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 مباهله

 باالترین فضیلت قرآنی

 مقدمه

ز جن و انس افضائل بی مشار حضرت موال امریاملؤمننی علی علیه السالم عامل هستی را فرا گرفته و متام موجودات 
آیات متعدد قرآن و روایات متواتر فراوان، سندی گویا بر این مطلب را سرگشته و حریان خود منوده است.و ملک 

تا  7، از آیه اکمال6تا آیه تطهری 5، از آیه تبلیغ4تا آیه مودت 3، از آیه حمبت2تا آیه اطاعت 1است. از آیه والیت
 14املبیت تا لیلة 13، از سوره دهر12تا صاحل املؤمننی 11، از آیه صادقنی10تا آیه اذان 9از آیه مؤذن ، 8آیه انذار

نشانه هایی از فضائل بی انتهای موال علی علیه السالم در کتاب خداوند حکیم، قرآن جمید است. اما در میان 
فضائل قرآنی امریاملؤمننی علیه السالم طبق فرمایش حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه آالف التحیة و السالم 
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لیه السالم باالترین فضیلت قرآنی امریاملؤمننی ع ،آیهچرا این به راستی . اما است« آیه مباهله»لت، باالترین فضی
ه این سؤال ه بدبه این فضیلت برتر اشاره ش در صفحاتی خمتصرکه  است؟. با مطالعه جمموعه حاضر معرفی شده

تنها قطره ای  ،کوتاه از این فضیلت گویا  گرچه معتقدمی این صفحات  .پاسخ داده شده است و ده ها سؤال دیگر
 و آله و سلم بی صلی اهلل علیهنفس ن، یگانه وصی، علیه السالم حضرت علیاز اقیانوس بی کران و مّواج فضائل 

 و عاجزانه اعرتاف می کنیم که: است

  کتاب فضل تو را آب حبر کافی نیست          که تر کنند سر انگشت و صفحه بشمارند

 
 آيه مباهله

اءَُكْم َو ِفیِه ِمْن بَ ْعِد ما جاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فَ ُقْل َتعاَلْوا َندُْع أَْبناَءنا َو أَْبناءَُكْم َو ِنساَءنا َو ِنسَفَمْن َحاجََّك 
 .15أَنْ ُفَسنا َو أَنْ ُفَسُكْم ُُثَّ نَ ْبَتِهْل فَ َنْجَعْل َلْعَنَت اللَِّه َعَلى اْلكاِذِبنیَ 

ران ما و با تو جمادله كردند، بگو: بیایید پس (عیسىحضرت درباره )ه، دانشى كه براى تو آمد هرگاه بعد از علم و
گاه در  منزله جان ما و جان مشا باشند، دعوت كنیم. آن كه بهرا  هاى مشا و آن  هاى ما و زن پسران مشا و زن

 گویان قرار دهیم.حق یكدیگر نفرین مناییم و لعنت خدا را بر دروغ

 

 حديث مباهله

است در منابع خمتلف حدیثی، تفسریی، تارخیی و کالمی « آیه مباهله»منت حدیث مباهله که مهان شأن نزول 
 است. و از مسلمات و متواتراتپریوان اهل بیت علیهم السالم و حتی مکتب خلفاء به صورت متواتر نقل شده 

 معنای مباهله
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شروع  حماوره()این گفتگو ممکن است در شرایط عادی .گفتگوی دو طرفه در شرایط خمتلف بر وزن مفاعله است
 برخی از انواع گفتگوهای طرفینی در شرایط خمتلف عبارتند از:شود و به آخرین مرحله خود، مباهله برسد. 

 حماوره: گفتگوی عادی بنی دو طرف در شرایط معمولی

 مباحثه: گفتگوی دو طرفی مهراه با حبث علمی

 و نربد نظرى با سخن و خطابه  گفتگوى رو در روىمناظره: 

 جمادله: گفتگوی دو طرف به صورت جدی تر مهراه با خصومت و دمشنی

 مهراه با حجت و استدالل و اقامه دلیل حماّجه: گفتگوی دو طرف

و به مهنی صورت  مناقشه، مکابره، خماصمه و... که وجه مشرتک مهه آن ها برتری طلبی دو طرف بر طرف 
دیگری است. حتی در مشاعره نیز نوعی برتری طلبی به وسیله شعر است. اما در هیچ  یک از موارد فوق، دو 

 مباهله! جان خود را در میان بگذارند مگر در برای اثبات نظر خویشطرف حاضر نیستند 

از  ،رینپافشاری بر لعن و نفاصرار و ناله و زاری است که شخص با  ای خاص مهراه بامباهله نوعی دع بنابراین 
له و نکته دیگر در مباه خداوند می خواهد تا عذاب را بر طرف مقابل خود که او را ستمگر می داند نازل کند.

 طی منودند و نتوانستند طرفمناظره و جمادله و حماجه و... این است که وقتی دو طرف مهه راه های فوق را از 
هر کسی که  از خدا می خواهند ،را قانع سازند با قرار دادن جان خود، حتی عزیزان خود در میانخود مقابل 

  ناحق و باطل می گوید را نابود سازد.

 مختصری از حکايت مباهله

و  نج تن آل عبا علیهم السالم و مسیحیان جنران به وقوع پیوست.مباهله در تاریخ اسالم برای اولنی مرتبه میان پ
آن زمانی بود که مسیحیان با رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم و حقانیت آینی اسالم به مناظره و حبث و 

را  سی، حضرت عیتوحید جدل پرداختند و هنگامی که سخن از حضرت عیسی علیه السالم به میان آمد با ردّ 
پافشاری منوده و استدالل های روشن خداوند در قرآن را رد خدا و فرزند خدا نامیدند و در اعتقاد باطل خود 

نگام بود که . در این هپرداختندصلی اهلل علیه و آله و سلم به خماصمه و جمادله و حماجه با پیامرب اکرم منوده، 



خود دستور داد تا با آوردن عزیزان خود به میدان مباهله،  خداوند متعال در برابر جلاجت عاملان مسیحی به رسول
ه با رسول مبارز  ،که در ابتداجنران  را ثابت کند. اما مسیحیان و نبوت خویش حقیقت توحید و حقانیت اسالم 

حق را به وسیله مباهله پذیرفته بودند با دیدن چهره های نورانی اهل بیت علیهم السالم و آشکار شدن آثار 
اهلی از مباهله دست کشیده و خواستار مصاحله شدند. پیامرب اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم با پذیرفنت عذاب 

اسالم و  به حقانیت کشیشان مسیحی در مهان حلظهمصاحله به جریان مباهله خامته دادند. در نتیجه مجعی از  
ز درهم ان بازگشتند. این گونه بود که پس احقانیت خامت األنبیاء اعرتاف منوده و مسلمان شدند و مابقی به جنر 

 شکسته شدن پایگاه یهود در مدینه و پایگاه شرک در مکه، پایگاه مسیحیت نیز در جنران، بدون جنگ و خون
 برتری یافت.ناب  ریزی فرو رخیت و دین اسالمِ 

 زمینه های به وجود آمدن مباهله

هشتم هجری، قدرت اسالم در سراسر حجاز بلکه  پس از فتح خیرب در سال هفتم هجری و فتح مکه در سال
سراسر دنیای آن روز مورد توجه قرار گرفت و مهنی امر بسرت مناسبی را برای رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و 
سلم فراهم منودتا با اعزام منایندگان ویژه و ارسال نامه برای رهربان سیاسی و مذهبی جهان، آن ها را به پذیرش 

 ا به رمسیت شناخنت حکومت اسالمی و التزام به مقررات آن فراخوانند.اسالم و ی

در سال هنم هجری و در پاسخ به دعوت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم، منایندگان کشورها، قبائل و 
  نام« ودعام الوف»طوایف خمتلف به سوی مدینه روان شدند. به مهنی دلیل سال هنم هجری در تاریخ اسالم به 

 . 16گذاری شد

 اهمیت نجران

کیلومرتی مدینة النبی قرار داشت، به گونه ای که   4188 کیلومرتی جنوب مکه و  088ی در یجنران از نظر جغرافیا
شهر مکه )پایگاه شرک( مابنی مدینه )پایگاه اسالم( و جنران )پایگاه مسیحیت( قرار داشت. بنابراین مسیحیان 

دیدند و گمان منی کردند قدرت اسالم توانایی رویارویی با آنان را داشته باشد. اما جنران خود را در حاشیه امن می 
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فتح قلعه های خیرب توسط حیدر کرار امریمؤمنان علی علیه السالم و فروپاشی پایگاه یهودیان در مدینه از یک سو 
 دلیل با . به مهنیداشتو فتح مکه آن هم بدون جنگ و خونریزی از سوی دیگر، موانع پیش روی مسیحیان را بر 

ابالغ نامه رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم به جنران، عاملان مسیحی با تشکیل جلسات متعدد مشورتی در  
کلیسا، گزینه جنگ و درگریی با مسلمانان را حذف منوده و راهی جز تعامل با قدرت روز افزون اسالم را دربرابر 

   خود ندیدند.

 دينهورود نجرانیان به م

کلیسای جنران، راهبان و کشیشان و رؤسای  مرکب از اسقف اعظم ،نفره 08مسیحیان جنران در قالب یک هیئت 
ذی احلجه سال هنم هجری)یک سال قبل از غدیر خم( وارد مدینه شده و به خدمت  40قبائل جنران در روز 

اهلل علیه و آله و سلم مشرف شدند و طی شش روز به حبث و گفتگو با پیامرب اکرم صلی اهلل رسول خدا صلی 
 علیه و آله و سلم پریامون مسائل خمتلف از مجله الوهیت حضرت عیسی پرداختند. 

 موضوع مورد مناقشه

لیه السالم بود  سی عمهم ترین موضوع مورد حبث بنی جنرانیان با رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم حضرت عی
که پیامرب اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم ایشان را بنده خدا می دانستند ولی مسیحیان ایشان را خدا یا پسر 

دلیل آن ها بر الوهیت حضرت عیسی علیه السالم معجزات فراوان، زنده کردن مرده ها و مهم  خدا می دانستند.
ن کارها به ایر بود. اما رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمودند: تر از مهه والدت ایشان بدون نیاز به پد

ر بود عجیب ت خلقت حضرت عیسیحضرت آدم از  ت گرفته و معجزات نبوت است و اما خلقتاذن اهلی صور 
بدون پدر و مادر خلق شد. در این هنگام جربئیل پدر متولد شد، حضرت آدم  ناگر حضرت عیسی بدو چرا که 

 و آیاتی از سوره آل عمران را پریامون حضرت عیسی، معجزات و خلقت ایشان نازل منود: نازل شد

17اْلُمْمرَتینَ َفال َتُكْن ِمَن  احلَْقُّ ِمْن رَبِّكَ  ِعْنَد اللَِّه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تُراٍب ُُثَّ قاَل لَُه ُكْن فَ َیُكونُ  عیسى َمَثلَ  ِإنَ  
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[ مانند داستان آدم است، كه او را از خاك آفرید، سپس به او نزد خدا ]از نظر چگونگى آفرینشقطعاً داستان عیسى 
ن [ پروردگار توست؛ بنابراین از تردیدكنندگاحق از ]ناحیه [ شد.درنگ ]موجود زنده[ باش؛ پس ىبفرمود: ]موجود زنده

 مباش.

 

 

آله و  نتهی شد و آنان منطق رسول خدا صلی اهلل علیه وناظره و جدال و مناقشه مرفته رفته گفتگوهای عادی به م
آیه پریامون مهنی  08حدود  در قرآن را نپذیرفتند. به دنبال این مباحث،سلم و استدالل زیبای خداوند متعال 

 اوج داستان نزول آیه مباهله و دعوت از جنرانیان برای مباهله بود. .18موضوع نازل شد

 دعوت به مباهله

 قابل توجه آیه مباهله عبارت است از:فرازهای 

 «َفَمْن َحاجََّك ِفیِه ِمْن بَ ْعِد ما جاَءَك ِمَن اْلِعْلمِ »

ن مرمی عیسى ب ناظره پریامون حضرتپس از این مهه حبث و مجنران مسیحیان اگر اى پیامرب ما!  
خود ادامه ان به جلاجت چن هم و متنی پریامون آن حضرت، همهاى م علیهما السالم و استدالل

 ها به سوى حق انتخاب كن و با آهنا مباهله كن. راه دیگرى در ادامه دعوت آن دادند،

 «فَ ُقْل َتعاَلْوا َندُْع أَْبناَءنا َو أَْبناءَُكْم َو ِنساَءنا َو ِنساءَُكْم َو أَنْ ُفَسنا َو أَنْ ُفَسُكمْ »

كت  گروه در این مراسم شر   سههر یك از طرفنی مباهله، باید ها بگو كه از سوى  پیامرب ما! به آن
 كنند:

 فرزندامنان و فرزندان مشا.  .4
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 زنان ما و زنان مشا.  .2

 .مسیحیان و رؤسای، نیمسلمیعنی رؤسای  نفوس ما و نفوس مشا.  .3

 «ُُثَّ نَ ْبَتِهْل فَ َنْجَعْل َلْعَنَت اللَِّه َعَلى اْلكاِذِبنیَ »

ز طرفنی جهت مراسم مباهله حاضر شدند، مباهله به این شكل اجنام ا فراد خاّصىپس از این كه ا
  شده فتارلعنت و عذاب اهلى گر  به شود كه هر كس دروغ بگوید و در اّدعاى خود كاذب باشد،مى

 .19تا بدین وسیله حقیقت براى مردم روشن شود

. طرفنی نددمنو را دعوت به مباهله مسیحیان به امر اهلى اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم پیامرب 
موعود روز حاضر شوند.  هلهجهت اجنام مباهجری  9سال ذی احلجه  21روز در موافقت كردند كه 

سالم به لعلى، فاطمه، حسن و حسنی علیهم احضرت در حاىل كه  صلى اهلل علیه و آلهاکرم پیامرب 
 .دندكردند به حمل مباهله حاضر شمهراه او حركت مى

اید مجع هستند و حداقل مجع سه نفر می باشد، ب« ابنائنا و نسائنا و انفسنا»جه به آن که واژهبا تو 
نفر را با خود به میدان مباهله می آوردند. اما  9رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم نیز حداقل 

ور مقدس نفر را می آورند آن هم به امر خدا و این نشان می دهد که تنها مهنی چهار ن 1تنها 
رفی از طو و با آمدن آنان امتثال امر و فرمان اهلی حمقق شده مصداق اهل بیت علیهم السالم بوده 

 .20واجد صالحیت الزم برای حضور در این مبارزه معنوی نبودندنیز دیگران 

 نحوه حضور اهل بیت علیهم السالم در میدان مباهله

با مسیحیان  مباهله قصد صلی اهلل علیه و آله وسلمرسول خدا هنگامى كه بنا بر نقل برخی اخبار، 
دست ر درا علیه السالم و دست حسن  هرا در آغوش خود گرفتعلیه السالم ، حسنی ندجنران را منود

                                                           
 202آیات والیت در قرآن، ص: .  15
 .359، ص: 3ترجمه تفسیر المیزان،  . حضرت آیة هللا جوادی آملی و نیز  20

 
 



سالم ه پشت سر فاطمعلیه السالم پشت سر آن حضرت و على سالم اهلل علیها . فاطمه ندداشتخود 
رگاه دعا كردم هفرمودند:  به ایشان مىاکرم صلی اهلل علیه و آله كردند و پیامرب حركت مىاهلل علیها 

 .21آمنی بگویید

صلی اهلل علیه و آله  خداكه پیامبر برای اهل بیت علیهم السالم   از اين و باالتر چه فضیلتى برتر و به راستی 
 دهد؟ها را واسطه میان خود و خدايش قرار  در دعاى خويش از آنان يارى جويد و آنو سلم 

 

 نزول آيه تطهیر در جريان مباهله

 ؤمننی و فاطمهو امریامل ه، عبایی بر دوش مبارک انداختعلیه و آله پیامرب خدا صّلی اهلل مباهله روزدر 
 هر پروردگارا! عرض کردو  هدمنو مجع خود حسن و حسنی علیهم السالم را در زیر عبای مبارک 

 یت منندند. خداوندا! اینان اهل باتریِن خلق به او بودهخمصوصپیغمربی را اهل بیتی بوده است که 
در این هنگام  .22پس شک و گناه را از ایشان برطرف کن و ایشان را )از هر گونه پلیدی( پاک کن

َا یُرِیُد اللَُّه لُِیْذِهب َعنکُم الرِّْجس ، فرود آوردشانآیه تطهری را در شأن ای جربئیل امنی نازل شد و  ﴿ِإمنَّ
د و مشا را خواهد از مشا، خاندان پیامرب، پلیدی را برب مهانا خداوند می أَْهَل اْلَبْیِت َو یُطهِّرَکْم َتطِهریًا﴾

 . 23و طهارت مطلق کامل  زگیپاک کند، پاکی

 آيا مباهله انجام شد؟

لوات صشیعه و سنی متفق القولند که پیامرب اکرم صّلی اهلل علیه و آله، علی، فاطمه، حسن و حسنی 
گی پیامرب را ، وارستوقتی هیئت منایندگان نصرانی جنران ند.اهلل علیهم را با خود به میعادگاه برد

ترین زدیکرتین و نهبخ به قدری مطمئن است که تنها دیدند آن حضرت با امیانی راس و همشاهده کرد
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از  خودداری کردند و اِن خود را به میدان مباهله آورده است، سخت بیمناک شدند و از مباهلهعزیز 
، حتت حکومت اسالمی، بر آینی خود، و مالیات ایشان خواستند تا اجازه دهد آنان با پرداخت جزیه

م حضور با شکوه و با هیبت اهل بیت علیهم السالصحنه اسقف اعظم مسیحیان وقىت . باقی مبانند
 گفت:  ، چننیمشاهده كرددر میدان مباهله را 

شوید. رسد و مهه مشا نابود مىكه اگر دعا كنند حتماً به هدف اجابت مىبینم  هاىي مى من صورت»
اعالن كنید كه حاضرمی به صورت یك اقّلّیت سامل در كنار مشا زندگى كنیم  ه خوددارى كنید واز مباهل

هله اپیامرب اسالم صلى اهلل علیه و آله خواسته آهنا را پذیرفت و از مب «پردازمی.و مالیات الزم را نیز مى
 نظر كرد. صرف

ه با مصاحلبنابراین  ا زنده خنواهد ماند،در صورت مباهله احدى از آهنکه  نده بودمتوجه شدآنان 
 و پرداخت جزیه را ترجیح دادند. خدا پیامرب

پیامرب اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم امریاملؤمننی علیه السالم را خواستند و به ایشان فرمودند: با 
خود صلح نامه ای بر اساس توافق صورت گرفته بنویسند و امریاملؤمننی علیه السالم دست مبارک 

دستور رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم را اجنام داده و در آخر نوشتند: کتبه علی بن ابی 
 .24طالب

 ابعاد مختلف مباهله

 حقیقت ربوبیت و توحید خداوند متعال، از سوىي مباهله 
  به عنوان برترین دینحّقانّیت اسالم 
  به عنوان خامت األنبیاءپیامرب اسالم صلى اهلل علیه و آله حقانیت 
  رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم  بیتاهل آل عبا به عنوان عظمت بی نظری 

                                                           
 .453، ص 2، به نقل از مکاتیب الرسول صلی هللا علیه و آله و سلم،  196. اسرار مباهله، ص  24



  كندثابت مى راامریاملؤمننی علیه السالم و امامت والیت  ،فضیلتو در هنایت.  

منطق اسالم  در برابربرای مهیشه  مسیحیت را برتری، مباهله توانست عاملَ در کنار این مهه عظمت و 
  مناید.و تسلیم وادار به عقب نشینی 

 همراهان رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم در مباهله

 فرماید:، مىاحقاق احلق ،اللَّه شوشرتى، در كتاب ارزمشند مرحوم قاضى نور

ة اىل اشار « نسائنا»اشارة اىل احلسن و احلسنی علیهما السالم و « ابناءنا»امجع املفّسرون على ان 
 اشارة اىل على علیه السالم« انفسنا»فاطمه علیها السالم و 

سن و ح« ابنائنا»مفّسران قرآن جمید )از شیعه و اهل سّنت( امجاع و اتّفاق نظر دارند كه منظور از 
علیه  على« انفسنا»فاطمه زهرا علیها السالم و منظور از « نسائنا»حسنی علیهما السالم، و مراد از 

 باشد.السالم مى

نی مه ین كتاب از حدود شصت كتاب اهل سّنتدر پاورقى ا رمحة الّله علیهجنفی  مرعشىآیة اللَّه 
 .25كندمطلب را نقل مى

 

 و عظمت امیرالمؤمنین علیه السالم« انفسنا»واژه 

دارد یک طرف و عظمت امریاملؤمننی علیه السالم در این آیه نیز  آن چه عظمت در آیه مباهله وجود
یک طرف ماجراست. چرا که خداوند متعال از امریاملؤمننی علیه السالم، به نفس رسول خدا صلی اهلل 

 علیه و آله و سلم تعبری منوده است!.

                                                           
 .49، صفحه 3احقاق الحق، جلد  .  25



 

 

 «انفسنا» تفسیر امام رضا علیه السالم از واژه

خصوص آیه  درلعنة اهلل علیه ه در احتجاج امام رضا علیه السالم با مأمون عالمه جملسى رمحة اهلل علی
 :26نویسدمباهله به نقل از كتاب فصول شیخ مفید مى

آگاه ه السالم علیاملؤمننی ترین فضیلت امری فت: مرا از بزرگگعلیه السالم  به امام رضا  روزى مأمون»
املؤمننی علی امری  برترین فضیلت قرآنیِ : ندفرمودعلیه السالم امام رضا  بر آن داللت دارد.ساز كه قرآن 

فرماید: َفَمْن َحاجََّك ِفیِه ِمْن بَ ْعِد ما جاَءَك ِمَن . خداوند سبحان مىاست «مباهله» ،علیه السالم
َتِهْل فَ َنْجَعْل َلْعَنَت بْ اْلِعْلِم فَ ُقْل َتعاَلْوا َندُْع أَْبناَءنا َو أَبْناءَُكْم َو ِنساَءنا َو ِنساءَُكْم َو أَنْ ُفَسنا َو أَنْ ُفَسُكْم ُُثَّ ن َ 

را فرا خواند  السالم  امعلیهحسن و حسنی صلی اهلل علیه و آله و سلم ، پس پیامرب اللَِّه َعَلى اْلكاِذِبنیَ 
علیه نی املؤمنشود و امری را كه در این آیه نساء  مشرده مىالسالم  اعلیهكه دو پسر او بودند و فاطمه 

ت خدا ارا كه بنا به حكم اهلى مهان نفس پیامرب بود، و ثابت شده است كه هیچ كس از خملوقالسالم 
از نفس  بنا به حكم اهلى هیچ كسصلی اهلل علیه و آله و سلم نیست. و تر و برتر از پیامرب بزرگ

صلی اهلل علیه و آله و سلم )که در این آیه حضرت علی علیه السالم است( نیز برتر رسول اللَّه 
ت در ورده اسع آرا با لفظ مج« ابناء»عرض كرد: خداوند علیه السالم رضا مأمون به حضرت نیست. 

                                                           
َضا عَقاَل : 350، ص: 10،  بحار األنوار.  26 لَْیَها َیُدلُّ عَ  لیه السالمأَْخبِْرنِي بِأَْكَبِر َفِضیلٍَة أِلَِمیِر اْلُمْؤِمنِیَن ع لیه السالماْلَمأُْموُن َیْوماً لِلرِّ

َضا ع ُ َجله َجاَللُهُ  لیه السالماْلقُْرآُن َقاَل َفَقاَل لَُه الرِّ كَ  َفِضیلٌَة فِي اْلُمَباَهلَِة َقاَل هللاه فِیِه ِمْن َبْعِد ما جاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفقُْل َتعالَْوا َنْدُع  َفَمْن َحاجه
 ِ ِ ص  َعلَى اْلكاِذبِینَ أَْبناَءنا َو أَْبناَءُكْم َو نِساَءنا َو نِساَءُكْم َو أَْنفَُسنا َو أَْنفَُسُكْم ُثمه َنْبَتِهْل َفَنْجَعْل لَْعَنَت هللاه  آله و سلم  علیه ولی هللاَفَدَعا َرُسوُل هللاه

 الملیه السع َفَكاَنْت فِي َهَذا اْلَمْوِضِع نَِساَءهُ َو َدَعا أَِمیَر اْلُمْؤِمنِینَ  لیها السالمَفَكاَنا اْبَنْیِه َو َدَعا َفاِطَمَة ع لیهما السالماْلَحَسَن َو اْلُحَسْیَن ع
ِ َعزه َو َجله َفَقْد َثَبَت أَنههُ  ِ ص َفَكاَن َنْفَسُه بُِحْكِم هللاه ِ َتَعالَى أََجله ِمْن َرُسوِل هللاه  َفَوَجَب أَْن َو أَْفَضلَ  لی هللا علیه و آله و سلملَْیَس أََحٌد ِمْن َخْلِق هللاه
ِ ص ِ َتَعالَى َقاَل َفَقاَل لَُه الْ  لی هللا علیه و آله و سلماَل َیُكوَن أََحٌد أَْفَضَل ِمْن َنْفِس َرُسوِل هللاه ُ َتَعالَى اأْلَبْ بُِحْكِم هللاه َناَء َمأُْموُن أَ لَْیَس َقْد َذَكَر هللاه

ِ ص َما َدَعا َرُسوُل هللاه ِ ص لی هللا علیه و آله و سلمبِلَْفِظ اْلَجْمِع َو إِنه َساَء بِلَْفِظ اْلَجْمِع َو إِنهَما َدَعا َرُسوُل هللاه ًة َو َذَكَر النِّ  علیه و لی هللااْبَنْیِه َخاصه
َعاُء لَِمْن ُهَو َنْفُسُه َو َیُكوَن اْلُمَراُد َنْفَسُه فِي اْلَحقِیَقِة ُدوَن َغْیِرِه َفاَل َیُكوُن أِلَِمی اْبَنَتُه َوْحَدَها َفأاَله َجاَز أَنْ  سلمآله و  لیه ِر اْلُمْؤِمنِیَن عُیْذَكَر الدُّ
َضا  السالم َما َیُكوُن َداِعیاً لَِغْیِرِه َكَما أَنه اْْلِمَر  ْرتَ لَْیَس َیِصحُّ َما َذكَ  لیه السالمعَما َذَكْرَت ِمَن اْلَفْضِل َقاَل َفَقاَل لَُه الرِّ اِعَي إِنه َو َذلَِك أَنه الده

ِ ص وَ  َقةِ آِمٌر لَِغْیِرِه َو اَل َیِصحُّ أَْن َیُكوَن َداِعیاً لَِنْفِسِه فِي اْلَحقِیَقِة َكَما اَل َیُكوُن آِمراً لََها فِي اْلَحقِی  له و سلملی هللا علیه و آإَِذا لَْم َیْدُع َرُسوُل هللاه
ُ ُسْبَحاَنُه فِي ِكَتابِِه َو َجَعَل ُحْكَمُه َذلَِك فِي َتْنِزیلِهِ  َعَناَها الهتِي َنْفُسهُ  أَنههُ  َثَبتَ  َفَقدْ  لیه السالمَرُجاًل فِي اْلُمَباَهلَِة إاِله أَِمیَر اْلُمْؤِمنِیَن ع َقاَل َفَقاَل  هللاه
َؤالُ   .اْلَمأُْموُن إَِذا َوَرَد اْلَجَواُب َسَقَط السُّ

. 



ا با لفظ مجع ر « نساء»نها دو پسرش را فرا خواند. و تصلی اهلل علیه و آله و سلم حاىل كه پیامرب خدا 
نابراین منظور از بصلی اهلل علیه و آله و سلم تنها دخرتش را فرا خواند. ورده است در حاىل كه پیامرب آ

راى امری ب ىت كه ذكر كردید،لیپس آن فض ، تنها نفس خود پیامرب است.در حقیقت، مقصودانفسنا 
 باشد.منىعلیه السالم املؤمننی 

 نیست و دعوت كننده در آیه، كسى است كهآن چه گفىت صحیح  ند:فرمود علیه السالمامام رضا 
 نیست صحیحكند چنان كه فرمانده نیز باید به دیگرى فرمان دهد و در حقیقت را دعوت  دیگرى 

واند به خود ت، منىهم چنان كه فرماندهكند   را دعوتخود که پیامرب خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم 
علیه  املؤمننیامری  در مباهله جزخدا صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمان دهد و از آن جا كه پیامرب 

صلی  نفس پیامربمهان علیه السالم شود كه على نكرده است ثابت مى دیگر را دعوتمردى السالم 
رآنش ر قرا د و توّجه كرده است و این حكم است كه خداوند در كتابش به ااهلل علیه و آله و سلم 

 «.دسؤال و پرسش از بنی می رو آید )صحیح(مأمون گفت: وقىت پاسخ  آورده است.

 برتری نفس رسول بر ديگران

 .باشدمى« انفسنا»پریامون تفسری در آیه مباهله، حمور اصلى و مركزى حبث 

ه ک  در آیه مباهله، شخص حضرت على علیه السالم است« أنفسنا»منظور از به طور قطع و یقنی 
 . نفس رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم شناخته شده است

لیه چون پیامرب صلى اهلل ع هم ،در فضائل و كماالت و مقاماتکه است  على علیه السالم  اینیعنی 
با توّجه به این مطلب اگر قرار باشد پس از پیامرب صلى اهلل علیه و آله خلیفه و جانشیىن  و آله است.

مرب، اطراز پی د كه همشو آیا نباید شخصى انتخاب  براى آن حضرت از سوى خداوند انتصاب شود،
 باشد؟ و نفس پیامرب صلی اهلل علیه و آله و سلم



شوند، آیا عقل چننی كارى را قبیح و زشت  و اگر با وجود چننی شخصى، اشخاص دیگرى انتخاب
 مشرد؟منى

توان والیت و مى« السالم ماعلّى بن أيب طالب علیه»به شخص « انفسنا»مجله  با تطبیقبنابراین، 
 .27دمنو فرزندانش علیهم السالم را ثابت و  مؤمنانامری امامت 

 است غدير از اسرار مباهله

 نویسد: مرحوم مری حامد حسنی رمحة اهلل علیه می

 مباهله آیهح ه تصریاملؤمننی علیه الّسالم بامری  حضرتچرا که است  از اسرار آیه مباهلهحدیث غدیر 
ه و حضرت رسول خدا صلى اللَّه علی بنابراینه علیه و آله است، اللَّ نفس حضرت رسول خدا صلى 

راى هر چیزى كه ثابت بود ب ناب امریاملؤمننی علیه الّسالمثابت كرد براى جدر حدیث غدیر سلم 
 .خودشان

لویت آن او  ،از مجله امورى كه براى جناب رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله بر مؤمننی ثابت است و
ع و انقیاد آن حضرت در مجی تبعیتموال ایشان است، و نیز وجوب تصرف در نفوس و اه حضرت ب

 معىن براى جناب امریاملؤمننی علیه الّسالم است، پس ایناحكام و اوامر و نواهى براى مؤمننی ثابت 
 ین است عنی امامت و خالفت، ال غری.ا، و ستثابت ا نیز

جناب  ست كه آنا مآب صلى اللَّه علیه و آله ثابت بوده آناز مجله امورى كه براى جناب رسالتو 
 .28تعنی امامت اس نیز ننی و سردارى ایشانمؤمه مؤمننی، و سردار مؤمننی بود، و اولویت به اوىل ب
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  به آيه مباهلهأمیرالمؤمنین علیه الّسالم ستناد ا

ئمه ارو  این از جریان مباهله با شرحى كه گذشت، از حوادث قطعى و متواتر تاریخ اسالم است
افتخار  و استناد و به آن مباهات مباهلهبه آیه  وارهبا خمالفان خود، مهدر برخورد اطهار علیهم السالم 

 ند.دمنو می 

لّسالم آن ابكر بیعت كرده و با امام علّى علیه وقىت مردم با أبو  فرمودند:امام جعفر صادق علیه الّسالم 
این  ا حضرت را به هر ترتیب فراهم مناید، ت رضایت خاطر آن دبسیار مایل بو بكر أبو منودند، را رفتار 

ا نظر بغض و بملول بوده تنگ و  براى چه از من دل :در عرض كکه به امریاملؤمننی علی علیه السالم 
 ؟!در حالی که من به خالفت میل و رغبتی نداشتم نگرىو عداوت به من مى

آن  رغبت و میلى نداشىت، براى چه خود را بهخالفت امر : اگر به نداملؤمننی علیه الّسالم فرمودأمری 
 قدم شدى؟حاضر منوده و در این عمل پیش

ه ب» :الّله علیه و آله شنیدم كه فرمودخدا صّلى  خاطر حدیثى بود كه از رسوله بأبو بكر گفت: 
، و چون مجع ایشان را دیدم از مهان «كندراسىت كه خداوند اّمت مرا بر گمراهى و خطا مجع منى

فرمایش پریوى منوده و هرگز گمان نربدم كه امجاع اّمت خالف هدایت و از گمراهى باشد، و به مهنی 
 هدانستم حىّت یك نفر هم از این امر امتناع خواهد ورزید بتن به این تكلیف سپردم، و اگر مى خاطر

 كردم.طور مسّلم از پذیرش آن خوددارى مى

م كه آیا پرس: در خصوص حدیث مذكور در مورد امجاع اّمت از تو مىنداملؤمننی علیه الّسالم فرمودأمری 
: آن گروهى كه از بیعت تو سر باز زدند چون سلمان ندرى. فرمودمن از افراد این اّمتم یا نه؟ گفت: آ



و أبوذّر و عّمار و مقداد و سعد بن عباده و دیگران؛ از اّمت بودند یا نه؟ أبو بكر گفت: آرى مهه از 
 اّمت بودند.

 كىنمى احتجاج ،: بنابراین چگونه با خمالفت این افراد به حدیث امجاعنداملؤمننی علیه الّسالم فرمودأمری 
كه متام آنان از افراد صاحل و پرهیزگار و از أصحاب رسول اكرم صّلى الّله علیه و آله  حال این و

 .؟هستند

أبو بكر گفت: ختّلف این افراد پس از حتّقق این امر بر من معلوم شد، و ترسیدم اگر از پذیرش آن 
خورده و شاید غالب مردم مرتّد  همه امتناع ورزیده و خود را كنار بكشم اوضاع اجتماعى مسلمنی ب

شده و از دین خارج شوند، و پذیرش من بر این امر هبرت از آن بود كه اّمت مسلمان به هرج و مرج  
ق كردم مشا نیز در این باره با من موافگرائیده و به حالت كفر سابق خودشان عود منایند، و فكر مى

 باشید.

ر خوب، وىل پرسش من این است كه مشا در بار خنست روى چه أمری املؤمننی علیه الّسالم فرمود: بسیا
كه یك فرد روى چه شرائط و علل و جهاتى  اساسى و براى چه به این امر روى آوردید، و این

 شود؟شایسته امر خالفت مى

أبو بكر گفت: البّته روى صفات خریخواهى، وفاى به عهد، صراحت هلجه، استقامت و حسن سریت 
و آگاهى از كتاب و سّنت و حكمت و معرفت و زهد در دنیا و پرهیزگارى، و  و عدالت و علم

 یارى و طرفدارى از مظلوم و ستمدیده در دور و نزدیك.

 أبو بكر چون به این كالم رسید ساكت شد.

ن دهم، آیا در وجود خود ایبكر تو را به خدا سوگند مى: اى أبو ندأمری املؤمننی علیه الّسالم فرمود
 بینم اى أبو احلسن.بیىن یا در من؟. أبو بكر گفت: البّته در مشا مىت را مىخصوصّیا



: تو را به خدا سوگند، آیا این من بودم كه پیش از متام اّمت به رسول نداملؤمننی علیه الّسالم فرمودأمری 
 اكرم جواب مثبت داد یا تو؟

 گفت: بلكه مشا.

 تا به این مطلب رسیدند و فرمودند:

ر نصارى ات در برابخدا صّلى الّله علیه و آله توّسط تو و اوالد و خانواده دا سوگند، آيا رسولتو را به خ
 نمود، يا با من و فرزندان و خانواده من؟ مباهله

 .اتان مباهله انجام شدأبو بكر گفت: البّته توّسط شما و خانواده

ه در زیر  خدا صّلى الّله علیه و آل آیا رسول: تو را به خدا سوگند، ندأمری املؤمننی علیه الّسالم فرمود
خداوندا، اینان أهل بیت منند، آنان را به سوى »براى من و خانواده و فرزندامن دعا كرد كه  كساء

 یا براى تو و خانواده و فرزندانت؟« خود و هبشت رضوانت خبوان نه به آتش

 أبو بكر گفت: براى مشا و اهل بیت و فرزندانتان دعا كرد.

 خَیاُفوَن یَ ْوماً كاَن یُوُفوَن بِالنَّْذِر وَ  : تو را به خدا سوگند، آیا مراد از آیهندأمری املؤمننی علیه الّسالم فرمود
 من هستم یا تو؟ َشرُُّه ُمْسَتِطریاً 

 ....أبو بكر گفت: البّته مشا

به مهنی ترتیب حضرت أمری علیه الّسالم پیوسته مناقب و : ندامام جعفر صادق علیه الّسالم فرمود
آهنا مهه ر د، و أبو بكمنودنالّله علیه و آله بود ایراد مىمنقول خود را كه از جانب خدا و پیامرب صّلى 

نزدیک بود خالفت را واگذار کند اما عمر او را منصرف رسید كه أبو بكر  جابه آن منود تا مى أییدرا ت
 .29 منود...
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 ستناد به مباهله در يوم الشوریا

 :ندده كه فرمودشباقر علیه الّسالم نقل حممد امام  هم چننی از

ّجت و عثمان دید، براى امتام حبا را در بیعت  شورای عمراملؤمننی علیه الّسالم تالش كه أمری  هنگامي
ورا شند و تک تک اعضای فرمودفضائل و مناقب خود را بیان روشن شدن حقیقت برخاسته و 

کی ی جملس به نفع عثمان متام شد. ،در هنایتاما با برنامه از پیش طراحی شده عمر  ،تصدیق منودند
ن جا که مطرح فرمودند، فضیلت مباهله بود. آ« یوم الشورا»از فضائلی که امریاملؤمننی علیه السالم در 

 فرمودند:

ر  اگر باطل و نادرست بود آن را انكاچه آن حّق و درست بود بپذیرید و  گفتار مرا بشنوید و چنان
 :ندكنید، سپس فرمود

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم شما را به خدا سوگند! آيا جز من كسى در میان شما هست كه  
 با مسیحیان اهل نجران همراه خود ببرد؟ مباهلهدست او و همسر و دو پسرش را گرفته باشد و براى 

 .30... گفتند: نه

 مباهلهآيه به  امام موسی بن جعفر علیهما السالماستناد 

ت: هارون گفدر مناظره ای که بنی امام موسی بن جعفر علیهما السالم با هارون صورت گرفت، 
ند: خدا صّلى الّله علیه و آله دانسته و بگوی مشا را منتسب به رسول یددهاجازه مى كهچیست  عّلت 

 هباشید، و آدمى تنها به پدر خود نسبت دادمى فرزندان علىكه مشا  با این« اى فرزندان رسول خدا»
 و پیامرب تنها جّد مادرى مشا است؟شود، مى
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ا مش دخرتاز خدا صّلى الّله علیه و آله زنده شوند، و  اگر رسول :ندامام علیه الّسالم فرمود
 حضرت پاسخ مثبت خواهید داد؟ خواستگارى فرمایند آیا به آن

الّله! چرا پاسخ مثبت ندهم، بلكه با این عمل بر مهه عرب و عجم و قریش هارون گفت: سبحان 
 كنم.افتخار مى

. دنكنی  من از دخرت من خواستگارى  خدا صّلى الّله علیه و آله وىل رسول ند:امام علیه الّسالم فرمود
  گفت: براى چه؟  هارون لعنة اهلل علیه 

ر من است و پدر مشا نیست! هارون به وجد آمده و  حضرت پد زیرا آن ند:امام علیه الّسالم فرمود 
 ست؛ با اینخوانید چیكه خود را نسل و ذرّیّه پیامرب مى گفت: آفرین موسى! سپس گفت: عّلت این

حضرت از خود نسلى باقى نگذاشت )یعىن فرزند پسر نداشت( و نسل آدمى از فرزندان پسر  كه آن
 كه دخرت نسل ندارد؟!ی  باشید در حالىمشا اوالد دخرت م است نه فرزندان دخرت، و

س كه ك حّق قرب و آنه كنم؛ و باز مشا به حّق خویشاوندى درخواست مى ند:امام علیه الّسالم فرمود
ین از پاسخ به ا دهم كه مرادر آن است )شاید مراد حضرت روضه مباركه نبوّى باشد( مشا را قسم مى

 !.یپرسش معذور دار 

حتماً باید مشا اوالد علّى، دلیل خود را اقامه كنید، و تو؛ بنابر اخبارى كه به من هارون گفت: هرگز، 
و  االمت تو را معاف كنم،رسیده پیشوا و امام آنان در این روزگار هسىت، و بدان كه امكان ندارد در سؤ 

شیده مشا پو  رآن باید از قرآن باشد، مشا اوالد علّى مّدعى هستید كه هیچ كلمه و حرىف از قرآن ب دلیل
در   «31ءٍ يْ ِف اْلِكتاِب ِمْن شَ  فَ رَّْطناما  : »است با خربید و مستند مشا این آیه نیست و از تأویل متامى آن

و با این آیه خود را از آراء و نظرات علماء و قیاس ایشان « امیهیچ چیزى را فرو گذار نكردهكتاب 
 دانید.نیاز مىىب
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َو »وع كردند: شر امام علیه الّسالم سخن خود را با أعوذ بالّله و بسم الّله الّرمحن الّرحیم و ذكر این آیه 
َو  سى أَیُّوَب َو یُوُسَف َو ُمو وَ َوَهْبنا لَُه ِإْسحاَق َو یَ ْعُقوَب ُكالًّ َهَدیْنا َو نُوحاً َهَدیْنا ِمْن قَ ْبُل َو ِمْن ُذرِّیَِّتِه داُوَد َو ُسَلْیماَن 

 «32ُكلٌّ ِمَن الصَّاحِلنی  ِإْلیاسَ َو  َو عیسى َو زََكرِیَّا َو ََيْىي اْلُمْحِسننیهاُروَن َو َكذِلَك جَنْزِي 

]و از فرزندان او )حضرت نوح یا ابراهیم علیه الّسالم([ داوود و سلیمان و ایّوب و یوسف و موسى  
ى و الیاس سزكریّا و َيىي و عی نیز دهیم* وچننی پاداش مى [، و نیكوكاران را اینو هارون را ]راه منودمی

 .« ار 

 پدر عیسى كیست؟ هاروناى سپس فرمودند: 

ه را از راه مرمی علیها الّسالم باو می فرماید: در این آیه  خداوند: فرمودند : عیسى پدر ندارد،گفت
الم به نسل مادرمان فاطمه علیها السّ  سایر اوالد پیامربان ملحق منودمی، و به مهنی ترتیب ما نیز از طریق

یل دیگرى گفت: اگر دل ؟ بیشرت توضیح دهمگردمی، آیا خدا صّلى الّله علیه و آله ملحق مى رسول
 هم دارى بیاور.

و پس هر كه با تو، پس از آن دانشى كه به ت: »مباهله آیه شریفه ند:علیه الّسالم فرمودکاظم امام  
حّق( ستیزه و جدل كند، بگو: بیایید تا ما و مشا پسران خویش و زنان رسید، درباره او )عیسى یا 

 « گردانیمگاه دعا و زارى كنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان ب خویش و خودمان را خبوانیم، آن

لّى بن با نصارى كسى را جز ع مباهلهخدا صّلى الّله علیه و آله هنگام  و تا حال كسى اّدعا نكرده كه رسول
س اند، پرا به همراه خود و در زير رداى خود قرار دادهعلیهم السالم أبى طالب و فاطمه و حسن و حسین 

لیهم علّى بن أبى طالب ع «َأنْ ُفَسنا» فاطمه، و «ِنساَءنا» در آيه؛ حسن و حسین، و مراد از «َأبْناَءنا» مراد از
 .باشدالّسالم مى

 .33...: آفرین موسىهارون گفت
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 استناد به آيه مباهله توسط امام رضا علیه السالم

 اسان همدر جملس مأمون حضور یافت و گروهى از دانشمندان عراق و خر  لیه السالمچون امام رضا ع
 ه السالملیع بر دیگران برترى داده؟ امام رضامأمون پرسید: آیا خداوند عرتت را ، در آن اجنمن بودند

 !كم خوددر كتاب حمآن هم عزیز جبار عرتت را بر دیگران برترى داده  راسىت كه خداىبه : ندفرمود
 در: در قول خداى تعاىل فرمودند در كجاى كتاب خدا است؟ امام رضا علیه السالم گفت:  مأمون
 و ... نساء 89و  80 و آل عمران 32آیات 

مربش را پیغ مباهلههنگامى كه خداوند پاكان خلق خود را ممتاز كرد و در آیه  مباهلهآیه و نیز در  
بیائید تا خبوانیم پسران ما و پسران مشا را و زنان ما و زنان مشا را  -اى حممد -فرمان داد و فرمود: بگو

 .میخدا را بر دروغگویان مقرر دار  درگاه خدا زارى كنیم و لعنته و خود ما و خود مشا را سپس ب

 هآوردرا  ملیهم السالععلى و حسن و حسنی و فاطمه  اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم، مربایپس پ 
اهل سنت  دانید معىن انفسنا و انفسكم چیست؟ علماء  آیا مي .و آنان را با خود قرین ساخت

صود از مهانا مق !غلط گفتید ند:فرمود لیه السالمامام رضا ع .ستا مقصود خود آن حضرت :گفتند
هنگامى كه  .است صلی اهلل علیه و آله و سلم مربایك دلیلش گفته پی است، و لیه السالمعآن على 

ود من ( باز ایستند و گر نه مردى بر سر آهنا فرستم كه چون خمین اى ازهقبیلباید بىن ولیعه ) ند:فرمود
ته، و رفگاست كه احدى بر آن سبقت نوصیتى اين خصو بود،  لیه السالمعلى ع ایشان مقصودو است، 

ا ر فضیلتى است كه بشرى مخالف آن نیست، و شرفى است كه هیچ كس بر آن پیشى نگرفته زيرا نفس على 
 .34است خود قرار دادهنفس چون 

 

 

 اعتراف مخالفان به اين فضیلت قرآنی
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 هک  از سعد بن اىب وقاص نقل شده به نقل سلم،كتاب صحیح م  «فضائل الّصحابه» در خبش
را علّى بن أيب كىن! چام كه تو على را لعن منىگوید: به مالقات معاویه رفتم، معاویه گفت: شنیدهمى

 گوئى؟طالب را سّب و ناسزا منى

لیه گفت: من سه مجله از پیامرب اسالم صلى اهلل ع« لعنة اللَّه علیه»سعد در پاسخ خطاب به معاویه 
 شود:مىدر لعن او ام كه مانع اجابت تقاضاى تو باره على علیه السالم شنیدهو آله در 

هنگامى كه پیامرب صلى اهلل علیه و آله عازم جنگ تبوك بود و على را به عنوان جانشنی خود در ول: ا
 راه خودگذارید و به مهاز آن حضرت پرسید: چرا مرا در مدینه مىعلیه السالم مدینه تعینی كرد، على 

 :ندبرید؟ حضرت فرمودبه جنگ منى

ه هارون گونه ك آیا راضى نیسىت كه نسبت تو به من مهچون نسبت هارون به موسى باشد؛ مهان»
 «برادر و جانشنی موسى بود، تو هم برادر و جانشنی من هسىت.

اهلل  یامرب صلىپدر جنگ خیرب افراد خمتلفى براى فتح قلعه خیرب رفتند و ناامید برگشتند تا این كه دوم: 
 :ندفرمود علیه و آله

 «كند!شود و به دمشن پشت منىفردا پرچم را به مردى خواهم داد كه از مبارزه خسته منى»

و مهه را از  ودهمن كیست؟ پیامرب نگاهى به اصحاب  مهه اصحاب منتظر بودند تا ببینند منظور حضرت
 على كجاست؟ :دمودنر فل ، سؤاندرا ندیدعلیه السالم ، اّما على ندنظر گذراند

 باشد.گفتند: او مبتلى به چشم درد است و مشغول اسرتاحت مى

 «على را حاضر كنید!: »ندفرمود

ب ، حضرت مقدارى از آندآمدخدا صلی اهلل علیه و آله و سلم به خدمت پیامرب علیه السالم على 
خدا  به بركت آب دهان پیامرب علیه السالم ، چشم علىندمالیدعلیه السالم را به چشم على  اندهانش



لسالم لى علیه او ع ندسپس پرچم را به او داد. و به اذن خدا خوب شد صلی اهلل علیه و آله و سلم
 !ندقلعه خیرب را فتح كرد

در داستان مباهله، پیامرب صلى اهلل علیه و آله به مهراه على، فاطمه، حسن و حسنی علیهم  سوم:
 .ندو آماده مباهله شد هران رفتالسالم به استقبال مسیحیان جن

سعد پس از بیان مطالب فوق به معاویه گفت: معاویه! آیا با این فضائلى كه از پیامرب صلى اهلل علیه 
 توامن او را لعن كنم؟!ام مىشنیدهعلی السالم و آله در مورد على 

 .35اكت شد و از گفته خود پشیمان گشتس« لعنة اللَّه علیه»معاویه 

 های عظمت مباهلهنشانه 

 سید بن طاووس رمحة اهلل علیه در خصوص عظمت روز مباهله می فرماید:

 بردارنده در که است بزرگى روز ، «جنران» نصاراى با علیه الّله صلوات اكرم پیامرب لهمباهروز 
:مجله از. استفراوانی  تاكرام و معجزات  

 است باطل از حق ۀكه جداكنند مباهله را باب جّل جالله روز مباهله، اولنی بار بود كه خداوند. 4
ها و دالیل روشن را نپذیرفتنداستدالل ،منكران كهپس از آن   گشود، اسالم برتر آینی در  

و رسول او صلوات الّله علیه جّل جالله ولنی روزى است كه سربلندى خداوندروز مباهله، ا. 2  

اهل كتاب وادار به پذیرش ذلت و پرداخت جزیه و تسلیم فرمان نبوى و خواست  آشكار گردید، زیرا
.او شدند  
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عد از استدالل به دالیل ی بهاى نریوى اهلى و قدرت نبو پردهروز مباهله، اولنی روزى بود كه سرا. 3
.افراد را فرا گرفت عقلى  

ز مقامات بلند و اختصاصى ا ّلمصّلى الّله علیه و آله و س ز مباهله، روزى است كه رسول خدارو . 1
.پرده برداشت علیهم الّسالم اهل بیت  

امام حسن و امام این حقیقت را روشن ساخت كه  جّل جالله روز مباهله، روزى است كه خداوند. 8
و كساىن كه  خدا صلوات الّله علیهبا وجود خردساىل، از اصحاب رسول  علیهما افضل الّسالم حسنی

.كردند، براى مباهله سزاوارتر هستنددر راه رسالت جهاد    

این نكته را آشكار ساخت كه دخرت بزرگوار رسول  جّل جالله روز مباهله، روزى است كه خداوند. 6
اد پریوان و افر  دیگر مهسران و حتی در مقام مباهله، از صلوات الّله علیها فاطمهخدا، حضرت 

.تر است، شایستهسّلمصّلى الّله علیه و آله و  شایسته و مورد عنایت رسول خدا  

ىل على بن اىب طالب این حقیقت را بیان كرد كه مو  جّل جالله روز مباهله، روزى است كه خداوند. 0
 خدا رسول ۀاراد او ۀو از معدن ذات و صفات او است و اراد صلوات الّله علیهما جان رسول خدا

از حلاظ صورت با هم متفاوت هستند، وىل معنا و حقیقت آن  بزرگوار دو این اگرچه كهاین و است
.دو در متام فضایل، وحدت دارد  

مباهله مؤخر داشت، با  مقام از كه را كساىن همه جّل جالله روز مباهله، روزى است كه خداوند. 0
.كرد  گذارىداغ تأّخر از كساىن كه آنان را در مقام احتجاج و نشر معامل اهلى مقدم داشت، نشانه  

روز مباهله، روزى است كه تا آجنا كه ما از احادیث و روایات صحیح سراغ دارمی، هیچ روزى . 9
.اى در آن رخ داده باشد، در اسالم نبوده استمشابه به آن پیش از آنكه چننی واقعه  



اخت كه روز مباهله، روزى است كه زبان ادعاى ادعاكنندگان الل گردید و خداوند آشكار س. 48
اجنام طاعت و عبادت،  جویندگان به او از راهاز متامى تقّرب علیهم الّسالم كنندگان و اهل بیتاهلهمب

.تر هستندگرامى جاللهجّل  نزد خداوند  

در آیات مقدس قرآن بدان  جّل جالله تبینی برهان صادقى است كه خداوندروز مباهله، روز . 44
.دستور داده است  

به عصمت اهل مباهله در طول عمرشان گواهى  جّل جالله كه خداوند  روز مباهله، روزى است. 42
.داد  

وردطلىب قرآن رساتر، و آ روز مباهله براى تصدیق صاحب نبوت و رسالت، از حتّدى و هم. 43
با قرآن آشكارتر است؛ زیرا مشركان در برابر قرآن   صلوات الّله علیه ت آن از حتدى رسول اكرمدالل

 توانستیم مشابه آن سخن بگوییمخواستیم، ما نیز مى[ )اگر مى28َلُقْلٰنا ِمْثَل ٰهٰذا؛] گفتند: َلْو َنٰشاءُ 
اگرچه سخن آنان، هبتاىن بیش نبود؛ وىل نصارى در برابر مباهله اقدام به انكار آن نكردند و به خاطر 

.هاى نبوت آن حضرت نتوانستند با او مباهله كنندظهور حّجت و نشانه  

كنندگان كه به صفات اهلى آراسته بودند، آتش باهله خداوند با اظهار برترى مباهلهدر روز م. 41
جنگ را خاموش منود و جان مسلمانان را از رنج و جهاد حمفوظ داشت و آنان را از وقوع در خطر 

.از دست دادن سر و جان رهانید و از ذلت جنگ و گرفتارى آزاد كرد  

 سراجنام اینكه: بیان و زبان دل به ناتواىن و عجز خود در شرح كماالت روز مباهله اعرتاف دارند36.
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 مشروعیت مباهله

مسأله مباهله، اختصاص به شخص رسول خدا صلی  شود، طبق آن چه از برخی روایات فهمیده می
 توانند یمنیز جنران ندارد؛ بلکه افراد با امیان  مسیحیانله و آن هم در خصوص ماجرای اهلل علیه و آ

، ائمه ند. طبق این روایات، مباهله کنو مکتب اهل بیت علیهم السالم برای اثبات حقانیت اسالم
 .اندا، بلکه بدان سفارش هم کردهتنها این عمل را مشروع دانستهعلیهم السالم نه  طهارا

اْلَعُدوِّ َو اْلَْْصِم َو   ُمَباَهَلةِ  اْسِتْحَبابِ بَاُب  »بابی را با عنوان مرحوم شیخ حر عملی در کتاب وسائل الشیعه 
ورد نظر را در آن مجع آوری منوده باز و روایات م« َكْیِفیَِّتَها َو اْسِتْحَباِب الصَّْوِم قَ ْبَلَها َو اْلُغْسِل هَلَا َو َتْكرَارَِها َسْبِعنَی َمرَّة

 است.

 دستور امام صادق علیه السالم به مباهله

هر گاه با خمالفنی مذهب، به آیه:"  :م صادق علیه السالم عرض کردمامامی گوید به اىب مسروق 
ان امراى جنگ گویند در شكنیم، مىَأِطیُعوا اللََّه َو َأِطیُعوا الرَُّسوَل َو أُوِل اأْلَْمِر ِمْنُكْم" احتجاج مى

ا َولِیُُّكُم اللَُّه َو َرُسولُُه ..." احتجاج مى گویند در باره كنیم مىنازل شده و آن گاه كه به آیه:" ِإمنَّ
" استدالل مؤمننی نازل شده، و زماىن كه به آیه:" ُقْل ال َأْسَئُلُكْم َعَلْیِه َأْجراً ِإالَّ اْلَمَودََّة ِف اْلُقْرىب

 گوید: هر دلیل دیگرى در نظرم بود، براىگویند در باره قرباى مسلمنی نازل شده )مىكنیم، مىمى
 افرادى آید و به چننیهاىي پیش مى قىت چننی حبثو  :ندفرمودامام صادق علیه السالم امام ذكر كردم( 

آن گاه امام علیه السالم روش مباهله و  پذیرند، با ایشان مباهله كنید.خورید كه حق را منىبر مى
 " .37دعاهای آن را بیان فرمودند

 مباهله بین شیعیان و نتیجه جالب آن

و  اشتدی دوست مبسیار  امساعیل راعلیه السالم فرزندش صادق امام جعفر روایت شده كه حضرت 
الم السّ  ماكرد، لذا بنی دوستان امساعیل و دوستان موسى بن جعفر علیهی  در حق او دعاى خری م
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مشاجره در گرفت، دوستان امساعیل در زمان حیات امام صادق علیه الّسالم مقام امامت را براى 
ع با ما آنان گفتند: راجع به این موضو ه م بالّسال مادوستان موسى بن جعفر علیه .كردندامساعیل ادعا  

 منایند، ابرى بر سر آنان سایه افكند و براى دوستان مباهلهطرف صحرا رفتند تا ه كنید، ب  مباهله
الّسالم باران رخیت وىل براى دوستان امساعیل باران نرخیت، یاران  ماابن جعفر علیه حضرت موسى

رگوار آن بز ه این مژده را ب و ضرت صادق علیه الّسالم آمدندزد حالّسالم ن ماموسى بن جعفر علیه
 .38حضرت صادق علیه الّسالم آنان را ممطوره نامید. به مهنی دلیل دادند

 اعمال روز مباهله

روز بیست و چهارم ذی احلّجه، روز مباهله پیامرب صّلی اهلل علیه و آله، با مسیحیان جا که  از آن
 سالملیهم الع عوت آن حضرت و عظمت شأن اهل بیتحقانیت و درستی دجنران، گواهی گویا بر 

، سوره هل طهریتمباهله و والیت، آیه شریفه  که افزون بر نزول، به جهت تّیمن و تربک این روز  ستا
ادعیه و زیارات، اعمال خمصوصی برای این روز  نابعدر م ،اتی هم  در این روز نازل شده است

 . معصومنی علیهم السالم، ذکر شده است حضراتاستناد به کلمات نورانی و مبارک، با 

  برخی اعمال روز مباهله عبارت است از:

 غسل 

 روزه 

  يالكرس آیة و .ثواب و كیفیت و وقت در غدیر عید روزمناز  مثل است ركعت دومناز و آن 
 .است َخاِلُدونَ  ِفیَها ُهمْ آخر آن)هر سه آیه(  تا است مباهله مناز در كه

 است رمضان ماه سحرهاى دعاى به شبیه كه مباهله دعاى خواندن. 

  و ستغفارا مرتبه هفتاد و مناز ركعت دو از بعد اندكرده روایت سید و شیخ كه دعاىيخواندن 
 .است العاملنی رب هلل احلمد آن اول
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  السالم علیه امریاملؤمننی موال به تاسى جهت به فقراء بر ه دادنصدق 

  39استمناسب تر  جامعه زیارت خواندن و حضرت آن زیارت. 

... و، رسانه ها و مطبوعات و تبلیغی و نیز سزاوار است مساجد و محافل مذهبی، مراکز علمی و فرهنگی
با شکوه و عظمت شمرده و اين روز را به جشن و سرور و ذکر فضائل امیرالمؤمنین علیه السالم اين روز را 

اختصاص دهند. برخی مجالس خانگی و بسیاری از هیئات و محله ها در روز مباهله مبادرت به پختن آش 
سنه ن سنت حنذری و توزيع آن بین مردم و خواندن حديث شريف کساء و ... می نمايند که سزاوار است اي

 در سراسر کشور ترويج و فراگیر شود. ان شاء اهلل 

  على علیه السالم در روز ُمباهله دعای حضرت امیرالمؤمنین

 یا باِعُث ابَعثين َشهیدا ِصدِّیقا َرِضیّا َعزیزا مَحیدا ُمغَتِبطا َمسرورا َمشكورا حَمبورا، یا واِرُث َتِرُث اأَلرضَ 
 .40وُسّكاهَنا ومَجیَع ما َخَلقَت، فَ َورِّثين ِحلما وِعلما ِإنََّك َخرُی الوارِثنیَ  وَمن َعَلیها َوالسَّماواتِ 

ه دیگران، ناپذیر، ستوده، مورد غبطاى برانگیزاننده! مرا گواه، بسیار راستگو، بسیار خشنود، شكست
ها و شادمان، مورد سپاس، و مسرور برانگیزان. اى وارثى كه زمنی و هر كه بر آن است، و آمسان

برى! مرا بردبارى و دانش ببخش. توىي هبرتیِن ساكنان آن و مهه آنچه را كه آفریدى، به ارث مى
 وارثان.

 دعای روز مباهله

 َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  ُكلِّهِ  بَِبَهاِئكَ  ْسأَُلكَ أَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  هبَِيٌّ  بَ َهاِئكَ  ُكلُّ  وَ  بِأَبْ َهاهُ  بَ َهاِئكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ 
 مَجَاِلكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  ُكلِّهِ  ِِبَالَِلكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  َجِلیل   َجالَِلكَ  ُكلُّ  وَ  بَِأَجلِّهِ  َجالَِلكَ  ِمنْ 

یل   مَجَاِلكَ  ُكلُّ  وَ  بَِأمْجَِلهِ   ِل  فَاْسَتِجبْ  أََمْرَتيِن  َكَما أَْدُعوكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  ُكلِّهِ  ِِبََماِلكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  مجَِ
 ِبَعَظَمِتكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  َمة  َعِظی َعَظَمِتكَ  ُكلُّ  وَ  بَِأْعَظِمَها َعَظَمِتكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  َوَعْدَتيِن  َكَما
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 َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  ُكلِّهِ  بُِنورِكَ  ْسأَُلكَ أَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  نَ ریِّ   نُورِكَ  ُكلُّ  وَ  بِأَنْ َورِهِ  نُورِكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  ُكلَِّها
 أََمْرَتيِن  َكَما أَْدُعوكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  لَِّهاكُ  ِبَرمْحَِتكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  َواِسَعة   َرمْحَِتكَ  ُكلُّ  وَ  بَِأْوَسِعَها َرمْحَِتكَ  ِمنْ 

 َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  َكاِمل   َماِلكَ كَ  ُكلُّ  وَ  بَِأْكَمِلهِ  َكَماِلكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  َوَعْدَتيِن  َكَما ِل  فَاْسَتِجبْ 
 ِبَكِلَماِتكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  ة  تَامَّ  َكِلَماِتكَ  ُكلُّ  وَ  بَِأمَتَِّها َكِلَماِتكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  ُكلِّهِ  ِبَكَماِلكَ 

 اللَُّهمَّ  ُكلَِّها بَِأمْسَاِئكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  مَّ اللَّهُ  َكِبریَة   َأمْسَاِئكَ  ُكلُّ  وَ  بَِأْكرَبَِها َأمْسَاِئكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  ُكلَِّها
 َعزِیَزة   ِعزَِّتكَ  ُكلُّ  وَ  بَِأَعزَِّها ِعزَِّتكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  َوَعْدَتيِن  َكَما ِل  فَاْسَتِجبْ  أََمْرَتيِن  َكَما أَْدُعوكَ  ِإّنِّ 

 ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  َماِضَیة   َمِشیَِّتكَ  ُكلُّ  وَ  َهابَِأْمَضا َمِشیَِّتكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  ُكلَِّها ِبِعزَِّتكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ 
 ُقْدَرِتكَ  ُكلُّ  وَ  ءٍ َشيْ  ُكلِّ  َعَلى اهبَِ  اْسَتطَْلتَ  الَِّت  ِبُقْدَرِتكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  ُكلَِّها مبَِشیَِّتكَ  َأْسأَُلكَ 

 اللَُّهمَّ  َوَعْدَتيِن  َكَما ِل  فَاْسَتِجبْ  يِن أََمْرتَ  َكَما أَْدُعوكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  ُكلَِّها ِبُقْدَرِتكَ  كَ َأْسأَلُ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  ُمْسَتِطیَلة  
 ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  ُكلِّهِ  ِمكَ ِبِعلْ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  نَاِفذ   ِعْلِمكَ  ُكلُّ  وَ  بِأَنْ َفِذهِ  ِعْلِمكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ 

 وَ  بَِأَحبَِّها َمَسائِِلكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  مَّ اللَّهُ  ُكلِّهِ  بَِقْوِلكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  َرِضيٌّ  قَ ْوِلكَ  ُكلُّ  وَ  بَِأْرَضاهُ  قَ ْوِلكَ 
 َكَما ِل  فَاْسَتِجبْ  أََمْرَتيِن  َكَما أَْدُعوكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  ُكلَِّها مبََسائِِلكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  َحِبیب   إِلَْیكَ  ُكلَُّها

 اللَُّهمَّ  ُكلِّهِ  ِبَشَرِفكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  لَُّهمَّ ال َشرِیف   َشرَِفكَ  ُكلُّ  وَ  بَِأْشَرِفهِ  َشَرِفكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  َوَعْدَتيِن 
 ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  ُكلِّهِ  ُسْلطَاِنكَ بِ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  َداِئم   ُسْلطَاِنكَ  ُكلُّ  وَ  ِبَأْدَوِمهِ  ُسْلطَاِنكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ 

 َكَما ْدُعوكَ أَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  لِّهِ كُ  مبُْلِككَ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  فَاِخر   ُمْلِككَ  ُكلُّ  وَ  بِأَْفَخرِهِ  ُمْلِككَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ 
 ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  َعالٍ  َعالَِئكَ  ُكلُّ  وَ  بَِأْعاَلهُ  َعالَِئكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  َوَعْدَتيِن  َكَما ِل  فَاْسَتِجبْ  أََمْرَتيِن 

 َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  َعِجیَبة   كَ آیَاتِ  ُكلُّ  وَ  بَِأْعَجِبَها آیَاِتكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  ُكلِّهِ  ِبَعالَِئكَ  َأْسأَُلكَ 
 ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  ُكلِّهِ  مبَنِّكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  مَّ اللَّهُ  َقِدمی   َمنِّكَ  ُكلُّ  وَ  بِأَْقَدِمهِ  َمنِّكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  ُكلَِّها بِآیَاِتكَ 
 اجلَْرَبُوتِ  وَ  الشُُّئونِ  ِمنَ  ِفیهِ  ْنتَ أَ  مبَا َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  وَ  اللَُّهمَّ  َوَعْدَتيِن  َكَما ِل  فَاْسَتِجبْ  أََمْرَتيِن  َكَما أَْدُعوكَ 
 َلهَ إِ  الَ  یَا اللَّهُ  یَا َأْسأَُلكَ  ِحنیَ  بِهِ  یُبيِن تُِ  مبَا َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  وَ  اللَُّهمَّ  َجرَبُوتٍ  ُكلِّ  وَ  َشْأنٍ  ِبُكلِّ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ 

 أَْنتَ  ِإالَّ  إَِلهَ  الَ  یَا أَْنتَ  ِإالَّ  إَِلهَ  الَ  ِِبَاَللِ  َأْسأَُلكَ  أَْنتَ  ِإالَّ  إَِلهَ  الَ  یَا أَْنتَ  ِإالَّ  إَِلهَ  الَ  بَِبَهاءِ  َأْسأَُلكَ  أَْنتَ  ِإالَّ 
 ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  َوَعْدَتيِن  اَكمَ  ِل  َفاْسَتِجبْ  أََمْرَتيِن  َكَما أَْدُعوكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  أَْنتَ  ِإالَّ  إَِلهَ  ِبالَ  َأْسأَُلكَ 
 ُكلُّ  وَ  بَِأْهَنِئهِ  َعطَاِئكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ّنِّ إِ  اللَُّهمَّ  ُكلِّهِ  ِبرِْزِقكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  َعامٌّ  رِْزِقكَ  ُكلُّ  وَ  بَِأَعمِّهِ  رِْزِقكَ 

 َعاِجل   َخرْیِكَ  ُكلُّ  وَ  بَِأْعَجِلهِ  رْیِكَ خَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  ُكلِّهِ  ِبَعطَاِئكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  ء  َهيِن  َعطَاِئكَ 



 َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  فَاِضل   َفْضِلكَ  ُكلُّ  وَ  بِأَْفَضِلهِ  َفْضِلكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  ُكلِّهِ  خِبَرْیِكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ 
 حُمَمَّدٍ  آلِ  وَ  حُمَمَّدٍ  َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ  َوَعْدَتيِن  َكَما ِل  فَاْسَتِجبْ  أََمْرَتيِن  َكَما أَْدُعوكَ  ِإّنِّ  اللَُّهمَّ  ُكلِّهِ  ِبَفْضِلكَ 

میَانِ  َعَلى ابْ َعْثيِن  وَ   ةِ اْلرَبَاءَ  وَ  طَاِلبٍ  َأيب  ْبنِ  لَِعِليِّ  اْلوالَیَةِ  وَ  السَّاَلمُ  آلِهِ  وَ  َعَلْیهِ  ِبَرُسوِلكَ  التَّْصِدیقِ  وَ  ِبكَ  اْْلِ
 َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ  َربِ  یَا ِبَذِلكَ  َرِضیتُ  َقدْ  فَِإّنِّ  السَّاَلمُ  َعَلْیِهمُ  حُمَمَّدٍ  آلِ  ِمنْ  بِاأْلَِئمَّةِ  َوااِلیِتَمامِ  َعُدوِّهِ  ِمنْ 

 وَ  اأْلَْعَلى اْلَمَلِ  ِف  حُمَمَّدٍ  َعَلى َصلِّ  وَ  اْْلِخرِینَ  ِف  حُمَمَّدٍ  َعَلى َصلِّ  وَ  اأْلَوَِّلنیَ  ِف  َرُسوِلكَ  وَ  َعْبِدكَ  حُمَمَّدٍ 
َرَجةَ  وَ  َفِضیَلةَ الْ  وَ  الشََّرفَ  وَ  اْلَوِسیَلةَ  حُمَمَّداً  أَْعطِ  اللَُّهمَّ  اْلُمْرَسِلنیَ  ِف  حُمَمَّدٍ  َعَلى َصلِّ   لِّ صَ  اللَُّهمَّ  اْلَكِبریَةَ  الدَّ
 ِل  ُهوَ  َغاِئبٍ  ُكلِّ  وَ  َغْیَبِت  ِف  اْحَفْظيِن  وَ  آتَ ْیَتيِن  ِفیَما ِل  بَارِكْ  وَ  َرَزق َْتيِن  مبَا قَ نِّْعيِن  وَ  حُمَمَّدٍ  آلِ  وَ  حُمَمَّدٍ  َعَلى

میَانِ  َعَلى ابْ َعْثيِن  وَ  حُمَمَّدٍ  آلِ  وَ  حُمَمَّدٍ  َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ   حُمَمَّدٍ  َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ  ِبَرُسوِلكَ  التَّْصِدیقِ  وَ  ِبكَ  اْْلِ
رْیِ  َخرْیَ  َأْسأَُلكَ  وَ  حُمَمَّدٍ  آلِ  وَ   َصلِّ  اللَُّهمَّ  النَّارِ  وَ  َسَخِطكَ  الشَّرِّ  َشرِّ  ِمنْ  ِبكَ  أَُعوذُ  وَ  اجْلَنَّةَ  وَ  ِرْضَواَنكَ  اْلَْ

 ِمنْ  وَ  ِفْتَنةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  وَ  ُعُقوبَةٍ  لِّ كُ  ِمنْ  وَ  بَِلیَّةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  وَ  ُمِصیَبةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اْحَفْظيِن  وَ  حُمَمَّدٍ  آلِ  وَ  حُمَمَّدٍ  َعَلى
 السََّماءِ  ِمنَ  تَ ْنزِلُ  َأوْ  َلتْ نَ زَ  آَفةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  وَ  ُمِصیَبةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  وَ  َمْكُروهٍ  ُكلِّ  ِمنْ  وَ  َشر   ُكلِّ  ِمنْ  وَ  َباَلءٍ  ُكلِّ 
 َصلِّ  اللَُّهمَّ  السََّنةِ  َهِذهِ  ِف  وَ  لشَّْهرِ ا َهَذا ِف  وَ  اْلَیْومِ  َهَذا ِف  وَ  اللَّْیَلةِ  َهِذهِ  ِف  وَ  السَّاَعةِ  َهِذهِ  ِف  اأْلَْرضِ  ِإىَل 

 وَ  فَ رَجٍ  ُكلِّ  ِمنْ  وَ  ِتَقاَمةٍ اسْ  ُكلِّ  ِمنْ  وَ  بَ ْهَجةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  وَ  ُسُرورٍ  ُكلِّ  ِمنْ  ِل  اْقِسمْ  وَ  حُمَمَّدٍ  آلِ  وَ  حُمَمَّدٍ  َعَلى
 وَ  نِْعَمةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  وَ  یِّبٍ طَ  َحاَللٍ  َواِسعٍ  رِْزقٍ  ُكلِّ  ِمنْ  وَ  َكرَاَمةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  وَ  َساَلَمةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  وَ  َعاِفَیةٍ  ُكلِّ  ِمنْ 
 ِف  وَ  اْلَیْومِ  َهَذا ِف  وَ  اللَّْیَلةِ  ِذهِ هَ  ِف  وَ  السَّاَعةِ  َهِذهِ  ِف  اأْلَْرضِ  ِإىَل  السََّماءِ  ِمنَ  تَ ْنزِلُ  َأوْ  نَ زََلتْ  َسَعةٍ  ُكلِّ  ِمنْ 
 وَ  بَ ْیَنكَ  وَ  بَ ْیيِن  َحاَلتْ  وَ  َدكَ ِعنْ  َوْجِهي َأْخَلَقتْ  َقدْ  ُذنُويب  َكاَنتْ  ِإنْ  اللَُّهمَّ  السََّنةِ  َهِذهِ  ِف  وَ  الشَّْهرِ  َهَذا

 ِبَوْجهِ  وَ اْلُمْصطََفى  َحِبیِبكَ  مَّدٍ حمَُ  ِبَوْجهِ  وَ  یُْطَفأُ  الَ  الَِّذي َوْجِهكَ  بُِنورِ  َأْسأَُلكَ  فَِإّنِّ  ِعْنَدكَ  َحاِل  َغریََّتْ 
 َما ِل  تَ ْغِفرَ  َأنْ  وَ  حُمَمَّدٍ  آلِ  وَ  حُمَمَّدٍ  َلىعَ  ُتَصلِّيَ  َأنْ  انْ َتَجْبَتُهمْ  الَِّذینَ  َأْولَِیاِئكَ  حِبَقِّ  وَ  اْلُمْرَتَضى َعِلي   َولِیِّكَ 
 َمَعاِصیكَ  ِمنْ  ءٍ َشيْ  ِف  أَُعودَ  َأنْ  اللَُّهمَّ  ِبكَ  أَُعوذُ  وَ  ُعُمرِي ِمنْ  بَِقيَ  ِفیَما تَ ْعِصَميِن  َأنْ  وَ  ُذنُويب  ِمنْ  َمَضى

 ِل  َتَْعلَ  وَ  بَِأْحَسِنهِ  َعَمِلي ِل  خَتِْتمَ  َأنْ  وَ  رَاضٍ  َعينِّ  أَْنتَ  وَ  ُمِطیع   َلكَ  أَنَا وَ  تَ َتَوفَّاّن  َحىتَّ  أَبْ َقْیَتيِن  َما أََبداً 
 وَ  حُمَمَّدٍ  آلِ  وَ  حُمَمَّدٍ  َعَلى َصلِّ  ِفَرةِ اْلَمغْ  أَْهلَ  یَا وَ  التَّْقَوى أَْهلَ  یَا أَْهُلهُ  أَْنتَ  َما يب  تَ ْفَعلَ  َأنْ  وَ  اجْلَنَّةَ  ثَ َوابَهُ 

 .41الرَّامِحِنیَ  أَْرَحمَ  یَا ِبَرمْحَِتكَ  اْرمَحْيِن 

                                                           
 .651، ص: 1،  إقبال األعمالذی الحجه و   24. مفاتیح الجنان، اعمال روز  41



 اشعار مباهله

 میان باطل و حق باز هم جمادله شد

 گذاشت پا به میان عشق ختم قائله شد

 حممد آمد و اهل کساء را آورد

 ورق ورق کتب کفر برگ باطله شد

 حممد آمد و با پنج پاسخ حمکم

 جواب گوی هزاران هزار مسئله شد

 ؟یلشچه دید اسقف جنران درون اجن

 که بنی راه پشیمان از این معامله شد

 خدا به جهان حرف آخرش را زد

 .42و حرف آخر او آیه مباهله شد

* 

 این ذکر مباهله است گویا و جلی است

 حق اول و آخر است حق مل یزلی است

 اثباِت به حق بودن اسالم و رسول

 جان حسننی و جان زهرا و علی است
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* 

 اصل مهه اصول بوده است علی

 راه و روش وصول بوده است علی

 آیات مباهله به من فهماندند

 .43فس و نَ َفس رسول بوده است علینَ 
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