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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 : گذشته جلسه خالصه

مورد  ۶۱ی القربی در قرآن بحث کنیم، به طور کلی در قرآن حدود ذ با رابطه در شد قرار بود، القربی ذی معنای مورد در بحث

از این کلمه به انحاء مختلف ذی القربی و ذوی القربی، خود قربی به تنهائی استتااد  شد ، التته در بییاری از این موارد قرائنی  

  .معنای مثال خاص لغوی خوش هیتوجود دارد که به 

 معنای لغوی 

در مورد ذی القربی یا قربی، باید گات ریشته اش از قر  استت به معنای نیدیو و دنو و مرتدر میتاشد و در لغت به معنای    

نیدیکان و خویشاوندان نیتی می باشد، زمخشری می گوید قربی مردری است مثل ذلای و بشری به معنای قرابت و نیدیکی، 

 ا در لغت قربی را به همین معنا گرفته اند یعنی خویشاوندان و قرابت نیتی. نوع

 معنای اصطالحی

اما به غیر از معنای لغوی یو معنای اصتطالحی هم برای  ذکر شتد  که این میهله به خروص در این آیه بیشتر محل بحث   

آیه بحث های زیادی از ناحیه مایرین شیعه و سنی در ذیل این  ۶«قل ال اسهلکم علیه أجرا إال المودة فی القربی»واقع شتد    

صورت گرفته و به طور کلی چندین معنا برای قربی در این آیه ذکر کرد  اند؛ بعضی از مایرین گاته اند منظور مشرکان قری  

رماید بگو متعال می ف اند  اینکه خداوند مکه هیتند که فامیلی نیتی دور با پیامتر دارند و بر این اساس آیه را اینطور معنا کرد 

که من از شتما اجر و میدی نمی خواهم اال مودت در قربی، به این معنا استت که شتما به خاطر خویشاوندی با من، مرا اذیت    

نکنید، از آنجائی که ما و شما که خطا  به مشرکان قری  است( باهم خویشاوندی داریم پس اجر این خویشاوندی این باشد 

یا کمتر اذیت کنید؛ قرائنی هم برای این ادعا ذکر می کنند از جمله اینکه این آیه مکی است و تناسب با این که مرا اذیت نکنید 

 معنا دارد و نمی شود خطا  دیگران باشند. 

بعضتی به معنای لغوی خودش یعنی خویشتان نیدیو دانیته اند؛ بعضی بر خروص موال علی ( ( و حضرت فاطمه (س( و ا   

الحیین ( ( حمل کرد  و بعضی به معنای آل محمد (س( دانیته و آن را به اهل بیت پیامتر تطتیق کرد  اند و ابناهما الحین و 

 بعضی هم به خروص ائمه معرومین ( ( تاییر نمود  اند؛
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  نظر مفسرین اهل سنت در باره معنای قربی در آیه مودت

ن از آنان که بیشتتر بر این معنا تککید کرد  اند که قربی به معنای مشرکان  اجماال در میان مایتران اهل ستنت به غیر از چند ت  

قری  و فامیل نیتتی پیامتر هیتتند مثل طتری و ابن کثیر و آلوستی، بییاری از آنها هم آن را به آل محمد (ص( و اهل بیت    

 د. پیامتر و امیر المؤمنین و حضرت فاطمه و حین و حیین (علیهم الیالم( منطتق کرد  ان

، در صحیح بخاری می گوید منظور از ۶در فضتائل الرحابه از احمد ابن حنتل نقل شد  که قربی را به معنای آل محمد دانیته 

، طتری در ۲، ترمذی در جامع صحیح از محمد ابن عییی ابن ثور ، قربی را قری  و آل محمد ذکر کرد ۳قربی آل محمد است

، حاکم در میتدرک خطته امام حین ( ( 4قربى النتی و قربی رسول اهلل ذکر کرد تاییرش با نقل دو حدیث قربی را به معنای 

را در روز شهادت امیرالمؤمنین ( ( که برای مردم ایراد فرمود  نقل کرد  که این آیه را بر اهل بیت پیامتر تطتیق کرد ، زمخشری 

یرش ضمن توجیهی که برای بیان زمخشری دارد آن ، ابن اثیر در تای5قربی ر به معنای علی و فاطمه و فرزندان  تطتیق کرد 

 را به اهل بیت و آل محمد تطتیق کرد . 

به طور کلی موارد زیادی وجود دارد که منظور از قربی را آل محمد و اهل بیت پیامتر دانیتته اند. ابن صتا  مالکی در اصول  

 ابن و 7المنثور الدر در سیوطی و ۱المحرقه الرواعق در هیثمی حجر ابن و هولالیت   مطالب در شتافعی  المهمه و محمد ابن طلح

 تیرالک معجم در طترانی اند، کرد  اشار  معنی این به عمدتا اینها تاییرش، در نرای ،1تاییرش در قرطتی و 8تاییرش در عربی

داستتان امام حیتن ( ( را نقل کرد ، سیوطی در روایات متعددی از ابن عتاس و مجاهد نقل می کند که از پیامتر در مورد    هم

مرتدا  این آیه سؤال شد، ایشان فرمودند  ان تحاظونی فی اهل بیتی و تردوهم بی، سسس از ابن عتاس و سعید ابن جتیر نقل  

ان هیتتند، التته بعد می گوید که سند این روایت ضعیف است، به هر حال نقل کرد   می کند که آنها علی و فاطمه و فرزندانشت 

ولی اشتکال هم کرد  اند. به هر حال در موارد متعدد جمع زیادی از مایرین اهل سنت در ذیل این آیه آن را منطتق کرد  اند  

 براهل بیت و علی و فاطمه و فرزندان ایشان.

م ذی القربی را بعضی از مایرین اهل سنت منطتق کرد  اند به آل پیامتر و اهل بیت یا على ه ۶0«وآت ذا القربى حقه»در آیه  

، زمخشری ۶۶و فاطمه و فرزندان ایشتان، مثال آلوسی در ذیل این آیه از قول جترئیل به پیامتر می گوید که منظور فاطمه است 
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کشاف نقل می کند. وقتی این آیه نازل شد از پیامتر برسیدند چه کیانی از ذوی القربی شما هیتند؟ ایشان فرمودند  علی و  در

 ۶.فاطمه و ابناهما

در ذیل آیه مودت بیضتاوی می نوییتد. وقتی این آیه نازل شد از پیامتر سؤال شد که نیدیکان شما چه کیانی هیتند؟ ایشان   

فرمود  علی و  ، قرطتی در ذیل همین آیه میگوید  سؤال شد که اینها چه کیانی هیتند؟۳و دو پیترش  فرمودند  علی و فاطمه

  ۲.آنها فالمه و دو فرزند

قربی را به معنای « وآت ذا القربى حقه»به هر حال در کثیری از منابع اهل سنت و جوامع روانی آنها در ذیل آیه مودت و آیه 

 المؤمنین و فاطمه و امام حین و امام حیین (علیهم الیالم( دانیته اند.  اهل بیت و عترت پیامتر و یا امیر

 نتیجه: 

پس در استعماالت قرآنی ذی القربی یا قربی، از این لاظ معنای خاص اراد  شد  نه همه خویشاوندان، نه خویشاوندان نیدیو 

و فاطمه و حین و حیین (علیهم الیالم(  که باز یو معنای عامی دارد، بلکه خرتوص اهل بیت و عترت پیامتر و بویه  علی 

 منظور است. 

به  «واعلموا أنما غنمتم من شیء فکن هلل خمیه وللرسول و لذی القربى و الیتامى و المیاکین و ابن الیتیل» به هر حال در آیه 

 طور کلی چهار احتمال و بلکه چهار قول در مورد معنای ذی القربی وجود دارد  

 پیامتر و خویشاوندان نیدیو ایشان را شامل می شود. . اینکه تمام اقربی ۶

 . اینکه فقط شامل کیانی است که از طرف عتدالمطلب به هاشم برسند. ۳

. اینکه منظور از ذی 4. اینکه خرتوص امام معروم منظور است، یعنی فقط ائمه معرومین (علیهم الیالم( را در بر می گیرد.  ۲

 که ذی القربی خود غانمین منظور باشد. القربی، ذی القربی پیامتر نتاشد بل

 نظر مفسرین شیعه در باره معنای قربی 

در بین مایرین شیعه عمدتا و شاید اکثریت قریب به اتاا  و شهرت عظیمه بر این است که مراد از ذی القربی امام معروم ( ( 

 به معنای خویشاوندان نیدیو پیامتر است، می باشد، فقط چند تن از فقها و محدثین از جمله شیخ صدو  و ابن جنید معتقدند

 یعنی از طریق عتد المطلب به هاشم ابن عتد مناف می رسند، روایاتی را هم مؤید و میتند این معنا قرار داد  اند  .. 

  نظر ابن جنید و شیخ صدوق:
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بر امام معروم حمل نکرد  بلکه ، این لاظ را ۲و در من الیحضر  الاقیه ۳المغنم و شتیخ صدو  در  ۶ابن جنید بنا بر نقل مختلف

 آن را به مطلق اقربا، آن هم به این طریق معنا کرد  اند. التته معنای عامی که اینها گاته اند شامل امام معروم هم می شود، یعنی

در واقع منحرتر در امام معرتوم نییتت، دیگران را می گیرد و ائمه معرتومین را هم در بر می گیرد. ایشان در این رابطه به     

 روایاتی استناد کرد  اند 

 روایت اول:

ان عن کاوان بن یحیى عن عتد اهلل بن مینعن ص محمد بن الحیتن بسستناد  عن ستعد بن عتد اهلل عن محمد بن عتد الجتار   » 

ول و رسزکریا بن مالو الجغاى عن أبی عتد اهلل   أنه سکله عن قول اهلل عی وجل واعلموا أنما غنمتم من شیء فان هلل خمیه و ل

رسول ال سخم و أما اهلل ستیل فی یضعه لسوللر جل و عی خمس اهلللذی القربى و الیتامى و المیتاکین و ابن الیتیل. فقال أما  

 هذ  األربعة أسهم فیهم و أما المیاکین و ابن الیتیل هل بیته فجعلیتامى أباؤ  و الیتامى ذوی القربى فهم أقر خمسو  فال قاربه

از امام صاد  در بار  آیه خمس سؤال کردند؟ ایشان  4.فقد عرفت أنا ال تککل الردقة وال تحل لنا فهى للمیاکین و أبناء الیتیل

اوند مال رستول استت و خمس رستول هم مال اقار  است و یو خمس هم خود ذوی القربی دارند که    فرمودند  خمس خد

ذوی القربی همان اقار  هیتند، یعنی در واقع میخواهد بگوید خمیی که سهم رسول است مال اقربای می شود و خمس ذوی 

 ا همان اقربای هیتند. ید  پس آنهالقربی هم که مال خودشان است و بعد آن ذوی القربی را معنا میکند و می گو

 روایت دوم:

 الرسول و هخمی متم من شیء فان هللنل اهلل عی و جل و اعلموا أنما غعن محمد بن میلم عن أحدهما ( ( قال  سکلته عن قو» 

  5.«نعم قال الیتیل ابن و والمیاکین الیتامى منهم التهمی( ص( اهلل رسول قرابة هم قال القربی لذی و

از این آیه ستؤال کردم که ایشتان فرمودند  اینها قرابت رستول اهلل هیتند، و در ادامه سؤال کردم آیا یتامی و     من گوید می. ۳

میاکین و ابن الیتیل هم از آنها هیتند؟ ایشان فرمودند بله آنها هم از اقربی هیتند، یعنی ککن همه این خمس مربوط به اقربای 

 پیامتر می باشد. 

راء مایرین اهل سنت را نقل کردیم که گاتند در استعماالت قرآنی قربی یا ذوی القربی در بعضی موارد پس تا اینجا بعضی از آ

و آنجا که قرینه ای بر لیوم حمل بر معنای لغوی نییت مراد اهل بیت پیامتر یا آل محمد و یا خروص علی و فاطمه و فرزندان 

 ایشان می باشد، یعنی امام حین و امام حیین ( (. 

نین عرض کردیم به غیر از بعضتتی اهل ستتنت که قربی را به معنای خویشتتاوندان به معنای عام گرفته اند از بین علمای هم چ

 شیعه هم بعضی به همین معنا دانیته اند. 
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ا راما دلیل اینکه ما معنای قربی را خروص امام معروم و ائمه معرومین دانیته و به تتع اکثر بیرگان و علمای شیعه این نظریه 

هیم با این دو روایت جمع خواپذیرفته ایم خواهیم نمود چییت؟ تنها دلیل روایات است که انشاء اهلل بیان خواهیم کرد و سسس 

 .نمود

 «والحمد هلل رب العالمین»


