
 آية المودة في القرآن الكريم

َأْسَأُلُكْم َعَمْيِو َأْجًرا ِإَلا اْلَمَوداَة ِفي اْلُقْرَبى َوَمْن َيْقَتِرْف َحَسَنًة }ُقْل ََل 
 (.32)الشوره:ِفيَيا ُحْسًنا ِإنا الماَو َغُفوٌر َشُكوٌر{ َنِزْد َلوُ 

 اآلية الثالثة و العشرون من سورة الشورى ، السورة الثانية و األربعون من القرآن الكريم
ذكرنا سابقًا في تفسير ىذه اآلية المباركة رواياٍت عديدة من طرق المدرستين ، وتقّدم أّن في المقام 

، في كتب التفسير والحديث عندىم تتحّدث عن لزوم موّدة أىل البيت واتّباع سيرتيم روايات كثيرة وردت
من نسب إلى محمد ولكن أىل الغمو والتعصب حرفوا ما جاء في القرآن وقالوا بأن المودة ىي عامة، لكل 

 )صمى اهلل عميو وآلو وسمم(
 

 معنى المودة في ىذه اآلية.
 مف فيو تفاسيرىم:أما معنى المودة في القربى فقد اخت

و األجر المسئول ىو مودتيم لمنبي )صمى اهلل عميو  الخطاب لقريشفقيل: و نسب إلى الجميور أن   أوًَل :
وآلو وسمم( لقرابتو منيم و ذلك ألنيم كانوا يكذبونو و يبغضونو لتعرضو آلليتيم عمى ما في بعض األخبار 

م يؤمنوا بو فميودوه لمكان قرابتو منيم و ال يبغضوه و ال فأمر )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( أن يسأليم: إن ل
 يؤذوه فالقربى مصدر بمعنى القرابة، و في لمسببية.

فقد قيل: إنيم أتوه بمال ليستعين بو  الخطاب لألنصارو قيل: المراد بالمودة في القربى ما تقدم و   ثانيًا :
جية أخوال و من  سممى بنت زيد النجاريةبة من جية عمى ما ينوبو فنزلت اآلية فرده، و قد كان لو منيم قرا

 عمى ما قيل. أمو آمنة
و فيو أن أمر األنصار في حبيم لمنبي )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( أوضح من أن يرتاب فيو ذو ريب و ىم 

ىم في الذين سألوه أن يياجر إلييم، و بوءوا لو الدار، و فدوه باألنفس و األموال و البنين و بذلوا كل جيد
و )نصرتو و حتى في اإلحسان عمى من ىاجر إلييم من المؤمنين بو، و قد مدحيم اهلل تعالى بمثل قولو: 

الذين تبوءوا الدار و اإليمان من قبميم يحبون من ىاجر إلييم و َل يجدون في صدورىم حاجة مما أوتوا 
 9الحشر: : ( و يؤثرون عمى أنفيسم و لو كان بيم خصاصة

ا مبمغ حبيم فما معنى أن يؤمر النبي )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( أن يتوسل إلى مودتيم و إذا كان ىذ
 بقرابتو منيم ىذه القرابة البعيدة؟.

 عمى أن العرب ما كانت تعتني بالقرابة من جية النساء ذاك االعتناء و فييم القائل:
 بنونا بنو أبنائنا و بناتنا       بنوىن أبناء الرجال األباعد.



 
الخطاب لقريش و المودة في القربى ىي المودة بسبب القرابة غير أن المراد بيا مودة و قيل:  ثالثًا :

، و محصل النبي )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( َل مودة قريش كما في الوجو األول، و اَلستثناء منقطع
لى روضات الجنات و الخمود المعنى: أني ال أسألكم أجرا عمى ما أدعوكم إليو من اليدى الذي ينتيي بكم إ

 فييا و ال أطمب منكم جزاء لكن حبي لكم بسبب قرابتكم مني دفعني إلى أن أىديكم إليو و أدلكم عميو.
 

المراد بالمودة في القربى مودة األقرباء و الخطاب لقريش أو لعامة الناس و المعنى: َل و قيل:  رابعًا :
 اءكم.أسألكم عمى دعائي أجرا إَل أن تودوا أقرب

 
معنى القربى ىو التقرب إلى اهلل، و المودة في القربى ىي التودد إليو تعالى بالطاعة و و قيل:  خامسًا :

 التقرب فالمعنى: َل أسألكم عميو أجرا إَل أن توددوا إليو تعالى بالتقرب إليو.
 

آلو وسمم( و ىم عترتو من المراد بالمودة في القربى، مودة قرابة النبي )صمى اهلل عميو و و قيل:  سادسًا :
و قد وردت بو روايات من طرق أىل السنة و تكاثرت األخبار من طرق الشيعة أىل بيتو )عمييم السالم( 

عمى تفسير اآلية بمودتيم و مواالتيم، و يؤيده األخبار المتواترة من طرق الفريقين عمى وجوب مواالة أىل 
 البيت )عمييم السالم( و محبتيم.

 من اقتراف الحسنة في اآلية: بيان المراد

وأّما بالنسبة إلى تفسير ذيل اآلية المباركة حيث يقول تعالى: }َوَمْن َيْقَتِرْف َحَسَنًة َنِزْد َلُو فييا ُحْسنًا{، فقد ورد 
في تفسير الكّشاف و تفسير الفخر الرازي: أّن الظاىر من كممة )حسنة( العموم، إاّل أّنو بقرينة مجيئيا عقيب 

 الموّدة في القربى، دّل ذلك عمى أّن المقصود التأكيد عمى تمك الموّدة.ذكر 

أيضًا ـ عن ابن « الصواعق»يقول المرحوم السّيد عبد الحسين شرف الدين: وأخرج أحمد بن حنبل ـ كما في 
ل محّمد. وأخرجو ابن أبي عّباس في قولو تعالى: }َوَمْن َيْقَتِرْف َحَسَنًة َنِزْد َلُو فييا ُحْسنًا{ قال: ىي الموّدة آل

 حاتم في تفسيره  ـ

 أدّلة لزوم موّدة أىل البيت عمييم السالم:

ىذا، وقد أورد الزمخشري في تفسيره عّدة وجوه لالستدالل عمى وجوب موّدة أىل البيت عمييم السالم من 
 اآلية الكريمة:



صّمى )شكوت إلى رسول الّمو »و قال: ما روي عن أمير المؤمنين عمّي بن أبي طالب عميو السالم أنّ األّول: 
حسد الناس لي. فقال: أما ترضى أن تكون رابع أربعة: أّول من يدخل الجنة أنا  (وسّمم الّمو عميو وآلو

 .« وأنت والحسن والحسين
حرمت الجّنة عمى من ظمم أىل بيتي »أّنو قال:  (صّمى اهلل عميو وآلو وسّمم)ما روي عن رسول اهلل  الثاني:
 . «ني في عترتيو آذا

 «من مات عمى حّب آل محّمد مات شييدًا...»: ( صمى اهلل عميو وآلو وسّمم)قول رسول اهلل  الثالث:

 ) ء أساس، وأساس اَِلسالم حبنا أىل البيت شي   ) لكلّ   قال رسول اهلل )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( الرابع:
 

 أبيات الشافعي في حّب أىل البيت عمييم السالم

 أنشأ األمام الشافعي األبيات التالية في وجوب محّبة أىل البيت بنّص القرآن الكريم : و قد
 يا آل بيت رسول اهلل حّبكـم

 فرض من اهلل في الـقرآن أنزلـو                             
 

 كفاكم من عظيم القدر أّنكـم
 من لم يصلِّ عميكم ال صالة لو                             

 
 ما يقول الشافعي في موضع آخر:ك

 لو فـّتشوا قمبـي أللـفــوا بو
 سطـرين قد خّطا بال كاتــب                             

 
 العدل و التوحيد في جانب

 و حّب أىل البيت في جانب                             
ون وجوب محّبة أىل البيت كوجوب و يفيم من ىذه األشعار بنحٍو واضٍح أّن من المسّممات عند الشافعي ك

االعتقاد بالتوحيد والعدل، و أّنو يعتبر أّن من أصول الشريعة و أسسيا كون التدّين بمواالة أىل البيت في 
نفس رتبة و درجة التدّين بالتوحيد و العدل، فمو لم يمتزم شخص بمحّبتيم ـ )عمييم السالم( ـ فإّن إحدى 

لي فكّل بنائو فاسد؛ ألّن البناء ال يقوم عمى قاعدة واحدة دون الثانية كما ىو أصول دينو ستكون فاسدة، وبالتا
 معروف.



 سبب نزول ىذه اآلية.
)عمييم السالم( قال: اجتمع المياجرون واالنصار الى رسول اهلل )صمى اهلل عميو وآلو  الحسين بن عميعن 

من الوفود، وىذه أموالنا مع دمائنا، فاحكم  وسمم( فقالوا: يا رسول اهلل، ان لك مؤونة في نفقتك ومن يأتيك
 األمينفأنزل اهلل عز وجل عميو الروح  فييا مأجورًا، أعط منيا ما شئت ]وأمسك ما شئت[ من غير حرج، 

يعني )أن( تودوا قرابتي من بعدي، فخرجوا.  )قل َل أسألكم عميو أجرًا اَل المودة في القربى(فقال: يا محمد 
ان ىو اال  ]من بعده[،حمل رسول اهلل عمى ترك ما عرضنا عميو اال ليحثنا عمى قرابتو فقال المنافقون: ما 

 شيء افتراه في مجمسو.
َأْم َيُقوُلوَن اْفَترَاُه ُقْل ِإِن اْفَتَرْيُتُو َفاَل َتْمِمُكوَن ِلي ِمَن الماِو } فكان ذلك من قوليم عظيمًا، فأنزل اهلل عز وجل:

(، فبعث الييم 8)األحقاف:َما ُتِفيُضوَن ِفيِو َكَفى ِبِو َشِييًدا َبْيِني َوَبْيَنُكْم َوُىَو اْلَغُفوُر الراِحيُم{َشْيًئا ُىَو َأْعَمُم بِ 
النبي )صمى اهلل عميو وآلو(، فقال: ىل من حدث؟ فقالوا: اي واهلل، قال بعضنا كالمًا غميظًا كرىناه.  فتال 

َوُىَو الاِذي  :}( ]اآلية[ ، فبكوا واشتد بكاؤىم فأنزل اهلل عز وجلعمييم رسول اهلل )صمى اهلل عميو وآلو وسمم
 (32)الشوره:{َيْقَبُل التاْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَيْعُفو َعِن السايَِّئاِت َوَيْعَمُم َما َتْفَعُمونَ 

ال أسألكم  ، بإسناده عن عبد اهلل بن عجالن عن أبي جعفر )عميو السالم( في قولو تعالى: "قلو في الكافي
 إال المودة في القربى" قال: ىم األئمة. -عميو أجرا 

، أخرج أحمد و عبد بن حميد و البخاري و مسمم و الترمذي و ابن جرير و ابن مردويو و في الدر المنثور
"إَل المودة في القربى" فقال سعيد بن جبير: ىم من طريق طاووس عن ابن عباس أنو سئل عن قولو: 

 قربى آل محمد
: لما جيء بعمي بن الحسين أسيرا فأقيم عمى درج دمشق قام رجل من أخرج ابن جرير عن أبي الديمم قال

أىل الشام فقال: الحمد هلل الذي قتمكم و استأصمكم فقال لو عمي بن الحسين: أ قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: 
إال المودة في القربى"؟ قال: فإنكم ألنتم  -أ قرأت آل حم؟ قال: نعم قال: أ ما قرأت "قل ال أسألكم عميو أجرا 

 ىم؟ قال: نعم.
 

 
 
 


