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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٔٔ6) 
 اإلشكال على املفضل ابلغلو وانو ضعيف كّذاب

ادلفضل بن صاحل ابلغلو وانو ضعيف كّذاب يضع احلديث كما قال ابن الغضائري.. ولكنن تببنع رواهتنو ي نهد  كما أشكل على
 مضموانً أو ادلبواترة تواتراً إمجالياً.. ةبعدم صحة النسبة وان ما رواه مطابق للقواعد والرواهت الصحيحة بل وادلبواتر 

 مناذج من رواايت املفضل بن صاحل
)اعلنم أّي أذكنر مضنامني قنال  ىا ال يخ النمازي يف مسبدركات علم رجنال احلنديث أاذج من رواهتو حسبما اسبقر ولننقل أواًل من

 مجلة من رواهتو مبصاًل ملخصاً لالخبصار، مث أذكر مواضع الرواهت 
الم، وىنم النالقالن ال يبفرقنان. احلديث النبوي صلى هللا عليو وآلو يف أولويبنو علنى النناس وتبنوت األولوينة ألمنن ادلنيمنني علينو السن

 وىو مبنزلة البابوت يف بين إسرائيل، يدور ادللك حيث دار. وعندىم الوصّية. وعندىم سالح رسول هللا 
 وإن األمانة يف القرآن الوالية عرضت على السماوات واألرضني وغنمها فأبني أن حيملنها كفراً هبا ومحلها اإلنسان، وىو أبو فالن. 

الوالينة منن دخنل فيهنا دخنل بينوت األنبيناا. وإن األعمنال تعنرم علنى األئمنة علنيهم  (َوِلَمْن َدَخَل بَتْيتي)د بقولو تعاىل  وإّن ادلرا
إنَّ الَّتذنَن ارََْتّوُوا َعلتى َاْدابرِِىتْم ِمتْن )السالم مث ينسخ يف الذكر احلكيم. وإن حنّبهم إانان وبغضنهم كفنر. وإن اذلندو يف قولنو تعناىل  

 سبيل علي عليو السالم. (ََتبَتَّيََّ ََلُُم اَْلُوى بَتْعِو ما
اَىا)وإن ال ننميف يف قولننو تعنناىل   ََ تتْمِ  َوُضتت اَىا)أمننن ادلننيمنني عليننو السننالم  (َوالشَّ ََ َواْلَقَمتتِر ِإَذا )قيننام القننائم عليننو السننالم  (َوُضتت

َىتتتا)احلسنننن واحلسنننني و (ََََلَىتتتا حبننند ودالم غ نننيا علينننو احلنننق  (َواللَّْيتتتِل ِإَذا نَتْغَشتتتاَىا)السنننالم و ىنننو قينننام القنننائم علينننو (َوالنتََّهتتتاِر ِإَذا َاَلَّ
َبْت َمُتوُد ِبَغْغَواَىتا)ال يعة. ومثنود يف قولنو  ( َواْْلَْرضِ )ىو دمحم صلى هللا عليو وآلو يسمو إليو اخللق يف العلم ( َوالسََّماء) رىن  منن  (َكتذَّ

َبوا اْلَعَمتتى َعلَتتى اَْلُتتَوى َََصَختتَذَْتُهْم َصتتاِعَقُ  اْلَعتتَذاِب )  ( يقننول هللاوالواقفيننةال ننيعة )لعلهننم أمالننال الزيديننة  ََ َوَأمَّتتا َمُتتوُد ََتَهتتَونْتَناُىْم ََاْبتتَت
مهنم عنن الناقنة اإلمنام النذي فهّ  (ََنقَتَ  اّللَِّ َوُبتْقَياَىا)ىنو الننص صنلى هللا علينو وآلنو.  (اّللَِّ  َرُبتول)ىو السيف عند قيام القنائم. و  (اَْلُونِ 

َََوْمَوَم َعَلْيِهْم رَبَتُهم)هللا وعندىم مسبقى العلم  بُوُه ََتَعَقُروَىا   يف الرجعة. (َََكذَّ
وإن عباد الرمحن يف اآلية ىم األوصياا. وإن الكلمة الطيبة ك جرة طيبة يف اآلية النص واألئمنة علنيهم السنالم ىنم األصنل الالابنت 

يف دمحم واألئمنة منن بعنده فند  ون يكنن لنو عنزم. وأمنا أولنوا العنزم فنامجع عنزمهم علنى أن والفرع الوالية دلنن دخنل فيهنا. وعهند هللا آدم 
 .(1)ذلك كذلك فصاروا أوىل العزم. وال يبغض عليا إال تالتة  ولد زان، ومنافق، ومحلت بو أمو وىي حائض. وغن ذلك(

 مغابق  َلك الرواايت للقواعو العام 
 ، إن كننل ذلننك مطننابق للقواعنند العامننة الننر صننرحت هبننا الننرواهتفراجعننو العقننل والنقننل واجلننواب  إضننافة إىل مننا سننبق مننن أدلننة

                                                           

 .274ص 7ىن، ج1241قم،  –علم رجال احلديث، ميسسة الن ر اإلسالمي ال يخ علي النمازي ال اىرودي، مسبدركات  (1)
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خاصنة دلنن أطلنع علنى منظومنة رواهت الرسنول وأىنل  ادلعبربة إضافة إىل ان ادلذكورات شلنا إشنكال فيهنا يف حند ذاالنا وال ب عند   ادلبعددة
 حول الوالية وسلبلف رواهت البفسن والبأويل. عليهم السالمبيبو 

لقواعد العامة الر اكن ان تكون تلك الرواهت وأشباىها من مصاديقها وانو منع ذلنك بنل حن  منع رلنرد احبمالنو ال يبقنى واما ا
فهننني  البفسنننن ابدلصننندات، أو مبنننا ت نننهد بنننو اآلهت األخنننرو، أو ابالنبقنننال ال  رلنننال لردىنننا فكينننف برمننني راميهنننا ابلوضنننع والكنننذب

 من ادلب اهبات؛ وتوضيحو  –على فرم البنّزل  –اللطائف، أو ىي االسبعمال، أو ابلبطون، أو ابإلشارة و 
 بعضها من التفسري ابملصواق

علننى انننو عقنناًل حيننث كانننت الصننغرو صننغرو  ،مننن وجننوه البفسننن ادلعروفننةالبفسننن ابدلصنندات أو  اهننر ادلصنناديق وذلننك  أواًل:
إنَّ الَّتذنَن ارََْتّوُوا َعلتى َاْدابرِِىتْم ِمتْن بَتْعتِو )دو يف قولو تعاىل  )وإن اذل ما ذكره من  الكربو فان االنطبات قهري ال زلالة، ومن ذلك

اْليَتتتْوَم َأْكَمْلتتُت َلُكتتْم ) فاننو ال شننك ان سننبيل علني ىننو أحنند أبننرز مصناديق ذلننك إذ سننبيل علني عليننو السننالم( (متا ََتبَتتتَّيََّ ََلُتتُم اَْلُتتوى
َتا َولِتَيُكُم اّلّلُ َوَرُبتولُُو َوالَّتِذنَن َُمنُتوْا الَّتِذنَن نُِقيُمتوَن الصَّتََلَة )و (1)(َلُكتُم اإِلْبتََلَم ِدننًتا ِدنَنُكْم َوَأْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِي َوَرِضتيتُ  ِإمنَّ

َِّ نَتترَِدا َعلَتت َّ  َعِلتت م َمتتَل اْمَتت ِّ َو اْمَتتَ  َمتتَل َعِلتت ٍّ ))و (3)(وَُكونُتتوْا َمتتَل الصَّتتاِدِقَّيَ )و (4)(َونُتْؤَُتتوَن الزََّكتتاَة َوُىتتْم رَاِكُعتتونَ  ِقَتتا َحتت َِ لَتتْن نَتْف
وإن الكلمنننة الطيبنننة   فننناأم أاهنننر مصننناديق ذلنننك (ىنننم األوصنننياا ىنننوانً النننذين ا نننون علنننى األرم و)وإن عبننناد النننرمحن  (2)((اْمَتتتْوضَ 
 طيبة يف اآلية النص واألئمة عليهم السالم ىم األصل الالابت والفرع الوالية دلن دخل فيها( وشبو ذلك. ك جرة

 وبعضها َشهو بو اآلايت اْلخرى
البفسنن مبنا ت نهد بنو اآلهت األخنرو فنان قولنو )وإن األماننة يف القنرآن الوالينة عرضنت علنى السنماوات واألرضنني وغنمهننا  اثنيتاً:

الينة منن دخنل فيهنا دخنل الو  (َوِلَمتْن َدَختَل بَتْيتي)فأبني أن حيملنها كفراً هبا ومحلها اإلنسان، وىنو أبنو فنالن. وإّن ادلنراد بقولنو تعناىل  
َتا َولِتَيُكُم اّلّلُ َوَرُبتولُُو َوالَّتِذنَن َُمنُتوْا الَّتِذنَن نُِقيُمتوَن الصَّتََلَة َونُتْؤَُتوَن )قولنو تعناىل ت نهد دلضنمونو آهت عديندة كبيوت األنبياا(  ِإمنَّ

َأِطيُعتتوْا )كمننا ييكننده مالننل قولننو تعناىل   ،اإلمننام علنى القاعنندةفكننون األماننة ادلعروضننة ىنني واليننة هللا والرسننول و  (4)(الزََّكتتاَة َوُىتتْم رَاِكُعتتونَ 
نَسانُ )، وقولو (1)(اّلّلَ َوَأِطيُعوْا الرَُّبوَل َوُأْوِل اَْلْمِر ِمنُكمْ   .(7)وىو أبو فالن تفسن ابدلصدات أو  جلى ادلصاديق (َوََحََلَها اإْلِ

 وبعضها من االنتقال ال االبتعمال
 ،فقننو ادلعنناريض ان الداللننة قنند تكننون ابالسننبعمال وقنند تكننون ابالنبقننالقننال ال االسننبعمال، وقنند فصننلنا يف البفسننن ابالنب: اثلثتتاً 

اسننبعملو يف غننن ادلوضننوع لننو فمجنناز، وامننا  وإنيف ادلوضننوع لننو فحقيقننة  اللفنن  واالسننبعمال ي ننمل احلقيقننة واهنناز ألنننو إن اسننبعمل
                                                           

 .3سورة ادلائدة  آية  (1)
 .44سورة ادلائدة  آية  (4)
 .111سورة البوبة  آية  (3)
 .14ىن، ص1244قم،  –اتج الدين ال عني، جامع األخبار، دار الرضي للن ر  (2)
 .44سورة ادلائدة  آية  (4)
 .41 سورة النساا  آية (1)
 وسيأيت ان )دلن دخل بير( أي بيت الوالية، ىو من البطون. (7)
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آخننر أو م ننناً  لننذىن إىل معنىلانقناًل اللفنن   يبّخنذرلننرد ان ىنو بننل  ،قننة وال رلنازلنييف ققيولنذا فانننو قسنيم االسننبعمال  فهننواالنبقنال 
وذكنران ىننا  ان )الكناينة( ىني منن ىنذا القبينل  ،ىهننا موجنل لالنبقنال للمعنى اآلخنرلو، نظن تنوارد اخلنواطر لكنن بفنارت ان اللفن  

 نبقال عنو إليو، فراجع البفصيل ىنالك.فان كالن الرماد ن يسبعمل يف الكرم ال حقيقة وال رلاز بل أريد اال
ن جيري كما جيري الليل والنهار والشم  والقمر  القُر

اَىا)فقولننو   ََ يننراد بننو اسننبعمااًل اجلننرم السننماوي ادلعهننود، ويننراد بننو انبقننااًل أمننن ادلننيمنني فلننم يسننبعمل فيننو ليكننون  (َوالشَّتتْمِ  َوُضتت
وادلقصنود ىننا ان أمالنال ىنذا ادلضنمون لنييف منن أدلنة  ،، واي ب عد يف ذلك؟ غاية األمر احلاجة إىل واثقة ادلخرب رلازاً بل انبقل منو إليو

 تضعيفو، إن ن تكن من أدلة جاللة شأنو كما حققناه سابقاً.
ينة رنري كمنا النرواهت الدالنة علنى ان القنرآن حني ال انوت وان اآل ،ويدل على ذلك وعلى بعض ما سبق من الوجوه وما سنيأيت

م لبلننك ل ننمننع ان فرعننون ع   (1)جيننري ال ننميف والقمننر، فننان جرهأننا يكننون ابالنبقننال مننن )فرعننون( ذلننك الننزمن إىل فراعنننة ىننذا الننزمن
وىكنننذا..  صنننلى هللا علينننو والنننو وسنننلمومنننن السنننماا إىل ادلصنننطفى دمحم  علينننو السنننالممنننن ال نننميف إىل األمنننن ، وابالنبقنننال السلسنننلة

 ابلبطون كذلك.و وابلبفسن ابدلصدات أيضاً، 
اَُوا ِإنَّ اْلُقْرَُن َحت م اَل َمُتوُت  َواآْلنَتَ  َحيَّتٌ  اَل َْتُتوُت  ََتلَتْو َكانَتِت اآْلنَتُ  ِإَذا نَتَزلَتْت ِْ اْْلَقْتتَواِم َمت))إلمام عليو السنالم  وقد قال ا

عليتتو   َوقَتتاَل َعْبتتُو التترَِّحيِم: قَتتاَل أَبُتتو َعْبتتِو اّللَِّ َماََتتِت اآْلنَتتُ  َلَمتتاَت اْلُقتتْرُُن  َوَلِكتتْن ِىتتَ  َاارِنَتتٌ  ِْ اْلبَتتاِقََّي َكَمتتا َاتتَرْت ِْ اْلَماِضتتَّيَ 
َقَمتتُر  َوجَيْتتِري َعلَتتى ُِختترََِن َكَمتتا : ِإنَّ اْلُقتتْرَُن َحتت م ََيْ َمُتتْت  َوِإنَّتتُو جَيْتتِري َكَمتتا جَيْتتِري اللَّْيتتُل َوالنتََّهتتاُر  وََكَمتتا جَيْتتِري الشَّتتْمُ  َوالْ الستتَلم

 .(4)((جَيِْري َعَلى َأوَّلَِنا
 ها من البغونوبعض

 اأا من البطون، وقد وردت الرواهت الكالنة الدالة على ذلك رابعاً:
منن تفسنن القنرآن فأجنابين. مث سنألبو اثنينة  شنياعنن  علينو السنالم)روو العياشي إبسناده عن جابر قال  سألت أاب جعفنر  فقد

 فأجابين جبواب آخر 
   ؟قبل اليومجعلت فدا  كنت أجبت يف ىذه ادلسألة جبواب آخر غن ىذا   فقلت

أبعنند مننن عقننول الرجننال مننن تفسننن يا ه جننابر ولننييف شنن ،واهننرا وللظهننر اهننراً  وللننبطن بطننناً  ن للقننرآن بطننناً إه جننابر   فقننال ي
 وىو كالم مبصل يبصرف على وجوه. شياوآخرىا يف  شياالقرآن إن اآلية لبكون أوذلا يف 

 الذين نزل فيهم، وبطنو الذين عملوا مبالل أعماذلم. آن قال اهر القر  عليو السالموإبسناده عن محران بن أعني عن أيب جعفر 
                                                           

بُوْا ِِباَيََِنا َََصَخَذُىُم اّلّلُ ِبُذنُوِِبِْم َواّلّلُ َشِونُو )يف مالل قولو تعاىل   (1) َِْرَعْوَن َوالَِّذنَن ِمن قَتْبِلِهْم َكذَّ  .11سورة آل عمران  آية  (اْلِعَقابِ َكَوْأِب ُِل 
َِْرَعْوَن َوَما أَ َوَلقَ )و َِْرَعْوَن َوَمَلِئِو ََاَتَّبَتُعوْا َأْمَر  َِْرَعْوَن ِبَرِشيوٍ ْو َأْرَبْلَنا ُموَبى ِِباَيََِنا َوُبْلغَاٍن َمِبٍَّي * ِإََل   .17-11سورة ىود  آية  (ْمُر 
َِْرَعْوَن ِإنَُّو َطَغى * ََتُقْل َىل لََّك ِإََل َأن ََتزَكَّى * وَ )و  .11-17سورة النازعات  آية  (َأْىِوَنَك ِإََل رَبَِّك ََتَتْخَشىاْذَىْب ِإََل 
ُهْم نَُذبُِّح أَبْتَناءُىْم َوَنسْ )و نتْ َِْرَعْوَن َعََل ِْ اْْلَْرِض َوَاَعَل َأْىَلَها ِشيَتًعا َنْسَتْضِعُف طَائَِفً  مِّ ِي  ِنَساءُىْم ِإنَُّو َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِوننَ ِإنَّ  َْ  .2آية سورة القصص   (َت
بُوا ِِباَيََِنا ُكلَِّها َََصَخْذََنُىْم َأْخَذ َعزِنٍز َمْقَتِورٍ )و َِْرَعْوَن الَنُذُر *  َكذَّ  .24-21سورة القمر  آية  (َوَلَقْو َااء َُل 
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منا يف القنرآن آينة إال وذلنا اهنر وبطنن ومنا ))عن ىنذه الرواينة  عليو السالموإبسناده عن الفضيل بن يسار قال  سألت أاب جعفر 
ا مضنى ومننو منا قنال  اهنره تنزيلنو وبطننو هويلنو مننو من ((؟ذلا اهر وبطن))  ما يعين بقولو ((مطلع ولكل حدّ  فيو حرف إال ولو حدّ 

َِِْونلَتتُو ِإالَّ اّلّلُ َوالرَّاِبتتُخوَن ِْ )وقننع، قننال هللا تعنناىل يا جيننري كمننا جينري ال ننميف والقمننر كلمننا جنناا مننو شنن ،ن يكنن بعنند َوَمتتا نَتْعلَتتُم 
 .(4)حنن نعلمو( (1)(اْلِعْلمِ 

ألن للظنناىر  ،رضنناً ال تبطننابق مننع الظنناىرا فىىننذه الروايننة إذا وجنندأمالننال واحلاصننل  ان مننن ال حينني  ابلبطننون كيننف لننو ان ينكننر 
  –وىننو كننذلك أي غنن زلنني  قطعنناً  –ضنواب  وأحكامنناً وللبناطن اننواىر وأحكامنناً أخنرو فننافي  ابلظنناىر فرضناً إذا ن حينن  ابلبناطن 

 كيف لو ان ينكر تفسن الرواهت لآلهت بباطنها؟
 وال نوىنها عوم روان  أمثال زرارة َلا

 ؟ىذه الرواهت عدم رواية أمالال زرارة ومحران ذلا يوىنان شلا  ال نقال:
وبعضنهم  ،فقند وّجنو األئمنة العديند منن أصنحاهبم ليبخصنص بعضنهم ابلفقنو كنزرارة ومحنران ،ان ذلك منن البخصصنات إذ نقال:

وميننالم البمننار وبعضننهم ابلفينزها والكيمينناا كجننابر بننن حينان وىكننذا، كمننا ان ابننن عبناس أويت علننم البفسننن  ،ابلكنالم كه ننام والطيننار
 .، فكل وختّصصوأويت علم البأويل

والبخصص أمر عقالئني إذ ال اكنن عنادة لفنرد واحند ان حيني  بكنل العلنوم، إضنافة إىل ان البخصصنات ىني قابلينات كمنا تببنع 
ض مهّننو إذ تننرو الننبع ، نناىد ملمننوس يف كننل األعصننار يف احلننوزات واجلامعنناتمدرجننة ّّمننل الننرواة واىبمامنناالم وتوجهنناالم، وذلننك 

البفسنن وبعضننهم مهّننو الكنالم أو األخننالت وبعضننهم وبعضنهم مهّننو  ،وال جيبهنند يف غنمهنناعننادة إال رواهالمنا الفقنو واألصننول فنال يننروي 
 مّهو العلوم اإلنسانية أو الطل والفيزها والكيمياا والفلك وىكذا.

مننن ال يسننبطيع ان  أسننرارىم نننو ال ينبغنني ان حيّمننلوقنند دلننت رواهت مبعننددة علننى ان الننرواة كننانوا علننى درجننات مننن البحّمننل وا
ِإَنَّ َمَعاِشتَر اْْلَنِْبيَتاِء أُِمتْرََن َأْن ُنَكلِّتَم النَّتاَس ))  صلى هللا علينو والنو وسنلمكما ورد عن رسول هللا   األسرار، فراجعها يف مظاأا،يبحمل 

 .(3)((َعَلى َقْوِر ُعُقوَلِِمْ 
د ى نام برواينة رواينة أو رواهت  فقو ال يضعفو وال يضعفها وكمنا ان تفنرّ د زرارة برواية رواية أو رواهت يف الوعلى أي فكما ان تفرّ 
 بن صاحل وادلفضل بن عمر ودمحم بنن سننان وادلعلنى بنن خننييف وغننىم، د أمالال ادلفضلفكذلك تفرّ  ،همفكالمية ال يضعفو وال يضع
 علنيهم السنالمرلموعنة منن أعناام أصنحاب األئمنة  علنى اأنم ن ينفنردوا بروايبهنا بنل كنانوا م،وال يضعفه ابرواهت اعبقادية ال يضعفه

لو الغاىرنن      وللبحث صلة. ،فبدبر  وصلى هللا على دمحم ُو
 .447ص 4الكايف  ج ((َأْوَشُك َدْعَوٍة َوَأْبرَُع ِإَاابٍَ  ُدَعاُء اْلَمْرِء ِْلَِخيِو ِبَظْهِر اْلَغْيبِ ))قال   عليو السالمعن أيب جعفر 
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