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کوفه:   یارت   حضرت مسلم بن عقیل؟ع؟ در مسجد  ز

ْنَتَجبنَی، َوِعباِدِه  ِتِه اْلُ ْرَسلنَی، َوأِئَّ بنَی،  َوأْنِبیاِئِه اْلُ َقّرَ َعظمِی، َوَسالُم َمالِئَكِتِه اْلُ
ْ
ِعیّلِ ال

ْ
 »َسالُم اهّلِل ال

یا  ْیَك 
َ
َعل وُح،  َوَتُر فیما  َتْغَتدی  باُت،  ّیِ

الّطَ ِكیاُت  ا َوالّزَ ّدیقنَی،  َوالّصِ َهداِء 
ُ

الّش اِلنَی،  َوَجیِع  الّصَ

كاَة، َوأَمْرَت  الَة، َوآَتْیَت  الّزَ َت الّصَ ْ َ
َك أق

َ
َبَركاُتُه، أْشَهُد أّن ُة اهّلِل َو ُمْسِلَم ْبَن َعقیِل ْبِن أیب  طاِلٍب،  َوَرْحَ

یف  جاِهدیَن  اْلُ ِمْناِج  َعیل  َت 
ْ
َوُقِتل ِجهاِدِه،  َحّقَ  اهّلِل  َوجاَهْدَت  یِف  ْنَكِر،  اْلُ َعِن  ْیَت  َوَنَ وِف،  ْعُر ِباْلَ

َت َنْفَسَك یف 
ْ
َبَذل ک َوَفْیَت ِبَعْهِد اهّلِل، َو

َ
 َوُهَو َعْنَك راٍض، َوأْشَهُد  أّن

َّ
َوَجل قیَت اهّلَل َعّزَ

َ
 َسبیِلِه، َحّت ل

ِبِّ  ِف الّنَ
َ
ل صیَحِة ِلَ َوفاِء، َوالّنَ

ْ
ْسلمِی  َوال َك ِبالّتَ

َ
َیقنُی، أْشَهُد ل

ْ
ِتِه، َحّت أتاَك ال ِة اهّلِل  َواْبِن ُحّجَ ُنْصَرِة ُحّجَ

َعْن  اهّلُل  َفَجزاَك  ْهَتَضِم،  وِم  اْلُ
ُ
ْظل َواْلَ ِغ،  ِ

ّ
َبل اْلُ َوِصِّ 

ْ
َوال  ، عاِلِ

ْ
ال لیِل 

َ
َوالّد ْنَتَجِب،  ْبِط  اْلُ َوالّسِ ْرَسِل،  اْلُ

زآِء ِبا َصَبْرَت َواْحَتَسْبَت  َوأَعْنَت، َفِنْعَم  َ  الْ
َ

، أْفَضل َسنْیِ ُ َسِن َوالْ َ ْؤِمننَی، َوَعِن  الْ َرُسوِلِه َوَعْن أمیِراْلُ

َمِن  اهّلُل  َعَن 
َ
َول َمَك، 

َ
َظل َمْن  اهّلُل  َعَن 

َ
َول ِبَقْتِلَک،  أَمَر  اهّلُل  َمْن  َعَن 

َ
َول َك، 

َ
َقَتل َمْن  اهّلُل  َعَن 

َ
ل اِر، 

َ
الّد ُعْقَب 

َك 
َ
َك، َوَخَذل

َ
َعَن اهّلُل َمْن باَیَعَك َوَغّش

َ
ْرَمِتَك،  َول  ِبُ

َ
َك، َواْسَتَخّف

َ
 َحّق

َ
َعَن اهّلُل َمْن َجِهل

َ
ْیَك، َول

َ
اْفَتری  َعل

وُد،  ْوُر ِوْرُد اْلَ
ْ
ِبْئَس ال هُیْم َو اَر  َمْثو  الّنَ

َ
ذی َجَعل

َّ
ْمُد هّلِل ال َ ْیَك َوَمْن َلْ ُیِعْنَك، الْ

َ
ّبَ َعل

َ
َمَك، َوَمْن  أل

َ
َوأْسل

اِلُح،  َعْبُد  الّصَ
ْ
ال ا  َ أهّیُ ْیَك 

َ
َعل الُم  الّسَ َوَعَدُكْم...  ما  ُكْم 

َ
ل ُمْنِجٌز  اهّلَل  ،  َوأّنَ 

ً
وما

ُ
َمْظل َت 

ْ
ُقِتل َك 

َ
أّن أْشَهُد 

ِعباِدِه  َعیل  َوَسالٌم  هّلِل  ْمُد  َ الْ الُم،  الّسَ ُم  ْیِ
َ
َعل َسنْیِ  ُ َسِن  َوالْ َ َوالْ ْؤِمننَی  اْلُ َوِلمیِر  َوِلَرُسوِلِه  هّلِل  طیُع  اْلُ

َبَدِنَك، أْشَهُد  وِحَك َو َبَركاُتُه َوَمْغِفَرُتُه، َوَعیل ُر ُة اهّلِل  َو ْیُكْم َوَرْحَ
َ
الُم َعل ٍد َوآِلِه، َوالّسَ ّمَ ذیَن اْصَطیف ُمَ

َّ
 ال

باِلُغوَن یف ِجهاِد أْعدآِئِه،  جاِهُدوَن یف َسبیِل  اهّلِل، اْلُ وَن، اْلُ ّیُ َبْدِر
ْ
ْیِه ال

َ
َك  َمَضْیَت َعیل ما َمیض َعل

َ
أّن

ُه 
َ
یف ِبَبْیَعِتِه، َواْسَتجاَب ل ْن  َو زآِء، َوأْوَفَر َجزآِء أَحٍد ِمَّ َ ْكَثَر الْ زآِء، َوأ َ  الْ

َ
وُنْصَرِة أْوِلیاِئِه، َفَجزاَك  اهّلُل أْفَضل

ْجُهوِد،  َحّت َبَعَثَك اهّلُل  صیَحِة، َوأْعَطْیَت غاَیَة اْلَ ْغَت یِف الّنَ
َ
َك َقْد بال

َ
َة أْمِرِه، أْشَهُد  أّن َدْعَوَتُه، َوأطاَع ُوال

 ،
ً
ها  ُغَرفا

َ
َعداِء، َوأْعطاَك ِمْن ِجناِنِه أْفَسَحها َمْنِزاًل، َوأْفَضل واِح  الّسُ وَحَك َمَع أْر  ُر

َ
َهداِء، َوَجَعل

ُ
یِف الّش

 ،
ً
اِلنَی، َوَحُسَن أُولِئَك َرفیقا َهداِء َوالّصَ

ُ
ّدیقنَی َوالّش ِبّینَی  َوالّصِ ّینَی، َوَحَشَرَك َمَع الّنَ ِ

ّ
ِعل

ْ
ْكَرَك یِف ال َوَرَفَع ِذ

 
ً
ِبعا َوُمّتَ اِلنَی،  ّصَ

ْ
ِبال  

ً
ُمْقَتِدیا أْمِرَك،  َقْد َمَضْیَت َعیل َبصیَرٍة  ِمْن  َك 

َ
َوأّن  ،

ْ
َتْنُكل َوَلْ  ْن  َتِ َلْ  َك 

َ
أّن  أْشَهُد 

اِحنَی«.  ُه أْرَحُم الّرَ
َ
ْخِبتنَی،  َفإّن ِل اْلُ َبنْیَ َرُسوِلِه َوأْوِلیاِئِه یف َمناِز َبْیَنَك، َو ِبّینَی، َفَجَمَع اهّلُل  َبْیَننا َو ِللّنَ

و  پیشوایان  برگزیده اش  و  مرسلش  پیامبران  و  مقربش  فرشتگان  سالم  و  بزرگ  واالی  خدای  »سالم 

ای  تو  بر  پسین،  و  در  بامداد  پاك  و  کیزه  پا درودهای  و  راستگویان  و  شهیدان  همة  و  شایسته اش  بندگان 

که تو نماز را به راستی بر پا  مسلم بن عقیل بن ابی طالب و رحمت خدا و برکاتش بر تو باد.  شهادت می دهم 

کردی و شهادت می دهم  داشتی و حق زکات را  به درستی پرداخت نمودی  و به معروف امر و از منکر نهی 

که باید جهاد نمودی و در راه مجاهدان راه خدا  گونه  یغ  نکردی و آن  کوششی در که تو در راه خدا از هیچ 

که خدا از تو خوشنود بود. همچنین شهادت  که به  لقای خدایت رفتی در حالی  کشته شدی تا آن زمان 
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کردی و در راه یاری حجت خدا و فرزند  حجت خدا، بذل جان  که تو  براستی، به پیمان خدا وفا  می دهم 

برای  یادگاِر پیامبِر  و  گشتی  تو تسلیم  که  تو،  برای  که مرگ به سراغت آمد. شهادت می دهم  تا آن   نمودی 

پایمال  را  حقش  ستمدیده ای  که  آن  و  کننده  تبلیغ  وصی  و  دانشمند  راهنمای  و  برگزیده  سبط  و  مرَسل 

و  امیرمؤمنان و حسن و حسین  پیامبرش  از جانب  تو  به  کردی. پس، خدا  و خیرخواهی  وفاداری  کردند، 

یت؛ و  کردی و به خاطر یار پاداش دهد؛ بهترین پاداشها را؛ به خاطر آن بردباری و تالشی  که به حساب خدا 

که به  کسی را  کند  ُکشت و خدا  لعنت  که تو را  کسی را  چه خوب است خانة سرانجام تو. خدا  لعنت  کند 

که بر تو افترا زد و  کسی را  کند  کرد و خدا لعنت  که به تو ستم  کند  کسی را  ُکشتنت دستور داد و خدا لعنت 

که با تو  کسی را  کند  که  حق تو را نشناخت و حرمتت را سبك شمرد و خدا لعنت  کسی را  کند  خدا لعنت 

کس را  کند آن  کرد و خدا لعنت  کشید و تو را به دشمن تسلیم  یت دست  کرد و  خیانت نمود و از یار بیعت 

که دوزخ را جایگاه  ایشان قرار  یت ننمود. ستایش خدایی را  کرد و یار که  با دشمنان علیه تو دست به یکی 

کشته شدی و حتمًا  که براستی تو  مظلوم  داد و دوزخ چه بد جایگاهی است برای واردین. شهادت می دهم 

که به شما داده است وفا می کند. ... سالم بر  تو ای بندة شایستة پیرو خدا و رسولش و  خداوند به وعده ای 

امیرمؤمنان و حسن و حسین:. تمام حمد و  ستایش از آِن خداست و سالم بر بندگاِن برگزیدة خدا؛ محّمد و 

که  آل او؛ و سالم بر شما و  رحمت خدا و برکاتش و آمرزشش بر تو باد و بر روح تو و بر بدنت. شهادت می دهم 

که  که مجاهدان راه خدا و آنانی  رفتند  براستی  تو به همان راهی رفتی که جنگجویان بدر رفتند؛ همان راهی 

یارویی با دشمنان خدا نهایت تالش خود را بکار بردند و در راه نصرت اولیای  خدا از هیچ کوششی فرو  در رو

گذاری نکردند. پس، خدا پاداشت دهد بهترین پاداش و بیشترین  پاداش و شایان ترین پاداش هر فردی از 

که تو  کرد. شهادت می دهم  گفت و  از اولو االمرش اطاعت  کرد و به دعوتش پاسخ  که به بیعتش وفا  آنان را 

که خداوند تو را در زمرة  کوشیدی تا آن  در مسیر خیر خواهی تمام تالش خود را به  کار بردی و در حد اعال 

شهیدان بر انگیخت و روح تو را  با ارواح نیکبختان قرار داد و از بهشتش، وسیعترین منزلها و بهترین غرفه ها 

با پیامبران و صدیقان و شهیدان و شایستگان  را  تو  و  برد  باال  یین 
ّ
را در عل و  نام و یادت  کرد  تو عطا  به  را 

محشور کرد و  اینان، چه نیکو رفیقانی هستند. شهادت می دهم که تو براستی، هیچ سستی نکردی و  ُکندی 

ی  کردی و از  پیامبران پیرو گام برداشتی، به شایستگان اقتداء  کار خویش  کامل در  یدی و با بینایی  نورز

که  کند  نمودی. پس، خدا در منزلگاه های بندگاِن فروتن، میاِن ما و تو و میاِن پیامبر و  دوستانش را جمع 

براستی او مهربانترین مهربانان است«.  

*****

که پیامبر  که »کوثر« وجود یگانه ای است که در باالترین نقطۀ آفرینش قرار دارد. دانسته شد  روشن شد 

ره »کوثر« است و نیز روشن شد که  رحمت؟ص؟ »کوثر« است، امیر ابرار؟س؟ »کوثر« است، حضرت صدیقۀ مطّهَ
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که از بررسی آیۀ:  امامان شیعه؟مهس؟ بعد از امیر مؤمنان؟س؟ همگی »کوثر«ند. این نتیجه ها البته نتایجی بود 

کوثر« به دست آمد.  ْوَثَر< از »سورۀ 
َ

ك
ْ
ل

ݗ
ْعَطْیَناَكا

َ
اأ

َ
>ِإّن

این ذوات مقدس؟مهس؟  یگانگی  در بحث  ارتباط است،  این  در  بسیار مهمی  نتایج  که  نتایج  این 

کتابها و در مجامع، در ضمن بحث از »آیۀ مباهله« مطرح  گاهی بحث آنها در  گاه  که  نتایج مشهوری است 

می شود اما آن بحثها دو تفاوت اساسی با این بحث دارد: 

که - 1  بحث از یگانگی امیر مؤمنان؟س؟ با پیامبر رحمت؟ص؟ مطرح می شود 
ً
در بحث »آیۀ مباهله«، غالبا

آن حضرت به عنوان مصداق »أنفسنا« در »آیۀ مباهله« معرفی می شود.

در بحث »آیۀ مباهله«، از »کوثر« بودن این ذوات مقدس؟مهس؟ بحثی به میان نمی آید.- 2

»آیۀ مباهله« قابل طرح است و برای آشنایی هر چه  که تمام این مباحث در ضمن  واقع آن است 

بیشتر با موضوع بحث جاری و با واژۀ »کوثر«، طرح آنها نیز الزم است.

اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهل�ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݔ�ݦݩݘ ݣݣݣم�ݓ �
آ

اݡݠهل� ݣݣݣو ݣݣݣا ر ݣݣݣم�ݓ مرو�ݣݣݣی ݣݣݣݣݣ�ݓ

پیامبر  زندگی  یخ  تار در  مشهوری  و  شده  شناخته  ماجرای  نجران  نصارای  و  »مباهله«   ماجرای 

رحمت؟ص؟ در مدینه است. فرمان »مباهله« با نزول آیه ای از قرآن صادر شده است. صدور فرمان به صورت 

که همۀ عالمیان و تا قیامت باید در  آیه ای از قرآن و نه صدور آن به صورتهای ممکن دیگر به معنای آن است 

جریان این امر قرار بگیرند: 

ݠْم
ُ

َساَءك ݫَِساَءَناَونݭݭݭݭݭݭݭݭݭِ ݫ ݫ ݫ ݠْمَونݫ ْبَناَءݠكݡُ
َ
ْبَناَءَناَوأ

َ
ْواَنْدُعأ

َ
ݠِمَفُقْلَتَعال

ْ
ِعل

ْ
ل

ݗ
ݡَكِفیِهِمْنَبْعِدَماَجاَءݡَكِمݡَنا >َفَمْنَحاّجَ

یݡَن<.  1 ݫِ ݫ اِذبݫ
َ
ك

ْ
ل

ݗ
یا

َ
هلِلَعل

ݗ
ْعَنَةا

َ
َنْبَتِهْلَفَنْجَعْلل ݠْمُثݠّمَ ْنُفَسݠكݡُ

َ
ْنُفَسَناَوأ

َ
َوأ

کرد به آنان بگو: بیایید تا ما  کسی در بارۀ آن با تو مجادله  گر  که علم این موضوع به تو رسید، ا »پس از آن 

پسرانمان و شما پسرانتان، ما زنانمان و شما زنانتان و ما جانهایمان و شما جانهایتان را دعوت کنیم و فرا خوانیم. 

آنگاه با تضـّرِع فراوان به سوی خدا، لعنِت خدا را بر »کاذبان« قرار دهیم«. 

که:  خود این آیه به خوبی نشان می دهد 

به  نجران  نصارای  دعوت  معنای  به  نجران،  نصارای  برای  آن  خواندن  و  آیه«  این  »»تبلیغ 

»مباهله« نیست و پیامبر رحمت؟ص؟ نیز با خواندن این آیه برای نصارای نجران آنان را به 

کالم خودش و حتی شاید بدون اشاره به این آیه  »مباهله«  دعوت نکرده است بلکه او با 

سورۀ آل عمران/61.  1
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کند. این روش دعوت را خوِد  کتاب خدا؟ج؟، باید نصارای نجران را به »مباهله« دعوت  از 

کرده است«.  ݠْم< تعیین  ْبَناَءݠكݡُ
َ
ْبَناَءَناَوأ

َ
ْواَنْدُعأ

َ
»آیۀ مباهله«  با عبارِت: >َفُقْلَتَعال

»مباهله«  به  را  نجران  نصارای  خودش،  کالم  با  و  خودش  رحمت؟ص؟  پیامبر  فرمان،  این  صدور  با 

که دعوت او به منطق این آیه، یک دعوت عمومی بود و تمام نصارای نجران برای این  کرد و صد البته  دعوت 

که با همین منطق، او؟ص؟ تمام مسلمانان را نیز برای این »مباهله«  »مباهله« دعوت شدند و به نظر می رسید 

گونه نشد.  کند اما این  دعوت 

گر چنانچه  تعبیر »َنْدُع« به خوبی نشان می دهد که »مباهله« باید با »دعوت به مباهله« همراه باشد و ا

پیامبر  توسط  باید  آنان  »مباهله«  از  پیش  کنند،  شرکت  »مباهله«  این  در  مسلمانان«  »تمام  که  بود  قرار 

رحمت؟ص؟ به »مباهله« دعوت می شدند، اما هیچ فردی از جامعۀ اسالمی اطراف، نزدیک و دوِر آنان، برای 

یافت نکرد.  این امر، دعوت نامه در

گونه خیال  کرده بود و نه مردم این  نه پیامبر رحمت؟ص؟ _ نستجیر باهلل _ با فرمان خدا؟ج؟ مخالفت 

که بر اساس فرمان آیه، دعوت تمام مسلمانان از یک سو و  گونه ادعا شده است. حال آن  می کردند و نه این 

م به نظر می رسد! جهت روشن است: 
ّ
کم تمام نصارای نجران از سوی دیگر، امری مسل دست 

یا  و  هستند  فرزند  صاحب  یا  مسلمان  زنان  و  مردان  و  مؤنث؛  یا  و  مذکرند  یا  »مسلمانان 

زنان  تمام  »نساءنا«،  تعبیر  مسلمان،  پسران  همۀ  ما(  )=پسراِن  »ابناءنا«  تعبیِر  نیستند. 

را شامل می شود. پس، بدون در  تعبیِر »أنفسنا« تمام مردان مسلمان  و  و دختران مسلمان 

گرفتن قیدهای دیگر، دعوِت خدا؟ج؟ برای شرکت در مباهله، دعوتی همگانی بود. به  نظر 

همین برهان، دعوت برای نصارای نجران نیز همگانی بود«.

یافت نکرد و بر اساس  به هر حال، از امت مسلمان اطراف خاتم پیامبران؟ص؟ هیچ فردی دعوت نامه در

که همراهان پیامبِر  گزارش شده است  گونه  که از رویداِد »مباهله« به دست رسیده، این  تمام گزارشهایی 

بر  خدا  سالم  که  بوده اند  کبری و حسنین  المؤمنین، حضرت صّدیقه  امیر  این واقعه، تنها مولی  کرم در  ا

یکایک آنان باد  1. 
کم نیسابوری صاحِب »المستدرك علی الصحیحین« در خصوِص تواتِر    اخباری که همراهان پیامبر  حا

کرم؟ص؟ را در مباهله معرفی می کند، چنین می گوید:  ا

پیش از این به بعضی از مصادر این روایتها اشاره شد.   1
که این فرمایش از معصوم؟ع؟ صادر  که جایی برای تردید  گر روایت با سندهای مختلف و به اندازهای نقل شود  ا   
شده است باقی نماند، روایت را متواتر می خوانند و کمتر از این تعداد، روایت را در شماِر روایاِت مستفیض در می آورد. 
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ِة 
َ
باَهل  اهّلل؟مص؟ أَخَذ َیوَم اْلُ

َ
فاسیِر عن عبِد اهّلِل بِن عّبـاٍس و غیِره، أّن رسول »قد َتواَترِت اْلخباُر یِف الّتَ

وا  ّمُ
ُ
َفَهل وِنساُؤنا  وأنُفُسنا  أبناُؤنا  ٰهؤاَلِء   :

َ
قال مّث  َوراَءهم.  فاِطمَة  وَجَعلوا  وُحسنٍی  وحسٍن  عیِلًّ  ِبـَیِد 

كاِذبنَی«.  1
ْ
 ال

َ
عَنـَة اهّلِل عیل

َ
 ل

ْ
 َفنْجَعل

ْ
ل أنُفَسكم وأبناَءُكْم وِنساَءكم مّث َنـْبـَتِ

»مباهله«،  که در روز  اخبار متواتری نقل شده است  »در تفاسیر از قول ابن عباس و غیر ابن عباس 

گفت:  گرفت و فاطمه را در پشت سر آنان قرار داد. او سپس  پیامبر خدا؟مص؟ دست علی و حسن و حسین را 

ید. آنگاه  اینان فرزنداِن پسر ما و جانهای ما و زناِن مایند؛ پس شما هم جانهایتان و پسرانتان و زنانتان را بیاور

ما با تضّرِع فراوان به سوی خدا، لعنت خدا را بر »کاذبان« قرار می دهیم«. 

گر چنانچه در خصوص مطابقت این عمل خاتم پیامبران؟ص؟ و عناوین آیه، دقتی به عمل  حال و ا

کرد:  گذاری  گونه نشانه  آید، می توان عناوین آیه و عملکرد پیامبر رحمت؟ص؟ را این 

»أبناءنا«: دو سّیِد جواناِن بهشت، امام مجتبی »حسن« و حضرت سید الشهداء »حسین«؟امهع؟. 	 

کبری »فاطمه«؟اهس؟. 	  کرم، حضرت صّدیقۀ  »نساءنا«: دختِر پیامبر ا

»أنُفسنا«: جان پیامبِر رحمت، »علی« امیِر مؤمنان؟امهع؟. 	 

که:  گزارشهای به دست رسیده، حاصل می شود این است  به هر حال، آن چه از تمام 

کمتر«. »مصداق »نا« در »آیۀ مباهله« این پنج نفرند نه یک نفر بیشتر و نه یک نفر 

با منحصر و محدود شدِن مصداق ضمیر »نا« در این آیه، نتایج عظیمی حاصل می شود. بر این اساس:

گروه است و هر فردی مصداق »نساءنا« باشد،  »هر فردی مصداق »أبناءنا« باشد، پسِر بقیۀ 

گروه است«. گروه است و هر فردی مصداق »أنفسنا« باشد، »أنفس« بقیۀ  »نساء« بقیۀ 

که: دانسته شد 

»مصداق »أبناءنا«، دو وجود مقدِس حضرت امام مجتبی و حضرت سید الشهداء هستند 

امیر مؤمنان؟س؟ و حضرت زهرای  این دو وجود، دو پسِر  که  این  باد!  آنان  بر  که سالم خدا 

که این دو وجود، دو پسر خاتم پیامبران؟ص؟  مرضیه؟اهس؟ باشند، امری بدیهی است و این 

که »شانئان« پیامبر رحمت؟ص؟  که تصریح این آیه است، امری است  باشند نیز با وجود آن 

آن را نپذیرفتند؛ نه شانئان دیروز و نه شانئان امروز«.

که: بنا بر این و به منطق این آیه، این امر روشن است و باید به خاطر سپرد 

»پیامبر خدا؟ص؟ نه تنها دختر دارد و »ابتر« نیست بلکه او پسر هم دارد نه و بلکه او »پسران« 

1  معرفة علوم الحدیث ص50.
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کرد«. گونه به تمام عالمیان معرفی  که باید آنان را این  دارد؛ پسرانی 

»نساء« مانند واژۀ »أبناء« و مانند واژۀ »أنفس« جمع است و مفرد آن، »إمرأة« می باشد. این واژه هم 

کار می رود هم برای دختران و هم برای مادران.  برای همسران به 

زهرای  حضرت  تنها  شد،  روشن  که  گونه  همان  مباهله«  »آیۀ  در  »نساء«  مصداق  حال،  این  با 

که پیامبر رحمت؟ص؟ در زمان »مباهله«، زنهای بسیاری داشت. مرضیه؟اهس؟ است و این در حالی است 

گذشت:  که  بدین ترتیب و بر آن اساس 

گروه است. او دختر خاتم پیامبران، همسر امیر  »حضرت زهرای مرضیه؟اهس؟ »نساء« بقیۀ 

مؤمنان و مادر امام مجتبی و حضرت سید الشهداء است که سالم خدا بر یکایک آنان باد«.

»أنفس« جمع »نفس« است و مصداق این واژۀ جمع نیز یک نفر است و آن یک نفر، امیر مؤمنان است 

که سالم خدا؟ج؟ بر او باد.

که مرجع  که هر فردی مصداِق »أنفسنا« باشد، »أنفس« تمام افرادی است  کنون باید به خاطر آورد  ا

ضمیر »نا« هستند. بنا بر این:

که جان حضرت  »به منطق این آیه، امیر مؤمنان؟س؟ نه تنها جان خاتم پیامبران؟ص؟ است 

زهرای مرضیه؟اهس؟ و جان امام مجتبی؟س؟ و جان حضرت سید الشهداء؟س؟ نیز هست و 

بر این مبنا، تمام حاضران »مباهله« در حکم »نفس« یکدیگر و در نهایت، در حکم جان 

پیامبر رحمت؟ص؟ هستند«.

ݔاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݫ �ݭݭݭݭݫ
ݐ ݧ ݧ �ۀ ݣݣݣݣݣدݣݣݣݣݣݣݣںݧ ݡسش ا ݣݣݣݣݣݣݣݣݠهم�ݔ ݢلݠݠهݡیݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣٮݦݦݦݨݨݨݨݦݨق ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ام�ۀ اݤݤݤݤݤݤݤݤݢ ی ٮݐ

ݐ
ݢ� ݢ معرݢ

کرده است.  »آیۀ مباهله« قبل از »مباهله« نازل شده و پیامبر رحمت؟ص؟ پس از نزول، آن را »تبلیغ« 

که  گر چه ممکن است  بنا بر این، در جامعۀ مسلمانان قبل از »مباهله« متن دعوت نامۀ الهی منتشر شده بود ا

متن این دعوت نامه در میان نصارای نجران نیز دست به دست چرخیده باشد.

از چشم و نظر همگان صورت بگیرد. این  که در یک محیط در بسته و به دور  »مباهله« قرار نبود 

گر در آن روزها  »مباهله« قرار نیز نبود در محل اجتماع آن روزها، یعنی در »مسجد النبی؟ص؟« به انجام رسد. ا

که  کارهای مهمشان را در آن جا انجام می دادند)!( قرار نبود  که مثاًل انصار  »سقیفه «ای هم وجود داشت 

 
ً
که احتماال »مباهله« زیر سقف سقیفه نیز انجام شود. »مباهله« قرار بود در محل باز وسیعی صورت بگیرد 
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در بیرون شهر مدینه بود.

بر  بنا  النبی؟ص؟« زندگی می کردند.  »مسجد  آنان در  کنندگان« معلوم است.  »مباهله  محل زندگی 

که احتمااًل  این، آنان برای حضور در محل »مباهله« باید از خانه خارج می شدند و مسافتی را طی می کردند 

مسافتی طوالنی نیز بود.

که در بسیاری از  گونه  بقیۀ مسلمانان نمی توانستند به دنبال پیامبر رحمت؟ص؟ به راه بیفتند همان 

یغ نمی کردند و یا با این همراهی برای خودشان شأنی را دست و پا می کردند. آنان  اوقات از این همراهی در

کسی ایجاد شود. همه فقط  که شبهۀ این همراهی نیز در ذهن  کنند  گونه ای حرکت  حتی نمی توانستند به 

دیدبانهای  از  و  »اطم«ها  باالی  از  و  کوچه ها  در  دیوارها  کنار  از  و  دیوارها  روی  از  بامها،  روی  از  می توانستند 

گروه بنشینند. قلعه ها به نظارۀ این 

بنا بر این: 

»تمام مردم و بلکه تمام عالمیان، باید با چشم خودشان ببینند که با چشم خودشان  دیدند 

را به دست پدر و  آنان  و  کرده  را با خودش همراه  که پیامبر رحمت؟ص؟ دو پسر خردسالش 

مادرشان نسپرده است؛ به دست پدر و مادری که تنها همراهان دیگر او در »مباهله«  هستند. 

گونه ای ویژه مورد احترام فردی قرار بگیرند  که این دو پسر باید به  این خود، به آن معناست 

که پیامبر خدا؟ص؟ و بلکه آخرین پیامبر خداوند؟ج؟ است. هم چنین انتساب این دو پسر به 

گیرد و ُنقل مجلس َنقل همگان شود«. آن حضرت؟ص؟ نیز باید در معرض دید همگان قرار 

»مباهله«، ترتیبهای متعددی نقل شده  برای حرکت خاتم پیامبران؟ص؟ و همراهان به سوی محل 

حضرت  که  است  آمده  گونه  این  هست _  نیز  مشهورتری  ترتیِب  _ که  ترتیبها  این  از  یکی  در  است. 

خدا،  پیامبر  دست  به  مجتبی؟س؟  امام  حضرت  دست  رحمت؟ص؟،  پیامبر  آغوش  در  سید الشهداء؟س؟ 

طی  را  مسافت  »کوثر«  حضرت  دنبال  به  مؤمنان؟س؟  امیر  و  حضرت  آن  پِی  در  مرضیه؟اهس؟  زهرای  حضرت 

می کردند.

که: کیفیت حضور به خوبی نشان می دهد  این 

پیامبر  سینۀ  روی  نیست،  زمین  روی  رحمت؟ص؟  پیامبر  پسران  جای  یعنی  »»مباهله« 

پیامبر  آغوش  در  باید  الشهداء؟س؟  سید  حضرت  یعنی  »مباهله«  و  است  خدا؟ص؟ 

گر طفلی چهار، پنج ساله باشد«.  کند حتی ا رحمت؟ص؟ و پیشاپیش همه حرکت 

که:  شاید توجه به نکتۀ ظریفی در این خصوص، خالی از لطف نباشد و آن، این نکته است 
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»حضور حضرت سید الشهداء؟س؟ در آغوش خاتم پیامبران؟ص؟ و حرکت خاتم پیامبران، 

که آن حضرت سید الشهداء؟س؟ قبل از  پیشاپیش »اصحاب مباهله«، سبب می شود تا 

که فرموده اند«:  همه به محل »مباهله« برسد و شاید این به آن معنا نیز باشد 

َسنْیِ أْسَرُع«. ُ »َوَسِفیَنُة الْ

در  عجیبی  کوپال  و  یال  با  آنان  نیست.  مشخص  مدینه  در  نجران  نصارای  موقت  سکونت  محل 

مدینه حاضر شده بودند و رژه های عجیب تری را نیز با تمام امکانات تزیینی در مدینه رفته بودند. طبیعی 

کرد.  کرد باید با قدرت زر دلها را به خود مشغول  هم همین بود. وقتی نمی توان با قدرت برهان عقلها را تسخیر 

به هر حال، آنان نیز باید مسافتی را طی می کردند تا به محل »مباهله« برسند. 

بنا بر این، حضور نصارای نجران نمی توانست به صورت مخفیانه و یا بدون جالل و جبروت خیالِی 

آنان صورت بگیرد. تمام نصارای نجران باید در این »مباهله« شرکت می کردند و برای این شرکت باید با 

کوچه های مدینه  که از حرکت آنان تعریف شده است _ در  اسبهای مثالی خودشان _ با آن جالل و جبروتی 

حرکت می کردند تا به محل »مباهله« برسند. اما از این حرکتها خبری نشد. 

»بنا بر این، مردم، مالئکه، مالئکۀ مقرب، جنیان، آسمانها و زمین و... تنها یک جالل و 

که جالل و جبروت خدا؟ج؟ بود. در نگاه همگان و به ویژه در نگاه  جبروت را شاهد بودند 

یهودیان مدینه و از آن ویژه تر در نگاه منافقان، پیامبر رحمت؟ص؟ خودش و خانواده اش را با 

دست خودش به قربانگاه می برد«. 

به فرمان پیامبر رحمت؟ص؟ محل »مباهله« از قبل مشخص و آماده شده بود. یعنی هم مسیر حرکت 

پیامبر رحمت؟ص؟ و همراهان مشخص بود و هم مسیر حرکت نصارای نجران. بنا بر این، مردم برای نظارۀ 

گروه، باید در مسیرها به نظاره می نشستند و برای نظارۀ »مباهله« باید خودشان را به هر طریق  حرکت این دو 

گروهی قبل از حرکت پیامبر خدا؟ص؟ خودشان را به آن محل رسانده  ممکن به محل »مباهله« می رساندند. 

»مباهله«  تا در اطراف محل  کرده بودند  با فاصله ای بسیار، حرکت  از پیامبر خدا؟ص؟ و  نیز بعد  گروهی  و 

حاضر شوند. 

با  آنان  کرده اند.  امتناع  »مباهله«  از  نجران  نصارای  که  شد  مالحظه  »مباهله«  محل  »در 

یخها نقل است، داغ ننگ ابدی را بر پیشانی خریدند و با قبول پرداخت  تفاصیلی که در تار

که به انتظار این »مباهله« نشسته  جزیه به وطن خودشان بازگشتند. یهودیان و منافقانی 

کردند«.  که مالحظه  بودند، این تنها چیزی بود 
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ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݠهس�ق
رݦݦݦݦݩݐ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ٮݭݭݭݭݪݪݪݭݭݭݭݔ

ݦݦݦݐ ݢٮݔان ݣݣݣݣݣݣݣݣٮ ݔهودݢ ݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ راݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݡی ݣݣݣݣݣݣݣىݫ اݠهل� �ݓ حکم ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣم�ݓ

کلی است و بنا بر این شرط، هر فردی با پیامبر رحمت؟ص؟ در خصوص امری  شرط آیه، یک شرط 

با  »مباهله«  به  را  او  باید  که علم به حضور پیامبر؟ص؟ آمد، پیامبر رحمت  از آن  کند بعد  خاص، محاجه 

ݠِمَفُقْل
ْ

ِعل
ْ
ل

ݗ
ا ݡَكِفیِهِمْنَبْعِدَماَجاَءݡَكِمݡَن که در آیه مشخص شده است:  >َفَمْنَحاّجَ کند  شرایطی دعوت 

و  است  خداوند؟ج؟  نبودِن  دار  پسر  و  بودن  دار  پسر  خاص،  موضوع  این  ݠْم...<.  ْبَناَءݠكݡُ
َ
َوأ ْبَناَءَنا

َ
أ َنْدُع ْوا

َ
َتَعال

اختصاصی هم به نصاری، آن هم به نصارای نجران، ندارد. یهودیان نیز برای خدا؟ج؟ پسر ساخته اند: 


َ

ْفَواِهِهݠْمُیَضاِهُئوَنَقْول
َ
ُهݠْمِبأ

ُ
َمِسیُحٱْبُنٱهلِلٰذِلَكَقْول

ْ
َصاَرىٱل ِتٱلّنَ

َ
َیُهوُدُعَزْیٌرٱْبُنٱهلِلَوَقال

ْ
ِتٱل

َ
>َوَقال

وَن<.  1
ُ

یُیْؤَفك
َّ ن

َ
ُهݠُمٱهلُلأ

َ
واِمْنَقْبُلَقاَتل ِذیَنݠَكَفُر

َّ
ٱل

که »مسیح« پسر »اهلل« است. این  گفتند  نصرانیان  و  که »عزیر« پسر »اهلل« است  گفتند  یهودیان  »و 

کافر شده بودند. خدا آنان  که قباًل  گفتۀ افرادی را شبیه سازی می کنند  گفتۀ آنان با دهانهایشان است. آنان 

کشانده می شوند«. کجا و به چه حد، به راه غلط  را نابود سازد، تا 

که در مدینۀ آن روز حاضر بودند، نظاره گر این »مباهله«  و نتایج  بنا بر این، یهودیان و به ویژه، یهودیانی 

که یهودیان نیز مانند نصرانیان، خودشان را نیز پسران خدا؟ج؟ می دانستند:  آن بودند. به ویژه آن 

َق
َ
ْنَخل ْنُتݠْمَبَشٌرِمّمَ

َ
ݠْمَبْلأ

ُ
ݠْمِبُذُنوِبك

ُ
ُبك

ّ
اُؤُهُقْلَفِلݠَمُیَعَذ ِحّبَ

َ
ْبَناُءٱهلِلَوأ

َ
َصاَرىَنْحُنأ َیُهوُدَوٱلّنَ

ْ
ِتٱل

َ
>َوَقال

َمِصیُر<.   
ْ
ْیِهٱل

َ
ِإل ْرِضَوَماَبْیَنُهَماَو

َ
أ

ْ
َماَواِتَوٱل ُكٱلّسَ

ْ
ِهُمل ُبَمْنَیَشاُءَوِلّلٰ

ّ
َیْغِفُرِلَمْنَیَشاُءَوُیَعَذ

که ما پسران خداوند و محبوبهای او هستیم. بگو: پس از چه خداوند  »یهودیان و نصرانیان می گفتند 

که او آفریده است. او غفرانش را  گناهانتان عذاب می کند؟! بلکه شما بشری از بشرهایی هستید  شما را با 

ملکوت  خداوند  برای  و  می کند  عذاب  بخواهد  که  را  فردی  هر  و  می خواهد  که  می کند  فردی  هر  نصیب 

آسمانها و زمین است و هر آن چه در میان آن دو وجود دارد و بازگشت به سوی اوست«. 

شاید این گونه نبود که یهودیان و نصرانیان خودشان را به طور رسمی پسران خدا؟ج؟ بدانند. این یک 

که  باشد  آن  معنای  به  خدا؟ج؟،  کتاب  تعبیر  این  شاید  و  بود  نصرانیان  و  یهودیان  میان  در  عمومی  باور 

که  یهودیان و نصرانیان، همگی خودشان را تافته های جدا بافته ای می دانستند مقتدر اما باید به خاطر آورد 

کرده است.  یچه، ادعای آنها را ثبت  کالم خداوند؟ج؟ و تعبیر الهی، از این در این 

سورۀ توبه/30.  1
سورۀ مائده/18.    
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»آیۀ  عمومی  شرط  به  بنا  و  بودند  مشترک  یکدیگر  با  باور  این  در  نصرانیان  و  یهودیان  حال،  هر  به 

مباهله«، »یهودیان« و به ویژه »یهودیان مدینه و اطراف مدینه« نیز باید برای »مباهله« آماده می شدند. 

کنندگان« بی خبر و بی اطالع بودند، »یهودیان مدینه و  گر از »مباهله  »»نصارای نجران« ا

اطراف مدینه«، از آنان و از شأن و شخصیت آنان و شاید از عملکرد آنان در موارد مشابه، به 

که حاضران »مباهله«  که قبل از »مباهله« بدانند  گاه بودند. این یهودیان برای آن  خوبی آ

چه افرادی هستند، به هوش فوق العاده ای نیز نیاز نداشتند. آنان از دعوت نشدن مسلمانان 

که به جز خاندان عصمت و طهارت؟مهس؟ هیچ فرد  و به خوبی می دانستند  با خبر بودند 

گونه نبودند.  دیگری از مسلمانان در این »مباهله« شرکت ندارد. »نصارای نجران« اما این 

کردن و  کشی می کردند تا تکلیف خودشان را برای شرکت  آنان باید به محل »مباهله« سر 

کنند. آنان به مجرد خبر دار شدن از حاضران »مباهله«،  شرکت نکردن در »مباهله« روشن 

حاضر به حضور در »محل مباهله« نیز نشدند و داغ جزیه را پذیرفتند و زندگی خودشان را 

خریدند«. 

ممکن است برای نصارای نجران و یهودیان و منافقان و حتی برای بعضی از مؤمنان از قبل مشخص 

و  خدا؟ج؟  برای  باهلل _  که _ نستجیر  است  ممکن  مگر  »مباهله« چه افرادی هستند اما  که حاضران در  نبود 

گنگی باشد؟! یعنی »آیۀ مباهله« را با این نگاه نیز باید مورد مطالعه  برای پیامبر خدا؟ص؟ نیز موضوع به همین 

و دقت نظر قرار داد. 

نمی کنند.  شرکت  »مباهله«  این  در  نجران  نصارای  که  بود  روشن  »مباهله«  طرح  آغاز  »از 

پیامبر  به  دیگری  صورت  هر  به  مطلب  که  آن  جای  به  و  مطرح  طرح،  این  حال،  این  با 

رحمت؟ص؟ ابالغ و او آن را تبلیغ کند، این مطلب به صورت آیه ای از کتاب و با الفاظی نازل 

گر اندیشه ای را در این آیات  شد که شأن و ارزش آن، شاید برای کسی پوشیده نباشد. البته ا

کار اندازد«.  به 

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
د �ݐ ںݐ

ݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ان ݣݣݣݣٮݓاٮݔد ݣݣٮݓدݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤ ٯݦݦݨݨݨݦق اڡݨݨݨݨݨݦݦݐ ان ݣݣݣݣݣو ݣݣݣم�ݐ �ݘ اںݐ ݭݭݭݭݭݭݭݔݠݠهودٮݔان ݣݣݣݣو ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡسش ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݫݓݡمل� ، ىݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݫ ݫ م� ݣݣو ݣݣݣا�ݐ ݣݣݣݣݣݣݣݣحݫ �ه

کیفیت »مباهله« در خوِد آیه ذکر شده است. بنا به آن چه  »آیۀ مباهله« قبل از »مباهله« نازل شده و 

حضرت  و  مجتبی؟س؟  امام  مبارک  وجود  است،  شده  ذکر  مباهله«  »آیۀ  در  چه  آن  و  داد  رخ  عمل  در 

که: سید الشهداء؟س؟ به عنوان پسراِن پیامبر رحمت؟ص؟ معرفی شده اند. این خود، به آن معناست 
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»»مباهله« یعنی منکوب شدِن »شانئان ابتری پیامبر رحمت؟ص؟« قبل از »نصارای نجران««.

به  و دیگر  دارد  پسران  بلکه  و  نه  دارد،  پسر  پیامبر خدا؟ص؟  یعنی  مباهله«  »آیۀ  این سابقه،  با وجود 

منطق شانئان معاصر پیامبر خدا؟ص؟ و شانئان بعدی نیز او »ابتر« نیست و یعنی »پسر سازی« برای پیامبر 

ید«ها را به عنوان پسر برای  ید« و یا »ز خدا؟ص؟ ممنوع. و یعنی دیگر نیازی نیست تا به قصد خیر خواهی، »ز

کنند. پیامبر خدا؟ص؟ معرفی 

اما تنها استفاده از ماجرای »مباهله«، به پسر داشتن و نداشتن خاتم پیامبران؟ص؟ محدود و منحصر 

آن، به  افراد  که  خانواده ای  می کند؛  معرفی  عالم  خانوادۀ  بزرگترین  عنوان  به  را  خانواده  آیه، این  این  نمی شود. 

کتاب خدا؟ج؟ همگی جان یکدیگرند. منطق 

که  دارد  »آیۀ تطهیر« وجود  و  البیت«  »اهل  با  ارتباط  در  بسیاری  روایتهای  پیامبر رحمت؟ص؟  در سیرۀ 

آنها به بحث موجود، حالوت و  از  گروهی  از میان تمام آن روایتها،  را تأیید می کند ولی  همگی همین مطلب 

شیرینِی خاصی را هدیه می کند. 

که نشانگر اهتمام فراوان خاتم پیامبران؟ص؟ نسبت  که عالوه بر آن  این دسته از روایات، روایتهایی است 

کنان »بیت فاطمه؟اهس؟« _ است، به روشنی هر  کاربرد این آیه برای خانه حضرت صّدیقۀ کبری؟اهس؟ _ یعنی سا به 

چه تمامتر مقصود از »البیت« در  »آیۀ تطهیر« و نیز مقصود از »اهل البیت« را معین و مشخص می کند. 

بر  ماه،  برخی دیگر شش  بر اساس  روز،  برای مّدت چهل  اکرم؟ص؟  پیامبر  روایات،  این  از  برخی  بر اساس 

اساس برخی هفت ماه، هشت ماه و نه ماه، با نزدیك شدِن وقِت تماِم نمازها یا دست کم وقت نماز صبح، در برابر 

»بیت فاطمه و علی؟امهس؟« می ایستاد و یا دست خود را به دو طرِف درگاِه آن خانه تکیه می داد و  »آیۀ تطهیر« را در 

اشاره به »اهل آن خانه« می خواند. در یکی از این نقلها چنین آمده است: 

َة 
َ

ال : الّصَ
ُ

َفْجِر، َفَیُقول
ْ
ْشُهٍر ِإَذا َخَرَج ِإَل ال

َ
َة أ ّرُ ِبَبْیِت َفاِطَمَة ِسّتَ َكاَن َیُ ؟مص؟،  ِبَّ ّنَ الّنَ

َ
َنٍس، أ

َ
»... َعْن أ

ْمَتْطِهیًرا<«.  1
ُ

َرك َبْیِتَوُیَطَهّ
ْ
ل

ݗ
ْهَلا

َ
ْجَسأ لَرّ

ݗ
ُما

ُ
هلُلِلُیْذِهَبَعْنك

ݗ
َماُیِریُدا

َ
َبْیِت! >ِإّن

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
َیاأ

مصنف ابن ابی شیبه ج7/7 5، مسند احمد بن حنبل ج59/3 ، ج85/3 ، منتخب مسند عبد بن حمید   1
الکبیر  المعجم  ج  /9،  الطبری  تفسیر  طریق(،  )دو  ج59/7  یعلی  ابی  مسند  ج31/5،  ِترِمذی  سنن  ص367، 
یه(  )طبرانی( ج56/3، ج  / 40، المستدرك علی الصحیحین ج158/3، مناقب علی بن ابی طالب )ابن مردو
ص 30، 303، شواهد التنزیل ج /18، 0 ، 1  )دو نقل(،   ، احکام القرآن )ابن العربی( ج571/3، اسد الغابة 
کثیر ج3/ 49، البدایة و النهایة  ج1/5 5، تهذیب الکمال ج50/35 ، سیر اعالم النبالء ج /134، تفسیر ابن 

کنز العمال ج646/13 و... .  ج3/8  ، امتاع االسماع ج387/5، الدر المنثور ج199/5، 

هم چنین رجوع شود به : مسند ابی داود طیالسی ص174 )بر اساس یك ماه (، فضائل الصحابة )احمد بن 
یخ الکبیر )بخاری( ج5/9 ، انساب االشراف ص104، تفسیر طبری ج  /10 )دو  حنبل( ج /761)دو نقل(، التار
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که برای نماز صبح از خانه خارج می شد نزد دِر »بیت  گاه  گوید: پیامبر اکرم؟مص؟ شش ماه پیاپی هر  »انس 

هلُل
ݗ
َماُیِریُدا

َ
فاطمه« می ایستاد و می فرمود: ای »اهل البیت«! برای نماز بپاخیزید؛ )و سپس این آیه را می خواند(: >ِإّن

کنان این خانۀ  ْمَتْطِهیًرا<. )= ݥݥ»خداوند اراده ای پیوسته، تنها و تنها برای سا
ُ

َرك َبْیِتَوُیَطَهّ
ْ
ل

ݗ
ْهَلا

َ
ْجَسأ لَرّ

ݗ
ُما

ُ
ِلُیْذِهَبَعْنك

مشخص دارد که تمام »رجس« را همواره از آنان دور سازد و آنان را همواره با بارِش »طهارت«، تطهیر کند«(«. 

کرده _ به خوبی و به روشنی  از این روایت و از همانندهای پر شماَرش _ که مصادر بسیاری نیز آنها را نقل 

که:  هر چه تمامتر، این واقعیت دانسته می شود 

»»البیت« در »آیۀ تطهیر«، یعنی »بیت فاطمه؟اهس؟«  1«.

گر چنانچه این عمل در تمام زندگانی خاتم پیامبران؟ص؟، تنها و تنها یک روز و تنها و تنها یک بار رخ  ا

که این عمل ماه ها در زمان نماز صبح و یا هر  کافی بود، حال آن  می داد، برای تعریف »البیت« در »آیۀ تطهیر« 

کنان آن، به عنوان  نمازی، تکرار می شده است. این عمل پیامبر خدا؟ص؟ بهترین روش برای معرفی این خانه و سا

که  »آیۀ تطهیر« در شأن آنان نازل شده است. تنها افرادی است 

مقابل  در  »مباهله«  ماجرای  در  خاندان؟مهس؟،  این  معرفی  برای  زدنی  مثال  عملکرِد  »این 

دیدگان  مقابل  در  ویژه  به  و  منافقان  و  شانئان  و  یهودیان  جمله،  از  و  همه  و  همه  دیدگان 

که مطرح شد، تکرار شده است؛  نصارای نجران، برای معرفی این خاندان؟مهس؟ با عناوینی 

که تا دنیا دنیاست، ورد زبان همگان است«.  عملکردی 

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ؟مهس؟ 
ݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣنݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ دݣݣݣݣݣݣاݤݤ ݐ ݧ ݧ اٮݧ

ݐ
ن ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡݡح ان ݣݣݣݣݣݣا�ݔ راݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣمح�ݓ درسی �ݓ

خدا؟ج؟  پسر  را  مسیح؟ع؟  حضرت  نجران  نصارای  که  شد  شروع  جا  آن  از  »مباهله«  ماجرای 

طریق(، المعجم الکبیر )طبرانی( ج56/3، الکامل )ابن عدی( ج198/5، طبقات المحدثین باصبهان ج149/4، 
روز، هفت ماه، هشت ماه )دو نقل((، ص304 )نه ماه,  یه( ص303)چهل  )ابن مردو ابی طالب  مناقب علی بن 
التنزیل  شواهد  ج81/4 ،  سمعانی  تفسیر  ج1633/4،  االستیعاب  ج44/8،  والبیان  الکشف  روز(،  در  بار  پنج 
)دو  ج 136/4،  دمشق  مدینة  یخ  تار طریق(،  ص60 )دو  خوارزمی  مناقب   ، 5 نقل(،  4 )دو  نقل(،  ج /  )دو 
کثیر ج3/ 49، البدایة و النهایة  طریق(، 137، سیر اعالم النبالء ج /134، میزان االعتدال ج /381، تفسیر ابن 
ج3/8  ، الدر المنثور ج199/5 )بر اساس چهل روز، بر اساس شش ماه، بر اساس هشت ماه، بر اساس نه ماه(، 
فتح القدیر ج396/3، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی ج84/16 )بر اساس هشت ماه ( و... . 
این  که  می دهد  نشان  و  آمده  صورت  همین  به  یخی  تار نقلهای  در  و  روایت  در  که  است  تعبیری  تعبیر،  این   1
گر چنانچه، در به کار بردن تعبیِر »این خانه«، از القاب  »خانه« با این نام شناخته می شده و باز هم تکرار می شود که ا
ره، ام ابیها، سیدة نساء العالمین، حضرت فاطمۀ زهرا؟اهس؟ استفاده نشده، به این  کنیه های حضرت صدیقۀ مطّهَ و 

خاطر بوده است.
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می دانستند و بحث و مجادله در این خصوص به جایی نرسید و برای اثبات حقانیت، این راه پیشنهاد 

 
ً
 خدا؟ج؟ پسر ندارد و ثانیا

ً
که اوال که برای همگان روشن شود  گرفت  شد. بنا بر این، »مباهله« برای آن صورت 

حضرت مسیح؟ع؟ پسر خدا نیست. 

بنا بر این، موضوع »مباهله« و علت آن و »آیۀ مباهله« و سبب نزول و تعابیر آن و نیز عملکرد پیامبر 

که:  گویا برای این منظور است  کیفیت آن، نشانه هایی  رحمت؟ص؟ و 

پسر  مسیح؟ع؟  حضرت  بگوید  که  آن  برای  و  ندارم  پسر  من  بگوید  که  آن  برای  »خدا؟ج؟ 

پیامبر  پسران  الشهداء؟س؟،  سید  حضرت  و  مجتبی؟س؟  امام  که  می فرماید  نیست،  خدا 

که این دو وجود مبارک، پسران خدا؟ج؟ هم نیستند«. خدا؟ص؟ هستند و صد البته 

که:  با دقت دوباره ای در این عملکرد، روشن خواهد شد 

الفاظی  با  خاندان  این  معرفی  برای  فرصت  این  از  حکیم؟ج؟  خدای  عامیانه،  تعبیر  »به 

که برای  که برای توصیف آن حدی وجود ندارد و این خود، به آن معناست  کرده  استفاده 

کرد، نه و بلکه از هر فرصتی، نهایت  معرفی »اهل البیت؟مهس؟« از هر  فرصتی باید استفاده 

کرد«.  استفاده را باید 

کتاب و عمل خاتم پیامبران؟ص؟،  کتاب خدا؟ج؟ و آیات شریفۀ این  گر چنانچه قرار باشد،  حال و ا

کریمه، راهنمای مناسبی برای این عملکردها در خصوص معرفی  برای عملکرد من و ما الگو باشد، این آیۀ 

که:  خاندان عصمت و طهارت؟مهس؟ است و درس فراموش نشدنی این ماجرا این است 

گر در ظاهر امر، هیچ  کرد حتی ا »برای معرفی خاندان وحی؟مهس؟ از هر فرصتی باید استفاده 

ارتباطی میان عملکرد و فرصت پدید آمده وجود نداشته باشد«. 

ی ݣݣاصحاݡٮݓ ݣݣݣݣݣکساءݤݤݤ
ݐ
ݢ� ݢ ݢ اݣݣݣݡݠهل� ݣݣݣݣو ݣݣݣݣمعرݢ ݔ�ۀ م�ݓ �

آ
ا

»آیۀ مباهله« همان افرادی را برای »مباهله« معرفی میکند که با نام »اصحاب کساء« شناخته شده اند؛ 

گرفته  »کساء خیبری« صورت  زیر  در  نیز  »مباهله«  و حضور در محل  بیشتر  نفر  نه یک  و  کمتر  نفر  نه یک 

کساء«. که »آیۀ مباهله« یعنی معرفی »اصحاب  است. این خود، به مفهوم آن است 

کرده خودش به مفهوم آن است  که خدا چنین آیه ای را با این ویژگیها در ماجرای »مباهله« نازل  این 

کساء« را نیز داشته است.  که خدای جهانیان؟ج؟ از راه نزول این آیه، بنای تعریف »اصحاب 
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که میان آیه و ماجرای عملکرد خاتم پیامبران؟ص؟ وجود دارد، این  با ارتباط عمیق و وثیق و محکمی 

که:  مطلب، پذیرفتنی است 

و  رحمت؟ص؟  پیامبر  و  خدا  حزب  در  عضویت  یعنی  ویژگیها  این  با  جمع  این  »پذیرفتن 

که این  عدم پذیرش به معنای همراهی با دشمنان این خاندان است. باید به خاطر سپرد 

کرده است«. ویژگیهای را خدای جهانیان؟ج؟ برای این خاندان معرفی 

اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهل�ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݭݭݭݭݭݓ ݫ ݫ ݫ ݔ�ݦݦݦݘ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣم�ݫ �
آ

ا�هل� و ݣݣدر ݣݣݣݣݣا راݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݡی ݣݣݣݣم�ݓ دعوݣݣݡٮق ݣݣݣدر ݣݣما�ݓ

از  باید  خدا؟ص؟  پیامبر  که  ݠْم...< به خوبی نشان می دهد  ْبَناَءݠكݡُ
َ
ْبَناَءَناَوأ

َ
أ ْواَنْدُع

َ
>...َفُقْلَتَعال عبارِت: 

کنندگان و حتی از خودش برای شرکت در »مباهله« دعوت به عمل آورد؛ چه خردسال باشند  تمام »مباهله« 

کهنسال.  و چه 

صّدیقۀ  حضرت  ابرار؟س؟،  امیر  رحمت؟ص؟،  پیامبر  آنان،  هستند.  مشخص  »مباهله«  حاضران 

ره؟اهس؟، حضرت امام مجتبی؟س؟ و حضرت سید الشهداء؟س؟ هستند.  مطّهَ

ظن  به درستی مشخص نیست.  »مباهله«،  نتیجه، سال  و در  به مدینه  سال ورود نصارای نجران 

غالب، آن است که نصارای نجران در سال نهم، یا در سال دهم هجری و یا حتی در سال یازدهم هجری و بعد 

از بازگشتن از »حجة الوداع«، انجام شده است. بر این پایه ها، دو فرد از این افراد، بسیار خردسال بودند.

باید البته توجه داشت، بر اساس آن چه در »آیۀ مباهله« آمده است، پیامبر رحمت؟ص؟ باید این دو 

کند و عالوه بر دعوت، باید دست آنان را  طفل خردسال خودش را نیز برای حضور در این »مباهله«، دعوت 

که پسران او خوانده شده اند. او باید این خانواده را در نهایت  بگیرد و با خود همراه سازد؛ دو طفل خردسالی 

که امروز و فردا و فرداها، صدها و بلکه هزاران  کند  گونه ای معرفی  احترام و عظمت به عالمیان معرفی و به 

که  کتاب در شرح این واقعه به رشتۀ تحریر آید و آنان را با احترام تمام تا جای »مباهله« یعنی تا جایی ببرد 

همه به نظاره نشسته اند.

که »آیۀ مباهله« از آن خبر می دهد و به آن امر می کند، دعوت ساده ای نیست. فرمان دعوت  دعوتی 

با فرمان  تنها وظیفه دارد  نه  او  کننده شخص پیامبر رحمت؟ص؟ است.  کرده و دعوت  را خدا؟ج؟ صادر 

کند بلکه باید به دنبال آنان برود،  خدایش، اطفال خردسال خودش را برای شرکت در امر »مباهله« دعوت 

آنان را در آغوش بگیرد و با احترام فراوان و محبت بی نظیر، همراه خودش سازد. 

گونه که مطرح شد، خانۀ پیامبر رحمت؟ص؟ و یا خانۀ حضرت امیر؟س؟ و یا در  محل »مباهله« همان 
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کوچه ها و مسیرهایی باید طی شود و یعنی  مسجد پیامبر خدا؟ص؟ نبود و برای رسیدن به محل »مباهله«، 

کیفیت حضور آنان را در »مباهله« با چشم خودشان می دیدند تا برای  کنندگان و  تمام مردم باید »مباهله« 

ویژه ای  طراحی  امر،  این  برای  که  معناست  آن  به  خود،  این  کنند.  تعریف  را  آنها  آیندگان،  برای  و  دیگران 

گرفته است. صورت 

کن شدن، »واِو« آن حذف شده است. سکون »ندُع« به  که به دلیل سا »ندُع« در اصل »ندعو« بوده 

پیامبر  تنها،  و  تنها  »َنْدُع«،  در  مستتر  جمع  ضمیِر  مرجع  بسیاری،  دالیل  به  است.  ْوا« 
َ
»َتَعال امر  فعل  خاطر 

به  جمله  سیاق  که  کند  گمان  فردی  است  ممکن  چه  گر  ا هستند.  »مباهله«  حاضران  سایر  و  رحمت؟ص؟ 

که »نصارای نجران« نیز در این ضمیر شریک هستند: گونه ای است 

باید توسط - 1 که همۀ »حاضران مباهله«  این مطلب است  به  فرمان »قل« در »آیۀ مباهله« تصریحی 

خاتم پیامبران؟ص؟ دعوت شوند. یعنی نصارای نجران همگی دعوت شونده هستند نه دعوت کننده.

که از جانب او هستند، تعبیر »أبناءنا«، »نساءنا« و - 2 در ترکیب آیه، برای پیامبر رحمت؟ص؟ و افرادی 

کار رفته اما برای دعوتشان،  »أنفسنا« و برای نصارای نجران، »أبناءکم«، »نساءکم« و »أنفسکم«، به 

کار نرفته و برای نتیجۀ دعوتشان نیز »تبتهلوا« و »تجعلوا« استعمال نشده  »قل تعالوا ندع و تدعوا« به 

است.

وا«  است و یعنی اول باید آمدنی صورت بگیرد تا پس از آن، »دعوت« و بعد - 3
َ
»ندُع« جزای فعل امر »َتَعال

از آن »ابتهال«  و بعد از آن، »جعل لعنت خدا؟ج؟« صورت بگیرد. اما باید دانست که از سوی نصارای 

نجران، آمدنی صورت نگرفت، نه به صورت مجازی و نه به صورت حقیقی. 

که دعوت بقیه را بر عهده داشته باشد، یاد نشده - 4 از هیچ یک از نصارای نجران به عنوان بزرگ بزرگانی 

است.

و - 5 »نساءنا«  »أبناءنا«،  جمِع  ضمایر  در  مسلمانان،  و  مؤمنان  از  فردی  هیچ  خاندان؟مهس؟،  این  جز  به 

»أنفسنا«، شریک نیست. 

العاده ای - 6 که دانسته شود، نصارای نجران در این »مباهله« شرکت نمی کنند، به هوش فوق  برای آن 

که نصارای نجران در این »مباهله«  نیاز نبود. از همان آغاز و در زمان نزول آیه برای همه مشخص بود 

شرکت نمی کنند. 

که بیش از یک فاعل دارد. مرجع ضمیر این فعل، همان مرجع ضمیر  »ندُع« یک فعل جمعی است 

»أبناءنا«، »نساءنا« و »أنفسنا« و نیز »نبتهل« و هم چنین »نجعل« است. 

گونه که پیش از این مشخص شد _ »پیامبر رحمت؟ص؟«، »امیر ابرار؟س؟«،  مرجع این ضمایر _ همان 

ره؟اهس؟«، »حضرت مجتبی؟س؟« و »حضرت سید الشهداء؟س؟« هستند. بنا بر این،  »حضرت صدیقۀ مطّهَ
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کننده هستند و هم دعوت شده. این جمع، هم دعوت 

که در برابر آنها نوشته شده نتوان به بزرگی این  »شاید با این عناوین و سالم و صلواتهایی 

یر  که سن دو وجود مبارک از این پنج وجود، ز سخن و این ادعا پی برد. باید به خاطر داشت 

یر هفت سال بود. در این صورت، هم دعوت شدن آنان عظیم است و هم  هشت و بلکه ز

کردِن آنان و این در حالی است که از میان امت مسلمان و از میان تمام بندگان، هیچ  دعوت 

بنده ای با هیچ بزرگی، نتواند چنین حضوری در چنین عملی داشته باشد و باید شرایط 

گروه؟مهس؟ و به این دو طفل خردسال؟امهس؟ اختصاص  که این حضور به این  گونه ای باشد  به 

یافته باشد«.

که: که به این نکته توجه شود  تر می شود  زمانی این عظمت، روشنتر و بر مال

»این جمع بزرگسال و خردسال، قرار است با این عمل، خودشان را در معرض آسیبی بزرگ 

نیز قرار دهند«.

کرده، امر  کتاب خدا؟ج؟ نقل  که  گونه  در ماجرای حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل؟امهع؟ همان 

کشید:  به انتخاب حضرت اسماعیل 

بَِتٱْفَعْلَماُتْؤَمُر
َ
َیاأ

َ
ْذَبُحَكَفٱْنُظْرَماَذاَتَرىَقال

َ
یأ

َّ ن
َ
َمَناِمأ

ْ
َرىفِیٱل

َ
یأ

َّ ِإن َیاُبنَّىَ
َ

ْعَىَقال َغَمَعُهٱلّسَ
َ

اَبل ّمَ
َ

>َفل
اِبِریَن<.  1 َسَتِجُدنِیِإْنَشاَءٱهلُلِمَنٱلّصَ

پس  که تو را ذبح می کنم؛  من در خواب می بینم  گفت: فرزندم!  »پس از آن، وقتی با او به سعی رسید، 

گر خدا بخواهد  کن. ا پدرم! به آنچه فرمان داده می شوی عمل  گفت:  کن، بنگر نظرت چیست؟ فرزند  اندیشه 

بزودی مرا از صابران خواهی یافت«.

که او به ذبح حضرت  ْذَبُحَك< خبر از آن می دهد 
َ
یأ

َّ ن
َ
َمَناِمأ

ْ
َرىفِیٱل

َ
یأ

َّ حضرت ابراهیم؟ع؟ با عبارِت: >ِإن

بَِت
َ
اسماعیل وظیفه یافته است و با عبارِت:  >َفٱْنُظْرَماَذاَتَرى<، امر را به فرزندش واگذار می کند و او با پاسِخ: >َیاأ

ٱْفَعْلَماُتْؤَمُر<  به پدرش اختیاِر این انتخاب را می دهد و نه بلکه به او، در خصوِص »امتثال فرمان خدا؟ج؟« هشدار 

می دهد و از او می خواهد که فرمان خدا؟ج؟ را عملی سازد. 

همه البته می دانند که حضرت اسماعیل؟ع؟ در زمان انجام این عمل، طفل خردسالی بود و این درک و این 

اختیار و این هشدار، از چنین فردی با این سن و سال،  ستودنی است. 

ِم...<، به خوبی نشان می دهد که »مباهله« در واقع، 
ْ
ِعل

ْ
َكِفیِهِمْنَبْعِدَماَجاَءَكِمَنٱل عبارِت: >َفَمْنَحاّجَ

سورۀ صافات/ 10.  1
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برای  که  افرادی  و  رحمت؟ص؟  پیامبر  میان  نیز  احتجاجهایی  امر،  آن  سِر  بر  که  بود  امری  برای  »مباهله« 

که  »مباهله« دعوت شده بودند، جریان یافته بود. این امر، به پسر دار بودن و نبودن خدا؟ج؟ و به ویژه به این 

حضرت عیسی؟ع؟ پسر خدا هست یا نه، ارتباط داشت: 

ْن
ُ

اَتك
َ
َكَفل ِمْنَرَبّ َحّقُ

ْ
وُن*ٱل

ُ
ُهݠُكْنَفَیك

َ
ل

َ
َقال َقُهِمْنُتَراٍبُثݠّمَ

َ
َمَثَلِعیَسىِعْنَدٱهلِلݠَكَمَثِلآَدَمَخل >ِإّنَ

ݠْم ْبَناَءݠكݡُ
َ
ْبَناَءَناَوأ

َ
ْواَنْدُعأ

َ
ݠِمَفُقْلَتَعال

ْ
ِعل

ْ
ل

ݗ
ݡَكِفیِهِمْنَبْعِدَماَجاَءݡَكِمݡَنا ُمْمَتِریَن*َفَمْنَحاّجَ

ْ
ِمَنٱل

یݡَن<.  1 ݫِ ݫ اِذبݫ
َ
ك

ْ
ل

ݗ
یا

َ
هلِلَعل

ݗ
ْعَنَةا

َ
َنْبَتِهْلَفَنْجَعْلل ݠْمُثݠّمَ ْنُفَسݠكݡُ

َ
ْنُفَسَناَوأ

َ
ݠْمَوأ

ُ
َساَءك ݫَِساَءَناَونݭݭݭݭݭݭݭݭݭِ ݫ ݫ ݫ َونݫ

گفت:  ک آفرید و بعد از آن، به او  که او را از خا که مَثِل عیسی نزد خداوند مانند مثِل آدم است  »به درستی 

که علم  که در این امر تردید دارند. پس از آن  باش، پس او شد. این حق از جانب رب تو است. پس از آنانی نباش 

گر کسی در بارۀ آن با تو مجادله کرد به آنان بگو: بیایید تا ما پسرانمان و شما پسرانتان، ما  این موضوع به تو رسید، ا

کنیم و فرا خوانیم. آنگاه با تضـّرِع فراوان به  زنانمان و شما زنانتان و ما جانهایمان و شما جانهایتان را دعوت 

سوی خدا، لعنِت خدا را بر »کاذبان« قرار دهیم«. 

حال و بر این اساس، قرار است دو طفل خردسال _ که سالم خدا؟ج؟ بر آنان باد _  برای این منظور به 

به  دعوِت  که  دعوتی  برای  »مباهله«  بروند؛  »مباهله«  به  مادرشان؟امهس؟  و  پدر  و  رحمت؟ص؟  پیامبر  همراه 

که ضمیر جمع  »توحید« است. این دعوت، زبان دعوت این دو طفل خردسال نیز هست. باید به خاطر آورد 

گروه باز می گردد.  مستتر موجود در »َنْدُع« به تمام این 

و  دهند  قرار  »کاذبان«  بر  را  خدا؟ج؟  لعنت  کنندگان«،  »مباهله  است،  قرار  »مباهله«  »در 

از دست دادن جان. حال  برای  که در »مباهله« حاضر می شوند  افرادی  آمادگی  این یعنی 

گذشت از جان در مسیر دعوت الهی، ارائه شود، این  گر به راستی قرار باشد نمونه ای برای  ا

کنار پدر و مادر و  که دو طفل خردسال نیز در  یباترین نمونه هاست؛ نمونه ای  نمونه یکی از ز

گذاشته اند«.  جد؟مهس؟ از جان خودشان مایه 

عمل دعوت، حتمًا باید به صورت جمعی صورت بگیرد زیرا اگر قرار بود، این عمل به صورت فردی و 

توسط شخص خاتم پیامبران؟ص؟ صورت بگیرد، مانند آیۀ دیگری از کتاب خدا؟ج؟، تعبیر مفرد کاربردی بود:

َواِلَدْیِنِإْحَساًنا...<.   
ْ
واِبِهَشْیًئاَوِبٱل

ُ
اُتْشِرك

َّ
ل

َ
ݠْمأ

ُ
ْیك

َ
ݠْمَعل

ُ
ك َمَرّبُ ْتُلَماَحّرَ

َ
ْواأ

َ
>ُقْلَتَعال

که رب شما حرمتش را بر شما واجب ساخته است: این  »بگو: بیایید تا برای شما »بخوانم« آن چه را 

سورۀ آل عمران/61.  1
سورۀ انعام/151.   
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کنید...«. که شما چیزی را شریک او قرار ندهید و به پدر و مادر احسان 

ݠْم...< در  ْبَناَءݠكݡُ
َ
ْبَناَءَناَوأ

َ
ْواَنْدُعأ

َ
ݠْم< و >...َفُقْلَتَعال

ُ
ْیك

َ
ݠْمَعل

ُ
ك َمَرّبُ ْتُلَماَحّرَ

َ
ْواأ

َ
از مقایسۀ دو عبارِت: >َتَعال

که کار  ْتُل« و متکلم مع الغیر بودِن »َنْدُع...« این نتیجه نیز حاصل می شود 
َ
ارتباط با متکلم وحده بودن »أ

کار »دعوت« به صورت جمعی.  »تالوت« باید به تنهایی انجام شود و 

ݢءݤݤݤݤ ݓ� دݣݣ��ق ݣݣݣاصحاݡٮݓ ݣݣݣݣݣݣݣݣکساݤݤݤݢ رݣݣݣݡٮق ݣݣݣ�
ݐ

�
آ

ا و ݣݣݣݣا �ݔ
ݣݣݣݣاݤݤݡٮݓ ݣݣݣو ݣݣݣ�ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحم�ق ݣݣدںݐ عدݐ

تمام  تقسیم »رحمت« و »عذاب« برای  و  بودن«، تقدیر  همگان  مهم »موالی  ویژگیهای  از  ویژگی  دو 

عالمیان است. 

پیامبر خدا؟ص؟ رسول رحمت بر تمام عالمیان است: 

ِمیَن<.  1
َ
َعال

ْ
اَرْحَمًةِلل

َّ
َناَكِإل

ْ
ْرَسل

َ
>َوَماأ

که جان پیامبر رحمت؟ص؟ هستند.  پیش از این دانسته شد، این ویژگی، ویژگی تمام آن افرادی است 

گونه اند، »حاضران در مباهله« و افرادی از این  که این  در مباحث گذشته و در بحث جاری دانسته شد، آنان 

که عنوان »کوثر« بر آنان صادق است.  خاندان؟مهس؟ هستند 

کردن« را نیز به خاتم پیامبران؟ص؟ نسبت دهد،  که با صراحت، »عذاب  بر خالف »رحمت«، آیه ای 

کردن« نیز همانند »مورد رحمت قرار  که امر »عذاب  در میان آیات قرآن به چشم نمی خورد اما باید دانست 

که سالم خدا بر یکایک آنان باد! دادن« به دست آن حضرت و خاندان مطهر اوست 

کافران را به دست مؤمنان قرار داده است:  خدا؟ج؟ بخشی از عذاب 

ْیِهݠْمَوَیْشِفُصُدوَرَقْوٍمُمْؤِمِنیَن*َوُیْذِهْبَغْیَظ
َ
ݠْمَعل

ُ
ݠْمَوُیْخِزِهݠْمَوَیْنُصْرك

ُ
ْیِدیك

َ
ْبُهݠُمٱهلُلِبأ

ّ
وُهݠْمُیَعَذ

ُ
>َقاِتل

یَمْنَیَشاُءَوٱهلُلَعِلیݠٌمَحِكیݠٌم<.   
َ
وِبِهݠْمَوَیُتوُبٱهلُلَعل

ُ
ُقل

کند و آنان را خوار سازد و شما را علیه آنان  »با آنان بجنگید تا خداوند با دستان شما آنان را عذاب 

نصرت بخشد و سینه های قوم مؤمن را شفا  بخشد. و خدا شدت خشم دلهای شما را می زداید. و خداوند از 

که خودش بخواهد، توبه می پذیرد و خداوند دانای حکیم است«. هر آن 

کافران با مؤمنان، از دل  که »غیِظ« حاصل از نتیجۀ جنگ  »بنا به تصویر این آیه، برای آن 

سورۀ انبیاء/107.  1
سورۀ توبه/14 و 15.   
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کافران بجنگند و با دست خودشان آنان را عذاب بدهند و تا  مؤمنان برود، مؤمنان باید با 

کند«. آنان را خداوند به دست مؤمنان خوار 

کافران می رسد. این  گرفته است، از راه جنگیدن به  که بنا به این آیات به دست مؤمنان قرار  عذابی 

که یکی از آنها »مباهله« است.  کردن راه های دیگری هم دارد  عذاب 

که  یݡَن< پایان یافته و این عبارت، عبارتی است  ݫِ ݫ اِذبݫ
َ
ك

ْ
ل

ݗ
یا

َ
هلِلَعل

ݗ
ْعَنَةا

َ
»آیۀ مباهله« با عبارِت: >َفَنْجَعْلل

کمتر مورد توجه واقع شده است: 

ݠْم
ُ

َساَءك ݫَِساَءَناَونݭݭݭݭݭݭݭݭݭِ ݫ ݫ ݫ ݠْمَونݫ ْبَناَءݠكݡُ
َ
ْبَناَءَناَوأ

َ
ْواَنْدُعأ

َ
ݠِمَفُقْلَتَعال

ْ
ِعل

ْ
ل

ݗ
ݡَكِفیِهِمْنَبْعِدَماَجاَءݡَكِمݡَنا >َفَمْنَحاّجَ

یݡَن<.  1 ݫِ ݫ اِذبݫ
َ
ك

ْ
ل

ݗ
یا

َ
هلِلَعل

ݗ
ْعَنَةا

َ
َنْبَتِهْلَفَنْجَعْلل ݠْمُثݠّمَ ْنُفَسݠكݡُ

َ
ْنُفَسَناَوأ

َ
َوأ

َکاِذِبیَن« بسیار متفاوت 
ْ
ی ال

َ
ْعَنَتُه َعل

َ
َنْدُعو اهلَل أْن َیْجَعَل ل

َ
اِذِبیَن< با »ف

َ
ك

ْ
ل

ݗ
یا

َ
هلِلَعل

ݗ
ْعَنَةا

َ
عبارِت: >َفَنْجَعْلل

که  کاذبان« را انجام می دهند، همانانی هستند  که »جعل لعنت بر  است بر اساس تعبیر »آیۀ مباهله«، آنان 

مرجع ضمیِر »نجعل« هستند. 

کاذبان« به دست افرادی قرار  یݡَن<، قرار دادن »لعنت خدا بر  ݫِ ݫ اِذبݫ
َ
ك

ْ
ل

ݗ
ا ی

َ
هلِلَعل

ݗ
ْعَنَةا

َ
>َفَنْجَعْلل در عبارِت: 

که مرجع ضمیر جمع متکلم موجود در »نجعل« هستند و دانسته شد، مرجع تمام ضمایر  داده شده است 

که در »مباهله« حاضر شدند.  جمع متکلم »آیۀ مباهله« _ و از جمله، »نجعل« _ پنج وجودی؟مهس؟ هستند 

که عذاب خداوند؟ج؟ را بر »کاذبان« قرار می دهند، همین افراد هستند.  این خود به آن معناست، آنان 

ْعَنَة
َ
این عبارت، شاید عبارت عجیبی به نظر آید اما باید دانست، اولین داللِت عبارِت: >َفَنْجَعْلل

که غیر خدا؟ج؟ نیز می تواند »لعنت خدا؟ج؟« را بر دیگران قرار دهد و بنا به منطق  اِذِبیَن< این است 
َ
ك

ْ
ل

ݗ
یا

َ
هلِلَعل

ݗ
ا

کافران است.  کردنها، جنگیدن با  ݠْم...<    یکی از راه های این عذاب 
ُ

ْیِدیك
َ
ْبُهݠُمٱهلُلِبأ

ّ
وُهݠْمُیَعَذ

ُ
آیۀ: >َقاِتل

»عذاب  معنای  به  خدا«  لعنت  »جعِل  خدا؟ج؟،  کتاب  از  دیگری  آیات  و  مباهله«  »آیۀ  منطق  به 

که مرجع ضمیر »نجعل« هستند، می توانند  دنیوی« نیز هست. بنا بر این و بر اساس این بخش از آیه، افرادی 

که خدا؟ج؟ آنان را عذاب می کند.  کنند  گروهی را در دنیا با همان عذابی عذاب  هر 

که برای آن حدی متصور نیست  این عبارتها، از عظمت و از قدرت و از حکمت عظیمی خبر می دهد 

گذرا صورت بگیرد؛ بر  که پیرامون این عظمت بحث شود، الزم است بر آیاتی چند، مروری  اما قبل از آن 

که این تعبیر دارد: که نشانگر و نمایانگر »لعنت خدا؟ج؟« و مفهومی است  آیاتی 

سورۀ آل عمران/61.  1
سورۀ توبه/14 و 15.   
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ُهَعَذاًباَعِظیًما<.  1
َ
ل َعّدَ

َ
َعَنُهَوأ

َ
ْیِهَول

َ
ݠُمَخاِلًداِفیَهاَوَغِضَبٱهلُلَعل ًداَفَجَزاُؤُهَجَهّنَ >َوَمْنَیْقُتْلُمْؤِمًناُمَتَعَمّ

ی عمد به قتل برساند، مجازات او جهنم است در حالی که او در آنجا  »و هر کس، فرد با ایمانی را از رو

کرده و عذاب عظیمی را برای او آماده ساخته است«. جاودانه باقی می ماند و خداوند بر او غضب و لعنت 

آنها  از  یکی  که  کرده  مشخص  عمد  روی  از  مؤمنان  کشتن  برای  را  مجازاتهایی  خدا؟ج؟  آیه،  این  در 

»لعنت  بودن  عذاب  به  نتوان  آیه  این  از  شاید  است.  عظیم«  »عذاب  آنها،  از  دیگر  یکی  و  خدا«  »لعنت 

خدا؟ج؟« پی برد. 

که »لعنت خدا؟ج؟« ، عذاب همارۀ اوست:  در آیه ای دیگر از این آیات، به این مطلب تصریح شده 

ْجَمِعیَن*َخاِلِدیَنِفیَها
َ
اِسأ ِةَوٱلّنَ

َ
ِئك ا

َ
َمل

ْ
ْعَنُةٱهلِلَوٱل

َ
ْیِهݠْمل

َ
ِئَكَعل

ٰ
ول

ُ
اٌرأ

َ
واَوَماُتواَوُهݠْمݠُكّف ِذیَنݠَكَفُر

َّ
ٱل >ِإّنَ

وَن<.    اُهݠْمُیْنَظُر
َ

َعَذاُبَول
ْ
ُفَعْنُهݠُمٱل

َ
اُیَخّف

َ
ل

کفر مردند، لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر آنان باد! آنان در آن  کافر شدند و در حال  که  »افرادی 

آنان فرصت  به  و  شد  نخواهد  داده  تخفیف  آنان  از  عذاب  هرگز  که  گونه ای  به  )=لعنت خدا( جاودانه اند، 

دیگری داده نمی شودݣݣݣ «.

از این آیه، به خوبی روشن است که »لعنت خدا؟ج؟«، عذاب آخرت است اما آیا این »لعنت« عذاب دنیا 

را نیز شامل می شود یا نه؟ از این آیه مشخص نیست.

که خدا؟ج؟ آن را در دنیا نصیب افرادی  در »آیۀ ایذاء رسول خدا؟ص؟«، خبر از لعنتی داده شده است 

که پیامبر رحمت؟ص؟ را مورد اذیت قرار داده اند و یا قرار می دهند: می کند 

ُهݠْمَعَذاًباُمِهیًنا<.  3
َ
ل َعّدَ

َ
آِخَرِةَوأ

ْ
ل

ݗ
ْنَیاَوا لّدُ

ݗ
هلُلفِیا

ݗ
َعَنُهݠُما

َ
ُهل

َ
هلَلَوَرُسول

ݗ
ِذیَنُیْؤُذوَنا

َّ
ل
ݗ
ا >ِإّنَ

»به یقین افرادی که خدا و رسول او را می آزارند، خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده و برایشان عذابی 

خّفت بار آماده ساخته است«. 

کردن لعنت شدگان قرار داده شده  کر  کور و  در آیه ای دیگر از این آیات، »لعنت« به عنوان عاملی برای 

است: 

ُهݠْم َصّمَ
َ
َعَنُهݠُمٱهلُلَفأ

َ
ِذیَنل

َّ
ِئَكٱل

ٰ
ول

ُ
ݠْم*أ

ُ
ْرَحاَمك

َ
ُعواأ

ّ
ْرِضَوُتَقَط

َ
أ

ْ
ْنُتْفِسُدوافِیٱل

َ
ْیُتݠْمأ

َّ
>َفَهْلَعَسْیُتݠْمِإْنَتَول

سورۀ نساء/93.  1
سورۀ بقره/ 161و  16.   

سورۀ احزاب/57.  3
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ْبَصاَرُهݠْم<.  1
َ
ْعَمىأ

َ
َوأ

گر والیت بر امور را به دست گرفتید )=به حکومت رسیدید(، در زمین فساد  »پس آیا امید بسته اید که ا

کرده و پس از آن،  که خداوند لعنتشان  ید. آنان همانانی هستند  کنید و خویشاوندهایتان را از هم بدر ایجاد 

کرده است«. کور  گنگ ساخته و دیده هایشان را  آنان را 

گونه ای خبر داده  در آیات سورۀ مبارکۀ »فتح« به صورتی روشن از این نوع عذاب خبر داده شده و به 

که قابل انکار نمی باشد:  شده 

 َرَوُیِتݠّمَ
َ

ّخ
َ
َمِمْنَذْنِبَكَوَماَتأ هلُلَماَتَقّدَ

ݗ
َكا

َ
َكَفْتًحاُمِبیًنا*ِلَیْغِفَرل

َ
اَفَتْحَنال

َ
ِحیݠِم*ِإّن لّرَ

ݗ
ْحَماِنا لّرَ

ݗ
هلِلا

ݗ
>ِبْسݠِما

ُمْؤِمَناِت
ْ
ل

ݗ
ُمْؤِمِنیَنَوا

ْ
ل

ݗ
هلُلَنْصًراَعِزیًزا*...*ِلُیْدِخَلا

ݗ
ْیَكَوَیْهِدَیَكِصَراًطاُمْسَتِقیًما*َوَیْنُصَرَكا

َ
ِنْعَمَتُهَعل

هلِلَفْوًزاَعِظیًما*
ݗ
اَنٰذِلَكِعْنَدا

َ
َوك َرَعْنُهݠْمَسَیَّئاِتِهݠْم

ّ
َف

َ
ْنَهاُرَخاِلِدیَنِفیَهاَوُیك

َ
أ

ْ
ل

ݗ
ا اٍتَتْجِریِمْنَتْحِتَها َجّنَ

ْوِء لّسَ
ݗ
ا َداِئَرُة ْیِهݠْم

َ
ْوِءَعل لّسَ

ݗ
ا  هلِلَظّنَ

ݗ
ِبا یَن

ّ
اَن

َ
لّظ

ݗ
ا اِت

َ
ُمْشِرك

ْ
ل

ݗ
َوا ُمْشِرِكیَن

ْ
ل

ݗ
َوا ُمَناِفَقاِت

ْ
ل

ݗ
َوا ُمَناِفِقیَن

ْ
ل

ݗ
ا َب

ّ
َوُیَعَذ

ݠَمَوَساَءْتَمِصیًرا<.    ُهݠْمَجَهّنَ
َ
ل َعّدَ

َ
َعَنُهݠْمَوأ

َ
ْیِهݠْمَول

َ
هلُلَعل

ݗ
َوَغِضَبا

فتحی  کردیم  فتح  تو  برای  فقط  خودمان  ما   
ً
قطعا گیر است.  فرا و  که رحمتش همیشگی  »اهلل«  اسم  »به 

گذشته و آینده،  که فقط برای تو پوشش می دهد هر آن چه را از تبعات اعمال  که »اهلل« باشد آن وجودی  مبین. تا آن 

کند و هدایت به »صراط مستقیم« را برای تو مهیا سازد  که اهلل نعمتش را بر تو تمام  برای تو نوشته  شده است و تا این 

یر  که از ز کند  که مردان و زناِن با ایمان را در باغهایی وارد  که تو را نصرت بخشد با نصری عزیز.  ... و تا آن  و تا آن 

این  و  را  آنان  بدیهای  ببخشاید  که  آن  تا  و  یدانه اند  آنها جاو در  آنان  و  است  جاری  بسیاری  نهرهای  درختانش 

که مردان و زنان منافق و مردان و زنان  که این »اهلل« باشد آن  مطلب، در نزد خداوند رستگاری بزرگی است. و تا آن 

گمان زشت را. علیه آنان باد چرخش بد روزگار!  گمان برنده به خدا بودند آن  که  مشرک را عذاب می کند؛ آنانی 

کند و برای آنان جهنم را مهیا سازد و چه بد سرانجامی  و غضب خداوند بر آنان باد! و خداوند آنان را لعنت 

است«!

َكَفْتًحاُمِبیًنا<، خدا؟ج؟ با ضمیر متکلم مع الغیر، فتح را به خودش نسبت داده اما 
َ
اَفَتْحَنال

َ
در آیۀ >ِإّن

در آیات دوم تا ششم _ که به ذکر علت انجام این فتح ویژه پرداخته شده _ او ترکیب جمله را از یک جملۀ 

فعلیه با فعل ماضی و با ضمایر جمع، به ترکیب یک جملۀ فعلیه با فعل مضارع و با ضمایر مفرد غایب، تغییر 

داده است. در این جملۀ فعلیه، به فاعِل فعل _ که »اهلل« است _ تصریح شده است. 

تغییر ساختار از متکلم به غایب، تغییر شایعی در زبان عربی است اما در علِت این تغییر ساختار 

سورۀ محمد/   و 3 .  1
سورۀ فتح/1 تا 6.   
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که مالحظه می شود، با این تغییِر ساختاری، به  گونه  کمتر بحث شده و همان  در آیاِت آغازیِن سورۀ فتح، 

که این  که خداوند؟ج؟ آن »فتح مبین« را فقط برای پیامبرش صورت داده تا آن  این مطلب نیز تصریح شده 

کارهای بعدی را به انجام رسانیده است و یا به انجام می رساند.  که  »اهلل« باشد آن وجودی 

بنا بر این و بنا به تصریح این آیات، خدای جهانیان؟ج؟ »فتحی مبین« را فقط برای پیامبرش انجام 

کار دیگر را به دنبال آن »فتح« انجام دهد:  که هفت  داد تا آن 

َر<. -11
َ

ّخ
َ
َمِمْنَذْنِبَكَوَماَتأ هلُلَماَتَقّدَ

ݗ
َكا

َ
>ِلَیْغِفَرل

ْیَك<. -21
َ
ِنْعَمَتُهَعل >ُیِتّمَ

>َیْهِدَیَكِصَراًطاُمْسَتِقیًما<. -31

هلُلَنْصًراَعِزیًزا<. -41
ݗ
>َیْنُصَرَكا

ْنَهاُر<. -51
َ

أ
ْ

ل
ݗ
اٍتَتْجِریِمْنَتْحِتَهاا ُمْؤِمَناِتَجّنَ

ْ
ل

ݗ
ُمْؤِمِنیَنَوا

ْ
ل

ݗ
>ِلُیْدِخَلا

َرَعْنُهْمَسَیَّئاِتِهْم<. -61
ّ

َف
َ

>ُیك

ْوِء<.-71 لّسَ
ݗ
ا هلِلَظّنَ

ݗ
یَنِبا

ّ
اَن

َ
لّظ

ݗ
اِتا

َ
ُمْشِرك

ْ
ل

ݗ
ُمْشِرِكیَنَوا

ْ
ل

ݗ
ُمَناِفَقاِتَوا

ْ
ل

ݗ
ُمَناِفِقیَنَوا

ْ
ل

ݗ
َبا

ّ
>ُیَعَذ

پیامبر  برای  فقط  »فتح«،  خوِد  همانند  و  آیات  این  تصریح  به  عمل،  هفت  این  ین  آغاز عمل  چهار 

گرفته است. دو عمل بعدی برای مؤمنان و عمل هفتم نیز برای مشرکان و منافقان صورت  خدا؟ص؟ صورت 

پذیرفته است. 

که:  نکتۀ بسیار مهم در ارتباط با این چهار و یا هفت عمل، این است 

»اعمالی که در این آیات شمرده شده، نتیجه یا نتایجی از »فتح« نیست بلکه »فتح مبین« 

فقط به عنوان یک پیش نیاز برای انجام این اعمال مطرح شده است. بر این اساس، خدای 

که چند نتیجۀ  کاری را  کار را به خودش نسبت داده نه انجام یک  جهانیان؟ج؟ انجام چند 

مهم را به دنبال داشته است«.

بر اساس این آیات، آخرین عمل از این هفت عمل، عذاب منافقان و مشرکان است. بر این اساس: 

»خدای جهانیان؟ج؟ »فتح مبین« را انجام داد تا زنان و مردان منافق و نیز زنان و مردان مشرک 

داشتند.  ناپسندی  بسیار  گماِن  خدا؟ج؟  به  که نسبت  را  گروهی  آن چهار  کند؛  را عذاب 

گمان سوء آنان به خدا؟ج؟ بوده است«.  گروه،  صفت مشترک این چهار 
کافران و مشرکان  که  ْوِء<، بعد از مطرح ساختن این موضوع  لّسَ

ݗ
ْیِهْمَداِئَرُةا

َ
در قسمت بعدی، یعنی >َعل

گمان سوء داشتند، خدا »دائرۀ َسْوء« را تنها از آِن آنان می داند. یعنی: نسبت به خدا؟ج؟ 

گماِن مردان و زنان منافق و نیز مردان و زنان مشرک، در ارتباط با »دائرۀ سوء« برای  »ظن و 

پیامبر رحمت؟ص؟ و همراهان او بود«. 
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که: کنون با نگاهی به آیات آغازیِن این سوره روشن می شود  ا

کند  کافرانی را عذاب  که منافقان و  »خدا این فتح ویژه را برای پیامبرش؟ص؟ انجام داد تا آن 

که در اندیشۀ چرخاندن و یا چرخش روزگار علیه پیامبر رحمت؟ص؟ بودند و بدین ترتیب، 

ارتباِط »دائرۀ ناپسند« و »فتح« به خوبی روشن می شود. »دائرۀ سوء« یعنی »شکست دادن 

که برای پیامبر   در نقطۀ مقابل »فتِح مبینی« قرار دارد 
ً
و نابود سازی پیامبر خدا؟ص؟« که دقیقا

گرفته است«. خدا؟ص؟« صورت 

ݠَم َجَهّنَ ُهݠْم
َ
ل  َعّدَ

َ
َوأ َعَنُهݠْم

َ
َول ْیِهݠْم

َ
َعل هلُل

ݗ
ا َوَغِضَب ْوِء لّسَ

ݗ
ا َداِئَرُة ْیِهݠْم

َ
>َعل عبارِت:  با  آیات،  این  پایانِی  قسمت  در 

که بخشی از این عذابها، لعنت خدا؟ج؟ بر منافقان و مشرکان  َوَساَءْتَمِصیًرا< به این مطلب تصریح شده است 

است. بر این اساسها: 

شامل  نیز  را  دنیوی  شکنجه های  و  عذابها  آخرتی،  عذابهای  بر  عالوه  خدا؟ج؟«  »»لعنت 

می شود«.

که معلوم شود:  زمانی این عظمت روشنتر می شود 

واقع  تأثیر »فتح خیبر«  که تحت  یا فتحی است  و  یا »فتح خیبر«  این »فتح«  از  »مقصود 

کفایت موالی ما امیر ابرار،  که خدا؟ج؟ آن را به دست با  شده و »فتح خیبر«، فتحی است 

که خدا؟ج؟ این عذاب را نیز به دست  امیر مؤمنان؟س؟ انجامش داده و این به آن معناست 

کافران ساخته است«. امیر ابرار، امیر مؤمنان؟س؟ متوجه منافقان و 

تحقیق در مورد »فتح خیبر« و روایتهایی که در خصوص »خیبر« در جوامع روایی عامه و خاصه درج 

که:  شده است، این نتیجۀ مهم و قطعی را به دنبال دارد 

که »فتح خیبر« را به فرد  »در میان امامیه و غیر امامیه حتی یک قول مستند هم وجود ندارد 

دیگری غیر از مولی امیر مؤمنان حضرت علی بن ابی طالب؟امهع؟ نسبت داده باشد و همه 

یک صدا و یک نظر، این فتح را به آن حضرت نسبت داده اند«.

در  روایت  شش  قالب  در  شده  بریده  صورت  به  را  خیبر«  »فتح  ماجرای  بخاری  اسماعیل  بن  محمد 

کرده است. او در یکی از این روایتها چنین آورده است:  بابهای مختلفی مطرح 

 َیَدْیِه. 
َ

 َیْفَتُح اهّلُل َعیل
ً

اَیَة َغًدا َرُجال ْعِطنَیَّ الّرَ
ُ
: َل

َ
 اهّلِل؟مص؟ َقال

َ
ّنَ َرُسول

َ
»... َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد... ، أ

َرُسوِل اهّلِل؟مص؟،   
َ

َغَدْوا َعیل اُس  الّنَ ْصَبَح 
َ
أ ا  ّمَ

َ
َفل ُیْعَطاَها؟  ْم  ُ هّیُ

َ
أ ْم  َتُ

َ
ْیل

َ
ل َیُدوُكوَن  اُس  الّنَ َفَباَت   :

َ
َقال

 :
َ

 اهّلِل!  َقال
َ

وا: َیْشَتِكی َعْیَنْیِه َیا َرُسول
ُ
یِب َطاِلٍب؟ َفَقال

َ
ْیَن َعیِلُّ ْبُن أ

َ
: أ

َ
ْن ُیْعَطاَها. َفَقال

َ
ُهْم َیْرُجو أ

ُّ
ُكل
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ْعَطاُه 
َ
ْن َلْ َیُكْن ِبِه َوَجٌع. َفأ

َ
َكأ  َحّتَ 

َ
ُه، َفَبَرأ

َ
ا َجاَء، َبَصَق یِف َعْیَنْیِه َوَدَعا ل ّمَ

َ
ِن ِبِه. َفل ُتو

ْ
ْیِه َفأ

َ
وا ِإل

ُ
ْرِسل

َ
َفأ

 
َ

َتْنِزل َحّتَ  ِرْسِلَك   
َ

َعیل اْنُفْذ   :
َ

َفَقال َنا؟ 
َ
ِمْثل َیُكوُنوا  َحّتَ  ُهْم 

ُ
َقاِتل

ُ
أ اهّلِل!   

َ
َرُسول َیا   : َعیِلٌّ  

َ
َفَقال اَیَة.  الّرَ

ِدَی اهّلُل ِبَك  ْن هَیْ
َ
 اهّلِل ِفیِه، َفَواهّلِل َل

ّ
ْم ِمْن َحَق ْیِ

َ
ُب َعل ا َیِ ْخِبْرُهْم ِبَ

َ
ْساَلِم، َوأ َّ اْدُعُهْم ِإَل اْلِ ُ

ْم، مث ِبَساَحِتِ
َعِم«.  1 ُر الّنَ َك ُحْ

َ
ْن َیُكوَن ل

َ
َك ِمْن أ

َ
 َواِحًدا، َخْیٌر ل

ً
َرُجال

که خدا  که رسول خدا؟مص؟ فرمود: »من فردا پرچم را به مردی می دهم  »از سهل بن سعد... نقل است 

گفتگو  گوید: تمام شب مردم این جا و آن جا می رفتند و بحث و  فتح را به دست او انجام می دهد«. سهل 

رسول  نزد  به  کردند،  صبح  مردم  وقتی  شد؟  خواهد  داده  کسی  چه  دست  به  فردا  پرچم  این  که  می کردند 

فرمود:  حضرت  آن  آنان داده شود.  که این پرچم به دست  خدا؟مص؟ رفتند. آنان همگی امید آن را داشتند 

علی بن ابی طالب کجاست؟ عرض کردند: ای رسول خدا ! او چشمانش درد می کند. فرمود: به نزدش بفرستید 

و او را برای من بیاورید. وقتی او آمد، آب دهانی به چشم او زد و دعا کرد و او به گونه ای خوب شد که گویا اصال 

دردی در چشم او وجود نداشت. پرچم را به دست او داد. علی گفت: ای رسول خدا ! من با آنان بجنگم تا مانند 

کن و حقوق  گاه آنان را به اسالم دعوت  که در محدودۀ آنان قرار بگیری. آن  ما شوند؟ او گفت: به راهت برو تا آن 

که خدا به دست تو  که به خدا قسم! این  کن  گوشزد  که در این اسالم آوردن بر آنان واجب است، به آنان  خدا را 

فردی را هدایت کند برای تو بهتر از آن است که شتران سرخ مو داشته باشی«.

که آغاز و انتها و اوایل و اواسط و اواخر آن برای خدمت به ابو بکر و عمر و ... بریده  هم در این روایت _ 

که در این موضوع به دست رسیده، _ در همه و بدون هیچ استثنایی _  شده _ و هم در تمام روایتهای دیگری 

گرفته است. به این سبب، هیچ فردی  که »فتح خیبر« با دست مبارک امیر مؤمنان؟ع؟ صورت  تصریح شده 

از مسلمانان در این واقعیت، اصاًل تردید ندارد.    

گونه آورده است:  او در روایت دیگری از این روایتها این 

ْعِطنَیَّ 
ُ
َل َیْوَم َخْیَبَر:   

َ
 اهّلِل؟مص؟ َقال

َ
ّنَ َرُسول

َ
أ ْبُن َسْعٍد؟ضر؟،   

ُ
ِن َسْهل ْخَبَر

َ
أ  :

َ
یِب َحاِزٍم، َقال

َ
أ »... َعْن 

اُس  : َفَباَت الّنَ
َ

ُه. َقال
ُ
ُه اهّلُل َوَرُسول ّبُ ُیِ ُه َو

َ
ّبُ اهّلَل َوَرُسول  َیَدْیِه، ُیِ

َ
 َیْفَتُح اهّلُل َعیل

ً
اَیَة َغًدا َرُجال ٰهِذِه الّرَ

ْم ُیْعَطاَها...«.  3 ُ هّیُ
َ
ْم أ َتُ

َ
ْیل

َ
َیُدوُكوَن ل

که:  م و قطعی است 
ّ
از این روایتها این مطلب مسل

صحیح البخاری ج76/5.  1
که اثر نویسندۀ  کرد  کتاب »أنا صراط اهلل المستقیم« رجوع  کامل، می توان به  برای پی گیری این بحث به صورت    

این سطور است.
صحیح البخاری ج76/5.  3
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»نابود سازِی نماد عظمت و قدرت یهودیان، به دست قدرت مولی امیر مؤمنان؟ع؟ انجام 

گرفت و این نابود سازی به هیچ فرد دیگری حتی به خوِد خاتم پیامبران؟ص؟ نیز نسبت داده 

نشده است. با فتح دژهای »خیبر« و انهدام این نماد عظمت، یهودیان، یهودیان پرقدرت، 

یهودیان خیانتکار، یهودیان دشمن، با خفت و خواری هر چه بیشتر، یا مردند و یا با ذلت به 

زندگی ادامه دادند و یا مجبور به ترک خانه های خود شدند! 

یشۀ بسیاری  انهدام نماد عظمت و قدرت یهودیان به دست امیر مؤمنان؟ع؟ و خشکاندن ر

کتابهای مهم عامه همانند بخاری  که در  از جنگهای بعدی به همین وسیله، خبری است 

و مسلم بارها و بارها مطرح و به گونه ای طرح شده است که دیگر جایی را برای شک و تردیِد 

احدی باقی نمی گذارد«. 

این  و  شده  استفاده  دیگران  به  خبر  این  رساندن  برای  گونی  گونا عبارتهای  از  البته  کتابها  این  در 

که در آنها فتح به خدای جهانیان؟ج؟ و یا به فردی مجهول نسبت داده شده اما در  گونه ای است  عبارتها به 

کار را با دست امیر مؤمنان؟ع؟ انجام داده اند.  که هم خدا و هم آن افراد مجهول، این  تمام آنها تصریح شده 

که یادآوری شد، این فتح در هیچ روایتی به شخص معیِن دیگری و حتی به خوِد خاتم  گونه  البته همان 

پیامبران؟ص؟ نیز نسبت داده نشده است.

که در  ْیِه«  3، عبارتهای شایعی است 
َ
ُه«    و  »َیفتح اهّلُل َعل

َ
 َیَدْیِه«  1، »َیْفَتُح اهّلُل ل

َ
عبارتهای »َیْفَتُح اهّلُل َعیل

کتابها، عبارتهایی نیز یافت  آنها نام خدای جهانیان؟ج؟ نیز به عنوان فاتح اصلی آمده است. اما در همین 

را با عبارتهایی مانند  فتح  کننده، طفره رفته اند و  که ناقالن آنها از ذکر این نام هم به عنوان فتح  می شود 

ْیِه«  6 توسط فاتحی مجهول به امیر مؤمنان؟ع؟ نسبت داده اند. 
َ
ْیِه«  5، »ُیْفَتُح َعل

َ
 َیَدْیِه«  4،  »َفُفِتَح َعل

َ
»ُیْفَتُح َعیل

ی َیَدْیِه«  7 فتح بدون واسطه به خود امیر مؤمنان؟ع؟ نسبت داده 
َ
َفْتُح َعل

ْ
البته گاهی هم با عبارتی مانند »َکاَن ال
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شده است.

که عذاب  گر همین »فتح« باشد  َكَفْتًحاُمِبیًنا< مطرح شده ا
َ
اَفَتْحَنال

َ
که در آیۀ >ِإّن »فتحی 

گر مقصود از آن، هر »فتح« دیگری  مشرکان و منافقان به دست امیر ابرار؟س؟ انجام شده و ا

که »فتح خیبر« به دست امیر مؤمنان؟س؟ انجام شده، تردیدی در آن نیست. در  باشد، این 

و »منافقان« با  جای »مشرکان« و »منافقان«، »یهودیان« و »مشرکان«  به  این »فتح« البته 

دست توانای امیر مؤمنان؟س؟ در دنیا عذاب شدند و تکلیف عذاب آخرتی آنان _ آن هم به 

که مرجع  دست مولی امیر مؤمنان؟س؟ _ نیز روشن است و امیر مؤمنان یکی از افرادی است 

یݡَن< است«. ݫِ ݫ اِذبݫ
َ
ك

ْ
ل

ݗ
یا

َ
هلِلَعل

ݗ
ْعَنَةا

َ
ضمیر »فنجعْل« در >َفَنْجَعْلل


