
  أسباب النزول في الكتاب المجید ـــ الحلقة الرابعة
 
 

 يمكننا القول من غیر تردد إن التراث والفكر الشیعي في ھذا الباب لیس تراثاً أو فكراً
 مستقالً ، إنما ھو إقتباس من اآلخر وخلیط منه وھنا نشیر إلى المصدر وإلى النسبة

 ، ولھذا ال يجوز القول : إن للشیعة فكراً وتراثاً مستقالً وخاصاً بھم ، وقولنا ھذا من
 وحي الواقع ومن وحي الذي بین أيدينا من كتب وأخبار وتفاسیر ، ولھذا لیس

 بمستغرب ان يقولوا بمثل ما قالت به العامة في سبب نزول قوله تعالى :
 - ُأحل لكم لیلة الصیام الرفث إلى نساءكم - ، ويعني ھذا إن القول الشیعي في
 شأن نزول ھذا النص وسببه ال يتعدى القول الذي تمسكت به أخبار أھل السنة

 ومحدثیھم ، ودلیلنا على ذلك ما روآه أبو النضر محمد بن مسعود العیاشي
 السمرقندي في تفسیره عن سماعة عن أبي عبد هللا الصادق قال : - سألته عن

 قول هللا ( أحل لكم لیلة الصیام الرفث إلى نسا ءكم ھن لباس لكم وأنتم لباس لھن
 ، علم هللا إنكم كنتم تختانون أنفسكم ..إلى قوله – فكلوا وأشربوا حتى يتبین لكم

 الخیط األبیض من الخیط األسود من الفجر - ، فقال نزلت في - خوات بن جبیر - وكان
 مع رسول هللا في الخندق ، وھو صائم فأمسى على ذلك ، وكانوا من قبل ان تنزل
 ھذه اآلية إذا نام أحدھم حرم علیه الطعام فرجع - خوات - إلى أھله حین أمسى

 فقال : عندكم طعام ؟ فقالوا : ال تنم حتى نصنع لك طعامك ، فأتكأ فنام ، فقالوا : قد
 فعلت ؟ قال : نعم ، فبات على ذلك ، وأصبح فغدا إلى الخندق فجعل ُيغشى علیه ،

 فمر به رسول هللا ، فلما رأى الذي به سأله ، فأخبره كیف كان أمره ، فنزلت ھذه
 اآلية : - ُأحل لكم لیلة الصیام ..إلى قوله ..كلوا وأشربوا ...- تفسیر العیاشي ج1 ص
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 وما روآه محمد بن يعقوب الكلیني في الكافي عن محمد بن إسماعیل عن الفضل
 بن شاذان وأحمد بن أدريس عن أحمد بن عبد الجبار جمیعاً عن صفوان بن يحیى
 عن أبن مسكان عن أبي بصیر عن أحدھما في قول هللا تعالى : - أحل لكم لیلة

 الصیام الرفث إلى نساءكم .. - فقال : نزلت في - خوات بن جبیر االنصاري - وكان مع
 النبي في الخندق وھو صائم فأمسى وھو على تلك الحال ، وكانوا قبل ان تنزل ھذه

 اآلية ، إذا نام أحدھم حرم علیه الطعام والشراب !! ، فجاء - خوات - إلى أھله حین
 أمسى فقال : ھل عندكم طعام ؟ فقالوا : ال ، ال تنم حتى نصلح لك طعاماً ، فاتكأ

 فنام فقالوا له : قد فعلت ؟ قال : نعم فبات على تلك الحال ، فأصبح ثم غدا إلى
 الخندق فجعل يغشى علیه فمر به رسول هللا ، فلما رأى الذي به أخبره كیف كان



 أمره ، فأنزل هللا عز وجل فیه اآلية - وكلوا وأشربوا حتى يتبین لكم الخیط األبیض من
 الخیط األسود من الفجر - الكافي ج 4 ص 98 - .

 وما روآه أبي الحسن علي بن إبراھیم بن ھاشم القمي في التفسیر المنسوب إلیه
 في قوله تعالى : - أحل لكم لیلة الصیام الرفث إلى نساءكم ھن لباس لكم وأنتم
 لباس لھن ، علم هللا إنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب علیكم وعفا عنكم ..- رواية
 قال فیھا : ( حدثني أبي رفعه قال : قال الصادق - كان النكاح واألكل محرمین في
 شھر رمضان باللیل بعد النوم ، يعني كل من صلى العشاء ونام ولم يفطر ثم أنتبه

 حرم علیه اإلفطار ، وكان النكاح حراماً في اللیل والنھار في شھر رمضان وكان رجل
 من أصحاب النبي ُيقال - خوات بن جبیر - أخو - عبد هللا بن جبیر - الذي كان رسول
 هللا وكله بفم الشعب يوم أحد في خمسین من الرماة ففارقه أصحابه ، وبقي في
 أثني عشر رجالً فقتل على باب الشعب ، وكان أخوه ھذا - خوات بن جبیر - شیخاً

 كبیراً ضعیفاً وكان صائماً مع رسول هللا في الخندق ، فجاء أھله حین أمسى ، قال :
 ھل عندكم طعام ؟ فقالوا : ال تنم حتى نصنع لك طعاماً ، فأبطأت علیه أھله بالطعام
 فنام قبل ان يفطر ، فلما أنتبه قال ألھله : قد حرم علىَّ األكل في ھذه اللیلة ، فلما
 أصبح حضر حفر الخندق فأغمي علیه فرآه رسول هللا فرق له ، وكان قوم من الشبان
 ينكحون باللیل سراً في شھر رمضان ، فأنزل هللا : - ُأحل لكم لیلة الصیام الرفث إلى
 نساءكم ھن لباس لكم وأنتم لباس لھن ، علم هللا إنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب
 علیكم ، وعفا عنكم فاآلن باشروھن ، وأبتغوا ما كتب هللا لكم ، وكلوا وأشربوا حتى
 يتبین لكم الخیط األبیض من الخیط األسود من الفجر ، ثم أتموا الصیام إلى اللیل - ،
 فأحل هللا تبارك وتعالى النكاح باللیل في شھر رمضان ، واألكل بعد النوم إلى طلوع

 الفجر ) - تفسیر القمي ج1 ص 66 - .
 ولو تأملنا ھذه األخبار في كتب التفسیر والرواية لوجدنا فیھا اآلتي :

 أوالً : - إن رواية العیاشي ورواية الكافي يشبھان من جھة المضمون رواية البراء بن
 عازب التي ذكرناھا في الحلقة الثانیة ، مع اختالف في اسم الشخص مورد البحث ،

 ففي رواية البراء ھو - صرمة بن قیس األنصاري - ، وعند العیاشي والكافي ھو -
 خوات بن جبیر األنصاري - ، كما ُذكر الخندق في رواية العیاشي والكافي ولكن لم

 ُيذكر في رواية البراء بن عازب ، وھذا دلیل على أن جُّل الروايات واألخبار إن لم نقل
 كلھا ، إنما تأتینا بالمعنى ولیس باللفظ ، ولھذا الجنبة تكون األخبار أشبه بقصص
 وحكايا ، يصعب التعويل علیھا أو إستنباط األحكام منھا ، أضف إلى ھذا فالرواية

 بالمعنى تضر بفكرة الرواية ووحدتھا وصحة صدورھا ، نعم يمكننا القول : إن أصل
 رواية العیاشي والكافي مع رواية البراء بن عازب ھو أصل واحد ، وھذا الذي نقوله

 في أو عن كیفیة إنتقال الرواية والخبر من الطرف السني إلى الطرف الشیعي
 وبالعكس .



 2 - وأما رواية علي بن إبراھیم القمي فھي مقتبسة من أربعة متون أو من أربعة
 روايات وإلیك التوضیح و البیان :

 1 - فمثالً العبارة المرفوعة إلى اإلمام الصادق والقائلة : - كان األكل والنكاح محرمین
 في شھر رمضان باللیل بعد النوم - ، ھذه العبارة ھي نفس مضمون رواية - كعب بن

 مالك – التي ذكرناھا في الحلقة الثانیة ، والتي قال فیھا - كان الجماع واألكل بعد
 النوم في شھر رمضان محرم - ، ثم إن كلمة - األكل - عند القمي ال تعني خصوص

 الطعام دون الشراب ، بل ھي عنده عامة مطلقة .
 2 – وأما قوله : - ( من صلى العشاء ) ونام ولم يفطر ثم أنتبه حرم علیه اإلفطار - ،

 وجملة ( من صلى العشاء ) ھي جملة مأخوذة من كالم أبي ھريرة ، وأما لفظ - نام
 - فمأخوذ من خبر كعب بن مالك .

 3 - وأما قوله : - وكان النكاح حراماً في اللیل والنھار في شھر رمضان - ، فھو قول
 مأخوذ من رواية البراء بن عازب ..

 4 - وأما قوله : - وكان رجل من أصحاب النبي .. إلى قوله فرق له رسول هللا - وھذا
 عین مضمون القصة الثانیة من رواية البراء بن عازب .

 5 - وأما قوله : - وكان قوم من الشبان ينكحون باللیل سراً في شھر رمضان - ، فقد
 أخذھا من رواية البراء بن عازب األولى والتي قال فیھا : - فكان رجال يخونون

 أنفسھم .. - .
 وللتوضیح نقول : ال يوجد دلیل ثابت وُمحكم على أن - علي بن إبراھیم القمي - كان

 له تفسیراً معیناً لكتاب هللا ، وأما ما ھو متداول ومذكور بأسمه ، فالراجح عندي إنه
 لعلي بن حاتم القزويني المحدث المعروف والذي كان معاصراً للكلیني ، ولھذا ال

 نعلم منھج القمي وتفكیره كما وال نستطیع الحكم على منھجه العلمي في قراءة
 األخبار والنصوص ، وعلى كل حال فھذا التفسیر المنسوب إلیه مليء باألخبار التي

 يقتبسھا من طرق أھل العامة ، والمؤسف إن من ينقلھا في كتابه ينسبھا إلى أئمة
 أھل البیت .

 وال ضیر من التصريح بالقول : إن الكتب والتفاسیر في ھذا المجال ملیئة بالحشو
 والكذب وغلبة الھوى والترويج للخزعبالت ، والغالب فیھا لسان حال جماعة الصحابة

 الذين كانوا قريبین من البالط األموي ومن وعاظه ، ولھذا جرى نشر أفكارھم
 ومروياتھم والترويج لھا بین الناس ، وفي ذلك ال ندعي أمراً جديداً ، إنما نقول : إن
 الكثیر والكثیر جداً من تلك الروايات واألخبار ھو وھٌم ومحض خیال ، ولھذا ال يمكن

 اإلعتماد علیھا أو وضعھا في خانة األخبار المحترمة أو التي يؤسس علیھا أو
 ُيستئنس بھا ، ولھذا فال غرابة أن نجد بعض السذج من رواة الشیعة من ينقل ھذا

 األخبار وال يحقق فیھا وال يدقق ، كالخبر الذي رويناه في الحلقة الثالثة في قولھم -
 ال تقولوا رمضان ، وقولوا شھر رمضان ، فإن رمضان أسم هللا - ، وكرواية العیاشي



 ورواية الكافي مورد البحث والتي أخذت بالسماع و بالمضمون عن البراء وُنسبت إلى
 اإلمام الباقر من غیر تحقیق ، وھذا ما يجعلنا نؤكد على صحة ما ذھبنا إلیه من عدم

 إستقاللیة الخبر والرواية والفكر الشیعي .
 ولرب قائل أن يقول : وما قولكم في أسانید ھذه األخبار وصحتھا ؟ .

 ونقول : إن صحة السند لیس دلیالً على صحة المتن ، والذي يھمنا في ھذا المجال
 لیس صحة السند ، إنما صحة المتن ومطابقته لكتاب هللا ، وھذه ھي القاعدة أو

 ھذه ھي الضابطة أو ھي المالك الذي علیه المعول في الحكم على الخبر من حیث
 القبول والرد .

 ولعلكم تدرون كم من األخبار الموضوعة الموجودة في كتب التراث ، وھي صحیحة
 السند ولكنھا ساقطة من اإلعتبار من جھة الداللة والمعنى ، وفي ذلك ال يكون

 لصحة السند دخل أو أثر في صحة متن الخبر وداللته ، ولھذا نقول : إن أخبار الكافي
 والعیاشي والقمي التي أوردناھا سابقاً ساقطة من االعتبار ، لكونھا تستلزم نفي

 الحكمة والعلم من هللا !! ، وھذا اللزوم مخالف ألصول العقیدة واإلسالم ، ولھذا يكون
 كل ما روآه العیاشي والكلیني والقمي في سبب نزول قوله تعالى - أحل لكم لیلة

 الصیام ..... - ھو قول متھافت ال يعتد به وال يمكن قبوله بحال من األحوال ، وذلك
 ألنه ال يجوز القبول بفكرة إن هللا حین شرع الصیام في بداية األمر جعل األكل

 والشرب والنكاح بعد النوم أو بعد صالة العشاء محرماً !! ، ھذا الكالم الذي نقول عنه
 : إنه خالف الحكمة والعلم والمصلحة من التشريع ومن األمر والنھي ..

 ومثل ھذا التھافت نقرأه أيضاً في كتاب - عالء بن رزين - المروي عن محمد بن
 مسلم عن اإلمام محمد الباقر : - قال سألته عن الحصاد والجذاذ ، قال : ال يكون

 الحصاد والجذاذ باللیل ، إن هللا يقول : ( وأتوا حقه يوم حصاده ) - كتاب األصول
 الستة عشر ص 152 ، وكتاب األصول ھذا : عبارة عن مجموعة ُكتب ألصحاب األئمة

 ومعاصريھم ، وكتاب أبن رزين ھذا قام بتلخیصه الشھید األول - أنظر في ذلك مع
 تفصیل تجده في مجمع الرجال للقھبائي ج 4 ص 147 - ، وھذا الخبر ھو دلیلنا على
 التھافت في األخبار و الروايات ، إذ جعلوا من لفظ - يوم - الوارد في الكتاب المجید ،
 يعني النھار في مقابل اللیل ! ، وھذه مفارقة معرفیة ال ندركھا ألن الكالم في النص

 إنما يتحدث عن حصاد القمح وجذاذ النخل ، وفي لغة العرب ال ُيقال لكلمة - يوم -
 بمعنى النھار الذي ُيقابل اللیل ، بل ھو لفظ عام ويعني عندھم مطلق الوقت - من

 اللیل والنھار معاً - وفي ذلك شواھد متنوعة نذكر منھا التالي :
 قال تعالى : - كل يوم ھو في شأن - الرحمن 29 ، ومعلوم إن النص ھنا ال يقول إن

 هللا له في كل نھار شأن ، ولیس له ذلك في اللیل !! .
 وقال تعالى : - لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فیه - التوبة
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 وقوله تعالى : - أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتیماً ذا مقربة - البلد 14 .
 ومع التتبع في نصوص الكتاب المجید سنجد الكثیر من ھذا و التي ورد فیھا لفظ -

 يوم - بمعناه المطلق أي مطلق الظرف الزماني ومن دون تحديد أو تقیید أو تخصیص
. 

 قال تعالى : - ال طاقة لنا الیوم بجالوت وجنوده - البقرة 249 .
 وقال تعالى : - الیوم يئس الذين كفروا من دينكم - المائدة 3 .

 وقال تعالى : - الیوم أحل لكم الطیبات - المائدة 5 .
 وقال تعالى : - وآذان من هللا ورسوله إلى الناس يوم الحج األكبر – التوبة 3 .

 وقال تعالى : - ال عاصم الیوم من أمر هللا - ھود 43 .
 وقال تعالى : - إنك الیوم لدينا مكین أمین - يوسف 54 .

 وحتى حین أستخدم كلمة - الیوم - مع األلف والالم أستخدمھا للداللة على الوقت
 المطلق الغیر ُمعین ، ولو أراد بھا التخصیص لجاء بالقرينة الدالة على ذلك ، كما في

 قوله تعالى : - سبع لیال وثمانیة أيام – الحاقة 7 ، وھنا نجد التقابل واضح بین كلمة
 - لیال - مع - كلمة - أيام - .

 ونعود لنقول : إن معنى - يوم - في قوله تعالى : - وآتوا حقه يوم حصاده - اإلنعام
 141 ، إنما ھو تعبیر عن الوقت بما ھو من غیر تحديد ، وأما التقیید في الخبر لكلمة

 - يوم - فلیس عندنا بشيء ،
 فإن قلت : ( وفرض المحال لیس بمحال ) ، إن - يوم – لفظ دال على النھار مقابل

 اللیل .
 قلنا : إن المتعین في النص ھو - الحق المادي - للمحصول ولیس المتعین ھو حصاد

 المحصول ، ھذا باعتبار - يوم - ھو ظرف زماني ومتعلقه يكون لفظ - آتوا - ولیس -
 حصاده - ، ويكون ذلك المتعین ھو إعطاء الحق المادي بالنھار ولیس باللیل ، وال

 دخل للحصاد في ھذا ، بمعنى أدق : إن الظرف الزماني الذي يجب أن يكون لم يذكر
 ، والنص ال يريد ذلك ، بدلیل ان الحصاد ال يكون في اللیل في العادة ، ولذلك يكون

 معنى قوله - يوم حصاده - على المتعین في إعطاء الحق المادي المترتب على
 الحصاد متى حصل ، أي على الوقت الذي تحصدون به يتعین الحق المادي ، ولو

 بدلنا جملة - يوم حصاده - بعبارة - عند حصاده - فسیكون معنى – يوم حصاده - ھو
 - عند حصاده – أو ( عند الحصاد ) ، وذلك كي ال يقع التأخیر فیخاف علیه من

 النقصان أو التبذير .
 وال يضر بل ال ُيقدم وال يؤخر حتى لو كان في السند - محمد بن مسلم - والذي ھو

 من الثقاة ، وكذلك - عالء بن رزين – والذي ھو من الثقاة أيضاً - أنظر الفھرست
 للطوسي ص 138 ، نعم السند الروائي للخبر صحیح ، كذلك و ال نستطیع القول :

 إن واحداً من ھؤالء قد كذب على اإلمام الباقر ، إذن فكیف يروى عن اإلمام رأي باطل



 وغیر صحیح ؟ أعني ما ھي المشكلة ؟ وما ھو الداعي إلى ذلك ؟ ، وكما قلنا في
 السابق ونقولھا اآلن : إن كثیراً من رواة األخبار الثقاة قد يقعون في الخطأ واإلشتباه

 والغفلة أحیاناً ، ولھذا نقول : ربما يكون محمد بن مسلم قد أخطأ في نسبة ھذا
 الخبر أو في سماع ھذا الخبر من اإلمام ، وربما يكون عالء بن رزين ھو من أخطأ في

 سماعه ونقله عن محمد بن مسلم ، وربما يكون محمد بن مسلم قد سمع كالم
 اإلمام في معنى - وآتوا حقه يوم حصاده - ، ولم يلتفت إلى ما يريد قوله بعدم جواز
 جمع المحصول بعیداً عن أعین السائلین والمحرومین وأھل الحقوق ، ففھم محمد

 بن مسلم معنى ذلك يكون بعدم جواز الحصاد والجذاذ في اللیل ، ونقل ذلك عالء بن
 رزين في كتابه ولكن لیس كما أراد اإلمام التأكید علیه ، بمعنى : عدم جواز الحصاد

 والجذاذ في اللیل إن كان في ذلك الفعل ضررا على أھل الحقوق من السائلین
 والمحرومین ، ويؤيد ذلك ما روآه الكلیني في الكافي عن اإلمام الصادق في كتاب
 الزكاة ج3 ص 565 قال : - ال تصوم باللیل وال تحصد باللیل .. فإنك إن تفعل لم يأتك

 القانع والمعتر .. وإن حصدت باللیل لم يأتك الّسؤال ، وھو قول هللا : ( وآتوا حقه يوم
 حصاده ) ، قال الكلیني : يعني عند الحصاد - .

 نعم ربما يكون اإلمام الباقر قد قال شیئاً قريباً من ذلك أو شبیھاً له ، وربما يكون ذلك
 القول عند محمد بن مسلم أو عند عالء بن رزين ھو بمثابة الحكم والتفسیر لقوله

 تعالى : - وآتوا حقه يوم حصاده - ، ولكن وكما مر بنا في الحلقة الثالثة نؤكد ھنا من
 جديد على : أن كثیراً من األخبار أو بعض األخبار يكون سندھا صحیحا ، ولكن داللتھا

 تكون باطلة ومضمونھا باطل وغیر صحیح ، وھذه اإلشكالیة المعرفیة توھم الناس
 وتجرھم إلى فھم خاطئ وتفسیر غیر صحیح ، ولعل ذلك يكون أكثر شیاعاً حین

 يغلب منھج الحفظ على منھج التحقیق والتدبر ، ولھذا نقول : إن الحاجة ماسة إلى
 تقییم علمي ومعرفي لكل ھذا التراث ، وتصحیح ما فیه تبعاً للقواعد التي يتضمنھا

 الكتاب المجید ، ومنھا موضوعة أسباب النزول التي تعصف بالكتاب فتخرب علیه
 إرادته وتخرب علیه منھجه في التغییر واإلصالح والبناء ، وقد غط في نوم ھذا

 التخريب مفسرين وكتاب لھم أسٌم ومقاٌم يتردد ذكره ، ولكن منتجاتھم الفكرية ما
 ھي إالَّ عبارة عن مزيج من خلط وتشويه ألنھم أعتمدوا على الحفظ وعلى التذكر

 وعلى السماع من دون تحقیق أو تأمل وتلك ھي المفارقة التي تعصف وتزلزل
 بالتراث وبالفكر وما تبقى منھما ..

 


