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َكاِذِبين  )سوره آل عمران - آیه ۶۱(
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طليعه طاليين روز بيست و چهارم ذی الحجه، همان صبحى 
كه پيامبر عزيزمان )صلى  اهلل  عليه  و آله( رسول مهر  است 
و لبخند، پا به ميدان نبردبا بزرگان مسيحيت نهادند... 
آمدند تا با يکديگر »مباهله« كنند؛ يعنى هر دو طرف دعا 
كنند و از خداى يکتا بخواهند تا هر كس حق است دعايش 
اجابت شود و هر كه ناراست و كژ انديش و دروغ پيشه است، 

رسوا شود و عذاب عظيم الهى بر او فرو ريزد.
بى  گمان يکى از حوادث برجسته تاريخ اسالم كه هشتاد 
و چند آيه از سوره آل عمران، پيرامون آن نازل شده است، 

ماجراى »مباهله« است.
گر هم سطح با حماسه  واقعه شگفت  انگيزى كه در اهميت، ا
كم اهميت  تر نيست، زيرا  پر شکوه »غدير« نباشد، از آن 
»مباهله« زيربناى »غـدير« است و پيش از جريان غدير، 
خداى سبحان در قرآن به روشنى، وجود مبارک اميرمؤمنان 
»على بن ابى طالب عليه  السالم« را به منزله »نفس و خود« 
پيامبر )صلى  اهلل  عليه  و آله( ياد كرده است و اين عطيه الهى و 
فضيلت عظمى را به آن حضرت اختصاص داده است.   پس 
هر كه در اين باره»كه عيسى پسر خدا نيست« پس از علم 
و دانشى كه به تو رسيده »باز« با تو محاجه و ستيزه كند، 
بگو: بياييد؛ ما پسرانمان و شما هم پسرانتان و ما زنانمان 
و شما هم زنانتان و ما جان هايمان و شما هم جان هايتان 
را بياوريد، سپس مباهله كنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان 

قرار دهيم. )سوره آل عمران - آيه ۶۱(
كرم )صلى  اهلل  عليه  و آله( پس از فتح مکه، در شوال  پيامبر ا
سال نهم هجرت، به فرمان خداوند، دستور تنظيم نامه  اى 
براى دعوت نجرانى  ها به اسالم را صادر فرمودند. مخاطب 
كه يک  پيامبر )صلى  اهلل  عليه  و آله( عالمان بزرگى بودند 

حکومت دينى مسيحى را اداره مى  كردند.
كشيش« اعظم با مطالعه نامه، تصميم به  اسقف» = 
مشورت مى  گيرد. پس از تبادل نظر، مجلس بسيار بزرگى 

در كليساى اعظم برپا شد.
ابتدا اسقف اعظم، نامه پيامبر )صلى  اهلل  عليه  و آله( را براى 

مردم قرائت كرد تا نظرات خود را اعالم كنند.
يکى از علماى بزرگ مسيحى به نام »حارثه« تحقيق درباره 

ح نمود. حقانيت پيامبر )صلى  اهلل  عليه  و آله( را مطر
اسقف اعظم فرمان داد تا فرازهايى از صحيفه آدم، صحيفه 
ابراهيم و شيث عليهم  السالم، تورات و انجيل كه در آن ها 
ذكر محمد و آل محمد عليهم  السالم به صراحت آمده بود، 

براى جمعيت حاضر در كليسا خوانده شود.
با قرائت صحف و كتب انبياى پيشين، بر همه روشن شد 
كه به تصريح آن متون، پيامبر )صلى  اهلل  عليه  و آله( از نسل 
ابراهيم و اسماعيل عليهماالسالم است و نسل وى، از دختر 
اوست و آن كه خاتم پيامبران است نامش »محمد« و نام 
ديگر او »احمد« است. دين او جهانى است و اختصاصى 
به فرزندان اسماعيل ندارد و آن كه منجى بشريت است و 
جهان را پر از »عدالت« مى كند، آخرين فرزند و دوازدهمين 

جانشين از نسل اوست.
پس از قرائت اين متون، شبهه  افکنان و منکران مغلوب 
شدند ولى باز هم تسليم نشدند. آن گاه به سرپرستى 
اسقف اعظم به مدينه آمدند تا از نزديْک پيامبر خاتم 
)صلى  اهلل  عليه  و آله( را ببينند و رفتار و گفتار او را با اوصافى 
كه در كتاب هايشان يافته بودند، بسنجند. اما تا سه روز، 
نه رسول خدا )صلى  اهلل  عليه  و آله( درباره موضوع اصلى با 
آنان سخن فرمود و نه آنان با رسول خدا صلى اهلل عليه و آله 

گفت وگويى كردند.
در روز سوم، رسول خدا )صلى  اهلل  عليه  و آله( ايشان را 

كرد. اما آن ها ضمن اعتراف به تطبيق  به اسالم دعوت 
گى هاى مذكور در انجيل،  خصوصيات آن حضرت با ويژ
به بهانه »انکار الوهيت عيسى« از پذيرش دين اسالم 

خوددارى كردند.
پيامبر )صلى  اهلل  عليه  و آله( در اين باره با آنان مناظره فرمود. 
اما منکران باز هم براهين روشن آن حضرت را نپذيرفتند و 

ح ساختند. پيشنهاد مباهله را مطر
در اين هنگامه، خداى متعال، »آيه مباهله« را بر پيامبر 
)صلى  اهلل  عليه  و آله( فرو فرستاد. رسول خدا نيز آنچه را كه 
بر او نازل شده بود، بر آنان قرائت كرد و فرمود: »خداوند به 
گر بر سخن خود پاى فشرديد،  كه ا من فرمان داده است 

درخواست تان را اجابت كنم و با شما مباهله نمايم.«
دو تن از مسيحيان نجران كه بيش از همه به حقيقت واقف 
بودند و از مباهله وحشت داشتند، به همراهان خود گفتند: 
گر با اصحاب و قوم خود به مباهله با ما آمد، با او مباهله  »ا
گر  مى  كنيم، زيرا اين دليل است كه او پيامبر نيست. اما ا
فقط با اهل بيتش به مباهله بيايد با او مباهله نمى كنيم؛ 
كه او اهل بيتش را در معرض خطر قرار نمى دهد مگر  چرا 
آنکه از راستگو بودن خود مطمئن باشد.« اين سخن، مورد 

تأييد اسقف اعظم قرار گرفت.
خداى متعال، آرايش سپاه اسالم را در برابر صف  آرايى مهتران 
گرفت. لذا آيه مباهله،  مسيحيان نجران، خود به عهده 
دستورالعمل پيامبر )صلى  اهلل  عليه  و آله( قرار مى  گيرد و بايد 
ْبناَءنا 

َ
لِت آيه أ »پسران« و »زنان« و »نفـِس« خود را به دال
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سترگ مباهله، همراه خود بياورد.
با طلوع آفتاب روز سه شنبه 24 ذی الحجه سال نهم 
هجرى، مطابق با سال ۶3۱ ميالدى، پيامبر )صلى  اهلل 
 عليه  و آله( به سوى محل مباهله، درحالى  كه اميرمؤمنان 
عليه  السالم به منزله »نفـس پيامبر« دوشادوش و دست 
در دست راست پيامبر )صلى  اهلل  عليه  و آله( و امام حسن 
عليه  السالم در سمت چپ پيامبر )صلى  اهلل  عليه  و آله( و 
گرد  امام حسين عليه  السالم در آغوش پيامبر و همه گردا
شمع بى  مانند جمع آفرينش؛ ريحانه ملکوت، حضرت 
كردند تا به هم آوردى با  فاطمه زهرا عليهاالسالم حركت 
بزرگان نصارا، آمين  گوى دعاى محمد مصطفى )صلى  اهلل 

 عليه  و آله( باشند.
پنج تن اطهار عليهم  السالم در هاله  اى از نور، آرام آرام 

پيش مى  آمدند. هستى، چنان غرق تماشايشان بود كه 
گذاشته است.  انگار خداوند، بهشت را به معرض تماشا 
كسا عليهم السالم به محل تعيين شده  پنج تن اصحاب 
رسيدند و زير عبا ايستادند. پيامبر، دست راست خود را به 
سوى آسمان گرفت. سپس انگشتان را از هم باز كرد و در 
همان حال فرمود: »خدايا، اينان اهل بيت من و خاصان 
ک  من هستند. هرگونه بدى را از ايشان دور كن و آنان را پا
گردان. خدايا، اينـ  علىـ  منظور از »نفسى« است و او نزد 
من همتاى نفس من است. خدايا، اينـ  فاطمهـ  منظور 
 از »نسائى« است و او افضل زنان جهان است. خدايا، اين 
ـ حسن و حسينـ  دو فرزند و نوه من هستند. من با هر كس 
كه با  كند، روى جنگ دارم و با هر كس  كه با اينان جنگ 

اينان دوست باشد، دوستم.«
هنوز مباهله انجام نشده است، اما آثار غضب الهى ظاهر 
گشته و عذاب درحال نازل شدن مى  باشد. دو نفر از سران 
مسيحيان نزد پيامبر )صلى  اهلل  عليه  و آله( آمدند و پرسيدند: 
اى ابوالقاسم، به وسيله چه كسانى با ما مباهله مى  كنى؟ 
حضرت فرمودند: »به وسيله بهترين مردم روى زمين و 

عزيزترين آن ها نزد خداوند عزوجل.«
سپس پيامبر )صلى  اهلل  عليه  و آله( به على و فاطمه و حسن 
كرده و فرمود: »به وسيله  و حسين عليهم  السالم اشاره 
اينان.« دگربار فرمودند: »آيا لحظاتى پيش اين مطلب را 
به شما خبر ندادم؟ بلى، قسم به آن كه مرا به حق مبعوث 
كرده، دستور داده شده  ام به وسيله اينان با شما مباهله 

كنم. اينان هستند پسران و زنان و نفس ما.«
از اين رو، به دستور اسقف اعظم، تصميم قطعى نجرانيان 
بر ترک مباهله و قبول ماليات )= جزيه( بين خودشان 

تصويب شد...
هنگامى  كه پيامبر )صلى  اهلل  عليه  و آله( و اهل بيت عليهم السالم 
با همراهى مردم از جايگاه مباهَل به مسجد رسيدند، جناب 
جبرئيل نازل شد و اين پيام آسمانى را عرضه داشت: »يا 
محمد، پروردگار عزوجل به تو سالم مى  رساند و مى گويد:... 
گر تو با كسانى از اهل بيتت  اى احمد، به عزت و جاللم سوگند، ا
كه در زير كسا بودند با همه اهل آسمان و زمين و مخلوقات، 
مباهله مى كردى، آسمان تکه  تکه مى شد و كوه ها قطعه 
 قطعه مى  گشت و زمين از هم گسيخته مى  شد و هرگز آرام 

نمى  گرفت مگر آنکه من اراده مى  كردم.«
پيامبر )صلى  اهلل  عليه  و آله( با شنيدن اين پيام الهى، به 

ک ساييد. سپس دستانش را بلند  سجده درآمد و چهره بر خا
كرد و در آن حال، سه بار فرمودند: »شکر خدايى را كه نعمت 
مى  دهد.« سپس فرمود: »لعنت ابدى خدا تا روز قيامت بر 
كسانى كه بر شما اهل بيت ظلم كنند و در اجرى كه خداوند 

بر آنان واجب كرده نسبت به من كوتاهى كنند.«
روز فرخنده »مباهله«، قبل از هر چيز، با احياى نبوت و 
واليت، پر شکوه ترين و شگفت  انگيزترين جلوه از حقيقت 
جاودانى و جهانى اسالم، يعنى »نبوت و خاتميت نبوى« 

و »واليت و امامت علوى« است.
در روز مباهله، از يک سو، حقانيت اسالم بر ديگر اديان و 
عقايد تاريخ ثابت شد و از ديگر سو؛ كادر رهبرى اين عقيدت 

انسانى تا پايان روزگار تعيين گرديد.
آيه مباهله، عالى  ترين مدرک براى حقانيت امامت و خالفت 
بالفصل على عليه  السالم بعد از شهادت جانسوز رسول 
كرم )صلى  اهلل  عليه  و آله( مى  باشد و نيز واضح ترين دليل  ا
بر فضيلت اميرمؤمنان »على بن ابى طالب عليه  السالم« 
است. زيرا خداوند به پيامبر دستور مى  دهد كه نفس خود 
كه مراد از نفس  كن. بديهى است  را براى مباهله دعوت 
پيامبر )صلى  اهلل  عليه  و آله( شخصى غير از خود آن حضرت 
است، و اوـ  على عليه  السالمـ  در همه فضايل و كماالت،ـ  غير 

از نبوتـ  هم رتبه پيامبر و مساوى با ايشان است.
امام هشتم، حضرت رضا عليه السالم آيه مباهله را از 
لت بر امامت اميرمؤمنان عليه السالم بهترين و  جهت دال
روشن ترين آيه در قرآن دانسته  اند و با استناد به اين آيه و 
عمل رسول خدا )صلى  اهلل  عليه  و آله( پس از نزول آن، ثابت 
كه اميرمؤمنان عليه  السالم؛ »نفـس پيامبر« و  مى  كنند 
  » بافضيلت ترين خلق خدا« پس از پيامبر )صلى  اهلل

 

 عليه  و آله( مى  باشند.
كه  اميرمؤمنان على عليه  السالم، در شوراى ۶ نفره  اى 
»خليفه دوم« براى انتخاب خليفه پس از خود ترتيب 
داده بود، براى يادآورى حق و حقانيت خود به حاضران، 
به ماجراى نزول آيه شريفه مباهله اشاره كردند و خطاب به 
اعضاى شورا فرمودند: »آيا احدى هست كه در اين فضيلت 
با من شريك باشد؟« همه اعضاى شورا اعتراف كردند كه 

اين آيه در شأن حضرتش نازل شده است.
ماجراى شكوهمند مباهله از چند جهت، بر افضليت 

اهل بيت عليهم  السالم داللت دارد:
 اول: به فرمان الهى، دعوت پيامبر )صلى  اهلل  عليه 
 و آله( از امير مؤمنان، حضرت فاطمه زهرا، امام حسن 
مجتبى و حضرت سيدالشهدا امام حسين ـ درود خدا 
كه آن بزرگواران،  بر آنان باد ـ بيانگر اين حقيقت است 
محبوب ترين افراد نزد رسول خدا )صلى  اهلل  عليه  و آله( 
كه محبوب ترين فرد نزد پيامبر   بودند و روشن است 
 )صلى  اهلل  عليه  و آله(، با فضيلت  ترين افراد امت پيامبر

 )صلى  اهلل  عليه  و آله( نيز خواهد بود.
دوم: دعوت رسول خدا )صلى  اهلل  عليه  و آله( از اهل بيت 
عليهم  السالم براى مباهله با دشمنان دين، نشان از رفعت 
و عظمت جايگاه و جاللت ايشان نزد خدا دارد. زيرا پيامبر 
)صلى  اهلل  عليه  و آله( از ميان بانوان و خويشاوندان خود، 
تنها امير مؤمنان عليه السالم، حضرت فاطمه عليهاالسالم، 
امام حسن مجتبى عليه السالم و امام حسين عليه السالم 
را برگزيده و احدى از بنى هاشم و خويشاوندان و همسران 
خود را در اين امر با آن بزرگواران شريک نساخته، تا چه رسد 

به اصحاب و ساير مسلمانان!

لت واقعه مباهله بر افضليت  سوم: يکى ديگر از وجوه دال
اهل بيت عليهم السالم يارى دين خدا به دست ايشان 

است.
زمانى كه رسول خدا )صلى  اهلل  عليه  و آله( با اهل بيت خويش 
ج شدند، به ايشان فرمودند: »هرگاه من  براى مباهله خار
نفرين كردم، شما آمين بگوييد.« اين جريان به خوبى نقش 
اهل بيت عليهم  السالم را هم در ثبوت نبوت و راستى گفتار 
رسول خدا )صلى  اهلل  عليه  و آله( روشن مى  كند و هم بيانگر 
گر دشمنان دين خدا، با ايشان وارد مباهله  آن است كه ا
مى  شدند، خداوند به واسطه اهل بيت عليهم  السالم 

دشمنان شريعت و دين خود را خوار و نابود مى  كرد.
كه چنين جايگاهى در مباهله انبيا  كسى  بديهى است 
عليهم السالم داشته باشد، به يقين، برتر و با فضيلت تر از 

كسانى است كه از اين جايگاه برخوردار نيستند.
از اين رو، آيه مباهله بر افضليت اميرمؤمنان در ميان امت 
لت دارد و بنا بر اتفاق همه مسلمانان، كسى سزاوار و  دال
شايسته امامت است كه با فضيلت تر باشد و اين حقيقتى 
است كه حتى اشخاص متعصبى چونـ  ابن تيميهـ  بدان 

اقرار و اذعان دارند.
بى ترديد هيچ كس به اندازه پيامبر گرامى )صلى  اهلل  عليه  و آله( 
نگران آينده مسلمانان نبوده است. آن حضرت كسى است 
كه رنج مسلمانان برايش بسى سخت و در هدايت آنان بسيار 

حريص و نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربان است.
كه رسول خدا  از همين  رو، همه مسلمانان باور دارند 
صلى اهلل عليه و آله در پايان عمر، دو يادگار ماندگار و 

كه هرگز از يکديگر  گمراهى را  رهايى بخش امت اسالم از 
جدا نمى  شوند به جاى نهاد.

كه آن حضرت رمز ماندگارى اسالم، رشد  همه مى  دانند 
كندگى و  گمراهى، پرا و بالندگى مسلمانان و رهايى از 

نابسامانى آنان را تنها در دو چيز مى  داند:
۱ ـ چنگ زدن به ريسمانى استوار، بركشيده از آسمان تا 

زمين، يعنى »قرآن كريم.«
كهف حصين و دژ استوار دين، يعنى  2 ـ پناه بردن به 

»اهل بيت كرام.«
كه بزرگداشت و نکوداشت مباهله، نماد  اين گونه است 
و نمود روشنى است از تعظيم قرآن و تکريم اهل بيت 

عليهم السالم.
گاهى است كه با گراميداشت  اينک وظيفه هر مسلمان آ
و بزرگداشت اين روز عزيز و مهم، هر چند قدمى كوچک، 
در راه اعتالى عزت و عظمت و حقانيت اسالم و اهل بيت 

)عليهم  السالم( بردارد.
باشد كه جاودانگى اين پيروزى بزرگ را با ظهور و برپايى 
حکومت شکوهمند عصاره خلقت، موعود موجود، حضرت 
بقية  اهلل  االعظم، امام زمان )َعّجَل  اهلل َتعالى َفَرَجُه الّشريف( 

شاهد و ناظر باشيم.
***

ماجراى مباهله در كتاب هاى پرشمارى از منابع شيعه و 
اهل سنت رقم خورده است. برخى از آن ها عبارتند از:

- بحاراالنوار؛ ج 2۱، صص 280ـ  354. اقبال االعمال؛ صص 
3۱0ـ  348. االرشاد فى معرفة حجج اهلل على العباد؛ شيخ 

مفيد، ج۱، ص۱۶9، دارالمفيد.
- الکشاف؛ زمخشرى، ج ۱، ص 283. تفسير الرازى؛ 

فخررازى، ج4، ص240.
 ،۱29 ۱2، ص - صحيح مسلم؛ مسلم النيشابورى، ج

ح4420.
- فتح البارى؛ )شرح صحيح البخارى(، ابن حجر عسقالنى، 

ج7، ص74.
- االحتجاج شيخ طبرسى، ج۱، ص۱94.

- الصواعق المحرقة، احمد بن حجر الهيتمي، ص۱5۶.
كر، ج42، ص432. - تاريخ مدينة دمشق، ابن عسا
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كنى از حس من در آغوشت                            به من بگو كه چه حسى تو در وطن داری؟ سؤال مى 

حسن شجاعى- دبيرگروه فرهنگى
بيست وچهارم ذی الحجه سال دهم 
ک مدينه رسول  پس از هجرت. در گرمای سوزنا
مکرم اسالم صلى اهلل عليه و آله، با تمامى هستى 
خود به مقابله با مسيحيان نجران شتافت تا از 
حقانيت اسالم عزيز دفاع نمايد و ماحصل اين 
حضور، نزول آيه تطهير و ارزشگذاری بر مقام و 
مرتبت اهل بيت عليهماسالم بود كه تا به امروز بر 

پيشانى شيعيان باافتخار مى درخشد.
كه رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله،  در روزی 
عزيزترين دردانه های هستى را برای اثبات 
نبوت خود به ميدان آورد و از مسيحيان 
نجران خواست تا مباهله كنند هر آنکه را در او   
غش باشد، خداوند متعال به پاس اين اقدام 
پيامبر عظيم الشأنش آيه تطهير را نازل فرمود 
ما ُيِريُد اهلَلُّ ِلُيْذِهَب َعْنُکُم 

ّ
و بيان داشت: »ِإَن

َرُكْم َتْطِهيرًا؛خداوند  ْهَل اْلَبْيِت َو ُيَطِهّ
َ
ْجَس أ الِرّ

اراده فرموده است كه هرگونه رجس و پليدی 
ک  كند و شما را پا را از شما اهل بيت برطرف 
كه از همان  گرداند.«اين چنين بود  و مطهر 
ابتدای رسالت پيامبر صلى اهلل عليه و آله اهميت 
موضوع اهل بيت و توجه به آنان حتى در قالب 
آيات الهى نيز نازل شد تا مسلمين خط رسالت 
را تا الى االبد بشناسند و برای ادامه مسير حق 
بى سرپرست و ولى نباشند.در خصوص روز 
مباهله بايد گفت، مباهله در اصل از ماده َبْهل 
)بر وزن َاْهل( به معنى رها كردن است. اين واژه 
كت و لعن و دوری از خدا معنى  را به معنى هال
گذار  كردن و وا كرده اند، آن نيز به خاطر رها 
نمودن بنده به حال خويش و خروج از سايه لطف 
خداست، اما ازنظر مفهوم متداول كه در آيه به 
آن اشاره شده، مباهله به معنى نفرين كردن 
دو نفر به همديگر است. به اين ترتيب كه وقتى 
استدالالت منطقى سودی نداشت، افرادی 
كه باهم درباره يک مسئله مهم دينى گفت وگو 
دارند در يک جا جمع مى شوند و به درگاه خدا 
كنند و از او مى خواهند كه دروغگو را  ع مى  تضر
رسوا سازد و مجازات كند، همان كاری كه پيامبر 
اسالم صلى اهلل عليه و آله در برابر مسيحيان 
نجران كرد، كه در آيه ۶۱ سوره آل عمران به آن 
اشاره شده است. در اين آيه مى خوانيم:»َفَمن 
َک فيِه ِمن َبعِد ما جاَئَک ِمَن الِعلِم َفُقل  حاّجَ
َتعاَلوا َنْدُع َابناَئنا َو َابناَئُکْم َو ِنساَئنا َو ِئساَئُکْم 
َو َاْنُفَسنا َو َاْنُفَسُکْم ُثّمَ َنبَتِهْل َفَنْجَعْل َلعَنَة اهلِل 
َعلى الکاِذبيَن. هرگاه بعد از علم و دانشى كه به 

كسانى درباره مسيح با تو به  تو رسيده،»باز« 
ستيز برخيزند، بگو: بياييد ما فرزندان خود را 
دعوت كنيم، شما نيز فرزندان خود را، ما زنان 
خويش را دعوت نماييم، شما نيز زنان خود 

را، ما از نفوس خود )و كسى كه همچون جان 
ماست( دعوت كنيم، شما نيز از نفوس خود، 
كنيم و لعنت خدا را  گاه مباهله )و نفرين(  آن 
بر دروغگويان قرار دهيم.«در ماجرای مباهله 
كه پيامبر اسالم صلى اهلل عليه و آله و  هنگامى 
اهل بيتشان در يک سو و مسيحيان نجران در 
ديگر سو آماده مباهله يا نفرين طرف دروغگو 
شدند، مسيحيان نجران كه به مدينه آمده بودند 
تا در مورد درستى دعوت پيامبر صلى اهلل عليه و 
آله پژوهش كنند با او به محاجه)دليل آوردن( 
پرداخته، سرانجام بحثشان به جايى كشيد كه 
حضرت محمد صلى اهلل عليه و آله خواست تا 
با آن ها مباهله كند. هر يک از دو طرف با افراد 
خود به محل مباهله رفتند. مسيحيان وقتى 
ديدند كه رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله با عزيزترين 
كسانش يعنى حضرت على عليه السالم، حضرت 
فاطمه سالم اهلل عليها، امام حسن عليه السالم 
و امام حسين عليه السالم مى خواهد آن ها را 
كه پيامبر  به چالش بکشد، مطمئن شدند 
گر به خودش مطمئن نبود  صلى اهلل عليه و آله ا
جان خانواده اش را به خطر نمى انداخت؛ پس 

از مباهله كناره گرفتند.
برای بررسى بيشتر اين موضوع با آيت اهلل 
گفت وگويى ترتيب  قائم مقامى استاد حوزه 
داده ايم كه در ادامه مى خوانيد. وی در ابتدا 

كه دليل همراهى اهل بيت با  با اشاره به اين 
گفت: پيامبر  ايشان در روز مباهله چه بود، 
كرم صلى اهلل عليه و آله با اين عمل، اهل بيت  ا
كردند  و نزديک ترين افراد به خود را معرفى 
كه امام على عليه السالم را به عنوان جان  چرا
كنند و باوجود تمام زنان و  خود با خود همراه مى 
همسرانشان فقط حضرت زهراسالم اهلل عليها را 
با خود همراه كردند. فلسفه مباهله برای اثبات 
كرم صلى اهلل عليه و آله بيانگر  نبوت پيامبر ا
فضيلت امير المؤمنين عليه السالم و حضرت 
زهرا سالم اهلل عليها و امام حسن عليه السالم 
كس  و امام حسين عليه السالم است و هيچ 
قابل مقايسه با اين پنج تن نيست.آيت اهلل 
قائم مقامى به اثر مهم سياسى اين واقعه اشاره 
و عنوان كرد: پيامبر صلى اهلل عليه و آله در اينجا 
كنند بلکه به حق دعوت  دعوت به جنگ نمى 
دارند و مى خواهند از مسير عقالنيت، انديشه 
و فکر، پيشرفت اسالم را محقق كنند؛ بنابراين 
كنند و  ابتدا با آنان احتجاج و سپس مباهله مى 
برای ثابت كردن ادعای خود جان نزديک ترين 
افراد خانواده خود را نيز به خطر مى اندازند.وی 
ادامه داد: دشمن در پى معرفى اسالم به عنوان 
يک دين خشن است تا از گسترش آن جلوگيری 
كند اما با نگاهى به موضوع مباهله درمى يابيم كه 
پيامبر صلى اهلل عليه و آله از همان ابتدا از جنگ 
كردند تا با  و خونريزی گريزان بودند و تالش مى 
عقالنيت و منطق مسير پيشرفت اسالم عزيز را 
فراهم آورند.اين استاد حوزه خاطرنشان كرد: 
يکى از نکات طاليى حادثه مباهله را به واقع 
مى توان رفتار مسالمت آميز، توأم با آرامش 
،عقالنى و سعه صدر رسول خدا صلى اهلل عليه 
و آله برشمرد. وقتى گروهى از مخالفان مسيحى 
گفت وگو با پيامبر را مى دهند،  درخواست 
كه حضرت در اوج شکوه قدرت سياسى  درحالى 
و نظامى قرار داشتند، درخواست ايشان را رد 
كنندو با برخوردی خشن و افراطى با آنان  نمى 
كنند، بلکه با منطق قرآنى خود سعى  رفتار نمى 
در هدايت و راهنمايى آنان مى نمايند.آيت اهلل 
قائم مقامى در پايان تصريح كرد: صحنه مباهله 
روزی بود كه پيامبر گرامى عالوه بر به رخ كشيدن 
منطق گفت وگوی مسالمت آميز و استقبال از 
گفتمان عقالنى، پرده از چهره های درخشان 
برمى دارد، شخصيت های  مکتب اسالم 
واالمقامى كه در رأس آن ها جان پيامبر، يعنى 

على بن ابى طالب قرار دارد. 

بررسی جایگاه روز مباهله در گفتمان سیاسی اسالم از منظر آیت هللا قائم مقامی؛

عقالنیتومنطق،سیرهپیامبررحمت

د ا د پند  ا  ر تو  نچه  آ تو  ل  ما ز   ا
 نرفته است.

حکمت نهج البالغه
در روزهای كرونايى بايد توجه داشت زنان شاغل عالوه بر قبول وظايف شغلى 
مى بايست در قبال خانواده و فرزندان نيز پاسخگو باشند و حفظ سالمت 
آن ها جزء اولويت ها محسوب مى شود. پس بر همسران واجب است مراقب 

سالمتى آن ها باشند.

سالمت

کیانا ایزدی

نیمکت های سوخته
در هياهوی سال های پر از حادثه جنگ تحميلى عراق عليه ايران 
خ داد كه پرده از چهره غيرانسانى صدام، حزب بعث عراق  اتفاقاتى ر
و طرفدارانش برداشت. شکست سنگين عراقى ها در عمليات های 
پى درپى، به ويژه در عمليات كربالی پنج به شکست وسيع متجاوزان 
و صدام انجاميد و ارتش عراق را در موضع دفاعى قرارداد. پس ازآن 
بود كه صدام بر آن شد تا بار ديگر جنگ تحميلى را از ميدان نبرد به 
پشت جبهه ها و شهرها بکشاند. او اين بار مرتکب جنايتى مخوف 
كرد. صدام اين بار  گناه ايرانى آلوده  شد و دستش را به خون ده ها تن از دانش آموزان بى 
زودتر از هميشه و درست به فاصله يک روز پس از آغاز عمليات پيروزمند كربالی پنج، دستور 
كز  كشتار مردم بى دفاع و به ويژه بمباران مدارس، بيمارستان ها و مرا حمله به شهرها و 
كرد. خلبانان هواپيماهای عراقى طبق مأموريتشان به مدارس  علمى و آموزشى را صادر 
كشور حمله ور شدند. نخستين شهری كه مورد هجوم ناجوانمردانه دشمنان قرار گرفت، 
شهرستان بروجرد بود. طى حمالت به واقع ددمنشانه در بيستم دی ماه سال ۱3۶5 تعداد 
ک ترين مکان ها يعنى مدارس، مظلوم و  زيادی از كودكان و نوجوانان ايران در امن ترين و پا
ک و خون كشيده شدند.اين كتاب جلد دوم از مجموعه چهارجلدی درباره  معصوم به خا
همان مدارسى است كه در زمان جنگ تحميلى عراق عليه ايران بمباران و دانش آموزان 
آن شهيد شدند. محمد رمضانى، محقق و تدوينگر اين مجموعه چهارجلدی خود معلمى 
است كه بمباران مدارس شهر ميانه، انگيزه حضور او در جبهه های جنگ و در حال حاضر 
نگارش اين مجموعه بوده است. در اين كتاب بمباران مدرسه شهيد فياض بخش و امام 
حسن مجتبى )ع( بروجرد موردتوجه قرارگرفته كه در اين دو مدرسه مجموعا هشتادويک 
دانش آموز، معصومانه و غريبانه در جريان بمباران عراقى ها شهيد شدند. در اين كتاب با 
خانواده های شهدا و مسئوالن وقت بنياد شهيد و مدارس و همچنين جانبازان اين حادثه 
گفت وگو شده است. جلد نخست اين مجموعه به دو مدرسه دخترانه ميانه كه در جريان 
بمباران آن ها سى وچهار تن از دانش آموزان شهيد شده اند اختصاص دارد.عالقه مندان 

مى توانند اين كتاب را باقيمت ۱5هزار تومان خريداری كنند.

کتابخانه

و از سعى و جهد »يوما فيوما« نفس را صفات تازه حاصل  و هرلحظه او را ترقى در 
ج سعادات هم مى رسد به مرتبه ای كه پرده طبيعت  مرتبه كماالت و صعود به معار
از پيش بصيرت او برداشته مى شود  و محل اسرار ملک و ملکوت ، بلکه محرم 
گردد  و بايد در امور دنيا و متعلقات اين عاريت سرا، زياده از قدر  خلوت جبروت مى 
ضرورت سعى نکند  و بيش از قدر الزم ملتفت آن ها نشود  و خود را به مشقات سرمد 
گرفتار نسازد . آری ! چه شقاوتى از آن باالتر ، كه كسى جوهر گرانمايه از عالم قدس 
كده دنيا نمايد  و يوسف كنعان  را صرف تحصيل »خزف« پاره ای چند در ظلمت 
كه ثمنش ملک ابد باشد به  تجرد را به بهای كالف پيره زالى فروشد . يا متاعى را 
كى دهد  و سرمايه ای را كه سودش پادشاهى سرمد باشد بر سر  ازای خشت و خا
كه : احتراز كند ازآنچه باعث تحريک قوه شهويه  كى نهد . چهارم آن  ک و خاشا خا
يا غضبيه مى شود  و چشم را محافظت نمايد، از ديدن آنچه غضب يا شهوت را به 
هيجان مى آورد و گوش را نگاه دارد از شنيدن آن ها و دل را ضبط كند از تصور و تخيل 
آن ها  و بيشتر سعى در محافظت دل نمايد و خيال آن ها را در خاطر خود راه ندهد  
گاه سرايت به  گردد ، آن  زيرا كه : از تصور و خيال آتش ، شوق و شعله غضب تيز مى 
كه دل را مشغول آن  كند  و مجرد ديدن يا شنيدن ، بدون اين  ح مى  اعضا و جوار
كه اين دو قوه را از هيجان محافظت ننمايد ،  كند، چندان تأثيری ندارد  و كسى 
مانند كسى است كه شير درنده يا سگ ديوانه يا اسب سركشى را رها كند  و بعدازآن 

بخواهد كه خود را از آن خالص كند .

معراجالسعادة
)41(

به مناسبت بزرگداشت هزار و چهارصد و سی و دومین سالروز مباهله؛

تعظیمقرآنوتکریماهلبیت)ع(درروزمباهله
مباهله؛زیربنایغدیر

گر هم سطح با حماسه  كه در اهميت، ا مباهله واقعه شگفت انگيزی 
كم اهميت تر نيست، زيرا »مباهله«  پر شكوه »غدير« نباشد، از آن 
زيربنای »غ�دير« است و پيش از جریان غدير، خدای سبحان در قرآن، 
به روشنى وجود مبارک اميرمؤمنان »على بن ابيطالب عليه السالم« را به 
منزله »نفس و خود« پيامبر صلى الل عليه و آله یاد كرده است. به گزارش 
ابنا)خبرگزاری اهل البيت(، استاد »مرتضى نجفى قدسى« از خادمان 
 قرآن كريم و مؤسس دارالقرآن عالمه طباطبايی، به مناسبت بزرگداشت 

روز »مباهله« یادداشت زير را قلمى كرده است:

 دشمن در پی معرفى اسالم به عنوان 
یک دين خشن است تا از گسترش آن 
كند اما با نگاهى به موضوع  جلوگيری 
مباهله درمى یابيم كه پيامبر صلى الل 
عليه و آله از همان ابتدا از جنگ و 
كردند  خونريزی گريزان بودند و تالش مى 
تا با عقالنيت و منطق مسير پيشرفت 

اسالم عزيز را فراهم آورند


