
  في ظالل آية المودة - الحلقة الثانیة
 
 

إن : قلنا و المودة آية في األجر مفھوم عام نحو على الماضیة الحلقة في                 تناولنا
 األجر ھو لفظ عام لمطلق األجر في الدنیا واألخرة ، وقلنا كذلك :

تنقل لم األخبار كتب إن كما هللا إلى دعوتھم على مادياً أجراً يطلبوا لم األنبیاء                 بأن
المغیرة بن الولید أبو - مع الشھیرة حواريته في - ص - محمد النبي وحتى ، ذلك                   لنا
1 ج ھشام ألبن النبوية السیرة أنظر - دعوته على مادياً أجراً قومه من يطلب لم -                 

 ص 293 - .
 

هللا إلى التقرب في النبي أجر : جعل حین واضحاً كان المفید الشیخ إن : قلنا لقد                   و
ولیس ، وكرمه وجوده عدله في تعالى هللا على مستحق وھو ، الدائم الثواب                ھو
.. خالصاً تعالى � يكون ان يجب العمل ألن ، بالعباد يتعلق األعمال على                المستحق
الصدوق الشیخ على يرُد ن كا إنما ذلك في وھو ، - 68 ص اإلعتقاد تصحیح –                 
الكتاب على حاكمة األخبار من جعلوا الذين ، الباب ھذا في األخباريین              وجماعة

 وحجة علیه .
 

في بالتفصیل وسنناقشھا الماضیة الحلقة في األخبار تلك بعض على مررنا لقد              نعم
كانت إذا وما ، فیھا المودة وآية الشورى سورة عند توقفنا قد وكنا ، الحلقة                 ھذه
ومعنا داللة له والنصوص اآليات في والمدني المكي بین والتمییز ؟ مدنیة أم               مكیة
رافق الذي والموضوعي اإلجتماعي والواقع الجو على التعرف يعني والتمییز ،             معین

 اآلية و الذي تحركت فیه ودلت علیه .
 

 وفي ھذه الحلقة سنواصل البحث والتذكیر بخبايا اآلية والفاظھا ومعانیھا ونقول :
 

والبشرى كالزلفى فھي مصدرا ككونھا القرابة بمعنى – القربى - : الزمخشري              عرف
 ، والمراد منھا - أھل القربى - ، - الكشاف ج3 ص 81 - .

 
أھل - ھو القربى من المراد جعل قد ألنه صحیح غیر الزمخشري من التعريف                وھذا
ألنه صحیح غیر التقدير وھذا - بذوي - اللفظي التقدير : يستلزم ذلك ألن ، -                  القربى

: 
 



للتقدير تدعوا ضرورة توجد ال إنه أي ، ذلك في موجبة ضرورة ال و لألصل مخالف -                   أوالً
معناھا على ودالة صحیحة ھذا وداللتھا ولفظھا وضعھا في اآلية ألن ، المودة آية                في

 وال تحتاج للتقدير الزائد .
 

الكتاب إن أعني ، المجید الكتاب لظاھر مخالف ھذا المفترض التقدير إن -               وثانیاً
أو القربى ذي أو القربى أولي ، معنى في – القربى أھل - لفظ أستعمل                 المجید
113 التوبة وفي 8 النساء سورة في - القربى أولي - لفظ جاء فقد ، القربى                  ذوي
المائدة وفي 36 النساء وفي 83 البقرة في - القربى ذي - لفظ وورد ، 22 النور                   وفي
الروم وفي 26 اإلسراء وفي 90 النحل وفي 41 األنفال وفي 152 األنعام وفي 106               
 38 وفي فاطر 18 وفي الحشر 7 ، وورد لفظ الجمع - ذوي القربى - في البقرة 177 .

 
ظاھر مع منسجما اللفظ يكون ان يجب فكان - القربى أھل - اآلية في المراد كان                  ولو
أولي - أو – القربى ذوي – أو - القربى ذي - القول يكون ان يجب وكان ،                    الكتاب
وجد ولما لصح ذلك قال ولو ، - القربى ذوي في المودة إالّ - ھكذا لیكون ، -                    القربى
القربى ذوي - ھو – القربى في - معنى كون أدعى فمن وعلیه ، لغوي خلل أي                   فیه
وفیه شخصي رأي مجرد ألنه ، محكم دلیل على يستند وال صحیح غیر إدعاء ھو -                

 تحمیل للكتاب المجید ما ال يحتمل ..
 

 ولكن عال ما تدل آية المودة إذن ؟
 

إالّ أجراً علیه أسألكم ال قل - تعالى قوله في - القربى - كلمة معنى عرفنا إن                   بعد
زيادة – ذوي – ب فیھا التقدير إن وعرفنا ، - القرابة - ھم بأنھم - القربى في                    المودة

 مخالفة لألصل والظاھر ، فتكون القربى لیس بمعنى أھل القربى .
 

فیھا والخطاب ، مكیة آية الشورى سورة من المودة آية كون بالدلیل أثبتنا قد إننا                 ثم
من ولقومه لعشیرته كان فیھا الخطاب إن أي ، مكة أھل من والمشركین               للكفار
قومي يابني منكم أريد ال إني : - ص – الرسول بلسان لھم يقول والخطاب ،                  قريش
ومن عشیرة من فنحن بیننا القرابة حفظ منكم أريد إنما ، أجرا له أدعوا ما                 على
اإلعتداء وعدم بینھم القرابة ورابطة العالقة حفظ يريد كان إنه أعني ، واحدة               شجرة

 علیه وعلى المؤمنین به .
 

، ص293 ج1 السیر حديث في كما الباب ھذا في المغیرة أبن عتبة مع كالمه مر                  وقد
الحق تريدون كنتم إن : فیقول به يؤمن ما إلى والدعوة التأكید يريد كان إذن                 ھو



تقفوا وال وشأني فدعوني ذلك تريدون ال كنتم وإن ، برسالتي وأمنوا              فاتبعوني
 بوجھي وال تألبوا الناس ضدي ، وأحفظوا القرابة بیننا .

 
الصلة تعني بل القلبیة المحبة تعني ال االية ھذه في المقصودة فالمودة              وعلیه
مكانیة ظرفیه ولیست سببیه ھي – في - لفظة إن : وثانیاً ، أوالً ھذا القرابة                  ورابطة
- لكن - بمعنى المنقطع اإلستثناء على دال - إالّ – اإلستثناء حرف إن : وثالثاً ،                 

 ولیس على اإلستثناء المتصل كما ذھب إلى ذلك صاحب المیزان رحمه هللا .
 

صريحة مخالفة ، - القربى ذوي - على تدل - القربى في - جملة بان القول إن                   ثم
، منه التثبت يمكننا دلیل علیه لیس إدعاء ھو قلنا وكما ، وعموماته الكتاب                لظاھر
أبولھب حتى النبي أقرباء جمیع أو كل يشمل عام معنى - القربى ذوي - إن                 كما
النبي بیت أھل ھم - القربى ذوي - معنى بان ھكذا القول يمكننا ال ولھذا ،                  وأبناءه

 خاصًة !!!!.
 

يتحدث إنما النبي ألن ، للمسلمین ولیس للكفار موجه اآلية في فالخطاب قلنا               وكما
أھل مع القرابة حق عن منه الكالم جاء لذلك اإلسالم إلى الدعوة وعن الرسالة                عن
مجرد ولیس ، ذلك على بالدلیل يأتینا أن فعلیه مدنیة اآلية إن يدعي ومن ،                 مكة

 اإلدعاء ولقد أوردت األدلة في الحلقة الماضیة على مكیة اآلية .
 

الواقعي األجر ھو بل اإلفتراضي األجر بمعنى لیس اآلية في - األجر - لفظ إن                 ثم
 الموضوعي .

 
* · 

 
 
 

أعتمدھا والتي ، الماضیة الحلقة في ذكرناھا التي األخبار لنناقش الوقت حان              واآلن
 الشیخ الصدوق في إعتبار المودة في اآلية تعني محبة أھل البیت !!!

 
- قوله فیه ورد والذي الصادق اإلمام عن المحاسن في البرقي مارواه : األول                الخبر
ال قل - فقال ، واجباً تركه من وتركه أخذه من أخذه مفترضاً ُحبنا يجعل أن إالّ هللا                    أبى

 أسألكم علیه أجراً إالّ المودة في القربى – نور الثقلین ج4 ص571 الخبر رقم 61 - .
 



اإلسالمیة المدرسة وفي اإلسالمي الفكر في إن : قلنا الماضیة الحلقة             وفي
، علیه وحجة الكتاب على حاكمة األخبار من تجعل : األولى ، نزعتین قل أو                 إتجاھین
على الحاكم وھو األحكام منه تستنبط الذي األصل ھو الكتاب من تجعل :               والثانیة

 األخبار .
 

على األخبار بحاكمیة يؤمن ممن ھو أعني إخباري رجل الصدوق الشیخ إن              وقلنا
جاء – ع – لعلي كالم على باإلتكاء المفید الشیخ رده الصدوق إلیه مال وما ،                  الكتاب
ورعاته كثیر العلم رواة فان رواية عقل ال رعاية عقل سمعتموه الخبرإذا أعقلوا - :                 فیه
نھج في جاء ما على باإلعتماد وأيضاً ، - 98 القصار الكلمات البالغة نھج – ..                  قلیل
لھم لیس رجال أربعة بالخبر) ) أتاك وإنما - : - ع - علي قول 210 الخطبة                   البالغة

 خامس :
 

رسول على يكذب يتحرج وال يتأثم ال باإلسالم متصنع لإليمان مظھر منافق رجل - 1               
 هللا متعمداً ، فلو علم الناس أنه منافق كاذب لم يقبلوا منه ، ولم يصدقوا قوله .

 
 2 - ورجل سمع من رسول هللا شیئاً لم يحفظه على وجھه فوھم فیه .

 
سمعه أو يعلم وھو عنه نھى ثم ، به يأمر شیئاً هللا رسول من سمع ثالث ورجل - 3                   

 ينھى عن شيء ثم أمر به وھو ال يعلم .
 

يھم ولم وتعظیماً � خوفاً للكذب مبغض رسوله على وال هللا على يكذب لم وأخر - 4                 
 بل حفظ ما سمع على وجھه فجاء به على ماسمعه ولم يزد ولم ينقص .

 
فقط واحد ھؤالء بین ومن غیر ال األربعة األصناف ھذه ھم األخبار رواة إن يعني                 وھذا
ھذا ، يعتبر وال بھم يعتد فال الباقیة الثالثة وأما األخبار رواية في علیه اإلعتماد                 يمكننا
الغیر الروايات ھذه صفحاتھا بین من األسف مع تحذف لم األخبار كتب بان العلم                مع
، الكثیر وغیرھما البرھان تفسیر وفي الثقلین نور تفسیر في ھذا نالحظ ،               معتبرة
يختلط مما األخبار بین تساوي كتب ، ذلك غیر وماھو صحیح ماھو بین تفرق لم                 كتب

 في ذھن الناس الصحیح من السقیم ..
 

يتم علیه الذي بالمعیار مرتبط عدمه من الخبر صحة فإن المجمل وفي :               أقول
الخبر ھو والعقلیة العلمیة الحقايق مع والمتفق للكتاب الموافق فالخبر ،             القیاس

 المعتمد ومادونه فیضرب به عرض الجدار ولھذا نقول :



 
على يكون الذي والخبر ، رواته أحد ذكر عدم لجھة اإلسناد ضعیف : األول الخبر                 إن
في علیھا اليعتمد األخبار من والمرسالت - مرسل حديث - عنه ُيقال النحو               ھذا
يجعلنا الراوي أسم ذكر عدم إن ثم ، كراھي أو إستحبابي شرعي حكم               إستنباط
السیاسة أتباع من كان إذا وما ، كاذب أم صادق المحذوف ھذا كان إذا ما ، شك                   في
كل وعلى ، ؟ ودين علم وصاحب صالحاً رجالً كان أم لھم والمروجین               والسیاسین
الضعیف فالخبر قلنا وكما ، لضعفه به يعتد ال ولذلك اإلسناد ضعیف فالخبر               حال
الكراھة باب في حتى األحكام إستنباط في حجة نجعله أن يمكننا ال              اإلسناد

 واإلستحباب ، فمابالك بالمسائل الكبرى وتفسیر الكتاب والتعرف على معانیه .
 

من صحیح غیر وھذا - مفترضاً حبنا يجعل ان إالّ هللا ابى – يقول : األول الخبر إن                    ثم
شأن ھو بل والنواھي كاألوامر تكلیفیاً أمراً لیس الحب ألن ذلك ، العقلیة               الناحیة
بقرار يأتي ال الحب ومفھوم طبیعة إن كما ، قھرياً شأناً لیس إنه أعني ،                 قلبي
األسف مع الخبر لكن ، قلبیة عالقة ألنه ذلك رسمي بقرار كذلك يخرج وال                رسمي
الحب إن مع ، تكلیفي أمر وكأنھا واجب فرض البیت أھل محبة بان : القول                 يريد
والمؤمنات والمؤمنون - هللا قال كذلك فیھا الخصوصیة عامة وواليتھم            للمؤمنین
أھل بمحبة النص تخصیص على دلیل فال كذلك ذلك وألن ، - بعض أولیاء                بعضھم

 البیت دون سواھم من المؤمنین .
 

شرحناه والذي لآلية الصحیح للمعنى مخالف ھذا اللفظي سیاقه في : الخبر إن               كما
إن ومعلوم ، معناھا وعن سیاقھا عن لآلية تحريف ھو النحو ھذا على فالخبر ،                 سابقاً
الخبر وھذا ، ذلك في والروايات األخبار على أعتمدوا إنما بالتحريف قالوا الذين               ُجل
، واجب فرض البیت أھل محبة بان اإلدعاء خالل من النص يحرف ھذه صیغته                في
وأمر بقرار معلقة تكون ال الكتاب في ھي وكما طبیعي كوضع المحبة إن حین                في
وال األوامر من لیست ھي حیث من المحبة ألن ذلك ، خالص قلبي شأن ھي                 إنما
لألخبار تبعاً بذلك يقول ومن ، والنھي الوجوب باب في تدخل حتى النواھي من                ھي
رأي ذكرنا حینما دقیقین كنا ولھذا ، ومعناه سیاقه عن المجید الكتاب يحرف               إنما
صادق منھم واحد ، أصناف أربعة إلى صنفھم الذين األخبار رواة في علي               اإلمام

 والبقايا ال يعتد بھم .
 يتبع

 


