
سيد على حسينى ميالنى* /  محمد حسين رحيميان**

چكيده
امامت پيشوايان معصوم  از دو محور قابل اثبات است: قرآن و روايات معتبر.

ــنى امامت و واليت عامه  ــير اين آيه آمده به روش ــه مودت و رواياتى كه در ذيل تفس آي
اهل بيت  را ثابت مى كند. اين نوشتار با توجه به اين آيه و رواياتى كه از طريق اهل سنت 
نقل شده، مباحث خود را در چهار محور؛ 1ـ ذوى القربى كيانند؟ 2ـ بررسى روايات مربوطه؛ 
3ـ رد شبهه هاى مخالفان؛ 4ـ داللت آيه بر امامت؛ ارائه مى كند و به پژوهش در تفسير آيه 

مودت بر اساس منابع اهل سنت مى پردازد. 
 ،  ــرآن، پيامبر اكرم ــرورزى، امامت، خالفت، ذوى القربى، ق ــد واژه ها: موّدت و مه كلي

واليت عامه.

فصلنامه امامت پژوهى 
سال دوم ، شماره 7 

صفحه 44 ـ 7

  مهرورزى به اهل بيت
از ديدگاه قرآن و سّنت: 
نگاهى به تفسير آيه موّدت  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*.  مدرس خارج فقه و اصول در حوزه علميه قم و مؤلف آثار متعدد در زمينه امامت. 

 . rahimian133@gmail.com ،دانش آموخته حوزه و دانشگاه ، نويسنده و پژوهشگر .**
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مقدمه
آيات بسيارى بر امامت و واليت عامه اهل بيت  پس از پيامبر خدا  داللت دارند. يكى از 

اين آيات، آيه «موّدت» است كه خداوند متعال مى فرمايد:
َة ِفي الُْقْربى َوَمْن َيْقَتِرْف َحَسَنًة نَِزْد  ُقْل ال أَْسَئُلُكْم َعَلْيِه أَْجراً ِإالَّ الَْمَودَّ

لَُه فيها ُحْسًنا ِإنَّ اهللاَ َغُفوٌر َشُكوٌر؛1
بگو: من هيچ گونه اجر و پاداشى از شما بر اين دعوت درخواست نمى كنم 

.جز دوست داشتن نزديكانم
  در اين نوشتار به تفسير اين آيه شريفه و بيان داللت آن بر امامت و واليت عاّمه اهل بيت

پس از رسول خدا  بر اساس كتاب ها و منابع اهل سّنت مى پردازيم.
پژوهش ما در اين نوشتار در چهار محور سامان يافته است:

1ـ ذوى القربى چه كسانى هستند؟
2ـ بررسى و تصحيح سندهاى روايات آيه مودت؛

3ـ رد شبهه هاى مخالفان؛
4ـ داللت آيه بر امامت و سرپرستى.

1ـ ذوى القربى چه كسانى هستند؟
آن گاه كه ما پيرو كتاب و سّنت باشيم و به راستى بخواهيم از نظر اعتقادى و عملى به آن 
ــت كه به شخص  ــول گرامى  آمده، عمل كنيم، الزم اس چه در كالم خداى عزيز و رس
پيامبر  مراجعه كرده و آن حضرت را در اختالف هاى خود به داورى بپذيريم، آن سان كه 

خداوند سبحان  امر فرموده است:
ُموَك فيما َشَجَر بَْيَنُهْم ُثمَّ ال َيِجُدوا في  َفال َوَربَِّك ال يُْؤِمُنوَن َحّتى يَُحكِّ

أَْنُفِسِهْم َحَرًجا ِمّما َقَضْيَت َويَُسلُِّموا َتْسلًيما؛2
ــد آورد مگر اين كه در  ــا ايمان نخواهن ــوگند كه آن ه به پروردگارت س

1.  شورا/ 23.
2.  نساء / 65.
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ــو، در دل خود  ــه داورى طلبند و پس از داورى ت ــود تو را ب ــاى خ اختالف ه
.احساس ناراحتى نكنند و به طور كامل تسليم باشند

و يكى از مواردى كه در معناى آن اختالف شده، آيه «موّدت» است. خداى متعال مى فرمايد:
ــوا َوَعِمُلوا الّصالِحاِت ُقْل ال  ــرُ اهللاُ ِعباَدُه الَّذيَن آَمُن ذلَِك الَّذي يَُبشِّ
َة ِفي الُْقْربى َوَمْن َيْقَتِرْف َحَسَنًة نَِزْد لَُه فيها  أَْسَئُلُكْم َعَلْيِه أَْجراً ِإالَّ الَْمَودَّ

ُحْسًنا ِإنَّ اهللاَ َغُفوٌر َشُكوٌر؛1
ــت كه خداوند بندگانش را كه ايمان آورده و كارهاى  اين همان چيزى اس
ــته انجام داده اند به آن نويد مى دهد. بگو: من هيچ گونه اجر و پاداشى  شايس
از شما بر اين دعوت درخواست نمى كنم جز دوست داشتن نزديكانم. و هر 
كس كار نيكى انجام دهد بر نيكى اش مى افزاييم؛ چرا كه خداوند آمرزنده و 

.قدردان است
ــّنى، پيامبر خدا  معناى «قربى» را بيان كرده و مراد از آن را  ــيعه و س بنابر روايت هاى ش
خويشاوندان خويش؛ يعنى حضرت على، فاطمه زهرا و دو فرزند آن ها  معرفى كرده است؛ 

پس، چرا بايد سخن آن حضرت پذيرفته نشود و اختالف هم چنان باقى بماند؟!

1ـ1ـ راويان حديث قربى
 ، امام حسن مجتبى ، عّده بسيارى از صحابه و بزرگان تابعان از جمله امير مؤمنان على
امام حسين ؛ امام سجاد ، امام باقر ، امام صادق ، عبداهللا بن عباس، عبداهللا بن 
مسعود، جابر بن عبداهللا انصارى، و سعيد بن جبير، حديث «قربى» را در تفسير آيه «موّدت» از 
پيامبر خدا  نقل كرده اند و آن را پيشوايان مشهور اهل سّنت در كتاب هاى خود نقل نموده اند؛ 
ــعيد بن منصور (درگذشته 227ق)، احمد بن حنبل شيبانى (درگذشته 241ق)، عبد  از جمله س
بن ُحميد (درگذشته 249ق)، محّمد بن اسماعيل بخارى (درگذشته 256ق)، مسلم بن حّجاج 

1.  شورا / 23.
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ــابورى1 (درگذشته 261ق)، محّمد بن عيسى ترمذى (درگذشته 279ق)، ابوبشر دوالبى،2  نيش
ــته 310ق) و جالل الدين  ــاكر،3 ابن كثير،4 هيثمى،5 محّمد بن جرير طبرى (درگذش ابن عس
سيوطى. 6 حتى امام شافعى اين روايت را به صورت قضيه اى مسلّم گرفته و براى آن شعرى 

سروده كه معروف است.
ــندهاى گوناگون در كتاب هاى معتبر (صحيح ها،  حديث موّدت با متن هاى متفاوت و با س
مسندها، معجم ها و منابع ديگر) اهل سّنت نقل شده است. براى نمونه، از برخى از كتاب هاى 

علماى اهل سنت نقل مى كنيم:
1ـ1ـ1ـ روايت بخارى و مسلم

محمد بن اسماعيل بخارى در ذيل آيه موّدت چنين مى نويسد: 
ــار، از محّمد بن جعفر، از شعبه نقل مى كند كه عبدالملك بن  محّمد بن بّش
ــنيدم كه مى گفت: از ابن عباس درباره اين آيه  ــره گويد:  از طاوس ش ميس
پرسيدند. سعيد بن جبير با عجله گفت: منظور از قربى، آل محّمد  هستند.

ابن عباس گفت: در پاسخ شتاب كردى! به راستى تيره اى از قريش نبود مگر 
ــول خدا  در آن ها پيوند خويشاوندى بود كه آن حضرت  اين كه براى رس

فرمود: «مگر اين كه خويشاوندى ميان من و خودتان را حفظ كنيد».7
ــلم بن حجاج نيشابورى نيز، آن سان كه حاكم نيشابورى و ذهبى تصريح  اين روايت را مس

كرده اند، روايت كرده است.

2ـ1ـ1ـ روايت احمد بن حنبل
احمد بن حنبل شيبانى در دو كتاب خود حديث مودت را نقل كرده است. او در مسند خود نظير 

1.  المستدرك على الصحيحين، 444/2.
2.  الذرية الطاهرة، 109ـ  111.

3.  أسد الغابة فى معرفة الصحابة، 5 / 367.
4.  تفسير القرآن العظيم، 4 / 100.

5.  همان، 9 / 146.
6.  الدر المنثور، 6 / 6 و 7.

7.  صحيح بخارى، 3 / 502، كتاب تفسير.
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روايت بخارى را نقل مى كند.1 اما در كتاب المناقب خود چنين نوشته است:
ــليمان حضرمى براى ما نوشته، اين كه  از مواردى كه محّمد بن عبداهللا س
ــقر، از قيس، از اعمش، از سعيد بن  ــين اش ــن طّحان از حس حرب بن حس
جبير چنين نقل كرد كه ابن عباس گويد: هنگامى كه آيه موّدت نازل شد 
گفتند: اى رسول خدا! خويشاوندان تو كه موّدت آنان بر ما واجب است چه 

كسانى هستند؟
پيامبر خدا  فرمود: «عليٌّ وفاطمة وابناها»؛2 «على، فاطمه و دو فرزند 

.« فاطمه
3ـ1ـ1ـ روايت ترمذى

ترمذى نيز بعد از نقل اين روايت مى نويسد: «اين حديث حسن و صحيح است».3
4ـ1ـ1ـ روايت طبرى4

ــّدى، از ابوديلم نقل  ــماعيل بن ابان، از صباح بن يحيى مرى، از س محّمد بن عماره از اس
مى كند:

ــارت وارد دمشق شد، در ورودى  ــين  به اس هنگامى كه على بن الحس
شهر مردى از شاميان برخاست و گفت: سپاس خدايى را كه شما را كشت، 

ريشه شما را بركند و دو شاخ فتنه را بريد!
ــرآن»؛ «آيا قرآن  ــود: «أقرأت الق ــه او فرم ــين  ب ــام على بن الحس ام

خوانده اى»؟ پاسخ داد: آرى!
فرمود: «أََفَقرأَت «آل حم»؟ آيا «آل حم» را خوانده اى»؟

عرضه داشت: خوانده ام؛ ولى «آل حم» را نخوانده ام.
ــَئُلُكْم  حضرت فرمود: آيا اين آيه را نخوانده اى كه مى فرمايد: ُقْل ال أَْس
َة ِفي الُْقْربى َوَمْن َيْقَتِرْف َحَسَنًة نَِزْد لَُه فيها ُحْسًنا ِإنَّ  َعَلْيِه أَْجًرا ِإالَّ الَْمَودَّ

1.  مسند احمد، 1 / 229.
2.  مناقب على بن ابى طالب ، حديث 263.

3.  صحيح ترمذى، 351/5، كتاب تفسير.
4.  ابن جرير طبرى اين روايت را به چهار سند نقل كرده است، اما فقط يك سند آن را آورديم.
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اهللاَ َغُفوٌر َشُكوٌر؛ بگو: من هيچ گونه اجر و پاداشى از شما بر اين دعوت 
.درخواست نمى كنم جز دوست داشتن نزديكانم

گفت: به راستى شما همان «قربى» هستيد؟! حضرت فرمود: «آرى»!1

2ـ1ـ داليل و شواهد ديگرى درباره آيه مودت
روشن شد كه نزول آيه مباركه موّدت در مورد اهل بيت  افزون بر منابع حديثى و تفسيرى 
ــتوار و متينى در كتاب هاى اهل سّنت تكيه دارد. عالوه بر شواهدى  ــيعىـ  به داليل اس ش
ــاره شد داليل و شواهد ديگرى بر نظريه نزول آيه در مورد  ــنت اش كه از كتاب هاى اهل س

اهل بيت  آمده و در منابع اهل سنت نقل شده كه برخى عبارتند از:
1ـ2ـ1ـ جاراهللا زمخشرى اين نظريه را ذكر نموده و روايتى نيز درباره آن آورده است.2

2ـ2ـ1ـ فخر رازى درباره نزول آيه موّدت گويد: 
كلبى از ابن عباس چنين روايت كرده است: هنگامى كه پيامبر  به مدينه 
آمدند، مشكالت و گرفتارى هاى مالى فراوانى داشتند و هيچ گونه دارايى در 
دست نداشتند. انصار گفتند: خداوند شما را به وسيله اين مرد به راه راست 
ــر خواهر از قبيله و همسايه شما در شهرتان  ــاد نمود و او پس هدايت و ارش
مى باشد، پس بخشى از دارايى خود را براى او گرد آوريد! آنان چنين كردند 
و بخشى از دارايى خود را خدمت پيامبر آوردند. حضرت آن ها را باز گرداند 

 ....ُقْل ال أَْسَئُلُكْم َعَلْيِه أَْجًرا :و اين آيه مباركه نازل شد
پس آن ها را بر دوستى با خاندان خود برانگيخت.

سپس روايت زمخشرى را به طور كامل آورده و گفته است: 
ــانى هستند كه تمامى كارهايشان  من مى گويم: خاندان محّمد، همان كس
ــت. پس هر كس ارتباطش با آن حضرت كامل تر و  با محّمد در ارتباط اس
ــمار مى آيد و بى ترديد فاطمه، على، حسن و  ــتر باشد، خاندان او به ش بيش

1.  اين روايت را ابوحيّان با سندى قوى و قطعى نقل كرده است، ر.ك: البحر المحيط، 7 / 516.
2.  الكّشاف، 4 / 220 ـ 221.
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ــديدترين ارتباط را داشتند كه بر همگان به صورت  ــين بيشترين و ش حس
تواتر روشن است. پس آن ها به طور مسلّم همان خاندان هستند.

فخر رازى در ادامه مى افزايد:
مردم در معناى كلمه «آل = خاندان» اختالف نظر دارند، و گفته شده: منظور 

نزديكان پيامبر هستند، و بعضى ديگر گفته اند: منظور اّمت پيامبر هستند.
پس در صورتى كه «آل» را بر نزديكان معنا كنيم، پس آنان خاندان پيامبر 
ــت او بگيريم كه دعوت او را پذيرفتند؛ باز  ــد بود، و اگر به معناى اّم خواهن
هم آنان خاندان پيامبر خواهند بود. پس ثابت شد كه در همه حاالت آنان، 

خاندان پيامبر هستند.
اما آيا غير آنان از خاندان، كسى ديگر نيز شامل كلمه «آل» مى شود، در اين 

باره اختالف نظر وجود دارد. زمخشرى صاحب الكّشاف نقل كرده است:
هنگامى كه اين آيه بر پيامبر اكرم  نازل شد، پرسيدند: نزديكان شما كه 
ــتى و مهرورزى به آنان بر ما الزم شد، چه كسانى هستند؟ فرمودند:  دوس

«عليٌّ وفاطمة وأبناهما». 
پس روشن مى شود كه اين چهار نفر نزديكان پيامبر هستند. و هر گاه اين 
مطلب ثابت شد، آن ها به اين احترام و بزرگداشت، اختصاص پيدا مى كنند 

كه چند دليل بر آن قابل عرضه است:
يكم، حرف استثناى «إّال» در آيه، كه نحوه استدالل به آن گذشت.

دوم، بدون ترديد پيامبر اكرم  ، فاطمه را دوست مى داشت و در حق 
ايشان فرموده اند: «فاطمة بضعة منّي يؤذيني ما يؤذيها»؛

ــت كه آن  ــده اس ــن به روايت متواتر از پيامبر خدا  ثابت ش ــم چني و ه
ــت و وقتى دوستى  ــين  را دوست مى داش ــن و حس بزرگوار، على، حس
پيامبر به ايشان ثابت شود، اين دوستى و محّبت بر تمامى امت اسالمى نيز 
الزم مى آيد؛ چرا كه خداوند متعال مى فرمايد: َواتَِّبُعوُه لََعلَُّكْم َتْهَتُدوَن؛1

1.  اعراف / 158.
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در آيه ديگر مى فرمايد: لََقْد كاَن لَُكْم في َرُسوِل اهللاِ أُْسَوٌة َحَسَنٌة؛1
سوم، به راستى كه دعا براى خاندان، مقام و مرتبه بزرگى را ثابت مى نمايد 
و به همين منظور اين ادعا در انتهاى تشّهد نماز قرار گرفته كه: «اللهم صّل 

على محّمد وآل محّمد وترّحم على محّمد وآل محّمد»؛
ــخص ديگرى غير از خاندان پيامبر وارد نشده  ــت در مورد ش اين بزرگداش

است. 
آن گاه در اين زمينه سروده شافعى را نقل مى كند.2

2ـ بررسى سندهاى روايات 
ــهورترين كتاب هاى حديثى و  ــد از مهم ترين و مش روايت هايى كه دربارة آيه مودت نقل ش
ــّنت، آورديم. همه بيانگر اين بود كه تمامى عالمان شيعه و اهل سّنت به  ــيرى اهل س تفس
طور اتفاق، نزول آيه مباركه موّدت را درباره اهل بيت  مى دانند. در ادامه به بررسى راويان 

اين روايات مى پردازيم:

1ـ2ـ روايت طاوس
در روايت طاوس آمده است كه سعيد بن جبير به طور قطعى گفته است: منظور از «القربى» 
ــلم بن حّجاج  ــماعيل بخارى، مس ــتند. اين روايت را محّمد بن اس ــط اهل بيت  هس فق

نيشابورى، احمد بن حنبل شيبانى، ترمذى و ديگران نقل كرده اند.
ما در سند اين روايت ايرادى نديديم، گرچه ما در اين باره ديدگاه خاصى داريم كه در آينده 

بيان خواهد شد.

2ـ2ـ روايت احمد بن حنبل
ــته 368ق) در بخش زيادات المناقب  اين روايت را قطيعى (ابوبكر ابن جعفر حنبلى درگذش

1.  احزاب / 21.
2.  التفسير الكبير، 166/27.
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احمد بن حنبل آورده  است..
قطيعى روايت گر كتاب هاى المسند، الزهد و المناقب احمد بن حنبل است. افرادى همچون 
ــاهين، برقانى، ابونعيم اصفهانى از او روايت  ــابورى، ابن رزقويه، ابن ش دارقطنى، حاكم نيش

نقل كرده اند. 
ــته و گويد: «قطيعى، فرد مورد اعتماد و زاهد است. شنيده ام كه  دارقطنى وى را معتبر دانس

وى مستجاب الدعوه بوده است».

3ـ2ـ روايت طبرى
  ــه موّدت درباره اهل بيت ــأن نزول آي ــى كه ابن جرير طبرى به عنوان دليل بر ش روايات
نقل كرده، چهار روايت است كه جز روايت دوم، اشكالى از ديگر روايات گرفته نشده است.

4ـ2ـ جايگاه راويان حديث موّدت
روايت هايى كه بيان گر گفتار حق هستند و در كتاب هاى اهل سّنت روايت شده اند، بنا بر آراء 

و ديدگاه رجالى آن ها به سه قسمت تقسيم مى شود:
ــعيد بن جبير،  1ـ روايت هايى كه به صّحت آن ها اتفاق نظر دارند؛ مثل حديث طاوس، از س

از ابن عباس.
ــند آن اظهار نظر نكرده اند  2ـ روايت هايى كه در اين باب محّدثان نقل كرده اند و درباره س
و حتى درباره آن هيچ سخنى به ميان نياورده اند؛ مى توان فهميد كه گريزى جز اعتراف به 
اعتبار اين روايت ها نيافته اند؛ مانند روايت هايى كه در آن ها مطرح شده كه عّده اى از پيامبر 
خدا  در قبال دعوتش درخواست اجر كردند... . سخنان امام سجاد  در شام و مواردى 

ديگر از اين قبيل.
3ـ روايت هايى كه در اين زمينه مطرح شده و درباره سند آن ها اظهار نظر شده است.

در بررسى اين سه دسته از روايت ها مى گوييم:
ما درباره دسته نخست ديدگاهى داريم كه در ادامه خواهد آمد.

ــت؛ زيرا اهل سّنت خود به اين  ــته دوم از روايات به بيان صحت آن ها نيازى نيس درباره دس
امر اعتراف و اقرار كرده اند.

الم 
لس
هم ا

علي
ت 
ل بي

ه اه
ى ب

ورز
مهر

ت  
موّد

يه 
ر آ

سي
ه تف

ى ب
گاه

ت: ن
سّن

ن و 
قرآ

گاه 
ديد

از 



16
13

91
يز 

 پاي
مـ  

هفت
ره 
شما

ىـ  
وه
 پژ
مت

 اما
امه

صـلن
ف

ــتيم روايت هاى دسته سوم است. ما در  ــى و بحث پيرامون آن هس آن چه كه در صدد بررس
ــده اند با تكيه بر سخنان بزرگان جرح و  ــرح حال راويانى كه در اين روايت ها تضعيف ش ش
ــود كه همه ادعاهاى آنان بى اعتبار و  ــّنت، سخن خواهيم گفت تا روشن ش تعديل اهل س

مردود است.
1ـ 4ـ2ـ يزيد بن ابى زياد

ــل و از راويان  ــى، موالى عبداهللا بن حارث بن نوف ــمى كوف ــى هاش يزيد بن ابى زياد قرش
كتاب هاى شش گانه صحيح اهل سّنت است. مّزى درباره او مى نويسد: 

بخارى در كتاب صحيح در بخش «لباس» پس از حديث عاصم بن كليب 
از ابوبرده روايتى را از على  نقل مى كند.

بخارى در دو بخش از صحيح خود روايتى را از يزيد بن ابى زياد، نقل كرده 
است. مسلم نيشابورى نيز روايتى را به همراه راوى ديگرى از يزيد بن ابى 

زياد نقل كرده است و ديگر محّدثان به روايت وى استدالل كرده اند.1
گروه بسيارى از پيشوايان بزرگ اهل سّنت هم چون سفيان ثورى، سفيان بن عيينه، شريك 

بن عبداهللا، شعبآل بن حّجاج، عبداهللا بن نمير و مانند ايشان از وى روايت، نقل كرده اند.2
ذهبى در سير اعالم النبالء مى نويسد: «شعبه با همه مهارت و خبرگى كه در نقد راويان دارد، 

از يزيد بن ابى زياد، حديث نقل مى كند».3
گفتنى است كه در اعتماد بر يزيد بن ابى زياد و صّحت استدالل به حديث او همين كافى 
است كه نويسندگان كتاب هاى شش گانه صحيح و پيشوايان بزرگ اهل سّنت از او روايت 

نقل كرده اند. افزون بر اين كه مسلم بن حّجاج نيشابورى در مقدمه كتاب خود مى نويسد:
ــليم و  ــد بن ابى زياد، ليث بن ابى س ــائب، يزي ــى مانند عطاء بن س راويان
ــانى هستند كه داراى خوبى، راست گويى و دريافت علم و  مانند آن ها كس

دانش اند.
ــوايان رجالى و راوى شناِس اهل سّنت نيز يزيد بن ابى زياد  عده اى از پيش

1.  تهذيب الكمال، 32 / 140.
2.  همان، 32 / 137، سير اعالم النبالء، 6 / 129، تهذيب التهذيب، 11 / 287، شماره 531.

3.  سير اعالم النبالء، 6 / 130.
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را توثيق كرده اند... .1
با اين همه، بر وى اشكال مى كنند كه: «وى از بزرگان شيعه بوده است».2

مى پرسيم: منظور از شيعه چه كسانى هستند و از كجا دانسته مى شود كه يزيد بن ابى زياد 
از بزرگان شيعه است؟

در پاسخ مى گويند: 
ــت و اهل سّنت اين احاديث را  احاديثى كه او نقل كرده بيان گر اين معناس
در زمره احاديث ساختگى نقل كرده اند؛ از جمله آن احاديث: وى از سليمان 
بن عمرو بن احوص نقل مى كند كه ابوبرزه گويد: معاويه و عمرو بن عاص 
آوازه خوانى مى كردند و پيامبر خدا  درباره آن دو فرمود: «اللهم اركسهما 
في الفتنة ركساً ودّعهما في النار دّعاً»؛3 «خدايا! آن ها را گرفتار فتنه كن و 

در آن واژگون نما و به سختى به سوى آتش دوزخ بينداز».
بنابر ديدگاه علماى اهل تسّنن اين حديث ساختگى است! و يا حديثى غريب و منكر است؛4 
زيرا در اين حديث، معاويه سركرده گروه ستم پيشه «فئة باغيه» و عمرو بن عاص سركرده 
ــده اند؛ از اين رو راوى اين حديث از بزرگان شيعه خواهد بود! حتى اگر از  ــرزنش ش نفاق، س

راويان صحاح و كتاب هاى ديگر باشد.
ــّنت در دفاع از معاويه و عمرو بن عاص به اتّهام ساختگى بودن اين  ــان اهل س راوى شناس
حديث و شيعه بودن راوى آن، بسنده نكرده اند؛ بلكه به تحريف متن حديث نيز روى آورده 
و واژه «فالن» و «فالن» را به جاى آن دو نام، قرار داده اند؛ از اين نمونه مى توان احمد بن 

حنبل در مسند را نام برد.5
پژوهش گر با انصاف با دقت در آن چه كه آورديم مالحظه خواهد كرد كه چگونه حديثى را 

1.  ر.ك: تهذيب التهذيب، 6 / 288 و 289 و منابع ديگر.
2.  الكامل، 7 / 2729، تهذيب الكمال، 32 / 138، تهذيب التهذيب، 11/ 288.

3.  اين حديث را احمد بن حنبل در مسند، 4/ 421، طبرانى و بّزار؛ آن سان كه در مجمع الزوائد، 8 / 121 آورده، 
نقل كرده اند.

4.  ر.ك: ميزان االعتدال، 4 / 424.
5.  ر.ك: الأللى المصنوعه، 427/1.
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ــّنت از شخصى كه صاحبان كتاب هاى شش گانه صحيح از او روايت كرده و بر  كه اهل س
او اعتماد نموده اند، رد مى كنند؛ چرا كه اين حديث در سرزنش پسر هند و پسر نابغه مى باشد 

و آنان پيروان آن دو هستند.
از طرفى، اين حديث را در برابر حديثى قرار مى دهند كه درباره راوى آن اتفاق نظر كرده اند 
كه اعتبار ندارد و او را به جعل حديث و زنديق بودن مّتهم كرده اند. بنگريد كه چگونه با دين 

و سّنت رسول رب العالمين بازى مى كنند.
گمان نكنيد كه اين گونه بازى با دين و سّنت را فقط در بخش هاى فضائل و مثالب (عيب ها 
و ايرادها) به كار مى برند؛ بلكه اين روش را در اصول اعتقادى، اصول فقه و فقه نيز به كار 

برده اند.
كوتاه سخن اين كه يزيد بن ابى زياد در نزد اهل سّنت، مورد اعتماد و از راويان كتاب هاى 
شش گانه صحيح بوده و او هيچ ايرادى ندارد جز اين كه درباره برخى از زشتى هاى پيشوايان 
آنان روايت نقل كرده است؛ از اين رو، او را از بزرگان شيعه شمرده اند؛ در صورتى كه شيعه، 
ــت و مورد اعتماد بودِن او  ــّنتـ  به وثاق ــه رافضى بودِن راوىـ  طبق اصطالح اهل س بلك
ضررى نمى رساند. همان گونه كه در جاى خود نوشته اند و در موارد بسيارى بر همين مبنا 

عمل كرده اند.1
پس روايت يزيد بن ابى زياد درباره نزول آيه موّدت در خصوص اهل بيت  صحيح است.

2ـ 4ـ2ـ حسين اشقر
ــقر فزارى كوفى از راويان نسائى در كتاب صحيح اوست و  ــين بن حسن اش ابوعبد اهللا حس
عالمان رجالى اهل سّنت گفته اند كه شرط هايى را كه نسائى در صحيح خود براى پذيرش 

روايات برگزيده، از شرايط بخارى و مسلم نيشابورى سخت تر است.2
ــوايان بزرگ اهل سّنت مانند احمد بن حنبل شيبانى، ابن معين، فّالس، ابن  از طرفى، پيش

سعد و ... از حسين اشقر روايت كرده اند.
حافظ ابن حجر عسقالنى در شرح حال حسين اشقر از عقيلى اين گونه حكايت كرده است: 

1.  مقدمه فتح البارى شرح صحيح بخارى، 398.
2.  تذكرة الحّفاظ، 700/2.
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احمد بن محّمد بن هانى گويد: به احمد بن حنبل گفتم: آيا از حسين اشقر 
ــت. و آن گاه احمد  حديث نقل مى كنى؟ گفت: به نظر من او دروغ گو نيس

بن حنبل اشاره به شيعه بودن وى نمود.
عباس بن عبدالعظيم به احمد بن حنبل گفت: او درباره ابوبكر و عمر حديث 

نقل مى كند... .1
روشن است كه همين عمل حسين اشقر در نوشتن كتابى در معايب ابوبكر و عمر باعث شده 

جز احمد بن حنبل او را تضعيف كنند.2
ــين اشقر در نزد احمد بن حنبل، نسائى، يحيى بن معين، ابن حّبان فردى ثقه  بنابراين، حس
و راستگو است. تنها گناه او شيعه بودن اوست كه خود اهل سّنت تصريح كرده اند كه شيعه 

بودن، هيچ ضررى بر مورد اعتماد بودن راوى ندارد.
همين بس كه حافظ ابن حجر عسقالنى وى را به صداقت مى ستايد:

ــقر فزارى كوفى، راوى راستگويى است كه نسبت به  حسين بن حسن اش
مذهب شيعه متعّصب بود و غلو مى كرد. وى در طبقه هاى رجالى در طبقه 

دهم قرار دارد و در سال 208 هجرى وفات كرد.3
3ـ 4ـ2ـ قيس بن ربيع

ابومحّمد قيس بن ربيع اسدى كوفى از راويان ابوداود، ترمذى و ابن ماجه است.4
عّده بسيارى از پيشوايان حديث، در كتاب هاى شش گانه صحيح و منابع ديگر، مانند سفيان 
ثورى، شعبة بن حّجاج، عبدالرّزاق بن همام، ابونعيم فضل بن دكين، ابوداود طيالسى، معاذ 

بن معاذ و ديگران از او روايت كرده اند.5
ــنيدم كه قيس بن ربيع را مدح و  ــعبه نقل مى كند كه از ابوحصين ش ــى از ش ابوداود طيالس

تمجيد مى كرد. وى مى گويد: شعبه به ما گفت: قيس را پيش از آن كه بميرد دريابيد.

1.  تهذيب التهذيب، 2/ 291ـ  292.
2.  ن.ك: همان.

3.  تقريب التهذيب، 1/ 175.
4.  ر.ك: تهذيب الكمال، 24 / 25؛ تهذيب التهذيب، 8 / 350 و منابع ديگر.

5.  تهذيب الكمال، 24 / 27.
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عّفان گويد: به يحيى بن سعيد گفتم: آيا او را به دروغ گويى متهم مى كنيد؟ گفت: نه! عّفان 
گويد: قيس، فردى ثقه و مورد اعتماد بود كه ثورى و شعبه او را توثيق مى كردند.

درباره قيس، حاتم بن ليث از ابوالوليد طيالسى چنين نقل مى كند: «قيس بن ربيع فردى ثقه 
و مورد  اعتماد بود و احاديث معتبرى داشت...».

ابن عدى گويد: همه روايات قيس، معتبر است و سخن درباره او همان است كه شعبه گفته 
است.

بنا بر آن چه گفته شد، چند نكته را مى توان مطرح نمود:
ــود و مردم به علّت  ــور فرماندار مدائن ب ــس؛ وى از جانب منص ــدارى قي 1ـ فرمان

بدرفتارى او با آنان، از وى متنفر شدند.
2ـ شيعه بودن او؛ اين مطلب را ذهبى از احمد بن حنبل نقل كرده است.1

ــماعيل گويد: به احمد بن حنبل  3ـ وجود حديث هاى منكر در نزد او. حرب بن اس
ــت؟ گفت: وى حديث هاى  ــده اس گفتم: چه چيزى باعث تضعيف قيس بن ربيع ش
ــيد،  ــالى رس ــت؛ ولى گفته اند: هنگامى كه قيس به كهن س منكرى نقل كرده اس

فرزندش اين احاديث را در احاديث او وارد كرد و او نيز اين احاديث را نقل كرد.2
ذهبى مى گويد: «قيس، ذاتاً فرد راستگويى است؛ ولى حافظه خوبى نداشت».3

4ـ 4ـ2ـ حرب بن حسن طّحان
درباره حرب بن حسن سخنى از عالمان رجالى نقل نشده و مورد تضعيف قرار نگرفته است؛ 
ــى، با اين حال او به مورد اعتماد بودن حرب، تصريح كرده و به تضعيف  ــز از جانب هيثم ج

كننده، اشاره اى نكرده و دليل تضعيف را نيز بيان ننموده است.
ابن ابى حاتم گويد: «از پدرم درباره حرب بن حسن طّحان پرسيدم، در پاسخ گفت: او استاد 

حديث است...».4

1.  ميزان االعتدال، 3 / 393.
ــير اعالم النبالء، 8 / 41 ـ 44؛ تهذيب  ــداد، 12 / 456ـ  462؛ تهذيب الكمال، 24 / 25ـ  37؛ س ــخ بغ 2.  تاري

التهذيب، 8 / 350 ـ 353.
3.  ميزان االعتدال، 3 / 393.

4.  الجرح والتعديل، 3 / 252.
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3ـ شبهه هاى مخالفان 
1ـ3ـ ابن تيميّه و شبهه در آيه موّدت

على رغم تأييد صّحت حديث هايى كه درباره نزول آيه مباركه موّدت درباره اهل بيت  نقل 
ــده، از منابع اهل سنت، افراد متعصبى چون ابن تيميه به ايجاد شبهه درباره اين احاديث  ش
پرداخته اند. وى در كتاب منهاج السّنآل چنين مى نويسد: «در صحيح بخارى از سعيد بن جبير 
ــؤال شد كه منظور از موّدت قربى و  ــت: از ابن عباس درباره آيه موّدت س اين گونه آمده اس

نزديكان، چه كسانى هستند»؟
پس از نقل اين حديث مى نويسد: 

ــير قرآن بوده است  ابن عباس از بزرگان اهل بيت و داناترين آن ها به تفس
ــير نيز از او درباره اين آيه شريفه ثابت شده است. به اين  دليل  و اين تفس
ــه ابن عباس نگفت: «إّال المودة لذوى القربى»؛ بلكه گفت: «إّال الموّدة  ك
في القربى»؛ مگر نمى دانى آن گاه كه خداوند متعال سخن از خويشاوندان 
ــْيء  ــر خدا به ميان مى آورد مى فرمايد: َواْعَلُموا أَنَّما َغِنْمُتْم ِمْن َش پيامب
ــوِل َولِِذي الُْقْربى؟1 در اين باره گفته نمى شود:  ُس ــهُ َولِلرَّ َفَأنَّ ِهللاِ ُخُمَس
«إالّ الموّدة في ذوى القربى»؛ بلكه گفته مى شود: «الموّدة لذوى القربى»؛ 
ــود كه خداوند متعال فرموده است: «إالّ الموّدة في  بنابراين، چگونه مى ش

القربى».
در توضيح اين سخن مى گوييم: اساساً پيامبر اكرم  اجر و پاداشى از مردم 
نمى خواهد؛ چرا كه پاداش او به عهده خداست و آن چه به عهده مسلمانان 
است مواالت و دوستى اهل بيت است؛ ولى اين دوستى با دليل هاى ديگرى 
ــه اهل بيت  چيزى از پاداش  ــود و مواالت ما ب جز اين آيه، ثابت مى ش

پيامبر را در بر نمى گيرد.
ــت و در آن موقع، على با فاطمه ازدواج  از طرفى اين آيه، از آيات مّكى اس

1.  انفال/41.
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نكرده بود و هنوز وى، فرزندى نداشت.1
وى  در جايى ديگر مى نويسد:

ــود آيه موّدت درباره اهل بيت نازل شده، دروغ آشكارى  اين كه گفته مى ش
است؛ زيرا اين آيه، در سوره شورا آمده و بدون ترديد سوره شورا مّكى است 
و پيش از ازدواج على با فاطمه نازل شده است... ما پيش تر درباره اين آيه 
سخن گفتيم كه منظور از اين آيه، همان است كه ابن عباس توضيح داده 

است... . اين روايت را بخارى و ديگران نيز نقل كرده اند.
ــيعه از ياران احمد بن حنبل و  ــّنى و ش از طرفى، گروهى از نگارندگان س
ــل كرده اند: هنگامى كه اين  ــران حديثى را از پيامبر  اين گونه نق ديگ
آيه نازل شد، مردم گفتند: اى رسول خدا! اينان چه كسانى هستند؟ پيامبر 

فرمود: «عليٌّ وفاطمة وابناهما».
اين حديث به اتّفاِق نظر اهل معرفت دروغ است!2

ابن تيمّيه در جاى جاى كتاب منهاج السّنآل تكرار مى كند كه اين حديث دروغ است و اين آيه 
در سوره شورا آمده، كه اين سوره مّكى است و على در مدينه با فاطمه ازدواج كرده است و 

آن تفسيرى كه در صحيح بخارى و مسلم آمده با اين حديث تناقض دارد.

2ـ3ـ عالمان ديگر سنّى و شبهه در آيه موّدت 
ــكال هايى درباره حديث مودت مطرح  ــّنت نيز اش به جز ابن تيميه برخى از عالمان اهل س

كرده اند:
1ـ2ـ3ـ ابن حجر عسقالنى در كتاب الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكّشاف گفته كه 
اين حديث معارض دارد. وى مى نويسد: «اين حديث با روايتى كه از جهت اعتبار برتر است، 

معارضه دارد؛ همان حديثى كه در صحيح بخارى آمده است...».
ــده  ــوره در مكه نازل ش ــت كه اين س  و در فتح البارى مى افزايد: «مؤّيد ديدگاه ما اين اس

1.  منهاج السنّة، 4 / 25 ـ 27.
2.  همان، 562/4 و 563.
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است».1
2ـ2ـ3ـ ابن كثير نيز در اين باره نوشته است:

اين كه بگوييم اين آيه در مدينه نازل شده، بعيد است؛ زيرا اين سوره مّكى 
  است و در آن زمان فاطمه (س)  فرزندى نداشته است؛ چرا كه با على
ازدواج نكرده بود؛ بلكه ازدواج آن ها در سال دوم هجرى پس از جنگ بدر 
ــد. حقيقت اين است كه تفسير اين آيه همان گونه است كه حبر  انجام ش

امت (ابن عباس) تفسير كرده است... .2
3ـ2ـ3ـ قسطالنى نيز به مّكى بودن آيه استدالل كرده و در ادامه مى نويسد: «تفسير آيه 
به همان تفسيرى كه حبر امت و ترجمان قرآن؛ يعنى ابن عباس گفته، صحيح تر و شايسته تر 

است».3
4ـ2ـ3ـ شوكانى در اين مورد فقط به معارضه بسنده كرده و حديث طاوس از ابن عباس 

را ترجيح داده است.4
5ـ2ـ3ـ ابن روزبهان نيز در اين باره اظهار نظر كرده و گفته است: «ظاهر آيه با توجه به 

اين معنا شامل تمامى خويشاوندان پيامبر  مى شود».5
ــن باره داده كه حاصل كالم وى چنين  ــترى در اي 6ـ2ـ3ـ عبدالعزيز دهلوى توضيح بيش

است:
ــث را احمد بن حنبل و طبرانى از ابن عباس نقل كرده اند؛  گرچه اين حدي
ــوره شورا در  ــتر محّدثان آن را تضعيف كرده اند؛ چرا كه تمامى س ولى بيش
مكه نازل شده است و در آن موقع حسن و حسين متولد نشده بودند و على 
پس از آن با فاطمه ازدواج كرده است... از طرفى برخى از راوياِن حديث، از 
شيعيان غالى هستند؛ گرچه محّدثان آنان را به راستگويى توصيف كرده اند. 

1.  فتح البارى، 8 / 458.
2.  تفسير القرآن العظيم، 4 / 101.

3.  ارشاد السارى، 7 / 331.
4.  فتح الغدير، 4 / 537.

5.  ابطال الباطل چاپ شده به همراه احقاق الحق، 3 / 20.
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ــه؛ بلكه فقط حديث را نقل به  ــت كه راوى دروغ نگفت گمان قوى اين اس
ــت؛ چرا كه در متن حديث «اهل بيتى» آمده است. از اين رو  معنا كرده اس
شيعيان آنان را به چهار نفر مخصوص كرده اند... . اين معنايى كه ذكر شده، 
مناسب شأن و مقام نبّوت نيست؛ بلكه از شأن اهل دنيا است. هم چنين اين 
روايت با آيات بسيارى منافات دارد، آن جا كه مى فرمايد: ُقْل ما َسَألُْتُكْم 

ِمْن أَْجر َفُهَو لَُكْم ِإْن أَْجِرَي ِإالّ َعَلي اهللاِ؛1
ــود، الزم مى آمد كه  ــم پيامبران خواهان اجر و پاداش ب ــن، اگر خات بنابراي
جايگاه وى از ديگر پيامبران پايين تر باشد و اين بر خالف اجماع مسلمانان 

است.2

3ـ3ـ پاسخ به شبهه هايى درباره حديث مودت
برخى از شبهاتى كه از طرف بزرگان اهل سنت در اين باره مطرح شده بود را نقل كرديم و 

به ترتيب به هر يك پاسخ مى دهيم:
 1ـ3ـ3ـ مكى بودن سوره شورا و نبود حسنين

ــبهه، مكى بودن سوره شورا و عدم تولد حسنين  در  ــى ترين ش ظاهراً مهم ترين و اساس
زمان نزول آيه است. از همين رو درباره اين شبهه در دو محور بحث مى كنيم:

1ـ1ـ3ـ3ـ آيه مودت از ديدگاه روايات
با توجه به روايت هاى مختلفى كه درباره آيه مباركه وارد شدهـ  چه روايت هايى كه آيه را به 
اهل بيت  تفسير كرده اند، و چه روايت هايى كه گفته اند اين آيه به جهت گفتار انصار نازل 

شده ـ آيه مودت، مدنى است. 
قرطبى در اين باره گويد: 

بنابر نظر حسن، عكرمه، عطاء و جابر، سوره شورا مّكى است. ابن عباس و 
قتاده مى گويند: اين سوره مّكى است جز چهار آيه از آن، كه در مدينه نازل 

1.  سبأ / 47.
2.  تحفة اثنا عشريه، 205.
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شده است و آيه موّدت در زمره اين آيه هاى چهارگانه است.1
ابوحّيان 2 و شوكانى و آلوسى نيز همين گونه نوشته اند.3

مقاتل نيز گويد: 
در اين سوره آياتى مدنى است؛ آيه اى كه خداوند متعال مى فرمايد: ذلَِك 
ــران آيه أَْم َيُقولُوَن اْفَتري را  ــرُ اهللاُ ِعباَدهُ؛ و برخى از مفّس الَّذي يَُبشِّ

استثناء كرده اند؛ البته جايز است به اعتبار اغلب، اطالق آورده شود.4
شايان ذكر است كه وجود آيه هاى مدنى در سوره هاى مّكى و يا عكس آن بسيار است و در 

اين باره هيچ فردى، اشكالى ندارد؛ از اين رو، اين شبهه به روشنى دفع مى شود.
2ـ1ـ3ـ3ـ آيه مباركه با قطع نظر از روايات

آيه موّدت بر لزوم «موّدت قربى»؛ يعنى خويشاوندان پيامبر  داللت دارد و مخاطب آيه، 
ــلمانان هستند نه ديگران. اين لزوم از آيه به ذهن متبادر است كه بسيارى از پيشوايان  مس
اهل سّنت به اين تبادر اذعان و اعتراف كرده اند؛ از جمله  كرمانى نگارنده الكواكب الدرارى 
ــرح صحيح البخارى. وى  ــنده عمدآل القارى فى ش ــرح صحيح بخارى و عينى نويس فى ش
ــخن ابن عباس اين است كه همه قريش  ــد: «چكيده س ــرح حديث طاوس مى نويس در ش
خويشاوندان پيامبر  هستند و منظور آيه، بنى هاشم و نظير آنان نيست؛ آن سان كه ذهن 

انسان از سخن سعيد بن جبير چنين مطالبى را برداشت مى كند».
ــتند، از چند جهت مى توان اثبات كرد، از  ــلمانان هس اما اين كه گفتيم مخاطب اين آيه مس

جمله سياق آيات است؛ چرا كه خداى سبحان مى فرمايد:
َتَري الّظالِميَن ُمْشِفقيَن ِمّما َكَسُبوا َوُهَو واِقٌع بِِهْم َوالَّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا 
الّصالِحاِت في َرْوضاِت الَْجّناِت لَُهْم ما َيشاُؤَن ِعْنَد َربِِّهْم ذلَِك ُهَو الَْفْضُل 
ُر اهللاُ ِعباَدُه الَّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالِحاِت ُقْل  الَْكبيُر * ذلَِك الَّذي يَُبشِّ
َة ِفي الُْقْربى َوَمْن َيْقَتِرْف َحَسَنًة نَِزْد لَُه فيها  ال أَْسَئُلُكْم َعَلْيِه أَْجًرا ِإالَّ الَْمَودَّ

1.  تفسير قرطبى، 16 / 1.
2.  البحر المحيط، 7 / 507.

3.  فتح القدير، 4 / 525.
4.  روح المعانى، 25 / 10.

الم 
لس
هم ا

علي
ت 
ل بي

ه اه
ى ب

ورز
مهر

ت  
موّد

يه 
ر آ

سي
ه تف

ى ب
گاه

ت: ن
سّن

ن و 
قرآ

گاه 
ديد

از 



26
13

91
يز 

 پاي
مـ  

هفت
ره 
شما

ىـ  
وه
 پژ
مت

 اما
امه

صـلن
ف

ُحْسًنا ِإنَّ اهللاَ َغُفوٌر َشُكوٌر * أَْم َيُقولُوَن اْفَتري َعَلي اهللاِ َكِذبًا َفِإْن َيَشِإ اهللاُ 
َيْخِتْم َعلي َقْلِبَك َوَيْمُح اهللاُ الْباِطَل َويُِحقُّ الَْحقَّ بَِكِلماِتِه ِإنَُّه َعليٌم بِذاِت 
يِّئاِت َوَيْعَلُم ما  ُدوِر * َوُهَو الَّذي َيْقَبُل التَّْوبََة َعْن ِعباِدِه َوَيْعُفوا َعِن السَّ الصُّ
َتْفَعُلوَن * َوَيْسَتجيُب الَّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالِحاِت َوَيزيُدُهْم ِمْن َفْضِلِه 

َوالْكاِفُروَن لَُهْم َعذاٌب َشديٌد؛1
ُر اهللاُ ِعباَدُه الَّذيَن آَمُنوا  همان گونه كه مالحظه مى شود، آيه موّدت پس از ذلَِك الَّذي يَُبشِّ

َوَعِمُلوا الّصالِحاِت آمده است.
ــت: أَْم َيُقولُوَن اْفَتري َعَلي اِهللا  ــى بگويد: پس از آيه موّدت، اين گونه آمده اس ــايد كس ش

.ًَكِذبًا
در پاسخ مى گوييم: منظور از اين افراد، مشركان نيستند، بلكه منظور كسانى هستند كه به 
ــتند. بيان گر اين معنا گفتار بعدى خداوند متعال است  ــلمان و در باطن منافق هس ظاهر مس
.يِّئاِت َوَيْعَلُم ما َتْفَعُلوَن كه مى فرمايد: َوُهَو الَّذي َيْقَبُل التَّْوبََة َعْن ِعباِدِه َوَيْعُفوا َعِن السَّ

بنابراين، مخاطب آيه مشركان نيستند؛ زيرا واژه «توبه» در قرآن كريم جز درباره مسلمانان 
معصيت كار، به كار نرفته است.

اگر كسى بپرسد كه آيا در مكه منافقان نيز در شمار مسلمانان بوده اند؟
در پاسخ مى گوييم: آرى! در اين زمينه به گفتار پژوهش گران درباره سوره مّدثر رجوع كنيد 

و آن را با گفتار مفسران بسنجيد.
  بنابر آن چه گفته شد، بر تمامى مسلمانان واجب است كه به اقربا و خويشاوندان پيامبر

مهر بورزند و موّدت داشته باشند... . 
به راستى آيا به دوست داشتن و موّدت عموها و عموزادگان پيامبر امر شده ايم؟!

به طور قطع درباره مشركاِن آن ها چنين امرى نرسيده است، اما درباره مؤمناِن از خويشاوندان 
پيامبر، به هنگام نزول آيه يا پس از آن؛ براى آنان در آن زمان، در مّكه جايگاهى مشخص 
نبود؛ از اين رو، منظور از خويشاوندان، على  است؛ چرا كه شرك ورزان همواره بغض و 
كينه آن حضرت را در دل داشتند و با او به ستيز برمى خاستند. منافقان به او حسد مى ورزيدند 

1.  شورا / 22 ـ 26.
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و عناد مى كردند و مؤمنان، او را دوست مى داشتند و به او مهر مى ورزيدند.
ناگفته نماند كه دو واژه «موّدت» و «يقترف» نشان گر همين معنا است.

پس از همه اين مطالب، آن گاه كه در مدينه از پيامبر خدا  درباره معناى واژه «قربى» در 
آيه مباركه پرسيدند، حضرت فرمود: «علي وفاطمة والحسن والحسين».

2ـ3ـ3ـ  پيامبر درخواست اجر نكرد
ــى از مردم درخواست نكردند.  ــالت خويش، پاداش هيچ يك از پيامبران در برابر تبليغ و رس

حضرت نوح به قوم خود گفت:
ِإنّي لَُكْم َرُسوٌل أَميٌن * َفاتَُّقوا اهللاَ َوأَطيُعوِن * َوما أَْسَئُلُكْم َعَلْيِه ِمْن 

أَْجر ِإْن أَْجِرَي ِإالّ َعلي َربِّ الْعالَميَن؛1
به راستى من براى شما پيامبرى امين هستم. پس تقواى خدا پيشه كنيد 
ــى نمى خواهم؛  ــن اطاعت نماييد. من براى اين دعوت، هيچ پاداش و از م

.پاداش من تنها بر پروردگار جهانيان است
ــَئُلُكْم  صالح پيامبر نيز به قوم خود چنين گفت:2 حضرت هود نيز مى گويد: يا َقْوِم ال أَْس
ــوَن؛ 3اى قوم من! من براى  ــِرَي ِإالّ َعَلي الَّذي َفَطَرني أَ َفال َتْعِقُل ــِه أَْجًرا ِإْن أَْج َعَلْي
رسالت خويش از شما پاداشى نمى خواهم؛ پاداش من، تنها بر كسى است كه مرا آفريد، آيا 

 !نمىانديشيد؟
ــردم اجر و پاداش  ــالت خويش از م ــز همين گونه بودند و در ازاى تبليغ رس ــول خدا ني رس
ــت نكردند؛ آن سان كه در آيات متعددى به اين مطلب اشاره شده است. آن جا كه  درخواس

مى فرمايد:
ُقْل ما َسَألُْتُكْم ِمْن أَْجر َفُهَو لَُكْم ِإْن أَْجِرَي ِإالّ َعَلي اهللاِ َوُهَو َعلي ُكلِّ 

َشْيء َشهيٌد؛4
بگو: هر پاداشى از شما خواسته ام براى خود شماست؛ پاداش من فقط بر 

1.  شعراء/ 107 ـ 109.
2.  همان، آيه هاى 143 ـ 145.

3.  هود/51.
4.  سبأ / 47.
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.خداوند است و او بر همه چيز گواه است
در آيه ديگرى نيز آمده است: ُقْل ما أَْسَئُلُكْم َعَلْيِه ِمْن أَْجر ِإالّ َمْن شاَء أَْن َيتَِّخَذ ِإلي َربِِّه 
ــبيًال؛ 1بگو: من براى رسالت خويش از شما هيچ پاداشى نمى خواهم؛ مگر كسى كه  َس

.بخواهد راهى به سوى پروردگارش برگزيند
ــتثناء است كه مفّسران شيعه و سنى  ــت، همان اس ــبهه اى كه درباره اين آيات مطرح اس ش
درباره آن بحث كرده اند؛ برخى آن را استثناء منقطع دانسته اند و برخى ديگر مانند زمخشرى، 
ــد. در دو تفسير خازن و  ــتثناء، هم مى تواند متصل و هم منقطع باش ــته اند كه اس جايز دانس
خطيب شربينى هم به دو وجه از آن پاسخ داده شده است. اگر اين آيات با دقت بررسى گردد، 

روشن مى شود كه آيه هايى كه درباره پيامبر آمده بر چهار گونه است:
1ـ آياتى كه به عدم درخواست اجر مربوط مى شود؛

2ـ آياتى كه شامل درخواست اجر مى شود، ولى با واژه «لكم».
ــود و از طرفى درخواست «گزينش راهى به  ــامل عدم درخواست اجر مى ش 3ـ آياتى كه ش

سوى خدا» از روى اختيار مى شود.
4ـ آياتى كه شامل درخواست اجر است و آن همان موّدت و مهرورزى به خويشاوندان است.

مى پرسيم: به راستى اى انسان هاى منصف! چه تنافى ميان اين آيه ها وجود دارد؟
ــى درخواست نكرد و فقط  ــالت خويش از مردم اجر و پاداش پيامبر خدا  در قبال تبليغ رس
ــوى خدا برگزينيد» و آن «وظيفه شماست» و اين  به آن ها فرمود: «در اين باره راهى به س
ــود؛ از اين رو در روايتى از  ــه جز با موّدت و مهرورزى به اهل بيت  محقق نمى ش وظيف
اهل بيت  آمده است كه فرمودند: «نحن السبيل»؛2 «ما همان راه برگزيده شده هستيم».

ــتند؛ به ويژه «آن گاه كه دنيا را هرج و مرج فرا  ــوى خدا هس آرى، آنان همان راه ها به س
گيرد، فتنه ها آشكار شوند و راه ها بسته شود»؛3 در اين هنگام اهل بيت  همان راه هستند.

ــى  ــت كه گفتيم و الزمه هاى اين دليل بر كس معناى آيه كريمه در قرآن كريم همين اس
ــمار و         ــر حقايق! خوب اين مطلب را بگير و غنيمت بش ــت. پس اى پژوهش گ مخفى نيس

1.  فرقان/ 57.
2.  ينابيع المودة، 22 به نقل از فرائد السمطين.

3.  مجمع الزوائد، 9/ 165.
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ــوى راه پروردگارت فرا خوان و با آنان به نيكوترين روش  با حكمت و موعظه نيكو به س
استدالل و مناظره كن...1 و خداوند براى ما كافى است و او بهترين وكيل و حامى ماست.

3ـ3ـ3ـ چرا آيه نفرمود: «إالّ الموّدآل للقربى»؟
اين شبهه را دهلوى و ابن تيمّيه مطرح كرده اند. چنين شبهه اى از شخصى هم چون دهلوى 
بعيد نيست؛ ولى از ابن تيمّيه كه اّدعاى فهم زبان عربى دارد، عجيب و شگفت آور است و 

اى كاش او در اين باره به سخنان متخّصصان در فن زبان عربى مراجعه مى كرد.
زمخشرى در الكّشاف مى نويسد:

ــت كه استثنا متصل باشد؛ به اين معنا كه «ال اسألكم  در اين آيه جايز اس
ــالت خويش هيچ  أجراً إّال هذا وهو أن توّدوا أهل قرابتي؛ من در مقابل رس

پاداشى از شما نمى خواهم مگر اين كه خويشان مرا دوست بداريد».
ــت، زيرا خويشان او همان خويشان مردم  ــى نيس در واقع اين اجر و پاداش
ــتند؛ از اين رو صله و مهرورزى به آن ها در مرّوت و جوان مردى  نيز هس

الزم است.
ــد؛ به اين معنا كه «ال أسألكم  ــتثنا مى تواند منقطع هم باش از طرفى، اس
أجراً قّط ولكنّني أسألكم أن توّدوا قرابتي الّذين هم قرابتكم وال تؤذوهم؛ 
من از شما درخواست هيچ اجر و پاداشى نمى كنم، ولى از شما مى خواهم 
ــت بداريد و آن ها را آزار  ــان شما نيز هستند، دوس ــان مرا كه خويش خويش

ندهيد».
زمخشرى در ادامه با طرح يك پرسش مى نويسد:

شايد كسى بپرسد: چرا گفته نشد: «إالّ موّدة القربى» يا «إالّ الموّدة للقربى» 
و معناى «إالّ الموّدة في القربى» چيست؟

در پاسخ او مى گويم: منظور اين است كه براى موّدت و مهرورزى مكان و 
جايگاهى قرار داده شده است؛ مثل اين كه بگويى: «لي في آل فالن موّدة 
ــديد»؛ من فالن خاندان را دوست دارم و آنان،  ولي فيهم هوى وحّب ش

1.  نحل / 125.
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جايگاه و محل مهرورزى من هستند.
در اين جا حرف «في» صله براى موّدت نيست، همان گونه كه «الم» در 
«إالّ المودة للقربى» صله است، بلكه حرف «في» به واژه محذوفى متعلّق 
ــت كه ظرف بدان متعلّق شده؛ مانند «المال في الكيس؛ مال در كيسه  اس
ــت». آن چه كه در جمله در تقدير قرار گرفته، چنين است: مگر موّدتى  اس

كه ثابت در قربى و متمّكن در آن هاست.
ــرى» مصدر و به  از طرفى، واژه «قربى» همانند واژه هاى «زلفى» و «بش

معناى قرابت است و منظور از آن، اهل قربى و خويشاوندان است.
در روايتى آمده است: آن گاه كه اين آيه نازل شد، گفته شد: اى رسول خدا! 
خويشان شما كه مهرورزى به آن ها براى ما الزم است چه كسانى هستند؟ 

فرمود: «علي وفاطمة وابناهما»؛
روايتى كه از على  نقل شده بيان گر همين معناست. آن جا كه گويد: 
ــادت  ــول خدا! مردم به من حس ــكوه كردم، كه اى رس روزى به پيامبر ش

مى كنند، پيامبر فرمود:
«أما ترضى أن تكون رابع أربعة: أّول من يدخل الجنّة أنا وأنت والحسن 

والحسين وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا وذّريتنا خلف أزواجنا؛»1
ــى؟  ــتى كه چهارمين نفر از اين چهار نفر باش ــنود نيس « آيا راضى و خش
 ، ــن، حسين ــود، من، تو، حس ــى كه وارد بهشت مى ش ــتين كس نخس
ــران ما سمت راست و چپ ما هستند و فرزندان و ذريه ما پشت سر  همس

همسران ما وارد بهشت مى شوند.»
فخر رازى2، ابوحيان،3 نيشابورى،4 و ابوالسعود5 نيز به اين مطلب پرداخته اند.

1.  الكّشاف، 4/ 219 ـ 220.
2.  التفسير الكبير، 27/ 167.
3.  البحر المحيط، 7 / 516.

4.  تفسير نيشابورى: چاپ شده در حاشيه تفسير طبرى، 25 / 33.
5.  تفسير ابى السعود، 8 / 30. براى آگاهى بيشتر در اين زمينه مى توان به تفسيرهاى بيضاوى، نسفى، شربينى و 
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4ـ3ـ3ـ تعارض
آخرين شبهه اى كه براى اين آيه ارائه كرده اند، تعارض است. اين شبهه به روايتى كه احمد 
و ديگران از ابن عباس نقل كرده اند بستگى دارد كه ما در پاسخ اين شبهه كه در برابر نظريه 

مورد قبول است و موّدت را در آن بزرگواران منحصر نمى كند، مى گوييم:
ــاوندى بين پيامبر اكرم  و قريش است كه موجب  1ـ معناى «القربى» نزديكى و خويش
قرابت مى شود. از اين روست كه پيامبر خدا  فرمود: «إالّ أن تصلوا ما بيني وبينكم من 

القرابة»؛ « مگر اين كه بين من و خويشانم همواره دوستى را حفظ كنيد.»
ــت. پس در واقع معناى آيه اين گونه  ــور از «قربى» نزديكى و ارتباط با خداوند اس 2ـ منظ

مى شود: مگر اين كه با كارهاى شايسته به خداوند مهرورزى نماييد.
3ـ منظور از «قربى» خويشان و نزديكان مى باشد؛ ولى نه خويشان پيامبر  بلكه با كسانى 

از خويشان خود مهرورزى داشته باشيد كه با شما ارتباط و دوستى دارند.
4ـ آيه موّدت به آيه ُقْل ما َسَألُْتُكْم ِمْن أَْجر َفُهَو لَُكْم؛1 «اى پيامبر! بگو: هر آن چه از شما 

مزد و اجر خواستم پس براى شماست»، نسخ شده و حكم آن از بين رفته است.
نظريه چهارم را همه دانشمندان رد كرده اند، تا جايى كه برخى از علما بر زشتى آن به روشنى 
سخن رانده اند. البته بين دو آيه هيچ منافاتى نيست، بلكه يكى از آن دو آيه تأكيدى بر آيه 

ديگر است.
اّما نظريه سوم، شايسته بحث و بررسى نيست؛ چرا كه هيچ گونه دليلى ندارد و ارزش بحث 

ندارد، به همين جهت صاحبان تفسير به آن نپرداخته اند.
ــن بصرى نقل  ــت؛ از حس نظريه دوم كه منظور از «قربى» تقّرب و نزديكى به خداوند اس
شده است،2 و از ظهور گفتار عينى حنفى معلوم مى شود كه آن را پذيرفته است.3  ابن حجر 
عسقالنى در كتاب فتح البارى به روايت احمد از مجاهد از ابن عباس به آن استدالل كرده 

است، كه پيامبر  فرمود:

ديگر تفسيرهاى اهل سنت مراجعه كرد.
1.  سوره سبأ / 47.

2.  تفسير رازى، 27/ 165، فتح البارى، 8/ 458 و ديگر منابع.
3.  عمدة القارى، 19/ 157.
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ُقْل ال أَْسَئُلُكْم َعَلْيِه أَْجًرا على ما جئتكم به من البيّنات والهدى إالّ أن 
تقّربوا إلى اهللا بطاعته؛

ــدن آيات الهى  ــراى هدايت و خوان ــزدى ب ــچ گونه اجر و م ــو: هي بگ
«نمىخواهم» مگر اين كه با فرمان بردارى از خداوند به او نزديك شويد.

ولى ابن حجر گفته است: در سند اين روايت، ضعف و سستى است.1
اين نظريه نيز به طور كامل مردود است؛ زيرا از طرفى بر خالف معناى متبادر از آيه مى باشد 
و از طرف ديگر، با روايات صريح مخالفت دارد و نيز با ذوق سالم و صحيح ناسازگار است.

1ـ 4ـ3ـ3ـ  بررسى سند روايت متعارض
ــت. ابن حجر آن  ــده و ديگر نظريات را نقل نكرده اس ابن تيمّيه فقط همين نظر را يادآور ش
را برگزيده و شوكانى آن را بر بقيه نظريات برترى داده است. اينان دليل آن را روايت احمد، 
ــعيد بن جبير، از ابن عباس قرار داده اند كه در ابتداى نقل  ــلم از طاوس، از س بخارى و مس
ــت، ولى به اين روايت از دو جهت مهم (سند روايت، و معناى دقيق حديث)  روايت ها گذش

ايرادهايى وارد است. ابتدا به بررسى سند حديث مى پردازيم:
1ـ شعبآل بن حّجاج

شعبة بن حّجاج ـ راوى اصلى اين روايت ـ دروغ گو بوده و درباره اهل بيت  بسيار دروغ 
پردازى كرده است.

 ( امام صادق) ــريف مرتضىـ  رحمه اهللاـ   مى گويد: «اين شخص از جعفر بن محّمد ش
روايت كرده است كه حضرتش ابوبكر و عمر را دوست داشته»!2

ــازد، هيچ بعيد نيست كه روايتى را از ابن عباس درباره نزول  ــى كه چنين دروغى را بس كس
اين آيه نيز بسازد.

2ـ يحيى بن عباد ضبعى بصرى
ــد و از شعبه روايت كرد... احمد بن حنبل از  ــاكن ش خطيب بغدادى گويد: يحيى در بغداد س

1.  فتح البارى شرح صحيح بخارى، 8 / 458.
2.  الشافى فى االمامة، 4 / 116.
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او روايت مى كند... .1
ابن حجر عسقالنى او را از رجال «بخارى» كه مورد بحث و بررسى قرار داده اند، آورده و از 
ساجى نقل كرده است كه او، در نقل روايت ضعيف و سست مى باشد. از ابن معين نيز نقل 

شده است كه او قابل اعتماد نيست، اگرچه او را راستگو دانسته است.2
3ـ محّمد بن جعفر

ابن حجر و ذهبى، محّمد بن جعفر غندر را، در بخش كسانى كه مورد اختالف نظر هستند، 
آورده اند و قول آن دو برگرفته از گفتار ابوحاتم است.3

4ـ محّمد بن بشار
ــّنت درباره محّمد بن بشار، حرف دارند. ابن حجر اسم او را در بخش  ــتر بزرگان اهل س بيش
موارد اختالفى آورده و تضعيف او را در نقل روايت از ابن فّالس نقل كرده است. ابن حجر 
در ميزان االعتدال گويد: فّالس او را دروغ پرداز دانسته و از دورقى نقل كرده كه «نزد ابن 
ــخن از بندار به ميان آمد، ديدم كه يحيى به حديث هاى او ارزشى نمى نهد  معين بوديم، س

و او را ضعيف مى داند».
يحيى بن معين نيز او را ضعيف مى دانسته است.4 

ــندهاى روايت طاوس از ابن عباس بود و انصاف  ــى شد وضع و حال بيشتر س آن چه بررس
اين است كه اين روايت حجّيت ندارد تا چه رسد به اين كه با روايت هاى صحيح و درست 

معارضه كند.
2ـ 4ـ3ـ3ـ بررسى عميق در فهم حديث

در اين باره بيان چند نكته الزم است:
ــركان را مورد خطاب قرار داده و از آنان  ــتاده اش مش ــت كه خداوند و فرس اول، معقول نيس
ــالت را  ــركان، كفر ورزيده اند و اصل اين رس ــالت بخواهند؛ زيرا مش پاداش و اجر و مزد رس

تكذيب كرده اند. پس چگونه مى شود از آنان اجر و مزد خواست؟

1.  تاريخ بغداد، 14/ 144.
2.  مقدمه فتح البارى، 452.

3.  مقدمه فتح البارى، 437، ميزان االعتدال، 3/ 502.
4.  مقدمه فتح البارى، 437.
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دوم، اين آيه در مدينه نازل شده است.
سوم، همان گونه كه گذشت در صورتى كه اين آيه را مّكى بدانيم، روى سخن با مسلمانان 

خواهد بود، نه مشركان.
بعد از همه اين اشكاالت، اگر سند و معناى اين حديث را كه در مسند احمد و صحيح بخارى 
ــلم از طاوس از ابن عباس آمده، بپذيريم؛ شكى نيست كه در همين روايت، سعيد بن  و مس
ــت و تعارض در دو  ــت. اما با نظر ابن عباس متعارض اس جبير به قول حق معتقد بوده اس

حديث به سقوط و بى ارزشى هر دو مى انجامد.
بنابراين، دليلى بر اين كه، مراد از خويشاوندى بين پيامبر و قريش است، نخواهد ماند؛ زيرا 

فرض بر اين است كه تنها دليل، همين روايت بود.
ولى سخن درست اين است كه ابن عباس از پيروان و شاگردان مدرسه اهل بيت  است و 
هيچ گاه با گفتار و نظر آن ها مخالفت نمى نمايد. نيز پيش تر ثابت شد كه امير مؤمنان على، 
ــنى فرمودند كه آيه درباره خودشان نازل شده و هيچ  ــجاد  به صراحت و روش و امام س

كس در سند اين دو روايت خدشه نكرده است. 
ــتگو؛ يعنى امام باقر و صادق  نيز بر اين  ــبط و نواده پيامبر و دو امام راس هم چنين دو س

معنا تصريح دارند. پس چگونه ابن عباس در رأى با آن ها مخالفت مى نمايد؟!
ــروه در جانب گرايى و تقلّب، زياده روى  ــت؛ بلكه برخى از اين گ ــز، اين گونه نبوده اس هرگ
ــازگارى و مخالفت با امير مؤمنان  كردند و بر زبان ابن عباس مطالبى قرار دادند و به او ناس

على  را مانند قضّيه ازدواج موّقت نسبت دادند!1
منظور اين است كه وقتى اين گروه متعّصب و جانب گرا، ديدند بيشتر صحابه و ياران پيامبر 
با سندهاى محكم و معتبر نزول آيه درباره اهل بيت  را روايت مى نمايند و امامان اهل بيت 
 بر اين نظريه اتّفاق كاملى دارند؛ ابتدا تالش كردند كه احاديث را سست و بى پايه جلوه 
ــت، جعل و  ــپس در مقابل آن، حديثى را از قول عالمى كه خود پيرو اهل بيت اس دهند، س
تزوير نمايند تا بين آن ها تعارض ايجاد كنند و به پندار خودشان بين آنان اختالف بيندازند.

ــانى مانند ابن تيمّيه و پيروانش پا به عرصه وجود بگذارند و به همين  آن گاه در آينده كس

1.  براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك تحريم دو حكم حالل از سلسله پژوهش هاى اعتقادى، شماره 26.
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حديث جعلى، استدالل كنند و حديث صحيح مورد اتفاق تمامى مسلمانان را دروغ بدانند.
كوتاه سخن اين كه معناى اين آيه بر لزوم مهرورزى اهل بيت  كامًال روشن است.

ــى  ــيخ مفيد بغدادىـ  رحمه اهللاـ  با توجه به اين كه پيامبر اكرم  هيچ گاه مزد و پاداش ش
براى رساندن وحى و پيامبرى نمى خواهد، مى نويسد:

ــتى اهل بيت او  قرار داده،  ــن نظريه كه خداوند مزد پيامبرش را دوس اي
ــان نيز نمى تواند باشد؛ زيرا مزد  ــت و هم چنين مزد خود ايش ــت نيس درس
پيامبر اكرم  همان پاداش هميشگى است كه در هم جوارى و نزديكى 

با خداوند است.
ــوى ديگر، به خاطر اين كه دادگسترى و بخشندگى خداوند بر عهده  از س
ــت و سزاوار نيست كه بندگان وظيفه اى در برابر اين گونه كارها  خود اوس
قرار دهند؛ زيرا بايد تمامى كارها خالص براى خداوند باشد و هر كارى بر او 

باشد، مزد ايشان نيز بر عهده خود خداوند است، نه ديگران.
افزون بر اين همان طور كه گذشت خداوند متعال از زبان حضرت هود، مى فرمايد: يا َقْوِم 
ــَئُلُكْم َعَلْيِه أَْجًرا ِإْن أَْجِرَي ِإالّ َعَلي الَّذي َفَطَرني؛ اى قبيله من! هيچ پاداشى از  ال أَْس

.شما نمى خواهم، پاداش من فقط بر عهده كسى است كه مرا آفريد
بنابراين، اگر شخصى از معناى آيه موّدت سؤال كند كه مگر خداوند از آن ها در برابر انجام 
ــخ مى دهيم: مطلب اين گونه نيست؛ زيرا به دليل  ــته است؟ پاس وظيفه الهى پاداش نخواس
ــريفه قرآن توضيح داديم و استثنا در اين آيه از معناى جمله قبل از  ــن و آيات ش عقلى روش
«إّال» نيست؛ بلكه استثنا منقطع و خارج از جمله است. پس معنا بدين گونه مى شود: «بگو 
ــما پاداشى نمى خواهم، ولى دوستى و مهرورزى خاندان خود را الزم مى دانم و شما را  از ش

نسبت به آن بازخواست مى كنم».
َة ِفي الُْقْربى جمله  از اين رو، جمله اول آيه كامًال معناى جداگانه دارد و استثناء ِإالَّ الَْمَودَّ

ديگرى است كه فائده آن، لزوم مهرورزى در خويشاوندان مخصوص پيامبر است.
اين گفتار، همانند آيه ديگرى از قرآن است كه مى فرمايد: َفَسَجَد الَْمالئَِكُة ُكلُُّهْم أَْجَمُعوَن 
* ِإالّ ِإْبليَس. در اين آيه «إال ابليس» به معناى وليكن ابليس است، و از جمله قبلى خود 

استثنا نشده است.
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نيز مانند آيه ديگرى است كه مى فرمايد: َفِإنَُّهْم َعُدوٌّ لي ِإالّ َربَّ الْعالَميَن. معناى آن، 
چنين است كه پروردگار جهانيان دشمن من نيست.

ــت كه مى گويد: «وبلدة ليس لها انيس / إالّ اليعافير وإّال  ــاعر اس هم چنين مانند گفتار ش
ــت و مونسى ندارد؛ مگر آهوى وحشى و  ــيارند شهرهايى كه هيچ دوس العيس»؛1 و چه بس

شتران بيابانگرد.
ــد كه بعضى از علماى اهل سّنت هم چون زمخشرى، نسفى و  ــتثنا مّتصل باش 3 . و چه اس

ديگران آن را پذيرفته اند.2
ــى رحمه اهللا نيز آن را جايز دانسته است. وى در  ــيخ طوس البته از بزرگان مذهب ما نظير ش

تفسير تبيان مى نويسد:
در اين استثنا دو ديدگاه وجود دارد:

نخست اين كه استثنا منقطع است؛ زيرا مهرورزى به خاندان از پاداش و مزد مالى نمى باشد 
كه در اين حديث معنا اين گونه مى شود: «شما را به دوستى نزديكان پند و موعظه مى نمايم».
ــود: «مزد  ــد كه معنا در اين صورت اين گونه مى ش ــتثنا مّتصل و واقعى باش دوم اين كه اس
من دوستى اهل بيت و خاندانم هست» البته گويا كه مزد من است، اگر چه واقعاً اجر و مزد 

نيست.3
شيخ طبرسى رحمه اهللا هم اين ديدگاه را جايز دانسته است.4

ــتيم كه استثنا متصل است يا منقطع،  ــك داش ــده كه هر گاه ش البته در كتب ادبى ثابت ش
اصل در اين جا، به اتصال استثنا حكم مى كند و تا آن جا كه ممكن باشد بايد به همان معنا 
حمل شود، به همين جهت برخى از علماى اهل سّنت مانند بيضاوى از نظريه متصل بودن 
استثنا متصل طرفدارى كرده و استثنا منقطع را به عنوان قولى، مطرح كرده اند؛ بلكه بعضى 

از بزرگان ما هم چون، شهيد شوشترى رحمه اهللا استثنا منقطع را نپذيرفته اند.5

1.  تصحيح االعتقادـ  شيخ مفيد ـ ، 140ـ  142.
2.  الكّشاف، 4 / 221، تفسير نسفى (كه در حاشيه الخازن چاپ شده)، 4 / 94.

3.  تبيان فى تفسير القرآن، 9 / 158.
4.  مجمع البيان، 9 / 29.

5.  احقاق الحق وازهاق الباطل، 3 / 21 و 22.
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4ـ داللت آيه بر امامت و سرپرستى
بنابر آن چه گذشت، اين آيه مباركه هر گونه كه معنا بشود بر امامت و سرپرستى امير مؤمنان 

على و خاندان پيامبر اكرم ، از چند جهت داللت دارد:

1ـ 4ـ خويشاوندى خاندانى و امامت
ــد، بدون شك  ــتى و امامت نباش ــى در ايجاد سرپرس ــاوندى ارزش ــبت خويش اگر براى نس
ــرد موجود بوده اند كه  ــى ، از همه جهات ديگر به نحو كامل، برترين ف ــان عل اميرمؤمن
استحقاق امامت را داشته اند؛ لكن با اين حال، عنوان خويشاوندى در اين جا دخل و ارزشى 

پيدا كرده است؛ همان طور كه بيان خواهيم كرد.
سيد ابن طاوس حلّى ـ رحمه اهللا ـ در رّد رساله عثمانيه جاحظ، مى گويد: 

ــخصى به رياست و سرپرستى دين  فرقه عثمانيه باور دارند كه هيچ گاه ش
نمى رسد مگر با دين.

آن ها در ادامه مطلب با عبارت هاى بسيار طوالنى و بى پايه، كتاب خود را 
پر نموده و سخنانى نظم گونه و كلماتى درست و نادرست را دستاويز خود 

قرار داده اند.
سيد بن طاوس در بيان اين باور مى افزايد:

نظر شيعه اين نيست كه شايستگى سرپرستى و رياست فقط به خويشاوندى 
منحصر است؛ بلكه شيعه مى گويد: اگر خويشاوندى دليلى براى شايستگى 
باشد، بنى هاشم سزاوارترند و از ميان بنى هاشم، على  نيز از همه آنان 
سزاوارتر است. اگر به پيوند سببى باشد، باز على  برتر است؛ زيرا او تنها 

داماد پيامبر خدا  است... .
آن گاه سيد بن طاوس حلّى ـ رحمه اهللا ـ مى گويد:

به راستى خويشاوندى تأثير محكمى در امامت و رهبرى دارد، به اين دليل 
ــخصى بر شرافتمندان خاندانى از غير خودشان، پيشى بگيرد  كه هر گاه ش
ــباهت به آن ها ندارد بر آنان  ــى كه در شكوه به آن ها نمى رسد و ش و كس
رياست كند؛ آنان از او گريزان خواهند بود و او را به كنارى مى نهند و اين 
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باعث خرابى دين و دنيا مى شود و گاهى به صورت اتفاقى صورت مى پذيرد؛ 
ولى روش معمول همان است كه به آن اشاره نموديم و به تحقق آن، كارها 

پيش مى رود.
آن گاه سيد بن طاوس ـ رحمه اهللا ـ به داللت آيه موّدت اشاره مى كند و مى گويد:

به راستى كه قرآن مجيد به دوستى و توّجه به نزديكان خاندان پيامبر خدا 
 فرمان داده است، همين دليل باعث مقّدم بودن ايشان بر ديگران است، 
با اين كه آنان شايستگى هاى ديگرى دارند كه افراد ديگرى نمى توانند بر 
آن ها برترى پيدا كنند. پس چگونه كسى بر آن ها پيشى بگيرد كه نسبتى 

ندارد و آن شايستگى ها و فضيلت ها را دارا نيست؟!
ثعلبى بعد از آن كه در ذيل آيه موّدت سخنى نقل مى كند، مى گويد: حسين 
بن محّمد، از برهان بن على صوفى، از حرب بن الحسن طّحان، از حسين 
اشقر، از قيس، از اعمش، از سعيد بن جبير براى من اين گونه نقل كرد كه 

ابن عباس گفت:
ــانى  ــرود آمد، مردم گفتند: اى پيامبر خدا! چه كس ــى كه اين آيه ف هنگام

خويشان شما هستند كه دوستى آنان را بر ما الزم دانستى؟...1
بدون ترديد خويشاوندى و نزديكى نسبى تأثيرگذار است و به راستى توّجه و خواست الهى 
به نزديكان پيامبر اكرم  يعنى على و زهرا و فرزندانشان ، دليل و حكمتى دارد كه در 

احاديث پيامبر شواهد زيادى دارد از جمله:
پيامبر خدا  فرمود:

ــد، مرا از بهترين  ــتى را آفري ــا خداوند متعال هنگامى كه تمام هس «همان
آفريدگانش قرار داد. سپس هنگام آفرينش تمام گروه ها و قبيله ها، مرا از 
ــش جان ها مرا از بهترين و واالترين  ــن آنان قرار داد و هنگام آفرين بهتري
ــپس هنگامى كه خاندان ها را مى آفريد، مرا از بهترين و  جان ها قرار داد، س
ــن خاندان ها آفريد. پس من بهترين آنان از جهت پدر و از جهت  پاك تري

1.  بناء المقالة الفاطمية فى نقض رسالة العثمانيه، 387ـ  391.
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جان، هستم».1
بنابراين، بين آيه موّدت و آيه تطهير و روايت هاى«برگزيدگى آنان» و روايت هاى «بهترين 

آفريده خداوند بودن» وابستگى كاملى برقرار است.
ــرافت و بلندى مرتبه على  بر تمامى مهاجر و انصار،  ــت كه هيچ عاقلى در ش بديهى اس

هيچ گونه ترديدى نمى نمايد. پس واجب و بايسته است كه همو امام و رهبر باشد.
ــت كه در اين زمينه مطالب ديگرى نيز وجود دارد كه به جهت اختصار به همين  گفتنى اس

مقدار بسنده مى نماييم.

2ـ 4ـ لزوم مهرورزى سبب لزوم پيروى و اطاعت
معناى موّدت در اين جا فقط دوستى صرف نيست، به خصوص در اين آيه كه مى فرمايد:

ــوا َوَعِمُلوا الّصالِحاِت ُقْل ال  ــرُ اهللاُ ِعباَدُه الَّذيَن آَمُن ذلَِك الَّذي يَُبشِّ
َة ِفي الُْقْربي َوَمْن َيْقَتِرْف َحَسَنًة...؛ أَْسَئُلُكْم َعَلْيِه أَْجًرا ِإالَّ الَْمَودَّ

اين همان پاداشى است كه خداوند بندگان خود را كه باور دارند و كارهاى 
شايسته كرده اند بدان مژده داده است، بگو: به ازاى آن [رسالت] پاداشى از 
ــما خواستار نيستم مگر دوستى درباره خويشاوندان، و هر كس نيكى به  ش

جاى آورد و طاعتى اندوزد براى او در ثواب آن خواهيم افزود... .
ــد موّدت و مهرورزى پاداش و بهاى رسالت  ــتثنا متصل باش پس در اين آيه بنابر آن كه اس
ــن است كه اگر تناسب و برابرى بين چيزى و مقابل آن،  ــت. روش و پيامبرى قرار گرفته اس
ــالت محّمدى  ــد، عنوان پاداش بر آن صدق نمى كند. در اين صورت اگر به بزرگى رس نباش
در پيشگاه خداوند و نزد مردمان بنگريم به عظمت و مرتبه بزرگ اين پاداش دست خواهيم 

يافت كه همان مهرورزى به نزديكان خواهد بود.
هم چنين است اگر استثنا منقطع باشد؛ زيرا در روايت ها آمده است كه مسلمانان مى خواستند 
به پيامبر دارايى هاى زيادى را در عوض اجر پيامبرى بپردازند تا ايشان در راحتى و آسايش 
باشند، پس ايشان ـ بنابر اين نظريه ـ نپذيرفتند و هيچ پاداشى را از آن ها نخواستند، سپس 

1.  دالئل النبوة، 66 / 16.
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فرمودند: «ولى مهرورزى خاندان خود را بر شما واجب مى دانم و آن را از شما مى خواهم».
ــت پيامبر از آن ها چيز ديگرى هم  ــس واجب نمودن مهرورزىـ  در جايى كه امكان داش پ
بخواهد نشان دهنده اين است كه اين كار ـ از همه چيزها نزد خدا و پيامبرش مهم تر بوده 

است.
كوتاه سخن اين كه آن چه خواسته شده مهرورزى و دوستى به تنهايى نيست، بلكه دوستى 
و مهرورزيى است كه اطاعت و پيروى را در پى دارد. خداوند متعال مى فرمايد: ُقْل ِإْن ُكْنُتْم 

ُتِحبُّوَن اهللاَ َفاتَِّبُعوني يُْحِبْبُكُم اهللاُ؛1
پيروى يعنى فرمان بردارى از دستورات الهى؛ همان طور كه در آيه مباركه آمده است: َوِإنَّ 
ْحمُن َفاتَِّبُعوني َوأَطيُعوا أَْمري.2 بنابراين، پيروى، گردن نهادن كامل و فرمان  ــُم الرَّ َربَُّك

بردارى مطلق، همان معناى امامت و واليت است.
ــا بيان آيه مودت  ــى  از ديدگاه قرآن ب ــه اهللا ـ در بحث امامت عل ــه حلىـ  رحم عالم

مى نويسد: «وجوب مهرورزى با ايشان مستلزم وجوب اطاعت از ايشان است».3

3ـ 4ـ لزوم دوستى مطلق (همه جانبه) باعث پاكدامنى
ــتور مهرورزى مطلق به ايشان ـ كه بر اطاعت مطلق داللت دارد ـ دليل بر پاكدامنى و  دس
ُسوَل  ــير آيه: أَطيُعوا اهللاَ َوأَطيُعوا الرَّ ــت. در اين باره رازى در تفس ناآلودگى كامل آنان اس

َوأُولِي اَْألْمِر ِمْنُكْم مى نويسد:
خداوند بلند مرتبه، در اين آيه به پيروى از صاحبان امر به صورت قطعى و 
ــت و هر كس خداوند به صورت قطعى به پيروى او  حتمى فرمان داده اس
فرمان داده است، ناگزير بايد از هر گونه اشتباه و خطايى پاك باشد؛ زيرا اگر 
از اشتباه نگه داشته نباشد، در صورت اشتباه و كار ناشايسته، خداوند فرمان 
به پيروى او داده بود. پس همان فرمان خداوند به انجام اشتباه خواهد بود 
ــتباه همواره مورد منع و بازداشت مى باشد، پس به اجتماع  در حالى كه اش

1.  نساء/ 21 و به تفاسير ديگر مانند تفسير رازى، 17/8 رجوع كنيد.
2.  نور/ 54.

3.  نهج الحق، 175.
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امر و نهى در يك مطلب و در يك جهت منجر مى شود كه ناممكن است.
ــد كه خداوند به پيروى از صاحبان امر به صورت قطعى و  ــن ش پس روش
ــت كه هر كس خداوند به صورت  ــتوار گش ــت و اس حتمى فرمان داده اس
قطعى به پيروى از او فرمان داده است بايد پاك و ناآلوده از هر گونه اشتباه 
ــد و استوار گشت كه صاحبان امر در اين آيه به صورت قطعى معصوم  باش

(ناآلوده و پاك) هستند.1
كوتاه سخن اين كه لزوم پيروى و فرمان بردارى مطلق (همه جانبه) كه از لزوم مهرورزى 
ــود و به اين جهت  ــت مى آيد باعث پاكى و ناآلودگى كامل مى ش مطلق (همه جانبه) به دس
ــاره نموده اند. سيد شّبرـ  رحمه اهللاـ  در اين  ــتر بزرگان و دانشمندان دينى ما به آن اش بيش

باره مى نويسد:
ــت؛ زيرا مهرورزى  ــزوم مهرورزى باعث لزوم پيروى و فرمان بردارى اس ل
فقط با پاكدامنى و ناآلودگى همه جانبه الزم مى آيد؛ زيرا در صورت اشتباه 
از جانب آنان، از مهرورزى به آنان بايد دورى شود. همان گونه كه خداوند 
متعال مى فرمايد: ال َتِجُد َقْوًما يُْؤِمُنوَن بِاهللاِ َوالَْيْوِم اْألِخِر يُوادُّوَن َمْن َحادَّ 
اهللاَ َوَرُسولَُه؛ 2هيچ گاه گروهى را كه به خداوند و روز قيامت باور دارند، 

.نمى يابى كه با دشمنان خداوند و پيامبرش دوستى داشته باشند
و همگان مى گويند كه هيچ كس غير از خاندان پيامبر معصوم نيست، پس 

على و دو فرزندش مهتران و سروران هستند.3

5ـ  داللت آيه موّدت و بررسى و نقد شبهه ها
در اين قسمت، به بررسى و نقد دو ديدگاه كه خواسته اند در داللت آيه مودت بر امامت شبهه 

بيفكنند مى پردازيم:
1ـ 5ـ ديدگاه فضل بن روزبهان و پاسخ به او

1.  تفسير رازى، 10 / 144.
2.  مجادله/ 58 / 22.

3.  حق اليقين فى معرفة اصول الدين، 1 / 270.
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فضل بن روزبهان گويد: 
ما مى گوييم: مهرورزى بر على  بر هر مسلمانى الزم است؛ و مهرورزى 
ــت، ولى هر كسى كه مورد اطاعت  هم با پيروى و فرمان بردارى همراه اس

قرار مى گيرد، الزم نيست داراى رهبرى و امامت كبرا باشد.
سيد شهيد شوشترى ـ رحمه اهللا ـ در پاسخ مى گويد:

گفته او كه «آيه بر خالفت حضرت على  داللت ندارد»، از روى نادانى 
ــرا داللت آيه بر لزوم مهرورزى به  ــت؛ زي كامل يا نادانى نمايى خالص اس
امير مؤمنان على  به طور كامل روشن و واضح است، چنان كه خداوند 
پاداش پيامبرى را كه بايد هميشگى باشد، مهرورزى به نزديكان و خاندان 
ــت؛ زيرا در  ــازگار اس ــت و اين فقط با عصمت مطلق آنان س قرار داده اس
صورت اشتباه از جانب آنان، مهرورزى به ايشان ناروا مى گردد؛ همان گونه 

كه مى فرمايد:
ال َتِجُد َقْوًما يُْؤِمُنوَن بِاهللاِ َوالَْيْوِم اْألِخِر يُوادُّوَن َمْن َحادَّ اهللاَ َوَرُسولَُه؛1 

پس فقط امير مؤمنان على  به نظر همگان پاك و داراى عصمت مطلق 
مى باشد، پس به اثبات رسيد كه همو امام و مهتر است... .2

2ـ 5ـ ديدگاه ابن تيميه و پاسخ به او
ابن تيمّيه مى گويد: 

ــى  بدون دليل  ــتى و مهرورزى و مواالت عل ــا قبول داريم كه دوس م
آوردن از آيه الزم است؛ ولى در اين لزوم مواالت و دوستى دليلى كه باعث 

اختصاص امامت و رهبرى به او شود، نيست.
ــه نفر واجب و الزم نيست، پس اين  ــتى آن س و اما اين كه بگوييم: دوس
كالم ممنوع است؛ بلكه دوستى و مواالت آن ها نيز واجب است؛ زيرا ثابت 

1.  مجادله/22.
2.  احقاق الحق فى الرّد على ابن روزبهان، 3 / 23.
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شده است كه خداوند آنان را دوست مى داشت و هر كس را خداوند دوست 
ــت بداريم. پس دوستى و دشمنى براى  ــت او را دوس بدارد بر ما واجب اس
ــت و آن ها نيز از بزرگان  ــتاويز ايمان اس خدا، الزم و اين محكم ترين دس
ــتان خداوند و پرهيزگاران بودند و خداوند مواالت آنان را الزم كرده؛  دوس
ــده است كه خداوند از آنان راضى و آنان نيز  بلكه به تصريح قرآن ثابت ش
از خداوند راضى و خشنود گشتند و هر كس خداوند از او خشنود گردد او را 
دوست مى دارد و خداوند پرهيزگاران، نيكوكاران، دادگران و صبركنندگان 

را دوست مى دارد...».1
ــتى پرهيزگاران،  ــت؛ زيرا به لزوم دوس ــن تيمّيه خود را محكوم نموده اس ــتى كه اب به راس
ــت؛ چرا كه هيچ  نيكوكاران، دادگران و صبركنندگان...، بلكه تمام مؤمنان اعتراف نموده اس
ــد،  ــى مى گويد كه مؤمن اگر حقيقتاً باايمان باش كس اين مطالب را انكار نمى كند. چه كس
الزم نيست او را دوست بداريم؛ به خصوص اگر اهل پرهيزگارى و نيكوكارى و صبر باشد؟!
ــت و محبوب ترين نزد خداوند و پيامبرش  ــتى مطلق (همه جانبه) اس ــخن در دوس ولى س
ــود... اين  ــد كه باعث برترى و پاكى و عصمت و لزوم پيروى و فرمان بردارى مى ش مى باش
ــود؛ به خصوص  ــت كه در غير از اميرمؤمنان على  يافت نمى ش همان ويژگى هايى اس

پاكى و عصمت؛ زيرا اتفاق همگان بر اين است كه در ديگران يافت نمى شود.
ــان و براى اّدعاى حق،  ــث در اين زمينه براى دل و جان بى دغل درم ــن مقدار از بح همي

كافى است. 
درود و صلوات الهى بر سرور و آقاى ما محّمد و خاندان بزرگوار و پاكيزه و پاكش باد.

               

1.  منهاج السنة، 7 / 103 و 104.
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Imamate of the Infallible Leaders (PBUT) may be proved in two 
ways: according to the Holy Quran and through authentic Hadiths
The Lovingkindness Verse and Hadiths quoted to interpret 
the verse clearly prove Imamate and universal wilayah of the 
Household (PBUT). The present writing discusses this verse and 
Hadiths quoted by Sunni Muhaddithun and presents its main 
points along four axes: 1- Household (who are the Household?), 
2- relevant hadiths, 3- [disproving] suspicions made by the 
opponents, 4- implication of Imamate by the verse. The present 
writing studies the interpretation of the Lovingkindness on the 
basis of Sunni resources.
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