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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل وب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األوضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٔٔ7) 

 السّر يف كثرة بطون القرآن الكرمي
ىاااو وىان عاااال  ساااواك أ اااان قااارآثا أم حااادي اا قدساااياا  )البطاااون  يف ال ااارآن النااارا، ان ِوىان عاااال الدااادوين والو اااون اللفظاااي ب ادلاااران  ااانوشلاااا ي ااارِّ 

فنمااا ان للمو ااونات العينيااة وهااراا وبطناااا ولبطنهااا وهاار وبطاان وىنااوا، فنااول  عااال الداادوين، فماا الا )العااني  ذلااا واااىر وذلااا اب اان فبا نهااا  الدنااوين
 .وغريىا وىنوا  ممرات اإلبصاو و أعصاب اإلبصاوو ل  نها ذلا واىر وذلا اب ن   ،وال رنية والشبنية وغريىا عدسة البلوويةوال ال زحية

ولعال السار يف هلا  ان هللا  عاااد أوان ان   الالي فايوادلسادظهر ان باوا ن األااياك ادلدداخلاة وباوا ن بوا نهاا وىناوا غااري  دناىياة )ابلال نااىي 
ََِِّ َلََِفاَد اْلَبْحاُر )ولول  ال مينن للبشر ان حييطوا هبا قال  عاد:  ؛ادلطلق مة هللا الال دناىيعظرللى   نون ُقل لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكِلَمااِت 

ََااا ِمِْثِلااِ  َمااَدًدا ََِِّ َولَااْو ِ ماْ ولااول  أيًاااا  ااان النداااب العزيااز  ؛سللوقا ااوفااان إحاادا  هااات هلاا  بطااون  لمااات هللا و   ٔ) قَاْبااَل َنن نَََفااَد َكِلَماااُت 
ََاُإ يف ٍَِماااٍم ُمِباا ٍ )، وأيًاااا:  بياااثا لناال ااايك ااهاْ َْ وأ ااري  صاالى هللا عليااو والااو وساالمواإل ااام ادلبااني ىااو ال اارآن وىااو وسااول هللا   ٕ) وَُكاالَّ َيااْ ٍح نْح

 .عليو السالم ادلؤ نني 
قاعادة أصاولية ىا اة  اداا وىاي ان   نازل فايهم وبطناو الاوين عملاوا ع ال أعمااذلم  يفياد نوهار ال ارآن الاوي) عليو الساالم ونًيف ان قولو 

 أو ععاىن  اا  اان يف أحاد األى ناة ال ال اة اخلاو ية ابدلعىن ادلاضويان أو  ،، ىي قًااي ح ي ية افة ال ًااي اخلاو ية ال رآنية شلا نزلت يف قوم  
ياداا وهلا  عناا  اا  ولاو الابع   ان فدادبر   –علاى اخادالت  فساريي اخلاو ياة واحل ي ياة  –الشاا ل لزى ناة ال ال اة  ابدلعاىنخاو ية ىي 

 ان قًاايه احل ي ية ىي خاو ية!
 َواية البطون متوانرة قطعاً 

مث ان وواايت البطون  دوا رة فاال رلاال للدشاني  فيهاا، قاال يف  فساري الصاايف )أقاول: إناو قاد وونت أخبااو مجاة عان أىال البيات )علايهم 
ائهم وأبعدائهم حىت أن مجاعاة  ان أصانابنا صانفوا  دباا يف أتويال ال ارآن علاى ىاوا النناو السالم  يف أتويل   ري  ن آايت ال رآن هبم وأبولي

مجعااوا فيهااا  ااا وون عاانهم )علاايهم السااالم  يف أتوياال آيااة آيااة إ ااا هباام أو بشاايعدهم أو بعاادوىم علااى  ر يااد ال اارآن وقااد وأياات  نهااا  دااااب  ااان 
 . ٖ)ي رب  ن عشرين ألف بيت

والدفسري ادلسامو   ان اإل اام أ  دمحم الز اي أخبااو   ارية  ان ىاوا   ٘) فسريي العيااي وعلي بن إبراىيم ال ميويف   ٗ)وقد ووي يف النايف
                                                           

 .ٜٓٔسووة النهف: آية   ٔ)
 .ٕٔسووة يا: آية   ٕ)
 البيت السطر أي حوايل ألف صفنة  ل صفنة عشرين سطراا!  ٖ)
َََك َو نَاَعاََل )) عليو السالم َعْن َسالِ  احْلَنَّاِط قَاَل قُاْلُت أِلَِ  َ ْعَفر    ٗ) َِيَن بِلِ   نَاَزَل ِبِ  الرُّوُح اأْلَِمُ  َعلى)َنْخِِبِْن َعْن قَاْوِل اَّللَِّ نَاَبا سااٍن قَاْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمَِْذ

 .ٕٔٗص ٔالنايف: ج (( عله  السالم قَاَل ِهَ  اْلَواَليَُة أِلَِمرِي اْلُمْؤِمََِ   (َعَرٍِِّ ُمِب ٍ 
ََبِّ اْلعاَلِمَ  نَاَزَل ِبِ  الارُّوُح اأْلَِماُ  َعلاى)َو عن أ  عبد هللا   يف قولاو   ٘) َْزِيُل  َِينَ   ٍِنَُّ  لَتَا علها  نزلا  ألماري اماؤمَ   قاال الوالياة (قَاْلبِاَك لَِتُكاوَن ِماَن اْلُمَْاِذ

 .ٕٗٔص ٕ فسري ال مي ج  يوم الغدير السالم 
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نَاااَزَل بِااِ  الاارُّوُح اأْلَِمااُ  ق َعلَااى قَاْلبِااَك لَِتُكااوَن ِمااَن )وهلاا    اال  ااا وواه يف النااايف عاان أ   عفاار )عليااو السااالم  يف قولااو  عاااد:  ،ال بياال
َِينَ   . قال: ىي الوالية أل ري ادلؤ نني )عليو السالم . ٔ) ق بِِلَساٍن َعَرٍِِّ مُِّب ٍ  اْلُمَِذ

عاان دمحم باان  ساالم عاان أ   عفاار )عليااو السااالم  قااال: اي أاب دمحم إها معاات هللا ه اار قو اااا  اان ىااوه األ ااة  ااري   ٕ)ويف  فسااري العيااااي
 دوث.فننن ىم وإها معت هللا ه ر قو اا بسوك شلن  ًى فهم ع

ااََُكْم َوَماْن ِعَااَدُإ ِعْلااُم )وفياو عان عماار بان حنظلااة عان أ  عبااد هللا )علياو الساالم  سااألو عان قااول هللا  عااد  َكَفااى ّلِلَّللِّ َياِدهًدا بَاْهااِب َوبَاهاْ
 اال ىااوا فهااو يف يف النداااب  اان فاإدااو إد خا دااو   ااايكقااال: فلمااا وآت أ دبااو ىااوا وأاااباىو  اان النداااب. قااال: حسااب   اال   ٖ) اْلِكتَااابِ 
 . ٗ)نوا بو األئمة عُ 

 لغة القرآن وديدن  البطون والتأويل
 .قطعاا   ًموثا أو إمجاالا  ىي  دوا رةنقول: 

نأهباام ونياادفم، فااول    رينااة نأهباام العا ااة ىااو ىااي البطااون وان هلاا   علاايهم السااالم  األئمااةالرسااول و و الناارا و نااو يعلاام ان للااة ال اارآن 
اهتااا وعمو اهتااا، عنااا ساارية ادلدنلمااني، باال  اارا نأب ال اارآن الناارا والرسااول العظاايم علااى علااى فصاال ادل ياادات وادلعصصااات عاان  طل 

األلااوت ولعلااو  ادلاا تأتخااري بيااان ادلعصصااات حااىت عاان وقاات احلا ااة أي بعااد حًااوو وقاات العماال عااا يفااوت بااو وقاات العماال، ولااوا صلااد ان 
يهمااا السااالم  شلااا يعاار افااا أتخاارت عاان وقاات العماال دلاادة  ائااة ساانة دات والشااروط وغريىااا وونت ى اان الصااانقني )علصااات وادل يِّاا اان ادلعصِّ 

 وأ  ر، اللهم إال على  و يو ادلريىا النائير ذلا  ما ن لناه عنو وعًدثه يف بع  الندد.
الا علاى  اللاة لراويهاا  بال ينبلاي ان  ناون نلاي ًاعفة  ووايدهاوعليو: فانو إها  ان نأب ال رآن والسنة على البطون والدأويل فنيف  عّد 

 اأنو.
ََُة لِْلَخَواصِّ َواللَّطَاِئُف ِلْْلَْولَِهاِح َواْْلََقاِئُق ِلْْلَْنِبَهاِح( َيا ََُة لِْلَعَواِم َواْْلِ  معىن َ)اْلِعَبا

الصاانق اإل اام وعن اإل ام الصانق عليهما الساالم وىاي )عان  عليو السالم مث ان  ن  صانيق البطون الرواية ادلروية عن اإل ام احلسني 
َْبَاَعاِة َنْياَهاحَ ))انو قال:  عليو السالم  ََِة َواللَّطَااِئِف َواْْلََقااِئقِ  :ِكَتاُب اَّللَِّ َعازَّ َوَ الَّ َعلَاى َن َياا ََِة َواْْلِ ََُة  ،َعلَاى اْلِعبَاا َياا ََُة لِْلَعاَواِم َواْْلِ فَاْلِعبَاا

   ٘)  لِْلَخَواصِّ َواللَّطَاِئُف ِلْْلَْولَِهاِح َواْْلََقاِئُق ِلْْلَْنِبَهاحِ 
  بددأ  عانيها: بع الرواية فوق  سدوا إنوا نا ولنن شلا قد يوضح نقول: 
ََةِ ان ) الظاااواىر  ااان عمو اااات  وىاااي   ااان العباااوو إه يعااامل هباااا إد ادلعاااات وادلفااااىيم وادل اصاااد، فهاااي  عااامل لعا اااة النااااي إد ادلعاااات، اْلِعبَاااا
 وغريىا.
ََةِ و) َيا ، القدًاك وناللة اإلمياك والدنبيو واإلاااوة، و االلواىم غاري البيناة وبعا  ادلفااىيم  ىي للعواص وأىل الدعصص، وهل   داللة ااْْلِ

 بع  النناايت وادلعاوي  والدووية.و 
                                                           

 .ٜ٘ٔ-ٖٜٔسووة الشعراك: آية   ٔ)
 .ٖٔص ٔىا، جٖٓٛٔ هران،  –دمحم بن  سعون العيااي،  فسري العيااي، ادلطبعة العلمية   ٕ)
 .ٖٗسووة الرعد: آية   ٖ)
 .ٕٕ-ٕٔص ٔبريوت، ج –عات الفي  النااات،  فسري الصايف،  نشووات  ؤسسة األعلمي للمطبو   ٗ)
 .ٔٗىا، ص٘ٓٗٔقم،  –اتج الدين الشعريي،  ا و األخباو، ناو الرضي للنشر   ٘)
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لاول   انات  ،علاى اافافية الانفا وووحانيدهاا  وقاوت   عااد،  ان هللا    يرَّان هبا  ا لطف عن الفهم ونّق شلا احداج إد إذلاام  اللَّطَاِئفِ و)
 ابلفنر واال دهان.ال حيث يصلون إليها عرا د الوالك والوو  والد وا  لزولياك خاصة

 وسائط الفي . لنوفم  وعا يران هبا العلم احلًووي ابألاياك، نظراا إلحا دهم ال يو ية ابألاياك اْْلََقاِئِق ِلْْلَْنِبَهاحِ و)
شاانل علااى  اان أوا اللطااائف ن يُ أ ساادواه اإلااااوة  دلاانات، وال شاانل علااى  اان يفهاام االااااو ن يُ أوعليااو: فااال رلااال دلاان  ساادواه الِعبَاااَوة 

ال  وواايتان يًاّعف واوايا رارن ووايداو   ٔ)فاأ  للنااااي وغاريه ، سدون  ىوه األوبعة  لها ىم عليهم السالم فنيف ابحل ائق، وأىل البيت 
  نظو ة العباوات أو االااوات  على نطبق 

 ا و األخباو ادلارنن  ؤلفاو باني سادة أااعاص، إه افاا  ان  صاانيق وواايت ة الباىرة ويف الدو وال يشنل على الرواية بسندىا لروايدها يف 
نعااااوا   اااان نائاااارة اللفااااى ونالال ااااو، علااااى انااااو ينفااااي صاااارت االحدمااااال يف ونّ ال البطااااون، فلايااااة األ اااار ان اللطااااائف واحل ااااائق  اااان البطااااون 

  طاب ة  ًموفا لل واعد. فدأ لانو سب ت  ، علىىوا إن ل ن ل حباية  راسيل ال  ات ادلعدمدة  ٕ)االسدنناو
 سّلمَا، لكَدا من امتشاهبات

عااادم وضاااو   طاب اااة  ًاااموفا سااالمنا و  ،البطاااون ااان االند اااال أو  ااان أو  ،ساااّلمنا عااادم وضاااو   وفاااا  ااان الدفساااري ابدلصاااداقخامسااااً: 
ا علااى إمجاذلااا ال  ًااعيف الااراوي لروايدااو ذلااا! قااال  عاااد لاايايت والاارواايت األخاار، فلايااة األ اار افااا  اان ادلدشاااهبات وىااي شلااا  اد الدسااليم هباا

َْاُ  َل َعَلْهَك اْلِكَتاَب ِمَُْ  آََيٌت ُّمَُّْكَماٌت ُهنَّ ُنمُّ اْلِكَتاِب َوُنَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت فََأمَّا الَِّذيَن يف قُاُلوهبِِ ُهَو الَِّذَي نَنزَ ) َْْيٌف فَاهَاتَِّبُعوَن َماا َنَشاابََ  ِم ْم 
ََِة َواْبِتَغاح ََتِْويِلِ  َوَما يَاْعَلُم ََتِْويَلُ  ٍِالَّ ا ََبََِّااْبِتَغاح اْلِفتاْ ْن ِعَِد   . ٖ) َّلّلُ َوالرَّاِسُخوَن يف اْلِعْلِم يَاُقوُلوَن آَمَّا ِبِ  ُكلٌّ مِّ

قد ووا العيااي إبسنانه عن  سعدة بن صدقة قال: سألت أاب عباد هللا )علياو الساالم  عان الناسان وادلنساوم واملنام وادلدشاابو، قاال: و 
فلاياة األ ار ان  ًاا ني ىاوه   ٗ) ، وادلدشاابو  اا ااادبو علاى  اىلاويعمل بو مث  اك  ا نساعو الناسن ال ابت ادلعمول بو وادلنسوم  ا قد  ان

علياو الساالم ن أ   عفار الرواايت اادبهت على أ  ال الناااي إه  هال ادلاران هباا، فاال يصاح ونىاا و ًاعيف واويهاا أباداا  ياف وقاد وون عا
اَْل اْْلَاِديَث َواَّللَِّ ٍِنَّ َنَحبَّ َنْصَحاِِ ٍََِلَّ َنْوََُعُدْم وَ )):  ََْساُب َنفْاَقُدُدْم َوَنْكَتُمُدْم ِْلَِديِثََا َوٍِنَّ َنْسَوَنُهْم ِعَِْدي َحاااًل َوَنْمَقاتَاُدْم لَلَّاِذي ٍَِ ا عَِ يُا

َِي َلعَ  َّْ ِمَُْ  َوَ َحَدُإ وََكفََّر َمْن َداَن ِبِ  َوُهَو اَل َيْد ََا َويُاْرَوى َعَّا فَاَلْم يَاْقبَاْلُ  اْْشََأ ََا ُنْسََِد فَاَهُكوَن ِبَذِلَك ٍِلَهاْ لَّ اْْلَِديَث ِمْن ِعَِْدََن َخَرَج َوٍِلَهاْ
َِ اً َعْن َواَليَِتََا   ٘)  َخا

 من األدلة على واثقة امفضل بن صاحل
  ن  ااان أصاااناب اإلمجاااا و ادلعروفااامث اناااو ينفاااي لدو ياااق ادلفًااال بااان صااااة وواياااة سااادة أو سااابعة  ااان أصاااناب اإلمجاااا  عناااو وفااايهم ال ال اااة 

، باال وووايااة  ال ااني  وإساانان ساادة آخاارين  ان أصااناب اإلمجااا  عنااو ىااوحااة فنيااف إبساانانه وحااده  ااو ان  راساايل اباان أ  عمااري   ٙ)ادلساّلم
 .– ما قيل   –  اوىم الرواية عنو إ  بل و  ن األ الك عنو

                                                           

 على  اللة اأنو.  ٔ)
 اسدنناو وواايت أ  ال ادلفًل وسعد ررن افا ال  طابق وواىر العباوة.  ٕ)
 .ٚسووة آل عمران: آية   ٖ)
 .ٕٔ-ٔٔص ٔىا، جٖٓٛٔ هران،  –ادلطبعة العلمية دمحم بن  سعون العيااي،  فسري العيااي،   ٗ)
 .ٖٕٕص ٕ هران، ج –  ة اإلسالم النلير، النايف، ناو الندد اإلسال ية   ٘)
 ابن أ  عمري وصفوان بن حيىي والبزنطي.  ٙ)



 (947ه)44ٓٔ صفر 4األحد  ........................................................................... (التزاحم)االصول: مباحث 

4 

 

 وقال الشين النماىي )ادلفًل بن صاة أبو مجيلة األسدي النعاي:
وعاان اباان اللًااائري أنااو ضااعيف  ااواب يًااو  وم صاالوات هللا عليهمااا.  ااات يف حياااة الرضااا عليااو السااالم. اان أصااناب الصااانق والنااا

 احلديث. و بعو على هل  العال ة يف صو وغريه يف غريه. ول ي د  فيو الشين.
جلعفااي: ووا عنااو يف  رمجااة  ااابر باان يزيااد ا ٖٜوأ ااا الناااااي فلاام ي اال إنااو ضااعيف، باال ن اال  ًااعيفو عاان رلهااول، ف ااال يف و الااو ص 

اخل. ولعال  ارانه  -فوا:  نهم عمرو بن مشر و فًال بان صااة و نعال بان مجيال ويوساف بان يع اوب عِّ ز فيهم وضُ مِ )أي عن  ابر  مجاعة غُ 
    ٔ) ن ارهول ابن اللًائري وال اعدباو بدًعيفو 
، نعام هلا   شاعر ة )رلهاولني لناا  افام غمازوا فياو وضاعفوهوأايا صرحياا فياو بال ن ال عان مجاعا بدِ أقول: ال يبعد  وقف الناااي فيو إه ل يُ 

 بدًعيفو لو. فدأ ل.
 وقال ادلريىا النووي يف اخلا ة: "وال أنوي  يف حيدمل الوضو والنوب  و وواية عيون الطائفة عنو   رياا".

 دو األخباو الدالة على الللو بزعمو.وقال الوحيد فيما ن لو عنو النماىي: )لعّل  ًعيف اخلالصة  ن ابن اللًائري. و ًعيفو لرواي
وقااد ه اارث يف  واضااو عدياادة عاادم االعدباااو هبااوه الدًااعيفات. فدشااهد بو قدااو واالعدمااان عليااو ووايااة األ لااة و اان أمجعاات العصااابة علااى 

فًاال )الاوي أ ارث   صنيح  ا يصح عنو  ابن أىب عمري وعبد هللا بن ادللرية واحلسن بن زلباوب والبزنطاي يف الصانيح واحلسان بان علاي بان
 أبخو ووااي و .

ويؤيده  ونو   ري الرواية سديدة  فىت هبا. إد غري هلا .  او أّن  اا وواه يف  داد األخبااو صاريح يف خاالت الللاو. نعام فياو ىاينة او فاا  
اياااة ياااونا بااان عباااد الااار ن وهلااا  إضاااافة إد وو   ٕ)ااااأن ابلنسااابة إلااايهم علااايهم الساااالم. ولعااال هباااوا اهتااام ابلللاااو وىاااو وااااىر الفساااان. اندهاااى 

 وصفوان بن حيىي وغريىم عنو.
سااعيد وىاو  اان أصاناب األصااول الا  اعدمااد  ويااروا عان احلسااني بان»علااى  اا ه ااره الوحياد يف الدعلي ااة قاال: الشااين النمااىي وأضاات 

روا أنّاااو ياااروي عااان البااااقر عليهاااا الصااادوق وحنااام بصاااّندها واسااادعرج  نهاااا أحانياااث  داباااو الف ياااو. ووا  داباااو أ اااد بااان البزنطاااي عناااو. وه ااا
ًّل بن صاة عان  عفار بان زلّماد علياو الساالم يف  والصانق والناوم والرضا عليهم السالم ... ووا العيااي يف  فسري سووة الرعد عن ادلف

يداو فا ن قلات للنااي: مث اخداو  ن بر عبد ادلطلاد وساول اَّللَّ صالى هللا علياو و آلاو فاننن هوّ  -إد أن قال -حديث  ا اخداوه اَّللَّ  ن خل و
 : َُُساًل ِمْن قَاْبِلَك وَ )لرسول اَّللَّ صلى هللا عليو و آلو هوّية  ندوا ول د قاال اَّللَّ ََْسْلَا  ْْوا ااً وَ َلَقْد َن َِّيَّاةً َوَ َعْلَاا َهُاْم َن فاننن هوّيداو، قاال: « ُ 

  عاا  يف الاادنيا وافخاارة فاادعا يل هلاا ، قااال: وقّبلاات اب اان ف لاات: أث أاااهد أنناام هوّيدااو. مث قلاات لااو: ان  اَّللَّ يل  علاات فاادا  أن  علاار
 والظاىر ان  ا  ًى  ات  لدو ي و. وهللا ادلسّدن.. ٖ)« يده

 وصلى هللا على دمحم وآل  الطاهرين
َِِهْم ٍِنَّ ِلُكلِّ ٍَِماٍم َعْدداً يف ُعَُِق َنْولَِهائِِ  َوِيهَعِتِ  َوٍِنَّ ِمْن ََتَاِم الْ )): عليو السالم قال اإل ام الرضا  َََة قُاُبو ََِْي َوفَاِح ّلِلْلَعْدِد َوُحْسِن اأْلََداِح 

تُاُدْم ُيَفَعاَحُهْم يَاْوَم اْلِقهَ  ََِغُبوا ِفهِ  َكاَن نَئِمَّ ِديقاً ِمَا  ْْ ََِِتِْم َوَن ََِْي ََْغَبًة يف  ََُهْم  َْا  .ٚٙ٘ص ٗالنايف: ج   اَمةِ َفَمْن 

                                                           

 ادلصدو نفسو.  ٔ)
 .ٗٚٗص ٚىا، جٕٙٗٔقم،  –الشين علي النماىي الشاىروني،  سددو ات علم و ال احلديث،  ؤسسة النشر اإلسال ي   ٕ)
 .ٕٔٗادلصدو نفسو: ص  ٖ)


