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مقدمه.  

شـصت تـن از برگزیـدگان مسـیحیان نجـران )منطقـه ای در مـرز یمـن و حجـاز( در 

گفت وگوهـای  پاسـخ بـه دعـوت قبـول اسـالم توسـط پیامبـر؟ص؟ وارد مدینـه شـدند و 

بـه  زدنـد و حاضـر  اسـالم سـرباز  قبـول  از  ایـن حـال  بـا  گرفـت  آنهـا در  بیـن  بسـیاری 

پرداخـت جزیـه نشـدند. رسـول خـدا؟ص؟ ایشـان را به مباهلـه فراخواندند. قـرار بر این 

ج از مدینـه بـه نفریـن  شـد از هـر یـک از دو طـرف، برگزیده ترین هـا، در نقطـه ای خـار

برخیزنـد تـا خداونـد دروغگویـان را از رحمـت خویـش دور سـازد و بـر آنـان عـذاب فـرو 

َجـاَءک  َمـا  َبْعـِد  ِمـن  ِفیـِه  ـک  >َفَمـْن َحاَجّ کریـم این چنیـن می فرمایـد  فرسـتد؛ قـرآن 

نُفَسـکْم ُثـَمّ 
َ
نُفَسـَنا َوأ

َ
ْبَناَءکـْم َوِنَسـاَءَنا َوِنَسـاَءکْم َوأ

َ
ْبَناَءَنـا َوأ

َ
ِمـَن اْلِعْلـِم َفُقـْل َتَعاَلـْوا َنـْدُع أ

ِ َعَلـی اْلکاِذِبیـَن< )آل عمـران، ۶۱( یعنـی: پـس بگـو: بیابیـد 
ْعَنـَت الَلّ

ّ
َنْبَتِهـْل َفَنْجَعل َل

حاضـر شـویم تـا پسـرانمان و پسـرانتان و زنانمـان و زنانتـان و خودمـان و خودتـان را 

گرفتـار  گویـان را بـه لعنـت خویـش  کنیـم تـا خداونـد دروغ  فـرا بخوانیـد؛ سـپس دعـا 

سازد.

پیامبـر؟ص؟  مباهلـه،  هنـگام  بـه  رسـید.  فـرا  هجـری   ۹ سـال  ذی الحجـه   ۲۴

کسـان خود یعنی: امام علی به عنوان َنْفس خویش، حضرت فاطمه؟اهع؟  عزیزترین 

کـرد. ترکیب  دخـت خویـش و امـام حسـن؟ع؟ و امـام حسـین؟ع؟ را بـا خویـش همراه 
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گفـت: مـن  نفـرات مباهلـه سـبب هـراس در بیـن مسـیحیان نجـران شـد. بـزرگ آنـان 

می کننـد،  جابه جـا  را  کوه هـا  بردارنـد،  دعـا  بـه  دسـت  گـر  ا کـه  می بینـم  چهره هایـی 

ک می شـوید )عالمـه مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۳۵، ص ۲۵۷(…  کـه هـال مباهلـه نکنیـد 

ک، از دِر صلـح درآمدنـد. کـه نجرانیـان از بیـم هـال چنیـن شـد 

روایتـی،  اسـاس  بـر  مفیـد؟حر؟  شـیخ  از  نقـل  بـه  الهـدی؟حر؟  علـم  مرتضـی  سـید 

بزرگ تریـن فضیلـت امیـر المومنیـن؟ع؟ را مباهلـه معرفـی می کنـد: »و حدثنـی الشـیخ 

کبـر فضیلـة المیـر  أدام الل عـزه أیضـا قـال: قـال المأمـون یومـا للرضـا؟ع؟: أخبرنـی بأ

المؤمنیـن؟ع؟ یـدل علیهـا القـرآن قـال: فقـال لـه الرضـا؟ع؟: فضیلتـه فـی المباهلـة 

قـال الل؟ج؟: »فمـن حاجـک فیـه مـن بعدمـا جـاءک مـن العلم فقـل تعالوا نـدع أبناءنا 

و أبناءکـم و نسـاءنا و نسـاءکم و أنفسـنا و أنفسـکم ثـم نبتهـل فنجعـل لعنـة الل علـی 

الکاذبین« فدعا رسول الل؟ص؟ الحسن و الحسین؟امهع؟ فکانا ابنیه و دعا فاطمة؟اهع؟ 

بحکـم  نفسـه  فـکان  المؤمنیـن؟ع؟  أمیـر  دعـا  و  نسـاءه  الموضـع  هـذا  فـی  فکانـت 

أنـه لیـس أحـد مـن خلـق الل سـبحانه أجـل مـن رسـول الل؟ص؟  الل؟زع؟، و قـد ثبـت 

و أفضـل فوجـب أن ال یکـون أحـد أفضـل مـن نفـس رسـول الل؟ص؟ بحکـم الل؟زع؟« 

)علم الهـدی، بی تـا، ص ۳۸( یعنـی: روزی مأمـون از حضـرت امـام رضـا؟ع؟ پرسـید: 

چیسـت؟  می کنـد،  داللـت  آن  بـر  قـرآن  کـه  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  فضیلـت  بزرگ تریـن 

کـه می گویـی در آیـه ی  حضـرت رضـا؟ع؟ فرمودنـد: ایـن فضیلـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

کـس بعـد از آنچـه از علـم برایـت  کـه خداونـد می فرمایـد: »هـر  مباهلـه اسـت، آنجـا 

کنـد، بگـو: بیاییـد پسـرانمان و پسـرانتان، زنانمـان و  آمـده اسـت، بـا تـو مخاصمـه 

کنیم و لعنت خداوند را بر  زنانتان، خودمان و خودتان را فراخوانیم. سـپس مباهله 

دروغگویـان قـرار دهیـم« ]بـر اسـاس ایـن آیـه[ رسـول خـدا؟ص؟، حسـن و حسـین؟امهع؟ 
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را بـه عنـوان پسـرانش، فاطمـه؟اهع؟ را بـه عنـوان زنانـش، و امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را بـه 

کـه هیچ یـک از مخلوقـات خداونـد، باالتـر و برتـر از  عنـوان نفـس خـود آورد. از آنجـا 

کرم اسـت هیچ  کـه همـان نفس رسـول ا رسـول خـدا نیسـت، پـس امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

مخلوقـی برتـر از او نیسـت.

تعبیـر بزرگ تریـن فضیلـت باعـث شـد، برخـی مخالفـان شـیعه درصـدد مخـدوش 

علمـای  از  جـوزی  ابن قیـم  افـراد  ایـن  از  یکـی  ورزنـد.  اهتمـام  فضیلـت  ایـن  کـردن 

کـه ابن کثیـر او را بـا الفاظـی ماننـد: شـیخ، امـام، عالمـه یـاد می کنـد:  وهابیـت اسـت 

إمـام  الزرعـی  أیـوب  بـن  بکـر  أبـی  بـن  محمـد  شـمس الدین  العالمـة  االمـام  »الشـیخ 

.)۲۳۴ ص   ،۱۴ ج  بی تـا،  )ابن کثیـر،  قیمهـا«  ابـن  و  الجوزیـة 

االنـام«  السـالم علـی خیـر  و  الصـالة  فـی فضـل  االفهـام  کتـاب »جـالء  ابن قیـم در 

گـر چـه بـه زعـم خـود دنبـال »صفـا دادن ذهنهـا در فضیلـت درود و سـالم بـر بهتریـن  ا

کـه متعلـق بـه پنـج تـن آل عبـا اسـت،  بشـر!« اسـت، امـا بعـد از نقـل آیـه ی مباهلـه 

نـام امیرالمومنیـن؟ع؟ را حـذف می کنـد و می نویسـد: »و لمـا انـزل الل سـبحانه آیـة 

المباهلـة، فمـن حاجـک فیـه مـن بعـد مـا جـاءک مـن العلـم فقـل تعالـوا نـدع أبناءنـا و 

ج للمباهلـة«  أبناءکـم دعـا النبـی صلـی الل علیـه و سـلم فاطمـة و حسـنا و حسـینا و خـر

کـرد،  )همـو، ۱۴۰۷ ق، ج ۱، ص ۲۶۴( یعنـی: وقتـی خداونـد آیـه ی مباهلـه را نـازل 

پیامبـر، فاطمـه و حسـن و حسـین را خوانـد و بـا اینهـا بـرای مباهلـه رفتنـد. 

کـه ایـن حدیـث را مسـلم نیـز در صحیـح  وی هم چنیـن در پاورقـی می نویسـند 

کـه آنچـه در صحیـح مسـلم آمـده اسـت بـا آنچـه  کـرده اسـت، در حالـی  خـود بیـان 

اسـت! متفـاوت  کـرده،  نقـل  ابن قیـم 
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ْبَناَءکـْم َدَعـا رسـول الِل صلـی الل 
َ
ْبَناَءَنـا َوأ

َ
یـُة فُقـْل َتَعاَلـْوا َنـْدُع أ

ْ
ـا َنَزَلـْت هـذه ال »و َلّمَ

ْهِلـی« )مسـلم، بی تا، 
َ
ِء أ

َ
علیـه و سـلم عِلیـا و َفاِطَمـَة َوَحَسـًنا َوُحَسـیًنا فقـال اللهـم َهـُؤال

ج ۴، ص ۱۸۷۱( یعنـی: وقتی کـه ایـن آیـه نـازل شـد، پیغمبـر، علـی و فاطمـه و حسـن 

و حسـین را فـرا خوانـد و گفـت: خدایـا اینهـا اهل بیـت مـن هسـتند.

در اینجـا پرسـش هایی بـه ذهـن می رسـد: چـرا ابن قیـم دروغـی این چنیـن آشـکار 

کتـاب مسـلم اعتقـادی نـدارد؟  را بـه مسـلم نسـبت می دهـد؟ آیـا او بـه صحیـح بـودن 

کتاب دسـته اول اهل تسـنن چیسـت؟ آیا سایر دانشوران اهل تسنن  علت تحریف در 

بـا نظـر ابن قیـم هـم نظرند؟

گونه ای  کتـاب دیگـر خـود در هنگام نقل جریان مباهلـه، به  ابن قیـم الجوزیـه در 

بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و در نتیجـه  دیگـر دسـت بـه تحریـف می زنـد و دشـمنی خـود 

نفـاق خـود را بیشـتر آشـکار می کنـد!

آیـه،  بیـان  از  بعـد  و  نقـل می کنـد  را  مباهلـه  المعـاد« جریـان  »زاد  کتـاب  در  وی 

کنـد و بـرای  روایتـی از رسـول خـدا؟ص؟ در ادامـه مـی آورد تـا شـأن نـزول آیـه را بیـان 

کسـانی بـه همـراه پیامبـر بـه مباهلـه رفتنـد همـه را ذکـر می کنـد: اینکـه چـه 

کـه حسـنین؟امهع؟ و  کـه حضـرت زهـرا؟اهع؟ و >ابناءنـا<  یعنـی نسـاء پیامبـر؟ص؟ را 

کیسـت،  خود پیامبر؟ص؟! بنابراین سـخنی از اینکه مصداق نْفس پیامبر در این آیه 

بیـان نمی کنـد!

ْنُفَسـکْم ُثّمَ َنْبَتِهْل 
َ
ْنُفَسـَنا َوأ

َ
ْبَناَءکْم َوِنَسـاَءَنا َوِنَسـاَءکْم َوأ

َ
ْبَناَءَنا َوأ

َ
»َفُقـْل َتَعاَلـْوا َنـْدُع أ

ِبَذِلـک«،  وا  یِقـّرُ ْن 
َ
أ َبـْوا 

َ
َفأ  ،]۶۱  - ]آل عمـران: ۵۹  اْلکاِذِبیـَن  َعَلـی  الِل  َلْعَنـَة  َفَنْجَعـْل 

ْقَبـَل 
َ
ْخَبَرُهـُم اْلَخَبـَر، أ

َ
َم - اْلَغـَد َبْعـَد َمـا أ

َ
ـی الُل َعَلیـِه َوَسـّل

َ
ْصَبـَح َرُسـوُل الِل - َصّل

َ
ـا أ َفَلّمَ
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 َعَلی الحسـن و الحسـین؟امهضر؟ ِفی َخِمیٍل َلُه، و فاطمة؟اهضر؟ َتْمِشـی ِعْنَد َظْهِرِه 
ً

ُمْشـَتِمال

و  بیاییـد پسـرانمان  یعنـی: بگـو:  ِلْلُمَباَهَلِة«)ابن قیـم، ۱۴۲۸ ق، ج ۳، ص ۵۵۳(. 

نزدیـک  خویشـان  شـما  و  نزدیـک  خویشـان  مـا  و  زنانتـان،  و  زنانمـان  و  پسـرانتان، 

کنیـم، و لعنـت خـدا را بـر دروغگویـان قـرار دهیـم  خـود را فـرا خوانیـم؛ سـپس مباهلـه 

)سـوره ی آل عمـران آیـه ۶۱( پـس خوانـدن آن چنان. فـردای آن روز، بعـد از آنچه که 

که شـامل بودند بر حسـن و حسـین؟امهع؟ در لباسـی  کردند  خبر داده شـد به آنها قبول 

کـه بـرای مباهلـه رفتنـد و ظاهـر شـدند. و فاطمـه؟اهع؟ 

در حقیقـت ابن قیـم هیـچ توضیحـی دربـاره ی نْفـس پیامبـر نـدارد تا بـه زعم خود 

کـه سـایر  کنـد، ایـن در حالـی اسـت  کتمـان  مهم تریـن فضیلـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را 

کرده انـد. ع اعتـراف  دانشـوران هم مکتـب خـود، بـدون هـراس بـه ایـن موضـو

استدالل علمای بزرگ شیعه بر واقعه ی مباهله .  

ع مباهلـه نوشـتاری  بررسـی اسـتناد دانشـوران شـیعه و تحلیـل هـر یـک بـر موضـو

گفتمـان  سـیر  بیـان  درصـدد  مقالـه  از  قسـمت  ایـن  در  بنابرایـن  می طلبـد،  مسـتقل 

بیـان  قسـمت،  ایـن  در  هـدف  نیسـتیم.  ع  موضـو ایـن  بـه  نسـبت  شـیعه  دانشـوران 

ع مباهله در نگرش آنان اسـت  اجمالـی سـخن برخـی عالمـان شـیعی و اهمیت موضـو

تـا عمـق خیانـت علمـی ابن قیـم مشـخص شـود.

شیخ اربلی؟حر؟.   .  

فـإّن  النبـی؟ص؟  معجـز  ظهـور  و  علـی؟ع؟،  لفضـل  بیـان  القضیـة  هـذه  »ففـی 

النصـاری علمـوا أّنهـم متـی بـا هلـوه حـّل بهـم العـذاب، فقبلـوا الصلـح، و دخلـوا تحـت 

کاشـفا بذلـک عـن بلوغـه  الهدنـة، و إّن الل تعالـی أبـان أّن علیـا هـو نفـس رسـول الل، 
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نهایـة الفضـل، و مسـاواته للنبـی؟ص؟ فـی الکمـال و العصمة و الثـام، و إّن الل جعله و 

زوجتـه و و لدیـه مـع تقـارب سـّنهما حّجـة لنبیه؟ص؟، و بر هانا علـی دینه، و نّص علی 

الحکـم بـأّن الحسـن و الحسـین أبنـاؤه، و أّن فاطمـة؟اهع؟ نسـاؤه و المتوّجـه إلیهـّن 

الذکـر و الخطـاب فـی الدعـاء إلـی المباهلـة و االحتجـاج، و هـذا فضـل لـم یشـارکهم 

أقاربهـم« )همـو، ۱۳۸۱ ق، ج ۱، ص ۲۳۴( یعنـی: ماجـرای  فیـه أحـد مـن االّمـة و 

کـه  کـرم؟ص؟ حکایـت دارد، چـرا  مباهلـه، از فضیلـت علـی؟ع؟ و معجـزه ی پیامبـر ا

از  گرفتـار عـذاب می شـوند.  بـه مباهلـه،  اقـدام  کـه در صـورت  مسـیحیان دریافتنـد 

همیـن رو، صلـح را پذیرفتنـد و بـه مخاصمـات پایـان دادنـد. در ایـن جریـان، خداوند 

کـه علـی؟ع؟ همـان نفـس رسـول خـدا؟ص؟  ع پـرده برداشـت  متعـال، از ایـن موضـو

گنـاه، هماننـد  از  پرهیـز و عصمـت  و  کمـال  و در  دارد  قـرار  اوج فضیلـت  در  و  بـوده 

ایشـان اسـت. خداونـد متعـال هم چنیـن وی، همسـر و دو پسـرش را ـ بـا وجـود سـن 

کـه  کـم ـ دلیـل و حّجـت حقانیـت پیامبـر و دیـن ایشـان قـرار داد و چنیـن حکـم نمـود 

حسـن و حسـین؟امهع؟ بـه مثابـه ی فرزنـدان و فاطمـه؟اهع؟ مصـداق زنان ایشـان اسـت 

کـه می بایسـت در جریـان مباهلـه بـه واسـطه ی آنـان حقانیـت خود را ثابـت کند. این 

کـه تنهـا بـه ایشـان مختـّص اسـت و از بیـن مسـلمانان کسـی حتـی به  فضیلتـی اسـت 

نزدیـک آن، دسـت نمی یابـد.

را بتـوان  أقاربهـم«  االّمـة و  لـم یشـارکهم فیـه أحـد مـن  شـاید تعبیـر »هـذا فضـل 

گـر چـه اهل بیت؟مهع؟ در بسـیاری از  مهم تریـن قسـمت تحلیـل شـیخ اربلـی دانسـت. ا

فضائـل منحصـر بـه فـرد هسـتند، نظیـر: 

ـالَة َو  ِذیـَن یِقیُمـوَن الّصَ
َ
ِذیـَن آَمُنـوا اّل

َ
مـا َوِلیُکـُم الُل َو َرُسـوُلُه َو اّل آیـهیوالیـت: >ِإّنَ

ِکُعـوَن< )المائـده، ۵۵(. کاَة َو ُهـْم را یْؤُتـوَن الـّزَ
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ْغَت 
َ
َك َو ِإْن َلـْم َتْفَعْل َفما َبّل ْغ مـا ُاْنِزَل ِإَلیَك ِمْن َرّبِ ُسـوُل َبّلِ یَهـا الّرَ

َ
آیـه ی تبلیـغ: >یـا أ

اِس ِإّنَ الَل ال یْهِدی اْلَقْوَم اْلکاِفِریَن< )المائده، ۶۷(. ِرساَلَتُه َو الُل یْعِصُمَك ِمَن الّنَ

َرُکـْم  یَطّهِ َو  اْلَبیـِت  ْهـَل 
َ
أ ْجـَس  الّرِ َعْنُکـُم  ِلیْذِهـَب  الُل  یِریـُد  مـا  >ِإّنَ آیـهیتطهیـر: 

.)۳۳ )األحـزاب،  َتْطِهیـرًا< 

ِسـیرًا< )اإلنسـان، 
َ
ِه ِمْسـِکینًا َو یِتیمًا َو أ عاَم َعلی ُحّبِ آیهیاطعام: >َو یْطِعُموَن الّطَ

)۸

و …

کـه جنبـه ی  امـا ویژگـی آیـه ی مباهلـه، مواجـه دیـن اسـالم بـا مسـیحیت اسـت 

بـر  مسـتقل  دلیلـی  می توانـد  مباهلـه  فضیلـت  انحصـار  هم چنیـن  دارد،  فرامکتبـی 

باشـد.  جانشـینی  ع  موضـو در  شـیعه  دیـدگاه  حقانیـت  اثبـات 

شریف رضی؟حر؟.   .  

إلیهـا و جعـل حضـوره  المباهلـة علـی فضـل مـن دعـی  آیـة  »ال شـبهة فـی داللـة 

النبـی؟ص؟ الیجـوز أن  تقدمـه علـی غیـره، ألن  اقتضائهـا  و  المخالفیـن،  حجـة علـی 

یدعـو إلـی ذلـک المقـام لیکـون حجـة فیـه إال مـن هـو فـی غایة الفضـل و علـو المنزلة، 

و قـد تظاهـرت الروایـة بحدیـث المباهلـة و أن النبـی؟ص؟ دعـا إلیهـا أمیرالمؤمنیـن و 

فاطمـة و الحسـن و الحسـین؟مهع؟، و أجمـع أهـل النقـل و أهـل التفسـیر علـی ذلـک.

و لسـنا نعلـم إلـی أی أصحـاب الثـار أشـار بدفـع أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ فـی المباهلـة 

و مـا نظـن أحـدا یستحسـن مثـل هـذه الدعـوی، و نحـن نعلـم أن قولـه: >أنفسـنا و 

یجـوز  ال  و  الداعـی،  هـو  ألنـه  النبـی؟ص؟  فیـه  بالمدعـو  یعنـی  أن  یجـوز  ال  أنفسـکم< 
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کمـا ال یجـوز أن یأمـر نفسـه و  أن یدعـو االنسـان نفسـه، و إنمـا یصـح أن یدعـو غیـره، 

کان قولـه تعالـی: >و أنفسـنا و أنفسـکم< البـد أن یکـون إشـارة إلـی غیـر  ینهاهـا، و إذا 

الرسـول؟ص؟ وجـب أن یکـون إشـارة إلـی أمیـر المؤمنیـن؟ع؟ ألنه ال أحـد یدعی دخول 

غیـر أمیـر المؤمنیـن و غیـر زوجتـه و و لدیـه؟مهع؟ فـی المباهلـة« )همـان، ۱۴۱۰ ق، ج 

۲، ص ۲۵۴(

کـه آیـه ی مباهلـه بـر فضیلـت و برتـری دعـوت شـدگان بـه  یعنـی: شـکی نیسـت 

کـه بـه واسـطه ی حضورشـان حّجـت بـر مخالفـان تمام شـد،  مباهلـه، همـان کسـانی 

کید بر حقانیت خود، کسـانی  کـه ممکـن نیسـت پیامبـر؟ص؟ بـرای تأ داللـت دارد، چرا

کـه در اوج فضیلـت و منزلـت قـرار نداشـته باشـند. کنـد  را بـه مباهلـه دعـوت 

احادیـث بسـیاری بـر ماجـرای مباهلـه داللـت دارنـد و بـر اسـاس ایـن احادیـث و 

اّتفاق نظـر حدیث شناسـان و مفّسـران، پیامبـر خـدا؟ص؟ در روز مباهلـه، امیرمؤمنـان 

علـی، فاطمـه، حسـن و حسـین؟مهع؟ را فـرا خواندنـد.

برداشـت  چنیـن  ْنُفَسـکْم< 
َ
َوأ ْنُفَسـنا 

َ
>َوأ متعـال  خداونـد  سـخن  از  می دانیـم  مـا 

کـه  چـرا  باشـد،  پیامبـر؟ص؟  خـود  نفـس  مباهلـه،  بـه  دعوت شـده  کـه  نمی شـود 

کـه شـخص نمی توانـد بـه خـود امـر  دعوت کننـده، خـود ایشـان هسـتند و همان طـور 

کنـد، نمی توانـد نفـس خـود را بـه چیـزی فرابخوانـد، شـخص، تنهـا می توانـد  و نهـی 

ایـن عمـل را در مـورد دیگـران انجـام دهـد.

ْنُفَسـکْم< شـخصی غیـر از رسـول 
َ
ْنُفَسـنا َوأ

َ
گـر منظـور خداونـد متعـال از >َوأ پـس ا

کسـی  کسـی جـز امیرمؤمنـان؟ع؟ نیسـت، زیـرا  خـدا؟ص؟ باشـد، پـس ایـن شـخص، 

کـه افـرادی غیـر از امیرالمؤمنیـن، همسـر و دو پسرشـان؟مهع؟ در مباهلـه  اّدعـا نکـرده 
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داشـته اند. شـرکت 

کـه او ارائـه می کنـد، راه را بـرای ادعاهـای  کالمـی سـیدمرتضی و تحلیلـی  نـگاه 

صحابـه  از  برخـی  کـه  اسـت  شـده  دیـده  همـواره  می بنـدد.  شـیعه  مخالفـان  گـزاف 

بـرای فضیلـت نداشـته ی خـود بعـد از اتفـاق یـک رویـداد در فضیلـت امـام علـی؟ع؟ 

از پیامبـر؟ص؟ مسـیر  تـا بتواننـد بعـد  بـرای خـود بوده انـد  اثبـات آن فضیلـت  در پـی 

ع جانشـینی بـدون  غصـب خالفـت را هموارتـر بپیماینـد بنابرایـن انحـراف در موضـو

اسـت سـاده انگاری  یـک  قبـل  از  برنامه ریـزی 

شیخ مفید؟حر؟. . .  

وی می نویسـد: »وفـی قصـة أهـل نجـران بیـان عـن فضـل أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ مـع 

مـا فیـه مـن الیـة للنبـی؟ص؟ و المعجز الدال علـی نبوته. أالتری إلی اعتـراف النصاری 

لـه بالنبـوة، و قطعـه؟ع؟ علـی امتناعهـم مـن المباهلـة، و علمهـم بأنهـم لـو بـا هلـوه 

لحـل بهـم العـذاب، و ثقتـه علیـه و آلـه السـالم بالظفـر بهـم و الفلـج بالحجـة علیهـم. 

و أن الل تعالـی حکـم فـی آیـة المباهلـة ألمیـر المؤمنیـن؟ع؟ بأنـه نفـس رسـول الل، 

فـی  السـالم  آلـه  و  علیـه  للنبـی  و مسـاواته  الفضـل،  نهایـة  بلوغـه  عـن  بذلـک  کاشـفا 

الکمـال و العصمـة مـن الثـام، و أن الل جـل ذکـره جعله و زوجتـه و ولدیه -مع تقارب 

سـنهما- حجـة لنبیـه علیـه و آلـه السـالم و برهانـا علـی دینـه، و نص علـی الحکم بأن 

الحسـن و الحسـین أبنـاؤه، و أن فاطمـة؟اهع؟ نسـاؤه المتوجـه إلیهـن الذکـر و الخطاب 

فـی الدعـاء إلـی المباهلـة و االحتجـاج، و هـذا فضـل لـم یشـرکهم فیـه أحـد مـن األمـة، 

أمیـر  تقـدم مـن مناقـب  ثلهـم فـی معنـاه، و هـو الحـق بمـا  مـا  و ال قاربهـم فیـه و ال 

المؤمنیـن؟ع؟ الخاصـة لـه، علـی مـا ذکرنـاه« )همـو، ۱۴۱۳ ق، ج ۱، ص ۱۷۰( یعنـی: 
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مباهلـه نجرانی هـا بـا پیامبـر؟ص؟، نشـان دهنده ی نبـّوت انکارناپذیـر آن حضـرت و 

کـه مسـیحیان بـه نبـوت پیامبر؟ص؟  فضیلـت امـام علـی؟ع؟ اسـت. آیـا نـه ایـن اسـت 

گـر  کـه ا کننـد؟ آنهـا می دانسـتند  کـه نبایـد بـا وی مباهلـه  کردنـد و دریافتنـد  اعتـراف 

گرفتـار عـذاب می شـوند و پیامبـر؟ص؟ نیـز بـر پیـروزی و بـه شکسـت  کننـد،  مباهلـه 

بـر آن، خداونـد  افـزون  ارائـه ی دلیـل و برهـان اطمینـان داشـتند.  بـا  آنهـا  کشـاندن 

متعـال بـا نـزول آیـه ی مباهلـه بـر اینکـه امـام علـی؟ع؟ نفـس رسـول خـدا؟ص؟ بـوده 

کیـد  گنـاه هماننـد ایشـان اسـت، تأ کمـال و پرهیـز از  و در اوج فضیلـت قـرار دارد و در 

ورزیـده اسـت. خداونـد متعـال بـر اسـاس ایـن آیـه، حضـرت علـی؟ع؟، همسـر و دو 

کـم، دلیـل و حّجت حقانیـت پیامبر؟ص؟ و دین ایشـان قرار  فرزنـدش را بـا وجـود سـن 

داد و چنیـن حکـم نمـود: حسـن و حسـین؟امهع؟ فرزندان، و فاطمـه؟اهع؟ مصداق زنان 

کـه می بایسـت در جریـان مباهلـه بـه واسـطه ی آنـان حّقانیـت خـود را  ایشـان اسـت 

کنـد. در بیـن مسـلمان هیچ کـس از چنیـن فضیلتـی حتی از فضیلـت نزدیک به  ثابـت 

گفتیـم، ایـن فضیلـت یکـی از مناقـب مختـص بـه  آن نیـز برخـوردار نیسـت. چنان کـه 

امـام علـی؟ع؟ بـه شـمار مـی رود.

کـه از دقـت نظـر او حکایـت دارد اسـتفاده ی  کالم شـیخ مفیـد  نقطـه ی عطـف در 

وی از ایـن آیـه در جهـت اثبـات عصمـت امـام علـی؟ع؟ اسـت. نیـک می دانیـم در 

میـان همـه ی مکاتـب االهـی و غیـر االهـی، تنهـا شـیعه بـر این باور اسـت که پیشـوای 

کوشـیده اند  همـواره  شـیعه  دانشـوران  اسـاس  همیـن  بـر  باشـد،  معصـوم  بایـد  خـود 

مسـأله ی عصمـت را بـرای پیامبـران و امامـان اثبات کننـد و چالش های پیرامون آن 

کریـم از روش هـای تقریـر  ل ها اسـتفاده از آیـات قـرآن  را پاسـخ دهنـد. در ایـن اسـتدال

کـه معمـواًل کم تر از آیـه ی مباهله در مباحث اثبات اسـتفاده  مسـأله ی عصمـت اسـت 
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کار شـیخ مفیـد ابتـکاری اسـت.  کـه در ایـن زمینـه بـه نظـر می رسـد  می شـود 

عالمه حلی؟حر؟. . .  

او می نویسـد: »السادسـة: أجمع المفسـرون: علی أن: »أبناءنا« إشـارة إلی الحسـن 

و الحسـین، »و أنفسـنا« إشـارة إلـی علـی؟ع؟. فجعلـه الل نفـس محمـد؟ص؟، و المـراد 

کمـل و أولـی بالتصـرف. و هـذه الیـة  کمـل األولـی بالتصـرف، أ المسـاواة و مسـاوی األ

أدل دلیـل علـی علـو رتبـة موالنـا أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ ألنـه تعالی حکم بالمسـاواة لنفس 

رسـول الل؟ص؟، و أنـه تعالـی عینـه فـی اسـتعانة النبـی؟ص؟ فـی الدعـاء. و أی فضیلـة 

أعظـم مـن أن یأمـر الل نبیـه، بـأن یسـتعین به علـی الدعاء إلیه، و التوسـل به؟ و لمن 

حصلـت هـذه المرتبـة؟ )همـو، ۱۹۸۲ م، ج ۱، ص ۱۷۷( یعنـی: مفّسـران اّتفـاق نظـر 

ْنُفَسـنا< بـه علـی؟ع؟ اشـاره دارد. 
َ
ْبناَءنـا< بـه حسـن و حسـین؟امهع؟ و >َوأ

َ
کـه >أ دارنـد 

بنابرایـن، خداونـد متعـال او را نفـس پیامبـر؟ص؟ قـرار داده اسـت. در اینجـا، منظـور 

اولی تریـن  و  انسـان ها  کامل تریـن  بـا  ابـِر  بـر  اسـت و شـخِص  بـودن  برابـر  و  تسـاوی 

آنهـا بـه تصـّرف، در واقـع کامل تریـن و اولی تریـن بـه تصـّرف اسـت. پـس او نیـز ماننـد 

کامل تریـن والیـت در تصـّرف را دارد. رسـول خـدا، 

کـه  ایـن آیـه بهتریـن دلیـل بـر بـاال بـودن مقـام و رتبـه امـام علـی؟ع؟ اسـت، چـرا 

خداونـد متعـال او را بـا نفـس رسـول خـدا؟ص؟ برابر دانسـته و به او امر نمـوده که برای 

انجـام مباهلـه آن بزرگـوار را بـه یـاری بطلبـد.

کنـد بـرای  کـه خداونـد بـه پیامبـر خـود؟ص؟ امـر  کـدام فضیلـت از ایـن بهتـر اسـت 

مباهلـه از آن حضـرت یـاری بخواهـد؟ و چـه کسـی بـه ایـن مقـام و مرتبه دسـت یافته 

است؟
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اثبـات والیـت و تصـرف در هسـتی نکتـه ی حائز اهمیت کالم عالمه ی حلی اسـت 

خ داده اسـت، پرسـش  کـه بـا وجـه بـه معرفـی امـام علی؟ع؟ بـه عنوان نفـس پیامبر ر

نهایـی عالمـه، بیدارباشـی بـه جهـان اسـالم اسـت تـا حـول محـور حـق وحدت داشـته 

کـرم بـودِن امیرمومنان علی؟امهع؟ در آیـه مباهله به چه  باشـند. اطـالق نْفـس پیغمبـر ا

معنا اسـت؟

عالمه مجلسی؟حر؟. . .  

وی در پاسـخ پرسشـی می نویسـد: حق تعالـی نفـس علـی؟ع؟ را نفـس محمـد؟ص؟ 

کـه مجـاز باشـد،  گفتـه اسـت و اتحـاد حقیقـی میـان دو نفـس محـال اسـت پـس بایـد 

کـه حمـل لفـظ بـر اقـرب َمجـازات بـه حقیقـت اولـی اسـت  و ایـن مقـرر اسـت در اصـول 

کمـاالت  از حمـل بـر ابعـد، و اقـرب َمجـازات اسـتواء در جمیـع امـور و شـرکت در جمیـع 

اسـت مگـر آنچـه بـه دلیـل بـدر رود و آنچه به اجمـاع بیرون رفته پیغمبری اسـت؟ص؟ 

کـه علـی؟ع؟ بـا او شـریک نیسـت پـس بایـد در کمـاالت دیگر با هم شـریک باشـند و از 

که او افضل اسـت از سـایر پیغمبران و از  کماالت حضرت رسـول؟ص؟ آن اسـت  جمله 

کـه افضل از آنها باشـد )همـو، بی تا،  جمیـع صحابـه. پـس حضـرت امیـر؟ع؟ نیـز بایـد 

ج ۱، ص ۷۱(.

و در ادامه می گوید:

اول: آنکـه مجـاز در اطـالق نفـس شـایع تر از مجـاز دیگـر اسـت و در میـان عـرب و 

کـه تـو بمنزلـه ی جـان منـی و در خصـوص حضـرت  کـه می گوینـد  عجـم شـایع اسـت 

اسـت  شـده  وارد  عامـه  و  خاصـه  طـرق  از  بسـیار  روایـات  در  معنـی  ایـن  امیـر؟ع؟ 

چنان چـه در صحـاح عامـه منقـول اسـت که حضرت رسـول؟ص؟ بـه حضرت امیر؟ع؟ 
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گفـت: »انـت منـی و انـا منـک« یعنـی یـا علـی تـو از منـی و مـن از تـو ام، و در فـردوس 

کـه: علـی؟ع؟ بـه منزلـه ی سـر من اسـت از بـدن من  کـرده اسـت گفـت  االخبـار روایـت 

گروهـی از منافقـان  و بـه روایـت دیگـر بـه منزلـه ی روح مـن اسـت از بـدن مـن و بـه 

کـه  کنیـد و زکات دهیـد یـا آنکـه می فرسـتم بـه سـوی شـما مـردی را  کـرد نمـاز  خطـاب 

بـه منزلـه ی نفـس مـن اسـت یعنـی علـی؟ع؟ و از ایـن بـاب احادیـث بسـیار اسـت و 

اینهـا همـه قرینـه ی آن مجـاز اسـت.

دویـم: آنکـه ایـن آیـه ی کریمـه بـر هـر احتمالی داللـت می کند بر فضیلـت و امامت 

کـه >نـدع< حق تعالـی بـه صیغـه ی متکلـم مـع الغیـر فرمـوده اسـت،  آن حضـرت زیـرا 

کـه در ایـن مقامـات  یـا بـه اعتبـار دخـول مخاطبـان اسـت یـا از بـرای تعظیـم اسـت 

شـایع اسـت یـا از بـرای دخـل بودن امت اسـت و بنابـر دو احتمال آخـر تقدیر کالم این 

کـه >نـدع ابنائنـا و نـدع ابنائکـم< و شـک نیسـت در آنکـه احتمـال اول  خواهـد بـود 

اظهـر احتمـاالت اسـت )همـان، بی تـا، ج ۱، ص ۷۱(.

تأثیر رویکرد ابن قیم بر سایر دانشمندان اهل تسنن. .

برخـی از دانشـمندان اهل تسـنن، از همـان روش حـذف نـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

کـه دیـدگاه  بـه تأسـی از ابن قیـم پرداخته انـد و اینجـا بـاز ایـن پرسـش پیـش می آیـد 

حقیقـی آنـان پیرامـون صحیحیـن چیسـت؟ 

إلیهـم رسـول الل صلـی الل علیـه و  مثـاًل: ابن ابی شـیبه نقـل می کنـد: »و لمـا غـدا 

کانـت فاطمـة تمشـی خلفـه« )همـو، ۱۴۰۹ ق، ج  سـلم أخـذ بیـد حسـن و حسـین و 

۷، ص ۴۲۶( یعنـی: وقتـی پیامبـر؟ص؟ بـه سـمت آنهـا راه افتـاد، دسـت حسـن؟ع؟ و 

حسـین؟ع؟ را گرفـت و فاطمـه؟اهع؟ نیز پشـت سـر اینهـا حرکت می کـرد؛ بنابراین نامی 
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از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نمـی آورد.

امـا  امـام علـی؟ع؟ بگـذرد  نـام  از  نویسـنده ی »تاریـخ مدینـة دمشـق« نتوانسـته 

کـذب مشـهورند، روایتـی را نقـل می کند مبنی  کـه بـه  جـدای از نقـل روایـت از راویانـی 

بـر حضـور ابوبکـر، عمـرو عثمـان بـا فرزندانـش و امـام علـی؟ع؟ را هـم بـا فرزندانـش 

امـا فرامـوش می کنـد در ایـن آیـه تعبیـر >نسـاءنا< وجـود دارد ولـی بیانـی دربـاره ی آن 

ندارد! 

»أخبرنـا أبـو عبـدالل محمـد بـن إبراهیـم أنبـأ أبـو الفضـل بـن الکریـدی أنبأنـا أبـو 

الحسـن العتیقـی أنـا أبـو الحسـن الدارقطنـی أنـا أبـو الحسـین أحمـد بـن قاج أنـا محمد 

بـن جریـر الطبـری إمـالء أنـا سـعید بن عنبسـة الرازی أنـا الهیثم بن عدی قال سـمعت 

جعفـر بـن محمـد عـن أبیـه فـی هـذه الیـة >تعالـوا نـدع أبناءنـا و أبناءکـم و نسـاءنا و 

نسـاءکم و أنفسـنا و أنفسـکم< قـال فجـاء بأبـی بکـر و ولـده و بعمـر و ولـده و بعثمـان و 

ولـده و بعلـی و ولده«)همـو، ۱۹۹۵ م. ج ۳۹، ص ۱۷۷(.

کـه آلوسـی سـلفی متوفـای )۱۲۷۰ ق(  ایـن برداشـت بـه قـدری خـالف واقـع اسـت 

کر عن جعفر  ج ابن عسـا آن را خـالف نظـر جمهـور علمـای اهل تسـنن می دانـد: »و أخـر

بـن محمـد عـن أبیـه رضـی الل تعالـی عنهـم أنـه لمـا نرلـت هـذه الیـة جـاء بأبـی بکـر و 

ولـده و بعمـر و ولـده و بعمـر و ولـده و بعثمـان و ولـده و بعلـی و ولـده و هـذا خـالف مـا 

رواه الجمهـور« )همـو، بی تـا، ج ۳، ص ۱۹۰(.

ایـن  دروغگـوی  راویـان  از  یکـی  الـرازی«  عنبسـة  بـن  »سـعید  دربـاره ی  ذهبـی 

جریـان می نویسـد: »سـعید بـن عنبسـة الـرازی عـن عبـاد بـن العـوام، کذبه ابـن معین 

کـه  گفته انـد  و غیـره.« )همـو، بی تـا، ج ۱، ص ۲۶۴(. یعنـی: ابـن معیـن و دیگـران 
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کـّذاب و آدم دروغ پـرداز و دروغگـو بـوده اسـت. ایـن فـرد 

آیه ی . . در  علی؟ع؟  امام  فضیلت  به  اهل تسنن  دانشوران  اعتراف 
مباهله

علی رغم بی انصافی های بیان شـده نسـبت به فضیلت آشـکار امیرالمؤمنین؟ع؟ 

ح زیر اسـت: برخـی از دانشـمندان بـه ایـن فضیلـت اعتراف کرده اند که به شـر

ابراهیم بن محمد بیهقی.   . .

کـه متوفـای ۳۲۰ قمـری اسـت می نویسـد: »مـن أفضـل أصحـاب رسـول الل،  وی 

سـعد  و  الزبیـر  و  طلحـة  و  عثمـان  و  عمـر  و  بکـر  أبـو  فقـال:  سـلم؟  و  علیـه  صلـی الل 

وسـعید و عبـد الرحمـن بـن عـوف و أبـو عبیـدة بـن الجـراح. فقـال لـه: فأیـن علـی بـن 

أبـی طالـب،؟ضر؟؟ قـال: یـا هـذا تسـتفتی عـن أصحابـه أم عـن نفسـه؟ قـال: بـل عـن 

أبناءکـم و  أبناءنـا و  >قـل تعالـوا نـدع  أصحابـه. قـال: إن الل تبـارك و تعالـی یقـول: 

نسـاءنا و نسـاءکم و أنفسـنا و أنفسـکم<، فکیف یکون أصحابه مثل نفسـه؟« )همو، 

۱۴۲۰ ق، ج ۱، ص ۳۸(.

گفتنـد: ابوبکـر و عمـر و  کسـانی هسـتند؟  یعنـی: افضـل اصحـاب رسـول الل چـه 

گفـت: اصحـاب پیغمبـر را شـمردی ولـی علـی؟ص؟ در میـان آنـان  عثمـان و … راوی 

گفـت: از اصحـاب پیغمبـر سـؤال می کنـی یـا از جـان پیغمبـر سـؤال می کنـی؟  نبـود. 

کـه شـمردم، اصحـاب  گفـت: اینهایـی  کـردم.  گفـت: مـن از اصحـاب پیغمبـر سـوال 

کـه اصحـاب پیغمبـر  گفـت: چطـور می شـود  پیغمبـر بودنـد. بعـد ایـن آیـه را خوانـد و 

مثـل جـان پیغمبـر باشـند؟
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حاکم نیشابوری .   . .

ِفـی  ْخَبـاُر 
َ
األ َتَواَتـَرِت  َقـْد  »و  می نویسـد:  اسـت،  قمـری   ۳۵۵ متوفـای  کـه  وی 

َخـَذ 
َ
َم أ

َ
ـی الُل َعَلیـِه َوَسـّل

َ
ّنَ َرُسـوَل الِل َصّل

َ
ـاٍس، َوَغیـِرِه، أ َفاِسـیِر، َعـْن َعْبـِد الِل ْبـِن َعّبَ الّتَ

یـْوَم اْلُمَباَهَلـِة ِبیـِد َعِلـی, َو َحَسـٍن, َو ُحَسـیٍن َو َجَعُلـوا َفاِطَمـَة َوَراَءُهْم، ُثّمَ َقـاَل: »َهُؤالِء 

َفَنْجَعـْل  َنْبَتِهـْل  ُثـّمَ  َوِنَسـاَءکْم،  ْبَناَءکـْم 
َ
َوأ ْنُفَسـکْم 

َ
أ ـوا  َفَهُلّمُ َوِنَسـاُؤَنا،  ْنُفُسـَنا 

َ
َوأ ْبَناُؤَنـا 

َ
أ

اْلکاِذِبیَن«)همـو، ۱۳۹۷ ق، ج ۱، ص ۵۰(ٰ  یعنـی: اخبـار در تفاسـیر  َعَلـی  الِل  َلْعَنـَة 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ در روز مباهلـه دسـت علـی و  متواتـر اسـت از ابن عبـاس و غیـره 

حسـن و حسـین؟مهع؟ را گرفـت و فاطمـه؟اهع؟ را هـم در پشـت سـر آنهـا قـرار داد، سـپس 

ْنُفَسـکْم 
َ
کتـاب >أ ْنُفُسـَنا َوِنَسـاُؤَنا< می باشـند، پـس ای اهـل 

َ
ْبَناُؤَنـا َوأ

َ
فرمـود: اینهـا >أ

کنیـم و لعنـت خـدا را بـر دروغگویـان  ْبَناَءکـْم َوِنَسـاَءکْم< را بیاوریـد، سـپس مباهلـه 
َ
َو أ

قـرار دهیـم.

که همراهان پیامبر؟ص؟ را در مباهله  کم نیشابوری در خصوص تواتر اخباری  حا

فاسـیِر َعـن َعبـدالل بِن  معرفـی می کنـد، چنیـن می گویـد: »َو َقـد َتواَتـرٍت األخبـاُر ِفـی الّتَ

م أَخـَذ ِبیـِد َعلـی و حسـٍن 
َ
عّبـاٍس َو َغیـِره، أّن رسـوَل الل صلـی الل علیـه ]و آلـه[ و َسـّل

ـوا  و ُحسـیٍن َو َجعلـوا فاِطمـَة َوراَءهـم. ثـّم قـاَل: هـؤالِء أبناُؤنـا و أنُفُسـنا َو ِنسـاؤنا َفَهُلّمُ

أنُفَسـکم َو أبناَءکـم َو ِنسـاَءکم ثـّم َنبَتِهـل َفَنجَعـل لعَنـَة الِل عَلـی الکاِذبیـَن« )همان(.

یعنـی: در تفاسـیر از قـول ابن عبـاس و غیـر ابـن عبـاس اخبـار متواتـری نقـل شـده 

گرفـت  کـه در روز مباهلـه، پیامبـر خـدا دسـت علـی و حسـن و حسـین؟مهع؟ را  اسـت 

گفـت: اینـان فرزنـدان پسـر مـا  آنـان قـرار داد. سـپس  و فاطمـه؟اهع؟ را در پشـت سـر 

زنانتـان  و  ینـد؛ پـس شـما هـم جان هایتـان و پسـرانتان  مـا  زنـان  و  مـا  و جان هـای 
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کاذبـان قـرار  ع فـراوان بـه سـوی خـدا، لعنـت خـدا را بـر  را بیاوریـد. آن گاه مـا بـا تضـر

می دهیـم.

کـم نیشـابوری هـم بعـد از نقـل جریـان مباهلـه و نـام بـردن پنج تـن می نویسـد:  حا

»هذا حدیث علی شـرط الشـیخین و لم یخرجاه« )همو، ۱۳۹۷ ق، ج ۳، ص ۱۶۳(.

بغوی. . . .

که مورد اعتماد اهل تسـنن اسـت  که متوفای ۵۱۶ قمری اسـت در تفسـیر خود  او 

أبناءکـم و نسـاءنا و نسـاءکم و  و  را مـی آورد و می نویسـد: »>أبناءنـا  نکتـه ی مهمـی 

أنفسـنا و أنفسـکم< قیـل أبناءنـا الحسـن و الحسـین و نسـاءنا فاطمـة و أنفسـنا عنـی 

کـه مـراد از >ابناءنـا<  گفته شـده  نفسـه و علیـا« )همـو، بی تـا، ج ۱، ص ۳۱۰( یعنـی: 

حسـن و حسـین؟امهع؟ است،>نسـاءنا< فاطمـه؟اهع؟ اسـت و از >انفسـنا< پیامبـر؟ص؟، 

کـرده اسـت. نفـس خـودش و علـی؟ع؟ را قصـد 

در ادامـه آورده اسـت: »فأتـوا رسـول الل و قـد غـدا رسـول الل محتضنـا للحسـین 

آخـذا بیـد الحسـن و فاطمـة تمشـی خلفـه و علـی خلف هـا« )همان( یعنی: مسـیحیان 

بـرای مباهلـه پیـش پیغمبـر؟ص؟ آمدنـد و فـردای آن روز دیدنـد پیغمبـر؟ص؟ از خانـه 

گرفتـه اسـت. فاطمـه زهـرا؟اهع؟ پشـت سـر  بیـرون آمـد دسـت حسـن و حسـین؟امهع؟ را 

پیامبـر؟ص؟ و امیرالمومنیـن؟ع؟ پشـت سـر فاطمـه؟اهع؟.

پیامبـر؟ص؟ بـه همراهـان خـود گفت: »و هـو یقول لهم إذا أنا دعـوت فأمنوا. فقال 

أسـقف نجـران: یـا معشـر النصـاری إنـی ألری و جوهـا لـو سـألوا الل أن یزیـل جبـال مـن 

مکانـه ألزالـه فـال تبتهلـوا فتهلکوا وال یبقی علی وجـه األرض نصرانی إلی یوم القیامة« 

کـردم، شـما آمیـن بگوییـد. اسـقف نجـران گفت:  )همـان(. یعنـی: هـرگاه مـن نفریـن 
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کوهـی را از  گـر اینهـا از خـدا بخواهنـد  کـه ا گـروه انصـار! مـن چهره هایـی می بینـم  ای 

گر  ک می شـوید ا جـا بکننـد، کنـده خواهـد شـد، مبـادا مباهله کنید که تمامی شـما هال

کنیـد تـا قیامـت یـک نصرانـی در روی زمیـن پیدا نخواهد شـد. مباهلـه 

گفتنـد: »فقالـوا یـا أبـا القاسـم قـد رأینـا أن ال نالعنـك و أن نتـرکك علـی  مسـیحیان 

)همـان(.   »)۶ )الکافـرون،  دیـن<  ِلـی  َو  دیُنُکـْم  >َلُکـْم  دیننـا  علـی  نثبـت  و  دینـك 

کـه مباهلـه نکنیـم و تـو را بـر دیـن خـودت  یعنـی: ای محمـد! مـا نظرمـان ایـن اسـت 

کنیـم و خودمـان بـر دیـن خودمـان باشـیم؛ دیـن شـما بـرای خودتـان، و دیـن مـا  رهـا 

بـرای خودمـان.

در ادامـه نقـل می کنـد: »فقـال رسـول الل: فـإن أبیتـم المباهلـة فأسـلموا یکـن لکم 

مـا للمسـلمین و علیکـم مـا علیهـم فأبـوا فقـال: فإنـی أنابذکـم، فقالـوا: مـا لنـا بحـرب 

العـرب طاقـة و لکنـا نصالحـك علـی أن ال تغزونـا وال تخیفنـا وال تردنـا عـن دیننـا أن 

کل عـام ألفـی حلـة ألفـا فـی صفـر و ألفـا فـی رجـب فصالحهـم رسـول الل  نـؤدی إلیـك 

علـی ذلـك و قـال: و الـذی نفسـی بیـده إن العـذاب قـد تدلـی علـی أهـل نجـران و لـو 

تالعنـوا لمسـخوا قـردة و خنازیـر و الضطـرم علیهم الوادی نا را و السـتأصل الل نجران 

کلهم حتـی هلکوا«  و أهلـه حتـی الطیـر علـی الشـجر و لمـا حـال الحـول علـی النصـاری 

)همـان، ۳۱۱(.

کـه  چـه  هـر  و  شـوید  مسـلمان  نمی کنیـد،  مباهلـه  کـه  حـال  فرمـود  پیامبـر؟ص؟ 

گفتند: نه ما حاضر نیسـتیم. فرمود:  مسـلمان ها امتیاز دارند شـما هم داشـته باشـید. 

گفتنـد: مـا طاقـت جنـگ بـا عرب هـا را نداریـم،  در این صـورت بـا شـما می جنگیـم. 

ولـی مصالحـه می کنیـم بـر اینکـه بـا مـا نجنگیـد، مـا را نترسـانید و مـا را از دینمـان بـر 
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نگردانیـد؛ هـر سـال دو هـزار حلـه، در رجـب بـه شـما می دهیـم. پیامبـر؟ص؟ بـه ایـن 

کـرد. بعـد حضـرت؟ص؟ فرمـود: بـه خدایـی که جانم در دسـت  شـیوه بـا آنهـا مصالحـه 

گـر اینهـا  او اسـت، عـذاب بـاالی سـر نصـارای نجـران بـود. ]ایـن را می گوینـد مباهلـه[ ا

مباهلـه می کردنـد تمـام اینهـا بـه صـورت خـوک و بـه صـورت میمـون در می آمدنـد. و 

کـه بودنـد آتشـی می فرسـتاد و همـه را می سـوزاند. خـدا در آن دره ای 

تفسـیر البغـوی، ج ۱، ص ۳۱۰ و ۳۱۱؛ دار النشـر: دار المعرفـة - بیـروت، تحقیـق: 

خالـد عبـد الرحمـن العك

زمخشری. . . .

یـا  کـه: »فقـال أسـقف نجـران  را ماننـد بغـوی نقـل می کنـد  وی جریـان مباهلـه 

معشـر النصـاری إنـی ألری و جوهـا لـو شـاء الل ان یزیـل جبـال مـن مکانـه ألزالـه بهـا 

فـال تباهلـوا فتهلکـوا وال یبقـی علـی وجـه األرض نصرانـی إلـی یـوم القیامـة فقالـوا یـا 

أبـا القاسـم رأینـا ان ال نباهلـك وان نقـرك علـی دینـك و نثبـت علـی دیننـا قـال: فـإذا 

المباهلـة فأسـلموا یکـن لکـم مـا للمسـلمین و علیکـم مـا علیهـم؛ فأبـوا قـال:  أبیتـم 

کـه وقتـی  ح می کنـد  فإنـی أناجزکـم« )همـو، ۲۰۰۱ م، ج ۱، ص ۳۹۷( و در ادامـه مطـر

و  امـام علـی؟ع؟  پیامبـر؟ص؟  آیـه ی تطهیـر،  در  پیامبـر هـم می گویـد  عایشـه همسـر 

کسـا قـرار داد و فرمـود:  حضـرت زهـرا؟اهع؟ و امـام حسـن؟ع؟ و امـام حسـین؟ع؟ را زیـر 

َرُکـْم َتْطهیـرًا< )األحـزاب،  ْهـَل اْلَبیـِت َو یَطّهِ
َ
ْجـَس أ مـا یریـُد الُل ِلیْذِهـَب َعْنُکـُم الّرِ >ِإّنَ

بـه  افـراد جریـان مباهلـه هسـتند؛  آیـه ی تطهیـر همـان  ۳۳( یعنـی: »اهل بیـت« در 

عبـارت دیگـر نـام سـایر همسـران پیامبـر در ایـن جرگـه نیسـت؛ بعـد تحلیـل منحصـر 

بـه فـردی را بیـان می کنـد و می نویسـد: »و خـص األبنـاء و النسـاء ألنهـم أعـز األهـل و 
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ألصقهـم بالقلـوب و ربمـا فداهـم الرجـل بنفسـه و حارب دو نهم حتـی یقتل« )همان( 

کـرد و اختصـاص داد، چـون ایشـان  یعنـی: پیامبـر؟ص؟، فرزنـدان و همسـران را اشـاره 

عزیزتریـن افـراد هسـتند و بـه قلـب انسـان چسـبیده اند و چه بسـا انسـان خـود را بـرای 

کشـته شـود. آنهـا فـدا می کنـد و نبـرد می کنـد تـا 

أصحـاب  فضـل  علـی  منـه  أقـوی  شـیء  ال  دلیـل  فیـه  »و  می گویـد:  ادامـه  در  و 

الکسـاء؟مهع؟ و فیـه برهـان واضـح علـی صحـة نبـوة النبـی« )همـان(. یعنـی: در ایـن 

کسـاء؟مهع؟  اصحـاب  فضیلـت  در  مباهلـه  آیـه ی  از  قوی تـر  کـه  اسـت  دلیلـی  روایـت 

اسـت. پیامبـر؟ص؟  رسـالت  صحـت  بـر  واضحـی  برهـان  و  نداریـم،  حدیثـی 

کـه می گویـد آیـه ی مباهلـه نه تنهـا  کالم زمخشـری ایـن اسـت  نکتـه ی مهـم در 

بهتریـن دلیـل بـر افضلیـت اهل بیـت؟مهع؟ اسـت بلکه می گویـد آیه ی مباهلـه، برهانی 

واضـح بـرای اثبـات رسـالت رسـول الل؟ص؟ اسـت.

وقتـی ایـن سـخن مهم تـر می شـود که جانشـینان غاصـب پیامبر، نه تنهـا در طول 

عمرشـان عملکـردی در جهـت اثبات رسـالت پیامبر؟ص؟ داشـته اند بلکـه در جریاناتی 

مثـل صلـح حدیبیـه بـه تشـکیک رسـالت رسـول خـدا پرداخته انـد )نـک: صنعانـی، 

۱۴۰۳ ق، ج ۵، ص ۳۳۹(.

نجم الدین الطوفی. . . .

که متوفای ۷۱۶ قمری است می نویسد: وی 

َراَد ُمَباَهَلَة َنَصـاَری َنْجَراَن، 
َ
ـا أ َم - َلّمَ

َ
ـی الُل َعَلیـِه َوَسـّل

َ
ـُه - َصّل ّنَ

َ
ِحیَحیـِن أ »ِفـی الّصَ

ْهـُل َبیِتـی 
َ
ِء أ

َ
ِء اْلَمْذکوِریـَن ِبکَسـاٍء، َوَجـاَء ِبِهـْم ِلیَباِهـَل ِبِهـْم، َوَقـاَل: َهـُؤال

َ
َشـَمَل َهـُؤال

)آل عمـران: ۶۱[  ْبَناَءکـْم< 
َ
َوأ ْبَناَءَنـا 

َ
أ َنـْدُع  َتَعاَلـْوا  >َفُقـْل  َقْوُلـُه؟زع؟:  َنـَزَل  ِحیـَن  َوَذِلـک 
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َسـاُء ُمـَراَداٍت   َغیـُر، َوَلیـَس الّنِ
َ

ِء ال
َ

ْهـَل اْلَبیـِت ُهـْم َهـُؤال
َ
ّنَ أ

َ
ـُه َعَلـی أ

ُ
کّل  َذِلـک 

َ
یـَة، َفـَدّل

ْ
ال

کْوِنَها  ِمـِه َنْفی 
َ

کال ْنـِت ِمْنُهـْم َوَلـْم یُقْل َلَهـا َذِلک، َبْل َظاِهُر 
َ
ّمِ َسـَلَمَة: أ

ُ
 َلَقـاَل أِل

َّ
ِمْنـُه، َوِإال

کـه ایشـان -  ِمْنُهـم« )همـو، بی تـا، ج ۳، ص ۱۱۰( یعنـی: و در صحیحـن آمـده اسـت 

ـی الُل َعَلیـِه )والـه( آن هنگامی کـه خواسـتار مباهلـه بـا نصـارای نجـران شـد ایـن 
َ
َصّل

کـرد و آنان را به صحنه مباهله آوردنـد و گفتند اینان اهل بیت  افـراد را بـا کسـاء جمـع 

ْبَناَءکـْم< 
َ
َوأ ْبَناَءَنـا 

َ
أ َنـْدُع  َتَعاَلـْوا  >َفُقـْل  آیـه ی  نـزول  حیـن  هنـگام  آن  و  هسـتند  مـن 

کـه اهل بیـت ایـن  )آل عمـران، ۶۱( بـوده اسـت پـس ایـن امـر داللـت بـر ایـن می کنـد 

افـراد هسـتند و زنـان از ایـن اهـل نیسـتند و اال بـه ام سـلمه می گفتنـد تـو از آنهـا هسـتی 

کردنـد. کـه نفـی  ول کـن ظاهـر کالمشـان ایـن اسـت 

ابن کثیر . . . .

ْنُفَسـَنا 
َ
>َوأ َجاِبـٌر:  »َقـاَل  اسـت:  آورده  قمـری   ۷۷۴ متوفـای  دمشـقی  ابن کثیـر 

ْبَناَءَنا< اْلَحَسـَن 
َ
ِبی َطاِلٍب >َوأ

َ
َم َو َعِلی ْبَن أ

َ
ی الُل َعَلیِه َوَسـّل

َ
ْنُفَسـکْم< رسـوُل الِل َصّل

َ
َوأ

َواْلُحَسـیَن >و ِنَسـاَءَنا< َفاِطَمـَة )همـو، ۱۴۲۰ ق، ج ۲، ص ۵۵( یعنـی: جابـر می گوید: 

منظـور از >أنفسـنا و أنفسـکم< پیامبـر؟ص؟ و امـام علـی؟ع؟ و مـراد از >ابناءنـا< امـام 

حسـن و امـام حسـین؟امهع؟ و مـراد از >نسـاءنا< حضـرت زهـرا؟اهع؟ می باشـد.

و هـم در جلـد ۱۱  العظیـم« خـود  کتـاب »تفسـیرالقرآن  آنکـه هـم در  بـا  ابن کثیـر 

کتـاب »البدایـة و النهایـة« چـاپ دار هجـر صفحـه ۴۸ تصریـح می کنـد: آیـه ی مباهله 

در شـأن امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ نـازل شـده اسـت امـا در همیـن اثـر می نویسـد: »هیچ 

کـه روایـات  فضیلـت مخصوصـی بـرای علـی؟ع؟ در آیـات قـرآن وجـود نـدارد! و آنچـه 

شـده صحیـح نیسـت!« )همـان، ص ۹۴(.
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سمهودی. . . .

کـه آیـه ی تطهیـر در  سـمهودی شـافعی، از از علمـای اهل تسـنن اعتـراف می کنـد 

کتابش پس از آنکه این آیه را در باب فضائل  کسـاء نازل شـده اسـت و در  شـأن اهل 

کسـاء مـی آورد، روایـات مختلفـی را در مـورد آیـه ذکـر می کنـد و در پایـان پـس از  اهـل 

کسـاء می دانـد و می نویسـد: »و هـؤالء هـم أهـل  ذکـر ادلـه ای آن را مربـوط بـه اهـل 

الکسـاء فهـم المـراد مـن الیتیـن« )همـو، بی تـا، ص ۲۸(.

کسـاء  و اینها )امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسـن و امام حسـین؟مهع؟( اهل 

کـه منظـور دو آیه )آیـه ی تطهیر و آیه ی مباهله( آنها هسـتند. هسـتند 

شوکانی . . . .

وی بـا صراحـت می گویـد: امـام علـی؟ع؟ نفـس پیامبر؟ص؟ در آیه ی مباهله اسـت 

)شـوکانی، بی تا، ج ۱، ص ۵۷۴(.

بیضاوی. . . .

امـام  و  امـام حسـن  و  امـام علـی؟ع؟، حضـرت فاطمـه؟اهع؟  بـردن  نـام  او ضمـن 

حسـین؟امهع؟ می نویسـد: رسـول خدا؟ص؟ عزیزترین اشـخاص را برای مباهله آوردند. 

کل منـا و منکـم نفسـه و أعـزه أهلـه و ألصقهـم بقلبـه إلـی المباهلـه و یحمـل  »یـدع 

علیهـا …« )همـو، بی تـا، ج ۲، ص ۲۰( 

ابوسعید الخادمی.   . .

ْبَناَءُکْم َوِنَسـاَءَنا 
َ
ْبَناَءَنـا َوأ

َ
در »بریقـة محمودیـة« آمـده اسـت: »آیـُة اْلُمَباَهَلـِة >َنـْدُع أ

ـُه  ّنَ
َ
ِحیَحـَة أ ْخَبـاَر الّصَ

َ ْ
ّنَ األ

َ
ْنُفـِس َعِلـی أِل

َ ْ
ّنَ اْلُمـَراَد ِباأل

َ
ْنُفَسـُکْم< أِل

َ
ْنُفَسـَنا َوأ

َ
َوِنَسـاَءُکْم َوأ
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َم َدَعـا َعِلیـا إَلـی َهـَذا اْلَمَقـاِم« )همـو، ج ۲، ص ۷(. یعنـی: 
َ
ـی الُل َتَعاَلـی َعَلیـِه َوَسـّل

َ
َصّل

در آیـه ی مباهلـه مـراد از جـان پیامبـر؟ص؟ علـی بـن ابی طالب؟ع؟ اسـت. چـون اخبار 

کرم؟ص؟، علی؟ع؟ را انتخـاب فرموند. صحیحـی هسـت بـر اینکـه در مباهله پیامبـر ا

البانی .    . .

َوِنَسـاَءَنا  ْبَناَءکـْم 
َ
َوأ ْبَناَءَنـا 

َ
أ َنـْدُع  >َتَعاَلـْوا  الیـه  هـذ  الل  نـزل  »لمـا  می نویسـد:  وی 

َوِنَسـاَءکْم< الیـة، دعـا رسـول الل؟ص؟ علیـًا و فاطمـه و حسـنًا و حسـینًا، فقـال: »اللهـم 

هوالء أهلی« صحیح اإلسـناد. قال ابوعیسـی: ذا حدیث حسـن غریب صحیح )همو، 

۲۰۱۷ م، ج ۳، ص ۲۰۵(.

ح »العقیـده الطحاویـه« می نویسـد: روایـت مباهلـه در صحیحن  هم چنیـن در شـر

ایـن  کـه  اسـت  شـده  حـذف  بخـاری  صحیـح  از  حاضـر  حـال  در  ولـی  اسـت  بـوده 

کریـم  قـرآن  از  بعـد  اهل تسـنن  علمـی  اثـر  مهم تریـن  در  آشـکار  تحریـف  معنـای  بـه 

فـی  مـا  علی بن ابی طالـب؟ضر؟:  أمیرالمؤمنیـن  فضائـل  مـن  »و  می نویسـد:  او  اسـت. 

»الصحیحیـن« عـن سـعدبن أبی وقاص، قـال: … و لمـا نزلـت هـذه الیـة >َفُقـْل َتَعاَلـْوْا 

ْنُفَسـُکْم< دعـا رسـول الل، علیـا و 
َ
ْنُفَسـَنا َوأ

َ
ْبَنآَءُکـْم َوِنَسـآَءَنا َوِنَسـآَءُکْم َوأ

َ
ْبَنآَءَنـا َوأ

َ
َنـْدُع أ

فاطمـه و حسـنا و حسـینُا، فقـال: اللهـم هـوالء أهلـی« )البانـی، بی تـا، ۴۸۴( علی رغم 

کـه پیش تر بیان شـد ایـن روایت در حال حاضر در صحیح مسـلم  ایـن ادعـا آن چنـان 

وجـود دارد.

عثیمین.    . .

المفسـرین  کثـر  اینکـه می گویـد: »أ اعتـراف جالبـی دارد و آن  از علمـای سـلفیه، 

یختـارون القـول األول أن المـراد بأبنائنـا الحسـن و الحسـین و نسـائا فاطمـه و أنفسـنا 
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علی بن ابی طالـب لحدیـث ورد فـی ذلـک« )همـو، ۱۴۲۳ ق، ج ۱، ص ۳۵۷( یعنـی: 

کثـر مفسـران اهل تسـنن، آیـه ی مباهلـه را بـه علـت ورود حدیـث، خـالف ظاهـر آن  ا

تفسـیر می کننـد.

نتیجه. .

کتاب هـای رجالـی اهل تسـنن از او  کـه بـه عنـوان شـیخ، امـام، عالمـه در  ابن قیـم 

یـاد می شـود بـه جهـت دشـمنی و بغـض نسـبت بـه امیرالمومنیـن؟ع؟ بـه حـذف نـام 

امـام علـی؟ع؟ از جریـان مباهلـه پرداختـه اسـت و بر آینـدگان بعد از خود نیـز تأثیرگذار 

قاطبـه ی  پذیـرش  مـورد  کتابـش  کـه  نیشـابوری  مسـلم  کـه  حالـی  در  اسـت،  بـوده 

اهل تسـنن اسـت از امـام علـی؟ع؟ در جریـان مباهلـه نـام می بـرد.

دلیـل حـذف نـام امـام علـی؟ع؟ یـا از سـر تعصـب ابن قیـم اسـت یـا او منابـع دسـته 

اسـت؛  بـه تحریـف صحیـح مسـلم  قائـل  و  دفـاع نمی دانـد  قابـل  را  اهل تسـنن  اول 

کـه ترجیـح ابن قیـم ورود  کـی از اسـتنباط مطلـب مهمـی از آیـه اسـت  آنچـه هسـت حا

روشـن  شـیعه  دانشـوران  تحلیل هـای  بـه  توجـه  بـا  کـه  اسـت  تحریـف  دایـره ی  بـه 

می گـردد آیـه ی مباهلـه می توانـد خـود بـه تنهایـی از آیـات اثبـات برتـری و فضیلـت 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نسـبت بـه سـایر مـردم بعـد از پیامبر؟ص؟ در مقام جانشـینی باشـد؛ 

چـون رسـول خـدا؟ص؟ در روز مباهلـه، نفـس خویـش را بـه میـدان آورد؛ بنابرایـن ایـن 

کـه بـا وجـود امیرالمؤمنیـن؟ع؟ چـرا دیگـری بـر مسـند هدایـت  پرسـش پیـش می آیـد 

گویـه  امـت بعـد از نبـی؟ص؟ تکیـه زد؛ بدیـن ترتیـب مباهلـه فصلـی مسـتقل بـرای وا

حقایـق بعـد از شـهادت پیامبـر؟ص؟ می شـود.

را  تـن  پنـج  نـام  اهل تسـنن،  از  بسـیاری  علمـای  کـه  اسـت  حالـی  در  همـه  ایـن 
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توسـط علمـای عامـه  در جریـان مباهلـه ذکـر می کننـد و حتـی نگرش هـای خاصـی 

رسـالت  اثبـات  بـرای  واضـح  برهانـی   .۱ مثـاًل:  اسـت  شـده  بیـان  آیـه  ایـن  دربـاره ی 

کـردن همسـران پیامبـر؟ص؟  ج  رسـول الل؟ص؟، ۲. تعییـن مصـداق اهل بیـت، ۳. خـار

مشـخص   .۵ اهل بیـت؟مهع؟  افضلیـت  بـر  دلیـل  بهتریـن   .۴ اهل بیـت،  مصـداق  از 

پیامبـر؟ص؟. واقعـی  جانشـین  شـدن 
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التنزیل و عیون األقاویل فی وجوه التأویل، تحقیق: عبد الرزاق المهدی، 
بیروت دار النشر، دار إحیاء التراث العربی، ۲۰۰۱ م.

سمهودی شافعی، جواهر العقدین، بغداد: مطبعة العانی، بی تا.. ۱۹

شوکانی، محمدبن علی، فتح القدیر، تحقیق: الدکتور عبدالرحمن عمیده، . ۲۰
بیروت: دارالمعرفة، بی تا.

الرحمن . ۲۱ حبیب  تحقیق:  المصنف،  بن همام،  عبدالرزاق  أبوبکر  صنعانی، 
االعظمی، بیروت: المکتب االسالمی، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۳ ق.

الدکتور . ۲۲ تحقیق:  الروضة،  مختصر  ح  شر سعید،  ابن  الدین  نجم  طوفی، 
عبدالل بن عبدالمحسن الترکب، بیروت: مؤسسه الرسالة، بی تا.

عثیمین، محمدبن صالح، تفسیر القرآن الکریم، المملکة العربیة السعودیة: . ۲۳
دارابن الجوزی، ۱۴۲۳ ق.

حسینی . ۲۴ سیدفاضل  مصحح:  اإلمامة،  فی  الشافی  سیدعلی،  الهدی،  علم 
میالنی، تهران: موسسه الصادق؟ص؟، ۱۴۱۰ ق.

بمناسبه . ۲۵ العالمی  المؤتمر  المختارة،  الفصول  مرتضی،  سید  الهدی،  علم 
الذکری االلفیه لوفاة الشیخ المفید، بی تا.

مجلسی، محمد باقر، بحار األنوار، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ . ۲۶
ق.

همو، حق الیقین، تهران: علمیه اسالمیه، بی تا.. ۲۷

مسلم، ابن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری، الصحیح، تحقیق: . ۲۸
محمد فؤاد عبد الباقی، بیروت: دار النشر؛ دار إحیاء التراث العربی، بی تا.

قم : . ۲۹ العباد،  علی  الل  حجج  معرفة  فی  اإلرشاد  محمد،  بن  محمد  مفید، 
کنگره شیخ مفید؟حر؟، ۱۴۱۳ ق .


