
  أسباب النزول في الكتاب المجید( الحلقة الثالثة )
 

، المجید الكتاب في النزول أسباب عن بدأناه الذي البحث الحلقة ھذه في               سنواصل
لنا المفید ومن ، الشیعي والتراث والمصادر الكتب في سنبحث المرة ھذه              ولكن
المفسرين عادة علیه جرت ما إلى التنويه ، البحث موضوعة في الدخول              وقبل
في والتفسیرية البحثیة مھمتھم من سیسھل ذلك إن منھم ظناً الخبر وراء              وسعیھم
بعینھا كتب في السعي يقتصر ال أن العادة جرت كما ، آياته و الكتاب نصوص                 معرفة
والصالحیة والصدق والدقة الحذر توخي العملیة ھذه في المھم إنما ، بعینه إتجاه               أو

، 
من ومزيداً التحقیق من مزيداً تتطلب بل يسیرة لیست المسألة ھذه فان ترون               وكما
بفعل وھیمنة سطوة الُسني والتراث للفكر كان ولما ، االستقصاء من ومزيداً              البحث
وغلبة وسطوة ھیمنة في المباشر أثره الواقع لذلك كان ، السیاسي العامل              غلبة
على السنة أھل محدثي وغلبة ، الشیعیة والرواية الخبر على الُسني والخبر              الرواية

 محدثي الشیعة ، وتلك حقیقة واقعیة ال يجب نكرانھا أو تجاوزھا .
للخبر والمتابعة والتحقیق والرصد الرقابة من نوعاً علینا يفرض الموضوعي الواقع             ھذا
المجید الكتاب مضمون على وانطباقه وصدقه صالحیته مدى في ،            الُسني
له يتسن لم الشیعي الخبر أو الرواية ان : ثانیة جھة ومن جھة من ھذا ،                  وموضوعاته

 الوصول إآلَّ إلى البعض من المريدين واألتباع ، وتلك قضیة معروفة تتعلق :
 أوالً : بطبیعة ونوع الحكم السیاسي الذي كان سائداً .
 وثانیاً : بطبیعة اإلعالم الذي تتحكم به قوى السلطة .

في الشیعیة الرواية ويكأن جعل مما ، غیره على السني والخبر الرواية سادت               ولھذا
ولم ، غالباً وبالمضمون أحیاناً بالحرف السنیة الرواية عن نسخت إنما الباب              ھذا
ما ذلك على ودلیلنا ، أخبارھم ورواة الشیعة محدثي الوضع ذلك على              يعترض
إن لنقل أو ُسنیة برواية جاءت والتي ، كثرتھا على الصدوق الشیخ كتب في                وجدناه
في البھبودي باقر محمد العالمة أشار ذلك وإلى ، السنة أھل من رواتھا               معظم
المائتین بین من إنه - : قال ، 22 ص ج1 للصدوق الفقیه يحضره ال من لكتاب                   شرحه
السنة أھل رواة من كانوا مئتین منھم ، ومحدثیه الصدوق شیوخ من              والخمسین
جرت قد إنه - : 590 ص رجاله في الكشي قول ويدعمه ذلك ويؤكد ، -                  ومحدثیھم
حین والكشي ، - العامة محدثي عن والنقل الرواية الخاصة محدثي بین              السیرة
بعالقة الطرفین بین يربط الذي الواقع بلحاظ عنھا يتحدث إنما فھو السیرة عن               يتحدث
الشیعة روايات بین التمییز يتعذر قد ھنا ومن ، األخبار رواية في وتبادل               ثقافیة
قال - : قال عندما 590 ص رجاله في الكشي - أشار ذلك وإلى ، السنة                  وروايات



قد إنك : له فقال ، البغدادي عمیر أبي بن محمد ، أبي سأل ، شاذان بن                   الفضل
أني غیر منھم سمعت قد - : فقال ؟ منھم تسمع لم فكیف ، العامة مشايخ                  لقیت
حتى علیھم فأختلط ، الخاصة وعلم العامة علم سمعوا قد أصحابنا من كثیراً               رأيت
يختلط ان فكرھُت ، العامة عن الخاصة وحديث الخاصة عن العامة حديث يروون               كانوا

 علّي فتركت ذلك وأقبلت على ھذا - .
 وفي ھذه المحاورة نقرأ التالي :

بین شائعة الرواية و النقل كان ، الثاني الھجري القرن من الثاني النصف في إنه - 1                 
 الشیعة والسنة ، وذلك ما يمكن أن نطلق علیه تجاوزاً - بالتبادل الخبري بینھما - .

 2 - وفي مثل ھذا الواقع يتعذر التشخیص أو نسبة الرواية إلى طرف بعینه .
خبرة صاحب باعتباره عمیر أبي بن محمد إلیه وأشار رصده المعرفي القلق وھذا - 3               

 في ھذا المجال .
بأساً يرون ال الشیعة رواة أن ، الرواية في المحاورة لحن نفس من يتبین وكذلك - 4                 

 في النقل عن محدثي أھل السنة ورواة أخبارھم .
- : قال إنه ، ھريرة أبي عن بسنده البیھقي رواه ما الخبري الخلط ذلك على                  ودلیلنا
قولوا ولكن ، !!! هللا أسماء من أسم رمضان فإن - رمضان - تقولوا ال هللا رسول                   قال

 شھر رمضان - سنن البیھقي ج4 ص 201 .
الخبر ھذا ان مع ، البیت أھل أئمة عن مختلفة بأسانید الخبر ھذا الشیعة روت                 وقد

 لیس صحیحاً متناً وداللًة ، وذلك ألنه :
رمضان شھر - : تعالى قوله في كما الواضحة ونصوصه هللا كتاب مع يتناقض - :                  أوالً
على دال لفظ ھو النص ھذا في - ورمضان - ، 185 البقرة - القرآن فیه أنزل                   الذي
، األعالم أسماء من وھو ، العرب عند القمرية السنة أشھر من محدد معین                شھر
ينطبق ومفھومه كلي لفظ قل أو عام لفظ فھو النص: في الوارد – شھر - لفظ                  وأما
الشھر يكون ، إلیه - رمضان - لفظ إضافة ومع ، السنة أشھر من شھر كل                  على
األيام وتكون ، ومعلوماً معروفاً كذلك فیه الصیام ويكون ، ومعلوماً ومعیناً              محدداً
، بعینه - الشھر رمضان - على دالة المجید الكتاب في ذكرھا ورد والتي                المعدودات
وما ، ؟ المتعین وما منه الُمراد ما الناس أذھان في ألختلط كذلك ذلك يكن لم                  ولو
األشھر من تكون شھر أية وفي ، ؟ فیھا يصوموا أن علیھم يجب التي األيام                 ھي

 القمرية ؟ .
 فإن قلت : إنما الُمراد من جملة - شھر رمضان – ھو شھر هللا .

إنھا القول علیھا يصدق األشھر كل كون بلحاظ ، إطالقه على صحیح ھذا نعم :                 قلنا
 شھر هللا ، ومن ھذه الناحیة فال خصوصیة وال تمییز بینه وبین غیره .

العرب لدى ومعروف ومحدد معین شھر ھو - رمضان - يكن لم لو ، ھذا إلى                  أضف
لم وھذا ، وبیانه وتخصیصه تعريفه على تعالى منه الخاص الدلیل لجاء ،               والمسلمین



، ذلك على خاص لدلیل والمسلمین العرب يحتج ولم ، عندھم معلوماً لكونه               يحصل
لمعارضته وذلك ، االعتبار من ساقط المجال ھذا في ھريرة ابو رواه ما يكون                وعلیه

 للكتاب المجید ، وكل خبر يعارض الكتاب فھو مردود وتلك ھي القاعدة ...
، فیه والنون االلف لوجود ، التصريف تقبل ال التي االلفاظ من – رمضان - لفظ إن ،                    ثم
لََقبَل ، كذلك ذلك يكن لم ولو ، ومعروف محدد لشھر معیناً - َعلَماً - لكونه                  وكذا
جعله - رمضان - في الصیام جعل لما هللا إن ُيعلم ومنه ، التنوين ورفض                 التصريف
ھريرة أبو يزعم كما ، هللا أسم - رمضان - كان ولو ، العرب لدى معروفاً علماً                   بإعتباره
بین ما وھو فیه تصومون الذي للشھر أسمي وضعُت إنما : يقول ان لوجب ،                 ذلك

 شعبان وشوال من أشھركم ، وھذا ما لم يقله هللا ..
يذكر ان دون ومن ، وصريحة صحیحة روايات في ذكره ورد - رمضان - لفظ إن - :                    وثانیاً
، ( رمضان ) في تفتح السماء أبواب إن - : الصادق اإلمام كقول ، معه - شھر -                     لفظ
ص ج4 الكافي - رمضان الشھر نعم ، المؤمنین أعمال وتقبل ، الشیاطین               وتصفد

.. 157 
، رمضان لشھر - العلم - بصیغة مرتین أسماً - رمضان - لفظ أستخدم الخبر ھذا                  وفي
أو البدل صیغة في وردت فقد - رمضان الشھر نعم - قوله في البیانیة الجملة                 وأما
- � أسم رمضان - كان فلو ، - رمضان ھو شھر أفضل إن : معناھا ويكون ،                    العطف
ان أظن وال ، !!!! - هللا الشھر نعم - : ھو الجملة معنى لكان ، ھريرة أبي يزعم                     كما

 عاقالً يمكنه قول ذلك ..
غیره من يوماً رمضان في ألحق من - : قوله – ص – الرسول عن روي - :                    وثالثاً
جاء وھنا ، 161 ص 4 ج الطوسي للشیخ التھذيب - وبيَّ با� بمؤمن فلیس                 متعمداً
لشھر اسم - رمضان - ألن وذلك ، معه - شھر - لفظ غیر من أيضاً - رمضان -                     ُذكر
ھو الرواية ھذه معنى لكان ھريرة أبي قال كما األمر كان ولو ، ومعروف معین                 معلوم
كالم وھذا ، !!! - وبّي با� بمؤمن فلیس متعمدا غیره من يوما هللا في الحق من :                  

 فاسد كما ھو واضح ...
ورد كما مختلفة بأسانید عنه ونقلوه الشیعة رواة تلقفه ھذا – ھريرة أبي –                وخبر
عن محمد بن أحمد عن أصحابنا من ّعدة - : عن ، النحو ھذا وعلى الكافي في                   ذلك
الباقر جعفر أبي عن سعد عن سالم بن ھشام عن نصیر أبي بن محمد بن                 أحمد
ذھب وال رمضان ھذا تقولوا ال : فقال رمضان فذكرنا رجال ثمانیة عنده كنا ) :                  قال
يذھب وال يجئي ال وجل عز هللا أسماء من أسم رمضان فإن ، رمضان جاء وال                  رمضان
إلى مضاف الشھر فإن رمضان شھر : قولوا ولكن ، الزائل ويذھُب يجئُي وإنما ،               

 االسم واالسم أسم هللا عز ذكره ..) - الكافي ج4 ص 69 .
خاطئٌة نسبة وھي ، البیت أھل أئمة إلى روايته ُينسب الخبر ھذا إن               والمؤسف
عمیر أبي بن محمد عنه تحدث الذي اإلختالط ذلك بفعل جاءت إنما ألنھا               بأمتیاز



فیه – طريف بن سعد - لوجود صحیحاً لیس الكافي في ھذا الخبر وسند ،                 البغدادي
الرجال مجمع - الكذب عن يمتنع ال ضعیف - : الغضائري أبن عنه قال والذي ،                
بن سعد أو الحذاء طريف بن سعد ) ھو طريف بن وسعد ، 104 ص ج3                  للقھبائي
تربطه وكانت ، الكوفة سكنت من وھو ، ( اإلسكاف طريف بن سعد أو الخفاف                 طريف
مھر بن وعلي خلیفة بن وخلف مأمون بن وعمیر وعكرمة عتیبة بن الحكم               مع
تھذيب - ونقله الحديث روايات في روابط ، ُعلیّه وابن معاوية وابو عُیینه بن                وسفیان
والجرح ، 59 ص ج4 للبخاري الكبیر التاريخ ، 473 ص ج3 للعسقالني               التھذيب
ومیزان ، 357 ص ج2 حبان ألبن والمجروحین ، 87 ص ج4 حاتم أبي ألبن                 والتعديل
الغضائري أبن يقول كما طريف بن سعد وضعف ، - 122 ص ج2 للذھبي                اإلعتدال
في الباقر لإلمام نسبه ما ذلك ومن ، تحفظ غیر من لألخبار ونقله روايته في                 يظھر
طريق عن جاءتنا التي الكافي فرواية حال كل وعلى ، !!! هللا أسم رمضان إن :                  قوله

 سعد بن طريف ، تألف سندھا من أربعة وسائط :
 األولى : ّعدة .

بن أحمد أو ، البرقي خالد بن محمد بن أحمد أما وھو ) محمد بن أحمد :                   الثانیة
 محمد بن عیسى األشعري ) .

 الثالثة : أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي .
 الرابعة : ھشام بن سالم .

الوسائط ھذه إعتبار ولكن ، معتبرة وسائط ھي األربعة الوسائط ھذه ان              والحق
طريف بن سعد وجود مع خاصًة ، والرواية الخبر وإعتبار صحة على يدل ال                وصحتھا

 فیھا .
خبر كل يصدقون ، بیته وأھل للنبي محبتھم فرط ومن الناس إن : نقول                وللتنبیه
إلى الدين رجال من البعض يذھب بل ، كالم مجرد الخبر ذلك كان وإن ، إلیھم                  ُينسب
لھم قیل وإن ، المجید للكتاب ومخالفتھا وفسادھا تھافتھا مع األخبار بھذه              التمسك
ج العقول مرآة في المجلسي قال ، وخشیًة خوفاً اإلحتیاط في نعمل إنما قالوا ،                ذلك
، !!!! � أسم رمضان أعتبار عنده األحوط إن أي ، - الحديث بھذا العمل واألحوط - 16                  
الصريحة لألخبار وال هللا لكتاب الخبر ھذا معارضة إلى - المرآة - صاحب يلتفت                ولم
ولم ، إلیه الشھر إضافة غیر من رمضان ذكر فیھا ورد والتي ، النبي عن                 والصحیحة
، واألخبار الروايات من التحقیق وعدم األوھام بحر في غارق وحده المجلسي              يكن
- : قوله علي االمام الى نسب حین الخطیئة تلك بنفس ووقع طاووس أبن تبعه                 بل
- ... الكفارة علیه وجبت رمضان قال ومن ، رمضان شھر وقولوا ، رمضان تقولوا                 ال
بكتاب المرفق الجعفريات كتاب في قاله الشيء ونفس ، 3 ص طاووس ألبن               اإلقبال
اإلمام وعلى النبي على يجب فھل ، كذلك ذلك كان وإذا ، - 59 ص األسناد                  قرب



أظن !! ؟ إلیه الشھر لفظ إضافة غیر من رمضان ذكروا ألنھم الكفارة دفع                الصادق
 سیقول المتنطعین ، نعم تجب علیھم الكفارة !!!!! .

 وللحديث بقیه
 


