
  في ظالل آية المودة - الحلقة الثالثة
 
 

وصحتھا األخبار عن الثانیة الحلقة في بدأناه الذي بحثنا الحلقة ھذه في              سنواصل
الكتاب على حاكمة أو حجة تكون ال بحیث فیھا الضعف نقط وماھي ،               وداللتھا

 المجید ونقول :
أباجعفر سألت - : قال عجالن بن عبدهللا عن للبرقي المحاسن في : الثاني                الخبر
ھم قال - القربى في المودة إالّ أجرا علیه أسألكم ال قل - هللا قول عن السالم                   علیه
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 والخبر ھذا غیر صحیح وساقط من اإلعتبار لألسباب التالیة :
 

- القربى - كلمة ألن ذلك ، احد على يعود ال الخبر في - ھم - الجمع ضمیر إن :                      أوالً
ولو ، - القرابة بسبب أو القرابة في - تعني - القربى في - وكلمة - القرابة -                    تعني
كذلك لیس األمر إن وبما ، إلیه يعود - ھم - الضمیر لكان النص في - ذوي - لفظ                     جاء
في ذوي – لفظ وجود قدر البعض لكن ، األصل في له معنى ال - ھم - وجود                    فیكون
من صحیح غیر قلنا كما التقدير وھذا ، الخبر في - ھم - الضمیر لوجود –                  النص

 وجھین :
 

 األول : كون التقدير - بذوي - مخالف لألصل وللضرورة .
 

ذوي لفظ يفید ما فیه ورد والكتاب ، للظاھر مخالف - بذوي - التقدير كون :                  والثاني
كان لما - القربى ذوي في - قال لو النص و ، لذلك للتقدير فالحاجة عدة مواضع                   في

 ذلك ُمخٌل في النسق اللغوي والبناء الصحیح للجملة .
 

معنى اليكون وعندھا ، اآلية في – ذوي - لفظ تقدير صحة أفترضنا ولو :                 وثانیاً
جھة من النبي قرابة لكل شامل ذوي لفظ كون بدلیل ، البیت بأھل اآلية                إلختصاص
اآلية في اإلختصاص يخرج وبالتالي ، وأبناءه لھب أبو حتى ذلك في ويدخل ،                السبب
إلیه ذھب ما وھذا ، صحیح غیر القربى بذوي التقدير فیكون ، البعض يريده                الذي
ومحبتھم البیت أھل بمودة متعلق الرسالة أجر كون نفى حین ، أيضاً المفید               الشیخ

. 
 



أھل أئمة على دالة وكونھا ، اآلية في - ذوي - لفظ تقدير صحة أفترضنا ولو :                   وثالثاً
وزينب الزھراء فاطمة سیخرج ألنه ، أيضاً صحیح غیر اإلختصاص فھذا ،              البیت
ثم ، وأتباعھم األخباريین جماعة اليقبله ما وھذا ، اآلية ھذه من علي بن                والعباس
التكون لذلك وھي ، معنى ذات وغیر وُمخلة زائدة ھي كما للخبر - ھم - إضافة                  إن
بیت أھل بمحبة الرسالة على األجر دعوى في الصدوق قاله ما على ودلیال               شاھدا

 النبي ..
 
 
 

، قال عبدالخالق بن إسماعیل عن الروضة في الكافي رواه الذي الخبر : الثالث                الخبر
إالّ أجراً علیه أسألكم ال قل - اآلية ھذه في البصرة أھل يقول ما : الصادق اإلمام                   قال
إنما كذبوا : قال ، هللا رسول ألقارب إنھا : يقولون إنھم : قلت - القربى في                   المودة
- الكساء أصحاب والحسین والحسن وفاطمة علي في البیت أھل خاصًة فینا              نزلت
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غیر التقدير وھذا - القربى في - قوله في - ذوي - لفظ وجود قدر كسابقه الخبر                   ھذا
 صحیح من وجھین :

 
إن يعني وھذا ، وللضرورة لألصل خالف ھو - ذوي - ب التقدير إن قلنا : األول                   الوجه
تستدعي البین في ضرورة وال حاجة وال تستلزم وحاجة ضرورة من له بد ال                التقدير
المفترض للتقدير لزوم غیر من معناھا على دالة ھي حیث من المودة آية ألن ،                 ذلك

 ھذا .
 

وفي داللته في المجید للكتاب مخالفة ھو – ذوي - بلفظ التقدير إن : الثاني                 والوجه
في - المزعوم التقدير لصالح - القربى في - جملة عن العدول إن كما ،                 إستعماله
- لفظ صحة مع اليحتمل ما للنص تحمیل ھو بل ، محله غیر في تقدير - القربى                   ذوي

 في القربى - وصحة معناه .
 

فھذا - القربى ذوي - بلفظ التقدير صحة أفترضنا ولو ، ثانیة جھة ومن جھة من                  ھذا
له من لكل شامالً عاماً المعنى سیكون بل ، البیت بأھل الحصر يستلزم ال                التقدير
الخصوص معنى يريد النص كان ولو ، وأبناءه لھب أبو ذلك في بما بالنبي قرابة                 نسب
ولو ، - بیتي أھل في المودة إالّ - للقول موجب ذلك لكان ، المحددين البیت أھل                   في



يكون أن يجب لھذا ، والمبنائي اللغوي البناء جھة من ذلك من مانع فال ذلك                 قال
 الكالم علمي ودقیق وتام كي ال نحمل الكتاب مااليحتمل .

 
، - الكساء أصحاب والحسین والحسن وفاطمة علي - خصوص بالخبر المراد كان               ولو

 فھذا التخصیص الزمه إخراج باقي األئمة منه وھذا ما اليلتزم به جماعة األخباريین .
 

والحسین الحسن ولد قد يكن لم إنه أي ، الھجرة قبل نزلت وقد مكیة اآلية إن                  وبما
علي وزواج والدت قبل اآلية تنزل أن نتصور وال ، بعد بفاطمة علي يتزوج لم كما                  بعد
اإلستدالل مجال في به يعتد ال الخبر ھذا إن ، حصراً ھؤالء بھم المقصود كان                 إن

 على أجر النبي من رسالته بمحبة أھل البیت ..
 
 
 

نزلت لما - : قال إنه عباس أبن عن البیان مجمع في الطبرسي مارواه : الرابع                  الخبر
ھؤالء من ، هللا يارسول : قالوا ( القربى في المودة إالّ أجراً علیه أسألكم ال قل )                  

 الذين أمرنا هللا بمودتھم ؟ قال : علي وفاطمة وولداھا - .
 

الخبر ھذا راوي عباس أبن وإن ، المفسرين بإتفاق مكیة اآلية ھذه إن : سابقاً                 قلنا
يعقل وال ، السیر في كما بقلیل الھجرة قبل ولد لكنه ولد إنه أو ، بعد ُولد قد يكن                     لم
لم الخبر ھذا إن كما ، بعد يعي ولم يفھم لم صغیر طفل الخبر ھذا راوي يكون                   أن
وإرسال سقط الخبر في إن أي ، األخرين الصحابه من عباس أبن رواه عمن لنا                 يقل
وبناء تأسیس في علیه يعتمد وال به يعتد ال مرسال الخبر ھذا يكون الحالة ھذه                 وفي

 أو تفسیر نص أو آية في كتاب هللا .
 

وال له وجود ال اللفظ ھذا إن بدلیل ، له معنى ال الخبر في - ھؤالء - لفظ وجود إن                      ثم
إنھا ُيقال حتى المفھوم في الجماعة على تدل ال اآلية إن كما ، اآلية في له                  إشارة
في - معنى على دال - القربى في - لفظ إن ھذا إلى أضف ، - ھؤالء - إلى                     تشیر
إن نعم ، فیه - ھؤالء - الجمع ضمیر إلى مايشیر يوجد وال - القرابة بسبب أو                   القرابة
- ھؤالء - لیكون ، الجملة في - ذوي - لفظ قدروا بعدما منھم ورد - ھؤالء -                    لفظ
لألصل لمخالفتة صحیح غیر ھذا المفترض التقدير : ولكن ، المقدرة ذوي إلى               إشارة

 وللضرورة كذلك ولمخالفته للمعنى الصحیح والواضح لظاھر الكتاب كما بینا .
 



أمر ال قلبي شأن قلن كما المودة و - بمودتھم هللا أمرنا - الخبر قال ھذا إلى                   أضف
بمودة أمرنا هللا إن القول يمكننا ال كما ، بھا تتعلق أو لألوامر تخضع بحیث                 تكلیفي
الكتاب على للخبر ترجیح منه األمر ھذا يكون أن يستدعي ذلك ألن ، القربى                ذوي

 وھذا توھین للكتاب ال نقبله .
 

علي : قال ؟ بمودتھم هللا أمرنا الذين ھؤالء من - قوله السؤال جواب في لننظر                  ثم
ولعدم للمخالفة رفضناه الذي بذوي التقدير الزمه الجواب وھذا - !! وولداھا              وفاطمة
مع ، !!! القرابة بسبب بالنبي يرتبط من كل يشمل أن الزمه ذوي لفظ ألن ،                  الضرورة
لسان في مستھجن التخصیص وھذا ، وولداھا وفاطمة بعلي ذلك يحصر الجواب              إن
مكیة اآلية : نقول وللتذكیر ، الخبر مقابل في للكتاب وتوھین للبالغة ومخالف               العرب
!! بعد يتزوجا لم وفاطمة علي إن مع وولداھا وفاطمة لعلي فیھا الخطاب يكون                فكیف
يقولوا أن الكفار لھؤالء يعقل فال ، قريش لكفار فیھا والخطاب مكیة اآلية إن وبما ،                
من الخبر يسقط التناقض ھذا كل ؟ بمودتھم هللا أمرنا الذين ھؤالء من ،                للرسول

 اإلعتبار واألھمیة ..
 
 
 

المجتبى الحسن اإلمام عن أيضاً المجمع في الطبرسي رواه ما : الخامس              الخبر
مودتھم هللا أفترض الذين البیت أھل من أنا : خطبة في فقال الناس خطب -                 قوله
نور - ( القربى في المودة إالّ أجراً علیه أسألكم ال قل ) : فقال ، مسلم كل                    على
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حجیة ال له سند ال الذي والخبر ، لھا سند وال له سند ال الخبر ھذا أو الخطبة                    ھذه
ألن ، بموجبه الكتاب آيات تفسیر اليمكن اإلعتبار من الساقط والخبر ، به يعتد وال                 له
) الجمع وضمیر - مودتھم – قال الخبر إن ثم ، وأھمیته للكتاب وتضعیف توھین                 ذلك
قد وكنا ، ھذا الجمع لضمیر دعا الذي ھو - بذوي - التقدير أن على دال فیھا (                    ھم

 أبطلنا اإلستدالل بھذا التقدير فال نعید .
 

الذين القربى ذوي من أنا : يقل لم فلماذا - بذوي - التقدير صحة أفترضنا لو                  ثم
بل فقط البیت بأھل تنحصر ال ذوي ألن ذلك .. البیت أھل من أنا : وقال ...                   أفترض
لغة في مستھجن ذوي من البیت أھل وتخصیص ، للنبي نسبیة قرابة بكل               ترتبط

 العرب وبالغة الكتاب .
 



القلبیة المودة ھو بذلك المقصود كان فإذا ، !! مودتھم هللا أفترض : يقول الخبر إن                  ثم
بمودتھم المقصود كان ولو ، محض قلبي شأن ألنھا باألمر واجبة تكون ال أيضاً فھذه ،                
والمؤمنون - قوله لعموم مخالف ألنه مرفوض اإلختصاص فھذا العالمین            دون
الفرض إن ثم ، البیت ألھل ذلك في خصوصیة وال - بعض أولیاء بعضھم                والمؤمنات
غیر من النبي أقرباء جمیع يشمل عام لفظ وذوي ، بذوي التقدير يستدعي               المزعوم
ھذه كل في لیس إنه والحق ، المودة تستوجب ال التقدير في وذوي ،                إستثناء
ومادام ، الخبر صحة إثبات يمكننا حتى ، كذلك ھو الخطاب إن على يدل ما                 األحوال
واإلدخال التقدير تستلزم موجبة فالضرورة الدرجة لھذه واضح غیر اآلية في             الخطاب

 المتعمد المخالف للظاھر .
 

المسلمین مخاطبة على دال ( أسألكم ال ) في - ُكم - ضمیر إعتبار يصح فال                  وعلیه
الخطاب وإن ، فالنعید الماضیة الحلقات في ذلك أثبتنا وقد مكة في نزلت اآلية                ألن
أو اإلستدالل في مقبول غیر بمجمله الخبر ھذا يكون لھذا ، قريش من للكفار                فیھا

 التدلیل على مودة أھل البیت ....
 

 يتبع
 


