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�ص البحث ملخَّ

يمثِّل هذا البحث معَلًم من معامل احِلجاِج التفس��ريّي عند الس��يِّد عيلٍّ ابِن طاووس 
عة التي صنََّف فيها،  ّ )ت 664ه�(، وملوس��وعيَّة ابن طاووس بلحاظ العلوم املتنوِّ احِليلِّ
طح املعريّف لديه- يف تعاملِه مع النصوص  واملعارف التي اشتغل عليها، فإنَّه يربُز عىل السَّ
؛ لتقريِب  ، واألس��لوُب اجلََدلُّ الُقْرآنيَّة، والراث اإلس��المّي املتنّوع- الطابُع احِلجاجيُّ

نَي. الصوِر الذهنيَِّة، وإقراِر احلقائِق يف أذهاِن املتلقِّ

ت مجلة من املطالب تعدُّ أقساًما  ويف ظلِّ قراءة املتن الطاوويّس )سعد السعود( تبدَّ
ة عند السيَّد ابن طاووس، وهي: احِلجاُج العقيّل واحلجاج البيايّن  للحجاجات التفسرييَّ
ل البح��ث إىل مجلة من  د احِلجاجّي، وتوصَّ ��ُة امُلقارَن��ة واحِلج��اج التمثييّل والتع��دُّ وحجَّ

النتائج مآهلا يف هناية البحث.

الكلَت املفتاحيَّة:

احِلجاج التفسريّي، أنواع احلجاج، ابن طاووس، سعد السعود.
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ٌة ف جملَّ

Abstract

This research represents a landmark of the interpretive 

protest of Sayyid Ali Ibn Tawoos Al-Hilli (d. 664 AH), as well as the 

encyclopedia of Ibn Tawoos's work as indicated by the various 

sciences in which he classified, and the knowledge that he 

worked on, His protest character is evident in his dealings with 

the Qur’anic texts, the diverse Islamic heritage, and the dialectical 

style is evident on the cognitive surface. To approximate mental 

images, and confirm facts in the minds of the recipients.

In light of reading Ibn Tawoos's book (Saad Al-Saud), 

a number of demands emerged that are sections for the 

explanatory arguments of Sayyid Ibn Tawoos, which are: mental 

protest, graphic protest, comparison argument, representative 

protest, and pluralism of protest, and the research reached a set 

of results that ended at the end of the research.

Key words:  Interpretive protest, Types of Protest, Ibn 

Tawoos, Saad Al-Saud.
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مة البحث مقدِّ


��ٍد وآلِه الطيِّبني  الةُ والس��المُ عىل خ��رِي خْلِقه حممَّ احلم��ُد هللِ ربِّ العاَل�م��ني، والصَّ

ا بعد: الطاهريَن.. أمَّ

ّ )ت 664ه�( وما تركه لنا من منجز معريّف، ونتاج  ف��ال َجَرَم أنَّ ابَن طاووس احِليلِّ
ة. ة والراث العاملّي عامَّ ّ خاصَّ اِث اإلسالمّي احِليلِّ ًة سامية ًيف الرُّ علمّي ُيمثُِّل قمَّ

عة التي صنََّف  ول���مَّ كان ابُن طاووس موس��وعيًّا- بامتياز- بلحاظ العل��وم املتنوِّ
��طح املعريّف لدي��ه يف تعاملِه مع  فيه��ا، واملعارف التي اش��تغل عليه��ا، فإنَّه يربُز عىل السَّ
؛  ، واألس��لوُب اجلََدلُّ ع الطابُع احِلجاجيُّ النصوص الُقْرآنيَّة، والراث اإلس��المّي املتنوِّ

نَي. لتقريِب الصوِر الذهنيَِّة، وإقراِر احلقائِق يف أذهاِن املتَلقِّ

اه الغالب )احِلَجاج واجِلدال( نلحظه يف جلِّ اش��تغاالت الس��يِّد ابن  إنَّ ه��ذا االجتِّ
طاووس، فهو ال يكتفي بتحليل اخلطاب املعريّف فحسب، بل َيسعى جاهًدا إىل الغوص 
تها، وإقامة احلجج والرباهني عليها، والسيَّم يف متنه  يف املس��ألة املبحوثة واس��تجمع أدلَّ
التفس��ريّي القيِّم )س��عد الس��عود وأنيس النفوس(. من هن��ا فإنَّنا وجدن��ا جمموعة من 

احِلجاجات.

ونحسُب أنَّ مراتَب احِلَجاِج وحمتوياتِه يف سعده أمٌر َبَدهّي بسبب ثقافته املوسوعيَّة، 
عة العناوين، فه��مَّ بقراءهتا واالنكباب عليها،  إْذ توافَر ع��ىل مكتبٍة عظيمة احلجم، متنوِّ
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��د قدرًة لدي��ه عىل اإلحاط��ة واس��تجمع اآلراء، وتفتيق املس��ائل، فغدا  األم��ر الذي ولَّ
احِلجاج صورًة واضحَة املعاملِ يف نتاجه العلمّي.

ت مجلة من املطالب  ويف ظلِّ القراءة الصبور للمتن الطاوويّس )س��عد السعود( تبدَّ
ة عند الس��يِّد اب��ن طاووس، وهي: احِلج��اُج العقيّل  تعدُّ أقس��اًما للحجاجات التفس��رييَّ
ل البحث  د احِلجاجّي، وتوصَّ ُة امُلقارَنة واحِلجاج التمثييّل والتعدُّ واحلج��اج البيايّن وحجَّ

إىل مجلة من النتائج، واحلمد هلل ربِّ العامَلني.
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 متهيــد
ٌر تعريفيٌّ حتديديٌّ احِلجاج التف�سريّي موؤ�سِّ

تنا )الَقْصد(. قال  ة )ح ج ج(، التي هلا أصول أربعة، أقرهبا ملادَّ احِلج��اج مصدر مادَّ
ا ُتْقصُد، َأْو هِبَا  ة ِمن هَذا؛ ألهنَّ ُة مش��َتقَّ اب��ن فارس )ت 395ه�(: »وممكٌن َأْن يكوَن احْلجَّ
ِة، َوَذلك الظَّفُر  ُيْقَص��ُد احلقُّ املطلوُب، ُيَقاُل َحاججُت ُفاَلًنا َفَحَجْجُت��ُه َأْي َغَلبتُه باحلُجَّ

يكوُن عند اخلصومِة، َواجلمُع ُحجٌج. واملصدُر احلجاج«)1(.

ة )ح ج ج( من لس��ان الع��رب)2( نظفُر بمدل��والت )الَقْصد،  وعندم��ا نراج��ع مادَّ
الغلبة، الدليل والربهان، الظَّفر عند اخلصومة، املنازعة(، وجيعُل احِلَجاَج مرادًفا للجدل 

رصاحًة، قال: »هو رجٌل حِمَْجاٌج أي: َجِدٌل«)3(.

ة )ح ج  ويبدو أنَّ الراغَب األصفهاينَّ )ت502ه�( َقِد اقرَب من إصابة دالالت مادَّ
ة: الداللة  ج( تداوليًّا بلحاظ االستعمل القرآيّن، والسياق املقاّل واملقامّي، قال: »واحلُجَّ
ة أح��د النقيَضنِي. قال تعاىل:  ة، أي: املقصد املس��تقيم الذي يقتيض صحَّ املبيِّن��ة للمحجَّ
ُة اْلَبالَِغُة َفَلْو َش��اَء َل�َهَداُكْم َأمْجَِعنَي﴾ ]األنع��ام: 149[، وقال: ﴿لَِئالَّ  ِه اْل�ُحجَّ ﴿ُق��ْل َفلِلَّ
َش��ْوُهْم َواْخَش��ْويِن َوأِلُتِمَّ نِْعَمتِي  ٌة إاِلَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمنُْهْم َفاَل َتْ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّ
َتُدون﴾ ]البقرة: 150[، فجعل ما حيتجُّ هبا الذين ظلموا مس��تثنى من  ُكْم َتْ َعَلْيُكْم َوَلَعلَّ
ة، كقوله تعاىل: ﴿َوالَِّذيَن  ون به حجَّ ى ما حيتجُّ ًة، وجيوز أنَّه س��مَّ ��ة وإْن مل يكْن حجَّ  احلجَّ
ِْم﴾ ]الش��ورى: 16[،  ُتُهْم َداِحَضٌة ِعنَْد َربيِّ ��وَن يِف اهللِ ِمْن َبْعِد َما اْس��ُتِجيَب َلُه ُحجَّ ُيَاجُّ



40

احلجاج التف�سريّي عند ال�سيِّد علي ابن طاوو�ص احِللِّّي )ت664هـ(
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

َة َبْينَنَا َوَبْينَُكُم﴾ ]الش��ورى: 15[، أي:  ة، وقوله تعاىل: ﴿اَل ُحجَّ ى الداحضة حجَّ  فس��مَّ
ته  ة: أْن يطل��ب كّل واحد أْن ي��ردَّ اآلخر عن حجَّ ال احتج��اج لظه��ور البي��ان، وامُلحاجَّ
��وينيِّ يِف اهللِ﴾ ]األنع��ام: 80[، ﴿َفَمْن  اجُّ ُه َقْوُم��ُه َقاَل َأحُتَ ت��ه، قال تع��اىل: ﴿َوَحاجَّ وحمجَّ

َك فِيِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك من الِعْلِم﴾ ]سورة آل عمران:61[«)4(. َحاجَّ

ِة، أي: مواجهة  وملْ خي��رِج املعنى االصطالحّي ملفهوم )احِلجاج(، عن داللتِه اللُّغويَّ
َفِر بالغلبة، واحِلج��اج أيًضا كلُّ منطوٍق  ة والرباهنَي من أج��ل الظَّ اآلخر بوس��اطة األَدلَّ

ٍه إىل اآلخِر؛ إلفهاِمِه دعًوى خمصوصًة حيقُّ له االعراُض عليها)5(. موجَّ

��َة وجعل هلا حدوًدا وضوابَط، إْذ ما ِمن رس��وٍل  َع الق��رآُن الكريُم املحاجَّ وق��د رشَّ
ِة ما يدع��و إليِه، فهو  َأو نب��يٍّ إالَّ وق��د ناظر قوَم��َه وحاججهم وجاَدهلم يف إثب��اِت صحَّ
»م���ح عليه تتحاور ال��ذوات، وتتجادُل، وحُي��اجُّ بعضها بعًضا«)6(. وحاجَّ الرس��وُل 
ْكَم��ِة َواْل�َمْوِعَظِة  ��َك بِاحْلِ الكري��ُم بأمٍر م��ن اهللِ، قال تعاىل: ﴿اْدُع إىَِل َس��بِيِل َربيِّ
اْل�َحَس��نَِة َوَجاِدْل�ُهْم بِالَّتِي ِهَي َأْحَس��ُن إِنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيلِِه َوُهَو َأْعَلُم 
بِاْل�ُمْهَتِدي��َن﴾ ]النح��ل:125[، وأمر اهلل بمجادلة أهل الكتاب بالَّتي هي أحس��ن، 
اِدُلوا َأْهَل اْلكَِت��اِب إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي َأْحَس��ُن﴾ ]العنكبوت: 46[؛ ألنَّ  قال تع��اىل:﴿َواَل ُتَ
ٍة ِمَن اهللِ لِنَْت َل�ُهْم َوَلْو  ََ َرمْحَ ة تؤدِّي إىل نفور اخلص��م، قال تعاىل: ﴿َفبِ الِغلظ��ة يف املحاجَّ
وا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهْم َواْس��َتْغِفْر َل�ُهْم َوَش��اِوْرُهْم يِف  ُكنْ��َت َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ
لنَِي﴾ ]آل عمران: 159[، وكون  ْل َع��َ� اهللِ إِنَّ اهللَ ُيِبُّ اْل�ُمَتَوكيِّ اأْلَْم��ِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

القرآن خطاًبا يقتيض أنَّه إقناع وتأثري.

َة  وقد أش��ار ابُن طاووس إىل أنَّ القرآَن الكريَم والس��نََّة النبوّيَة ق��د أوضحا املحجَّ
ة ويرف��ع إمجال التأوي��ل ويمنع م��ن التناقض  ��ن يقوم ب��ه »بره��ان احلُجَّ ح��وا َعمَّ ورصَّ
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والتعارض يف األقاويل، ويأمن املقتدي به، والتابع له ِمَن التَّضليِل«)7(.

ويرى الدكتور صابر احلبَّاشة أنَّ اندراج احِلجاج يف املباحث التداوليَّة أمٌر قد جرى 
يف ُع��رف الباحث��ني، وُيعدُّ احِلجاج باًبا رئيًس��ا يف املباح��ث التداوليَّ��ة، إذ كانت املقارنة 
واملقاربة رضًبا من التنبيه إىل نقاط التقاطع أو نقاط التباعد بني الرؤية والتطبيق الراثيَّني، 
والرؤية والتطبيق احلَِديَثنِي امُلنتِس��َبنْيِ إىل التقاليد التداُوليَّة، ومن هنا حاز احِلجاج منزلة 

يف التداوليَّة بوصفه أحد أهمِّ أركان التداُوليَّة إىل جانب نظرية األعمل اللغويَّة)8(.

راسات التداوليَِّة هي خصيصة للسنوات الثمنني  إنَّ أخذ احِلَجاج يف احلُْسَباِن يف الدِّ
حه املفاهيم، إذ جيمُع  من القرن العرشين، تش��هد عىل ذلك الدراس��ات اللسانيَّة، وتوضِّ
)كراي��س( بني املنطق واحِلجاج، وقد عاد )ديكرو( واصًفا آليَّات اللغة احِلجاجيَّة، قائاًل 

الملِ احِلجاجيَّة)9(. ة السَّ بنظريَّ

وأصبح احِلجاُج فنًّا للتفكري وطريقة للَفْهِم فيم ندعوه ب�)احِلجاجيَِّة( بوصفه مفهوًما 
ُد الدافعيَّة إىل  د توصيٍف الحٍق له، ألنَّ احلاجَة إىل احِلج��اج تولِّ دافًع��ا للفك��ر وليس جمرَّ

التفكري، لذا فهو مل يعد تنظيًم لسلسلة احلجج التي تقود إىل خطاٍب مقنٍع وحسب)10(.

هن��ج ابُن ط��اووس يف ِحجاجه هن��ج القرآن الكري��م، فقد أراد القرآن من املس��لم 
ب لرأي تبنَّاه مس��بًقا، وأالَّ يس��تهجن الرأي اآلخر، َب��ْل يقول خلصومه: نحن  أالَّ يتعصَّ
ا،  نتح��اور، وإْن كان أح��ُد الطرفني عىل هدى واآلخر عىل ضالل؛ ومل حيّق املحّق مس��بقًّ
ومل يعنيِّ املبطل، ويطلب من املسلمني أْن يتحّلوا بأعىل درجات األخالق وضبط النفس 
ب كالُقْرآن، قال تعاىل:  مع أعتى خصومهم، وال جتدنَّ منصًفا يف احلوار بعيًدا عن التعصُّ
اُك��ْم َلَعَ� ُهًدى َأْو يِف َضاَلٍل ُمبنٍِي﴾ ]س��بأ: 24[، فاخلطاب القوّي ليس هو  ��ا َأْو إِيَّ ﴿َوإِنَّ
اخلطاب االس��تبدادّي، واخلطاب املنفرد الذي ال يتقاس��مه األف��راد وال حيظى بتصديق 
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ع��ام هو خطاب ضعيف، واخلطاب القوّي هو الذي ُينتهى إليه بمقابلِة ِحجاٍج بحجاٍج 
ق كلَّ خطاب، تعني أنَّ تكافؤ األحوال جيب أْن يفهم  متاًم��ا، فاحلقيقُة اإلمجاعيَُّة التي حتقِّ
ا إالَّ إذا حاز اإلمج��اع الكويّن باإلقناِع  ل ال يك��ون قويًّ ال ع��ىل اإلط��الق، فاخلطاب األوَّ

واحِلجاج)11(.

يف ضوء ذلك أراد ابُن طاووس بناء َنس��ٍق أخالق��يٍّ من أجل أن يقرب من اآلخر 
بق��در كبري؛ لوضع اإلنس��ان عىل املس��ار الصحيح نحو القمم الك��ربى التي هي عنوان 
التَّالق��ي، والتَّح��اور بني الثقاف��ات والكيانات، والش��عوب واألمم، ف��كان عىل دراية 
ك التاريخ بأكمله،  ووع��ي أنَّ قيمة أخالقيَّة واحدة يف مكاهنا الصحيح قادرٌة عىل أْن حترِّ

فضاًل عن أخالقيَّة املجتمع االسالمّي.

واس��تثمر ابن ط��اووس املكن��ز األخالق��ّي العظيم، ومنب��ت الفضائل والش��مئل 
ة املعصوم��ون، إذ ال هيدف  عند أجداده، والس��يم ج��ّده املصطفى، واألئمَّ
بحجاج��ه االنتقام من خصومه أو االنتصار عليهم أو س��حقهم لذلك؛ بل كان يتعامل 
ة واالحرام، وبذلك أمكنه التأثري  مع اآلخرين باألخالق واهلدوء واإلنس��انيَّة واألخ��وَّ

يف اآلخرين.

وممَّ��ا جتدر اإلش��ارة إليه أنَّ ِحجاج ابِن طاووس كان يظه��ر عليها الطابع الوالئّي، 
فعىل الرغم من تش��عُّب ثقافته نجد الطابع الوالئّي يف حجاجه، فكان مدافًعا عن والية 
أج��داده وإمامتهم داعًيا هلم، حمتس��ًبا رضا اهلل يوم ال��ورود، ُروي عن اإلمام جعفر 
ته يوم  ن��ا َأنطقُه اهلل بحجَّ الص��ادق عن أبيه الباقر قال: »َمن أعاَننَا بِلَس��انِه ع� عدويِّ

.)12(»موِقفِه بني يديِه

ويمك��ن اس��تعراض أصناف احلج��ج، وأش��كاهلا التي يزخر هبا تفس��ريه )س��عد 
السعود(، ومنها:



43

اأ.د. رحيم كرمي علّي ال�سريفّي//اأ.م.د. ح�سني علّي ح�سني الفتلّي

شر
س ع

خلام
د ا

عد
/ال

س
خلام

د ا
َّ جل

/امل
سة

خلام
ة ا

سن
ال

2م
02

ر 0
آذا

هـ/
14

41
ب 

رجَّ
ب امل

رج

املطلب الأوَّل

احِلَجاُج العقلّي

ا  َ ونج��ُد احلجاج العقيّل عن��د ابن طاووس ما ورد يف تفس��ريه قوله تع��اىل: ﴿َيا َأيُّ
ْغَت ِرَس��اَلَتُه َواهللُ َيْعِصُمَك ِمَن  ََ َبلَّ ��َك َوإِْن مَلْ َتْفَعْل َف ْغ َما ُأْن��ِزَل إَِلْيَك ِمْن َربيِّ ُس��وُل َبليِّ الرَّ

النَّاِس إِنَّ اهللَ اَل َيِْدي اْلَقْوَم اْلَكافِِرين﴾ ]املائدة: 67[.

ي أبو جعفٍر الطُّويسُّ ع��ن الباقر والصادق أنَّ  ق��ال ابن ط��اووس: »فذكر جدِّ
اهلل تعاىل ل�مَّ أوحى إىل النبّي أْن يس��تخلف عليًّا كان خياف أْن يش��قَّ ذلك عىل مجاعة 
م��ن أصحابه، فأنزل اهللُ هذه اآلية تش��جيًعا له عىل القيام بم أم��ره بأدائه، يقول: عيّل بن 
ل  ط��اووس وقد رويت ذلك أيًضا من ط��رق اجلمهور يف كتاب الطرائ��ف واجلزء األوَّ
م��ن كت��اب اإلقبال: »واعلم أنَّ كلَّ قول يقال فيها غري هذا املعنى املش��ار إليه، فهو بعيٌد 
 به  ممَّ��ا يدلُّ العق��ل عليه؛ ألنَّ هذه اآلية يقت��يض ظاهرها أنَّ الذي أم��ر اهلل النبيَّ
كالرس��الة عىل الس��واء، وأنَّه إْن مل يبلغه فم كان َصنَع ش��يًئا، وال قام بالرسالة عن مالك 
األرض والس��مء؛ فهو ش��اهٌد أنَّ األمر الذي يراد منه جيري جمرى نفِس��ِه الرشيفة الذي 

 

ال ع��وض عنه، وهذه صفة َمْن يكون قائًم مقامه يف العباد والبالد، وحافًظا لكلِّ ما دعا 
إليه ودلَّ عليه إىل يوم املعاد«)13(.

ي  فنلح��ظ التوجيه احِلَجاجّي الذي يرس��مه ابن طاووس للنصِّ الق��رآيّن مع املتلقِّ
)القارئ، السامع(، ممَّا يساعد عىل فكِّ النصِّ ومسالكِه »فهو شاهد أنَّ األمر الذي يراد 

منه جَيْري جَمَْرى نفسُه الرشيفة الذي ال ِعوَض عنه«)14(.
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ويتج��ىلَّ احِلجاَج العقيلَّ عند ابن طاووس يف تفس��ريه لقوله تع��اىل: ﴿إَِذا َتَنَّى َأْلَقى 
ين يذهبون إىل أنَّ الش��يطان  ��ْيَطاُن يِف ُأْمنَِيتِ��ِه﴾ ]احل��ج: 52[، إْذ يرى أنَّ أكثر املف�ِّ الشَّ
 ألقى يف قراءة الرس��ل واألنبياء، وهو »مستبعد من أوصاف املرَسلني والنبيِّني؛ ألنَّه
ْيَطاُن يِف ُأْمنِيَّتِِه﴾،  قال: ﴿َوَما َأْرَس��ْلنَا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُس��وٍل َواَل َنبِيٍّ إاِلَّ إَِذا َتَنَّى َأْلَقى الشَّ
ون من أنَّ كلَّ رس��وٍل أو نبيٍّ  ]احلج:52[، فكيف تقبل العقوُل أنَّ املراَد ما ذكره املف�ِّ
كاَن يدخل الش��يطان علي��ه يف قراءتِه، وأنَّه ما َس��ِلَم منهم واحٌد من الش��يطاِن، َأو لعلَّ 
املراد: أنَّه ما كان رسوٌل وال نبّي إالَّ يتمنَّى صالح قومه واتِّباعهم آلياتنا فيلقي الشيطان 
يف ُأمتَّه أمايّن له ما خيالف ُأمنيته فينس��خ اهلل تعاىل أماين الش��يطان بكثرة احلجج واآليات 
وحيكم اهلل آياته وبيِّناته وُيظهر النبّي والرس��ول عىل الش��يطان، أو نحو هذا التأويل؛ ممَّا 

يليق بتعظيم األنبياء وخذالن الشيطان«)15(.

ة للنصِّ املبارك التي متسُّ بعصمة الرس��ِل واألنبياء ذكرها  وه��ذه القراءة التفس��رييَّ
ون قال الطاهر بُن عاشور: »َوجَيُوُز َأْن َيُكوَن اْل�َمْعنَى َأنَّ النَّبِيَّ إَِذا مَتَنَّى َهدَي َقْوِمِه  املف�ِّ
ْيَطاُن  َأْو َحَرَص َعىَل َذلِك فلقي ِمنُْهم اْلِعنَاَد، َومَتَنَّى ُحُصوَل ُهَداُهْم بُِكلِّ َوِسيَلٍة َأْلَقى الشَّ
يِف َنْفِس النَّبِيِّ َخاطَِر اْلَيْأِس َمْن ُهَداُهْم َعَسى َأْن ُيْقِرَ النَّبِيُّ ِمْن ِحْرِصِه َأْو َأْن ُيْضِجَرُه، 
ُضَها َفاَل َيْلَبُث َذلَِك اخْلَاطُِر َأْن َينَْقِشَع  َوِهَي َخَواطُِر َتُلوُح يِف النَّْفِس َوَلِكنَّ اْلِعْصَمَة َتْعَرِ

ُسوِل«)16(. َوَيْرَسَخ يِف َنْفِس الرَّ

ة  ة الس��لبيَّة للنَّصِّ الق��رآيّن، إْذ يرى أنَّ األدلَّ وقد أنَكَر الطباطبائّي القراءَة التفس��رييَّ
س��ة  ��ا بتنزيه الس��احة املقدَّ ب هذه القراءة؛ ألنَّ فيها مسًّ القطعيَّ��ة ع��ىل عصمته تكذِّ

سل واألنبياء عن مثل هذه اخلطيئة، التي َتنُْسُب اجلَْهَل والُقْبَح هلْم)17(. للرُّ

ل من النَّ��صِّ القرآيّن  ��د جواد مغنيَّ��ه هلذا احِلَج��اج العق��يّل املتحصِّ وق��د َفَطَن حممَّ
ة القاطع��ة ِمَن العقِل والنَّق��ِل تتأبَّى هذه القراءة، فالنبّي الذي أرس��له اهلل  يف ك��ون األدلَّ
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ك واألوثان وال��ذي امتدح��ه ونعتُه بأمج��ل األوصاف والنع��وت، وهو  ملحارب��ة ال��رشِّ
 بي��ان اهلل وترمجانه فكيف يكون للش��يطاِن س��بيٌل عىل ه��ذا البيان الُق��ديّس واملصطفى 

العظيم)18(.

ُس��ِل واألنبياِء من  وال خيف��ى أنَّ اب��ن طاووس ق��د احت��جَّ عقليًّا بل��زوِم تنزي��ه الرُّ
 إلق��اء الش��يطان َل�ُهْم، فه��م موصوفوَن باالصطف��اِء والعصم��ِة وهذا اإللق��اُء ال يليق 

بساحتِهْم.
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املطلُب الثاين

احِلَجاُج البياينُّ

ّ هو احِلَج��اج البيايّن، وهو  من احِلجاج التفس��ريّي عند الس��يِّد ابن ط��اووس احِليلِّ
القائ��ُم ع��ىل معاينة الن��صِّ الُقرآيّن والنظ��ر يف كلمته ومجله، فاالس��تعمل الق��رآيّن ُيمثِّل 
��ْبك والنَّظ��مِ والرصِف، زد  ًبا يف ظلِّ اصطفاء األلفاظ، وجودة السَّ إعج��اًزا بيانيًّ��ا خالَّ
عىل ذلك التشبيهات واالستعارات واملجازات التي جاءت يف أهبى صورة، وأروع بيان 
وم��ن أجل اس��تظهار هذا اإلعجاز البي��ايّن يف النَّصِّ القرآيّن انربى الس��يِّد ابن طاووس

 
ُء َأْقلِِعي َوِغيَض  ََ - تطبيًق��ا- إىل انتقاء قول��ه تعاىل: ﴿َوِقيَل َيا َأْرُض اْبَلِعي َماَءِك َوَيا َس��
ُء َوُقِضَ اأْلَْمُر َواْس��َتَوْت َعَ� اْل�ُجوِدييِّ َوِقيَل ُبْعًدا لِْلَق��ْوِم الظَّالِ�ِمنَي﴾ ]هود: 44[،  ََ اْل���
ته، قال: »اعل��م أنَّ يف هذه اآلية  مس��تعينًا باحِلج��اج البيايّن عىل َعظمة ه��ذا النظم، وَمِزيَّ
حمتمالت يف العبارة العجيبة واإلش��ارِة الغريبة غرَي ما ذكره وأشار إليه: منها ﴿َوِقيَل﴾، 
ومل يق��ْل: )ُقْل��ُت( أو )ُقْلنَا(، فلعلَّ املراد أنَّه ل�مَّ كان هذا األمر ال يقدر عليه س��واه، 

كان لفظ )قيل(، مثل )ُقْلُت( أو )ُقْلنا(.

أو لع��لَّ املراد تفخيم األمر، وتعظيم القدر عىل عادة امللوك يف لغة التغلُّب والقهر، 
��ه ل�مَّ كان احلاُل ح��اَل انتقام، كان اخلرب هبا بلف��ظ )قيل( َأليق بوصف  َأو لع��لَّ املراد: أنَّ
كام��ل الرمح��ة واإلنعام، أو لعلَّ امل��راد أنَّ هذا ممَّا ال يزيده عظم��ًة وإجالاًل إذا قال: 
 )ُقْل��ُت(، فقال: )قيل( عىل س��بيل أنَّ هذا األمر كان عندنا يس��رًيا يف املقدور َأو غري 
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ما ذكرناه من األمور. ومنها أنَّ ﴿اْبَلِعي َماَءِك﴾، وقد كان املاء بعضه من األرض وبعض 
ُه ل�مَّ صار يف األرض فقد اختصَّ هبا، ومل يبَق مضاًفا إىل غريها. من السمء؛ فإنَّ

ة َحرِّ الش��مس ونحِو  ومنه��ا: أنَّ أمرها ببلعه ومل يذهبه بنس��ف الرياح وال بقوَّ
 ذل��ك م��ن غري بلع؛ فانَّ يف ذل��ك هتديًدا لبني آدم فيه��ا بعد أْن يغرق��وا أنَّ األرض تبلع 

ما يريد اهلل َبْلَعه وإتالَفه واخَذه، فهي كالعبد األسود.

ومنها: أنَّ إمس��اك الس��مء للمء بعد فت��ح أبوابه فيه برهان عظيم ع��ىل أنَّه قادٌر 
ه  ُء﴾ بعد اس��تفحاله وعلوِّ ََ لذات��ه يف اإلتيان ب��ه واذهابه، ومنه��ا أنَّ لفظ ﴿َوِغي��َض اْل�
 ع��ىل كلِّ عاٍل ومنخفٍض بعد رحاله عىل وجه واحد وذه��اب متعاضد من غري تدريٍج، 

وال تأخري عظيم يف كريم وصف القدرة وكمل التدريج.

ومنه��ا: ﴿َوُقِضَ اأْلَْمُر﴾ وأنَّ حتت هذه اللفظة اليس��رية م��ن كيفيَّة هالكهم، ومن 
العجائ��ب الكثرية ما َق��ِد امت��أِت األوراُق بوصفه فأتى به هب��ذه اللفظة الواحدة، 

واحتوت عىل كشفه.

ا ال تقف  ومنها: اس��تواء السفينة عىل اجلُْوِدّي، ومن عادة الس��فن عند األمواج أهنَّ
مع االس��تواء، بل هي أقرب إىل االضطراب واالعوجاج، فكان اس��تواؤها من اآليات 

ها ما كانت فيه من املياه املختلفات. الباهرات، إذ مل يرضَّ

ومنها: يف ﴿َوِقيَل ُبْعًدا لِْلَقْوِم الظَّالِ�ِمنَي﴾، وما فيه من هتديد لِ�َمْن َس��َلك س��بَلهم 
ُة الَبوار والدمار حتَّى كانوا يف باطن  م ما كفاهم اهلالك وشدَّ يف التهوين باملرس��لني، وأهنَّ

األمر مطرودين من باب سعة الراحم والبارِّ بم فعلوه ملن اإلرضار واالستكبار«)19(.

َنْرُق��ب املعاينَة البيانيَّ��َة الرائعة من لدن ابن طاووس للنَّ��صِّ القرآيّن بوصفه وحدة 
لة من ألفاظ  واح��دة، ونظًم مرابًطا؛ إذ التفَت إىل النتيج��ة التواُصليَّة والوظيفيَّة املتحصِّ
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الليَّة التي  ة والدَّ وابُط والعالقاُت بني املكونات تظهر الوظائف النحويَّ هذا النظم، إذ الرَّ
ة السياق احلديثة يف املشهد اللسايّن)20(. تعدُّ من أركان نظريَّ

ويتج��ىلَّ ه��ذا احِلجاج البي��ايّن يف بنية الفع��ل املجه��ول يف النَّصِّ الق��رآيّن املعاين، 
ب، والتوكيد،  ة َجَعَلْتُه ُيْعطي دالالت خمتلفة )العظمة، وال�عة، والتعجُّ ة البنيويَّ فالق��وَّ
واإلنج��از، والتأث��ري( هو أوفق للس��ياق املقام��ّي الت��داوّل)21(، وهذا ما اْس��َتْدعى ابن 
اه ب�)الفعل القادر القاهر(،  ط��اووس إىل التعامل مع هذا الفعل تعاماًل تداوليًّا واصًفا إيَّ

ة هذا الفعل وتأشريه فيم يأيت: ويمكن بيان إنجازيَّ

نت  ا )أفعااًل مبنيًَّة للمجهول( تضمَّ فاألفعال )ِقيَل، ِغيَض، ُقيِض( متثِّل اقتصاًدا لغويًّ
ب، اإلنجاز، والتأثري(. َدالالت )التفخيم، ال�عة، التوكيد، التعجُّ

اء   ونب��ُر احِلَج��اج البي��اينَّ عند الس��يد اب��ِن ط��اووس فيم ذك��ره من تفس��ري الفرَّ
اُء  وِر َفَفزَع﴾ ]النمل: 87[، إْذ َذَكَر الفرَّ )ت 207ه���( لقوله تعاىل: ﴿َوَيْوَم ُينَْفُخ يف الصُّ
أنَّ اهلل ق��ال: ﴿َفَفزَع﴾ ومل يق��ل: )َفَيْفَزُع(، فإنَّه َجَعَل َفَعَل م��ردودة عىل يفعل، وأنَّه 
يكون يف املعنى )وإذا نفخ يف الصور ففزع( نحو: قولك أقوم يوم يقوم كقولك: أقوم إذا 
يقوم، فأحببت َفَع��َل؛ ألنَّ )َفَعَل وَيْفَعُل( يصلحان مع إذا، فاْن قلت فأين جواب قوله: 
ُه قال:  وِر﴾؟ مع إذا قلت: قد يكون يف )َفَعَل( مضمر مع الواو وكأنَّ ﴿َوَيْوَم ُينَْفُخ يف الصُّ

وذلك يوم ينفخ يف الصور، وأنَّ جواَبُه مروٌك أو كالٌم معروٌف)22(.

ويتس��اءل الزخم��رشّي )ت 538ه�(: أنَّه لِ�َم ق��ال اهلل )َفَزَع( ومل يق��ل )َفَيْفَزُع(، ثمَّ 
جييب عن ذلك بقوله: »فإن قلت: مل قيل َفَفِزَع دون فيفزع؟ قلت: لنكتة وهي اإلش��عار 
ق الفزِع وثبوتِه وأنَّه كائن ال حمالة، واقع عىل أهل السموات واألرض؛ ألنَّ الفعل  بتحقُّ
املايض يدلُّ عىل وجود الفعل وكونه مقطوًعا به. واملراد فزعهم عند النفخة األوىل حني 

يصعقون«)23(.
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��ه عربَّ بصيغة املايض؛ ل�ع��ة َف�َزِعِهم وازعاِجِهم من  واحت��جَّ ابُن طاووس أنَّ
��ر عن النفخة، وأنَّ قوله  النفخ��ة، وأنَّه لو ذكر بصيغة املس��تقبل )َفْيْفَزُع(، لكان قد يتأخَّ
له بمضمر أو  وِر﴾ جواب��ه يف متام اآلية، وال حيت��اج أْن نؤوِّ تع��اىل: ﴿َوَي��ْوَم ُينَْفُخ يف الصُّ

مروك)24(.

وذكر الش��وكايّن )ت 1250ه�( أنَّ قوله تعاىل: ﴿َفَف��زَع﴾ إنَّم عربَّ عنه باملايض مع 
ق وقوِع اإلرساِع واإلجابة هلل تعاىل)25(. كونه معطوًفا عىل مضارع للداللة عىل حتقُّ

وعلي��ه فإنَّ ابَن ط��اووس قد نظر إىل املعنى بلح��اظ التَّتاُبع الِفْع��يّل املؤدَّى بالفعل 
امل��ايض )َفَزع( بلحاظ كونه فعاًل ماضًيا في��ه من ال�عة والتعجيل ما مل توجد يف الفعل 
اء نظر إىل  ة للركيب يف حني أنَّ الفرَّ املضارع )يفزع(، ناظًِرا إىل الداللة يف البِنْية اجلََس��ِديَّ
وِر﴾ يرى اب��ُن طاووس أنَُّه ال وجود  األس��لوب، ويف قوله تعاىل: ﴿َوَي��ْوَم ُينَْفُخ يف الصُّ
للح��ذف وانَّ ال��كالم فيه اكتف��اء فيق��ول: »إنَّ اجلملَة يف مت��ام اآلي��ة كافٍّ يف اجلواب، 
 وم��ا حيت��اج أْن يقال م��روك وال فعل مضمر م��ع ال��واو«)26(، وعدم التأوي��ل أوىل من 

التأويل.

ل يف أغلب مباحثات  ويبدو أنَّ احِلجاَج القائم عىل اإلمساك بظاهر القرآن هو املعوَّ
ْت بِِه اْل�ِجَباُل َأْو ُقطيَِّعْت  َ السيِّد ابن طاووس، ففي تفسري قوله تعاىل: ﴿َوَلْو َأنَّ ُقْرآًنا ُسريِّ

َم بِِه اْل�َمْوَتى﴾ ]الرعد/31[. بِِه اأْلَْرُض َأْو ُكليِّ

ايّن )ت384ه�(، الذي قال: »فكأنَّه قيل لكان هذا القرآن«)27(. فقد ردَّ عىل الرمَّ

ق��ال اب��ُن طاووس: »لعلَّ حذف اجل��واب ههنا إْن كان يمك��ن أنَّ اهلل تعاىل لو قال 
لكان هذا القرآن كان قد وقع هذا األمر الذي أخرب به من تس��ري اجلبال وتقطيع األرض 
وكالم املوت��ى، وكان حيصل بِذكر اجلواب وقوع ه��ذا التقدير، ومل تقِض احلكمُة ذلك، 
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أو لع��لَّ امل��راَد أنَّ اهلل تع��اىل ل��و قال: اجل��واب كان كلُّ َمْن ق��رأ هذه اآلية م��ن األولياء 
بجواهب��ا ال��ذي يذك��ره اهلل يتهيَّأ له أْن يس��ريِّ هبا اجلب��ال ويقطِّ��ع األَرض وحييي املوتى؛ 
 فأمسك اهلل تعاىل عن ذكر اجلواب؛ ملا يكون ِمَن األسباب التي ال يليق ذكرها عنده 

باجلواب«)28(.

وي��رى الط��ويّس أنَّه مل جيئ جواب )َل��ْو(، لداللة الكالم علي��ه وتقديره: لكان هذا 
م سألوا النبي أْن يسريِّ  القرآن لِعظم حملِّه يف نفسه وجاللة قدره، وكان سبب ذلك أهنَّ
ت اجلبال  ة لتَّتسع عليهم املواضع، فأنزل اهلل تعاىل اآلية، وبني أنَّه لو سريِّ عنهم جبال مكَّ

ت هبذا القرآن؛ لعظم مرتبته وجاللة قدره)29(. بكالم، لسريِّ

ل جواَب )َلْو( املس��كوت عن��ُه اكتفاًء بالرشط حتَّى  ويظه��ر أنَّ ابَن طاووس مَلْ يؤوِّ
ال ي��دع جمااًل لتداعي التأويالت الت��ي تبنيِّ اجلواب املحذوف احراًزا من الس��قوط يف 

التأويل املذموم والبعيد عن دأب القرآن ونظمه.
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املطلب الثَّالث

ة املقارنة حجَّ

ته، وُيقصد  واستعمل ابن طاووس هذا الشكل من احِلَجاج؛ إللزام معارضيه بحجَّ
هبا »االحتجاج ليشء أو لش��خص أو لقيمة أو لرأي، باعتمد أفضليَّته عىل طرٍف ثاٍن من 

جنسه أو قبيله«)30(.

ة جليًَّة أيًض��ا يف مقارنة القضيَّ��ة أو األمر بقضيٍَّة أو أمٍر مش��ابٍه  َوَنْب��ُرُ ه��ذه احلجَّ
ّي، ففي تفس��ريه قوله تع��اىل: ﴿َوإِِذ اْبَتَ� إِْبَراِهيَم  ورة يف ذهن املتلقِّ م��ن أج��ل تركيز الصُّ
تِي َقاَل اَل َينَاُل َعْهِدي  يَّ ُهنَّ َقاَل إيِنيِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما َقاَل َوِم��ْن ُذريِّ ٍت َفَأَت�مَّ ََ ��ُه بَِكلِ�� َربُّ
الظَّالِ�ِمنَي﴾ ]البقرة: 124[، يس��تحرض ابن طاووس اس��تيالء معاوية ويزيد وبني أميَّة 
عىل امُللك، وهم ظاملون، فبنيَّ أنَّ هذا امُللك ال عالقة له بعهد اهلل )تعاىل(، قال: »إنَّ عهد 
اهلل وإمامت��ه ما ناهلا ظاملٌ أبًدا، وليس م��ن كان َمِلًكا بالتغلُّب يكون قد نال َعْهَد اهللِ؛ 
ة  ار قد ملكوا أكثر ممَّا ملك كثرٌي من أئمَّ فإنَّ ملوك األكارسة والقيارصة وغريهم من الكفَّ
املسلمني، وهم يف مقام مناِزِعني هلل وحماربني، فكذا كلُّ ظاملٍ يكون َعْهد اهلل وإمامته 
هة عنه، وفيه إشارة ظاهرة إىل أنَّ اإلمامة تكون من اختيار اهلل تعاىل دون  ممنوعة منه منزَّ
اختيار العب��اد؛ ألنَّ العباَد إنَّم خيتارون عىل ظاهر احلال، ولعلَّ باطن َمْن خيتارونه يكون 
فيه ظلٌم وكثرٌي من سوء األعمل، فإذا كاَن الظاملُ مطلًقا مانًعا من َعْهِد اهلل تعاىل وإمامته، 
فل��م يب��َق طريق إىل املعرفة التي ينال عهد اهلل تعاىل إالَّ بَم��ْن يطَّلع عىل رسيرته َأو يطلعه 

ه وعالنَيته«)31(. اهلل تعاىل عىل سالمته من الظلم يف رسِّ
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ابقنَي الظَّاملنَي الذين نالوا امللك وهم  وَبَدا لنا أنَّ ابَن طاووس قِد استدلَّ بامللوِك السَّ
ظاملون، وهو رضٌب من احِلَجاِج املقارن، وال خيفى أنَّ األَصوليِّني قد ناقش��وا إمامة َمْن 
كان ظال�ًم- من قبُل- قبل تولية امللك من باب املشتقِّ األصوّل، ف�)الظاملني( اسم فاعل 
مش��تق يطلق عىل املتلبِّس بالظلم يس��تحيل انفكاكها عنها، إْذ يصحُّ محله عىل الذات، إِذ 
ة محل االسم عىل الذات ذاتيَّة  ة إطالق املشتق املنقيض عنه املبدأ وصحَّ البحُث عىل صحَّ

هلا فيستحيُل انفكاُكها عنها كم يف أسمء املاهيَّات من األَجناس واألنواع)32(.

وه��ذا الَفْه��ُم البارُص َفَطَن إليه الفخر الرازّي- من قب��ُل- إْذ يرى أنَّ هناَك وجوًها 
تِه املعصومني،  ��ُه قد َجَعَل اإلمام��ة يف ذريَّ يف النَّ��صِّ الق��رآيّن تؤيِّد عصمة النبّي، وإنَّ

 
ُه َتَعاىَل َل���مَّ َأَمَرُه بَِبْعِض التََّكالِيِف َفَل�مَّ َوىفَّ  ف��ال تصل إىل الظاملني ألبتَُّة، قال: »َأَحُدَها: َأنَّ
ُه َتَعاىَل َحَكى َعنُْه  َماَمَة )...( َوَثانِيَه��ا: َأنَّ َة َواإْلِ ��ا َوَخَرَج َعْن ُعْهَدهِتَا اَل َجَرَم َن��اَل النُُّبوَّ هِبَ
َماَمَة أِلَْواَلِدِه َفَقاَل اهللُ َتَعاىَل: اَل َيناُل َعْه��ِدي الظَّالِ�ِمنَي، َفَدلَّ َذلَِك َعىَل َأنَّ  ��ُه َطَلَب اإْلِ َأنَّ
يِن اَل َيِصُل إىَِل الظَّالِ�ِم��نَي، َفَهُؤاَلِء َمَتى َأَراُدوا ِوْجَداَن  َياَس��ِة يِف الدِّ َماَمِة َوالرِّ َمنِْصَب اإْلِ
ِب لِْلَباطِِل«)33(، وقد ربط بني عصمة  َهَذا اْل�َمنِْصِب َوَجَب َعَلْيِهْم َتْرُك اللََّجاِج َوالتََّعصُّ
ر، ول�مَّ  م وما تأخَّ ته، فالنبّي معصوٌم عن مجيع الذنوب ما تقدَّ النب��ّي وعصمة ذريَّ
كان اإلم��ام هو الذي يؤتمُّ به، وُيقتدى، فلو صدرت املعصية عنه لوجب علينا االقتداء 
ة واإلمامة إنَّم حتصل لِ�َمن  ب��ه يف ذلك، فيلزم علينا فعل املعصية، وذلك حماٌل، وأنَّ النبوَّ

ليس بظامل)34(.

وي��رى نظام الدين النيس��ابورّي )ت 728ه�( أنَّ داللة )ِم��ْن( التبعيضيَّة تدلُّ عىل 
ته؛ لعلمه ب��أنَّ ُكلَّهم ال يليق هبذا املنصب اإلهلّي  أنَّ النب��ّي َطَلَب اإلمامة لبعض ذريَّ

العظيم)35(.

ته فيمن  واس��تدلَّ الربوسوّي)36( )ت 1137ه�( عىل عصمة النبّي وعصمة ذريَّ
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ون اإلمام��ة، فهي ال َتِص��ُل وال يناهلا َمْن كاَن ظال�ًم، بل يناهل��ا من كاَن بريًئا من  يس��تحقُّ
الظلم؛ ألنَّ اإلمام إنَّم هو ملنع الظُّلم، فكيف جيوز أْن يكون ظال�م)37(.

سناِد اإِلمامِة إِليِه بلَه  ا إِلِ وأقرَّ الطاهُر بُن عاشور َأنَّ اْل�ُمتَِّصَف بالكبرَِيِة ليس ُمْسَتِحقًّ
ْح ممَّن استحقَّ  ُه مل يرِّ الِة، ونحو ذلك، إالَّ أنَّ اْلَقضاء َواْلَفْتَوى وروايُة العلِم وإِماَمُة الصَّ
اإلمام��ة م��ن أهِل بيت النب��ّي الذين وصفه��م اهلل تعاىل بالعصم��ة وذهاب الرجس 
والتطهري، وممَّن اس��توىل عىل امُلْلك ممَّن أفسد يف األرِض، وارتكَب اجلرائم، وجتاوز عىل 

حدود اهلل تعاىل)38(.

ة بينه  ليل رغبًة يف تواصليَّة الدائرة احِلجاجيَّة والتحاوريَّ ة والدَّ ونلم��ُح مقاربة احلجَّ
ُكْم َأْولَِياُء هلِلِ  ا الَِّذيَن َهاُدوا إِْن َزَعْمُتْم َأنَّ َ ني يف ظلِّ تفسري قوله تعاىل: ﴿ُقْل َياَأيُّ وبني املتلقِّ
َمْت َأْيِديِْم َواهللُ  ََ َقدَّ ِم��ْن ُدوِن النَّاِس َفَتَمنَُّوا اْل�َم��ْوَت إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي َواَل َيَتَمنَّْوَنُه َأَبًدا بِ
ّي الطويّس: »ويف اآلية داللٌة عىل  َعلِي��ٌم بِالظَّالِ�ِمنَي﴾ ]اجلمعة 6-7[، قال: قال ج��دِّ
م ال يتمنَّون املوَت أبًدا وم��ا مَتَنَّوه فكان ذلك إخباًرا بالصدق قبل  ة؛ ألنَّه أخرب بأهنَّ النب��وَّ
ك��ون اليشء وذلك ال يعلمه إالَّ اهلل تعاىل. يق��ول: عيّل ابن طاووس: اعلم أنَّ هذه اآلية 
من أقوى اآليات الباهرات عىل صدق النبي، وهي كاملباهلة التي جرت مع نصارى 
ة والنكت؛ ألنَّ بعَضهم عند  ي بالُقْرآن، َبْل ربَّم كان��ت أظهر يف احلُجَّ نج��ران، وكالتحدِّ
َعى عارٌف  ي التجأ إىل البهت، وقال: لو نش��اء لقلنا مثل هذا ومل ينقل ناقل وما ادَّ التحدِّ

م متنَّوا املوَت وباهتوه بذلك عند نزول هذه اآلية«)39(. فاضٌل أهنَّ

��د فيهم، وآيٌة  ق��ال ابن عطيَّ��ة)40(: »إنَّ اهلل تعاىل جعل ه��ذه اآلية معجزة ملحمَّ
��ه إْن متنَّى أحٌد منهم املوت يف أياٍم معدودة م��ات وفارق الدنيا، فقال  باه��رٌة، وأعلمه أنَّ
هلم رس��ول اهلل: متنَّوا املوت عىل جه��ة التعجيز وإظهار اآلية«)41(، وأش��ار ابُن كثري 
ة والربهان عىل  ة النبّي، وأنَّ إظهار احلجَّ )ت 774ه�( أنَّ اآلي��ة دليٌل عىل صدق نبوَّ
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َك فِيِه  م من مباهلة النصارى يف آل عمران، قوله تعاىل: ﴿َفَمْن َحاجَّ هؤالء مشابٌه ملا تقدَّ
ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع َأْبنَاَءَنا َوَأْبنَاَءُكْم َونَِس��اَءَنا َونَِساَءُكْم َوَأْنُفَسنَا 

َوَأْنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفنَْجَعْل َلْعنََت اهللِ َعَ� اْلَكاِذبنَِي﴾ ]آل عمران/61[.

ة(، وكذلك االحتجاج  وال خيفى أنَّ ابن طاووس قد استعمل عبارة )أظهر يف احلجَّ
ُم املس��لمني واملتكلِّمني إىل االحتجاج هبا عىل  يف مق��ام قوله: »وأقول إنَّه َلِو اْنرفْت مِهَ
الكافري��ن، وبآي��ة املباهلة الت��ي َعِجَز األعداُء عنها باطباق س��ائر الناقل��ني؛ لكان ذلك 
أق��رب خمرًجا وأوض��ح منهًجا وأرسع إىل فه��م القلوب واأللباب وأقط��ع لتأويل أهل 

االرتياب«)42(.

وَعْوٌد عىل َبْدٍء، فإنَّ ابن طاووس قد اس��تعمل طريقًة ِمْن طرائق البيان احِلَجاجّي، 
ل، فقد ثبتت إمامة الكفرة )األكارسة والقيارصة(  د املعنى لأوَّ ٍة تقريبيٍَّة تؤكِّ باسرفاِد حجَّ
ة  وغريه��م، فِمْن ب��اٍب َأوىل تثبت إمامة معاوية بن أيب س��فيان ويزيد، فه��ي إمامة دنيويَّ
��قوُط والتَّهاُفُت يف مي��زان العدل اإلهلّي،  باختي��ار العباد ال ُيلتف��ت إليها، مصرُيها السُّ
��م االعتباُر واالرتكاُز يف اإلمام��ة احلقيقيَّة التي برشَّ اهلل هبا،  ايّن، إنِّ بَّ والقس��طاس الرَّ

﴿اَل َينَاُل َعْه��ِدي الظَّالِ�ِمنَي﴾، اإلمامة التي يناهلا َمْن ُوِصُفوا يف كتابه ﴿َوالَِّذيَن َيُقوُلوَن  
َزْوَن  َة َأْع��نُيٍ َواْجَعْلنَا لِْلُمتَِّقنَي إَِماًم��ا * ُأوَلئَِك ُيْ اتِنَا ُقرَّ يَّ نَ��ا َه��ْب َل�نَا ِمْن َأْزَواِجنَ��ا َوُذريِّ َربَّ
ا َوُمَقاًما﴾:  ْوَن فِيَها حَتِيًَّة َوَس��اَلًما * َخالِِديَن فِيَها َحُس��نَْت ُمْس��َتَقرًّ وا َوُيَلقَّ ََ َصَبُ اْلُغْرَفَة بِ

]الفرقان: 76-74[.

وه��ذه داللة واضحة عىل أّن اهلل قادٌر ع��ىل إناطِة اإلمامِة احلقيقيَِّة بَمْن هو أحقُّ 
هب��ا، ونيضء بتقنيَّة اإلقن��اع التي وظَّفها ابُن طاووس يف بيانِه اس��تحقاق اإلمامة ألهلها 
��د بمعنى آخر جيري جمرى االستش��هاد عىل  احلقيقيِّ��ني، وهي: »أْن ت��أيت بمعنى ثمَّ تؤكِّ

ته«)43(. ة عىل صحَّ ل واحلجَّ األوَّ
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املطلُب الرابُع

احِلَجاُج التَّمثيليُّ

وممَّا ورد عىل هذه النس��قيَّة، يف تفس��ري قوله تعاىل: ﴿ُيَثبيُِّت اهللُ الَِّذي��َن آَمنُوا بِاْلَقْوِل 
م أصحاب األخدود،  خمرشّي، أهنَّ الثَّابِِت﴾ ]ابراهيم/127[، إْذ علَّق عىل اختيارات الزَّ

وجرجيس وشمعون وغريهم.

ة، ولعلَّ ظاهر اآلية  ديَّ ��ة املحمَّ قال اب��ُن طاووس:»ما رأيته ذكر أحًدا من هذه األمَّ
اًل وآخًرا وباطنًا وظاهًرا ما فاق  فيهم، واعلم أنَّ موالنا عليًّا قاس��ى من األه��وال أوَّ
ه، واعلم أنَّ احلس��ني يوم الطَّفِّ ثبت هو وأصحابه عىل القتل يف اهلل  به عىل َمْن س��مَّ
ه وغريهم  ومكاب��دة املوت وتقطي��ع األعضاء يف ذات اهلل، وما كان دون بعض َمْن س��مَّ
بوا أحي��اًء، وما ردَّهم ذلك عن  وا أعضاًء وعذِّ من الصحاب��ة والتابعني والصاحلني قطعِّ
اإليمن وال ظهر عليهم ضعف يف قلب وال لس��ان وال جنان، بل رأيُت يف الروايات أنَّ 
اج عىل تقطيع األعضاء وسفك الدماء ما مل  ام احلجَّ نساًء من املسلمت بلغن من الصرب أيَّ

خ مثله من األمم املاضية والقرون اخلالية«)44(. يؤرِّ

نلمُح أنَّ ابَن طاووس َقْد أبدى اس��تغرابُه م��ن أنَّ التطبيق العميّل للنَّصِّ املبارك قد 
اقتَر عىل هذه العنوانات َفحس��ب، فهناك مصاديُق أكثُر ثباًت��ا وإرادًة وإيمًنا متمثِّلًة يف 

.ٍد وَأهل بيته النبّي حممَّ

ّ اس��تعمله أمثلة  وم��ن الص��ور احِلجاجيَّة التمثيليَّة الت��ي بارشها ابن طاووس احِليلِّ
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مش��هورة من أجل الوص��ول إىل أقىص غاي��ات التقريب التَّ��داُوّل ومالطفته، من ذلك 
اِك َأْعنِي واْسَمِعي ياَجاَرة()45(، ففي مقام تفسريه قوله تعاىل:  استعمله املثل املشهور: )إيَّ
﴿َعَب��َس َوَت��َوىلَّ َأْن َجاَءُه اأْلَْعَم��ى﴾ ]عبس: 1-2[، قال: »ولعلَّ امل��راد معاتبة َمْن كان 
اِك َأْعنِي واْسَمِعي ياَجاَرة(، وعىل معنى  عىل الصفة التي تضمنها السورة عىل معنى: )إيَّ
ت��ه دون َأْن تكون هذه املعاتبة  قول��ه تع��اىل يف آيات كثرية خياطب به النب��ّي، واملراد هبا أمَّ
للنب��ّي؛ ألنَّ النبّي إنَّم كان يدعو املرشك باهلل وبأمر اهلل إىل طاعة اهلل، وإنَّم كان يعبس 
ألج��ل ما يمنعه من طاعة اهلل، وأين تقع املعاتبة عىل َمن هذه صفته؟! وإالَّ فأين وصف 
ى  كَّ ى َوَما َعَلْيَك َأالَّ َيزَّ ا َمِن اْس��َتْغنَى َفَأْنَت َل��ُه َتَصدَّ النبّي الكامل من قول اهلل: ﴿َأمَّ
ى﴾ ]عب��س: 5 10[؟، فهل هذا أقيم  ا َمْن َجاَءَك َيْس��َعى َوُهَو خَيَْش��ى َفَأْنَت َعنُْه َتَلهَّ َوَأمَّ
عنه تعاىل: ﴿َوَما َينْطُِق َعِن اْل�َهَوى إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى﴾ ]النجم: 2-4[، وَهْل كان 
ى عن أهِل اخلش��ية من الفقراء، واهلل تعاىل يقول عنه:  ى لأغنياء ويتلهَّ  النبّي أبًدا يتصدَّ

ِحيٌم﴾ ]التوبة :128[«)46(. ﴿باْل�ُمْؤِمننَِي َرُؤوٌف رَّ

ين الَّذيَن ذك��روا أنَّ الِعتاَب يف النَّصِّ  ويب��دو أنَّ اب��َن طاووس قِد احتجَّ عىل املف�ِّ
ٌه للنبّي، قال ابُن عطيَّة )ت 542ه�(: »وِقيل امَلْعنَى: إنَّ هذه امَلْعَتبة تذكرٌة  القرآيّن ُموجَّ
ٍد )صىلَّ اهلل عليه ]وآله[ وس��لَّم( وتأنيٌس  ��ُد، ففي هذا التَأويِل إج��الٌل ملحمَّ ل��َك يا حممَّ
ٌه إىل  اِك َأْعنِي واْس��َمِعي ياَج��اَرة(، وهو موجَّ ل��ُه«)47(، مبيِّنً��ا أنَّ هذا العتاب من باب )إيَّ
الذي��ن اتَّصف��وا هبذِه الصفة التي ال يمك��ن أْن تصُدَر من َخرْيِ البرش، وس��يِّد الكائنات؛ 
 ألنَّ العت��اب يتعارض م��ع نصوٍص قرآنيَّة وصفت النبّي بالك��مِل، منها قوله تعاىل: 

﴿َوَما َينْطُِق َعِن اْل�َهَوى إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى﴾ ]النجم: 4-3[.
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املطلُب اخلام�ُص

ُد احِلجاجيُّ التَّعدُّ

َد احِلجاجّي عند الس��يِّد ابِن ط��اووس يف ضوء ردِّ الوج��ه البعيد عن  َنلَم��ُح التع��دُّ
اًل، واالتِّكاء عىل الروايات التي تدعم رأيه ثانًيا، من ذلك تعقيبه عىل  املفه��وم الُقرآيّن أوَّ
قول أيب جعفر الطويّس )ت460ه�( يف مقام تفس��ريه قوله تع��اىل: ﴿َأَفَمْن َكاَن َعَ� َبييِّنٍَة 
ي الطويّس أنَّ بعض  ِه َوَيْتُلوُه َشاِهٌد ِمنه﴾ ]هود: من اآلية 117[، قال: »ذكر جدِّ ِمْن َربيِّ
ين قال الش��اهد منه جربئيل، وقال آخر الش��اهد منه لس��ان النبّي، وقال آخر  املف�ِّ
اإلنجي��ل، وربَّم قيل القرآن، يقول: عيّل بن موس��ى ابن ط��اووس: إنَّ كلَّ ما وجدُته قد 
ا َمْن ق��ال: جربائيل، فانَّ جربئيل ما كان يتلوه بل  ح��كاه عنهم بعيٌد من مفهوم اآلية، أمَّ
ا َمْن قال: لس��انه فبعيٌد؛ النَّ لف��ظ ﴿َيْتُلوُه﴾ ما كان  كان قب��ل النب��ّي، ومل يكن من��ه، وأمَّ
ا من قال: اإلنجيل فالذي يتلو يكون بعده، واإلنجيل قبله والقرآن فليس  يقتضي��ه، وأمَّ
ة جهات من الثقات ومنها من طريق اجلمهور عن الثعلبّي  هو منه، وإنَّم روينا من عدَّ
يف تفسريه عن الفقيه الشافعّي ابن املغازّل يف كتاب املناقب أنَّ الشاهَد منه هو عيّل بن أيب 

.)48(»طالب

د احِلجاجّي، فنراُه يعض��ُدُه بالوقائع التارخييَّة،  ومل يكت��ِف ابن طاووس هبذا التع��دُّ
ل َمْن تبع��ه عىل تصديق  ق��ال: »وينبِّ��ه عىل هذا احل��ال قوُلُه تع��اىل: ﴿َيْتُلوُه﴾، وه��و َأوَّ
الرس��الة، فكان تالًيا له، وهو أخوُه ي��وم املوآخاة، واألخ كالتال ألخيه، وهو بمنزلة 



58

احلجاج التف�سريّي عند ال�سيِّد علي ابن طاوو�ص احِللِّّي )ت664هـ(
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

هارون من موسى، وكان هارون تالًيا ملوسى، وهو يتلوه بعد وفاته يف حفظ رشيعته 
تِه«)49(. ته، وعندنا يتلوه يف مقام خالفته عىل ُأمَّ وإظهار آياتِِه وأرسار مهمَّ

د حجاجه عىل إثبات كون الشاهد عليًّا بالروايات الظاهرة، قال:  وكذلك ُيعضِّ
ا كونه منه، فانَّ الروايات متظاهرات ذكرنا بعضها يف الطرائف، قال: »علٌّ منيِّي  »وأمَّ
م من نوٍر واحٍد ويوم س��ورة براءة، إنَّ اهلل تعاىل أوحى ال يؤدِّهيا عنك االَّ  وأنا منُه«، وأهنَّ
َأن��ت َأو رجل منك، ورويناه عن َأمحد بن حنبل وغريه، وروى ابن املغازّل تفس��ري قوله 
ِه َوَيْتُلوُه َشاِهٌد ِمنه﴾، قال: رسوُل اهلل عىل بيِّنة من  تعاىل: ﴿َأَفَمْن َكاَن َعَ� َبييِّنٍَة ِمْن َربيِّ
ار بإسناده إىل ابن  ة ابن النجَّ ث باملستنريَّ ربِّه، وعيلٌّ الش��اهد، ورويناه أيًضا عن املتحدِّ
مردويه بإس��ناده إىل النبّي يف احلديث الثالث والعرشين من خطِّي: )َأنَّ الش��اهَد منه 
ي أبو جعفر الُطويّس يف وجوه تفسريها: إنَّ الشاهد منه يف الرواية عن  عيّل(، وروى جدِّ
ايّن هو: عيلٌّ بُن أيب طال��ٍب، وذكره الطربّي  ��د بن عيّل بن احلس��ني وعن الرمَّ حممَّ
بإس��ناده عن جابر مسنًدا... وَمْن وقَف عىل ما نقله َأهل الصدق هو: عيّل بن أيب طالب 
ٍد فعاًل وقواًل م��ن البداية إىل النهاي��ة، ومل خيتلف آخره إىل آخر  م��ا زال ش��اهًدا ملحمَّ

الغاية«)50(.

 ،اهد(، منه��ا: أنَّه جربيُل�� وذك��ر الَبغوّي )ت 516ه���( آراء يف املراد من )الشَّ
ده، وقيل: الُقْرآن ونظمه وإعجازه، وقيل:  ولس��ان رسول اهلل، وَمَلٌك حيفظُه ويس��دِّ
»ه��و عيّل بن َأيب طال��ب ريض اهللُ عنُه. قال عيّل: ما من رجٍل م��ن قريٍش إاِلَّ وَقد َنزلْت 
فيه آيٌة من القرآِن، فقال لُه رجٌل: َوَأنت َأيُّ يشٍء نزل فيَك؟ قال: ﴿ َوَيْتُلوُه َشاِهٌد ِمنه﴾ 
]هود من اآلية 17[«)51(، وهذه الوجوه نفس��ها ذكرها الفخر ال��رازّي، مبيِّنًا أنَّ الثالث 

منها: »هو عيلٌّ بُن أيب طالب، واملعنى: أنَّه يتلو تلك البيِّنة«)52(.

 ،وقد اس��تدلَّ الطَّربيّس )ت 548ه�( عىل املتعنيِّ هو اإلمام َع��يِلُّ ْبُن َأيِب َطالٍِب
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َيْش��َهُد للنب��ّي، وهو املرويُّ عن أيب جعفٍر وعيّل بن موس��ى الرض��ا، ورواه الطربّي 
بإسناده عن جابر بن عبد اهلل األنصارّي)53(.

واقتر ابن عاشوٍر عىل َوجٍه واحٍد زاعًم أنَّ الذي »ختلَّص ِل من ذلَك وممَّا فتح اهللُ 
ِه، َأي: شاهد  به ممَّا هو َأْوضُح وجًها َوَأقرُب باملعنى... املراد ب�)شاهٌد منُه( شاهد من ربِّ
ة عىل  تيان بعرش س��َور مثله كاَن حجَّ مَن اهلل وهو القرآُن؛ ألنَّه إِلعجاِزِه املعاندين عن اإْلِ

َأنَّه آٍت مْن جانب اهللِ«)54(.

ل له هذا الفتح، فكيف يكون القرآُن شاهًدا ناطًقا  وال خَيَْفى أنَّ ابن عاشور مل يتحصَّ
ني له، والسيَّم مَحََلتُه واملخاَطبني به. من دون بيان وتدبُّر من املتلقِّ

د احلجاجّي يف بيان املراد  وعوًدا عىل َبْدٍء، فإنَّ السيِّد ابن طاووس َقْد أفاد من التعدُّ
اهد يف  ��اهد والس��يَّم املرويَّات، والدليل العقيّل عىل كون اإلمام عيّل هو الشَّ من الشَّ

النَّصِّ املبارك.

وال ُبدَّ من القول إنَّ السيِّد ابن طاووس قد خالَف طرق الشيخ الطويّس يف الرواية.

د األوجه  وِمَن االس��تدالالِت احِلجاجيَِّة التي نلمحها عند السيِّد ابن طاووس تعدُّ
َباَل َمَعُه ُيَس��بيِّْحَن  ْرَنا اجْلِ ا َس��خَّ ، ففي تفس��ري قوله تعاىل: ﴿إِنَّ الت��ي حيتملها النَّصُّ القرآينُّ
اٌب﴾ ]ص: 17-19[، قال: »إْن قيل إنَّ  اِق َوالطَّْرَ حَمُْش��وَرًة ُكلٌّ َل��ُه َأوَّ ْشَ بِاْلَع��ِ�يِّ َواإْلِ
 ، اع عن كلِّ ما يكَرُه اهلل إىل ما حيبُّ اب( معناه كثري الرجوع، وقد قال يف تفسريه: رجَّ )أوَّ
ق من هذا ما يؤخذ عىل داود، واجلواب: أنَّ ُكلَّ َمْن قيل عنه: إنَّه رجع عن يشء  فهو يتطرَّ
نه املدح لداود يقتىض أْن يكوَن معصوًما  ممَّ��ا يلزم أنَّه دخل فيه فإنَّ الرجوع ال��ذي يتضمَّ
اًعا بمعنى كثري الرجوع عمَّ دخل  ًه��ا عن الدخول فيم يكرهه اهلل أبًدا، ول��و كاَن رجَّ منزَّ
في��ه، لكان ذل��ك متناقًضا ملراد اهلل بمدح��ه وجواب آخر لعلَّ معن��اه: أنَّه ما عرض 
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 ل��ه غري اهلل إالَّ تركه ورج��ع إىل اهلل والعوارض ال حُتْىص لإلنس��ان، وجواب آخر: لعلَّه 

اجح،  م��ا عورض له مندوبان أحدمها أرجح من اآلخ��ر إالَّ ترك املرجوح ورجع إىل الرَّ
وج��واب آخر لعلَّ املراد أنَّ داود ل���مَّ رأى أنَّ اهلل ل�مَّ انفرد بتدبريه قبل أْن جيعل 
 لداود اختياًرا كان التدبري حمكًم، وداود س��ليم من وجوه املعاتبات، فلمَّ جعل لداود
اختي��اًرا مع اختيار اهلل خاف داود من معارضة اختي��اره الختيار اهلل تعاىل كم جرى 
آلدم، فكان س��أل اهلل الرجوع إىل تس��ليم اختي��اره إىل اهلل؛ ليك��ون االختيار هلل 
فاته صادرة إهلاًما عن اهلل تعاىل وتدبريه كم أنعم اهلل عىل سيِّدنا رسول  تعاىل، فيكون ترُّ

اهلل يف قوله: ﴿َوَما َينْطُِق َعِن اْل�َهَوى إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى﴾«)55(.

اب ه��و الراج��ع م��ن كلِّ م��ا يك��ره اهللُ تع��اىل إىل ُكلِّ   وي��رى الط��ربيّس أنَّ األوَّ
، وقيل هو املطيع وكذا املس��بُِّح)56(، واقتر الرازيُّ عىل داللة أنَّه ُمَس��بٌِّح مرجٌع  ما حُيِبُّ
اب بمعنى التائب، وهو الراجع إىل  للتَّس��بيح)57(، يف حني جعل الطاهر ابن عاشور األوَّ

ط فيِه)58(. ما أمر اهلل به والوقوف عنده وتدارك ما فرَّ

ومل يرتِض السيِّد ابن طاووس داللة الرجوع إىل اهلل تعاىل؛ بسبب التفريط وارتكاب 
هون م��ن الذنب، وعىل الرغم من ذكره للدالالت  الذن��ب؛ ألنَّ االنبياء معصومون منزَّ
 ع داللة االختي��ار إىل حكم اهلل ��ه مل حيَتملها، وش��جَّ اب( إالَّ أنَّ الت��ي قيل��ت يف )األوَّ
وتس��ليمه، مسرش��ًدا بقوله تعاىل: ﴿َوَم��ا َينْطُِق َع��ِن اْل�َهَوى إِْن ُه��َو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى﴾ 

.د بلحاظ أنَّ هذه اآلية املباركة دليل عىل عصمة النبّي حممَّ

فال َجَرَم أنَّ الس��يِّد ابن طاووس من املدافعني عن عصم��ة األنبياء وتنزهيهم، وأنَّ 
ة  فاهتم صادرة عن إهلام اهلل، وهذه ه��ي عقيدة اإلماميَّة االثني عرشيَّ أفعاهل��م وترُّ

.يف عصمة األنبياء
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خامتة البحث ونتائجه

ة،  اًل: ب��َدا لن��ا أنَّ ابن ط��اووس يف س��عد الس��عود كان ُيْكثُِر من كل��مت )احلُجَّ أوَّ
نته القيِّمة. واالحتجاج(، وهو دليل عىل هيمنِة األسلوِب احِلجاجّي يف مدوَّ

ثانًيا: اس��تلهم ابن طاووس من أخبار األمم املاضية والقرون الس��الفة، فضاًل عن 
ة يف ذهن  املقارنات لكثري من احلقائق والِعرب يف رفد حجاجه التَّفس��ريّي، وترسيخ احلُجَّ

ي. املتلقِّ

ا ناقًدا  ً ثالًثا: كش��ف البحث أنَّ ابن طاووس فضاًل عن س��لوكه العرفايّن كان مف�ِّ
بارًصا بِتِقنِية األساليب احلجاجيَّة التي تضطلُع بأثٍر ُمِهمٍّ يف الَفْهم، والربهان.

ة الطاُوس��يَّة أنَّ ابن طاووس ق��د أفاد من  ثالًث��ا: ظهر يف ظ��لِّ املباحثات التفس��رييَّ
مرجعيَّاته املعرفيَّة والثقافيَّة يف توارد األس��اليب واملقاربات احِلجاجيَّة؛ إْذ نبُرُ تواردها 
ي، ومن ثمَّ  يف املس��ألة الواحدة من أجل خلق عالقة وثقى بني النَّ��صِّ احِلجاجّي واملتلقِّ

الوصول إىل الدالالت املرادة يف عملية التأويل.

رابًع��ا: ِمْن أجل الوصول إىل أعىل مراقي التواصل والراُس��ل بني املتكلِّم )منش��ئ 
ي(، دأب ابُن ط��اووس إىل احِلَجاج التقريبّي الذي  النَّ��صِّ ومنتج��ه(، واملخاَطب )املتلقِّ
ة يف الذه��ن والواقع التَّ��داوّل من جه��ة، وعىل أمثلة  يق��وم عىل ذك��ر وقائع قرآنيَّة ق��ارَّ
اِك َأْعنِي  ي بالقرآن(، واملثل املشهور )إيَّ تداوليَّة واقعية، َفنلمح ذكر )املباهلة(، و)التحدِّ

واْسَمِعي يا َجاَرة(.

د وآله الطيِّبني الطاهرين. واحلمد هللِ ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىل نبيِّنا حممَّ
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ي بن الشيخ مصطفى اإلستانبوّل اآليدويّس احلنفّي اجللويّت أبو الفداء،  )36( وهو الشيخ إسمعيل حقِّ
ولد يف آيدوس س��نة 1063ه� وتويفِّ يف بروس��ا س��نة 1137ه� وعمره أربع وس��بعون س��نة، يعدُّ 
ان صاحب )الالئحات الربقيَّات( أش��هر ش��يوخه، ومل ُيعثر عىل بيان لتالميذه. للربوسوّي  ابن عفَّ

مصنَّفات يف شتَّى العلوم، منها العريّب ومنها الركّي، قاربت الستِّني كتاًبا.
)37( ينظر: تفسري روح املعايّن: 283/1.

)38( ينظر: التحرير والتنوير: 707/1.
)39( سعد السعود: 165.

��د عب��د احل��قِّ ب��ن غال��ب ب��ن عب��د الرمحن ب��ن متَّ��ام ب��ن عطيَّ��ة األندل��ّي املحاريّب   )40( أب��و حممَّ
)املتوىفَّ 542ه�(.

)41( املحرر الوجيز: 803.
)42( سعد السعود: 166-165.

)43( كتاب الصناَعَتني: 434.
)44( سعد السعود: 244.

)45( عجز بيت شعرّي أجري جمرى املثل:
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ي����ا ب����ن����َت خ������رِي ال�����ب�����دِو واحل�����ض�����اَره
َف�����������َزاَره َف����ت����ى  يف  َت�������َري�������َن  ك����ي����َف 

ة ِم����ع����َط����اره أص�����ب�����َح هي�������وى ُح����������رَّ
���������اِك أع���ن���ي واس����َم����ِع����ي ي����ا َج������اَره إيَّ

ينظر: جممع األمثال للميدايّن: 50/1، ومجهرة األمثال: 29/1.  
)46( سعد السعود: 249.

ر الوجيز يف تفس��ري الكت��اب العزيز: 437/5، وينظ��ر: اجلامع ألحكام القرآن )تفس��ري  )47( املح��رِّ
القرطبّي(: 62، وأنوار التنزيل وأرسار التأويل، البيضاوّي: 314/5.

)48( سعد السعود: 157، وينظر: تفسري الثعلبّي: 161/5، ومناقب عيّل بن أيب طالب: 341.
)49( سعد السعود: 158-157.

)50( سعد السعود: 159.
)51( تفسري البغوّي: 318/2.

)52( التفسري الكبري: 329.
)53( جممع البيان يف تفسري القرآن: 255/5.

)54( التحرير والتنوير: 28/5.
)55( سعد السعود: 172.

)56( ينظر: جممع البيان يف تفسري القرآن: 349/8.
)57( ينظر: التفسري الكبري: 375/9.

)58( ينظر: التحرير والتنوير: 229-228/9.
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م�سادر البحث ومراجعه

* القرآن الكريم.
ة بالسنة، ريّض الدين عيّل بن موسى بن جعفر بن طاووس . 1 اإلقبال باألعمل احلسنة فيم يعمل مرَّ

)ت 664ه�(، حتقيق جواد الفيومّي األصفهايّن، مكتب اإلعالم اإلسالمّي، ط1، 1414ه�.
د بن النعمن العكربّي البغدادّي )ت413ه�(، . 2 د بن حممَّ األمال، الشيخ املفيد اإلمام أيب عبد اهلل حممَّ

دار املفيد، د.ت.
د صادق الص��در، الدكتور رحيم كريم الرشيفّي، ط1، دار . 3 د حممَّ البحث الدالّل عند الس��يِّد حممَّ

الضياء، النجف األرشف، 2007م.
البعد التداوّل للمبنّي للمجهول يف القرآن الكريم، الدكتور حسني عيّل حسني الفتيّل، جملَّة دواة، . 4

سة، شباط، 2016م. العدد السابع، املجلَّد الثايّن، العتبة احلسينيَّة املقدَّ
د الطاهر بن عاش��ور التونّي )ت 1393ه�(، . 5 د بن حممَّ ��د الطاهر بن حممَّ التحري��ر والتنوير، حممَّ

الدار التونسيَّة للنرش، تونس، 1984م.
التداولية واحِلجاج )مداخل ونصوص(، صابر احلبَّاشة، ط1، مطبعة صفحات، دمشق، 2008م.. 6
د جواد مغنيَّة، ط3، دار الكتاب اإلسالمّي، 1426ه�/2005م.. 7 التفسري الكاشف، حممَّ
ي الربوسوّي )ت 1137ه�(، تصحيح الشيخ أمحد عناية، ط1، . 8 تفس��ري روح البيان، إسمعيل حقِّ

دار إحياء الراث، بريوت، 1421ه�/2001م.
ّي النيسابورّي . 9 د بن حسني القمِّ تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدين احلسن بن حممَّ

)ت 850ه�(، حتقيق زكريا عمريات، دار الكتب العلميَّة، بريوت، ط1، 1416ه�/1996م.
التفكري اللِّس��ايّن يف احلضارة العربيَّة، عبد الس��الم املس��ّدي، ط2، الدار العربيَّة للكتاب، تونس . 10

1986م.
مجهرة األمثال، أبو هالل احلس��ن بن عبداهلل بن س��هل بن س��عيد العس��كرّي )ت 395ه�(، دار . 11

الفكر، بريوت، د.ت.
احِلج��اج يف الق��رآن من خالل أهمِّ خصائصه األس��لوبيَّة، عبد اهلل َصْولة، ط1، منش��ورات كليَّة . 12

اآلداب، بمنّوية، اجلزائر، 2001م.
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ة وتطبيقيَّة يف البالغة اجلديدة، حافظ إس��معيل علوي، . 13 احِلجاج مفهومه وجماالته دراس��ات نظريَّ
ط1، دار الكتب احلديث، إربد، األردن، 2010م.

دراسات يف احِلجاج، سامية الدريدّي، ط1، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، 2009 م.. 14
سعد السعود، ابن طاووس، منشورات الريّض، مطبعة أمري، قم، 1363ه�.. 15
، مقارب��ة تداوليَّة آلليَّات التواصل واحِلجاج، عبد الس��الم عش��ري، أفريقيا . 16 عندم��ا نتواصل نغريِّ

الرشق، الدار البيضاء، املغرب، د.ط، 2006م.
كتاب الصناَعَتني )الكتابة والش��عر(، أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حييى بن . 17

د أبو الفضل إبراهيم، املكتبة  د البج��اوّي، وحممَّ مهران العس��كرّي )ت 395ه�(، حتقيق عيّل حممَّ
ة، بريوت، 1419م. العريَّ

س��ة . 18 د املرّي، ط4، مؤسَّ الكليَّ��ات، أبو البقاء احلس��ني الكفوّي، حتقيق د. عدنان درويش وحممَّ
الرسالة، بريوت، 1998م.

د بن مكرم ب��ن منظور، ط3، دار ص��ادر، بريوت، . 19 لس��ان الع��رب، أب��و الفضل مجال الدي��ن حممَّ
1414ه�.

د أبو الفضل إبراهيم، ط2، 1407ه�/1987 م.. 20 جممع األمثال للميدايّن، حتقيق حممَّ
جممع البيان يف تفسري القرآن، الشيخ أيب عيّل الفضل بن احلسن الطربيّس )ت 538ه�(، تصحيح . 21

يّت، الس��يِّد فضل اهلل اليزدّي، دار املعرفة، للطباعة  وحتقيق وتعليق الس��يِّد هاشم الرس��ول املحالَّ
والنرش.

د هارون، دار الفكر . 22 ��الم حممَّ مقاييس اللغة، أبو احلس��ني أمحد بن فارس، حتقيق وضبط عبد السَّ
للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، 1399ه�.

د بن الطيِّ��ب بن أيب يعىل بن . 23 د بن حممَّ مناق��ُب أم��ري املؤمنني ع��يّل بن أيب طالب، لعيّل ب��ن حممَّ
اجلاليّب، أبو احلس��ن الواسطّي املالكّي، املعروف بابن املغازّل )ت 483ه�(، ط1، حتقيق أبو عبد 

الرمحن تركي بن عبد اهلل الوادعّي، دار اآلثار، صنعاء، 1424ه�/2003م.
س��ة األعلم��ّي للمطبوعات، بريوت، . 24 د حس��ني الطباطبائّي، مؤسَّ املي��زان يف تفس��ري القرآن، حممَّ

1417ه�.
النكت يف إعجاز القرآن، ثالث رس��ائل يف إعجاز القرآن، أبو احلس��ن عيّل بن عيس��ى بن عيّل بن . 25

د زغلول س��الم، ط3، دار املعارف  د خلف اهلل، د. حممَّ ايّن )ت 384ه�(، حتقيق حممَّ عبد اهلل الرمَّ
بمر، 1976م.

اهلرمنيوطيق��ا واحِلجاج )مقاربة تأويليَّة لبول ريكور(، ع��مرة النارص، ط1، دار األمان، الرباط، . 26
1435ه�/2014 م.
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اليقني باختصاص موالنا عيّل بإمرة أمري املؤمنني، والتحصني ألرسار ما زاد من أخبار اليقني، . 27
سة الثََّقلني إلحياء  د صادق األنصارّي، ط1، مؤسَّ د باقر األنصارّي، حممَّ بتحقيق األس��تاَذين حممَّ

الراث اإلسالمّي، بريوت، 1410ه�/1989م.




