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ماه ذی الحجه، ماه والیت

امامــت  و  والیــت  پرنــور  ایــام 
روز  به ویــژه  ذی الحجــه،  مــاه  در 
بســیار عزیــز و مبــارک مباهلــه را 
بــه همــه ی بــرادران و خواهــران 
می کنــم. عــرض  تبریــک  عزیــز 

گذشــته،  هفتــه ی  خوشــبختانه 
عیــد  شــب  در  مــا  جلســه ی 
و  گرفــت  قــرار  غدیــر  ســعید 
در  الحمــدهلل  هــم  هفتــه  ایــن 
اســت. شــده  واقــع  مباهلــه  روز 

ــش  ــبت هایی پی ــن مناس ــی چنی وقت
می آیــد موضــوع بحــث مــا هــم 
تنظیــم  در  و  می شــود  معلــوم 
ــه ی  ــه ی مبارک ــل صحیف ــث ذی مباح
ایجــاد  تغییــر  مقــداری  ســجادیه 
و  روز  آن  مــورد  در  و  می شــود 
می کنیــم. صحبــت  مناســبت  آن 

آخریــن جلســه ی مــا در ســال ۱۴۴۰ 
هجــری قمــری، در روز مباهلــه واقــع 
شــده اســت و ایــن را بــه فــال نیــک 
ــوع  ــا موض ــاءاهلل ب ــم و ان ش می گیری
و  می شــود  جمع بنــدی  مباهلــه 
هــم  اســت؛  ختــام  ایــن حســن 
ــام  ــن خت ــم حس ــع و ه ــن مطل حس
َوفِــي  مِْســٌك  »ِختَاُمــُه  اســت. 
ــوَن؛]۱[  ــِس الُْمتَنَافُِس ــَك َفْلیَتَنَاَف ِ َذل
]بــاده  ای کــه[ مهــر آن مشــک اســت 
مشــتاقان  ]نعمت هــا[  ایــن  در  و 
ــد«.  ــی گیرن ــر پیش ــر یكدیگ ــد ب بای
ایــن حســن ختامــی بــر مســیری 
ــال  ــدای متع ــف خ ــه به لط ــت ک اس
ــد و خــدای  ــی ش ــال ۱۴۴۰ ط در س
ــال  ــه در س ــد ک ــق ده ــال توفی متع
ــود،  ــاز می ش ــه زودی آغ ــه ب ۱۴۴۱ ک
ــد  ــوال بهره من ــاص م ــات خ از عنای
محضــر  در  مــا  بحــث  و  باشــیم 
به صــورت  ســجادیه  صحیفــه ی 
کنــد. پیــدا  ادامــه  مناســب تری 
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بررسی سندهای مباهله در 
فریقین

در مــورد روز مباهلــه چنــد نكتــه 
ــدای  ــدوارم خ ــم و امی ــم می کن تقدی
متعــال ما را از الطــاف خاص خود در 
ایــن روز بســیار عزیــز بهره منــد کنــد.

جریــان مباهلــه جــزو روایاتــی اســت 
کــه بیــن مفســرین و محدثیــن در 
ــدی در  ــک و تردی ــچ ش ــن هی فریقی
مــورد آن وجــود نــدارد. همــه نســبت 
بــه واقعــه ی مباهلــه اتفــاق نظــر 
دارنــد و روایــت گاهــی بــه صــورت 
ــد مطــرح  ــاه و گاهــی بســیار بلن کوت
شــده اســت. در بعضــی اســناد ماننــد 
ــت دو  ــلم اس ــح مس ــه در صحی آنچ
یــا ســه خــط آمــده اســت کــه وقتــی 
ماجــرای مباهلــه مطــرح شــد، پیامبــر 
همــراه امیرالمؤمنیــن و حســنین و 
ــد و  ــت کردن ــرا حرک ــرت زه حض
ــق  ــرت ح ــه حض ــاب ب ــر خط پیامب
أَْهلِــي؛]۲[  »َهــُؤاَلءِ  فرمودنــد: 
ــتند« و  ــن هس ــت م ــل بی ــان اه این
ــده اســت. ــا ش ــدار اکتف ــن مق ــه ای ب

در بعضــی اســناد ماننــد نقــل بســیار 
ــه  ــد ـ ک مفصــل و مطــول شــیخ مفی
از ســتاره هــای قــدر اول آســمان 
ــاب  ــتند ـ در کت ــیعه هس ــت ش فقاه
ــب  ــه مطل ــل ب ــل و مفص ــاد کام ارش
از  ایشــان  پرداختــه شــده اســت. 
نقــل  و  کــرده  شــروع  مقدمــات 
کرده انــد  تاریخــی  ـ  تفصیلــی 
از  بعــد  مســیحیان  بیــن  آنچــه  و 
دریافــت نامــه ی پیامبــر عزیــز در 
گردهمایــی  و  گذشــت  نجــران 
ــید و  ــول کش ــه روز ط ــه س ــان ک آن
بحــث و بررســی داشــتند کــه پاســخ 
ــده  ــر ش ــد، ذک ــه بدهن ــوت را چ دع
کــه بحــث خواندنــی اســت و در 
ــب او  ــم و نائ ــقف اعظ ــور اس حض
ــام  ــوده اســت. آن جــا شــخصی به ن ب
ــه از  ــت ک ــن علماس ــه« در بی »حارث
ــی  ــد و دالیل ــتدالل می کن ــل اس انجی
آن  می کنــد  بیــان  کــه  مــی آورد 
ــد  ــده بع ــارت داده ش ــه بش ــی ک کس
از مســیح ظهــور خواهــد کــرد همیــن 
یثــرب،  در  کــه  اســت  شــخصی 
اســت. برافراشــته  نبــوت  پرچــم 
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پافشاری بر تثلیث

ــت  ــات به دق ــن مباحث ــه ی ای مجموع
در کتــاب شــریف »ارشــاد« شــیخ 
ــا  ــا آن ج ــت. ت ــده اس ــل ش ــد نق مفی
ــه  ــم ب ــران تصمی ــیحیان نج ــه مس ک
ــرم  ــر اک ــا پیامب ــی ب ــری نظام درگی
علمــی  مباحثــات  و  می گیرنــد 
بیــن آنــان درمی گیــرد و بــه ایــن 
گروهــی  کــه  می رســند  نتیجــه 
پیامبــر  بــا  و  بیاینــد  مدینــه  بــه 
ــد و  ــه بگذارن ــد و جلس ــدار کنن دی
نشــانه های حقانیــت او را در ایــن 
ــی  ــد. گروه ــی کنن ــافرت بررس مس
حرکــت می کننــد و بــا کیفیــات و 
خصوصیاتــی وارد مدینــه می شــوند و 
از آنــان اســتقبال می شــود و خدمــت 
و  می رســند  عظیم الشــأن  پیامبــر 
تفصیــل مواجهــه ی ایشــان بــا پیامبــر 
و درخواســت ســه روز مهلــت بــرای 
ــه ی  ــدن هم ــا دی ــم ت ــی عالئ بررس
آن  در  نبــوت،  صــدق  نشــانه های 
روی  آنهــا  اســت.  آمــده  کتــاب 
ــد  ــاری می کنن ــث پافش ــه ی تثلی نظری
حضــرت  بنده بــودن  مــورد  در  و 

می شــوند.  مجادلــه  وارد  عیســی 
ــه ی مباهلــه  ــزول آی ماجــرای شــأن ن
اســت کــه نــازل شــده و تالوت شــد.

 
استدالل و منطق قرآن کریم

آن جــا مطــرح می شــود کــه اگــر 
ــرت  ــورد حض ــما در م ــأله ی ش مس
عیســی ایــن اســت کــه او پــدر 
نــدارد و بــر اســاس افاضــه ی قدســی 
ــده  ــد ش ــت متول ــادری بافضیل از م
اســت و بنابرایــن شــما او را شــریک 
می دهیــد  قــرار  متعــال  خــدای 
و بــرای او جایــگاه الوهــی قائــل 
می شــوید، پــس بــه حضــرت آدم 
نــگاه کنیــد کــه نــه پــدر و نــه مــادر 
ــن مســأله  ــورد ای دارد. چــرا در آن م
را نمی گوییــد؟ ایــن نــّص کالم الهــی 
 ِ ــَد اللَّ ــى عِنْ ــَل عِیَس ــت: »إِنَّ َمثَ اس
ــمَّ  ــَراٍب ثُ ــُه مِــْن تُ ــِل آَدَم َخَلَق َكَمثَ
ــوُن؛]۳[ درواقــع  ــْن َفیَُك ــُه ُك ــاَل لَ َق
مثــل عیســی نــزد خــدا همچــون 
]کــه[  اســت  آدم  ]خلقــت[  مثــل 
ــدو  ــپس ب ــد س ــاک آفری او را از خ
گفــت بــاش پــس وجــود یافــت«. بــه 
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ــود را  ــت خ ــفافیت، حقیق ــن ش همی
آشــكار می کنــد و طبیعــی اســت کــه 
آنــان در برابــر ایــن اســتدالل ســاکت 
ــه  ــتند؛ چراک ــخی نداش ــدند و پاس ش
برهــاِن ارائه شــده، محكــم اســت. 
وقتــی جوابــی نداشــتند و در حیــرت 
ــلیم  ــد تس ــًا بای ــد، قاعدت ــی ماندن باق
شــوند امــا شــروع بــه لجبــازی 
برهــان  این کــه  باوجــود  کردنــد. 
ــم  ــان تقدی ــه آن ــق ب ــم و منط و عل
ــب  ــن ترکی ــه ای ــتند ک ــد و دانس ش
خــاص آفرینــش باعــث الوهیــت 
ــه  ــه محاّج ــروع ب ــا ش ــود ام نمی ش
تســلیم  وقتــی  کردنــد.  انــكار  و 
ارائــه  راه دیگــری  بایــد  نشــدند، 
ــود. ــه« ب ــه آن راه، »مباهل ــد ک می ش

 

دعوت به مباهله

ــْل  ــد: »َفُق ــرح می کن ــن را مط ــه ای آی
تََعالَــْوا نَــْدُع أَبْنَاَءنَــا َوأَبْنَاَءكــْم 
َوأَنُفَســنَا  َونَِســاَءكْم  َونَِســاَءنَا 
َوأَنُفَســكْم ثُــَمّ نَبْتَهِــْل َفنَْجَعل لَّْعنَــَت 
ــَن؛]۴[ بگــو بیاییــد  الَلّ َعَلــى الْكاذِبِی
ــان و  ــرانتان و زنانم ــرانمان و پس پس

ــک و  ــان نزدی ــا خویش ــان و م زنانت
شــما خویشــان نزدیــک خــود را 
ــم  ــه کنی ــپس مباهل ــم س ــرا خوانی ف
و لعنــت  خــدا را بــر دروغ گویــان 
ــنی و  ــن روش ــه همی ــم«. ب ــرار دهی ق
ــد  ــوع می کن ــت طل ــش، حقیق درخش
ــی  ــل تفصیل ــرا در نق ــه ی ماج و ادام
شــیخ مفیــد در کتــاب شــریف ارشــاد 
ــد  ــا بای ــه اینه ــد ک ــا می رس ــه آن ج ب
وارد جریــان مباهلــه شــوند. آنهــا 
ــب  ــک ش ــنهاد ی ــن پیش ــر ای در براب
ــرار  ــی ق ــت خواســتند و در محل مهل
ــی  ــه دو درخــت و میدان گذاشــتند ک
حضــرت  و  داشــت  قــرار  آن  در 
ــب  ــز و مرت ــا را تمی ــد آن ج فرمودن
کردنــد و ســایبانی ایجــاد کردنــد.

 
تاریِخ مباهله

ــان، بحــث  در مــورد ســال ایــن جری
هشــتم  و  ششــم  ســال  و  اســت 
و نهــم و دهــم گفتــه شــده کــه 
بیشــتر بــه ســمت ســال نهــم و 
ــدار  دهــم هســت و ســال دهــم طرف
بیشــتری دارد. ســال نهــم ســالی 
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اســت کــه هیئت هــای گوناگــون 
از اقصی نقــاط بــه محضــر پیامبــر 
»عــام  کــه  می شــدند  شــرفیاب 
ــی  ــود و برخ ــده می ش ــود« نامی الوف
ــان  ــم هم ــت ه ــن هیئ ــد ای می گوین
ســال نهــم آمده اســت. در مــورد روز 
هــم بحــث اســت؛ بیــن روز ۲۴ و ۲۵ 
مــاه ذی الحجــه بحــث اســت و البتــه 
ــده  ــه ش ــم گفت ــری ه ــای دیگ روزه
اســت. در ایــن میــان، بیســت وچهارم 
مشــهورتر اســت امــا برخــی بــزرگان 
روز  آداب  کــه  می کننــد  پیشــنهاد 
ــم  ــه را در روز بیســت وپنجم ه مباهل
داشــته باشــید تــا از باطــن و حقیقــت 
نشــوید. غافــل  آن  ملكــوت  و 

 
تسلیِم مسیحیان نجران

و  فرســتادند  پیكــی  وقتــی  آنــان 
صحنــه و کیفیــت حضــور پیامبــر 
وارد  و  شــدند  تســلیم  دیدنــد،  را 
ــیخ  ــزارش ش ــدند. در گ ــه نش مباهل
ــک  ــی آن پی ــه وقت ــت ک ــد هس مفی
ــا دچــار  ــه را گــزارش داد، اینه صحن
تردیــد شــدند و معلــوم می شــود 

افــراد بســیار لجوجــی بودنــد. در 
ــه  ــت ک ــزارش هس ــر گ ــش اخی بخ
ــانه های  ــان، نش ــای آن ــی از علم یك
عــذاب را بــه آنــان یــادآوری کــرد و 
وقتــی ابرهــای عــذاب و لرزش هــای 
حالــت  و  کوه هــا  در  غیرعــادی 
پرنــدگان و درختــان را نشــان داد، 
آنهــا متوجــه مســأله شــدند و ظاهــراً 
اســقف اعظــم بــه اتفــاق عبدالمســیح 
و نائــب و دیگــران، تصمیــم بــه 
ــا پیامبــر اکــرم می گیرنــد.  مصالحــه ب
ــد  ــال کردن ــه ارس ــی ک ــه آن پیك البت
همــان جــا اســالم آورد امــا مأموریت 
ــرای اســالم آوردن دیگــران داشــت  ب
و پیــام دیگــران را بــرای مصالحــه بــه 
ــأن  ــر عظیم الش ــاند. پیامب ــر رس پیامب
ــدان مصالحــه  ــه می ــن را ب امیرالمؤمنی
فرســتاد و کار جمع بنــدی شــد و قرار 
ــد. مســیحیان  ــه بدهن ــا جزی ــد آنه ش
گفتنــد مــا حاکمیــت اســالم و پیامبــر 
را پذیرفتیــم و ماجــرا تمــام شــد.

 



7

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ویژگِی مسیحیان نجران

ــا ۳۰ نفــر از  ــن جماعــت کــه گوی ای
ــواده در  ــراه خان ــه هم ــان ب بزرگانش
ایــن ســفر بودنــد، بــا لباس هــای 
بودنــد.  آمــده  خــاص  خیلــی 
ــزو  ــران ج ــیحیان نج ــد مس می گوین
زیباتریــن  و  خوش لباس تریــن 
بودنــد.  منطقــه  آن  عــرب  مــردم 
بیــن  خاصــی  منطقــه ی  نجــران 
ــت  ــه مدنی ــت ک ــن اس ــاز و یم حج
ــی  ــالف اهال ــتند و برخ ــی داش خاص
ــالح  ــر اص ــد از پیامب ــه بع ــاز ک حج
ــد.  ــاس بودن ــی خوش لب ــدند، خیل ش
گفتــه شــده وقتــی هیئــت آنــان 
را  چشــم ها  شــد،  مدینــه  وارد 
ــاّص و  ــتگی خ ــرد و آراس ــره ک خی
اینهــا  داشــتند.  فاخــر  لباس هــای 
ــای  ــا لباس ه ــا ب ــد و علم ــا بودن علم
ــد؛  ــاص می آین ــات خ ــد و ترتیب بلن
اعظــم  اســقف  کــه  به خصــوص 
هــم در ایــن جمــع بــوده اســت.

 

سرانجاِم مباهله

تمــام  ماجــرا  ترتیــب  ایــن  بــه 
می شــود و اینهــا بــا مصالحــه و دادن 
ــم  ــد و حضــرت ه ــه برمی گردن جزی
ــا  ــما ت ــه ش ــتند ک ــه نوش در امان نام
عــذاب یک قــدم فاصلــه داشــتید و تا 
ــده  ــزی نمان ــرم چی ــر اک ــن پیامب نفری
بــود و همــه ی شــما مســخ و تبدیــل 
بــه خــوک و میمــون و ... می شــدید.

ــل  ــه، جبرئی ــان ماجــرای مباهل در پای
ــل  ــد. جبرئی ــازل ش ــات ن ــد و آی آم
خطــاب بــه پیامبــر گفــت: »اگــر 
همــه ی اهــل عالــم یــک طــرف 
قــرار می گرفتنــد و تــو بــا آنــان 
بــه  دســت  و  می کــردی  مباهلــه 
ــری از  ــر اث ــردی، دیگ ــمان می ب آس
زمیــن و آســمان باقــی نمی مانــد« 
ــكرگزاری  ــرم ش ــر اک ــا پیامب و آن ج
می کننــد و قضیــه تمــام می شــود.
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معرفِی منبع برای مطالعه ی 
مباهله

ــن  ــن ای ــتند مت ــزان خواس ــر عزی اگ
ــای  ــه گزارش ه ــد، ب ــزارش را ببینن گ
ــنت  ــل س ــب اه ــه در کت ــی ک کوتاه
ــیدابن  ــاب س ــزارش جن ــا گ ــده ی آم
ــال«  ــاب شــریف »اقب طــاووس در کت
ــیخ  ــاب ش ــل جن ــزارش مفص ــا گ ی
ــه  ــاد« مراجع ــاب »ارش ــد در کت مفی
کننــد. اگــر خواســتید مجموعــه ی 
ــه مجلســی  ــه عالم ــد ب ــا را ببینی اینه
ــهری(  ــای ری ش ــان )آق ــان خودم زم
بحــث  در  خــاص  به طــور  کــه 
ــی  ــای بزرگ ــث، کاره ــب احادی تبوی
البتــه  کنیــد.  مراجعــه  کرده انــد 
جایــگاه ویــژه ی عالمــه مجلســی 
محمدتقــی  عالی قدرشــان  پــدر  و 
مجلســی محفــوظ اســت و ایــن پــدر 
و فرزنــد خیلــی بــه گردن شــیعه حق 
دارنــد و در تبییــن و تبویــب و شــرح 
و اســتخراج گوهرهــا کار بزرگــی 
ایــن مــرد  نافــذ  نــگاه  کرده انــد. 
بــزرگ در بیــان ایشــان پــس از ذکــر 
احادیــث بــه خوبــی دیــده می شــود و 

علــّو جایــگاه علمــی ایشــان را نشــان 
ــه  ــی ک ــا، کس ــان م ــد. در زم می ده
کمــر همــت بســته و کار بزرگــی بــا 
حمایــت رهبــر عزیــز و عالی قــدر در 
قالــب مؤسســه ی دارالحدیــث انجــام 
داده کــه دیدنــی اســت، حضــرت 
آقــای ری شــهری اســت کــه از جملــه 
کتــاب فرهنــگ مباهله را منتشــر کرده 
و می توانیــد همــه ی ایــن بحث هــا را 
ــد. کاش  ــاب ببینی ــک کت ــا در ی آن ج
حواســمان بــود و ایــن کتــاب را 
ــم! ــدی می دادی ــه عی ــل جلس ــه اه ب

 
اعمال روز مباهله

بخــش آداب و آییــن روز مباهلــه 
ــاب مطــرح  ــن کت ــر ای در فصــل اخی
مهــم  روز،  ایــن  چــون  و  شــده 
انگاشــته شــده معصومیــن بــرای ایــن 
ــرت  ــد و حض ــنهاداتی دارن روز پیش
)علیه الســالم( غســل روز  امــام صــادق 
ــد  ــان کرده ان ــی را بی ــه و دعای مباهل
ــای  ــبیه دع ــاًل ش ــا کام ــن دع ــه ای ک
ســحر اســت کــه از طریــق امــام 
رضــا، از امــام باقــر نقــل شــده اســت. 
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همچنیــن دو رکعــت نمــاز بــرای 
ــت. ــده اس ــنهاد ش ــه پیش روز مباهل

 
نزول آیه ای ویژه در شأن 

امیرالمؤمنین )علیه السالم(

در  فرموده انــد  ایــن  بــر  عــالوه 
ماجــرای  بیســت وچهارم  روز 
ــزول  ــن و ن ــی امیرالمؤمنی حاتم بخش
 ُ ــُم اللَّ ــا َولِیُُّك ََّم ــه ی »إِن ــه ی کریم آی
ــَن  ــوا الَِّذی ــَن آَمنُ ــولُُه َوالَِّذی َوَرُس
َكاَة  ــزَّ ــوَن ال ــَاَة َویُْؤتُ ــوَن الصَّ یُقِیُم
َوُهــْم َراكُِعــوَن؛]۵[ ولــی شــما تنهــا 
خــدا و پیامبــر اوســت و کســانی کــه 
ــه  ــد همــان کســانی ک ایمــان آورده  ان
نمــاز برپــا می دارنــد و در حــال رکوع 
اســت. داده  رخ  می  دهنــد«  زکات 

آن شــعر جنــاب شــهریار کــه حقیقتــًا 
در افــق باالیی اســت: علــی ای همای 
ــی خــدا را ...،  ــو چــه آیت رحمــت! ت
ــه ی  ــدای مســكین در خان ــرو ای گ ب
پادشــاهی  نگیــن  کــه  زن،  علــی 
ــن  ــه همی ــدا را، ب ــرم گ ــد از ک ده

ــاره دارد و توســط حضــرت  ــه اش آی
امیرالمؤمنیــن پســندیده شــده اســت. 
مرحــوم آیــت اهلل مرعشــی نجفــی کــه 
ــت  ــوده و نورانی ــت ب ــب کرام صاح
ــرف  ــد و تش ــل بوده ان ــته و متص داش
ولی عصــر  حضــرت  محضــر  بــه 
در  داشــته اند  )عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف( 

ــرت  ــه حض ــد ک ــا دیدن ــم رؤی عال
ــد  ــته و می فرماین ــالم( نشس ــر )علیه الس امی
آقــای شــهریار شــعرش را بــرای 
مــا بخوانــد و می بیننــد شــخصی 
ــدن  ــه خوان ــروع ب ــزد و ش برمی خی
خوشــحال  حضــرت  و  می کنــد 
شــدند و پســندیدند و ایــن در خاطــر 
از  و  می مانــد  بــزرگ  مــرد  ایــن 
ــهریار  ــراغ ش ــزد. س ــواب برمی خی خ
را می گیــرد تــا او را پیــدا کننــد. 
آقــای شــهریار را پیــدا می کننــد و 
ــد و  ــی می برن ــای مرعش ــر آق محض
ــرای  ــعرت را ب ــد: ش ــان می گوی ایش
می گویــد:  شــهریار  بخــوان!  مــن 
ایــن شــعر را بــرای  مــن هنــوز 
کســی نخوانــده ام و آیــت اهلل مرعشــی 
ــرای  ــعر را ب ــن ش ــو ای ــد ت می گوی
ــراً از  ــدی و ظاه ــن خوان امیرالمؤمنی
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ــی در روح و  ــول عجیب ــا تح همان ج
ــد. ــاق می افت ــوار اتف ــن بزرگ روان ای

اگــر اخــالص و صفــا باشــد، انســان 
ــن  ــد! ای ــی می رس ــه نقطه های ــه چ ب
شــعر مرحــوم شــهریار ســتاره ی قــدر 
اول اســت و سرشــار از عرفــان و 
حكمــت اســت. خداونــد روح همه ی 
ایــن بــزرگان را که نامشــان برده شــد 
ــد. ــور فرمای ــن محش ــا امیرالمؤمنی ب

ــب  ــی و در قال ــن در دوران کودک م
یــک گــروه ســرود کــه بــه قــم رفتــه 
ــیده ام و  ــان رس ــر ایش ــم، محض بودی
ــادم نمــی رود کــه یكــی  هیچ وقــت ی
ــه  ــد و ب ــو بروی ــت جل ــان گف از آقای
آقــا بگوییــد برای تــان دعــا کنــد. 
ــا  ــی م ــاق در دوران کودک ــن اتف همی
ــم  ــی ه ــه طباطبای ــورد عالم و در م
ــل  ــورد در مح ــی آن م رخ داد؛ منته
ــاد.  ــاق افت ــد( اتف ــا )دماون ــود م خ
حــالوت آن دیــدار در کام ما هســت.

 

دعای روز مباهله از زبان امام 
صادق)علیه السالم(

دعــای روز مباهلــه کــه از امــام صادق 
ــاره  ــه آن اش ــده و ب ــل ش )علیه الســالم( نق

شــد خیلــی بلندمرتبــه اســت، توحیــد 
ــت و  ــنی« اس ــض و »اسماءالحس مح
در فضــای دعای ســحر اســت. بعد از 
ذکــر چنــد نــام خــدای متعال، بــه این 
ــي  ــمَّ إِنّ ــه »اللَُّه ــد ک ــه می رس جمل
ــتَِجْب  ــي َفاْس ِ ــا أََمْرتَن ــوَك َكَم أَْدُع
لِــي َكَمــا َوَعْدتَنِــي ؛]۶[ خدایــا 
ــم  ــو را می  خوان ــتی ت ــه راس ــن ب م
ــودی  ــر فرم ــدان ام ــرا ب ــه م چنانچ
ــا  ــت فرم ــرا اجاب ــم م ــو ه ــس ت پ
چنانچــه وعــده  ام دادی« دوبــاره ادامــه 
پیــدا می کنــد و بعــد از چنــد جملــه، 
می شــود. تكــرار  جملــه  همیــن 

 
تجلِی اصول دین در روز مباهله

ــد و  ــم توحی ــه، ه ــن روز مباهل باط
ــت؛  ــت اس ــم امام ــوت و ه ــم نب ه
در  نــاب  توحیــد  حقیقــت  هــم 
ــه  ــه می درخشــد ک ــه ی روز مباهل آین
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ــنَّ  ــَا تَُكونَ ــَك َف ــْن َربّ ــقُّ مِ »الَْح
الُْمْمتَرِیــَن؛]۷[ قطعــًا حــق  مِــَن 
به ســوی  پــروردگارت  جانــب  از 
تــو آمــده اســت پــس زنهــار از 
تردیدکننــدگان مبــاش« و هــم روز 
نبــوت و حقانیــت اســالم اســت. 
ادعایــی  چنیــن  می توانــد  کســی 
ــتاده  ــن ایس ــه ی یقی ــه در قل ــد ک کن
باشــد و هــم روز درخشــش والیــت 
ــا  ــالم( ب ــت )علیهم الس ــل بی ــه اه ــت ک اس
ایــن کیفیــت حضــور پیــدا می کننــد.

 

نقل های مختلف در مورد کیفیت 
مباهله

ــوع  ــد ن ــور، چن ــت حض ــن کیفی ای
روایــت شــده اســت و در برخــی 
روایــات آمــده اســت کــه پیامبــر 
اکــرم، قبــل  ازحرکــت فرمودنــد 
کســاء یمانــی را بیاوریــد و خودشــان 
قــرار گرفتنــد و بعــد حضــرت زهــرا 
قــرار  امیرالمؤمنیــن  و  حســنین  و 
تطهیــر  آیــه ی  ســپس  و  گرفتنــد 
نــازل شــد]۸[ و بعــد بــه ســمت 

کردنــد. حرکــت  مباهلــه  میــدان 

ــه  ــا چ ــرت ب ــه حض ــورد این ک در م
کیفیتــی حرکــت کردنــد دو نقــل 
هســت کــه یكــی خیلــی دلبــری 
می کنــد و ایــن اســت کــه وقتــی 
جماعــت نــگاه می کردنــد دیدنــد 
پیامبــر در حــال آمــدن اســت و امــام 
ــت و  ــر اس ــوش پیامب ــین در آغ حس
پیامبــر دســت امــام حســن را گرفته و 
امیرالمؤمنیــن کنــار حضــرت در حال 
حرکــت اســت و حضــرت زهــرا 
جالــب  می آینــد.  پشت ســر  هــم 
اســت برخــی نقل هــای اهــل ســنت 
همیــن شــكل را مطــرح کــرده اســت.
امــا در برخــی نقل هــا کــه نقــل 
ــت  ــیعه اس ــان ش ــان و محدث مورخ
کردنــد  حرکــت  اکــرم  پیامبــر 
امــام  و  حســن  امــام  درحالی کــه 
ــر  ــت پیامب ــان در دس ــین دستش حس
بــود و حضــرت زهــرا پشت ســر 
آنــان  پشت ســر  و  اکــرم  پیامبــر 
می کــرد.  حرکــت  امیرالمؤمنیــن 
ایــن صحنــه خیلــی عجیــب اســت و 
همــه ی فرشــته ها و همــه ی عالــم باال 
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ــه  ــا تماشــاگر ایــن صحن ــم معن و عال
هســتند. بــه امــر الهــی چنین مجلســی 
همــه ی  و  می گیــرد  شــكل  دارد 
عالــم متحیرنــد و دارنــد مشــاهده 
بــا  شــما  مباهلــه،  روز  می کننــد. 
چنیــن تصویــری بــه پیشــگاه خــدای 
روز  در  اهلــش  می رویــد.  متعــال 
ــوند. ــت می ش ــًا سرمس ــه واقع مباهل

 
تصدیق به عقاید شیعه در 

دعای مباهله

)علیه الســالم( می فرمایــد:  صــادق  امــام 
ــن  ــا درنظرگرفت ــن روزی و ب در چنی
چنیــن صحنــه ای، شــما هــم بــه 
جریــان بپیوندیــد و اسماءالحســنی را 
یكــی پــس از دیگــری بیــان می کنــد 
ــه  و خــدا را قســم می دهــد و بعــد ب
ایــن نقطــه می رســد. انســان احســاس 
ــن دعــا مســتجاب اســت.  ــد ای می کن
بــه  وقتــی  می فرمایــد  حضــرت 
این جــا رســیدید بگوییــد »اَللَُّهــمَّ 
ــٍد«  ــٍد َو آِل ُمَحمَّ ــى ُمَحمَّ ــّل َعَل َص
جملــه ی »اللَُّهــمَّ إِنّــي أَْدُعــوَك 
ــا  ـِـي َفاْســتَِجْب لـِـي َكَم ــا أََمْرتَن َكَم

و  صمیمانــه  جملــه ای  َوَعْدتَنِــي« 
الهام بخــش  و  لطیــف  و  شــیرین 
ــان  ــن می ــت. در ای ــش اس و امیدبخ
ــادق  ــام ص ــت ام ــا عنای ــم ب ــما ه ش
در  کــه  مقــدس  انــوار  ایــن  بــه 
حــال دعــا هســتند می پیوندیــد و 
ــمَّ  ــو: »اَللَُّه ــد بگ ــرت می فرمای حض
ــٍد  ــٍد َو آِل ُمَحمَّ ــى ُمَحمَّ ــّل َعَل َص
ــَك َو  ِ ــاِن ب ــى اَْلِیَم ــي َعَل ِ َو اِبَْعثْن
بِِكتَابِــَك َو َرُســولَِك  اَلتَّْصِدیــِق 
ــةِ  ــاُم َو الِْوالیَ ــهِ السَّ ِ ــهِ َو آل َعَلیْ
ــَراَءةِ  ــٍب َو الْبَ ِ ــِن أَبِى َطال ــّى بْ ِ لَِعل
ــةِ مـِـْن  مـِـْن َعــُدّوهِ َو االیتَِمــامِ بِالْئِمَّ
ــاُم؛]۹[«  ــٍد َعَلیْهِــُم السَّ آِل ُمَحمَّ
مــن در وضعیتــی در پیشــگاه تــو 
ــا  ــن ویژگی ه ــه ای ــوم ک ــوث ش مبع
ــه  ــو ک ــه ت ــان ب ــته باشــم: ایم را داش
بــه ســالمت بــه قیامــت رســیده 
ــر  ــه پیامب ــق نســبت ب باشــد و تصدی
ــا  ــه ب ــان آمیخت ــق آن ایم ــو )تصدی ت
صــدق و اســتحكام اســت.(  و کامــاًل 
ــب  ــن ابیطال ــت علی اب ــام والی در مق
مســتقر باشــم و نســبت بــه دشــمنان 
امیرالمؤمنیــن کامــاًل مبــرا و در مقــام 
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ــا  ــی از آنه ــا و جدای ــا آنه ــمنی ب دش
باشــم و نســبت بــه امامــان اهــل 
ــرو  ــوم و پی ــالم اهلل علیهم اجمعین( مأم ــت )س بی
و مطیــع باشــم. وقتــی شــما در کنــار 
ــه  ــی ب ــرش عقل ــی و پذی ــند قلب پس
ــه  ــید، از کلم ــی می رس ــروی عمل پی
ی »ایتمــام« اســتفاده می شــود کــه در 
زیــارت عاشــورای غیرمعروفــه آمــده 
ـِـَك  ــُت بَِذل ــْد َرِضی ــي َق ّ اســت »َفإِن
ــا َرّب؛]۱۰[ ای پــروردگار مــن بــه  یَ
ایــن عقیــده راضــی هســتم« مــن بــه 
توحیــد و نبــوت و والیــت و دشــمنی 
ــام  ــن و ایتم ــمنان امیرالمؤمنی ــا دش ب
بــه امامــان کامــاًل راضــی هســتم. بعد 
ــرای  ــت ب ــا لطاف ــراه ب ــی هم صلوات
پیامبــر اکــرم دارد و بــرای پیامبــر 
ــت و  ــرف و فضیل ــت، ش ــل بی و اه
ــن  ــد. ای ــع را می خواه ــه ی رفی درج
عبــارات دعــا ماننــد زبانه هــای کلیــد 
ــود.  ــده ش ــق چی ــد دقی ــت و بای اس
»َو َقنِّْعنِــي بَِمــا َرَزْقتَنِــي؛ و بــه 
آنچــه روزیــم دادی مــرا قانــع فرمــا« 
قناعــت دربــاره ی آنچــه بــه مــا روزی 
شــده اســت، اســم رمــز حیــات طیبــه 
از نظــر امیرالمؤمنیــن )علیه الســالم( اســت.

ــاد  ــر ب ــه را ب ــان هم ــرص دودم ح
می دهــد و زندگی هــا و خانواده هــا 
را از هــم می پاشــد. حضــرات آقایــان 
علمــا کــه در جلســه هســتند، قناعــت 
را بــرای مردم تشــریح کننــد. اوالً: من 
ــه مــن  ــه آنچــه ب ــع شــوم ب ــد قان بای
روزی کــردی و ثانیــًا: در آنچــه به من 
دادی، برکــت قــرار بده و ثالثــًا: هرجا 
کــه مــن بایــد باشــم و نیســتم، مــن را 
حفــظ کــن. ایــن قســمت اخیــر را در 
ــدای  ــی از خ ــد خیل ــه بای ــن زمان ای
متعــال طلــب کــرد چــون وقتــی 
نیســتی، ریشــه ی آدم را می ســوزانند.

 
درخواست بهترین  خوبی ها

می فرماینــد:  حضــرت  ســپس 
کســانی را کــه مربــوط بــه مــن 
ــد  ــن. بع ــظ ک ــد حف ــتند و غایبن هس
ــس از  ــد و پ ــوات می آی ــدداً صل مج
آن »َو ابَْعثْنـِـي َعَلــى اْلِیَمــاِن بَِك« و 
ــَر  ــَألَُك َخیْ بعــد می فرماینــد: » َو أَْس
الَْخیْــرِ رِْضَوانَــَك َو الَْجنَّــَة؛ و از 
ــوان و  ــای رض ــن خوبي ه ــو بهتری ت
ــم«  ــو را درخواســت می کن بهشــت ت
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آخــر خیــر ایــن اســت کــه انســان بــه 
بهشــت بــرود درحالی کــه خــدای 
متعــال از او راضــی باشــد و در مقــام 
رضــوان قــرار بگیــرد » َو أَُعــوُذ بـِـَك 
ــارِ؛  ــرِّ َســَخِطَك َو النَّ مِــْن َشــرِّ الَشّ
و پنــاه بــرم بــه تــو از بدتریــن بدهــا 
کــه خشــم تــو و آتــش دوزخ باشــد« 
ــم و  ــم جهن ــدی ه ــّر و ب ــای ش انته
خشــم خــدا اســت. دوبــاره صلــوات 
ــه  ــس از آن گفت ــود و پ بیــان می ش
كّل  مِــْن  اْحَفْظنِــى  »َو  می شــود: 
ُمِصیبَــةٍ َو مِــْن كّل بَلِیــةٍ َو مِــْن 
ــةٍ َو مـِـْن  كّل ُعُقوبَــةٍ َو مـِـْن كّل فِتْنَ
ــْن  ــرٍّ َو مِ ــْن كّل َش ــاءٍ َو مِ كّل بَ
ــةٍ َو  ــْن كّل ُمِصیبَ ــُروهٍ َو مِ كّل َمك
مـِـْن كّل آَفــةٍ نََزلَــْت أَْو تَنْــِزُل مـِـَن 
ــِذهِ  ــى َه ِ ــى الْْرِض ف ــَماءِ إِلَ السَّ
ــاَعةِ َو فـِـى َهــِذهِ اللَّیَلــةِ َو فـِـى  السَّ
ــْهرِ َو  ــَذا الشَّ ِــى َه ــْومِ َو ف ــَذا الْی َه
ــنَةِ؛ و محافظــت کــن  فـِـى َهــِذهِ السَّ
مــرا از هــر پیش آمــد ناگــوار و از 
هــر گرفتــاری و از هــر شــكنجه و از 
هــر فتنــه و از هــر بــال و از هــر بــدی 
و از هــر ناراحتــی و از هــر مصیبــت 
ــا  ــده ی ــازل ش ــه ن ــی ک ــر آفت و از ه

ــن  ــه زمی ــمان ب ــن از آس ــد از ای بع
نــازل شــود در ایــن ســاعت و در این 
شــب و در ایــن روز و در ایــن مــاه و 
در ایــن ســال« مــن را از مصیبت هــای 
و  ایمان ســوز  بالهــای  و  آبروبــر 
آفت هــا  و  فتنه هــا  و  عقوبت هــا 
کــن. حفــظ  زمان هــا  همــه ی  در 

 
درخواست بهترین نعمت ها در 

دعای مباهله

ــْم  ــوات و »َو اْقِس ــدداً صل ــد مج بع
ــْن كّل  ــُرورٍ َو مِ ــْن كّل ُس ــى مِ ِ ل
ــْن  ــتَِقاَمةٍ َو مِ ــْن كّل اْس ــةٍ َو مِ بَْهَج
كّل َفــَرٍج َو مـِـْن كّل َعافِیــةٍ َو مـِـْن 
كّل َســاَمةٍ َو مـِـْن كّل كَراَمــةٍ َو مِْن 
كّل رِْزٍق َواِســٍع َحــاٍل َطیــٍب َو مِْن 
ــْت  ــَعةٍ نََزلَ ــةٍ َو مِــْن كّل َس كّل نِْعَم
ــَماءِ إِلـَـى الْْرِض  أَْو تَنْــِزُل مـِـَن السَّ
ــِذهِ  ــى َه ِ ــاَعةِ َو ف ــِذهِ السَّ ــى َه ِ ف
ــى  ِ ــْومِ َو ف ــَذا الْی ــى َه ِ ــةِ َو ف اللَّیَل
ــنَةِ؛ و  ــْهرِ َو فـِـى َهــِذهِ السَّ َهــَذا الشَّ
از هــر شــادی و از هــر خوشــحالی و 
از هــر پایــداری و از هــر گشایشــی و 
از هــر تندرســتی و از هــر ســالمتی و 
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از هــر کرامــت و از هــر روزی فــراخ 
ــر  ــن و از ه ــم ک ــی نصیب ــالل پاک ح
ــازل  ــه ن ــر وســعتی ک ــی و از ه نعمت
شــده یــا بعــد از ایــن از آســمان بــه 
ــاعت  ــن س ــود در ای ــازل ش ــن ن زمی
و در ایــن شــب و در ایــن روز و 
ــرای  ــاه و در ایــن ســال« ب ــن م در ای
مــن خیــر و ســرور و اســتقامت 
و  روحــی  و  جســمی  ســالمت  و 
فرزنــد و رزق واســع قــرار بــده.

می شــكند  را  شــما  دل  پایــان  در 
إِْن كانَــْت  »اللَُّهــمَّ  و می فرمایــد: 
َوْجهِــى  أَْخَلَقــْت  َقــْد  ُذنُوبِــى 
ــك  ــى َو بَینَ ِ ــْت بَین ــَدك َو َحالَ عِنْ
ــى  ــَدك َفإِنّ ــى عِنْ ِ ــَرْت َحال َو َغی
ــِذی ال  ــك الَّ ــورِ َوْجهِ ــَألُك بِنُ أَْس
ــك  ِ ــٍد َحبِیب ــهِ ُمَحمَّ ــُأ َو بَِوْج یْطَف
ــى  ِ ــك َعل ــهِ َولِی ــى َو بَِوْج الُْمْصَطَف
الُْمْرتََضــى َو بَِحــّق أَْولِیائـِـك الَِّذیــَن 
ــٍد  ــى ُمَحمَّ ــى َعَل ــْم أَْن تَُصّل انْتََجبْتَُه
ــا  ــى َم ِ ــَر ل ــٍد َو أَْن تَْغفِ َو آِل ُمَحمَّ
َمَضــى مـِـْن ُذنُوبـِـى َو أَْن تَْعِصَمنـِـى 
ــوُذ  ــرِی َو أَُع ــْن ُعُم ــى مِ ِ ــا بَق فِیَم
ِــى َشــى ءٍ  ــوَد ف ــمَّ أَْن أَُع ـِـك اللَُّه ب

ــى  ِ ــا أَبَْقیتَن ــدا َم َ ــك أَب ــْن َمَعاِصی مِ
ــٌع  ــك ُمِطی ــا لَ َ ـِـى َو أَن ــى تَتََوفَّان َحتَّ
َو أَنْــَت َعنّــى َراٍض« اگــر ایــن 
گناهــان بیــن مــن و تــو فاصلــه 
شــده اســت و گناهــان حــال مــن را 
ــو را به حــق  ــرده اســت؛ ت خــراب ک
ــن را  ــه م ــم ک ــت قســم می ده اولیای
ــد  ــته ببخشــی و بع ــه گذش نســبت ب
ــا  ــگاه داری ت ــن را ن ــم م ــن ه از ای
در دام گناهــان نیفتــم و تــا وقتــی 
ــن را از  ــری، م ــن را می گی ــان م ج
افتــادن در دام گنــاه حفــظ کنــی و آن 
موقــع در حــال مطیع بــودن باشــم 
و نامــه ی عمــل مــن بــه بهتریــن 
شــود.  بســته  شــكل  زیباتریــن  و 
این کــه تــو اهــل تقــوا هســتی یعنــی 
ــان  ــه ی گناه ــن را از هم ــی م می توان
حفــظ کنــی و این کــه تــو اهــل 
مغفــرت هســتی یعنــی می توانــی 
همــه ی گناهــان مــن را ببخشــی.
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