
 في ظالل آية المودة ( الحلقة األولى)
 
 

 قال هللا تعالى : - قل ال أسئلكم علیه أجراً إالّ المودة في القربى - الشورى 23 .
في األجر جعل هللا إن : 111 ص اإلعتقادات كتابه في بابويه أبن الصدوق الشیخ                 قال
في يريد وكأنه ، !!! - ومحبتھم البیت أھل مودة في اآلية ھذه في واألخرة                 الدنیا
ربط ولھذا ، !!!! ومودتھم البیت أھل محبة ھو وغايتھا الرسالة ھدف إن : ھذا                 قوله

 الشیخ بین األجر ومودة أھل البیت !!!! .
نزعة و إتجاه إنه بل ، علیه دلیل وال متھافت رأي وتبناه إلیه مال الذي الرأي                  وھذا
ماذھب صحة وأفترضنا تنزلنا لو وحتى ، الفكر وفي الفكر على تمارس وقدريه               جبريه
جمیع لسیرة ومناقض معارض منه ذلك إن سنجد فإننا ، الباب ھذا في الصدوق                إلیه
وما - : واحد وبلسان قالوا جمیعاً إنھم نجد محمد إلى نوح فمن ، والمرسلین                 األنبیاء

 أسئلكم علیه من أجر إن أجري إالّ على رب العالمین - الشعراء 109 - .
القاعدة ھذه من محمد النبي يستثنى ولم كما األنبیاء بین فیه إستثناء ال القول                ھذا
بالعمل مرتبط األجر جعل بل الناس من أحد بمحبة مرتبط األجر يجعل لم فا� ،               
المعنى ھذا أستقى وكیف أين من : لنا يوضح لم الصدوق الشیخ حتى ،و                الصالح
أھل مودة في ومنحصر مرتبط اإللھي األجر جعل كیف لنا يبین ولم كما ؟                وفھمه

 البیت ومحبتھم ؟ !! .
، المفید الشیخ وخالفه عارضه لذلك محكم دلیل على يستند ال ھذا رأيه إن                وبما
ألن ذلك ، البیت أھل بمودة مرتبط بعضه أو كله األجر بان القول يصح وال - :                   بقوله
بالعدل مرتبط األجر إن كما ، هللا رضا به يتحصل الذي الصالح بالعمل مرتبط                األجر
- : تعالى قال ، هللا لوجه الخالص بالعمل مرتبط األجر ألن ، - اإللھي والكرم                  والجود

 ياقوم ال أسئلكم علیه اجراً ان أجري إالّ على الذي فطرني - ھود 51 .
جاء وما هللا لكتاب معارض الباب ھذا في الصدوق إلیه ذھب ما إن على يدل                 وھذا
ولم - الصالح العمل مطلق - الصالح بالعمل وعلقه األجر ربط المجید فالكتاب ،                فیه

 يربطه باألفراد مھما علو - راجع مصنفات المفید ج5 ص 140 - .
في والروايات األخبار على يعتمد إخباري رجل الصدوق الشیخ إن : أقول              وللتنبیه
قضیة في ورأيه ، الكتاب على حجة األخبار ھذه من جعل بل ، الكتاب نصوص                 فھم
األساس منھا جعل بحیث ، المودة عن تتحدث التي األخبار ھذه من مستمد               المودة
وفقھه الصدوق إعتقادات لوجدنا األخبار ھذه بعض أستعرضنا ولو ، الثواب و األجر               في

 واضحة في ذلك ومن ھذه األخبار مايلي :



أبا سمعت - : قال مسلم بن محمد : عن المحاسن كتابه في البرقي رواه ما - 1                  
من وتركه أخذه من اخذه مفترضاً ُحبنا يجعل ان إالّ هللا أبى ... يقول الصادق                 عبدهللا
ج4 القلین نور – القربى في المودة إالّ اجراً علیه أسئلكم ال قل - : فقال ، واجباً                    تركه

 ص 571 الحديث رقم 61 - .
سألت - : قال عجالن بن عبدهللا : عن أيضاً المحاسن في البرقي رواه وما - 2                 
: قال - القربى في المودة إالّ أجراً علیه أسئلكم ال قل - هللا قول عن الباقر                   أباجعفر

 ھم االئمة - نور القلین ج4 ص 571 حديث 64 - .
اإلمام قال : قال الخالق عبد بن اسماعیل عن المحاسن في البرقي رواه وما - 3                
المودة إالّ أجراً علیه أسئلكم ال ُقل )) اآلية ھذه في البصرة أھل يقول ما ،                  الصادق
إنما ، كذبوا : قال ، هللا رسول قارب إل إنھا : يقولون إنھم : قلت ؟ (( القربى                     في
- الكساء أصحاب والحسین والحسن وفاطمة علي في البیت أھل خاصٍة فینا              نزلت

 محاسن البرقي الحديث رقم 65 - .
ال قل )) نزلت لما : قال إنه عباس أبن عن المحاسن في البرقي رواه وما - 4                  
الذين ھؤالء من ! هللا يارسول : قالوا (( القربى في المودة إالّ أجراً علیه                 أسئلكم
 امرنا هللا بمودتھم ؟ قال : علي وفاطمة وولدھا - محاسن البرقي الحديث رقم 68 - .
أنا : فقال يوماً الحسن اإلمام خطب قال ، المحاسن في أيضاً البرقي رواه وما - 5                 
أسئلكم ال قل - : فقال ، مسلم كل على مودتھم هللا أفترض الذين البیت أھل                  من

 علیه أجراً إالّ المودة في القربى - محاسن البرقي الحديث رقم 71 - .
 وقبل الخوض في داللة ھذه األخبار ومعناھا البد من التنويه إلى التالي :

 في المدرسة اإلسالمیة القديمة ھناك إتجاھین في الفكر :
عن النظر وبغض ، المجید الكتاب نصوص على حاكمة األخبار من جعل : األول                اإلتجاه

 مخالفة ھذه األخبار لنصوص الكتاب أو ال .
ضوءه على الذي المیزان وھو األصل ھو المجید الكتاب من يجعل : الثاني               واإلتجاه
فإذا الكتاب على األخبار تلك عرض خالل من ، وصحتھا وأھمیتھا األخبار قیمة               ُتعرف

 كانت موافقة له أخذ بھا وإن خالفته ُضرب بھا عرض الجدار .
حاكمة األخبار ھذه من جعل لذلك ، األول اإلتجاه أنصار من ھو الصدوق               والشیخ
شھر إن : مثالً األخبار تقول وحین ، الموافقة في أو المخالفة في سواء الكتاب                 على
يوماً ثالثون رمضان شھر : قال حین الصادق اإلمام عن ھذا ُأخذ ، يوماً ثالثین                 رمضان
قول معنى عن الصادق اإلمام سألت : بصیر إبي ولقول ، - العدة ولتكملوا - هللا                  لقول
ص111 ج2 الفقیه يحضره ال من - يوماً ثالثون : فقال - العدة ولتكملوا - تعالى                  هللا
- العدة ولتكملوا - معنى إن ذلك من الصدوق الشیخ فھم وقد - 5 و 4 رقم                   الحديث

 يعني ثالثین يوماً .



سیاقه بحسب فالنص ، النص مفھوم في ورد لما صريحة مخالفة منه الفھم               وھذا
بعذر الشھر أفطروا الذين أي ، سفر على أو مرضى ھم للذين رخص إنما                الموضوعي
والعبارة ، ومستعدين جاھزين تكونوا حین - العدة ولتكملوا - النص قال ،               شرعي
يريد اخر ايام من فعدة سفر على أو مريضاً منكم كان ومن - : السیاق ھذا في                   وردت
السیاق ھو ھذا ، - 185 البقرة - العدة ولتكملوا العسر بكم يريد وال الیسر بكم                  هللا
على دالة العبارة معنى أعتبرت التي األخبار لكن ، النص في للعبارة              الموضوعي
لمعنى خاص مفھوم األخبار لسان في العدة إن أي ، - يوماً ثالثون - أي الشھر                  تمام

 - ثالثون - التي سأل عنھا - أبو بصیر - .
للطبیعة مخالف إنه كما ، النص يريده لما مخالف والتفسیر الفھم ذلك إن               والحق
أخرى وتارًة يوماً ثالثین يقع تارة القمري فالشھر ، واأليام الشھور حركة في               التكوينیة
إختیار من لیس الشھور أيام عدد في التفاوت ا وھذ ، يوماً وعشرين تسعاً                يكون

 وصنع اإلنسان .
إن والمؤسف ، واإليام الشھور عدد وفي الكون خلق في الطبیعیة السنة              ھي
قال ، - يوماً ثالثون - ھو الواجب الصیام معتبراً ، ذلك على بناءاً أفتى الصدوق                  الشیخ
في الواجب والصیام - : النوادر باب الصوم كتاب - الفقیه يحضره ال من - كتاب                  في
األخبار من فھمه ما أساس على قامت الفتوى وھذه ، - يوماً ثالثین رمضان                شھر
من الكتاب لحجیة إسقاط المعنى ذلك وفي ، هللا كتاب على حاكمة عنده ھي                التي

 اإلعتبار .
الشھور كسائر رمضان شھر وأعتبر ، ذلك على رد - هللا رحمه - المفید الشیخ                 لكن
مفھوم جعل فاليصح وعلیه ، وعشرين تسع ثانیة ومرة يوماً ثالثین مرة يقع               القمرية
عذر على بناءاً اإلنسان أفطره ما صیام ھو اإلكمال بل ، الثالثین يعني العدة                إكمال

 شرعي ورخصة شرعیة .
تحدثت باألخبار محكومة الصدوق الشیخ منھا جعل التي المودة آية فإن قلنا              وكما
منه الجعل وھذا ، وفھمه إلیه ذھب عما مختلف سیاق في ولكن المودة معنى                عن
إلیه ماذھب المفید الشیخ أعتبر ھنا من ، وحجیته وحاكمیته الكتاب لدور              توھین
الشرعي المنطق على يستند وال صحیح غیر المجال ھذا في الصدوق             الشیخ

 والعلمي الرصین ، قال المفید : إن الخبر الواحد ال يوجب علماً وال عمالً .
، الحكم أساس الخبر من تجعل األولى مختلفتین نظر وجھتي أمام فنحن              إذن
نبین ولكي ، ذلك على الدلیل ھو والعقل الحكم أساس الكتاب من تجعل               والثانیة

 أيھما أدق وأوثق نقوم بما ھو آت ونقول :
والمستقلة الحجیة الثابتة اآليات ھي المجید الكتاب في المحكمات اآليات :             أوالً
ولعل ، والروايات األخبار إلى داللتھا فھم في وال فھمھا في تحتاج ال إنھا أي ،                  الدلیل
الداللة في الكتاب إستقالل معنى في الصیت الذائع الثقلین حديث إلیه أشار ما               ھذا



في ال الداللة وفي المعنى في للكتاب المؤيد اآلخر الثقل ھي واألخبار ،               والحجیة
 إسقاط الحجیه و اإلعتبار .

وافقته فإن هللا كتاب على عرضھا بوجوب قالت التي نفسھا ھي األخبار إن :                وثانیاً
مستقلة وداللته الكتاب حجیة أن على دلیل وھذا ، رددناھا خالفته وإن بھا               أخذنا
علیه يجب المودة آية تفسیر أحدا أراد فلو ، ذلك في األخبار إلى تحتاج وال                 وثابته
فھم بالضرورة لیس و ، معناھا وإدراك تحلیل في المستقلة العلمیة المعايیر              إتباع

 معناھا بالرجوع إلى األخبار .
ھو األخبار إلى الرجوع غیر من المودة آية تفسیر إن يقول من نسمع ما كثیراً :                  وثالثاً
وإعتبار جعل ھو األخبار بحسب التفسیر ولكن ، !! ذلك في للعامة وإتباع               تفسیر
نصوص من جعلوا الذين األخباريین مذھب ھو وھذا ، المجید الكتاب على              لحاكمیتھا
التفكیر من اللون ھذا نعم ، رحمتھا تحت أو باألخبار محكومة وحجیتھا              الكتاب
بالفكر لكنھم ، األخباريین بمذھب يتسموا لم وإن الدين رجال من البعض              يمارسه

 وبالممارسة يتخذون من المذھب اإلخباري منھجاً وسلوكاً .
حكم إثبات في حتى تصلح ال و السند ضعیفة المودة آية أخبار بعض إن :                 ورابعاً
األخبار من وبعضھا ، المعنى مشوش العبارة مضطرب األخر وبعضھا ،             إستحبابي
ج4 الثقلین نور تفسیر وفي ، السیاسیة ألغراضھم الغالة بھا جاء التي              الموضوعة
شغلت والتي األخبار ھذه من الكثیر الشيء 123 ص ج4 البرھان تفسیر و 574                ص

 نحو 13 صفحة من كتاب بحار األنوار للمجلسي .
 ولكن ھل إن آية المودة ھي مكیة أم مدنیة ؟

فیه تحركت الذي الموضوعي وللظرف للجو معرفتنا في الزم نجده السؤال             ھذا
المودة آية معرفة إن ، ومعناھا اآلية داللة فھم في مفیدة معرفة إنھا كما ،                 وخاطبته
ومن فیه جاءت الذي والجو المعرفیة لألرضیة معرفتنا يعني مدنیة أو مكیة كونھا               في
لتتحدث جاءت إنھا أم مكة أھل من المشركین مع لتتحدث جاءت ھل أعني ،                أجله
ومايريد الخطاب نوع تحديد في مھمة المعرفة ھذه ؟ المدينة أھل من المسلمین               مع

 اإلبالغ عنه وتحقیقه ، ونحن نقول :
إنھا المفسرين بإتفاق ھي التي الشورى سورة في وردت إنما اآلية ھذه إن - 1               
إن : فنقول اآلية ھذه نجزء أن ھنا يمكننا وال ، مكة في نزلت إنھا أي مكیة                   سورة
إنه أي ، محكم قطعي ودلیل إثبات غیر من مكي والباقي مدني منھا الجزء                ھذا
المودة إالّ أجراً علیه أسئلكم ال قل - : تعالى قوله في الجزء ھذا إن القول                  اليمكننا

 في القربى - مدني وباقي عموم اآلية مكي من غیر أن نأتي بالدلیل !!! .
المودة إال أجرا علیه أسئلكم ال قل - تعالى قوله إن يقول كان عباس أبن إن ثم - 2                   

 في القربى - نزل في مكة - الدر المنثور ج7 ص346 .



: بینھم فیما قالوا المشركین إن ُروي - : قوله للطبرسي الجامع جوامع في وجاء - 3                 
إالّ أجراً علیه أسئلكم ال قل - فنزلت ؟ أجراً يتعاطاه ما على يسأل محمداً ان                  أترون
إن القول ھذا من يظھر ، - المودة آية تفسیر في الجامع جوامع - القربى في                  المودة
نزلت الذي فالجو ، المسلمین بین يدر ولم مشركیھا وبین مكة في دار ھذا                الكالم

 فیه ھذه اآلية إنما لتبین لھم معنى األجر الذي يستھدفه ويطلبه .
نجد ، فیه نزلت الذي الموضوعي للظرف أعني اآلية ھذه ومابعد لماقبل وبالنظر - 4               
قبلھا وجاء - كذباً هللا على أفترى يقولون أم - تعالى: قوله بعدھا جاء فقد                 التالي
كال وفي -. هللا به يأذن مالم الدين من لھم شرعوا شركاء لھم أم - تعالى:                  قوله
عن تتحدث كذلك المودة وآية ، اإلسالم في بالدخول مكة لمشركي دعوة              الحالین

 كفار قريش أي إنھا نزلت في مكة ولیس في المدنیة نزلت قبل الھجرة .
كان ، األجر مفھوم عن األخرين األنبیاء بلسان تحدثت التي اآليات جمیع إن كما - 5                
سورة تتحدث ھكذا ، ومعناه األجر صفة بیان في ، الكفار مع يجري فیھا                الكالم
، 164 لوط وقول ، 145 صالح قول و ، 127 ھود قول وفي ، نوح قول في 109                     الشعراء
على إالّ أجري إن أجر من علیه أسئلكم وما - : قالوا وجمیعھم ، 180 شعیب                  وقول
حین الصالح الرجل عن 21 يس سورة في نقرءه الشيء ونفس - العالمین               رب
104 يوسف وفي - مھتدون وھم أجراً يسئلكم ال من اتبعوا - بقوله الكفار                خاطب
واألنعام سبأ في وكذا ، - للعالمین ذكر إالّ ھو إن أجر من علیه تسئلھم وما -                   قوله
من خطاب ھو ، المشركین مع بل للمسلمین يكن لم أبداً الخطاب ، والطور                والفرقان

 أجل الدعوة إلى اإلسالم ولیس لحب األشخاص واألقوام .
 يتبع

 


