للتفاعل بني خمتلف
يف��رض خطاب الوص َّي��ة -بوصفه ً

املعريف ،ذل��ك َّ
أن بالغة اإلقناع
الفئ��ات واألفراد ،بام يش��كِّل ثقاف��ة احلنكة واإلم��كان
ّ
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املعريف ع��ن االخت�لاف يف الكينونة العقد َّي��ة والروح َّية؛ ف��كان ما تقدَّ م
مت ِّث��ل اجل��واب
ّ
س��ب ًبا لنا الختيار اش��تغال تطبيقي للوص َّية يف قضية الس�ير والس��لوك يف الثقافة العربية
اإلسالم َّية.

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

العرداوي
�أ.د .عبد الإله عبد الوهاب هادي
ّ

النظري
الإطار
ّ
التعريف بامل�صطلحات واملقوالت الواردة يف البحث
�أ َّو ًاًل :الو�ص َّية ً
وا�صطالحا
لغة
ًً
لغ ًة:

ٍ
َ
ب�شيء و َأ ْو َص ْي ُت إِليه إِذا
وو َّص��اهَ :ع ِهدَ إِلي��ه ،و َأ ْو َص ْي ُت له
ويصَ :أ ْوىص
الرج��ل َ
جعلتَه َو ِص َّي َك.

وو َّص ْيت��ه إِيص��اء وت َْو ِصي ًة بمعن��ى .وتَواىص الق��و ُم َأي َأ ْوىص بعضهم
و َأ ْو َص ْيتُ��ه َ
والوصاي ُة ِ
والوصاي ُة.
ً
الوصا ُة َ
بعضا ،واالسم َ
ِ
والوصيُِّ  :الذي ُيويص والذي ُيوىص له ،وهو من
والوص َّي�� ُة َأ ً
يضا :ما َأ ْو َص ْي َت بهَ .

األَضداد.

والـموىص ،واألُنثى َوصيِ ٌّ  ،ومج ُعهام مجي ًعا َأ ْو ِصياء ،ومن
وقيلَ :
الـمويص ُ
ال��وصيُِّ ُ
الع��رب من ال يثني صيِ
ِ
والو ِص َّي ُة :ما َأ ْو َص ْي َت
كالوص َّيةَ ،
الوص��اة َ
الو َّ وال جيمعه.وقيلَ :
َ
ُ
به ،وسميت َو ِص َّي ًة التصاهلا َبأمر امليت(.)1

اصطالحا:
ً
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ترصف بعد الوفاة ،ويفتقر إىل
الوص َّية رش ًعا« :متليك عني أو منفعة ،أو تسليط عىل ُّ

اإلجياب والقبول»(.)2

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

حل ِّل ّي �إىل ولده فخر املحقِّقني
بالغة الإقناع يف و�ص َّية العلاَّ مة ا ِ

وال ب��دَّ من الق��ول هناَّ ،
إن ه��ذه العجالة اللغوي��ة واالصطالح َّية ال تش��كِّل إملا ًما

بمصطلحات الوص َّية واملقوالت املعرف َّية فيها ،س��واء يف اللغة أو يف االصطالح ،لكنَّها

تبقى إضاءة رسيعة له يف حدود صفحات البحث.

ثان ًًيا :وجوب الو�ص َّية �أو ا�ستحبابها يف القر�آن واحلديث النبوي ال�شريف
ون�صو�ص �أهل البيت
ِ
ب َع َل ْيك ُْم إِ َذا
ت
ُستحب الوص َّية لذوي القرابة ،وار ًثا كان أم غريه ،لقوله تعاىل﴿ :كُت َ
ُّ
��ن واأل ْقربِني بِا ْلـمعر ِ
ِ ِ ِ
وف َح ًّقا َع ىَل
َح�َض�رَ َ َأ َحدَ ك ُُم ا ْل َـم ْو ُت إِن ت ََر َك َخيرْ ً ا ا ْل َوص َّي ُة ل ْل َوالدَ ْي ِ َ َ َ َ ْ ُ
ِ
ني﴾(.)3
ا ْل ُـمتَّق َ
َّ
الكناين ،ع��ن أيب عب��د اهلل ،قال:
وألن في��ه صل��ة الرح��م( ،)4فقد روي ع��ن
ّ

حق عىل ِّ
كل مسلم)(.)5
(الوص َّية ٌّ

حق عىل
وروي عن
الشحام ،قال :سألت أبا عبد اهلل عن الوص َّية ،فقال( :هي ٌّ
َّ

()6
ِّ
حق ،وقد
حممد بن مسلم ،قال :قال أبو جعفر( :الوص َّية ٌّ
كل مسلم)  ،وروي عن َّ

أوىص رسول اهلل ،فينبغي للمسلم أن يويص)(.)7

محاد بن عثامن ،عن أيب عبد اهلل ،قال :قال له رجل :إنيِّ خرجت إىل
وروي عن َّ

فلم أن كان يف بعض الطريق مرض وثقل ثقلاً شديدً ا،
مكَّة فصحبني رجل وكان زمييل ،اَّ

فلم أن كان اليوم الذي مات فيه
ثم أفاق حتَّى مل يكن عندي به بأس ،اَّ
فكنت أقوم عليهَّ ،

أف��اق ،ف�مات يف ذلك اليوم ،فقال أبو عبد اهلل( :ما من ميت حترضه الوفاة إلاَّ ر َّد اهلل
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تعاىل عليه من سمعه وبرصه وعقله للوص َّية ،أخذ الوص َّية أو ترك وهي الراحة التي ُيقال

حق عىل ِّ
كل مسلم) .
هلا راحة املوت ،فهي ٌّ
()8

وروي ع��ن وليد ب��ن صبيح ،قال :صحبني موىل أليب عب��د اهللُ يقال له أعني،
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

العرداوي
�أ.د .عبد الإله عبد الوهاب هادي
ّ

ثم مات ،فأخذت متاعه وما كان ل��ه ،فأتيت به أبا عبد اهلل،
ثم برأَّ ،
فاش��تكى أ َّيا ًم��ا َّ
ثم مات ،قال( :تلك راحة املوتَ ،أ َما إنَّه ليس من أحد
ثم برأَّ ،
وأخربته أنَّه اشتكى أ َّيا ًما َّ

يموت حتى ير َّد اهلل تعاىل من سمعه وبرصه وعقله للوص َّية أخذ أو ترك)(.)9

وروي عن سليامن بن جعفر ،عن أيب عبد اهلل ،قال« :قال رسول اهلل( :من

نقصا يف مروته).
مل حيسن وص َّيته عند املوت كان ً

قيل :يا رس��ول اهلل وكيف يويص امليت؟ قال( :إذا حرضت��ه الوفاة واجتمع الناس

هم
هم فاطر الساموات واألرض ،عامل الغيب والشهادة ،الرمحن الرحيم .ال َّل َّ
إليه ،قال :ال َّل َّ
حممدً ا
يِّإن أعهد إليك يف دار الدنيا يِّأن أشهد أن ال إله إلاَّ أنت وحدك ال رشيك لكَّ ،
وأن َّ

حق ،والرصاط
حق ،واحلساب ّ
وأن البعث ّ
حق ،والنار ّ
وأن اجلنَّة ّ
حقَّ ،
عبدك ورسولكَّ ،

وأن
حق ،وامليزان ّ
حق ،والقرب ّ
ّ
رشعتَّ ،
وأن الدين كام وصفتَّ ،
حقَّ ،
وأن اإلس�لام كام َّ
حممدً ا عنَّا
وأن القرآن كام أنزلت ،وأنَّك أنت اهلل ُّ
القول كام حدَّ ثتَّ ،
احلق املبني ،جزى اهلل َّ
حممدً ا بالسالم.
حممدً ا وآل َّ
خري اجلزاء ،وح َّيا اهلل َّ

ه��م يا عدَّ يت عند كربتي ،ويا صاحبي عند ش��دَّ يت ،ويا ول ِّيي يف نعمتي ،إهلي وإله
ال َّل َّ
آبائ��ي ال تكلن��ي إىل نفيس طرفة ٍ
عني أبدً ا ،فإنَّك إن تكلني إىل نفيس طرفة عني أقرب من
منشورا.
الرشِّ وأبعد من اخلري ،فآنس يف القرب وحشتي ،واجعل يل عهدً ا يوم ألقاك
ً

ثم يويص بحاجته وتصديق هذه الوص َّية يف القرآن يف الس��ورة التي تذكر فيها مريم
َّ
ِ
يف قوله ع َّز َّ
ُون َّ
الرحمْ َ ِن َع ْهدً ا﴾( ،)10فهذا عهد
وجل﴿ :ال َي ْملِك َ
الش َفا َع َة إِلاَّ َم ِن خَّات ََذ عندَ َّ
حق عىل ِّ
وحق عليه أن حيفظ هذه الوص َّية ويع ِّلمها).
كل مسلمٌّ ،
امليت ،والوص َّية ٌّ
وقال أمري املؤمنني( :علمنيها رس��ول اهلل ،وقال رسول اهلل :علمنيها

جربئيل.)11(»)

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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حل ِّل ّي �إىل ولده فخر املحقِّقني
بالغة الإقناع يف و�ص َّية العلاَّ مة ا ِ

وروي ع��ن الع َّب��اس ب��ن عامر ،عن أب��ان ،ع��ن أيب بصري ،ع��ن أيب عبد اهلل،

إن رس��ول
مروته وعقله ،وقالَّ :
نقص��ا يف َّ
ق��ال( :من مل حيس��ن عن��د املوت وص َّيت��ه كان ً
عيل إىل احلس��ن ،وأوىص احلسن إىل احلسني،
عيل ،وأوىص ّ
اهلل أوىص إىل ّ

عيل
عيل بن احلسني إىل َّ
حممد بن ّ
عيل بن احلسني ،وأوىص ّ
وأوىص احلس�ين إىل ّ
الباقر.)12()
ِ
يوص
(من مل
وروي عن
حممد ،عن أيب جعفر ،قالَ :
السكوين ،عن جعفر بن َّ
ّ

عند موته لذوي قرابة ممَّن ال يرثه فقد ختم عمله بمعصية)(.)13

حل ِّل ّي وولده فخر املحقِّقني
ثال ًًثا :ترجمة العلاَّ مة ا ِ

()14

حل ِّل ّي
ترجمة العلاَّ مة ا ِ
املرتج��م له إنس��انًا خام��ل ِّ
الذكر حتَّ��ى حيت��اج إىل التعريف به واإلش��ادة
مل يك��ن
َ

بمنجزات��ه ،بل هو قامة علم َّية و َع َلم مع��روف يف العلوم العقل َّية والنقل َّية ،انترشت آثاره

العلم َّية يف املكتبات اإلسالم َّية ،و ُعرفت مآثره الدين َّية يف األوساط كا َّفة.
وإليك ترمجة خمترصة.

اسمه ونسبه:
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املطهر -بامليم املضمومة والطاء غري املعجمة
عيل ابن َّ
هو« :احلس��ن بن يوس��ف بن ّ
واهل��اء املش��دَّ دة والراء -أبو منصورِ ،
احل يِّ ّل مولدً ا ومس��كنًا»( ،)15فاس��مه :احلس��ن ،كام
مؤرخي العا َّمة ذكروا َّ
أن اس��مه
املؤرخني ،لك َّن بعض ِّ
َذكَره هو بنفس��ه واتَّفق عليه أكثر ِّ
احلسني،
كالصفدي  ،وابن حجر  ،وغريمها .
ّ
()16

()17

()18

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

العرداوي
�أ.د .عبد الإله عبد الوهاب هادي
ّ

مولده ونشأته:
اتَّفقت املصادر عىل َّ
أن والدته كانت يف شهر رمضان عام 648هـ ،وما ذكره الس ِّيد
األمني يف األعيان ،نقلاً عن خالصة العلاَّ مة من أنَّه ولِد س��نة 647هـ( )19فهو خطأ بينِّ ؛
ملخالفته للمصادر كا َّفة.
نش��أ علاَّ متنا يف حجر أبوين صاحلني رؤوفني ،فرت َّبى يف حضن املرأة الصاحلة بنت
احلس��ن ابن أيب زكريا حييى بن احلسن بن س��عيد اهلذيل ِ
احل يِّ ّل ،وحتت رعاية والده اإلمام
ّ
املطهر ،وش��ارك يف تربيته مش��اركة ف َّعالة خاله
عيل ابن َّ
الفقيه س��ديد الدين يوس��ف بن ّ
املع َّظم املح ِّقق ِ
احل يِّ ّل ،فكان له األب الشفيق؛ من كثرة رعايته له واالهتامم به وهكذا فقد
ٍ
درج ه��ذا املولود املبارك يف ٍ
مملوء بالتق��وى والعلم ،وبني أرستني رشيفتني
علمي
حميط
ٍّ
ِ
ِ
املطهر ،وأرسة بني
وتقوى وإيامنًاَ ،ألاَ ومه��ا :أرسة بني َّ
تُع��دَّ ان من أبرز ُأرس احل َّل��ة ع اًلم ً
ِ
لـم ش��اهدوا استعداده
س��عيد ،فحظي املولود امليمون برعاية َّ
خاصة من ق َبل األرستني ،اَّ

خاصا ليع ِّلمه
الكب�ير لتحصيل العلم والتقى ،وذهن َّيته الو َّقادة ،حت��ى أحرضوا له مع ِّل اًم ًّ
القرآن والكتابة(.)20

أقوال العلامء فيه:
الطويس ،قال فيه« :عامل إذا جاهد فاق»( ،)21وابن داود معارصه،
أستاذه نصري الدين
ّ

ق��ال« :ش��يخ الطائفة ،وعلاَّ م��ة وقته ،وصاحب التحقي��ق والتدقيق ،كث�ير التصانيف،

العسقالين ،قال« :عامل
انتهت رئاس��ة اإلمام َّية إليه يف املعقول واملنقول»( ،)22وابن حجر
ّ

الش��يعة وإمامهم ومصنِّفهم ،وكان آية يف الذكاء»( ،)23والشيخ املامقاين ،قال« :وضوح
حاله ،وقصور ِّ
كل ما ُيذكر عن أداء ح ِّقه وبيان حقيقته ،وإن كان يقيض بالس��كوت عنه

التفريش حيث قال :خيطر ببايل أن ال أصفه ،إذ ال يسع كتايب هذا علومه
كام فعل القايض
ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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حل ِّل ّي �إىل ولده فخر املحقِّقني
بالغة الإقناع يف و�ص َّية العلاَّ مة ا ِ

وتصانيف��ه وفضائله وحمامده .لكن حيث َّ
إن ما ال ُيدرك ك ُّله ال ُيرتك ك ُّله ،واملس��ك ك َّلام
ٍ
ش��طر من ترمجته فنقول :اتَّفق علامء اإلس�لام عىل وفور
يتض��وع ،ال بدَّ من بيان
كررت��ه
َّ
َّ
النوري،
علم��ه يف مجيع الفن��ون ورسعة التصنيف ،وبا َلغ��وا يف وثاقته»( ،)24واملح��دِّ ث
ّ
ُّ
األجل األعظم ،بحر العل��وم والفضائل واحلكم ،حافظ قاموس اهلداية،
قال« :الش��يخ

كارس ناق��وس الغواي��ة ،حامي بيضة الدين ،ماحي آثار املفس��دين ،الذي هو بني علامئنا
األصفياء كالبدر بني النجوم ،وعىل املعاندين األش��قياء أشدُّ من عذاب السموم ،وأحدُّ

م��ن الصارم املس��موم ،صاحب املقام��ات الفاخ��رة ،والكرامات الباه��رة ،والعيادات

الزاهرة ،والس��عادات الظاهرة ،لسان الفقهاء واملتك ِّلمني واملحدِّ ثني واملفسرِّ ين ،ترمجان
احلق املبني ،الكاشف عن
احلكامء والعارفني والس��الكني
املتبحرين ،الناطق عن مشكاة ِّ
ِّ

اخلاصة عىل العا َّمة ،وعالمة املش��ارق
وحجة
أرسار الدي��ن املت�ين ،آية اهلل التا َّمة العا َّمة،
َّ
َّ
واملغارب ،وشمس سامء املفاخر واملناقب واملكارم واملآرب»(.)25

وفاته ومدفنه:
املحرم سنة 726هـ -كام هو موجود ِّ
بخط الشيخ
توفيِّ  - -ليلة السبت  21من َّ

اجلزيني -تلميذ الشهيد الثاين -عىل
العاميل
العودي
عيل بن احلسن
ّ
ّ
هباء الدين َّ
ّ
حممد بن ّ
هامش نس��خة من (اخلالص��ة)( ،)26ويف (اللؤلؤة) يكون عمره  77س��نة وثالثة أش��هر

تقري ًبا ،وذلك عىل القول َّ
بأن والدته كانت سنة 648هـ(.)27

وكان��ت وفات��ه ِ
باحل َّلة املزيد َّية ،ونُق��ل إىل النجف األرشف ،حي��ث ُدفِن يف حجرة
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مرشفها آالف التح َّية والس�لام -من جهة
ع��ن يمني الداخ��ل إىل احلرضة العلو َّية -عىل ِّ
الشامل ،وقربه ظاهر معروف ،مزور إىل اليوم(.)28

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

العرداوي
�أ.د .عبد الإله عبد الوهاب هادي
ّ

ترجمة ولده فخر املحقِّقني
هو أبو طالب حممد بن احلسن بن يوسف ابن املطهر ِ
احل يِّ ّل ،وجه من وجوه هذه
َّ
َّ

الطائفة وثقاهتا ،جليل القدر ،عظيم الشأن ،كثري العلم ،وحيد عرصه ،ج ِّيد التصانيف،

وسمو مرتبته وكثرة علومه أشهر من أن ُيذكر ،وكفى يف ذلك أنَّه فاز
علو قدره
ِّ
حاله يف ِّ
بدرجة االجتهاد وهو يف الس��نة الع��ارشة من عمره الرشي��ف ،وكان والده يع ِّظمه

كثريا حتَّى إنَّه ذكره يف صدر مجلة من مصنَّفاته الرشيفة ،وأمره
و ُيثني عليه و ُيعنى بشأنه ً

يف وصيته -التي نحن بصدد تعريفها وحتقيقها ،والتي ختم هبا كتابه (قواعد األحكام)-
ناقصا من كتبه بع��د حلول األجل ،وإص�لاح ما ِ
وجد فيه��ا من اخللل.
بإمت��ام ما بق��ي ً

أتم م��ن مصنَّفات والده العلاَّ مة -كت��ب جليلة ،منها:
ول��ه م��ن املؤ َّلفات -غري ما َّ

رشح القواعد ،س�َّم�اَّ ه :إيضاح الفوائد ،والفخر َّية يف النية ،وحاش��ية اإلرش��اد ،والكافية
الوافية يف علم الكالم ،ورشح هنج املسرتشدين ،ورشح هتذيب األصول املوسوم :غاية
الس��ؤول ،ورشح مبادئ األصول ،ورشح خطبة القواع��د ،إىل غري ذلك من املصنَّفات

النافعة ،يروي عن أبيه العلاَّ مة وغريه ،ويروي عنه شيخنا الشهيد ،وأثنى عليه

يف بعض إجازاته ثنا ًء بلي ًغا(.)29

ولِ��د يف  20مجادى األوىل س��نة 628ه��ـ ،وتوفيِّ ليلة  25مجادى اآلخرة س��نة

771هـ(.)30

ويف ه��ذه الوريقات البحثية س��نعالج متظهر بالغة اإلقن��اع يف وصية العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل
َّ
َّ
إىل ول��ده فخر املح ِّققني باألد َّلة والرباهني غري الصناع َّية بوصفه��ا آل َّيات إقناع َّية يف بنية

الوص َّية.
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

حل ِّل ّي �إىل ولده فخر املحقِّقني
بالغة الإقناع يف و�ص َّية العلاَّ مة ا ِ

التطبيقي
الإطار
ّ
ٌّ
مس��تقل عن
يقول أرس��طو عن األد َّل��ة والرباهني« :وأ َّما األدلة والرباهني فبعضها

تابع له ،أي من عملنا واختيارنا»( ،)31فأرس��طو
الف ِّن ،ليس من صنعنا ،وبعضها اآلخر ٌ

قسم الرباهني واألد َّلة عىل قسمني :أد َّلة غري صناع َّية (ليست من صنعنا) ،ويطلق عليها
َّ
أيضا التصديقات غري الصناع َّية ،أو اجلاهزة ،أو األد َّلة اخلارجة عن الفن ،وأ َّدلة صناع َّية
ً

أيضا التصديقات الصناع َّي��ة ،أو غري اجلاهزة ،أو
(أي م��ن عملنا واختيارنا)،
وتس��مى ً
َّ
األد َّلة داخل الف ِّن(.)32

فصل أرس��طو َّ
كل قس��م من القس��مني ،فم��ن األد َّلة غ�ير الصناع َّية
وبع��د ذل��ك َّ

االعرتافات حتت التعذيب والش��هود والقوانني وأقوال احلك�ماء ...وهي أد َّلة وبراهني

الترصف فيها ،ويقترص عمله عىل ُحسن توظيفها ،برتتيبها وإبرازها
ال يستطيع اخلطيب
ُّ
وتنظيمها(.)33

أ َّما األد َّلة الصناع َّية فتنقس��م بدورها عىل أد َّلة ذات َّية نفس�� َّية ترتب��ط باملقام ،حدَّ دها

يف اإليت��وس ،أي :أخ�لاق اخلطي��ب وش��خص َّيته ،والبات��وس :أي أحوال املس��تمعني
وتتف��رع بدوره��ا إىل القياس
ومش��اعرهم ،وأد َّل��ة موضوع َّي��ة تتع َّلق بالعبارة نفس��ها،
َّ
املضم��ر ،ويك��ون إ َّما اس��تدالل ًّيا أو تفنيد ًّيا ،واملث��ل ،ويكون إ َّما تارخي ًّي��ا ميتولوج ًّيا ،أو
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مبتد ًعا خراف ًّيا(.)34

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

العرداوي
�أ.د .عبد الإله عبد الوهاب هادي
ّ

الأد َّلة والرباهني غري ال�صناع َّية
الديني
ي�برز هذا النوع من احلجج يف أجناس اخلطاب املختلفة ،بتوظيف الش��اهد
ّ
ٍ
بطريقة
األصيل ويدرج يف س��ياق آخر
نص يؤخذ من س��ياقه
يب ،وهو «مقطع من ٍّ
أو األد ّ
ّ
ٍ
نصني خمتلفني ...كإدراج األمثال يف اخلطب
ما ،لتحقيق وظيفة ما ،فهو نقطة تقاطع بني َّ

والرسائل ،أو اقتباس القرآن الكريم.)35(»...

ٍ
تكرارا هل��ا ،إلاَّ َّ
أن ه��ذا التكرار
لفك��رة ُطرحت فيك��ون
تلخيصا
وي��رد الش��اهد
ً
ً
ٍ
س��ياق جدي��د أثر يف توجي��ه القارئ العارف بالس��ياق
نص قديم يف
مفي��د« ،فإلع��ادة ٍّ

ٍ
الذي ُأخذ منه الش��اهد ،فهي ِّ
نصوص أخ��رى ختتفي وراء
تنش��ط ذاكرت��ه ،وحتيله عىل

الشاهد»(.)36

إن اآليات القرآنية ،واألحاديث النبوية ،واألبيات الش��عرية ،واألمثال ِ
َّ
واحلكم...
َّ
َّ
َّ

متتلك س��لطة مرجع َّي��ة جتعلها قادرة عىل إقن��اع املتل ِّقي ،وإفح��ام اخلصم ،فهي «حجج

قوهتا من مصدرها ،ومن مصادقة الناس عليه��ا وتواترها»( ،)37إلاَّ َّ
أن
جاهزة تكتس��ب َّ

نفوذ هذه الش��واهد/احلجج يتفاوت ،فالقرآن الكريم بوصفه كالم اهلل س��بحانه وتعاىل

حج��ة يف الثقافة العرب َّية اإلس�لام َّية ،يليه احلديث الرشي��ف ،فهو كالم َمن
ال تضاهي��ه َّ
طبيعي للسلس��لة
األئم��ة ،وكالمهم امتدا ٌد
ٌّ
ثم أق��وال َّ
ال ينط��ق ع��ن اهلوىَّ ،

ع�لي واملنتهية بالقائم
ثم الش��عر ديوان العرب
ّ
املهديَّ ،
املقدَّ س��ة املبتدأة باإلمام ّ
وجامع أخبارها ِ
املهتمون
وس رَيها ،وأساس احلضارة العرب َّية اإلسالم َّية ،إذ «يكاد جيمع
ُّ
ٍ
حضارة سواها»(َّ .)38
هبا عىل َّ
ولعل خري دليل عىل مكانة
أن شأن الشعر فيها ،ال يوجد يف

عز
الش��عر وأمه َّيته يف الثقافة العرب َّية اإلس�لام َّية ،أنَّه كان ملجأ املفسرِّ ين لفهم كتاب اهلل َّ
َّ
وجل ،وكش��ف مقاصده ،ممَّا أكس��به «حج َّية قو َّية وف َّعالة يف حتقي��ق الرتجيح ،ويف قطع
الش��غب ،ويف إيقاع التصديق»( ،)39ثم يأيت دور األمثال ِ
واحلكم بعد الش��عر ،وإذا أردنا
َّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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حل ِّل ّي �إىل ولده فخر املحقِّقني
بالغة الإقناع يف و�ص َّية العلاَّ مة ا ِ

احلجاجي عند ديكرو إلدراج هذه الشواهد/احلجج ،فستظهر
توظيف مفاهيم الس�� َّلم
ّ
لنا الرتسيمة اآلتية:

(ن) نتيجة
		
ق1

القرآن الكريم.

		
ق2

احلديث النبوي الرشيف.

		
ق3
		
ق4

األئمة.
أقوال َّ
الشعر.

		
ق5

األمثال واحلكم.

أم��ا يف وصية العلاَّ م��ة ِ
احلجاجي خيتلف يف
احل يِّ ّل إىل ولده فخر املح ِّققني ،فالس�� َّلم
َّ
ّ
َّ

بعض حججه التي يمكن بياهنا بالس َّلم اآليت:
(ن) نتيجة

286

		
ق1

القرآن الكريم.

		
ق2

احلديث النبوي الرشيف.

		
ق3

األئمة.
أقوال َّ

ووصي��ة العلاَّ مة ِ
احل�ِّل�يِّ ّ إىل ولده فخر املح ِّققني تو ِّظف تلك احلجج ،كام س��نراه يف
َّ

الفقرات القادمة.

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

العرداوي
�أ.د .عبد الإله عبد الوهاب هادي
ّ

 .1القر�آن الكرمي:
و َّظ��ف العلاَّ مة ِ
القرآين بوصفه س��لطة متتلك نف��و ًذا ومصداق َّية ،ممَّا
احل يِّ ّل الش��اهد
ّ

متأت
«احلج��ة العليا»( ،)40فالفعل
جيع��ل منه
يتم به أكث��ر اقنا ًعا؛ ألنَّه ٍّ
َّ
احلجاج��ي الذي ُّ
ّ

من س��لطة غري شخص َّية؛ ألنَّه العقيدة والكتاب املقدَّ س للمسلمني عا َّمة ،لذلك يشكِّل
مصداق إمجا ٍع عا ٍّم تأيت من بعده احلجج األخرى.

فف��ي وصيت��ه إىل ول��ده فخر املح ِّقق�ين ،يتوس��ل العلاَّ مة ِ
القرآين
احل�ِّل�يِّ ّ بالش��اهد
َّ
َّ
ّ
يتقصد باآليات
بوصف��ه
حجج��ا مثبتة تضمن التعضي��د والتأكيد ملبحث اإلمامة ،فه��و َّ
ً

اإلقناع��ي إىل ولده ،بحي��ث ابتدره ب�ما ال يقبل التش��كيك فيه ،قال
القرآن َّي��ة اإلم��كان
ّ
ك ا َّل ِ
��ذي يب�ِّش�رِّ اهللُ ِعباده ا َّل ِذي��ن آمنُوا وع ِم ُل��وا الصا َلحِ ِ
ات ُقل الَّ َأ ْس َ
تع��اىلَ ﴿ :ذلِ َ
��أ ُلك ُْم
َّ
َ َ َ َ
َ َُ
َُ ُ
ِ
ِ
ور
��و َّد َة فيِ ا ْل ُق ْر َبى َو َمن َي ْقترَ ِ ْ
��را إِلاَّ ا ْل َـم َ
َع َل ْي��ه َأ ْج ً
ف َح َس��نَ ًة ن َِّز ْد َل�� ُه ف َيها ُح ْس��نًا إِ َّن اهللَ َغ ُف ٌ
َشكُور﴾(.)41

ِ
َّ
توس��ع
إن َّ
احلجة القرآن َّية التي أوردها العلاَّ مة احل يِّ ّل ال تش��كِّل مطل ًبا نقل ًّيا ،بل هو ُّ

عقالين جد ّيل جيعل املنع واإلثبات عىل حدٍّ سواء مبن ِّيني استدالل ًّيا وإقناع ًّيا.
ّ

أن الدكتور حسني الصدِّ يق انتبه اىل َّ
وال بدَّ من أن نذكر هنا َّ
أن االقتباسات القرآن َّية

عز َّ
وجل ،وهذا اإلسناد -كام يرى -يمنحه
غال ًبا ما تكون مسبوق ًة بـ :قال تعاىل ،أو قال ِّ
هذا «االقتباس ًاً
ثقل دين ًّيا أكرب»(.)42

بعده��ا يصل العلاَّ مة ِ
احل�ِّل�يِّ ّ اىل النتيجة اليقين َّية التي قدَّ مها أص�ًًل�ًًاً يف بداية حديثه،

وفيه��ا حدي��ث اإللزام؛ لكوهنا صدرت بأس��لوب األم��ر وبصيغة (وعلي��ك) ،فيقول:

فإن اهلل تعاىل قد أكَّد الوص َّية فيهم ،وجعل مو َّدهتم أجر
«وعلي��ك بصلة الذر َّية العلو َّيةَّ ،

الرسالة واإلرشاد»(.)43

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

287
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ون ما َأن َز ْلنَا ِمن ا ْلبين ِ
ِ
َات َوا ْل ُـهدَ ى
ومن حججه القرآن َّية ،قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذ َ
َ َ ِّ
ين َي ْكت ُُم َ َ
َّ��اس فيِ ا ْلكِت ِ
ِم��ن َب ْع ِد َما َب َّينَّا ُه لِلن ِ
َاب ُأو َلئِ َ
ُون﴾( ،)44الذي
��م الال َِّعن َ
��ك َيل َعن ُُه ُم اهللُ َو َي ْل َعن ُُه ُ

و َّظفه يف قوله« :وإ َّياك وكتامن العلم ومنعه عن املستح ِّقني لبذله»( ،)45ويف خطابه الغلظة
املعنو َّية؛ بداللة أس��لوب التحذير الذي تصدَّ رت��ه األداة (إ َّياك) ،ممَّا أوجب املوىص إليه
بوجوب األخذ ،وجعل اإلقناع السبيل الذي ال مناص من االهتداء إليه.

النبوي ال�شريف:
 .2احلديث
ّ

و َّظ��ف العلاَّ مة ِ
احلديثي بوصفه س��لطة مرجع َّية حتت��ل مكانة كبرية
احل يِّ ّل الش��اهد
ّ

يف الثقاف��ة العرب َّية اإلس�لام َّية ،فهو كالم َمن ال ينطق عن اهلوى الرس��ول الكريم،

احلديثي ،كام يف قول الرس��ول
فف��ي وص َّيت��ه إىل ولده فخر املح ِّقق�ين يلجأ إىل الش��اهد
ّ
ثم مات ،فل��ه اجلنَّة)( ،)46الذي يش��كِّل إيقونة
الكري��م( :م��ن ُختم له بقي��ام الليلَّ ،
فإن رس��ول اهللَّ 
حث عليها ،وندب
إقناع َّي��ة مل��راده يف قوله« :وعليك بصالة الليلَّ ،

إليه��ا»( ،)47إذ َّ
ظ��ل حدي��ث اإللزام مص��داق لكينونة ِّ
احلث والن��دب؛ لكوهنا صدرت
بأسلوب األمر وبصيغة (وعليك).

اإلقناعيَّ ،
فإن رس��ول اهلل قال( :إنَّكم
ويسرتس��ل بشواهده احلديث َّية وس��عيه
ّ

ل��ن ت ََس�� َعوا الن��اس بأموالك��م َف َس�� َعوهم بأخالقك��م)( ،)48يف قول��ه« :وعليك بحس��ن

اخللق»(.)49

حجة حديث َّية ،قال رسول
حجة القرآن الكريم َّ
ويعضد يف موارد أخرى ،وجيمع مع َّ
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(إن شافع يوم القيامة ألربعة أصناف -ولو جاؤوا بذنوب أهل الدنيا :-رجل
اهلل :يِّ

أحب ذر َّيتي باللسان والقلب،
نرص ذر َّيتي ،ورجل بذل ماله لذر َّيتي عند املضيق ،ورجل َّ

وشدوا)( ،)50فهي مص��داق ونتيجة لقوله:
ورج��ل س��عى يف حوائج ذر َّيتي إذا ُط��ردوا رُِّ
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

العرداوي
�أ.د .عبد الإله عبد الوهاب هادي
ّ

فإن اهلل تعاىل قد أكَّد الوص َّية فيهم ،وجعل مو َّدهتم أجر
«وعلي��ك بصلة الذر َّية العلو َّيةَّ ،

الرسالة واإلرشاد»(.)51

أيضا ،وقال رس��ول اهلل( :إذا ظه��رت البدع يف َّأمتي فل ُيظهر العامل علمه،
ومنه ً

فم��ن مل يفع��ل فعليه لعنة اهلل)( ،)52وق��ال( :ال تؤتوا احلكمة غ�ير أهلها فتظلموها،

وال متنعوه��ا أهلها فتظلموهم)( ،)53فهي مصاديق ونتائ��ج لقوله« :وإ َّياك وكتامن العلم
ومنعه عن املستح ِّقني لبذله»(.)54

فقيها مس��لماً لقي
وقد و َّظف الش��اهد
احلديثي يف قول رس��ول اهلل( :من أكرم ً
ّ
ٍ
فقيها مس��لماً لق��ي اهلل تعاىل يوم القيامة
اهلل تع��اىل يوم القيامة وهو عنه
راض ،ومن أهان ً

اإلقناعي املتح ِّقق الح ًقا يف قوله« :وعليك بتعظيم
وه��و عليه غضبان)()55؛ لبيان اجلزاء
ّ

الفقهاء ،وتكرمة العلامء»(.)56

 .3ن�صو�ص �أهل البيت:
وترد أق��وال األئمة يف وصية العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل إىل ول��ده فخر املح ِّققني بوصفها
َّ
َّ

حجج��ا منطق َّية دامغ��ة؛ من أج��ل الوص��ول إىل احلقيقة/النتيجة ،فأه��ل البيت
ً
اإلقناعي بعد أن يورد
ال يق��اس أحد هبم ،فالعلاَّ مة يوظفها/النصوص لتدعي��م موقفه
ّ

النبوي الرشيف بالتتابع .قال اإلمام الصادق( :إذا
حج��ة القرآن الكريم واحلديث
ّ
َّ
كان ي��وم القيامة نادى ٍ
حممدً ا يك ِّلمكم ،فينصت اخلالئق.
مناد :هُّأيا اخلالئق أنصتواَّ ،
فإن َّ
النبي فيقول :يا معرش اخلالئق ،من كانت له عندي يد أو منَّة أو معروف فليقم
فيقوم ّ
ٍ
ٍ
ٍ
معروف لنا؟! بل اليد واملنَّة
وأي
وأي منَّةُّ ،
وأي يد ُّ
وأمهاتناُّ ،
حتى أكافئه .فيقولون :بآبائنا َّ
واملعروف هلل ولرس��وله عىل مجيع اخلالئق .فيقول :بىل ،من آوى أحدً ا من أهل بيتي ،أو
َّبرهم ،أو كساهم من ُعري ،أو أشبع جائعهم ،فليقم حتَّى أكافئه.فيقوم أناس قد فعلوا
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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حممد يا حبيبي ،قد جعلت مكافأهتم إليك ،فأس��كنهم
ذلك ،فيأيت النداء من عند اهلل :يا َّ
حممد وأهل بيته صلوات
من اجلنَّة حيث شئت ف ُيسكنهم يف الوسيلة حيث ال حُيجبون عن َّ
فإن
اهلل عليه��م)( ،)57فهذا النص مصداق ونتيجة لقوله« :وعليك بصلة الذر َّية العلو َّيةَّ ،
اهلل تعاىل قد أكَّد الوص َّية فيهم ،وجعل مو َّدهتم أجر الرسالة واإلرشاد»(.)58

اإلقناعي يف نص��وص أهل البيت ،أن أم�ير املؤمنني قال
وم��ن توظيفه
ّ

وإن طالب العلم يس��تغفر له من يف
فإن الفقه��اء ورثة األنبياءَّ ،
لول��ده( :تف َّق��ه يف الدينَّ ،
وإن املالئكة
الس�ماوات وم��ن يف األرض حتى الطري يف جو الس�ماء واحلوت يف البح��رَّ ،

لتض��ع أجنحتها لطال��ب العلم ىً
إقناعي لقوله:
مع��ريف
النص تأييدٌ
رض به)( ،)59وه��ذا ُّ
ٌّ
ٌّ

«وعليك بكثرة االجتهاد يف ازدياد العلم والفقه يف الدين»(.)60
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اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

العرداوي
�أ.د .عبد الإله عبد الوهاب هادي
ّ

خامتة البحث
بعد محد اهلل وتوفيقه ،آن لنا أن نختم بحثنا -بعد أن نظرنا إىل بالغة اإلقناع بوصفه
منهج��ا لتحليل اخلطاب ِعرب بنيته وأس��اليبه وآل َّيات��ه اللغو َّية ،-وأن ن�شرع ببيان نتائج
ً
بحثنا ،وهي كاآليت:

1.1و َّظفت معاين االحتجاج االصطالح َّية دالالت تواصل َّية ِعرب وسائل وأدوات
منطق َّي��ة وبالغ َّية كفيلة بإحداث التأثري والتوجي��ه واإلقناع ،من خالل التفنيد

تعسف أو إكراه.
أو احلث أو الدعم من دون ُّ

مدعم بالش��واهد -وجوب الوص َّية أو اس��تحباهبا يف
2.2أكَّ��د البحث إجرائ ًّي��ا-
ًاً
النبوي الرشيف ،ونصوص أهل البيت.
القرآن الكريم ،واحلديث
ّ

3.3حاول البحث عرض ترمجة للعلاَّ مة ِ
ٍ
ٍ
خمترص؛
بشكل
احل يِّ ّل وولده فخر املح ِّققني
علم ورفع ًة م��ن احلديث عن ترمجتهم هب��ذه العجالة ،لك َّن
فهام أبني وأس��مى ًاً
حدود صفحات البحث تقتيض االختصار وعدم اإلطالة.

4.4حاول البحث استكناه بالغة اإلقناع باألد َّلة والرباهني غري الصناع َّية يف وص َّية
العلاَّ م��ة ِ
النبوي
احل يِّ ّل إىل ولده فخر املح ِّقق�ين مم ِّثلة بالقرآن الكريم ،واحلديث
ّ
الرشيف ،ونصوص أهل البيت.
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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هوام�ش البحث
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(ُ )1ينظر :لس��ان العرب( 394/15 :مادة ويص) ،والقام��وس املحيط ،400/4 :وخمتار الصحاح:
 ،371وتاج العروس.297-296/20 :
(ُ )2ينظ��ر يف اصط�لاح الوص َّي��ة رش ًعا :املخت�صر النافع ،163 :وكش��ف الرموز ،66/2 :وإرش��اد
األذهان ،456/1 :واللمعة الدمشق َّية.11/5 :
( )3البقرة.180 :
(ُ )4ينظر :اللمعة الدمشق َّية55/5 :
( )5ال��كايف 3/7 :حديث ،4 :ومن ال حي�ضره الفقيه 134/4 :حديث ،462 :والتهذيب172/9 :
حديث.702 :
( )6التهذيب172/9 :حديث.703 :
( )7من ال حيرضه الفقيه134/4 :حديث.463 :
( )8الكايف 3/7 :حديث ،5 :والتهذيب 172/9 :حديث.704 :
( )9الكايف 3/7 :حديث.2 :
( )10مريم.87 :
( )11الكايف 2/7 :حديث ،1 :ومن ال حيرضه الفقيه 138/4 :حديث ،482 :والتهذيب174/9 :
حديث.711 :
( )12من ال حيرضه الفقيه 134/4 :حديث.467 :
( )13م��ن ال حيرضه الفقي��ه 135/4 :حدي��ث 134 :و 466و ،469والتهذيب 174/9 :حديث:
 708وحديث710 :
ِ
الطائي يف حتقيقه لوص َّية العلاَّ مة احل يِّ ّل إىل ولده فخر
( )14ث َّبتن��ا يف هذه الرتمجة ما أورده املح ِّقق حامد
ّ
املح ِّققني.
( )15خالصة األقوال.45 :
(ُ )16ينظر :الوايف بالوفيات.85/13 :
( )17ذكره يف الدرر الكامنة 94/2 :باسم :احلسن ،ويف 71/2 :باسم :احلسني.
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العرداوي
�أ.د .عبد الإله عبد الوهاب هادي
ّ
عيل بن
()18
كال��زركيل يف األعالم 227/2 :باس��م :احلس��ن ،قال :ويقال احلس�ين بن يوس��ف ابن ّ
ّ
احل يِّل ،مجال الدين ،ويعرف بالعلاَّ مة ،من أئمة الشيعة وأحد كبار العلامء .نسبة إىل ِ
ِ
احل َّلة (يف
ُ
َّ
َّ
املطهر ّ
العراق) ،وكان من سكَّاهنا .مولده ووفاته فيها.
(ُ )19ينظر :أعيان الشيعة .396/5
(ُ )20ينظر :جم َّلة تراثنا.414-413/42 :
ِ
ِ
وعالـم إذا جاه��د فاق .أعيان
ماهرا
اً
( )21وذل��ك عندما ُس��ئل بعد زيارت��ه احل َّلة ،قال :رأيت خريتً��ا ً
الشيعة.396/5 :
( )22رجال ابن داود.78 :
( )23لسان امليزان.317/2 :
( )24تنقيح املقال.314/1 :
( )25خامتة املستدرك.459 :
( )26أعيان الشيعة.496/5 :
(ُ )27ينظر :لؤلؤة البحرين.212 :
(ُ )28ينظر :أعيان الشيعة.396/5 :
(ُ )29ينظر :جم َّلة تراثنا.417-416/42 :
حممد صادق بح��ر العلوم ،8 :والفوائ��د الرجال َّية:
(ُ )30ينظ��ر :املقدِّ م��ة عىل رجال العلاَّ مة ،للس�� ِّيد َّ
.261/2
( )31اخلطابة.84 :
وتطبيقي.207 :
نظري
اإلقناعي مدخل
(ُ )32ينظر :يف بالغة اخلطاب
ّ
ّ
ّ
(ُ )33ينظر :البالغة القديمة ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالته.102 :
اإلقناعي.24 :
(ُ )34ينظر :يف بالغة اخلطاب
ّ
( )35الرسائل األدب َّية من القرن الثالث إىل القرن السادس للهجرة (مرشوع قراءة إنشائ َّية).399 :
( )36الرسائل األدبية من القرن الثالث إىل القرن السادس للهجرة (مرشوع قراءة إنشائ َّية).400 :
اإلقناعي.65 :
( )37يف بالغة اخلطاب
ّ
( )38خطاب املناظرة.206 :
( )39خطاب املناظرة.207 :
العقيل.262 :
( )40اللسان وامليزان أو التكوثر
ّ
( )41الشورى.23 :
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حل ِّل ّي �إىل ولده فخر املحقِّقني
بالغة الإقناع يف و�ص َّية العلاَّ مة ا ِ
اإلسالمي.272 :
يب
( )42املناظرة يف األدب العر ّ
ّ
( )43جم َّلة تراثنا.424/42 :
( )44البقرة.159 :
( )45جم َّلة تراثنا.426/42 :

( )46م��ن ال حيرضه الفقيه 475/1 :حدي��ث ،1373 :والتهذيب 122/2 :حديث ،465 :وعوايل
ال�لآيل 51/2 :حدي��ث 11 :و 8/4 :حديث ،11 :ووس��ائل الش��يعة 154/8 :ب��اب 39 :من
أب��واب بق َّية الصلوات املندوبة حديث .24 :واملراد من��ه َّ
أن َمن مات وهو مواظب عىل قيام الليل
فجزاؤه اجلنَّة.
( )47جم َّلة تراثنا.424/42 :
( )48أمايل الصدوق 362 :حديث ،9 :ووسائل الشيعة 161/12 :باب 107 :حديث.15954 :
( )49جم َّلة تراثنا.424/42 :
( )50الكايف 60/4 :حديث ،9 :ومن ال حيرضه الفقيه 36/2 :حديث ،2 :واخلصال ،196 :وعوايل
الآليل 80/4 :حديث.79 :
( )51جم َّلة تراثنا.424/42 :
احلق ،حدي��ث 176 :وفيه:
( )52أص��ول ال��كايف 54/1 :حديث 2 :واملحاس��ن 231 :باب إظهار ِّ
(البدعة ) بدل ( البدع ) ،وعوايل الآليل 71- 70/4 :حديث.39 :
( )53أمايل الصدوق ،251 :املجلس اخلمس��ون ،ضمن احلدي��ث ،11 :وعوايل الآليل81-80/4 :
حديث .81 :واملراد منه َّ
مؤهلني حلمل احلكمة ،فبياهنا هلم وضعها يف غري موضعها
اجلهال غري َّ
أن َّ
وحم ِّلها.
( )54جم َّلة تراثنا.426/42 :
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( )55عوايل الآليل 359/1 :حديث 31 :و 60-59/4 :حديث ،4 :ووسائل الشيعة 44/2 :باب:
 10حديث.13 :
( )56جم َّلة تراثنا.425/42 :
( )57م��ن ال حي�ضره الفقيه 37-36/2 :حديث ،3 :وعوايل الآليل 80/4 :حديث ،80 :ووس��ائل
الشيعة 333/16 :باب17 :حديث.21691 :
( )58جم َّلة تراثنا.424/42 :
( )59من ال حيرضه الفقيه 387/4 :باب 2 :ضمن احلديث.5834 :
( )60جم َّلة تراثنا.426-425/42 :

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

العرداوي
�أ.د .عبد الإله عبد الوهاب هادي
ّ

ثبت امل�صادر واملراجع
* القرآن الكريم.
ِ
مؤسسة النرش
حسون ،طَّ ،1
1.1إرش��اد األذهان ،العلاَّ مة احل يِّ ّل (ت 726هـ) ،حتقيق :الشيخ فارس ُّ
قم1410 ،هـ.
املدرسنيّ ،
اإلسالمي التابعة جلامعة ِّ
ّ
الزركيل (ت 1396هـ) ،دار العلم للماليني ،بريوت( ،د.ت).
2.2األعالم ،خري الدين
ّ
3.3أعيان الشيعة ،الس ِّيد حمسن األمني (ت 1371هـ) ،دار التعارف ،بريوت( ،د.ت).
األعلمي ،بريوت،
مؤسسة
ّ
عيل بن احلس�ين بن بابويه ،الصدوق (ت 381هـ)َّ ،
4.4األمايلَّ ،
حممد بن ّ
(د.ت).
ع�لي ش�يري ،دار الفك��ر ،ب�يروت،
الزبي��دي (ت 1205ه��ـ) ،حتقي��ق:
5.5ت��اج الع��روس،
ّ
ّ
1414هـ1994/م.
املامقاين (ت 1351هـ) ،دار الكتب اإلسالم َّية ،طهران( ،د.ت).
حممد
6.6تنقيح املقال ،عبد اهلل بن َّ
ّ
الطويس (ت 460هـ) ،دار الكتب اإلسالم َّية ،طهران،
حممد بن احلسن
 7.7هتذيب األحكام ،الشيخ َّ
ّ
(د.ت).
8.8احلج��اج مفهومه وجماالته ،حافظ إس�ماعيل علوي وآخرون ،ط ،1ع��امل الكتب احلديث ،أربد،
األردن2010 ،م.
النوري (ت 1320هـ) ،دار الكتب اإلسالم َّية ،طهران( ،د.ت).
9.9خامتة املستدرك ،املريزا حسني
ّ
املدرسني يف احلوزة
عيل بن احلس�ين بن بابويه ،الصدوق (ت 381هـ) ،مجاعة ِّ
1010اخلصالَّ ،
حممد بن ّ
قم( ،د.ت).
العلم َّيةّ ،
1111اخلطاب��ة ،أرس��طو ،ترمجه ع��ن اليونان َّية ورشحه وق��دَّ م له :عب��د الرمحن بدوي ،مكتب��ة النهضة
املرص َّية ،القاهرة1980 ،م.
يب (مقاربات آلل َّي��ات بالغة اإلقناع) ،أطروح��ة دكتوراه ،كل َّية
1212خط��اب املناظرة يف ال�تراث العر ّ
اآلداب والعلوم اإلنسان َّية ،مراكش2004-2003 ،م.
ِ
املطهر العلاَّ مة احل يِّ ّل (ت 726هـ) ،منش��ورات املطبعة
1313خالصة األقوال ،احلس��ن بن يوس��ف بن َّ
احليدر َّية ،النجف األرشف( ،د.ت).
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حل ِّل ّي �إىل ولده فخر املحقِّقني
بالغة الإقناع يف و�ص َّية العلاَّ مة ا ِ
العسقالين (ت 582هـ) ،دار اجليل ،بريوت( ،د.ت).
عيل بن حجر
ّ
1414الدرر الكامنة ،أمحد بن ّ
1515رجال ابن داود ،احلسني بن عيل بن داود ِ
احل يِّ ّل (ت 707هـ) ،املطبعة احليدر َّية ،النجف األرشف،
ّ
(د.ت).
1616الرسائل األدب َّية من القرن الثالث إىل القرن السادس للهجرة (مرشوع قراءة إنشائ َّية) ،صالح بن
رمضان ،رسالة ماجستري ،كل َّية اآلداب ،منوبة ،تونس2001 ،م.
قم،
1717ع��وايل الآليل ،اب��ن أيب مجهور
األحس��ائي (ت 940هـ) ،نرش :مطبعة س�� ِّيد الش��هداءّ ،
ّ
(د.ت).
اخلواجوئي (ت 1173هـ)،
املازندراين
حممد رضا
ّ
حممد إسامعيل بن احلسني بن َّ
1818الفوائد الرجال َّيةَّ ،
ّ
الرجائي ،نرش :الروضة الرضو َّية املقدَّ سة ،مشهد( ،د.ت).
مهدي
حتقيق:
ّ
ّ
وتطبيقي لدراس��ة اخلطاب��ة العرب َّي��ة ،اخلطابة يف
نظ��ري
اإلقناع��ي ،مدخ��ل
1919يف بالغ��ة اخلط��اب
ّ
ّ
ّ
العم��ري ،سلس��لة الدراس��ات النقد َّي��ة ،ط ،1دار الثقاف��ة،
د.حمم��د
نموذج��ا،
األول
ّ
ً
الق��رن َّ
َّ
1406هـ1986/م.
ِ
ٍ
آب��ادي (ت 817هـ) ،الكتاب خ��ال من ذكر املطبع��ة ومكان الطبع
2020القام��وس املحي��ط ،الفريوز
ّ
وتارخيه.
الكليني (ت 328هـ) ،املطبعة احليدر َّية ،طهران( ،د.ت).
حممد بن يعقوب
ّ
2121الكايف ،الشيخ َّ
األش��تهاري ،واحلاج آغا
عيل بناه
ّ
2222كش��ف الرموز ،الفاض��ل اآل ّ
يب (ت 690هـ) ،حتقيق :الش��يخ ّ
قم1410 ،هـ.
مؤسسة النرش
حسني
ّ
املدرسنيّ ،
اإلسالمي التابعة جلامعة ِّ
ّ
اليزدي ،طَّ ،1
2323لسان العرب ،ابن منظور (ت 711هـ) ،نرش :أدب احلوزة1405 ،هـ.
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األعلمي ،بريوت.
مؤسسة
عيل بن حجر
ّ
العسقالين (ت 582هـ)َّ ،
ّ
2424لسان امليزان ،أمحد بن ّ
يب1998 ،م.
العقيل ،د .طه عبد الرمحن ،ط ،1املركز
2525اللسان وامليزان أو التكوثر
الثقايف العر ّ
ّ
ّ
اإلسالمي،
العاميل (ت 786هـ) ،دار العامل
حممد بن مجال الدين مك ِّّي
ّ
2626اللمعة الدمشق َّية ،الشهيد َّ
ّ
بريوت( ،د.ت).
مؤسسة آل البيت إلحياء
2727لؤلؤة البحرين ،يوس��ف بن أمحد
البحراين (ت 1186هـ) ،نرشَّ :
ّ
قم.
الرتاثّ ،
الرازي (ت 721هـ) ،ضبط وتصحيح :أمحد ش��مس الدين،
حممد ب��ن أيب بكر
ّ
2828خمت��ار الصحاحَّ ،
ط ،1دار الكتب العلم َّية ،بريوت ،لبنان1415 ،هـ1994/م.
ِ
مؤسسة
2929املخترص النافع ،املح ِّقق احل يِّ ّل (ت 676هـ) ،ط ،2ط ،3قس��م الدراس��ات اإلسالم َّية يف َّ
البعثة ،طهران1402 ،هـ1410-هـ.
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ّ
اإلس�لامي ،د.حس�ين الصدي��ق ،ط ،1مكتبة لبنان ن��ارشون ،الرشكة
يب
3030املناظرة يف األدب العر ّ
ّ
املرص َّية العامل َّية للنرش ،لونجامن ،القاهرة2000 ،م.
عيل بن احلس�ين بن بابويه ،الص��دوق (ت 381هـ) ،دار صعب،
3131م��ن ال حيرضه الفقيهَّ ،
حممد بن ّ
بريوت( ،د.ت).

الصفدي (ت 764هـ) ،انتشارات جهان ،طهران،
3232الوايف بالوفيات ،صالح الدين خليل بن أيبك
ّ
(د.ت)
مؤسس��ة آل
احل��ر
حممد ب��ن احلس��ن
العام�لي (ت 1104هـ) ،حتقي��ق ونرشَّ :
ّ
3333وس��ائل الش��يعةَّ ،
ّ
قم( ،د.ت).
البيت إلحياء الرتاثّ ،
3434وصي��ة العلاَّ مة ِ
الطائي ،جم َّلة تراثنا ،ج ،42الس��نة
احل يِّ ّل إىل ول��ده فخر املح ِّققني ،حتقي��ق :حامد
ّ
قم1416 ،هـ.
مؤسسة آل البيت ،مطبعة ستارةّ ،
احلادية عرش ،نرشَّ :
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